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  اإلهداء

 أهدي هذا العمل المتواضع...

الذي إلى  ،النجاح والصبرمعنى التضحية والعطاء، و مني علّ  روح والدي الطاهرة رحمه اهللا، الذيإلى 
 نبراسًا وقدوة تنير دربي. صعاب الحياة، والذي يشكلمواجهة  أحنُّ إليه عند

 والذي احن اليه كثيرا. ،لم تمهله الدنياروح أخي حجاج الطاهرة رحمه اهللا، الذي إلى 

إلى بسمة الحياة  ،متني معنى العطاءإلى التي علّ  الحياة،مرشدتي في والدتي اطال اهللا في عمرها، إلى 
 ومعلمتي األولى. ،الوجود وسرّ 

 .التي تمنح الوجود وجهه الجميل، و التي تنير ظلمة حياتيالشمعة زوجتي الحنون، إلى 

 ونجعلم يبابتسامته ،ني األمل والتفاؤل والسعادةو منحي نيلذاابنائي كرم، أوس، وقرة عيني ندى، إلى 
 .الحياة أعذب ما تكون

 إلى اإلخوة واألخوات واألحبة واألصدقاء الذين ال مساحات لذكرهم. 

 ذينإلى ال ،إلى ينابيع الصدق الصافي ،بالوفاء والعطاء واتميز  ذينلاأصدقائي في البرنامج، إلى 
 .في دروب الحياة سرت مبرفقته

 

 

 حيدر حجه
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 وعرفانشكر 

وأنا أضع اللمسات األخيرة على هذه ، الشكر هللا تعالى، الذي وفقني في حياتي العلمية والعمليةأبدأ 
ي حاولت ما بوسعي من جهد، وحسبي أنّ  نني بذلت كلّ إاألمر الذي يجعلني أقول  ،الدراسة المتواضعة
في ذلك  وفقتُ  ، فإنْ في ظل ظروف ومعطيات لم تكن سهلة أحسن ما يمكن عليه ىإخراج الموضوع عل

 فوق كلّ  وأنّ  ،الكمال هللا وحده فعزائي أنّ  ،في إدراك الغاية رتُ قصَّ أخفقُت أو  نْ إ إليه، و  فهو ما قصدتُ 
 هو حسبي ونعم الوكيل. ،خر دعواي أن الحمد هللا رب العالمينآو  ًا.ذي علم عليم

 ّيـعلل ولم يبخ النور، إلى المتواضع العمل هذا إخراج في ساهم من كل إلى الجزيل بالشكر أتقدم
العظيمة  الجهود على طرشعزمي األ الفاضل بالدكتور أبدأ أن إال هنا وال يسعني  ،معلومة أو ةرـبفك

  وٕارشاداته. مساعداته بفضل قيمة ذا العمل هذا من جعلت التي الثمينة والنصائح والتوجيهات

كافه، وجميع العاملين في المعهد وفي جامعة القدس،  أساتذتي في معهد التنمية المستدامةوأشكر 
طرش، الدكتور عبد الوهاب الصباغ، الدكتور عبد الرحمن التميمي، عزمي األوأخّص بالذكر الدكتور 

 والتشجيع.  في تقديم التوجيهوالدكتور ثمين هيجاوي، الذين لم يتواَنوا 

الفلسطيني لما قدموه من دعم وٕاسناد في  زمالئي العاملين في الجهاز المركزي لإلحصاء أشكر كما
 توفير البيانات والمعلومات الالزمة إلعداد الدراسة. 

 

 حيدر حجه
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 ةمصطلحات الدراس

المنشأة 
  الصناعية

تعرف المنشأة الصناعية بأنها الوحدة االقتصادية التي تنتج سلعة أو  :
واحد وٕادارة واحدة مجموعة من السلع والخدمات ويتم إدارتها بواسطة مالك 

وتقع ضمن منطقة جغرافية واحدة كما أنها قد تمتد أحيانا إلى مساحة 
جغرافية أكبر في حالة وجود فروع وتمارس نشاطا صناعيا في مجاالت 

(معجم المصطلحات،  الصناعات االستخراجية والتحويلية والكهرباء والمياه
2015 .( 

استخدام  إلىخر وصوال بها آحال  ىلإعملية تحويل المادة من حال  هي : الصناعة
ليات المتبعة في بغض النظر في اآل له. منفعةالمستهلك لتحقيق 

 ).2015التحويل(معجم المصطلحات، 
 الصناعات

  االستخراجية
نسان واآللة تجاه فصل المادة لصناعات التي تعتمد على مجهود اإلهي ا :

للصناعة من الطبيعة مثل استخراج المعادن األساسية والملح األولية الالزمة 
(معجم الصخري واألحجار والرمال والبترول والنفط الخام والغاز ... الخ

 . )2015المصطلحات، 
 الصناعات
 : التحويلية

هي الصناعات التي يترتب عليها التحويل الميكانيكي أو الكيميائي للمواد  :
أو  اكيناتنتجات سواء تم ذلك بواسطة المم العضوية وغير العضوية إلى

 ).2015(معجم المصطلحات، يدويا
هي قيمة السلع والخدمات المنتجة خالل العام نتيجة ممارسة المنشأة للنشاط  : قيمة اإلنتاج

 .)2015(معجم المصطلحات، االنتاجي
إجمالي قيمة 

 جاإلنتا
إيرادات الخدمات قيمة  مضافا اليههو قيمة اإلنتاج من النشاط الجاري  :

 ).2015(معجم المصطلحات،  الهامش التجاري وقيمةالمقدمة للغير 
 االستهالك

 طالوسي
لسلعية والخدمية المستخدمة في نتاج اهو عبارة عن قيمة مستلزمات اإل :

 ).2015(معجم المصطلحات،  نتاجاإل
مستلزمات 

 االنتاج السلعي
نتاجية باعتبارها التي تدخل في العملية اإلستلزمات يقصد بها جميع أنواع الم :

مدخالت وسيطة من مواد وسلع مادية كالمواد الخام والسلع نصف 
(معجم المصنوعة والطاقة الكهربائية والمياه والزيوت ومواد التعبئة والتغليف

 ).2015المصطلحات، 
مستلزمات 

 االنتاج الخدمية
بالقيمة وتشمل كافة ما تتحمله يقصد بها المستلزمات غير المادية المحددة  :

 ).2015(معجم المصطلحات،  المنشأة من نفقات لشراء الخدمات
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تعويضات 
 العاملين

يقصد بها ما تتحمله المنشأة من أجور ورواتب مستحقة الدفع للعاملين خالل  :
العام وذلك عن الوقت العادي واإلضافي والمكافآت والعالوات وكذلك المزايا 

 ).2015(معجم المصطلحات،  دية والضمان االجتماعيالعينية والنق
االستقرار 
 االقتصادي

استغالل كامل للطاقات الموجودة داخل البالد دون أن يكون هناك تضخم  :
ومن وجهة ثانية أن ال يكون هناك ركود  الفجائي،عن طريق زيادة الطلب 
السياسة  فهي:أما أدوات السياسة االقتصادية  الكلي.بسبب انخفاض الطلب 

 او .النقديةالمالية والسياسة 
التوصل إلى إنتاج أكبر قدر ممكن  أيتحقيق العمالة الكاملة دون تضخم، 

أعلى مستويات استغالل  أيمن الناتج المادي أو الدخل القومي الحقيقي، 
للموارد االقتصادية المتاحة لالقتصاد القومي (وبالذات أقصى درجات 

المجتمع) وفى ذات الوقت المحافظة على قيمة  يفالتشغيل للقوة العاملة 
النقود ومنع ظهور ارتفاع تضخمي في األسعار نتيجة لطلب فجائي زائد عن 

 .العمالة الكاملة، ومواجهة الكساد
القيمة 

 المضافة
حل اإلنتاج أو من القيمة اإلضافية التي خلقت خالل مرحلة معينة من مرا :

) ورأس المال، األرض، عمالةال( عناصر اإلنتاجو مساهمة خالل التسويق. أ
 االستهالكنتاج مطروحًا منه وتساوي اإل لزيادة قيمة منتج معين

 ). 2015(معجم المصطلحات، الوسيط
التكوين 

الرأسمالي 
 الثابت

يعرف التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي لمؤسسة أو لقطاع ما بقيمة  :
حيازته من أصول جديدة أو مستعملة مخصومًا منها قيمة األصول التي تم 

 .)2015(معجم المصطلحات،  التخلص منها خالل سنة المسح
واألصول هي أصول ملموسة أو غير ملموسة (كاألعمال الفنية والبرامج 
الجاهزة) والتي جاءت كمخرجات لعمليات إنتاجية، وهي تستعمل بصورة 

 متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية أخرى لفترة تزيد عن عام واحد.
إجمالي الناتج 

 المحلي
 نهائية والخدمات التي ينتجها المجتمع خالل السنةمجموع قيم السلع ال :

 ).2015(معجم المصطلحات، 

 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
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 ص ملخّ ال

يجابي على التنمية اإل ه، وتأثير المستدامةانطالقا من أهمية قطاع الصناعة، ودوره في تعزيز التنمية 
فقد  .نتاجي في فلسطينادية المترتبة عن تشوه الهيكل اإلوتقليل األعباء االقتص ،واالجتماعية االقتصادية

هم القيود والتحديات والمعوقات والتشوهات الهيكلية واإلنتاجية أ على الضوء تسليط، ىلإالبحث هدف 
 خالل تشخيص من الفلسطيني تطور قطاع الصناعة أمام عائقا تقف عن االحتالل التي الموروثة

 المعطلةتحديد الطاقات ، و العامة خصائصها وتحديد الكلي والفرعي المستوى المؤشرات الرئيسية على
في  التنميةعلى  وتأثيرهافي قطاع الصناعة نتيجة سياسات وممارسات االحتالل اإلسرائيلية  والمستلبة
المادي  البناء يقود متطور صناعي قطاع على قيادة قادرة استراتيجية وسياسات مالئمة وضعو  فلسطين.

 . في فلسطين لمستقبل ووضع تصورات للمجتمع الفلسطيني، واالجتماعي

أهداف الدراسة،  الدراسة من حيث خلفية األول تناول الفصل ،الدراسة على خمسة فصول تشتملا
اعها وتقسيماتها، ودور الصناعة نو المفاهيم الخاصة بالصناعة، وأتناول  الثاني سئلتها، الفصلوأ
الصناعة لى هيكل وعيوبها، وكذلك إ تها وايجابياتهالياآو  التصنيع هميتها في التنمية، واستراتيجياتوأ

 االنتداب منذ فلسطين في الصناعي القطاع عن تاريخية نبذةالثالث فتناول  . اما الفصلهاومقومات
،الفرص والتحديات التي تواجهه.  المعيقات ، وتم استعراض)2014(عام وحتى) 1922(عام البريطاني

ومناقشتها، في الفصل  الدراسة نتائج .فصل الرابعالدراسة، في ال وٕاجراءات بينما تم استعراض منهجية
 الخامس. واالستنتاجات والمقترحات في الفصل السادس، اضافة الي المراجع والمالحق.

المنهجي (المنهج المتعدد)، متمثال بكل من المنهج الوصفي والتحليلي (تحليل المضمون)  التعدد استخدم
دراسة، بهدف دراسة العالقات بين المتغيرات، والتعبير عنها واالرتباطي في تحليل البيانات، منهجًا لل

كميًا وكيفيًا، إضافة إلى الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تفسير الواقع المدروس، والتنبؤ 
في دراسة البيانات التاريخية وتحليل مضمونها، كما تّم استخدام  المكتبيبمتغيراته، والمنهج التاريخي 

 تم . حيث)2014-1994(عوامة من األالنوعي (الكيفي) من خالل تحليل المؤشرات الصناعيالمنهج 
 إحصائياً  ومعالجتها الحاسوب بواسطة معها التعامل ليسهل، وجدولتها وتبويبها، وفحصها البيانات، جمع

الحسابية، والنسب المئوية،  المتوسطات ). وحسابExcelمعالجة الجداول ( برنامج باستخدام
اعتمد البحث على تحليل واقع الصناعات التحويلية، من  .لمجاميع، ونسب التغير المئوي، والمعدلوا

اجل تحديد الطاقات التي عطلت، وتحديد الطرق التي تساعد على تطوير هذا القطاع ألهمية في 
: بقاء ولاأل التنمية، وتحليل االتجاهات والعالقات، ووضع التنبؤات المختلفة ضمن ثالث سيناريوهات.

نشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كان معدل التشغيل في الصناعات الوضع القائم خالل بداية إ
%). 6%)، ومعدل نمو التشغيل في الصناعات التحويلية (12.5ساس (كسنة أ) 1997التحويلية عام (
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 الصناعات في التشغيل معدل ثبت حيث، الفلسطينية الوطنية السلطة نشاءإ الثاني: تحقيق نمو بعد
التحويلية بوجود  الصناعات في التشغيل نمو ومعدل، )%12.5ساس(أ ) كسنة1997( عام التحويلية

الفلسطينية وسيطرتها على  الوطنية السلطة نشاءإ بعد نمو %). الثالث: تحقيق8نسبة بطالة عند (
يطرة بالدول المستقلة والمس وةأس )%18بنسبة ( التحويلية الصناعات في تشغيل معدل وتحقيق، مواردها

 ).%8( عند بطالة نسبة بوجود، ردنية الهاشميةعلى مواردها مثل المملكة األ

حجم  بصورة عامةالنتائج أكدت وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج واالستنتاجات والمقترحات، و 
االقتصادية كان كبيرا وفق جميع ثره علي التنمية لتعطيل في الصناعات التحويلية، وأاالستيالب وا

 برز النتائج:ية. وكانت أالسيناريوهات التي طبقت. وكانت النتائج متوافقة مع الدراسات والتقارير الدول

)، من مجمل العاملين في %46( من حوالي التعطيل في حجم القوى العاملة نسبة بلغت •
%)، وفق 84وبنسبة بلغت حوالي من(. ولعات التحويلية، وفق السيناريو األمجال الصنا

 %)، وفق السيناريو الثالث. 167السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من(

نتاج ، من مجمل إ)%47من( حوالي نتاجاإل االستيالب والتعطيل في حجم نسبة بلغت •
%)، وفق 88وبنسبة بلغت حوالي من(. ولعات التحويلية، وفق السيناريو األالصنا

 %)، وفق السيناريو الثالث. 170لثاني. وبنسبة بلغت حوالي من(السيناريو ا

منتجات الورق،  منتجات التبغ، صناعة كبر في صناعةوجد أن إنتاجية العامل  كانت األ •
ائية والمشروبات، تليها تليها صناعة المنتجات الغذ واللدائن، المطاط منتجات صناعة

 الكيمائية.  والمنتجات المواد ت، صناعةثاث، وصناعة المالبس، صناعة الفلزاصناعة األ

 المحلي الناتج في التحويلية الصناعات سهاملغت نسبة االستيالب والتعطيل في إب •
الناتج المحلي، وفق السيناريو )، من مجمل مساهمة الصناعات التحويلية في %47حوالي(

%)، وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي 85وبنسبة بلغت حوالي من(. ولاأل
 %)، وفق السيناريو الثالث. 166من(

ل على حجم االستثمارات وهذا يد الرأسمالي، التكوين بلغت نسبة االستيالب والتعطيل في •
وبنسبة بلغت حوالي  .ول، وفق السيناريو األ)%128من( التي عطلت، حوالي

%)، وفق السيناريو 312وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من(%)، 187من(
 الثالث. 
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وبالتالي إحاللها من خالل  الواردات، خفض مكانيةلغت نسبة االستيالب والتعطيل في إب •
 ،دوالر ) مليون1856بلغ( وبمجموع، من مجمل الواردات، )%42من( نتاج بحواليزيادة اإل

) مليون 3418%)، وبمجموع بلغ(76وبنسبة بلغت حوالي من( .ولوفق السيناريو األ
) 6584%)، وبمجموع بلغ(150دوالر، وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من(

 مليون دوالر، وفق السيناريو الثالث.

مجمل  )، من%47من( حوالي قيمة الصادرات بلغت نسبة االستيالب والتعطيل في رفع •
%)، وفق السيناريو الثاني. 85ول. وبنسبة بلغت حوالي من(و األالصادرات وفق السيناري
 %)، وفق السيناريو الثالث. 166وبنسبة بلغت حوالي من(

 صناعة واللدائن، المطاط منتجات والمشروبات، صناعة الغذائية المنتجات ن صناعةوجد أ •
كبر األثاث، استحوذت على الحجم األ األخرى، صناعة الالفلزية المعادن منتجات

 الحقائب وصنع الجلود وتهيئة للصادرات، تلتها صناعة منتجات التبغ، صناعة دبغ
ومنتجاته، صناعة المواد والمنتجات الكيميائية، صنع الفلزات  الخشب واألحذية، صناعة

 ثاث. األ نات، صناعةيالقاعدية، صناعة منتجات المعادن عدا الماك

 كما ملحوظ بشكل الواردات حاللإ على ةقدر ، التحويلية الصناعات قطاع لدى نأ وجد •
 الغذائية المنتجات صناعة( الصناعية نشطةاأل بعض في وخاصة الدراسة نتائج شارتإ

، األخرى الالفلزية المعادن منتجات صناعة، واللدائن المطاط منتجات صناعة، والمشروبات
 الحقائب وصنع الجلود وتهيئة دبغ صناعة، التبغ منتجات صناعة تلتها، األثاث صناعة
 الفلزات صنع، الكيميائية والمنتجات المواد صناعة، ومنتجاته الخشب صناعة، واألحذية
 التركيز يتطلب مما)، ثاثاأل صناعة، الماكنات عدا المعادن منتجات صناعة، القاعدية

 .ودعمها تطويرها علي

 وبسيطرة موارده استعاد ما ذاإ، الثالث السيناريو وفق، الفلسطيني االقتصاد قدرة نأ وجد •
 استنادا، دوالر ) مليون18500الي( المحلي يرتفع الناتج ان يمكن، عليها مستقلة وطنية

 اسهام نسبة وصلت حيث، مماثل كاقتصاد ردنياأل االقتصاد واقع مع القياس إلى
 ).%20الي( المحلي الناتج في التحويلية الصناعات
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Abstract 
Given the importance of the industry sector, and its role in strengthening the sustainable 
development, its positive impact on the economic and social development, reducing the 
economic burdens resulting from the deformation of the production structure in Palestine, 
the search aims to highlight the most important constraints, challenges, and the distortions of 
structural productivity inherited from the occupation, which form an obstacle to the 
development of the Palestinian industrial sector through the diagnosis of key indicators and 
their impact on both the total and sub-total levels and to determine the general 
characteristics, and the inoperative and usurped capacities   in the manufacturing sector as a 
result of policies and practices of the Israeli occupation and its influence on the development 
in Palestine. Moreover, it aims to develop a strategy and appropriate policies capable of 
leading an advanced industrial sector that leads the material and social construction of the 
Palestinian society, and to conceptualize the future of Palestine. 

The study is made up of five chapters: the first one dealt with the background of the study in 
terms of its objectives and related questions. Chapter II dealt with the particular concepts of 
the, its types and divisions, and the role and the importance of the industry in the 
development as well as the strategies of manufacturing, its mechanisms and its advantages 
and disadvantages, besides the structure and basis of the industry. The third chapter presents 
a brief history of the industrial sector in Palestine since the British Mandate from (1922) 
until (2014). It also reviewed the obstacles, opportunities and challenges that faced the 
sector. The methodology and procedures of the study were reviewed in the fourth chapter. 
The results of the study and their discussion were reviewed in the fifth chapter. Chapter six 
is totally devoted to the conclusions and proposals. 

The multi-systemic (multi-method), represented by the descriptive and analytical (content 
analysis) and correlative was used in data analysis as an approach in the study in order to 
examine the relationships between variables, and to express it quantitatively and 
qualitatively to arrive at  conclusions and generalizations that help to explain the studied 
reality, and predicting its variables. The historical approach in the study of historical data 
and the analysis of its content was used along with the qualitative method (qualitative) were 
used through the analysis of industry indicators from the years (1994-2014). The data was 
collected, examined, classified and scheduled so as to make it easier to deal with by a 
computer and processed statistically using the processing tables program (Excel),  calculate 
averages, percentages, totals, percentage change rates, and average.  The research depended 
on analyzing the reality of the manufacturing industries in order to determine the energies 
that were disrupted, to identify ways to help develop this sector due to its importance to the 
development and analysis of trends and relationships, and to set the different forecasts under 
three scenarios. First, maintain the status quo during the beginning of the establishment of 
the Palestinian National Authority, where the rate of employment in the manufacturing 
industries in (1997), as the base year, was (12.5%), and the rate of employment growth in 
manufacturing industries was 6%. Second, achieving growth after the establishment of the 
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Palestinian National Authority, where the rate of employment in the manufacturing 
industries in (1997), as the base year, was (12.5%), and the rate of employment growth in 
the manufacturing industries with the unemployment rate of (8%). Third, achieving growth 
after the establishment of the Palestinian National Authority with its control over its 
resources, and the achievement of operating average in the manufacturing industries at a rate 
of (18%) like Independent States that has a good control over their resources such as the 
Kingdom of Jordan, where rate of unemployment in its manufacturing industries is (8%). 

The study has arrived at several findings, conclusions and proposals. The results have 
confirmed, in general, the level of alienation and disruption in manufacturing industries and 
their impact on economic development was significant according to all scenarios that have 
been applied. The results were consistent with international studies and reports. The most 
significant results are: 

• The ratio of disruption among the workforce amounted to about (46%) out of the 
total employed in manufacturing industries according to the first scenario. However, 
the rate according to the second scenario was (84%) and of about (167%) according 
to the third scenario. 

• The percentage of alienation and disruption in production volume was about (47%) 
of the total manufacturing output according to the first scenario and at a rate of about 
(88%) in accordance with the second scenario. According to the third scenario the 
rate was around (170%). 

• It was found that worker productivity was the largest in the manufacturing of tobacco 
products, paper products industry, manufacturing of rubber and plastics products, 
followed by food products and beverages industry, followed by the furniture 
industry, the garment industry, metals industry, and manufacturing of materials and 
chemical products. 

• The percentage of alienation and disruption in the contribution of manufacturing to 
GDP is about (47%) of the overall contribution of manufacturing industries to GDP 
according to the first scenario and around (85%) according to the second scenario as 
well as a rate of about (166%) according to the third scenario. 

• The percentage of alienation and disruption in capital formation, and this 
demonstrates the size of investments disrupted, about (128%) according to the first 
scenario,   a rate of about (187%) according to the second scenario, and at a rate of 
about 312% according to the third scenario. 

• The percentage of alienation and disruption in the possibility of reducing imports, 
and thus their replacement by increasing local production was about (42%) of total 
imports with a total reached (1856) million dollars according to the first scenario, it 
was about (76%), and the total reached (3418) million dollars, according to the 
second scenario, and it was about (150%), and it amounted to a total of (6584) 
million dollars, according to the third scenario. 
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• The percentage of alienation and disruption in raising the value of exports was about 
(47%), of the total exports, according to the first scenario, was around (85%), 
according to the second scenario, and at a rate of about (166%), according to the 
third scenario. 

• It was found that the manufacturing of food products and beverages, manufacturing 
of rubber and plastics products, other non-metallic mineral products industry, and the 
furniture industry accounted for the bulk of exports followed by tobacco products 
industry, tanning industry and dressing of leather and manufacture of bags, shoes, 
wood products industry, chemicals and chemical products, manufacture of basic 
metals, metal products industry, except machines, and the furniture industry. 

• It was found that the manufacturing industries  have a significant or noticeable 
ability to replace the imported goods as indicated by the results of the study, 
especially in certain industrial activities (food products and beverages industry, 
industry of rubber and plastics products, and other non-metallic mineral products 
industry, the furniture industry, followed by tobacco products industry, tanning 
industry and dressing of leather and manufacture of bags, shoes, wood products 
industry, industry, chemicals and chemical products, manufacture of basic metals, 
metal products industry, except machines, and the furniture industry), which requires 
a focus on its development and support. 

• It was found that the ability of the Palestinian economy, if it regains its resources, 
according to the third scenario, and has a national and independent control over 
them, the GNP could reach to (18500) million dollars, based on the analogy of the 
reality of the Jordanian economy as a similar economy, where the ratio of the 
contribution of the manufacturing industries to the GDP reached (20%). 
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 خلفية الدراسة

 مقدمة 1.1

 مهم دور من له لما وذلك العالم، بلدان اقتصاد في اإلنتاجية القطاعات أهم قطاع الصناعة من يعتبر
 تحقيق على وقدرتها ورقيها، األمم لتقدم مقياساً  بدوره أصبح والذي للتقدم، المادي األساس في وضع

 من مهماً  جزءاً  قطاع الصناعة يشكل إن واالجتماعية، والسياسية االقتصادية المجاالت في جميع النمو
 على االقتصاد ركائز من أساسية ركيزة وهو القومي، الدخل في به يستهان جزء ال وهو المحلينتاج اإل

 ويعد محور العملية التنموية. النامية. أو منها المتقدمة دول العالم مستوى

مما  الصناعي، بقطاعه للنهوض األساسية المقومات امتالك إلى الفلسطيني االقتصاد حاجة فإن لذلك
القوة  نقاط تعزيز على والعمل القطاع هذا وتقدم نمو تقف دون التي المعوقات ومعرفة تحليل يتطلب

 هذا في والموارد المتاحة الكامنةوتحديد الفرص  يمكن معالجتها، التي الضعف نقاط ومعرفة، لديه
 مثل لمكونات قطاع الصناعة الفلسطيني.التوظيف األ ساسأتقوم على  القطاع، لوضع رؤية استراتيجية

 فمنذ نكبة العربية، البلدان اقتصاديات باقي عن تميزه بخصوصية، الفلسطيني االقتصاد يتميز
 في اقتصادية جديدة ألوضاع مكوناته، من بقي ما تعرض اإلنتاجية، لقاعدته وفقدانه)، 1948(عام

 فرضف المصرية عليها، الوصاية عبر غزة قطاع وفي األردني، باالقتصاد عبر إلحاقها الغربية الضفة
 . الجديدة األوضاع مع التكيف والقطاع من الضفة كل اقتصاد على

 تعرض االقتصاد ،)1967(حزيران في وقطاع غزة، للضفة الغربية سرائيلياإل االحتالل ثرأ وعلى
 االحتالل  عن شروط بعيدا والتطور النمو على القدرة أفقدته جديدة قسرية ألوضاع فيهما الفلسطيني

 وممارسات سياسات اإلنتاجية، عبر وغير اإلنتاجية والقطاعات االقتصادية الموارد كافة في وتحكمه
 وعبر السياسات، مع تلك يتعارض بما االقتصادية البنية نمو أو تطور دون حالت احتاللية عسكرية،

 التبعية هذه وتواصل ترابط يضمن استمرار بما اإلسرائيلي، لالقتصاد الفلسطيني االقتصاد تبعية تعميق
 . الظروف كل في
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 التطور من مراحل جديدة مرحلة لبداية ومعطيات أسس خلق تم أوسلو، في المبادئ إعالن توقيع ومع
 في تؤثر أيضا بل السياسي فحسب، الجانب في تؤثر ال والقطاع، الضفة في الفلسطيني شعبنا في حياة

 قيام وكان الجوانب، هذه كافة بين ومترابطة عضويا متداخلة بصورة واالقتصادية الجوانب االجتماعية
 من جغرافيا محدودة أجزاء على واستالمها لمهامها ،)1994(أيار في الوطنية الفلسطينيةالسلطة 
 غزة قطاع من االنتشار إعادة أو  "خطة شارون" تطبيق حتى لم تتجاوز الفلسطينية األراضي

 لصالحيات وتسلمها )،1967(المحتلة عام لألراضي من المساحة اإلجمالية) %18(نسبة )،2005في(
 من وغيرها والتعليمية والصحية واالجتماعية في المجاالت االقتصادية إدارية جديدة، ومسئوليات
 في وردت كما االحتالل اإلسرائيلية وأساليب وشروط اال انها لم تستطع التغيير في أدوات المجاالت،

 )1994( عام منذ التفاوض عملية وبروتوكول باريس)، رغم استمرار اتفاقات المرحلة االنتقالية (أوسلو
االحتاللي عبر المزيد من مصادرة االراضي  تماًما، تزايد التوسع العكس على بل )،2014( العام إلى

(االطرش،  فرادالحواجز وتقييد حركة البضائع واألو  والمستوطنات الجدار الموارد وبناء واستالب
2001(. 

 الوطنية وجه السياسات في التي تقف سرائيليةاإل وقيود االحتالل التحديات حجم يتطلب ذلك البحث في
 المشكالت من العديد حل والعجز عن االقتصادية البنية إعاقة أدى إلى الذي األمر التنموية، االقتصادية

 الفلسطينية. والمصالح يخدم التطلعات بما األساسية الحياتية

  :مبررات الدراسة 2.1

 القادر على اإلنتاجي النشاط فهو الحديث، العصر في االقتصادية للتنمية الفقري العمود التصنيع يعتبر
 المتفاعلة الترابطية العالقة لطبيعية نظرا واالجتماعية االقتصادية النهضة مسار في نوعية نقلة تحقيق

 يوجد ال المجتمع، حيث في والسياسية واالجتماعية االقتصادية والتنمية الصناعي االنتاجي النشاط في
 .الحضارية الشاملة التنمية عملية في التصنيع على االعتماد وأولوية أهمية على اختالف

في فلسطين ظروفًا غير طبيعية أدت إلى اختالل معالم هذا القطاع وخلقت  ةلقد واجه قطاع الصناع
انعكاسات سلبية ال زالت تلقي بظاللها على االقتصاد الفلسطيني حتى يومنا هذا، ولكن أهمية الحديث 
عن واقع هذا القطاع تنبع من فكرة إمكانية االستمرار، الن االستمرار هو بمثابة األمل للمجتمع 

ي وليس للقطاع الصناعي فقط وهذا المفهوم يوازي المفهوم الذي كثر الحديث عنه في هذه الفلسطين
األوقات والذي ينطلق من فكرة تعزيز مفهوم اقتصاديات الصمود في وجه سياسات وممارسات االحتالل 

 اإلسرائيلية. 
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 تقتضي الصناعي، بالقطاع للنهوض األساسية المقومات امتالك إلى الفلسطيني االقتصاد حاجةتقتضي 
 نقاط القوة تعزيز على والعمل القطاع هذا وتقدم نمو تقف دون التي المعوقات ومعرفة تحليل على العمل
 استراتيجية رؤية إلى تحتاج مما تنميتها على العمل ثم يمكن معالجتها، التي الضعف نقاط ومعرفة لديه،
 .في التنمية دور قطاع الصناعة تفعيل على تقوم

 للنمو الضرورية الشروط توفير قادر على غيروما يواجه من تحديات الهيكل االقتصادي القائم  نإ
ويحتاج الفلسطينية.  اإلنمائية االحتياجات أو التطلعات لمواجهة أخرى بدائل في يتطلب البحث المستدام،

 إليها، لوضع يحتاجون التي أو واضعي السياسات، أمام المطروحة البديلة الخيارات على تعرفال الي
 هذه من فالغرض ذلك المستدامة. وعلى التنمية مسار االقتصاد المعتمد على قطاع الصناعة على

 ومدى نوع البحث في هو ذلك من األهم بل السياسات خيارات وترتيب مختلف الدراسة ليس مجرد تقييم
 االقتصادي النمو تحقيقجل أالصناعة الفلسطيني، من تطوير قطاع  األدوات المطلوبة من أجل

  .الفلسطينية المرتقبة الدولة المستدام وبناء

 لقد انطلقت هذه الدراسة من المبررات الموضوعية التالية :

من أهم القطاعات اإلنتاجية، حيث يلعب دورًا رئيسيًا مع باقي قطاعات  يعتبر قطاع الصناعة .1
العاملة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، يدي ادة الناتج المحلي، وفي تشغيل األاإلنتاج في زي

وتحقيق االستقرار االقتصادي من خالل تصدير السلع والمنتجات الصناعية من جهة، وتخفيض 
 االعتماد على السلع المستوردة من جهة أخرى.

نتاجية مامية وخلفية مع القطاعات اإلأأهم القطاعات التي لها روابط  يعتبر قطاع الصناعة .2
 خرى، ال بل يعتبر محرك وقاطرة التنمية. األوالخدماتية 

إبراز التشوهات التي لحقت بقطاع الصناعة الفلسطيني نتيجة سياسات وممارسات االحتالل  .3
 .اإلسرائيلية

في قطاع الصناعة في فلسطين نتيجة سياسات  والمستلبة المعطلةتسليط الضوء على الطاقات  .4
 وممارسات االحتالل اإلسرائيلية.

 األدوات ومدى نوع إلى استراتيجية بنظرة الفلسطينيين والمفاوضين القرارات واضعيتزود  .5
 الدولة وبناء المستدام االقتصادي تطوير قطاع الصناعة لتحقيق النمو من أجل المطلوبة

 .المرتقبة الفلسطينية
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  :مشكلة الدراسة 3.1

لتنمية االقتصادية االساسية ل ساساألالركن ن أور التنمية االقتصادية، باعتبار يعتبر قطاع الصناعة مح
هو إحداث تغير في هيكل االقتصاد، وٕاحداث تأثير على العدالة في توزيع الدخل. وكون التغير 

سهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي، باعتباره االكثر إهيكل االقتصاد يرتكز على زيادة  المطلوب في
طاع الصناعة في من القطاعات االخرى، وإلمكانيات ق تأثيرا على القيمة المضافة، واالكثر انتاجية

 خرى.   مامية والخلفية للقطاعات األتفعيل الروابط األ

حتالل تعاني الصناعة الفلسطينية العديد من المشكالت وخاصة فيما يتعلق بسياسات وممارسات اال
فلسطينية، ال بل تعداها الي مام الصناعة الألى تعطيل الكثير من الفرص إدى أاإلسرائيلية تجاهها، مما 

الموارد االقتصادية الفلسطينية، فقد انخفضت مساهمة الصناعة في تنمية االقتصاد من استالب الكثير 
وتبرز مشكلة الدراسة في: ما هي فرص في الناتج المحلي االجمالي،  اسهامهاالفلسطيني وفي نسبة 

حيث تناقش هذه الدراسة المشاكل والتشوهات  وتحديات قطاع الصناعة في تحقيق التنمية االقتصادية،
الهيكلية واإلنتاجية الموروثة عن االحتالل التي تتعرض لها الصناعة الفلسطينية من خالل المحاور 

 :التالية

التحديات والمعوقات والتشوهات الهيكلية واإلنتاجية الموروثة التي تقف دون تطور ونمو  .1
 الصناعة في فلسطين.

والمستلبة في قطاع الصناعة في فلسطين (الناتجة عن سياسات وممارسات  الطاقات المعطلة .2
 االحتالل اإلسرائيلية)، وتأثيرها على التنمية في فلسطين.

 مامية والخلفية غير الموظفة في قطاع الصناعة في فلسطين. الفرص المتاحة والروابط األ .3

 .هاوير وتط الحلول والمقترحات المطروحة لتنمية الصناعة في فلسطين .4

 :أهمية الدراسة 4.1

تبرز سو والمحاور المتعلقة بها، حيث ستتطرق الدراسة  ةمشكلال ةتبرز أهمية الدراسة من خالل معالج
 :عددا من االعتبارات، من أهمها

 .يفلسطينال الصناعة التي تواجه قطاعالتحديات والمعوقات  البحث في .1
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حداث ي ليأخذ دورا اكثر فعالية في إفلسطينال الصناعة مام قطاعأ الفرص المتاحة البحث في .2
 .التنمية

دوات مواجهة التحديات والمعوقات الموروثة عن االحتالل ومعالجة التشوهات أتحديد سياسات و  .3
 في فلسطين. الصناعةالهيكلية واإلنتاجية التي تقف دون تطور ونمو 

مكانيات المتاحة في قطاع وتوظيف الفرص واإل والمستلبة المعطلةكيفية تفعيل الطاقات  .4
 في فلسطين.  التنميةعلى  وتأثيرهاالصناعة الفلسطيني 

 :أهداف الدراسة 5.1

، وتأثير االيجابي على التنمية المستدامةانطالقا من أهمية قطاع الصناعة، ودوره في تعزيز التنمية 
فان  .واالجتماعية وتقليل األعباء االقتصادية المترتبة عن تشوه الهيكل االنتاجي في فلسطين االقتصادية

 الدراسة تهدف الى:

عن  هم القيود والتحديات والمعوقات والتشوهات الهيكلية واإلنتاجية الموروثةأ على الضوء تسليط .1
المؤشرات  خالل تشخيص من الفلسطيني تطور قطاع الصناعة أمام عائقا تقف االحتالل التي
 العامة. خصائصها وتحديد الكلي والفرعي المستوى الرئيسية على

في قطاع الصناعة نتيجة سياسات وممارسات االحتالل  والمستلبة المعطلةتحديد الطاقات  .2
 في فلسطين. التنميةعلى  وتأثيرهااإلسرائيلية 

المادي  البناء يقود متطور صناعي قطاع على قيادة قادرة استراتيجية وسياسات مالئمة وضع .3
 . في فلسطين  لمستقبل ووضع تصورات للمجتمع الفلسطيني، واالجتماعي

 :اسئلة الدراسة 6.1

 تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي: 

االقتصادية وتأثيرها على التنمية  ات التحويليةالطاقات المعطلة والمستلبة في قطاع الصناعما حجم 
 ؟في فلسطين

 : تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيسي من خالل االجابة على التساؤالت الفرعية اآلتية

 ؟يدي العاملة توظيف األ على عات التحويليةقطاع الصنا ثر التعطيل فيما أ .1
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 ؟ نتاجاإل على عات التحويليةقطاع الصنااالستيالب والتعطيل في أثر ما  .2

(القيمة  عات التحويلية على الناتج المحليقطاع الصنااالستيالب والتعطيل في أثر ما  .3
 ؟المضافة) 

 ؟ التكوين الرأسمالي للقطاع على التحويلية الصناعات قطاع في والتعطيل االستيالبأثر ما  .4

 ؟ احالل الواردات على التحويلية الصناعات قطاع في والتعطيل االستيالبأثر ما  .5

 ؟ الصادرات على التحويلية الصناعات قطاع في والتعطيل االستيالبأثر ما  .6

 هيكلية الدراسة 7.1

 تشتمل الدراسة على خمسة فصول على النحو اآلتي:
 خلفية الدراسة. : الفصل األول
 واهميتها. الصناعة : الفصل الثاني

 الصناعة في فلسطين. : الفصل الثالث

 الدراسة.منهجية وٕاجراءات  : الفصل الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتها. : الفصل الخامس

 االستنتاجات والمقترحات. : الفصل السادس

 .المراجع : 

 .المالحق : 
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 الفصل الثاني

 واهميتها الصناعة

 مقدمة 1.2

حيث ن محورا لعملية التنمية، يالصناعة بإجماع االقتصادي تعدُّ  من خالل تتبعنا لتطور الفكر التنموي،
كبر مولد للقيمة المضافة ومشغل أساس للتنمية، باعتباره نه المحرك األأ ينظر لقطاع الصناعة على

نتاجية قطاع الصناعة إلعمالة لقطاع الصناعة، والرتفاع لأليدي العاملة، اضافة الي االنتاجية المرتفعة ل
ن النمو الصناعي ألتالي فارية، وباس المال الذي يحدد الدورة االستثمأكبر مولد لتراكم ر أنه أمما يعني 

 الدخل القومي بموجبها التي يرتفع العملية بهايقصد  االقتصادية (والتي التنمية على التأثير يتبادل
على هيكل  الصناعي في اإلنتاج الكمية الزيادة حيث تؤثر الزمن) ، من محددة فترة خالل الحقيقي

نسبة مساهمة قطاع الصناعة في اجمالي الناتج المحلي على حساب تراجع القطاعات  بزيادةاالقتصاد 
وكذلك اعادة توزيع الدخل كركن من اركان التنمية، بزيادة توظيف الموارد البشرية  التقليدية االخرى،

وي وتوليد دخول للعاملين بحيث يزيد من القوه الفاعلة في عملية التنمية، مما يؤدي الى رفع المست
 االقتصادي الهيكل في الحاصلة النوعية بالتغيراتالمجتمعات بدورها  وتتأثر للسكان، المعيشي

 ، ومااالجتماعيةللسكان والعالقات  الهيكلي والتغير الفنية المهارات تطور حيث من واالجتماعي
 عمومًا فان التنمية عملية واضح في تأثير من الصناعي للنمو كان ولما تقني، تقدم من ذلك يصاحب

 وجود عدم يعد واالجتماعي، لذلك التخلف االقتصادي من التخلص في اإلسراع شأنه معدالته من رفع
زيادة  يؤمن لنمو وانعدام الدافع االقتصادية القطاعات إنتاجية في ضعف الرئيس السبب صناعية قاعدة

 صناعي قطاع وجود ن خاللفي معظم الحاالت م االقتصادية تتحقق التنمية حيث في اإلنتاج، منتظمة
 األسواق عن فضالً  (دعم سياسات التصدير) الخارجيةاألسواق  إلى على الخروج بمنتجاته منافس، قادر

 األموال رؤوس وجذب واالرتقاء بجودته، اإلنتاج زيادة دافعًا على ذلك ويكون حالل الواردات)إالمحلية (
 فرص بتوفير يسمح مما لها، مغذية أخرى صناعات إقامة على تساعدكبيرة صناعات  إقامة وتشجيع

 في الصناعي حجم االستثمار زيادة طريق عن المجتمع في انطالقة صناعية وٕاحداث جديدة عمل
 النابض للتنمية، ال بل يمكن اعتبارها قاطرة بمثابة القلب الصناعية التنمية اعتبرت مجاالته. لذا مختلف
 المعاصرة. االقتصادية التنمية
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مفهوم التنمية ونظريات الصناعة،  تنواعها وتقسيماأهذا الفصل المفاهيم الخاصة بالصناعة، و  اوليتن
دور الصناعة واهميتها في التنمية، استراتيجيات التصنيع التي عادة ما تعرف باستراتيجيات التنمية، 

ا. هة وقاطرتساسي والضروري لعملية التنمية االقتصاديمية كون عملية التصنيع المحرك األالتن
 إضافتااستراتيجيات التصنيع المختلفة من حيث ألياتها وايجابياتها وعيوبها، هيكل الصناعة واشكاله، 

 الصناعة.  إلقامةالى المقومات االساسية 

 مفهوم الصناعة  2.2

خلق اإلنسان من صلصال  " قوله تعالى في ،الحكيم الذكر آيات في الصناعة معنى أو مضمون ورد
والصناعة  )،15-14 اآلية الرحمن، ، سورةالكريم كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار " (القرآن

بن ا ذكرها أما اصطالحًا فقد )،1934 ،29، حميدوعمله الصنعة (عبد  الصانع، حرفة بالكسر ،ةلغ
جسماني  فهو فكري، وبكونه عملياً  عملي أمر في ةملك الصناعة نأ قال "اعلم إذ مقدمته في خلدون

 .) 399،1978خلدون،  محسوس" (ابن

 المواد من من مادة تحويل فيها يتم عمليةبأنها " الباحثين بعض يعرفها للصناعة، تعاريف عدة هناك
 اإلنسان ورغباته، كأن لحاجات وٕاشباعا نفعاً  معها أكثر تصبح جديدة صورة أو حالة إلى األصلية حالتها
 (إبراهيم حديديةوآالت  مكائن إلى الخام الحديد ونحول ،القطنية المنسوجات إلى الخام القطن نحول

 من جديدةمواد  إنتاج إلى يؤدي الذي البشري النشاط "ذلك بأنها أيضا وعرفت ،)1982، 12واخرون، 
 واألجهزة ومعتمداً  اآلالت من نوعاً  مستخدماً  اإلنسان بها يقوم التي العمليات وهى أوليه مختلفة، مواد
 حالة المواد من اكبر بصوره اإلنسان منها يستفيد جديدة مواد إلنتاج الوقود، أو الطاقة نوع من على

 ).1987، 19صنعها (السماك واخرون،  في التي استخدمت السابقة

 أو عضويةمواد  تحويل بأنها وصفها خالل من شموًال، أكثر يعد للصناعة المتحدة األمم هيأة تعريف نإ
 أنجزت بواسطة آالت سواء أخرى منتجات إلى كيميائية بعمليات أو ميكانيكية بعمليات عضوية غير

 في بيت، أم ورشة في أم مصنع في إنجازها أحدث وسواء ،باأليدي أنجزت أم قدرة تحركها ميكانيكية
 .)1989، 7مفرد (فضيل،  تاجر الى أو جملة تاجر إلى بيعت وسواء

 اإلنتاجي في النشاط بذلك يقصد األخرى، إذ االقتصادية األنشطة مفاهيم الصناعة ليشملمفهوم  تسعا
 وصناعة (Tourism Industry) السياحة وصناعة (Industry) الصناعة كلمة المجاالت، إن تلك

 . (Agricultural Industry)الزراعة  وصناعة (Transportation Industry) النقل

لى استخدام إخر وصوال بها آحال  إلىعملية تحويل المادة من حال  هين الصناعة أيتضح مما سبق 
 ليات المتبعة في التحويل.بغض النظر في اآل له. منفعةالمستهلك لتحقيق 
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 تصنيفات الصناعة 3.2

 إلى عدة تصنيفات أهمها: هوتحليللقد تم تصنيف الهيكل الصناعي في الدول 

االستخراجية والصناعات التحويلية ويتم تصنيف الصناعة إلى التصنيف على أساس الصناعات  .1
 هذين النوعين بموجب العملية اإلنتاجية أي وفق التأثير الجاري على المادة الخام.

 التصنيف على حسب حجم المشروع حيث تقسم الصناعات إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة. .2

خاص وعام ومختلط وربما التصنيف على أساس ملكية المشروع حيث تقسم الصناعة إلى  .3
 تعاوني.

تصنيف الصناعة حسب األنشطة والفروع التسعة الرئيسية وذلك بموجب التصنيف القياسي  .4
هذا التصنيف الدولي من أكبر  التصنيفات شيوعًا  ويعدُّ ) ISICالدولي لألنشطة الصناعية (

م المتحدة ، وبموجب وضعته الدائرة اإلحصائية لألم واستخدامًا في اإلحصاءات الدولية والذي
التعدين والمقالع، الصناعات  هيهذا التصنيف قسمت الصناعة إلى ثالث مجموعات رئيسية 

 ). 2000، 72(القريشي،  هالتحويلية، الكهرباء والميا

لى عدة أقسام حيث شكلت هذه إ هاوتصنيفنه يتم تقسيم الصناعات التحويلية إوبموجب هذا التصنيف ف
 هي: ارئيس اعفر  نوعشري اثنينناألقسام 

 .والمشروبات الغذائية المنتجات صناعة .1

 . التبغ منتجات صنع .2

 .المنسوجات صنع .3

 المالبس. صنع .4

 واألحذية. الحقائب وصنع الجلود وتهيئة دبغ .5

 القش. من وأصناف ومنتجاته الخشب صنع .6

 الورق. ومنتجات الورق صنع .7

 والنشر. الطباعة .8
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 المكررة. النفطية المنتجات صنع .9

 الكيمائية. والمنتجات المواد صنع .10

  واللدائن. المطاط منتجات صنع .11

  األخرى. الالفلزية المعادن منتجات صنع .12

 القاعدية. الفلزات صنع .13

 الماكينات. عدا المعادن منتجات صنع .14

 األخرى. والمعدات اآلالت صنع .15

 والمحاسبة. المكاتب االت صنع .16

  األخرى. الكهربائية اآلالت صنع .17

 والتلفزيون. الراديو معدات صنع .18

 الطبية. األجهزة صنع .19

 المقطورة. والمركبات المركبات صنع .20

  األخرى. النقل معدات صنع .21

 أخرى. منتجات وصنع األثاث صنع .22

 :صناعية رئيسية هي مجاالتإلى أربعة  كما يمكن تقسيم قطاع الصناعة 

وظيفتها تقديم الخدمات وتشمل هذه المجموعة صناعات المنافع العامة من  :الصناعات الهيكلية .1
نقل ومواصالت وكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وغيرها وتحتاج هذه 

 .المشاريع لرؤوس أموال باهظة ولفترة طويلة حتى تؤتي ثمارها

تمتلك ثروات معدنية ضخمة، ويمكن  تزداد أهميتها في الدولة التي :الصناعات االستخراجية .2
االستفادة من المنتجات المعدنية إقامة العديد من الصناعات أو بتصديرها والحصول على 
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عمالت أجنبية ضرورية الستمرار التنمية أو تصنيع تلك المعادن وتصديرها مصنعة لتزيد من 
 .قيم تلك الثروات

تعتبر عامًال أساسيًا من عوامل النهوض والتقدم االقتصادي تتسم هذه  :الصناعات الرأسمالية .3
الصناعات بارتفاع معدل رأس المال (كثيفة راس المال) للعمل فيها وحيث إن الدول النامية 
تتسم بندرة عنصر رأس المال، ينادي البعض بعدم إقامة هذه الصناعات في الدولة النامية في 

يراد الدول لآلالت والمعدات الالزمة من الدول المتقدمة ألنها في تلك مراحل النمو األولى وباست
 .الحالة ستكون أكثر جودة وأقل تكلفة

تتضمن عملية التنمية زيادة في الدخول وبالتالي زيادة الطلب على  :الصناعات االستهالكية .4
االحتياجات  المنتجات االستهالكية لذا ال بد من التوسع في الصناعات االستهالكية لمقابلة

 .االستهالكية المتزايدة وحتى ال ترتفع األسعار أو تضطر الدولة إلى االستيراد

 :الصناعية سيحظى باهتمام أكبر ويتوقف ذلك المجاالت أيولكل دولة أن تحدد 

مرحلة النمو الصناعي حيث يشير تقرير األمم المتحدة إلى ثالث مراحل في عملية النمو  .1
 :مية وهيالصناعي في الدول النا

المرحلة األولى: نمو صناعات تجهيز المواد األولية للتصدير والصناعات االستهالكية  •
 .وتتسم هذه المرحلة بتوجيه اإلنتاج الصناعي للسوق الداخلية

 كاإلسمنتالمرحلة الثانية: تقام فيها بعض صناعات السلع الرأسمالية الوسيطة  •
 .مثل األدوية ومستحضرات التجميل واألسمدة بجانب سلع االستهالك ذات المعرفة

 .المرحلة الثالثة: تتطلب صناعات أشد تركيبًا مثل تجميع بعض المنتجات الهندسية •

 .مدى الوفرة والندرة النسبية لعناصر اإلنتاج وتوفر مقومات الصناعة .2

 .مكانيات التصديرإ تها من تلك المنتجات الصناعية، و مدى اتساع األسواق المحلية وحجم حاج .3

 سياسات المناسبة لتطور الدولة االقتصادي وأولويات التنمية.ال .4

 أنها لم إال واتجاهاتها وتصنيفاتها، مفهومها واتساع الصناعة تعاريف تعدد نه وبالرغم منيتضح لآلنف أ
 الحاالت التالية: عن تخرج
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 االستخراجية بالصناعة وتدعى الصخور تقطيع أو األرض، باطن من الخامات استخراج حالة .1
(Extractive Industry). 

بالصناعة  وتدعى لإلنسان فائدة أكثر لتكون أخرى إلى صورة من األولية المواد تحويل حالة .2
  (Manufacture Industry).التحويلة

 المساقط من أو الطبيعي والغاز والنفط كالفحم الوقود، مصادر أحد من الطاقة إنتاج حالة .3
 .الطاقة إنتاج بصناعة وتسمى  .وغيرها الذري االنفالق او من   (Energy Industry).المائية

 وستركز الدراسة على الصناعات التحويلية.

 الصناعية وأهدافها  التنمية 4.2

 :التنمية 1.4.2

ومختلفة مثل (التنمية، النماء،  كثيرةإن المصطلحات التي تعّبر عن تغير الحالة إلى حالة أفضل، 
النمو، التطور)، فمصطلح النمو يطلق على تلك الحالة التي تحدث فيها زيادة في الكمية أو القيمة 

إلى حالة أفضل في  تتغيريطلق مصطلح التنمية على الحالة التي  بينمالإلنتاج في القطاع المستهدف، 
لثقافية) وتتحقق بواسطة وسائل وٕاجراءات معينة تتمثل شتى مناحي الحياة (االقتصادية واالجتماعية وا

 .هدفها زيادة الرفاه االجتماعي للسكان وسياساتبخطط 

. إذ إنها عملية يهتم بها والعمرانية واالجتماعية االقتصادية جوانبهتتناول التنمية النشاط البشري من 
 العمليةخرى..، لذلك فان هذه أ واختصاصاتوالمخطط  والسياسيالجغرافي واالقتصادي واالجتماعي 

كافة، فيرى (جيرالد ماير وبالدوين) ان التنمية عملية تحقق  والناميةالدول المتقدمة  تحقيقهاتسعى إلى 
التي تعاني من الركود االقتصادي، لهذا شغلت  الناميةفي الدول  السيماالنهضة وتزيل حاالت التخلف، 

 ).1991، 25(البدراوي واخرون،  بال االقتصاديين والمخططين في هذه الدول

الدخل  لزيادة) المعطلة(الكامنة أو  االقتصاديةإلى التنمية بغية استغالل مواردها  الناميةتلجأ الدول 
التي  البشريةبذلك كل الجهود  فهيالقومي الذي يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل 

نها أكلمة جامعة ال تعني  والتنميةللمواطن والمجتمع،  الرفاهية وتحقيقجل النمو والتطور أتبذل من 
كل عمل  أيضافحسب بل تعني  واجتماعيا اقتصادياللنهوض بواقع السكان  مشاريعخطة أو برنامج أو 

كافة وتختلف الدراسات التي  المستوياتالقطاعات وفي مختلف المجاالت وعلى  جميعإنساني بّناء في 
من خالله إليها، ففي المجال  بنظرتالف الموضوعات التي تدرسها والمجال الذي تناولت التنمية باخ

زيادة ملموسة في  تحقيقبهدف  للتكنولوجيا المتزايدإليها في إطار استخدام المجتمع  بنظراالقتصادي 
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ول في الد حضاريانصيب الفرد في الدخل القومي، أما في المجال االجتماعي فيرى عملية التنمية تحوًال 
 التنظيموتغير من  اجتماعيةوالتي تعكس تحوالت  الالتينية وأمريكيااألقل تطورًا كدول آسيا وأفريقيا 

 المادية للتكنولوجيا وتقنين استيعابالصناعي بما يتضمنه هذا من  التنظيمإلى  الزراعي الرعوي، الريفي
 االجتماعيةمية من وجهة النظر )، كذلك تعني التن1991، 32(البدراوي واخرون،  الحديثة االجتماعية

 عليها واستغاللها بشكل كفوء. والسيطرة والمادية البشريةاكتشاف الموارد  نستطيعإنها المعرفة وبواسطتها 

تحول حضاري  إلحداثعملية تغيير جذري في شتى مناحي الحياة  هي التنميةن أنف يتضح من اآل
 فراد.واألرفع مستوى حياة المجتمعات  إلىيهدف 

 نظريات التنمية: 2.4.2

من القرن الماضي،  الخمسيناتوفي  الثانية العالميةبعد الحرب  بالتنميةالخاصة  النظرياتظهرت معظم 
 السياسيتعاظم حركات التحرر الوطني واالستقالل  نتيجة والتنميةالتخلف  بقضايااالهتمام  تزايدبعد أن 

مثل الفقر  التالية األساسيةفي كيفية مواجهة المشاكل  هتمامهاأللدول التي كانت مستعمرة، وتركز 
 :التنمية نظرياتومن أهم  .والتنميةوالتخلف 

تدفع التيار  قويةعلى أن تتم التنمية على شكل قفزات  النظريةتقوم هذه  :القويةالدفعة  نظرية  •
، االقتصاديةية التدرج في التنم نظريةمن النمو فهي ضد  المزيدفي عزم وقوة إلى األمام محدثة 

ومن الواضح  Rodan-Rosenstein األمريكيهو المفكر االقتصادي  النظريةوالذي قدم هذه 
الخارجية، وضخها في قطاع رؤوس األموال حشد القائمة االعتماد علي  النظريةطبقا لهذه 

 مما يقلل من التبعية الصناعة، مع التركيز على الصناعات االستهالكية الضرورية للمجتمع،
والبعد عن الصناعات االقتصادية، وتعزيز احالل الواردات، ثم االنتقال الى مرحلة اخرى. 

 ).2010التي تشكل األساس اإلنتاجي للتقدم الصناعي (حالوه، صالح،  الثقيلة

 العديد، األول ضرورة أن يكون الطلب علي أمرينتتأسس وتنبني علي  النظريةويمكن القول أن 
ممكنة لإلنتاج، وذلك لجني وفورات  تكاليفأدنى  تحقيقلدرجة يمكن معها  كبيرامن المنتجات 

الطلب  لزيادةفي انه  بتمثل، واألمر الثاني أن اإلنتاجيةالمجاالت من  العديدكبيرة الحجم في 
الدخول بمعدل كبير في أنحاء االقتصاد  مستوياتمن الضروري أن ترفع  بعينهاسلعة  أيةعلي 

ذلك إال في ظل برنامج شامل ضخم لالستثمار (عجمية، الليثي،  تحقيقالقومي كله، وال يمكن 
2000.( 

هذا األسلوب، بعد استقاللها حرصا علي دفع االقتصاد إلى األمام  الناميةوقد اعتمدت الدول 
 ).2010، صالح، اإلنسان من الجهل والفقر (حالوه لتحريربسرعة، 
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مشكلة  ىنيركس الذي يركز عل األمريكيالنمو المتوازن: تنسب إلى المفكر االقتصادي  نظرية •
حجم السوق، مؤكدًا أن  ضيقالحلقة المفرغة للفقر والناجمة عن تدني مستوى الدخل وبالتالي 

جًا ضخمًا من تعتمد برنام النظريةكسر الحلقة المفرغة ال يتحقق إال بتوسيع حجم السوق، وهذه 
وليس  المحليةإلشباع حاجات السوق  االستهالكيةاالستثمارات الذي توجه نحو إنتاج السلع 

، المحلية، وذلك لضعف المنافسة في السوق األولية، علي األقل في المراحل التصديرالغرض 
ناعات ، بينها وبين الصاالستهالكيةمختلف الصناعات  ببنالتوازن  تحقيقتتطلب  النظريةوهذه 

 ببنالتوازن  تحقيق النهايةالقطاع المحلي والقطاع الخارجي، وفي  ببن، وكذلك التوازن الرأسمالية
من االستثمارات لكي يتم تجاوز  الكبيرعلي الحجم  النظريةجهة العرض وجهة الطلب، وتؤكد 

نه أى جانب الطلب، وتجدر اإلشارة إل علي التجزئة في جانب العرض وفي القابليةمشكلة عدم 
لم يقصد بالنمو المتوازن، أن تنمو كافة الصناعات بمعدل واحد، بل بمعدالت مختلفة تتحدد في 

السلع المختلفة بحيث يتساوى جانب العرض  ىعل للمستهلكين الداخليةضوء مرونة الطلب 
 ).2010والطلب (حالوه، صالح، 

هيرشمان واالقتصادي وروستو أستاذ  األمريكياالقتصادي  يعدالنمو غير المتوازن:  نظرية •
االقتصادي بجامعة كمبردج واالقتصادي الفرنسي فرانسوا بيرو في مقدمة من اهتموا  التاريخ
النمو غير المتوازن، ونقطة البداية في عرض هذه الفكرة هي أن المشكلة في  سياسةبشرح 

رأس المال، ولكن في ندرة أو في ندرة  الطبيعيةالبالد المتخلفة ال تكمن في قصور الموارد 
علي اتخاذ قرارات االستثمار، سواء كان هذا االستثمار في القطاع العام أو  القادرين المنظمين

هو ذلك النموذج الذي يخلق  االقتصادية للتنميةالقطاع الخاص، وعلي ذلك فان النموذج األمثل 
في  االقتصاديةملية التنمية حث علي اتخاذ قرارات االستثمار بحيث تتم عللالمالئمة  البيئة

المتاحة في قطاع  االقتصاديةالموارد  وتركيزصورة حلقات متتابعة من النمو غير المتوازن، 
نمو هذه القطاعات األخرى إلى حفز  ببنمعين من قطاعات االقتصاد بحيث يؤدي عدم التوازن 

ستعادة التوازن مرة االختالل وا تصحيح، تهدف إلى استثماريةعلي اتخاذ قرارات  المنظمين
فان هذا يحرض قرارات االستثمار األخرى الستعادة التوازن،  جديدأخرى، فإذا حدث عدم توازن 

وتتحقق التنمية  االختالل المتعمد الذي يخلق توازنا ثم اختالل، تستمر الدورة  طريقوهكذا عن 
 ).1984(زهران، حمدية،  االقتصادية

، أو في الدول التي الناميةهو األفضل للدول  النظريةهذه  أن إتباع النظريةأنصار هذه  ىوير 
التي تدعم وجهة  التاريخيةبعض الشواهد  النظريةهذه  مؤيدوويعطي  ،تقوم بتنمية مواردها

في القرن التاسع عشر،  بريطانياعلي قطاعات رائدة مثل: قطاع المنسوجات في  بالتركيزنظرهم 
في  الغذائيةالمتحدة في القرن التاسع عشر، قطاع المواد  الوالياتفي  الحديديةقطاع السكك 
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في  السوفيتي، قطاع الكهرباء في االتحاد العشرينالدنمارك في النصف الثاني من القرن 
 ).2010من القرن الماضي (حالوه، صالح،  العشرينات

غير مناسبين للحالة  الدفعة القوية ونظرية النمو المتوازن هما أسلوبان نظريةمما سبق يرى الباحث أن 
، وانخفاض الطبيعيةالداخلي، ونقص الموارد  الفلسطينيالسوق  ضيقوذلك لعدة أسباب منها  الفلسطينية
، الصناعية التحتية البنيةإلنجاز الدفعة القوية، وضعف  ضروريةالمالية والتي تعتبر  اإلمكانيات

راءات والمعوقات التي يفرضها االحتالل المتخصصة، وكذلك بسبب اإلج التمويلواالفتقار إلى مؤسسات 
يرى الباحث، أن أسلوب  بينماإلى العالم الخارجي،  الفلسطينيةعلى مرور السلع والخدمات  اإلسرائيلي

 إمكانيةنظرا لقلة الموارد المالية، وعدم  الفلسطينيةالنمو غير المتوازن، هو األسلوب المناسب للحالةً  
دفعة واحدة، لذلك يمكن  واالجتماعية االقتصاديةالقطاعات  جميعاالستثمارات على  جميع توزيع

 بتنميتها. والقياموالرائدة  األساسيةلبعض القطاعات  أولوياتبإعطاء  يقومواللفلسطينيين أن 

 : الصناعيةالتنمية  3.4.2

إن التنمية التي تبحث موضوعاتها في النشاط الصناعي نجد األهداف المتوخاة منها وضع الخطط 
وٕاجراء تغييرات في البني  قطاع الصناعة تطويربإنشاء قاعدة صناعية تمكنها من  الكفيلةوالسبل 

 وتطويرء و المستهدفة لبناأالمخططة  السياسةاالقتصادية واالجتماعية، إذ تعني التنمية الصناعية: 
ناعية لإلقتصاد الصناعية لغرض إجراء تغيير في البنية الص المشاريعالصناعة الوطنية من خالل إقامة 

الحاصلة في  التغيرات)، ويمتد مفهوم التنمية الصناعية ليشمل 1987، 22خرون، أالوطني (السماك و 
 العملية هيو .األخرى والخدمية والعمرانية) 1981، 13مجمل البنية االقتصادية واالجتماعية (التميمي، 

الصناعية النمو الصناعي  ويرتبط بالتنمية، (Industrial Growth) لى النمو الصناعي إالتي تؤدي 
من خالل زيادة عدد  العمليةالكمية في حجم أو قيمة اإلنتاج الصناعي، وتحدث هذه  وهو الزيادة

 طريقورفع إنتاجية العمل، أو زيادة قيمة اإلنتاج والقيمة المضافة الصناعية المتحققة أو عن  العاملين
 ة فيءمالصيغ األكثر مال وٕايجادالتقنية المستخدمة في إدارة المنشآت الصناعية  واألساليبتقدم الوسائل 

 ترابط الصناعة وتشابكها.

التي يرتفع بموجبها الدخل  العمليةادية (التي يقصد بها مع التنمية االقتص التأثير بتبادلوالنمو الصناعي 
 الكمية في اإلنتاج الصناعي على زيادة الزيادة تؤثرخالل فترة محددة من الزمن، حيث  الحقيقيالقومي 

 الهيكلالحاصلة في  النوعية بالتغيراتللسكان، وتتأثر بدورها  المعيشي ىالدخل القومي للبلد ورفع المستو 
 االجتماعيةالهيكلي للسكان والعالقات  والتغير الفنيةاالقتصادي واالجتماعي من حيث تطور المهارات 

واضح في عملية التنمية عمومًا  تأثيروما يصاحب ذلك من تقدم تقني، ولما كان للنمو الصناعي من 
 فان رفع معدالته من شأنه اإلسراع في التخلص من التخلف االقتصادي واالجتماعي.



 

16 
 

وانعدام  االقتصادية القطاعات إنتاجية ضعف في الرئيس السبب صناعية قاعدة وجود عدم يعد لذلك
قطاع  وجود خالل من االقتصادية التنمية تتحقق حيث اإلنتاج، في زيادة منتظمة يؤمن لنمو الدافع

 ذلك ويكون ،المحلية األسواق عن فضالً  الخارجيةاألسواق  الى بمنتجاته الخروج على قادر صناعي
 كبيرة تساعد صناعات إقامة وتشجيع األموال رؤوس وجذب بجودته، واإلرتقاء اإلنتاج زيادة على دافعاً 
 انطالقة صناعية وٕاحداث جديدة عمل فرص بتوفير يسمح مما لها، مغذية أخرى صناعات إقامة على
 اعتبرت التنمية لذا مجاالته. مختلف في الصناعي االستثمار حجم زيادة طريق عن المجتمع في

 عملية التنمية وفي خاصة المعاصرة بصورة االقتصادية التنمية عملية في القلب الصناعية بمثابة
 .عامة بصورة اإلقليمية

 الصناعية: التنمية أهداف 4.4.2

 االقتصادية، فبعضها التنمية إطار في الصناعية للتنمية تبنيه ينبغي الذي األسلوب حول اآلراء تتباين
 بحيث تؤدي معين لبلد المختلفة االقتصادية القطاعات بين االستثمارية التخصيصات توزيع إلى يدعو
 في من االستثمارات كبيرة نسبة تركيز إلى أخرى تدعو حين في ككل، الوطني لالقتصاد متوازن نمو إلى

 وفروعه االقتصاد الوطني قطاعات لمجمل ودفعه النمو عملية بتحفيز كفيل باعتباره قطاع الصناعة
 إقامة على التركيز يجري نفسه قطاع الصناعة ضمن كذلك  .(Nath, 298, 1973)المختلفة

 الصناعات أي )،واألمامية الخلقيةالواسعة ( بارتباطاتها تتميز التي الصناعي للنمو الصناعات المشجعة
 صناعة في مستلزمات منتجاتها وتكون أخرى صناعات منتجات مستلزماتها تدخل في التي
 تبعاً  ألخرى فترة ومن آلخر بلد من الصناعة استراتيجيةوتختلف  .(Hirshman, 98, 1970)ثالثة

 التطور مراحل الختالف كذلك والتقنية المادية وبناء القاعدة واالجتماعي االقتصادي النمو الختالف
 الخطط عليها تؤكد التي الصناعية التنمية أهداف نإ و الواحد.  البلد في واالجتماعي االقتصادي
 .)2002، 33:( كجهجي، آتي بما تتمثل ،النامية للبلدان السيما الصناعية

قطاع  إسهام زيادة طريق عن وذلك اإلجماليين والقومي اإلقليمي الناتج نمو وتائر تعجيل .1
 .االقتصادية التنمية مراحل من معينة مرحلة فيه خالل الصناعة

االقتصادية  باألنشطة الموظفة وغير الفائضة األعداد من بامتصاص وذلك البطالة من التخلص .2
 .المختلفة

 من ،األجنبة األسواق من الصناعية المنتجات استيراد عدم :االتجاهين بأحد األجنبي النقد توفير .3
االستيراد  قيمة من كبيرة نسبة تشكل التي السلع استيراد عن المعوضة الصناعات إقامة خالل
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 األسواق إلى الصناعية المنتجات تصدير ،التصدير نحو الموجهة الصناعات إقامة أو
 .الخارجية

 بين اإلنتاج وتوزيع الزمن، عبر المتاحة الموارد وتخصيص والجهات األفراد بين الدخل توزيع .4
التوزيع  وكذلك ،االقتصادية الفروع من متداخلة شبكة خالل من المختلفة االقتصادية القطاعات
 .الحضرية والمناطق الريفية المناطق بين كتوزيعها متوازن، بشكل والدخل لإلنتاج اإلقليمي

 فنية مؤشرات ذات جديدة صناعية سلع إنتاج إلى باالنتقال وذلك الصناعي اإلنتاج تنويع .5
 .فعالً  الصناعية للمنتجات المؤشرات تلك وتحسين عالية واقتصادية

 االقتصادية للقطاعات المتوازن النمو قيطر  عن وذلك الصناعي لإلنتاج االستقرار تحقيق .6
 .وغيرها والزراعة كالصناعة

 بناء اقتصاد في تسهم إنتاجية صناعات إقامة خالل منوتقنية  صناعية قاعدة إلنشاء التوجه .7
 .قوي

 التنمية تحدثها إن يمكن التي التأثيرات بواسطة وحضارية اجتماعية تنمية إحداث في اإلسهام .8
 .وثقافته جتمعالم تركيبة في الصناعية

على والعمل  والخدمية العمرانية البنية في النظر إعادة على الصناعية التنمية تساعد كذلك .9
 .المختلفة المناطق فيتطويرها 

 التنمية في رهايأثتو  الصناعة أهمية .5.2

هم متطلبات تحقيق التنمية أن تقوم الهيئات الرسمية والمحلية بتطوير أساليب إدارة متكاملة، يتم أن من إ
بواسطتها التعامل مع المجتمع على أنه نظام متكامل. ويشتمل مجموعة من النظم كالنظام االقتصادي 

كية هذه النظم واالجتماعي والبيئي والتي تؤثر بعضها ببعض تأثيرا مستمرا، ومن ثم تتطلب دينامي
عمليات ضبط وتوجيه مستمرة للحد من السلبيات وتعظيم اإليجابيات، هذه هي وظيفة التنمية التي تعتمد 
بشكل كبير ومباشر على مشاركة السكان في كل نشاطاتها وفي مختلف مراحلها من منطق أن أصحاب 

ة لمعالجتها (غنيم وأبوزنط، المشكلة هم أكثر األشخاص معرفة بها وأقدرهم على وضع الحلول المناسب
2010( 

 ة لها وهي االقتصادية واالجتماعية والبيئة وتعرفالدعائم الرئيس تعدن للتنمية ثالثة أبعاد إويمكن القول 
 نظرا لالرتباط وتكاملها المحاور هذه ارتباط من البد التنمية عملية المحورية للتنمية، ولنجاح باألبعاد
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 مستوى الحياة ورفع االقتصادية التحسينات واجراء االجتماعي، واألمن واالقتصاد البيئة الوثيق بين
 من العمليات تعتبر والتي للحياة، الطبيعية األساسية المكونات على الحفاظ مع يتناسب االجتماعية بما

 األمد. طويلة

 العامل األكثر وتعد بل  قطاعاته، نمو تحفيز وفي الوطني االقتصاد بنية تدعيم في فاعلٌ  أثر للصناعة
روابط امامية وخلفية  من للصناعة لما األخرى االقتصادية باألنشطة مقارنة المجال هذا في وسرعة تأثيرا

حيث تعتبر  األنشطة مع جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، تلك مع وباتجاهات مختلفة
 ).1982، 197واخرون،  الصناعة قاطرة التنمية (شريف

تمثيل ويمكن  ،اإلقليم في والبيئية والعمرانية واالجتماعية االقتصادية الجوانب في بارز أثر وللصناعة
 :خالل من الدور هذا

 .التوزيع ذلك آلية ومعرفة المختلفة، اإلقليم مناطق على الصناعات توزيع في الجغرافي البعد .1

 .والعمرانية واالجتماعية االقتصادية اإلقليم هيكلية في للصناعة التنموي البعد .2

كانت بيئية،  سواء السلبية آثارها ظهور خالل من للصناعة السلبي البعد آخرًا، بعداً  إضافة ويمكن
 .االقتصادية حتى أو ،عمرانية ،اجتماعية

 المناسب الذي بالشكل استغلت وأن السيما السلبية  عادأب من أكثر مؤثرة اإليجابية الصناعة أبعاد تظل
 إلى سيؤدي جديد صناعي مشروع إنشاء فعند ،اإلقليم على مختلفة اآثار  نجد للصناعة إذ ذلك. يجنبها
األساسية المدخالت  على الطلب خالل من االقتصاد المحلي في فعل كرد تضاعفية موجة تكوين
 تغير من خالل العمرانية البيئة في التأثيرات الدخل، توليد المخرجات، ونقل تنظيم ،اإلنتاجية للعملية
وثقافته  المجتمع تركيبة علىالتأثيرات  ،التدفقات وتوليد لها المكاني التركيب والخدمات، السلع لحركة
 في التنمية. اآلثار لهذه تفصيل ما يأتي وفي ) 1.2 أنظر(شكل ،البيئي األثر عن فضالً 
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 ) أثر الصناعة وأهميتها في التنمية1.2(شكل

 األثر االقتصادي:  1.5.2

هذا الفصل، أما أثرها في التنمية فإنها تعتبر  بدايةبشكل عام في  وأهميتهاقد بيّنا مفهوم الصناعة 
من أركان التنمية االقتصادية على المستوى  أساسياالقاعدة التي يستند عليها التطور االقتصادي وركنًا 

وٕاحداث تغييرات  السريعةالتنمية االقتصادية  تحقيقالعنصر الحاسم في  أيضاوالقومي، وتعد  اإلقليمي
الصناعية  العملياتالمكاني للنشاط الصناعي من خالل قدرة  الهيكلفي التنمية المعاصرة في  جوهرية

ليس في قطاع الصناعة فحسب وٕانما في قطاعات  القطاعية الهيكلية المتغيرات تحقيقالمختلفة في 
بفروع األنشطة االقتصادية األخرى، التي  العملياتالتشابكات التي تخلقها تلك  طريق، عن أيضاأخرى 

 ).1995، 102(الحديثي،  اإلقليميةأهداف وتوجهات التنمية  تحقيقفي عملية  أساسيايعد تطورها أمرًا 

 العمليةن المشكالت التي تبرز أمام إف وشمولية مركزيةمية االقتصادية ذات أبعاد وبما إن التن
أهدافها في ظل الموارد المتاحة وتوجه الدولة في دعم  وتحقيقفي كيفية إنجاز التنمية  التخطيطية

أو  األقاليمالنشاط الصناعي، فمن أهم تلك المشكالت هي كيف يوزع النشاط الصناعي على مستوى 
الواحد، ألجل النهوض بواقع المناطق األقل تطورًا، وما هو النشاط المناسب لها هذا من  اإلقليمق مناط
حدة  وتقليل، إليهاأخرى االهتمام بالمناطق المتطورة ضمن محاولة الحد من الهجرة  ناحية، ومن ناحية

 التنمية

عمرانياالثر ال  

االثر 
جتماعياال  

 االثر
 البيئي

االثر 
 االقتصادي

 

 الصناعة
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 اعتباره هدفًا رئيسيمستوى النشاط االقتصادي والدخل الفردي لرفع معدالت النمو با وتحسينالبطالة 
  ).Morgan  ،209 ،1974( اإلقليميةالتنمية  لسياسة

يعد النشاط الصناعي نشاطًا محركًا لخطط التنمية، إذ له القدرة على دفع عجلة النمو االقتصادي 
للقطاع الصناعي في االقتصاد الوطني،  النسبية األهميةواالجتماعي بشكل متسارع والعمل على زيادة 

المستخدمة لإلنتاج وعالقات اإلنتاج ويسهم في القضاء على  األساليبإذ يؤدي إلى تغير جذري في 
 وتوسيعزيادة حجم االستثمار الصناعي  طريقعن  الهيكليةمظاهر غير متطورة ومعالجة االختالالت 

وبالتالي رفع معدالت النمو الصناعي  وتحسينهاوحدات اإلنتاج  وتطوير ،فيه اإلنتاجيةالقاعدة 
 ).2010زنط،  واإلسهام الفاعل في رفع وتائر التنمية االقتصادية واالجتماعية (غنيم وأبو

 في الحاصل التغير خالل من تظهر ) للصناعةEconomic Impact( االقتصادي األثر مؤشرات إن
 من الصناعي المشروع تشغيل بسبب بوضوح اشئةالن التأثيراتوتظهر  والدخل المتحقق، اإلنتاج هيكل
 والفوائد للعاملين المدفوعة واألجور والرواتب ،المكانيةحركتها  وابعاد المنتجة حجم السلع خالل

 أن المرتفعة، ويمكن االستثمارات الصناعية عوائد عن فضالً  اإلنتاجية العمليات المتولد من والفائض
 :يأتي بما االقتصادية الصناعة تأثيرات نوجز

أجزاء  بين االقتصادي النمو في الحاصل التباين وتقليل اقتصاديا اإلقليم تطوير في إسهامها .1
) اإلقليمي والدخل الفردي الدخل الصناعي، اإلنتاج (حجم معايير حسب ،األقاليم أو اإلقليم
(قوى  السوق تحريك عوامل خالل اإلنفاق من عمليات تطور كذلك تسهم بارتفاعها، حيث

 سعتها وزيادة الطلب وزيادة األسواق نمو ثم ومن البشريةالمستوطنات  تطور يعني مما السوق)،
فيما بين قطاع الصناعة من جهة  القطاعية الهيكلية التغيرات تحقيقالبضائع. وكذلك  على

وبين القطاعات األخرى من جهة أخرى، مما يمكن اعتبار الصناعة القاعدة التي تستند عليها 
 ).1999، 123التنمية (الجنابي، عملية 

من أسباب  إن إذ ديناميكية، أكثر اإلقليمي االقتصاد وتجعل اإلنتاج عوامل تحريك على تساعد .2
العملية  في رفد يسهم الذي اإلنتاج عوامل من عامل وجود المناطق في بعض الصناعات إنشاء

توفير  حيث تعتمد الصناعة في .اإلقليم في اإلنتاج األخرى عوامل تحريك إلى سيؤدي اإلنتاجية
 ثروات ، جمعوالتعدين التحجير والرعي، الزراعة ،األولية الحرف إنتاج من السلعية مستلزماتها

 من مزيد توفيرالصناعي يتطلب  اإلنتاج وتعزيز والبحر. البر حيوانات صيد الغابات،
 الحركة لتنشيط قوبا حافزاً  يوفر مما الحرف هذه إنتاج على طلبا يضيف إذ المدخالت،
 التكنولوجي يزيد -كذلك إسهام الصناعة في عملية التقدم العلمي .القطاعات تلك في االقتصادية
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 اإلنتاج ويبقى تطور القطاعات األخرى مرهونًا بالتطور الصناعي تجديدفي عملية  فاعليتهامن 
 .العلميةألحدث االكتشافات  استيعابهوعلى مدى 

وتعزز حالة  االقتصادية األسس لتقوية أكيدا ضماناً  تحقق إذ متنوعاً  اقتصاداً  الصناعة تكّون .3
محل  المحلية الصناعة منتوجات إحالل طريق عن االستيراد عملية من الذاتي وتقّلل االكتفاء

 وكذلك زيادة قيمة الصادرات. .الخارج من المستوردة المنتوجات

 النشاط الزراعي في السيما األخرى شطةواألن االقتصادية القطاعات في المباشر الصناعة تأثير .4
 التصنيعكأثر  ،اإلقليم في ذلك اثر تتوسع سنجدها حيث ،االرتكازية والخدمات والبنى والتجاري

 الزراعة واستخدام في المكننة نظام باستخدام خالل التوّسع من الزراعي القطاع تطوير في
 وسد هذا القطاع تجهيز على متطورة قادرة صناعة تتطلب الري أجهزة كذلك ،والمبيدات األسمدة

 .متطلباته باستمرار

 األيدي مهارات تطوير وبغية عمل، فرص وٕاضافة العاطلة األيدي تشغيل على الصناعة تعمل  .5
 التقنيات من مزيد تأهيل واستخدام دورات وٕاقامة والتدريبمراكز التعليم  فتح يتطلب العاملة

 عملية في التأثير ثم ،السكانية البنية على إيجابية تأثيرات أحداث في ينعكس مما الصناعية
 ةايالح جوانب من وغيرها والثقافة والصحة التعليم لمستوى تطوير من ذلك يتضمن التحضر، بما

 مثًال توفر فرصفهي ، البعيدغير مباشرة يحدث بعضها في األمد  التأثيراتوكذلك  .االجتماعية
 في الطلب على والتخزين) وتزيد التسويق، العاملينعمل في قطاعات (البناء والتشييد، نقل 

 في قطاعات إضافية فيها، مما يوفر فرص عمل العاملينالستهالك  والصناعية الزراعيةالسلع 
 .أخرى وخدمية اقتصادية

 يتعرضلفة التي قد من التقلبات المخت وحمايتهإن التطور الصناعي يسهم في استقرار االقتصاد  .6
 السياسياالستقالل  تحقيق إمكانيةاالقتصاد وبالتالي يوفر  ترسيخكما يسهم في  .ألسباب شتى

 .االكتفاء الذاتي تحقيقواالقتصادي والقدرة على 

وخدمات رأس المال االجتماعي  االرتكازيةالبنى  تطويرالنشاط الصناعي من خالل  تأثيريظهر  .7
اة يفي الح إيجابية تأثيراتوهذا التطور ينعكس في إحداث  ،صرفيةوالموالتسهيالت المالية 

  .واالقتصادية االجتماعية

إنتاج  لوسائل وٕانتاجها ،والنوعية الكمية الناحية من العالية اإلنتاجية بقدرتها الصناعة تتمتع .8
 االخرى مثل القطاعات تطوير على تساعد إنتاجية نهائية سلعاً  تنتج إذ القطاعات األخرى،

المستوى  رفع في أثر لها استهالكية أخرى سلعاً  الخدمات. وتنتج التجارة، النقل، الزراعة،
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والكيمياوية لها  الهندسيةن كثير من الصناعات كالصناعات أكما  .والحضاري للسكان المعيشي
روابط مع غيرها من الصناعات، فبعض منشآتها مثال تنتج سلعًا وسيطة، وهذا يشجع إقامة 

الصناعية  عملياتهافي  أولية، أو تستخدم منتجاتها كمواد األوليةأخرى تزودها بالمواد  منشئات
 ما ينتج عن ذلك تسارع في حركة النمو االقتصادي.

 .الوطني للتصنيع المستمر التعميق خالل من وذلك المضافة القيمة تعظيم على الصناعة تعمل .9
فرد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع وعلى زيادة الناتج اإلجمالي ونمو متوسط نصيب ال

الصناعية والخدمات المختلفة، مما ينعكس ايجابا على االنتاج من خالل مضاعفة االنفاق وهذا 
الصناعية على إضافة قيمة ومنفعة كبيرة للمواد الداخلة فيها، فضًال  العملياتعن قدرة  بنجم

 .من األنشطة األخرى تهابمثيالعن ارتفاع قيمة المنتجات الصناعية مقارنة 

 من المستفيدة الجهات لكثرة أفراد وجماعات السكان بين الدخل توزيع إعادة الصناعة في تسهم .10
 أجور العمل، النقل، ، أجوراألولية مثل (شراء المواد الصناعي النشاط مستلزمات على اإلنفاق
 )....اإلنتاج، توزيع الطاقة، مصادر

توطينه في مواقع معينة  وبإمكانيةنالحظ أن معظم األنشطة االقتصادية يرتبط نجاحها بقطاع الصناعة 
) مما الكبيرة والصناعية السكنيةلألنشطة القائمة فيها، مثال ذلك (المراكز  كبيرةمزايا ومنافع  بتقديم تتميز

النمو  مستوياتواضحًا في  يناتبايحرم مواقع أخرى من فرص النمو والتطور وقطف ثمارها مما يخلق 
، إذ كثير من التباينهذا  تقليصوالدخول بين منطقه وأخرى، والصناعة هي األكثر قدرة وسرعة على 

وان اختلفت هذه في خصائصها وبذلك يمكن اإلفادة من  كبيرةإقامتها في مواقع  بإمكانية تتميزفروعها 
في نموها االقتصادي أو  اطؤتبوالمواقع التي تعاني من  األقاليمهذه الفروع في إحداث حركة نمو في 

 .االجتماعي أو السكاني

 األثر االجتماعي: 2.5.2

 تغيير عملية الصناعة نأب معروفة حقيقة إدراك من (Social Impact)االجتماعي  األثر جوانب تظهر
 العاملة األيدي هيكل في تغيير من تسببه لما ذلك ،لإلقليم واالقتصادي والحضاري النمط االجتماعي في

 األفعال إن حيث البشري، السلوك في رييعن التغ فضالً  االقتصادي والنشاط المهن وتركيب والمهارة
 تختلف نتائج ذات من العالقات جديدا نمطاً  ستكّون الجديد الصناعي النشاط بسبب المتولدة االجتماعية

 ضمن االجتماعية والعالقات االجتماعي التركيب في تغيير حدوث يعني مما السابق، المجتمع نمط عن
 .)1988، 17(حرفش،  البشري السلوك في رييالتغ نتيجة للعاملين السكنية والمناطق العمل مستويات
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تطويرها  إلى يؤدي مما العاطلة األيدي بتشغيل ابتداء الصناعي للنشاط االجتماعية اآلثار وتتحدد
 .االجتماعية العالقات فيها بما االجتماعية اةيالح ونمط والدخول المعيشة مستويات برفع اجتماعيا

 ضمن متوازن بشكل السكان وتوزيع ،واجتماعيا ثقافيا اإلقليم في السكان تطوير في أثر وللصناعة
 عنها يعبر والتي لإلقليم الرئيسة المدينة في السكاني االكتظاظ ظاهرة معالجة السيما ،واألقاليم المناطق
 ضمنالبشرية  بين المستوطنات المتوازنة الرتبية نوع من وتحقيق (Primate city) المهيمنة بالمدينة
 وخدماتوالترفيهية  واالجتماعية والتعليمية الصحية الخدمات تطوير في أيضا الصناعة وتسهم ،اإلقليم

 منها: عديدة جوانب في االجتماعي التغبر عملية في الصناعة أثر ويتضح ،...واألسواق اإلسكان
 .)1999، 125(الجنابي، 

التكنولوجية  التطورات نتيجة: حيث الّتحول من أسر متعددة إلى مستقلة، (Household)األسرة  .1
 التي رافقت تطور الصناعة وتنوعها. والمادية

 والنظم المفاهيم حول المتبلورة والقيم التنظيم بأطياف المتعلقة والتعليمية الثقافية المؤسسات .2
يرتبطان  حيث  (Urbanization)التحضر  معدالت زيادة في النشاط الصناعي أثر عن فضالً 

 .باآلخر احدهما يؤثر وثيقةبعالقة 

 التوسع حيث العمراني النمو في تشويه من يحصل بما تتمثل للصناعة السليبة اآلثار إن حين في
 الكلي السكان مجموع إلى الحضر السكان نسبة في كبيرة زيادة إلى مما يؤدي حجومها في المفرط
 واالجتماعي االقتصادي التطور مستوى في يحدث تفاوتاً  قد مما الصناعة مناطق إلى والهجرة ،لإلقليم

 يأتي: بما الظاهرة لهذه السليبة اآلثار نجمل أن ويمكن ،واألقاليم المناطق بين السكاني واالستقرار
 .)1999، 126(الجنابي، 

 الصناعة قطاع في العاملين تركز بسبب والخدمات المختلفة اإلنتاج فروع بين التوازن اختالل .1
 هذا ويعالج بها، الملحقة الخدمات في العاملين عدد في زيادة التركز يتبعه هذا زديادإوعند 
 .البشرية من المستوطنات بالقرب الصناعة مواقع بتحديد تخطيطا األمر

يعني  مما الصناعة، مناطق إلى الشباب هجرة بسبب الريفية المناطق في البشرية الطاقة ضعف .2
 التكنولوجيا واألساليب بإدخال األمر معالجة باإلمكان لكن زراعة، دون مساحات شاسعة تعرض
 .الزراعي النشاط في العاملة األيدي قلة عن تعّوض التي الحديثة

 .السيئة رهالظوا بعض وانتشار االجتماعية الروابط ضعف .3
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 فيها ترتفع التي المناطق في السيما ،...والنقل والتعليمية والصحية اإلسكانية الخدمات نقص .4
 مستلزمات حيث من متكامالً  يكون أن البد صناعي مشروع بناء لذلك عند الهجرة، معدالت

 .اإلنتاج والخدمات

والوظيفي  السكاني الهرم شكل على تؤثر الشباب ن هجرةأ إذ ،الديموغرافية النتائج على التأثير .5
 وليس مخططة الهجرة تكون إن البد لذلك ،إليها المهاجر للمناطق الثقافية التأثيرات عنفضًال 
 .التأثيرات لتالفي تلك تلقائية

 العمراني: األثر 3.5.2

 ارتفاع حيث من  (Building Impact)عمرانيا اإلقليم تطوير في الصناعية المشاريع أثر يظهر
 الزراعة حركة نمو الفرد، دخل زيادة عمل، فرص توفير( اإلقليم لسكان االقتصادي واالجتماعي المستوى
 (بيتر دراسة في كما جاء الخدمات المختلفة، من الصناعي النشاط احتياجات ) وتطور ...والتجارة
المصارف،  النقل، كخدمات اً يومي الصناعية المنتجات تستخدمها أن يمكن خدمات هناك تسع نأ وركز)

 الطباعة اإلعالنات، ،بالنفايات التصرف ،واالتفاقات العقود ،البيانات معالجة األمن، البورصة،
 (سالم، االستشارات القانونية المحاسبات، ،التأمين أعمال مثل :هامة خدمات أخرى عن فضالً  والتصوير

3TUwww.oicc.orgU3T( ونجد. عمارواال للبناء األساسيةالمواد  من اإلنشائيةالصناعات  ما توفره كذلك، و 
ولإلقليم  للمدينة الحضري في التوسع يسهم العاملين من كبيرة إلى أعداد الصناعي النشاط حاجة سبب
 ،الكبيرةالصناعية المشاريع  من قريبة تكون التي السيما جديده سكنية أحياء بإنشاء التوسع خالل من

 العامة والخدمات )...،، الكهرباء(الماء األساسية البنى خدمات السكنية األحباء لهذه توفير وضرورة
 لم إذا لكن المختلفة،اإلقليم  مناطق في واسعاً  وخدميا عمرانياينتج توسعًا  )،....التعليمالصحة،  (النقل،
 نمو خالل من القومي والمستوى اإلقليمي المظهر على سلبيا تأثيرا سيفرز مسبقاً  التوسع لهذا يخطط
 من السكان استقطابو  هايف النشاط لتركز نتيجة المدن منها تعاني مشكالت وظهور المنتظم، غير المدن
األقاليم  بين التنمية مستويات في التباين وظهور المكاني) الهيكل( ورهتد يؤدي إلى مما األخرى المدن

 التي االستقطاب حالة األقاليم نتيجة ضمن والصغيرة الكبيرة المدن البلد وبين في المختلفة والمناطق
ناحية  ومن ناحية من هذه ،الصغيرة المدن حساب على الكبيرة المدن االقتصادي في مارسها النشاطي

 االستعماالت لهذه مسبق تنظيم دونالكبيرة  المدن في المختلفة استعماالت األرض على الطلب أخرى
 األخرى األغراض مع االقتصادي النشاط تشابكها ألغراض و األرض تدهور استعماالت إلى يؤدي مما

 المراكز في سواء المتهرئة السكنية األحباء ظهور عن فضالً  )...سكني، البشري (تجاري، للنشاط
 العمراني الجانب على الصناعة تأثير ويتحدد ).1989، 21في أطرافها (الخفاجي،  أو للمدن القديمة
 والنقل).  (اإلسكان نييسيرئ بجانبين لإلقليم

http://www.oicc.org/
http://www.oicc.org/
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 وتكون للعاملين سكنية مجمعات إيجاد يتطلب كبيرة صناعية مشاريع إنشاء إن :اإلسكان .1
 الحاجة تظهر إذ ،المشاريع تلك في العاملين عدد حسب هايف السكنيةالوحدات  أحجامها وعدد

 لسكن المجمعات هذه تكون ما وعادة المدن، عن هديبع المشاريع تكون عندما السيما السكن إلى
 الصناعيةالمشاريع  قرب وفي حالة. المنطقة أهل من العاملين وليس أخرىمناطق  من العاملين

 هايالخدمات ف وتطور توسعها إلى يؤدي مما هايف السكنية األحياءاستغالل  يمكن المدن من
 والطلب) العرض (زيادة اإلقليم سوق ديناميكية عن العمراني، فضالً  النمو في ذلك يسهم حيث
 .اإلقليم في العمراني التوسع إلى يؤدي مما وارتفاع الدخول المعيشة مستوياتمن تحسن  الناتج

 واالجتماعية االقتصادية لألنشطة ةيو يالح نييالشرا تمثل اإلقليم في النقل شبكة إن :النقل .2
البشرية  المستوطنات وتوزيع انتشار لطبيعة وفقاً  مختلفة وتأخذ أنماطاً  ،والعمرانية والخدمية

 اإلنتاج ،الثقافية ة،ياحيالس ،الخدميةاألخرى ( االستثمار وجوانب الصناعية واالستثمارات
 .الزراعي)

 الصناعيةالمشاريع  مواقع تربط التي الطرق شبكات إنشاء إلى يؤدي اإلقليم ضمن الصناعي التنويع إن
 موقعها، مننسبيا  قريبة كانت إذ األولية المواد مصادر إلى تمتد كما ،العاملين وبمناطق سكن باألسواق

 إن نجد لذلك المجاورة، باألقاليم وارتباطاتها اإلقليم ضمن الحالية النقل شبكة تحسين إلى يؤدي مما
 في أثر كبير النقل لشبكة . حيثاإلقليم في وتطويرها النقل شبكة توسيع في يسهم الصناعي النشاط
 مناطق بين والعمرانية االقتصادية ولألنشطة للسكان المتوازن والتوزيع لالستثمارات العادل التوزيع
 .شاملة إقليمية تنمية تحقيق على ذلك ساعدي مما ،اإلقليم

 األثر البيئي:  4.5.2

تستمد التنمية قوتها من العالقة التكاملية بين النمو والترشيد في استغالل الموارد والمحافظة على البيئة، 
يعتمد حماية البيئة، والموارد، واحتياجات المجتمع معًا من خالل التنسيق الفعال ضمن برنامج معين 

 ).2009بشرط عدم استنزاف الموارد والمحافظة على استمراريتها (حالوة وصالح، 

 أي به، وبتأثر اإلنسان فيه يؤثر الذي العالم من الجزء ذلك نهاأب  (Environmental):البيئة تعرف
 عن فضالً  ليشمل البيئة مفهوم توسع وقد له، فيتكيو  فيه ويؤثر ويستغله ستخدمهيالذي  الجزء ذلك

 حاجات إلشباع ما مكان وفي ما زمان المادية واالجتماعية في الموارد رصيد والتربة، الماء والهواء
 وتطلعاته. اإلنسان

 يؤثر على بحيث البيئي للنظام المكونة العناصر في خلل أو تغير حدوث بأنه فيعرف البيئي التلوث أما
 منها السيما العضوية الملوثات من التخلص في الطبيعي دوره أداء على القدرة فقديالنظام، و  هذا فاعلية
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البيئة  فيه لعناصر مرغوب غير تغير عند حصول يحدث إن التلوث نستخلص )،1988، 13دكس،  (
 غير أو مباشرة بصورة والنبات والحيواناإلنسان  حياة في تؤثر والتي تربة) ماء، (هواء، الطبيعية
 .مباشرة

 سبق (التي اإليجابية آثاره عن فضالً  والبشرية الطبيعية البيئة على سلبيا تأثيرا الصناعي للنشاط إن
 والرذاذ المنبعث واألتربة واألبخرة الغازات من ناتج بيئي تلوث من تسببه بعض الصناعات لما ذكرها)،

التصريفية المنافذ  طريق عن تذهب التي والحوامضواألصباغ  والدهون الصلبة المواد من كذلك منها،
 تحدثه والضوضاء الذي الضجيجاثر  عن فضالً  الصناعية، للمشاريع المجاورة والمناطق األنهار إلى

تغيرا  هنالك صناعات تحدث كما .المجاورة والعمرانية السكنية وللمناطق هايف للعاملين الصناعات بعض
 األرض وشكلها جماليةعلى  سلباً  يؤثر مما واالستخراجية اإلنشائية كالصناعات األرض شكل في

 األنشطة نوع حددهاي مختلفة مستوياتب التلوث تأثير ديتحدب ،)1999، 127(الجنابي،  الطبيعي
توقيع  عند المكانية التخطيطية أثر االعتبارات هنا أتييو  ارتباطًا مباشرًا، بها ترتبط حيث الصناعية

البيئي  تلوثها تأثيريكون  والكيماوية ةياو يميفالصناعات البتروك الصناعات الملوثة، السيما الصناعات
المشكلة  هذه على أو تقضي تخفف وأساليب إجراءات وهناكوالنسيجة.  الغذائية الصناعات عن مختلفاً 
المخطط  أثر يبرز حيث الصناعية، العمليات بسبب األخرى الحية والكائنات اإلنسان حياة على وأثرها

 المعالجة.  هذه في

ديفيد سمث  إليها أشار كما السائدة العالقات طبيعة على والمحافظة اإلنسان حياة ةيحما الضروري ومن
). 1987سمث،  (والتربة والماء كالطوبوغرافية للبيئة الطبيعية معينة ومرتبطة بالخصائص أنظمة وفق

 قد النشاط الصناعي وان .اإلقليم في البشرية النشاطاتمباشر على  مساس االنظمة لهذه وٕان السيما
 في الصناعي النشاط أن يكون موقع األفضل فمن ،البيئي تلوثه خالل من األنظمة هذه على يؤثر

أثر  لذلك يبرز ،البيئة عناصر بين والعالقات البيئي التوازن على حافظ فيهي الذي الموقع أو المكان
البيئي  أثار التلوث لتالفي ،اإلقليم في نمطه وطبيعة الصناعي النشاط موقع تحديد في البيئية االعتبارات

 في الصناعة وتطورها نمو طريق عن اإلقليمية التنمية برنامج عرقلة دون والحيلولةلمواقع الصناعة 
 .اإلقليم

 :اآلتية بالنقاط ونعرضها سبق لما خالصة جملي أن للباحث يمكن

 على العالية وقدرتها التنمية عملية في الرئيس القطاع تمثل إذ كبيرة بأهمية الصناعة تتمتع .1
والخدمية  والعمرانية واالجتماعية االقتصادية البنية في وعميقة وسريعةايجابية  تطورات إحداث

 .المختلفة اةيالح مجاالت في ومتميزةواضحة  آثار من ذلك يترك وما ،اإلقليمفي 
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 زيادة تحدثه من لما ،اإلقليمية التنمية سياسة نجاح أسس أهم من اإلقليم في الصناعة تطور يعد .2
 مناطق بين للفوارق وتقليلها والقومي، اإلقليمي الدخل في زيادة ثم ومن اإلنتاجية القدرات في

 مشكلة على والقضاء السكان ظروف تحسين ذلك إلى يؤدي مما ،األقاليم بين أو الواحد اإلقليم
 .اإلقليم في والعمرانية واالجتماعية االقتصادية المستوياتفي  التباين

مفيدا  يكون ال قد األخرى الدول وتجارب األدبيات في متداول كما للتنمية واحده استراتيجية اعتماد إن
 من المتوخاة التنمية أهداف تحقيق من للتمكن عدة نظريات المزاوجة بين المفضل فمن به، األخذ

 .الصناعة

 من والحد باستقراره سواء ريفيًا، أم كان اً يحضر  فيه االستيطان جهة من اإلقليم تنمية في الصناعة تسهم
 .مستوطناته في أو بالتوسع الهجرة،

 ومدلوالتها جوانبها معظم نجد إذ ،اإلقليم بتنمية تترتب وعمرانية واجتماعية اقتصادية آثاراً  للصناعة إن
 وبعض للبيئة الملوثة باآلثار المتعلقة السيما السلبية األخرى المدلوالت أو الجوانب ايجابية، أما
 نجد المناسب، وبالتاليالتخطيط  عملية طريق عن تجاوزها حيث باإلمكان ،العمرانية اإلشكاليات

 .اإلقليم بواقع تنهض وناجحة شاملة إقليمية تنمية تحقيق في كبير بدور تسهم الصناعة

 استراتيجيات التصنيع 6.2

 طموحاتها مستوى في النامية الدول تبنتها التي التصنيع استراتيجيات أو التنموية االستراتيجية تكن لم
 متعلق هو وما بالمستعمر المرتبط السياسي االتجاه من كالتحول سياسي ما هو منها مختلفة، ألسباب

 .الطاقة ومصادر األولية كتوفر المواد المشاريع الصناعية، إلقامة المادية المقومات بتوفر

 : التنمية استراتيجية مفهوم  1.6.2

 اإلنمائية، السياسة رسم في الدولة تنتهجه الذي األسلوب ذلك االقتصادية التنمية باستراتيجية يقصد
 من بالضرورة األسلوب هذا ويختلف الذاتي، االقتصادي النمو إلى حالة الركود من بالمجتمع واالنتقال

 به تضطلع الذي الدور واختالف والسياسية، االقتصادية واالجتماعية الظروف باختالف ألخرى دولة
، 102(العشيري،  التنمية من عملية المرجوة واألهداف االقتصادي النشاط مجرى تسيير في الدولة

1997 (:  

 : يلي ما على نقف السابق التعريف من
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النمو  حالة إلى الركود حالة من المجتمع نقل هو للتنمية استراتيجيات وضع من األساسي الهدف إن
 .الذاتي االقتصادي للتجدد الضرورية والشروط توفير الظروف أي الذاتي، االقتصادي

تتطابق  أن يمكن ال انه معناه وهذا والسياسية، واالجتماعية االقتصادية بالظروف تتأثر االستراتيجية إن
التي سيتم  للشروط وفقا دولة، كل مقاس على تفصل التنمية استراتيجيةالن  للتنمية، استراتيجيتان

 .التطرق لها الحقا

 واختيار وضع في مهم والسياسية واالجتماعية االقتصادية الحياة في الدولة به تقوم الذي الدور إن
 خالل من منظم دور تلعب متدخلة، دولة إلى حارسة دولة فمن لكل دولة، التنمية استراتيجيةمفردات 

 .المشاريع الخاصة

 استراتيجيات التصنيع: 2.6.2

 للتنمية استراتيجيات أمام ألخرى دولة من تتباين التي والسياسية واالجتماعية االقتصادية الظروف تجعلنا
 استراتيجيات وضعوا من االقتصاديين من هناك أن إال حجمها، صغر أو مهما كبر العالم دول بعدد

 الدول. يمكن النظر إلى هذه بين العامة والمشتركةالمظاهر  بعض من انطالقا النامية للدول التنمية
 استراتيجيات التصنيع المتبعة في الدولة من عدة جوانب أهمها: 

 التصنيع المتعلقة بملكية المشروعات (خاصة أو عامة).  استراتيجية .1

 التصنيع المتعلقة بنوع الصناعات (صناعات ثقيلة وصناعات خفيفة).  استراتيجية .2

الفن  –التصنيع المتعلقة بالفن اإلنتاجي المستخدم (الفني اإلنتاجي الكثيف العمل  استراتيجية .3
 اإلنتاجي الكثيف رأسمال) 

التصنيع  استراتيجيةالتصنيع المتعلقة بالسوق المستهدفة من عملية التصنيع ( استراتيجية .4
 استراتيجيات التصنيع للتصدير).  –إلحالل الواردات 

 التصنيع المتعلقة بملكية المشروعات (خاصة أو عامة):  استراتيجية 1.2.6.2

إن حجم كل من القطاع الخاص والقطاع العام الحكومي ودور كل قطاع في نمو قطاع الصناعة 
 يختلف لعدة أسباب أهمها: 
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النظام االقتصادي السائد في المجتمع: وهل هو نظام رأسمالي أو اشتراكي أو نظام مختلط.  .1
نظام رأسمالي ترتفع فيها األهمية النسبية بالقطاع الخاص والمشروعات  فالدول التي تتبع

 .الخاصة. وتزداد األهمية النسبية للقطاع العام الحكومي في الدول التي تتبع نظام اشتراكي

مرحلة النمو االقتصادي: حيث يحتاج االقتصاد لتدخل الحكومة في النشاط االقتصادي في  .2
ي وذلك إلنشاء مشروعات البنية األساسية أو التجهيزات األساسية بداية مرحلة النمو االقتصاد

في المجتمع والتي تعتبر ضرورية في عملية التنمية والتصنيع مثل (مشروعات توليد الكهرباء 
والمياه والطرق والمواصالت واالتصاالت) وأيضًا إلقامة الصناعات الثقيلة والتي تحتاج إلى 

النمو االقتصادي تزداد قدرة القطاع الخاص وترتفع  حجم ضخم من رؤوس األموال ومع
 أهميته النسبية. 

نوع الصناعات التي يتم إقامتها: هل هي صناعات ثقيلة أم خفيفة فالقطاع الخاص يقبل  .3
أساسًا على الصناعات الخفيفة وهي الصناعات االستهالكية أساسًا والتي ال تحتاج إلى حجم 

 ها معدل الربح وتقل فيها درجة المخاطرة. كبير من رؤوس األموال ويرتفع في

أما الصناعات الثقيلة فغالبًا تقوم فيها الحكومة من خالل مشروعات القطاع العام ألنها تحتاج 
إلى حجم ضخم من رؤوس األموال وال تحقق ربحًا سريعًا وترتفع فيها درجة المخاطرة مثل 

 اويات). (صناعة اآلالت والمعدات والحديد والصلب والبتروكيم

 وقد تلجأ الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في ملكية بعض المشروعات بعد ذلك. 

الوفورات واآلثار الخارجية اإليجابية والسلبية: وهنا يحتاج األمر أن تدخل الحكومة فبالنسبة  .4
للمشروعات التي تتولد عنها وفورات خارجية إيجابية فهذه المشروعات يعود منها النفع على 

جتمع ويكون العائد االجتماعي فيها أكبر من العائد الخاص وهنا تظهر الحاجة لتدخل الم
الحكومة إلقامة هذه المشروعات خاصة في بداية عملية التنمية أو إعطاء دعم للقطاع 
الخاص في حالة قيامه بهذه المشروعات مثال (مشروعات توليد الكهرباء، مشروعات المياه، 

 ة)، والمشروعات التي يترتب عليها تدريب القوة العاملة. مشروعات السكك الحديدي

أما بالنسبة للمشروعات التي يتولد عنها وفورات خارجية سلبية أي آثار ضارة على المجتمع، 
مثل (المشروعات الملوثة للبيئة) فإن العائد االجتماعي لتلك المشروعات يكون أقل من العائد 

مشروع (أي تكلفته على المجتمع) أكبر من التكلفة الخاص وتكون التكلفة االجتماعية ل
الخاصة له، وهنا يحتاج األمر إلى تدخل الحكومة بإقامة هذه الصناعات في مناطق صناعية 
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خارج المناطق السكنية وأن تستخدم األساليب التكنولوجية المتطور التي تقلل معدالت التلوث 
 لتلك المشاريع. 

لقطاع الخاص فيمكن أن تتدخل الحكومة أيضًا عن طريق وفي حالة ترك هذه المشروعات ل
إجبار المشروعات الخاصة على استخدام التكنولوجيا المتطورة التي تقلل معدالت التلوث 

 ويمكن أن تتدخل من خالل فرض ضرائب على تلك المشروعات. 

 التصنيع المتعلقة بنوع الصناعات:  استراتيجية 2.2.6.2

  التصنيع الخفيف أو الثقيل. ونحدد منها كل من االستراتيجيتين: استراتيجيةوهنا يتم االختيار بين 

التصنيع الخفيف: وهي ترتكز على البدء بإقامة الصناعات االستهالكية الخفيفة  استراتيجية .1
مثل (المالبس واألغذية). حيث يتوفر الطلب على تلك السلع أي يتوفر السوق الالزم لتلك 

م يتم االنتقال بعد ذلك إلقامة صناعات السلع الوسيطة وهي الصناعات في البداية ث
الصناعات التي تنتج مستلزمات اإلنتاج الالزمة للصناعات األخرى. مثل (صناعة الغزل 

صناعة مواد البناء واألسمدة وغيرها) ثم يتم االنتقال في النهاية إلى إقامة  –والنسيج 
آلالت والمعدات) وهي الصناعات التي تحتاج الصناعات الرأس مالية الثقيلة مثل (صناعة ا

 إليها الصناعات األخرى سواء االستهالكية أو الوسيطة. 

 هذا النمط للتصنيع اتبعته الدول الصناعية الغربية.

التصنيع الثقيل: وهو يرتكز على البدء بتنمية وٕاقامة الصناعات الرأسمالية الثقيلة  استراتيجية .2
كاآلالت والمعدات على أساس أن توفير العرض من تلك السلع الرأس مالية سوف يولد الطلب 
عليها مستقبًال ألنه سيشجع على إقامة الصناعات االستهالكية والوسيطة التي تستخدم تلك 

تعتمد أساسًا على السوق المتوقع مستقبًال وليس  االستراتيجيةت أي أن هذه اآلالت والمعدا
 السوق الحالي. 

 ، الدول االشتراكية (االتحاد السوفيتي سابقًا). االستراتيجيةمن الدول التي اتبعت تلك 

 هناك عدة عوامل تؤثر على نمط االختيار بين التصنيع الخفيف والثقيل وهذه العوامل تمثل في نفس
 الوقت مقومات التصنيع بشكل عام والتصنيع الثقيل بشكل خاص. 
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حجم السوق: يعتبر اتساع حجم السوق من المقومات األساسية للتصنيع بشكل عام ومن  .1
مقومات التصنيع الثقيل بشكل خاص. فكلما اتسع السوق يشجع ذلك على إقامة مشروعات 

 يع في الدول النامية. ضيق السوق من المعوقات األساسية للتصن ويعدثقيلة 

 عوامل اإلنتاج: يشمل ذلك:  .2

العنصر البشري والقوة العاملة المؤهلة والمدربة: فالصناعة بشكل عام والثقيلة بشكل خاص  •
 تحتاج إلى العمالة الماهرة والمدربة والخبرات التنظيمية واإلدارية. 

رؤوس األموال الالزمة لتحويل المشروعات الصناعية: فهذا يعتبر من مقومات التصنيع  •
بشكل عام والتصنيع الثقيل بشكل خاص ألن الصناعات الثقيلة بطبيعتها صناعات كثيفة 
رأس المال وتحتاج إلى حجم ضخم من رؤس األموال كما أن إقامة تلك المشروعات بالحجم 

ير من رؤوس األموال (الحجم األمثل للمشروعات هو الحجم الذي األمثل لها يحتاج لحجم كب
تصل عنده التكلفة المتوسطة ألقل مستوى لها وتصل الكفاءة اإلنتاجية إلى  أعلى مستوى 

 لها). وٕاذا توفرت رؤوس األموال فهذا يشجع على إقامة المشروعات الثقيلة. 

ية الالزمة للصناعات الثقيلة فهذا يشجع على الموارد (المواد األولية): فإذا توفرت المواد األول •
اختيار نمط التصنيع الثقيل. فمثًال توفر الحديد الخام في الدول يشجع على إقامة صناعات 
الحديد والصلب وتوفر البترول والغاز الطبيعي يشجع على إقامة صناعة تكرير البترول 

 وصناعة البتروكيماويات. 

مع: أي توفر مشروعات التجهيزات األساسية مثل (الطرق توفر البنية األساسية في المجت •
.إلخ) .ووسائل المواصالت واالتصاالت والسكك الحديدية ومشروعات توليد الكهرباء والمياه.

وهذا من مقومات التصنيع بشكل عام والتصنيع الثقيل بشكل خاص، وهناك أيضًا ما يسمى 
يئة المالئمة للتصنيع مثل القوانين واألنظمة بالبنية التحتية غير المادية وتشمل الظروف والب

االقتصادية المؤثرة على االستثمار الصناعي ومؤسسات التعليم والتدريب التي تهيئ الظروف 
للتصنيع وتساعد على استخدام التكنولوجيا المتطورة والتي تعتبر من مقومات الصناعة في 

 العصر الحديث. 

 اإلنتاجي المستخدم: التصنيع المتعلقة بالفن  استراتيجية 3.2.6.2

يعبر الفن اإلنتاجي المستخدم عن نسب عناصر اإلنتاج المستخدمة في عمليات اإلنتاج فهناك، فن 
 إنتاجي كثيف العمل وفن إنتاجي كثيف رأس المال:



 

32 
 

فن إنتاجي كثيف العمل: على استخدام عنصر العمل بدرجة أكبر من استخدام عنصر رأس المال 
 (اآلالت).

 فن إنتاجي كثيف رأس المال: يعتمد على رأس المال بدرجة أكبر من استخدام عنصر العمل.  .1

أهم العوامل التي يتوقف عليها عملية االختيار بين فن إنتاجي كثيف العمل وكثيف رأس  .2
 المال: 

األسعار النسبية لعناصر اإلنتاج والتي تتوقف أساسًا على مدى الوفرة أو الندرة النسبية  •
العناصر في الدول فالعناصر األكثر وفرة يكون منخفض الثمن نسبيًا والعكس لتلك 

صحيح. ويالحظ أن هذه األسعار النسبية لعناصر اإلنتاج (العمل، رأس المال) يمكن أن 
تتأثر أيضًا بالسياسات التي تتبعها الحكومة، فتدخل الحكومة بتحديد حد أدنى ألجور 

تفع، أو تتدخل وتؤثر على ثمن اآلالت عن طريق العمل يجعل مستوى أجور العمال مر 
تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على استيرادها. وهذا يشجع على استخدام الفن اإلنتاجي 

 كثيف رأس المال. 

نوع الصناعات التي يتم إقامتها وهل هي صناعات ثقيلة أو خفيفة. فالثقيلة بطبيعتها تعتمد  •
المال عكس الخفيفة مثل (الصناعات االستهالكية)  على استخدام فن إنتاجي كثيف رأس

 فيمكن أن تعتمد على الفن اإلنتاجي كثيف العمل. 

مدى إمكانية وسهولة اإلحالل بين عناصر اإلنتاج في عملية إنتاج السلعة. فبعض  •
الصناعات تعتمد على طريقة فنية محددة أي نسبة محددة من عناصر اإلنتاج (اآلالت، 

من الصعب إحالل عنصر محل آخر في عملية تصنيع السلع. أي العمالة) ويكون 
 يصعب إحالل العمالة محل اآلالت والعكس (مثل صناعة الحديد والصلب).

 التصنيع المتعلقة بالسوق المستهدفة في عملية التصنيع:  استراتيجية 4.2.6.2

للتصدير أو الواردات والتي تستهدف السوق المحلي أو التصنيع  إحالل استراتيجيةوهنا يتم االختيار بين 
 حد الخيارات المتاحة: أد تكون المصنعة ق ن استراتيجية الصناعاتأالمزاوجة بينهما كما 

 الواردات: إحالل اوال) استراتيجية

قبل،  من تستورد كانت التي المواد إنتاج قصد صناعية مشاريع تشييد إلى االستراتيجية هذه تهدف
وٕاشباع احتياجات السوق المحلية،  وتوفير الحماية للصناعات الناشئة لمنع منافسة المنتجات األجنبية 
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للصناعات الوطنية ولضمان تحقيق المنتجين المحليين ألرباح مناسبة تشجعهم على االستمرار في 
 السوق، من خالل الوسائل التي تتبعتها الدول والتي منها:

مركية للسلع االستهالكية المنتجة محليًا عن طريق فرض رسوم جمركية توفير الحماية الج .1
مرتفعة على السلع االستهالكية المستوردة المنافسة لإلنتاج المحلي بالتالي يرتفع سعرها ويزداد 
الطلب على اإلنتاج المحلي ويزداد معدل الربح في إنتاج الصناعات االستهالكية محليًا. وهذا 

 إقامة تلك الصناعات.  يشجع المنتجين على

تخفيض تكاليف إنتاج السلع االستهالكية عن طريق تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية  .2
المفروضة على استيراد اآلالت والمعدات ومستلزمات اإلنتاج أو تقديم الحوافز المالية 

 واالستثمارية لتصنيع السلع االستهالكية.

 النخفاض أسعار وذلك النامية، التجاري للدول العجز تعاظم إلى االستراتيجية هذه لمثل التوجه ويرجع
 والسلع االستهالكية وقيام المواد استيراد من الحد إلى العجز هذا تزايد وأدى األولية المصدرة، موادها

 يتم تنفيذ هذه االستراتيجية عبر مرورها بثالث مراحل .جزئيا أو كليا المواد هذه محلية إلنتاج صناعات
 ) 1973، 279 اهللا،  (فتح: هي

بدائي)، حيث يتم التركز على التوسع  واردات الحقيقة (إحالل االستهالكية المواد إنتاج المرحلة األولى:
في الصناعات االستهالكية األساسية، وبالتالي تزداد الواردات الرأسمالية والوسيطة في هذه المرحلة. 

 نظرًا لعدم توافر البديل المحلي لها.

ثانية: يتم إحالل المنتج المحلي محل المنتج المستورد في كل الصناعات االستهالكية، وعندما المرحلة ال
يتم إشباع السوق المحلي تمامًا عندها تبدأ الدولة في التوجه نحو تصدير المنتجات المحلية، كما تبدأ 

معمرة  د استهالكيةموا في إحالل الصناعات الوسيطة والرأسمالية المحلية محل األجنبية، وكذلك إنتاج
 المرحلة التي تواجه السوق ضيق الناتجة عن لالختناقات نتيجة ) الخ ... ،بائيةكهر  أدوات (سيارات،
 الجنسيات. المتعددة الشركات من وذلك بمساعده واستثمار األولى،

 عن البحث أو الوسيطة والرأسمالية مثل اآلالت والمعدات الثقيلة، المواد والسلع إنتاج :الثالثةالمرحلة 
 .الدولي العمل تقسيم في حلقة البلد لذلك نتيجة الداخلية، ويكون السوق ضيق لمواجهة أسواق خارجية

شكل متوازن، ودون االخذ بعين االعتبار بان لهذه االستراتيجية العديد من المزايا ومن العيوب اذا لم تنفذ 
ة منها حيث ان العالم اصبح قريتا صغيرة نتيجة العوامل المؤثرة على الصناعة وال سيما العوامل الخارجي

 التقدم التقني وثورة االتصاالت.
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 إحالل الواردات:  استراتيجيةمزايا 

 في عالج العديد من المشاكل والتحديات امام الدول نذكر منها: االستراتيجيةيمكن أن تسهم هذه 

عجز ميزان المدفوعات في الدول النامية من خالل تقليل االستيراد من الخارج أي (تقليل  .1
 استيراد السلع االستهالكية) وهذا يمكن أن يؤدي إلى تقليل التبعية للخارج. 

البطالة في الدول النامية ألن إقامة صناعات محلية تحل محل الواردات يمكن أن يوفر فرص  .2
للعمالة مما يؤدي إلى تقليل مشكلة البطالة ولكن بشرط االعتماد على الطرق (الفنون) 

 اإلنتاجية كثيفة العمل. 

 االستراتيجيةذه العراقيل والعقبات أمام صادرات الدول النامية من السلع الصناعية. حيث ان ه .3
تقوم على أساس إنتاج سلع استهالكية أساسًا يتم تسويقها في السوق المحلي وهذا يجنب الدول 
النامية مخاطر االعتماد على األسواق الخارجية خاصة أن  الدول الصناعية المتقدمة تلجأ 

 لوضع العراقيل والعقبات أمام صادرات تلك الدول. 

ل طريقة لتنمية قطاع الصناعة ورفع نسبة مهام قطاع الصناعة في النشاط تعتبر أسه االستراتيجيةهذه 
 االقتصادي وتنويع هيكل اإلنتاج في الدول. 

 إحالل الواردات:  استراتيجيةعيوب 

 التبعية على والقضاء ذاتية، إنتاجية قدرات بناء إلى أساسا التصنيع إلى النامية الدول لجوء يهدف
 كلما أنها يلمس الثالث لمراحلها المتتبع الن االتجاه، هذا عكس تعمل االستراتيجيةهذه  أن إال للخارج،
 منها  واجهتها، والتي  التي للصعوبات نظرا وذلك وبالتالي تبعية، اختناقا ازدادت التطبيق في تقدمت
 )1973، 298 اهللا،  (فتح

نتجين بوضع احتكاري قد يؤدي استمرار الحماية الجمركية للصناعة المحلية إلى تمتع الم .1
حيث ال يواجهون منافسة من الخارج وهذا يمكنهم من رفع سعر السلعة المنتجة وقد ال يكون 
لديهم حافز على االهتمام بجودة السلعة المنتجة وبالتالي يتحمل المستهلك انخفاض جودة 

 اإلنتاج المحلي وارتفاع السعر.

مشكلة عجز ميزان المدفوعات بسبب زيادة  لم يسهم تطبيق االستراتيجية بشكل فعال في عالج .2
الطلب على استيراد اآلالت والمعدات ومستلزمات اإلنتاج الالزمة لتصنيع السلع االستهالكية 
من ناحية، وزيادة استيراد الغذاء من الخارج ألن قطاع الزراعة لم ينمو بالشكل الكافي 
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النمو السكاني السريع وزيادة الدخل لمواجهة الزيادة في الطلب على الغذاء والتي حدثت بسبب 
 استيراد من الدول هذه استيراد الى انتقال باإلضافةنتيجة لعملية التصنيع من ناحية اخرى، 

 الباهظة. التكاليف ذات الرأسمالية السلع استيراد إلى بأنواعها السلع االستهالكية

 البناء تغيير إلى يؤدي ال وهذا االستهالكية، السلع إحالل على االستراتيجية هذه اعتماد .3
 صناعات إقامة إلى االستهالكية الصناعات االنطالقة من ألنه تصعب البلد، في الصناعي
 .األساس

 هذه أن إال والمكان، الزمان في محدودا الصناعة مردود يجعل الذي الداخلية السوق ضيق .4
 أطره (قاري، مختلف في التكامل إلى الدول النامية اتجاه تحل في أن يمكن المعضلة

 .الخ) ...إقليمي

 الدول تعانيه الذي البطالة مشكل حدة من التخفيف من االستراتيجية هذه مثل تتمكن لم .5
 بسبب اعتماد المنتجين على فنون إنتاجية كثيفة رأس المال أي تعتمد على استخدام النامية،

 والمعدات عليها ألناآلالت بدرجة أكبر من استخدام العمالة. بسبب انخفاض أسعار اآلالت 
 الرسوم الجمركية عليها منخفضة أو ملغاة بينما أن أجور العمال مرتفعة نسبيًا بسبب قيام

 البيئة وكذلك استقرار الحكومة في بعض الدول النامية بتحديد حد أدنى ألجور العمال،
 .التصديرية والزراعياالستخراجي  القطاعين على والمعتمدة السائدة اإلنتاجية

 من بالتشجيع قوبلت حيث النامية الدول في الصناعات هذه مثل إقامة االستراتيجية هذه من الهدف كان
 إقامتها: في الطرفين كال أهداف عن ناتج وهذا النامية، الدول المتقدمة، وكذلك الدول طرف

 االستراتيجية: لهذه ةيالمتبن المضيفة البلدان موقف

 : رئيسي بشكل النقل عملية من هدفها يكون  

 لتغطية بلدانها في الصناعات هذه تقيم أنها أي االستيراد، محل الصناعات هذه إحالل .1
 احتياجا تمثل أنها خاصة ، الخارج من على استيرادها من االعتماد بدال المحلية، االحتياجات

 مواد أجل تصنيع من العموم على ويكون هذا نسبيا، طويلة حرمان مرحلة بعد بشدة مطلوبا
 فبدال سلعا مصنعه. استيرادها ثم ومن خاما، تصديرها من بدال المعني البلد في متوفرة خام
 واألحذية األلبسة واستيراد األجنبية، البلدان إلى خام والجلود كمواد القطن تصدير من

 .المواد لهذه المنتج البلد في الخام المواد تحويل يتم المصنعة،
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 الشيوع في أخذت التي الحالة وهي التصدير في التخصص اجل من الصناعات هذه إقامة .2
 باالحتياجات لها عالقة ال كاملة تحويلية فتقام صناعات .اآلونة األخيرة في فأكثر أكثر

 قوة العمل من المتطورة (االستفادة في البلدان وخاصة بالتصدير فقط، ومتخصصة الداخلية
 .المحلية) الخام المواد وتوفر الرخيصة

  الصناعات: لهذه الطاردة البلدان موقف

 التي أصبحت التكنولوجيا من النوع وهي (بائرة)، قديمةتكنولوجيا  من التخلص في موقفها يتلخص
 وهو محدودة، كفاءة ذات العدد كثيرة عمل لقوة تحتاج فهي وبالتالي محدودة، تقنيا تطويرها إمكانية
 وهذا واالجتماعية، المادية مطالبها وازدياد النقابية الحركة قوة ظروف فيه في مرغوب غير عنصر
 إنتاجا يقدم أن ذلك مقابل في عليه المتخلفة، ينبغي البلدان من أكثر عالية أجور المؤسسات على يفرض
 محله ن يحلأو  تطورا، أكثر صناعات إلى تحويله يجب لذلك نسبيا، العالية األجور توازي لمهارة يحتاج
 .كفاءة اقل عامل

 : شكلين على للتصدير المخصصة والصناعة الواردات إحالل صناعة تكون

 من جانب يخصص صناعات وهي الوطني، االقتصادي الهيكل إطار في تدخل صناعات .1
 للتصدير. آخر المحلي، وجانب االحتياج من لكفاية جزء إنتاجها

 بالمناطق يعرف ما ضمن الوطني، االقتصاد هيكل خارج مقامة للتصدير مخصصة صناعات .2
 من العديد منحها طريق عن ،راس المال اجل اجتذاب من النامية الدول أنشأتها التي الحرة

 العاملة الرخيصة، اليد استخدام من البلد في المتوفرة المزايا كافة من وتستفيد الضمانات،
 طرقات، المتوفرة (كهرباء، الهيكلية من البني واالستفادة والحماية، الحكومي بالدعم وتتمتع

 هو لما خالفا الميزة ببعض الضمانات المشاريع هذه تحظى قد الخ). بل ... وسائط، مخازن،
 المزايا هذه نلخص بعض أن ويمكن .مختلفة تنظيمية وتشريعات قوانين من البالد في سائد
 التقليدية لتقسيم الطرق إبقاء على عملت المتقدمة الدول أن حقيقة على نقف حتى يلي، فيما

 في المتخصصة الشمال ودول األولية، المواد إنتاج في المتخصصة الجنوب دول بين العمل
 هذه بعض وتتمثل تعددت، واالليات اختلفت، أن األساليب إال المواد، تلك إنتاج وتصنيع

 : في المزايا

 هذه على المقامة المشاريع وتجهيزات سلع نقل عند الحكومي للروتين الخضوع عدم •
 .وأخرى حرة منطقة بين المناطق
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 والتصريحات اإلقرارات من وغيرها الدخول، على الضرائب لقانون الخضوع عدم •
 .البالد أراضي داخل بها المعمول الضرائبية

 .قيود بدون جديد من الخارج إلى األرباح تصدير بإعادة المشروعات لتلك السماح •

 القطر في أحيانا بها المعمول الكيفية بنفس العمل، قوانين تطبيق على التشدد عدم •
راس المال  بحماية حتى تتعلق لتقديم ضمانات البلدان بعض وتذهب بل .المعني

 أجور ضمان اجل من الحماية لها وتقدم من االضطرابات، المناطق هذه في الموظف
 .المشاريع هذه اجتذاب بغية ثابتة ورخيصة،

 تقديم وكذلك معينة، قواعد وفق البالد داخل إلى المشاريع منتجات تصدير بإعادة السماح •
 الصناعية البلدان إلى أو البالد، خارج إلى المشاريع منتجات لتصدير كبيرة تسهيالت
 أمام الحالة هذه ). وفي8619، 116تذكر (عبود،  إلجراءات الخضوع دون المتطورة،

 هذه داخل نفوذ ذات جزرا المناطق هذه تشكل النامية، للدول القانونية المنظومات ضعف
 الجانب إلى تتعداه بل فحسب، االقتصادي الجانب على تسيطر ليس مما يجعلها الدول،

 .تلك الدول داخل السياسي صانعة للقرار تصبح بحيث السياسي،

  للتصدير: استراتيجية الصناعةثانيا) 

 صادراتها، حتى على التصنيع عمليات بعض بإجراء النامية الدول تكفل إلى االستراتيجية هذه تهدف
 من خالل الوسائل التي تتبعتها الدول والتي منها: السوق العالمية. في قيمتها تزداد

تشجيع إقامة صناعات بغرض التصدير للسوق الخارجي واشباع حاجة السوق المحلي.  .1
وتتمتع الدول بميزة نسبية في هذه الصناعات بسبب توفر الموارد (التقنيات، الموارد البشرية 

تحتية، البترول، الغاز طبيعي، الحديد الخام) التي تساعد على إقامة العديد المؤهلة، البنية ال
 من الصناعات. 

تشجيع مشاركة رأس المال األجنبي واالستثمارات األجنبية في إقامة الصناعات التصديرية في  .2
الدول النامية من خالل المشاركة مع الشركات األجنبية متعددة الجنسيات لالستفادة من 

وجيا المتطورة والمساعدة في تسويق المنتجات في الخارج واالشتراك في تمويل إقامة التكنول
 الصناعات التصديرية الكبيرة. 

إصدار قوانين وأنظمة تشجيع االستثمار األجنبي وتوفير الظروف المالئمة مثل توفير  .3
األرباح الخدمات والعمالة بأسعار منخفضة، اإلعفاءات الضريبية والجمركية، حرية تحويل 
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في إقامة الصناعات التصديرية في الدول  لإلسهامللخارج، التي تجذب رأس المال األجنبي 
 النامية. 

خذ بعين االعتبار شكل متوازن، ودون األبذا لم تنفذ إن المزايا ومن العيوب ن لهذه االستراتيجية العديد مإ
منها من حيث هيمنة الشركات متعددة العوامل المؤثرة على الصناعة وال سيما العوامل الخارجية 

 سواق العالمية.الجنسيات على األ

 المزايا المتوقعة الستراتيجية التصنيع للتصدير: 

 يمكن أن تسهم استراتيجية التصنيع للتصدير في:

توسيع نطاق السوق ليشمل األسواق الخارجية باإلضافة للسوق المحلي ألن توسيع نطاق  .1
السوق يؤدي إلى التوسع في اإلنتاج واالستفادة من وفورات اإلنتاج الكبير والوصول إلى 
الحجم األمثل للمشروع وبالتالي انخفاض التكلفة المتوسطة للوحدة المنتجة وارتفاع الكفاءة 

معروف أن ضيق نطاق السوق من أهم العقبات أمام عملية التصنيع في الدول اإلنتاجية وال
 النامية. 

ارتفاع مستوى الكفاءة اإلنتاجية وتحسين جودة المنتجات حتى يمكن تسويقها في الخارج أي  .2
 أن المنتجات المحلية تكون معرضة للمنافسة الخارجية. 

ول النامية والمتمثلة في وجود وفرة في الموارد استغالل المزايا النسبية التي تتمتع بها بعض الد .3
والمواد األولية حيث يمكن تصنيع تلك المواد األولية وزيادة القيمة المضافة منها (أي زيادة 

 الدخل الصافي منها). 

عالج مشكلة عجز ميزان المدفوعات في الدول النامية وزيادة موارد النقد األجنبي فيها عن  .4
 للسلع الصناعية. طريق زيادة الصادرات 

تنويع هيكل الصادرات في الدول النامية من خالل زيادة الصادرات من السلع الصناعية وعدم  .5
االعتماد على تصدير المواد األولية فقط ألن غالبية الدول النامية تخصصت في إنتاج 

قلب قيمة وتصدير مادة أولية واحدة أو عدد قليل من تلك المواد األولية وهذا يعرضها لمشكلة ت
 الصادرات وقيمة الدخل فيها. 
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 التصنيع للتصدير:  استراتيجيةعيوب 

منتجاتها وبالتالي  إلىزيادة القيمة المضافة  إلى التصنيع للتصدير أساسا إلى النامية الدول لجوء يهدف
المنافسة كبيرة  نأل الهين، باألمرليست  االستراتيجيةتطبيق هذه  أن إال السوق العالمية ، في صادراتها

  منها:  واجهتها، والتي  التي للصعوبات نظرا وذلك مع منتجات الشركات الكبيرة،

اعتمادها على األسواق الخارجية: حيث تلجأ الدول الصناعية المتقدمة إلى وضع العقبات  .1
 على صادرات الدول النامية من السلع الصناعية، مثل فرض رسوم جمركية على تلك السلع. 

منافسة من جانب الدول الصناعية الكبرى التي سبقت في مجال التصنيع: بالتالي شدة ال .2
يصعب على الدول النامية إقامة صناعات تصديرية قادرة على المنافسة في األسواق الخارجية 

 وهذا يتطلب من الدول النامية رفع مستوى إنتاجها حتى ينجح تصديرها للخارج. 

في  االستراتيجيةتثمارات األجنبية): إن إقامة الصناعات إسهام رأس المال األجنبي (االس .3
الدول النامية ال يتم بسهولة وٕانما يحتاج توفر شروط معينة، مثل اإلعفاءات الضريبية 
والجمركية وتوفير الخدمات األساسية بأسعار منخفضة وتوفر االستقرار االقتصادي والسياسي 

 في الدولة وقد يصعب على بعض الدول النامية توفير هذه الظروف. 

 تصدير: التصنيع لل استراتيجيةاتجاهات 

 .)8619، 116(عبود،  اتجاهين  االستراتيجية هذه أخذت وقد

 تصديرها، قبيل وسيطة مواد وٕانتاج األولية مواردها لتحويل تصديرية صناعات أسست دول .1
 ).البتروكيماوية البلدان المنتجة للنفط (الصناعات في حدث كما

 استعمال على اعتماداً  الكثافة، متفاوتة استهالكية مواد إلنتاج صناعية مشاريع أحدثت دول .2
 دول في حدث كما والمطاط والبالستك)، النسيج التي تمتلكها (صناعة الرخيصة العاملة اليد

 مراحل عن أو الصناعات، هذه مثل المتقدمة عن الدول تخلي سبب يعود .آسيا شرق جنوب
العمالة بتكاليف  والمتعلقةالمتقدمة  في الدول ظهرت التي الحديثة التناقضات إلى التصنيع من

 اإلنتاج شروط حول الثالث العالم دول وبين بينها المواجهة وٕالى الخ، ... والتلوث بالبيئة وأ
 : يلي ما االستراتيجية هذه انتهاج عن نتج وعليه العالمي، النظام االقتصادي وطبيعة والتبادل
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 .الكاملة اإلنتاجية طاقته إلى يصل ال غلبهاأ لكن باهظة، بتكاليف ضخمة مشاريع إحداث •
 في النامية الدول تحتاجها ما أحوج ضخمة، المشاريع لموارد هذه إلى امتصاص أدى مما

 .بكاملها قطاعات تطوير

 الذي الحديث الدولي العمل تقسيم سياق في االندماج على النامية الدول اقتصاديات مساعدة •
 .المتعددة الجنسيات تفرضه الشركات

 المتقدمة الدول تفرضها التي للحواجز نظرا الصناعات، هذه أمام كبيرة صعوبات وجود •
 .العالمية السوق إلى منتجاتها لدخول

 من النمطين لهذين تحديدا السبعينات)  في بيةو األور  المجموعة في التنمية شيسون (مندوب كلود قدم
 النامية، الدول في التصنيع من نمطان هناك) "1977(سنة ذلك فروبيه عن أعلن وقد التصنيع،
 أما .أساسي بشكل وهي متناسقة واإلقليمية، المحلية الحاجات سد إلى أوال التي تهدف الصناعة

 تندمج ال فإنها التصدير)، خاصة (صناعة وضرائبية اجتماعية أوضاع من أساسا المقامة الصناعات
 .)1984،  64(االقتصاديين،  البلد"  تنمية في تشارك وال البلدان اقتصاد هذه في

 التصنيع: في السوفيتي النموذج أو المصنعة الصناعات ثالثا) استراتيجية

 اعتمادا االستراتيجية جاءت هذه وقد .للصناعات الثقيلة األولوية إعطاء هو االستراتيجية هذه محور
 الصناعات المصنعة على االعتماد دبرنيس" ضرورة. د. يرى "ج حيث النمو، أقطاب نظرية على

 إنتاجية بزيادة تسمح التي الضرورية بالمعدات األخرى القطاعات بتزويد الكفيلة اعتبارها نمو كقطب
   .الخلف والى األمام إلى دفع آثار من لها لما االقتصاد، هيكلة إلى إعادة تؤدي وبالتالي العمل،

 تكامل إليجاد إضافة النامية، الدول في ذاتية إنتاجية قدرة ببناء كفيل االستراتيجية هذه به جاءت ما
 العراقيل بسبب كسابقاتها متواضعة نتائجها كانت االستراتيجية هذه أن البعيد، إال المدى في اقتصادي

 : منها واجهتها، التي

 أموال لرؤوس تحتاج وبالتالي المال، رأس كثيفة تكنولوجيا على الصناعات هذه مثل اعتماد .1
 االستثمار استيعاب بين العالقة مرونة لعدم إضافة الدول النامية، له تفتقر ما وهذا ضخمة،
 البطالة بقاء معدالت مع الدول لهذه القدرات المالية تستترف أنها ذلك ومعنى .والعمالة
 .مرتفعة

 يستدعي وهذا والصيانة، والتسيير التنفيذ مجال في عالي لتأطير االستراتيجية هذه تحتاج .2
 وقبل اإلطارات، تكوين في والمتمثلة الصناعات جانبية مصاحبة لتلك استثمارات بالضرورة
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 العبء معناه زيادة وهذا األجنبية، تستعين بالخبرات أن النامية الدول على ذلك، من التمكن
 : يلي ما االستراتيجيات لهذه النامية الدول العتماد نتيجة كان .المالي

 كالرغبة التناقضات من العديد تجمع ألنها النامية الدول طموحات مستوى في تكن لم •
 رأس كثيفة تكنولوجيا على واعتمادها إلى االستيراد، اللجوء مع من التبعية التخلص في

 رؤوس إلى االفتقار مع والتجهيزات المعدات وارتفاع أسعار البطالة، انتشار مع المال
 .الضرورية األموال

 اغلب جعل مما الخارج، على كليا تعتمد الدول هذه في صناعية قاعدة أوجدت •
 .الدول هذه كاهل على المقامة المشاريع

 هذا وأدى الحكومات، ميزانية أحكام على عاجزة جعلها مما الدول هذه إنفاق من زادت •
 إلى األرياف من الداخلية الهجرة من التضخم  زادت من عالية معدالت انتشار إلى

 المدن مشاكل من ذلك وزاد الزراعي، على القطاع سلبيا تأثيرا لذلك وكان المدن،
 .بالمهاجرين اكتظاظها بسبب االجتماعية،

 هيكل الصناعة 7.2

يتخذ اصطالح هيكل الصناعة، بالتعريف بخواص التركيب البنائي لألسواق التي تعمل في ظـلها 
الصناعات في بلد معين. ومن أمثلة هذه الخواص األهمية النسبية للوحدات اإلنتاجية المختلفة فـي 

أي وزنها النسبي، من حيث رأس المال أو عدد اإلنتاج، أو عدد العمال وغيـرها. من زاوية الصناعة، 
أخرى ينظر للهيكل، على أنه أي جسم مركب ما، فإنه النمط أو الطريقة التي تترتب بها األجزاء المكونة 

ونات المختلفة لذلك الجسم، فـإذا أخذنا السـوق هنا كجسم، يتعين تفحص الطريقة التي ترتبط بها المك
إذ أن حاجات الزبون  للصناعـة، وفي هذه الحـالة البائعين والمشترين، وكيف يرتبطون ببعضهم البعض. 

وطريقة تلقيه وتقبله لمنتجات المؤسسة يعتبر مهما لحيوية الصناعة والمؤسسات الناشطة بها، إذ لو لم 
لهذه الصناعة ومؤسساتها يكن الزبون مستعدا لدفع أكثر من تكاليف اإلنتاج، لما كان 

 )1994االستمرار.(بامخرمه، 

هيكل الصناعة يتشكل من مجموع الخصائص االقتصادية والفنية، ومن بين هذه المكونات األساسية 
ذات الصلة الوثيقة بقوى المنافسة الخمسة، الخصائص المتعلقة بدرجة نمو الصناعة، والتكامالت 

منها وٕاليها، وسهولة الحصول على وسائل اإلنتاج وجودتها،  الممكنة بها، وحواجز الدخول والخروج
 وٕامكانية الوصول إلى قنوات التوزيع، وغيرها من المكونات.
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  :وتجدر اإلشارة إلى أن هيكل الصناعة يمكن النظر إليه من عدة نواحي

من حيث تركيب الصناعـات: ينقسم إلى صناعات وسيطة، استهالكية، رأسمالية، وكـذا نسبة  .1
 .إسهام كل منها في الناتج الكلي، والعمالة الكلية في القطاع

 من حيث طبيعة وشكل السوق، ومدى وجود عوامل احتكارية، أو عوامل منافسة في السوق. .2

 محددات هيكل الصناعة: 1.7.2

له في درجة التركز الصناعي للمؤسسات،  المحددةبعاد الرئيسية لهيكل الصناعة والعوامل تتمثل األ
وكذلك حواجز الخروج ، وأحيانا يضاف إلى ذلك،  ى عوائـق الدخول، درجة تمييز المنتجات. مستو 

 .درجة التكـامل الرأسي واألفقي للمؤسسات الصناعية

 التركز الصناعي: .1

تركز الصناعة هو محور الدراسات في مجال االقتصاد الصـناعي، والمقصـود بتركز الصناعـة إلى أي  
التركز في لغة االقتصاد  .إحدى الصناعات في أيدي عدد محدود من المؤسسات مدى يتركز اإلنتاج في

فالتركز بالنسبة لصناعة معينة، هو زيادة  معناه جنوح عناصر اإلنتاج نحو التجمــع في مشـروع واحد.
أهمية بعض المؤسسات فيها مقارنة بالبعض اآلخر. ويعتبر التركز أحد أهم أبعاد هيكل الصناعة، 

استخداما، ألنه أكثر طواعية للقياس، وغالبا ما تكون البيانات منشورة في معظم البلدان عن  وأكثرها
الكمية الكلية مثل حجم المبيعات، حجم اإلنتاج، األصول، رأس المال، باإلضافة إلى عدد المؤسسات 

 )1994(بامخرمه،  .الصناعية، ونسبة إسهام كل منها في الكمية الكلية

ن الــــوزن المطـــلق أو النسبي لديمغرافية المؤسسات في الصناعة خــاصة فيما يتعـــلق فالتركز يشرح إذ 
بالكبيرة منها. حيث أن الـــزيادة في عدد الوحـدات الكبيرة، أو النقص الكــــلي للوحدات يتسبب في زيادة 

قع إلى زيادة تركيز السوق، التركز. فمن الواضــح أن دخــول منشأة ذات حجم كبير نسبيا يؤدي في الــــوا
 و يعـــد دخـول شركة " زيروكس " في سوق ماكنات التصوير مثاال حيا لمثل هذا التأثير.

 عوائق الدخول إلى الصناعة: .2

)عوائق الدخول ، تلك التكلفة اإلنتاجية (عند مستوى معين أو عند كل مستويات 1968يعرف ستيجلر (
سة الراغبة في دخـول الصناعة، وال تتحملها أصال المؤسسات اإلنتاج) التي يجب أن تتحملها المؤس

حسب" ستيجلر" إذا تماثلت ظروف الطلب، وتكلفة اإلنتاج للمؤسسات القائمة   الموجودة في الصناعة.
  .والجديدة، فـــــال وجود لعوائق دخول
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ال تستطيع أي  أما" بين" فيعرف عوائق الدخول على أنها مقدرة المؤسسات القائمة، على وضع سعر
مؤسسة محتملة الدخول عنده، أو دونه، دون أن تحـــقق خسائر، وٕان كـــــان هذا السعر، يسمح 

تشمل فقط تكاليف الدخول، بل زمن الدخول  الدخول، الوتكاليف عائق  .للمؤسسات القائمة بتحقيـق ربح
دي إلى منع أو الحد من ضروري أيضـــا للدخول. وتتصف عوائق الدخول عموما، بالعوامل التي تؤ 

دخول مؤسسات جديدة للقيام بإنتاج أو بيع سلعة ما في سوق صناعة معينة. وتفسير عوائق الدخول في 
 ) 2003(العمر، .الهياكل استقراريهتفسير 

ويشترط في عوائق الدخول إقامة طاقة إنتاجية جديدة، فالتوسع في الطاقات الجديدة، أو االنفصال بعد 
 يعتبر دخوال، باإلضافة إلى أن الميزات تكون طويلة األجل. ال االندماج 

 سياسة التمييز بالمنتجات: .3

يهدف التمايز بالمنتجات، إلى خــلق بعض األشياء التي تبدو وحيدة على القطـــاع ...، والتـي يدرك 
مشبع الوحيد العديد من زبائن القطاع أنها ذات أهمية، ثم تجد المؤسسة لنفسها، وضعية تصبح لنفسها ال

أعلى،  اً لهذه الحاجات. حيث يصعب محاكاة الخصائص من طرف المنافسين، يجعل الزبون يدفع سعر 
  .ألنه ليست هناك بدائل كاملة للمنتج من وجهة نظره

يعمل التمييز على تدعيم عــوائق الدخول، بسبب تكــاليف التغلب، على تفضيـالت شراء الزبـائن، مع 
، فمن الضروري على المؤسسات الجـديدة، أن تنفق مبـــالغ طــائلة على الدعـــاية المؤسســات القائمة

والتوزيع لتحقق لنفسها سمعة طيبة، وتكسب والء زبائن جدد. كما أن االستثمارات الالزمة، كتأسيس 
، (العمر .عالمة متميزة مثال، سوف لن تكون لها أي قيمة متبقية، في ما إذا أدى الدخول إلى خسارة

2003( 

 : ما يلييشترط تطبيق سياسة التمييز بالمنتجات 

إدراك الزبون لتميز المنتج. حيث أن المنتجات تتميز وفقا لمقاييس الزبائن وآرائهم، أو بمعنى  .1
آخر حتى عالمات (أسبرين) محددة بمواد كيماوية معينة، إذا كان المستهلكين يعتقدون أنها 

 .لهم مختلفة تكون مميزة بالنسبة 

 .البحث التكنولوجي والبحث التسويقي شرط مهم جدا لضمان التمايز في المنتجات .2

  .الحرص على الموازنة بين السعر والتكلفة .3
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 .ومن الواضح. وانطالقا من الشروط المذكورة. أن وسائل التمييز واإلعالن، وكذلك البحث والتطوير
ويكون التمايز بالمنتجات هو األفضل، بسبب جعل المؤسسة في مأمن من هجمات المنافسين، وبسبب 

في المقابل يجب أن تكون للمؤسسة الشجاعة الكافية، من أجل التخلي عن بعض  والء يمكن تطويره،
نتجات ، ورغم أن كل شخص يدرك مدى الجودة العالية من ماالستراتيجيةالحصة من السوق وفقا لهذه 

 متميزة. إال أن بعض الزبائن ليس لهم االستعداد لدفع السعر العالي. وخدمات 

 :عوائق الخروج .4

عوائق الخروج، هي عوامل تلزم المؤسسة على البقاء في السوق غير المربح، بالتالي نجد أن المؤسسات 
وال شك أن معرفة أي  تستمر في التنافس، حتى لو كانت تعتقد أن ذلك ال يدر عليها الكثير من الربح،

 .مؤسسة محتملة بوجود عوائق خروج في الصناعة، قد يجعلها تتردد في دخولها إلى سوق هذه الصناعة
 )1994(بامخرمه، 

قد تستمر المؤسسة في الصناعة غير المربح لألسباب  ن أسباب البقاء في الصناعة غير المربحةإ
 : التالية

  . ،تحول دون تغييرها لمجال نشاطهاامتالك المؤسسة لوسائل إنتاج متخصصة  .1

 .فترة إهالك وتقادم األصول الثابتة، كلما كانت قصيرة كلما كان الخروج من الصناعة سهال .2

 اإلرادة السياسية، تدخل الدولة بمجموعة من القيود، تحول دون الخروج. .3

متكاملة مع  اتفاقية العمل التي تكلف الكثير عند نقضها. باإلضافة إلى أن المؤسسة قد تكون .4
قطاعات أخرى ،أو ما يسمى باالرتباط العالئقي، فثمة مؤسسات ال يمكن أن تستغني عنها 

 .قطاعات أخــرى

االرتباط الروحي والعاطفي، الذي يشعر به المالك والمدراء، باإلضافة إلى القوانين الخاصة  .5
 بتسريح العمال، وٕاغالق المصنع، التي أصبحت شائعة في كثير من الدول.

 أشكال هيكل الصناعة: 2.7.2

هناك أربعة أشكال لهيكل الصناعة، تتمثل في المنافسة التامة، االحتكار التام، المنافسة االحتكارية، 
واحتكار القلة، وتختلف هذه األشكال عن بعضها البعض باختالف العناصر المحددة لهيكل الصناعة 

 .)2005صناعية تبعا لذلك:(القرشي، كما ويختلف شكل وهيكل المنشأة ال .التي تطرقنا لها
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 المنافسة التامة: ) والً أ

 :وتتميز بالخصائص التالية

وجود عدد كبير من المنتجين، يتنافسون بينهم حيث يسيطر كل منهم علي جزء صغير جدا من  .1
 .اإلنتاج الكلي، وبالتالي ال يستطيع التأثير في السوق

اء لكل مشتري تعتبر قليلة بالنسبة لمجموع وجود عدد كبير من المشترين، وأن كمية الشر  .2
 .المعروض السلعي، وليس لهم اإلمكانية في التأثير علي السوق

تجانس وتماثل المنتجات الموجودة في السوق بالشكل الذي يعطي إمكانية انتقال وتحول  .3
 .المشتري من بائع إلي آخر من أجل الحصول علي السلعة الجيدة

السوق، أي قدرة أي طرف سواء المستهلك أو المنتج أن يلعب أحدهم حرية الدخول والخروج من  .4
دور اآلخر، فالمستهلك يمكن أن يتحول لبائع والعكس صحيح، من هنا فإن فرضية ربح تلوح 
في األفق ستجذب لها عددا غير محدود من المنافسين، يريدون أن ينالوا نصيبا من تلك 

 .األرباح

سعار والكميات وأنواع الصفقات، وبالتالي فليس هناك علنية معامالت السوق من حيث األ .5
 فرصة للتأثير علي حجم العرض أو الطلب احتكار أي منهم.

 االحتكار التام:ثانيا) 

االحتكار التام هو أحد أشكال السوق، الذي توجد فيه مؤسسة واحدة تنتج سلعة ما ليست لها بدائل قريبة 
 :دخول بائعين آخرين لهذا السوق، وتتميز هذه السوق بالتاليمنها، كذلك وجود عوائق كبيرة تمنع 

 .وجود منتج أو مورد وحيد للسلعة .1

 .علي حرية الدخول للسوق قد تكون قانونية أو غير قانونية المفروضةالقيود  .2

في السوق والمحددة من قبل المحتكر استنادا إلي تحكمه في كمية  الثابتةاالسعار غير  .3
 .المعروض من السلعة
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 :المنافسة االحتكاريةثالثا) 

ويمثل هذا السوق حالة وسط بين السوقين السابقين، فهو يجمع بعض الخصائص من سوق المنافسة 
التامة وخصائص من سوق االحتكار التام، ويكون أقرب عادة إلي السوق األول، ويمكن أن نذكر بعض 

 : الخصائص التي يتميز بها هذا السوق في النقاط التالية

جود عدد كبير من البائعين والمشترين، مما يعني أن كل بائع أو منتج ال يمثل إال حصة و  .1
صغيرة من السوق، ويكون عدد المؤسسات التي تنتج السلعة أقل عددا مما هو عليه في سوق 

 .المنافسة التامة

منتج السلع متماثلة وغير متجانسة، وبالتالي فهي تمثل بدائل قريبة لبعضها، حيث يحاول كل  .2
أن يجعل هناك اختالف بين سلعته وسلعة اآلخرين، سواء كان هذا االختالف شكليا، كأن يكون 
في اللون، التغليف، الديكور، الدعاية واإلعالن، أو قد يكون االختالف جوهريا، ونتيجة هذا 
االختالف يحاول البائع أن يتدخل في تحديد سعر سلعته بما يختلف عن سعر سلعة اآلخرين، 

 . عتمد التدخل في تحديد السعر علي درجة االختالف بين سلعته وسلعة اآلخرينوي

حرية الدخول والخروج من السوق، كما هي في حالة المنافسة التامة، وتوفر المعلومات، حيث  .3
أن المعلومات المتعلقة بالتسعير، والتكلفة واألرباح وغيرها ممكن الوصول إليها من قبل 

 .المنتجين وبكل سهولة

إن وجود عدد كبير من المؤسسات المنتجة في هذا السوق يعمل أيضا علي صعوبة االتفاق  .4
فيما بينهم بغرض التأثير علي السوق سواء من خالل تحديد كميات اإلنتاج أو التأثير علي 

 .األسعار

 سوق احتكار القلة:رابعا) 

يعني وجود عدد قليل من المنتجين الكبار يسيطرون علي سوق سلعة معينة مثل: شركات البترول، 
شركات إطارات السيارات، شركات السيارات، شركات إنتاج الطائرات. وعادة ما يتم االتفاق بين بعض 

ر قدرة الشركات العمالقة في إنتاج سلعة معينة لضم مؤسساتهم مع بعضها البعض مما يؤدي إلي توف
إنتاجية كبيرة تساعد في إنتاج السلعة بتكلفة اقل، ولكن ينتج عن هذا االتفاق ظهور مؤسسات كبيرة 
وقليلة في السوق ويكون لها تأثير علي األسعار، كما أن قلة عدد المؤسسات المنتجة للسلعة تجعل كل 

اول التنبؤ بما ستفعله منها تحسب حساب القرار الذي تتخذه أي من المؤسسات األخرى وبالتالي تح
المؤسسات األخرى إذا اتخذت أي قرار من القرارات المتعلقة باإلنتاج أو األسعار، لذا يتوقف نجاح أية 

 .لمؤسسة منتجة في سوق احتكار القلة علي ردود الفعل بالنسبة للمؤسسات المنافسة األخرى استراتيجية
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 مقومات الصناعة 8.2

البد لها من توافر عدد من المقومات والمتطلبات التي من شأنها أن تحدد لكي تقوم الصناعة وتزدهر 
إمكانية قيام الصناعة وتطورها، وعليها أيضا تتحدد أنماط وانواع الصناعة. وهي ايضًا متغيرة مع التغير 
الحاصل في التطور الحضاري والعلمي الذي يحققه اإلنسان في جميع الميادين ، والتغيير في أحوال 

 :كان العامة، ومن أهم مقومات الصناعةالس

  :رأس المال 1.8.2

تكمن أهمية رأس المال بصفته واحدًا من مقومات الصناعة من حيث توفر الموارد المالية إلجراء العملية 
اإلنتاجية من ناحية ومن ناحية أخرى ضرورة توفير احتياجات الصناعة من اآلالت معقدة غالية 

ميات ضخمة من المعادن والمواد الخام والوقود ووسائط النقل، وأعداد كبيرة من التكاليف، كما تستخدم ك
 يكون رأس المال احد أهم مستويات الصناعة المتقدمة. العمال. وبذلك

ن توافر رأس المال ذا أثر فاعل في دعم المشاريع الصناعية، سواء كان من خالل الدعم الحكومي إ
ة بوصفها اآلت ومعدات أو عن طريق الحوافز المتعلقة بمرحلة ما المتمثل في توفير رؤوس أموال ثابت

قبل االستثمارات الصناعية التي تهدف إلى توفير التسهيالت الالزمة إلنشاء المشاريع الصناعية ويطلق 
عليها بالحوافز التشجيعية، فضًال عن اعتماد الوسائل التي تدفع المستثمرين لمواصلة نشاطهم الصناعي 

ها بالحوافز المادية. ويتوافر رأس المال في بعض الدول ويقل في األخرى، ويمكن أن ينقل ويطلق علي
 )1987(السماك، اخرون، .من دولة إلى أخرى إذا توافرت ألصحابه ضمانات كافية وأرباح مغرية

  :المواد الخام 2.8.2

اِإلنسان ومتطلباته. وتقسم هذه وهي تلك المواد األولية التي تغير الصناعة من شكلها لتالئم حاجات 
  :المواد إلى

إمكانية جيدة لتوطن كثير  ئزراعي وفير، يهي بإنتاجالمواد األولية الزراعية: االقليم الذي يتمتع  .1
من الصناعات الزراعية، سواء الموجهة نحو االستهالك المحلي، أو تلك الموجهة للتصدير. 

وبين زيادة الطلب على المنتجات الزراعية مما وهنالك عالقة متبادلة بين النشاط الصناعي 
يقتضي التوسع فيها، ورفع معدالت إنتاجها، ويتكون الطلب فضًال عن ضرورة تلبية حاجات 
السكان المتزايدة بسبب الزيادة السكانية، وارتفاع مستوى المعيشة،  وتحسن األحوال االجتماعية 

مستلزمات اإلنتاج ذات األصل الزراعي والصحية، فأنه يتكون أيضا من الطلب الناشئ من 
الذي تخلقه الصناعة في العديد من فروعها، كالغذائية والنسيجية والجلدية والورقية والخشبية 
وغيرها. وتشكل المواد األولية الزراعية مدخالت أساسية لعدد من الصناعات الزراعية، ولو تم 
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ى نجاح توطن العديد من الصناعات. استثمار هذه اإلمكانات بشكل جيد فإن ذلك سيساعد عل
 وتقسم المواد األولية الزراعية الي:

مواد خام نباتية المصدر: مثل األخشاب، والقطن، والمطاط، وقصب السكر، والقمح،  •
 وغير ذلك من المنتجات والحاصالت الزراعية ذات المصدر النباتي.

واأللبان، واللحوم، وغير ذلك من مواد خام حيوانية المصدر: مثل الجلود، واألصواف،  •
 المنتجات والحاصالت الزراعية ذات المصدر الحيواني.

مواد خام معدنية: مثل الحديد، والنحاس، والذهب، والبترول وغير ذلك من المواد والمصادر  .2
الطبيعية. حيث تعتمد الصناعات التحويلية على المواد األولية المعدنية، في حين تقوم 

تخراجية في مواقع احتياطاتها، لذلك نجد اإلقليم الذي يتمتع بوجود المواد األولية الصناعات االس
 المعدنية وبكميات كبيرة ومتنوعة يسهم في إقامة صناعات استخراجية وأخرى تحويلية.

تتباين خامات المعادن في قدرتها على اجتذاب المواقع الصناعية، فمنها ما ترتبط بمواطنها مثل 
تقوم عليها الصناعات اإلنشائية، وأخرى تنقل لمسافات بعيدة عن مواطنها لتستخدم الحجارة التي 

سهم التطور التقني في مجالي ألتحويلية كالمعادن الفلزية. وقد مدخالت في بعض الصناعات ا
الصناعة والنقل من تحرر بعض الصناعات المرتبط مواقعها بمواطن خاماتها، مما تمكن من 

ومتنوعة بعيدا عنها، ورغم ذلك يبقى غنى المنطقة بموارد وافرة للثروة  إقامة صناعات كبيرة
المعدنية عامل مهم في نجاح توطن الصناعات االستخراجية والتحويلية فيها. ويالحظ أن 
الخامات المعدنية في حال استغاللها بالشكل المناسب يمكن أن يكون لها اثر كبير في دعم 

ه، فضًال عن ما يمكن أن تحققه هذه الخامات من موازنة النشاط الصناعي ومرتكزات تطور 
 اقتصادية انطالقًا من اعتماد هذه الموازنة على مبدأين أساسيين هما:

من فرص توفير الموارد  يتيحتطوير هيكل الصناعة التحويلية قطاعيًا ومكانيًا بما  •
 المعدنية المهيأة لالستثمار اقتصاديًا في فروع النشاط الصناعي.

استثمار الموارد المعدنية محليًا من خالل تصنيعها سيعزز من المردودات ن إ •
 االقتصادية من خاللها ، لما تمثله من مرتكزات لحركة التصنيع والتطور الصناعي.

يعد توفر المصادر المائية ضروريًا للكثير من الصناعات، سواء في توليد البخار والتبريد، أو كمادة خام 
لك توفر المياه بالقرب من الصناعة جانب مهم. وتتباين الصناعات فيما بينها لبعض الصناعات، لذ

بمقدار حاجتها للمياه، فمنها ما يحتاج إلى كميات كبيرة مما يتطلب توطين مصانعها بالقرب من الموارد 
المائية الدائمة، لضمان حصولها على الكميات الالزمة منها، وبكلف منخفضة، ومن الصناعات ما 
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ثناء عملياتها اإلنتاجية، فال يحددها عامل القرب من المورد المائي الدائم ذات أكميات قليلة ج إلى تحتا
 )1969الكميات الكبيرة.(الصقار،

ويمكن أن تكون بعض الصناعات مواد خام لصناعات أخرى أكثر تطورًا، وهي ما يطلق عليها بالمواد 
الحديد الزهر، ومشتقات النفط الناتجة عن التكرير، نصف المصنعة كالزيوت، والخيوط النسيجية، وكتل 

وغير ذلك. ولتوافر المواد الخام ورخص أثمانها، وتنوعها، وسهولة استغاللها دور كبير في قيام 
 .الصناعة ونجاحها

 لقوى المحركة (الطاقة):ا 3.8.2

قديمًا وحديثًا، وتعد عصب الطاقة المتوفرة بكلفة منخفضة من المقومات المهمة لقيام وتطور الصناعة 
الصناعة الحديثة، وخاصة الفحم، والنفط، والطاقة المائية، وتختلف الصناعات من حيث استهالكها 

تركزت حوله مصانع الحديد،  -مثالً  -لموارد الطاقة، وكذلك مدى ارتباطها بمناطق هذه الموارد، فالفحم
العكس من النفط الذي يمكن نقله بسهولة،  والصلب في أوروبا نتيجة لثقل وزنه وصعوبة نقله، على

كما أن الطاقة الكهربائية الشائعة االستخدام والتي  فلذلك لم يؤثر على إعادة توزيع المناطق الصناعية.
تعد عنصرًا أساسيًا ال غنى عنه في النشاط الصناعي، حيث تظهر أهميتها من خالل استعماالتها 

دة تقتصر عليها دون غيرها من مصادر الطاقة األخرى. المتعددة، وما تتصف به من خصائص فري
 )1979(الجميلي، اخرون، 

 :األيدي العاملة 4.8.2

إن توفر األيدي العاملة من أهم العوامل التي تساعد على نجاح الصناعة وتطورها. ومع ذلك فإن 
ومغرية. وتأثير األيدي باِإلمكان هجرة األيدي العاملة من منطقة إلى أخرى إذا كانت األجور مرتفعة 

العاملة في الصناعة يتمثل في مدى توفرها من الناحية العددية ومن حيث المهارة الفنية، واختيار موقع 
الصناعة في مناطق العمال يوفر على أصحاب المصانع اإلنفاق في اإلسكان والمياه والكهرباء 

 .)1979(الجميلي، اخرون، .والمدارس وخدمات النقل وغير ذلك

 :  األسواق 5.8.2

كل صناعة تعمل من أجل توفير الحاجات االستهالكية لسكان البلد الموجودة فيه أوًال ثم لسكان البلدان 
المجاورة والبعيدة. ولكي تستمر الصناعة في اإلنتاج البد من تصريف هذا اإلنتاج لتستخدم أثمان بيعها 

(السماك، اخرون،  .ألصحاب رؤوس األموالفي شراء الخامات، ودفع األجور، وضمان األرباح 
1987( 
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ن وجود السوق الواسع والكافي الستيعاب اإلنتاج من المقومات المهمة لقيام وتطور الصناعة، وأن إ
حجم السوق يعتمد على السكان، وعلى مستوى دخل الفرد، وسعر البضاعة، وطرق النقل، فضًال عن 

في الصناعة من خالل حجمه، والذي يحدد بدوره حجم الطلب العادات والتقاليد. حيث يبرز أثر السوق 
الفعال، مما له األثر في اإلنتاجية بشكل غير مباشر، ألن ذلك يعد احد المعايير الرئيسة التي تقرر 
حجم المشروع الصناعي، ومدى اقترابه من الحجم االقتصادي األمثل. لذلك فإن وجود أسواق كبيرة 

بيرة توفر القاعدة الستخدام المزيد من التكنولوجيا الحديثة، فضًال عن إن يساعد على إنشاء مشاريع ك
ذلك يساعد على استخدام الطاقات اإلنتاجية القصوى، مما له من تأثير على اإلنتاجية والتنمية 

 الصناعية بمتغيراتها المتعددة.

اح عملية التسويق فالبد من مراعاة: حجم السوق، ونوعية المشترين، ومراعاة أذواقهم لضمان نج
  وبخاصة في الصناعات االستهالكية.

 :وسائل النقل والمواصالت 6.8.2

تعتمد الصناعة الحديثة اعتمادًا كبيرا على توفر وسائل النقل، وسرعتها، ورخص تكاليفها. لتتمكن من 
 الحصول على الخامات والوقود، أو لتصريف اإلنتاج. ذلك أن الخامات والسوق قد يبتعدان بعضهما عن
بعض، وعن مراكز الصناعة في كثير من الحاالت، مما يجعل التقليل من تكاليف النقل عملية ضرورية 

وهكذا أصبحت وسائل النقل، والمواصالت الحديثة، دعامة أساسية للتطور  .لخفض تكاليف اإلنتاج
 )1982(شريف، .الصناعي خاصة في عالم تزداد فيه المنافسة لتقديم المنتجات الجيدة بسعر رخيص

ويؤثر النقل في النشاط الصناعي من خالل أمكانية إقامة الصناعات، وفي تحديد مواقعها، وتطوير 
الصناعات القائمة، من خالل إكسابها النجاح المطلوب، مما يسهم في إقامة صناعات في مواقع جديدة 

، الطائرات، لم تكن فيها سابقًا، فضًال عن تشجيعها إلقامة صناعات النقل (صناعة السيارات
القطارات،...)، إذ أن نظام النقل يساعد بوجه عام على إعطاء حيوية للنشاط االقتصادي، فبواسطته 
يزداد التقدم وتزداد اإلنتاجية. ويسهم في قيام صناعات جديدة يفتح مداخلها إلى مصادر المواد االولية 

ت قيمة اقتصادية إال إذا نقلت والى مصادر الطاقة والى األسواق، كما وأن أي سلعة ال تكون ذا
 وأوصلت إلى يد المستهلك او الى السوق.
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 لثالفصل الثا

 في فلسطين الصناعة

 مقدمة 1.3
 وخلقت القطاع هذا معالم اختالل إلى أدت طبيعية غير ظروفاً  فلسطين في قطاع الصناعة واجه لقد

 استعراض أردنا ولو ،هذا يومنا حتى الفلسطيني االقتصاد على بظاللها تلقي الزالت سلبية انعكاسات
 منه يعاني الذي التام شبة الشلل بسبب مظلماً  سيكون حتماً  فانه الحالي الوقت في القطاع هذا واقع

 تنبع القطاع هذا واقع عن الحديث أهمية ولكن فحسب، قطاع الصناعة وليس ككل الفلسطيني االقتصاد
 الصناعي للقطاع وليس الفلسطيني للمجتمع األمل بمثابة هو االستمرار نأل االستمرار، إمكانية فكرة من
 تعزيز فكرة من ينطلق والذي األوقات هذه في عنه الحديث كثر الذي المفهوم يوازي المفهوم وهذا فقط

 من أمور عدة يتطلب التعزيز وهذاوممارساته  اإلسرائيلي االحتالل وجه في الصمود اقتصاديات مفهوم
 إمكانياته جميع حصر من يتكمن حتى الفلسطيني للمجتمع المتاحة والبشرية المادية الموارد دراسة أهمها
 المستوى على استراتيجية خطة لصياغة مناسبا مناخا تخلق التي الرؤى إيضاح في يساهم بما الذاتية

 مراحل من المرحلة هذه في منه البد والذي واإلسالمي العربي الدعم إلى باإلضافة هذا ،وطنيال
 أهم هنا نستعرض خاصة بصورة الصناعي للقطاع المتاحة اإلمكانيات على التعرف يتم ولكي. النضال
 .سلبية أم إيجابية كانت سواء انعكاسات من علية طرأ وما فلسطين في قطاع الصناعة مالمح

 الخصوص وجه على فلسطين وفي دولة أي في الهامة اإلنتاجية القطاعات من قطاع الصناعة يعتبر
 واالجتماعية، والسياسية االقتصادية المجاالت جميع في المطلوب النمو إحداث على قدرة من له لما

 التنمية لتحقيق فلسطينيا قطاع الصناعة هدفاً  تطوير أصبح لذلك .عيلزراا الناتج مساهمة ولتدهور
 مشكلة لعالج الالزمة العمل فرص خلق في وللمساهمة االقتصادي، للنمو عالي معدل ولتحقيق المرجوة،
 والصناعي والتقني االجتماعي التحول لتحقيق الضروري االقتصادي التنوع ولزيادة فلسطين في البطالة

 ).2007 وقفة، مقداد( فلسطين في

) 1922عام( البريطاني االنتداب منذ فلسطين قطاع الصناعة في عن تاريخية نبذة الفصل هذا يضم
 التي والخسائر فلسطين قطاع الصناعة في هيكل واضح بشكل يستعرض كما ،)2014(عام وحتى
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في قطاع الصناعة التنمية و  تواجه التي المعيقات بعض نسرد الفصل نهاية وفي القطاع، بهذا لحقت
 فلسطين والفرص والتحديات التي تواجهه.

 التطور التاريخي للصناعة في فلسطين 2.3

 البريطاني االستعمار منذ أي الماضية الفترات خالل الفلسطينيقطاع الصناعة  تطور الجزء هذا يعالج
 يعتمد الحالية الفترة خالل الفلسطينية الصناعة تطور أن حيث الفلسطينية السلطة قدوم وحتى لفلسطين
 الظروف حسب ةرئيس فترات ثالث إلى تقسم والتي الماضية الفترات خالل تطوره على كبير وبشكل

 : فلسطين بها مرت التي السياسية

 ):1948-1922( البريطاني االستعمار فترة 1.2.3

 على اعتمد حيث العام ضعف والتخلفبال البريطاني االنتداب بداية منذ الفلسطيني االقتصاد اتسم
 والقرى األرياف يسكنون المواطنين من األكبر الجزء كان حيث رئيس بشكل بدائية بطريقة الزراعة

 الصناعي التطور نمط علىذلك  أثر .للدخل أساسي وكمصدر ةرئيس كمهنة عةراالز  مهنة ويمارسون
 وتخمير والزيوت الصابون كصناعة واسع بشكل الزراعي المرتبطة بالقطاع الصناعات فانتشرت آنذاك
 حيث الحيوانية، الثروة توفر إلى باإلضافة هذا والنسيج، النباتية الزيوت جخراواستالحبوب  وطحن العنب
 وعلى والبسط، والفخار األلبان وصناعة الجلود كدبغ الحيوانية بالثروة المرتبطة الصناعات هناك قامت
 دلول،( المحلية الحاجات تلبية أساس على تقوم بسيطة معظمها في الصناعات كانت فقد العموم
2009.( 

 بالطابع تميزت التي وخاصة الصناعات بعض في طفيف تطور حدث األولى العالمية الحرب وبعد
 كصناعة العائلية االحتياجات إشباع نحو األساس في توجه كانت حيث الصغير، الحرفي أو البيتي
  .الجلود ودباغة والحدادة والخشب النسيج

 القطاعات جميع إلى بالدخول الصهيوني المال لرأس البريطاني االحتالل سلطات سماح بداية ومع 
 وذلك المحلي المال رأس تطور من حدت والتي االقتصادية الثنائية ظاهرة برزت الفلسطينية االقتصادية

 بتحطيم بدأ والذي االحتكارية الطبيعة ذو والصهيوني االستعماري المال رأس منافسة على قدرته لعدم
 األرض تهويد مبدأ تطبيق خالل من وذلك الصناعة في العاملة وخاصة العربية المحلية اإلنتاج عناصر
 الخام المواد على تعتمد التيو  الفلسطينية للصناعات المشابهة الصناعات على التركيز، و والعمل
 الدعم على االعتماد، باإلضافة الى وعربية محلية أسواق لها يتوافر التي السلع صناعة على، و المحلية

 حساب علىيهودي ال المال رأس وتطوير تقوية في ساهم والذي المباشر البريطاني واالقتصادي السياسي
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 اإلجراءات من العديد خالل من االستعمارية بريطانيا لمصالح خدمة وذلك الفلسطيني المال رأس
 ):2004 وعواد، اهللا نصر(ي التالوالتي تمثلت ب الممنهجة والسياسات

 الصهيونية األموال رؤوس تدفق إلى أدى مما فلسطين، إلى اليهودية الهجرة أبواب فتح .1
 . الصناعية والخبرات الكفاءات ودخول الضخمة

 الخام والمواد اإلنتاجية السلع على الجمركية الرسوم من الصهيونية االستثمارات إعفاء .2
 .الضرائب من الصهيونيةالصناعية  المؤسسات ٕاعفاءو  .المستوردة

 .الصهيوني المال رأس احتياجات مع تتالءم تحتية بنية إنشاء .3

 فلسطين في الموجودة الطبيعية الموارد الستغالل الصهيوني المال لرأس االمتيازات منح .4
 . االمتيازات تلك مثل على الحصول من الفلسطيني العربي المال رأس وحرمان

 على للحصول الصهيونية الصناعية المؤسسات على البريطانية العسكرية القوات اعتماد .5
 . التموينية متطلباتها

 الفلسطينيين منعو  .الفلسطيني العربي المحلي المال رأس تطور أمام والعراقيل العقبات وضع .6
 . للصناعة الالزمة األولية المواد استيراد من

 الصـناعة فـي الثنائيـة ظـاهرة بـروز البريطـاني لالسـتعمار االقتصـادية السياسـة علـى ترتـب وقـد هـذا
 كبيـر األول قطـاعين، إلـى القـومي االقتصـاد انقسـام عنـيوالتـي ت ،االقتصـادية الثنائيـة ظـاهرة الفلسـطينية

 ويتميـز المحلـي، المـال ورأس المحلـي بالسـوق يـرتبط زراعـي العـادة فـي وهـو التخلـف وشـديد نسـبياً 
 صـناعياً  يكـون مـا وعادة ومتقدم، نسبياً  صغير الثاني أما. األجور ومستويات اإلنتاجية الكفاءة بانخفاض

 أجنبيـاً  جيبـاً  ويعتبـر بالمسـتعمر عـادة يـرتبط القطـاع هـذا أن غيـر حـديثًا، زراعيـاً  أو تمويلياً  أو تعدينينا أو
 يـرتبط وال .األجـور ومسـتويات الفنيـة الكفـاءة بارتفـاع ويتميـز األجنبيـة، األمـوال رؤوس علـى يعتمـد وهـو

 فـي للمصـانع اليهوديـة الملكيـة نسـبة ارتفعـتلقـد  .الصـالت بأضـعف إال ببعضـهما السـابقان القطاعـان
 للمصـانع العربيـة الملكيـة تراجـع مقابـل) 1939( عـام%) 72.2) الـى (1928%) عـام(35(من فلسطين

قطـاع  فـي المسـتثمر اليهـودي المـال رأس حجـم ارتفـع كـذلك الفتـرة، نفـس فـي%) 27.8(إلـى%) 65(مـن
)، 1947(عـام فلسـطيني جنيـه مليـون) 300(إلـى) 1922(عـام فلسـطيني جنيـه مليـون الصـناعة مـن

 أمـا. العـام سنفـ فـي الفلسـطيني قطـاع الصـناعة العربـي فـي مسـتثمر فلسـطيني جنيـه مليـون) 1.5مقابـل(
)، 1942(عــام الفلســطيني قطــاع الصــناعة العربــي فــي عامــل) 8804(بلــغ فقــد العــاملين عــدد
فــي القطــاع  نالعــاملي نســبة شــكلت حيــث الصــناعة اليهــودي، قطــاع فــي عامــل) 37800ل(مقابــ
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قطـاع الصـناعة  إنتـاج حجـم ارتفـع كـذلك .الصـناعة اليهـودي قطـاع فـي العـاملين إلـى%) 23.7العربـي(
) 1942(عـام فلسـطيني جنيـه مليـون) 29(إلـى) 1939(عـام فلسـطيني جنيـه مليـون) 6.1ن(مـ اليهـودي

 فـي المضـافة القيمـة ارتفعـت بينمـا العـام، نفـس فـي العربيـة للصـناعة) مليـون جنيـه فلسـطيني 5.7(مقابـل
 جنيـــه مليـــون) 11.5(إلـــى) 1939(عـــام فلســـطيني جنيـــه مليـــون) 2.5اليهـــودي مـــن(قطـــاع الصـــناعة 

 أن أي العـام، نفـس فـي العربـي للقطـاع فقـط فلسـطيني جنيـه مليـون) 1.7(مقابـل)، 1942(عـام فلسـطيني
 المضـافة القيمـة إلـى%) 14.8%) الـى النـاتج اليهـودي و(19.7(شـكلت العربـي الصـناعي اإلنتـاج نسـبة

 ).2004 وعواد، اهللا نصر(

 جميع على وتوزيعها الكهربائية الطاقة إنتاج امتياز اليهودي المال رأس منح إلى اإلشارة من بد ال كذلك
 فلسطيني جنيه مليون مقداره اليهودي مال برأس فلسطين كهرباء مشروع أنشئ فلقد فلسطين، أنحاء
 االحتالل سلطات منحت حيث )،1939) مليون جنيه فلسطيني عام(4.5(إلى وارتفع) 1922(عام

 وأعفت الكهربائية الطاقة توليد بهدف الفلسطينية المياه الستغاللاليهودي  المال لرأس االمتياز البريطاني
 إعطاء مع الالزمة المستوردة والمعدات اإلنتاج مستلزمات على الجمركية الرسوم جميع من المشروع هذا
 لإلسمنت مصنع إنشاء تم فقد أخرى ناحية ومن المشروع، لهذا الضرورية األراضي شراء أو امتالك حق

 وٕانتاج الحولة بحيرة تجفيف ومشروع حيفا في الكبرى فلسطين ومطاحن النباتية الزيوت إلنتاج ومصنع
 ).2006 قفة،) (1928(عام قبل وذلك الملح

وخاصه  الحديثة اآلالت على واعتمادها بضخامتها الصهيونية الصناعات امتيازالباحث  يالحظ وبهذا
 الذي الوقت فيساسية، راتيجية كصناعة توليد الطاقة واألسمنت وٕانتاج المواد األفي الصناعات االست

 . والتبغ والصابون الزيت كصناعة الفلسطينية الصناعات على الحرفي الطابع هيمنة فيه استمرت

 ):1967-1948(دولة اسرائيل)( الصهيوني الكيان قيام فترة2.2.3

 أصبح فلسطين من تبقى وما )،1948(عام الفلسطينية العربية األرض على الصهيوني الكيان إنشاء بعد
 اإلنتاج عوامل وحدة تفتيت إلى أدى مما غزة وقطاع الغربية الضفة في العربية والسيادة للسلطة خاضًعا

 للسيطرة%) 22.6( وخضع فلسطين%) من 77.4(على الصهيوني الكيان سيطر حيث الفلسطينية،
 على وخاصة األصعدة كافة على جوهرية تغيرات إحداث في الواقع هذا فساهم والمصرية األردنية
 الفرق رغم األردن شرق إمارة مع الغربية الضفة إلحاق تم فقد الصناعي، والتطور االقتصادي الجانب
 البدوي االقتصاد على األردن شرق إمارة تعتمد كانت حيث بينهما، االقتصادي التطور مستوى في الكبير

 الغربية الضفة في سلعي إنتاجي نمط مقابل للقبائل األراضي ملكية وخضوع والزراعة المواشي تربية من
 قامت التي اإلجراءات نتيجة وذلك الغربية الضفة في والصناعي االقتصادي النمو عرقلة إلى أدى مما
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 حساب على ولو الشرقية الضفة قطاع الصناعة في تطوير إلى منها هدفت والتي األردنية الحكومة بها
 ):2004 وعواد، نصراهللا(ت اإلجراءا هذه ومن الغربية الضفة قطاع الصناعة في

 في االستثمار فرص وتقنين الشرقية الضفة في الصناعية للمشاريع االستثمارية الحوافز منح .1
) 254(الغربية الضفة في الصناعية المنشآت عدد بلغ الخمسينات بداية ففي الغربية، الضفة
 في امل) ع1171(تستوعب صناعية منشأة) 153(مقابل عامل) 3562(تستوعب منشأة

 الجزء أصبح حيث الزمن مرور مع الوضع هذا وتغير .الشرقية الضفة قطاع الصناعة في
 بلغ) 1965عام( ففي الشرقية، الضفة في الصناعة نصيب من الرأسمالي التكوين من األكبر
 والذيردن في األ الرأسمالي التكوين إجمالي من فقط%) 2.3(الغربية الضفة نصيب

  .أردني دينار مليون) 5.4(بلغ

 إلى أدى مما الشرقية، الضفة إلى الغربية فةضال من الصناعية العاملة األيدي هجرة تحفيز .2
 األجور، في تمييزية سياسات اعتماد طريق عن تم وهذا الصناعية والخبرات المهارات نقل

 في المدفوعة األجور ضعف الشرقية الضفة مؤسسات في المدفوعة األجور بلغت حيث
 التي الصناعية المؤسسات في العاملين نسبة بلغت وقد هذا الغربية، الضفة مؤسسات

 الضفة الغربية في الصناعة في العاملين مجمل من%) 34.8ر(فأكث عمال) 10(تشغل
 .الشرقية الضفة في الصناعة قطاع في العاملين مجموع من%) 54.5(مقابل) 1965(عام

 المحلي الناتج توليد في الصناعة قطاع مساهمة نسبة أن إلى نشير تقدم ما إلى إضافة
%) 23.1%) و(23.9(مقابل الغربية الضفة في) 1965(عام%) 6.6(بلغت قد اإلجمالي
المؤسسات  في اإلنتاج إلى المضافة القيمة نسبة بلغت بينما التوالي على والتجارة للزراعة

 في%) 41.2(مقابل الغربية الضفة في%) 31.7فأكثر( ) عمال10تشغل( التي الصناعية
 مع مقارنةً  الشرقية الضفة قطاع الصناعة في أحرزه الذي التقدم على يدل مما الشرقية، الضفة
 .الغربية الضفة

 أسوأ والصناعي االقتصادي وضعها كان المصرية الوصاية تحت كانت التي غزة قطاع بخصوص أما
 العاملين عدد حيث من قطاع الصناعة ضعيف كان حيث الغربية، الضفة في الحال عليه كان مما

 كان وبالتالي اإلجمالي المحلي الناتج في مساهمته لضعف إضافة إليه الموجهة االستثمارات وحجم
 السكان قبل من الزراعي القطاع على التركيز كان حيث تشجيع، أي يلقى ولم قطاع الصناعة مهمال

%) 4.4ه(غز  قطاع في اإلجمالي المحلي الناتج توليد في الصناعة مساهمة بلغت حين في المحليين،
 اإلسرائيلي االحتالل وقبل)، 1967(عام الصناعية المنشآت عدد وبلغ)، 1966(عام فقط



 

56 
 

 والتبغ والفخار والمطاحن الزيتون ومعاصر والنسيج البسط صناعة تشمل صناعية منشأة) 1000(حوالي
 . )2006 قفة، (الحديثة المصانع من جداً  القليل مع الميكانيكية الورش وبعض والحلويات

 الزيت كصناعة الفلسطينية الصناعات على الحرفي الطابع هيمنةار استمر الباحث  يالحظ وبهذا
كثر تقدما لم تكن هنالك صناعات أ ، وتأثر تلك الصناعات بالمحيط الجديد لها حيثوالتبغ والصابون

محفزه للصناعة الفلسطينية لتقوم بتطوير  ةمنها حتى تجاريها او تنافسها من ناحية، وعدم وجود ببيئ
 نفسها.

 ):1994-1967( للضفة الغربية وقطاع غزة االسرائيلي االحتالل فترة 3.2.3

 االقتصاد إلحاق على الوسائل بشتى االحتالل سلطات عملت غزة وقطاع الغربية الضفة احتالل منذ
 تجعله بحيث اقتصادي واآلخر سياسي أولهما ،لهدفين اإلسرائيلي باالقتصاد وغزة الضفة في الفلسطيني

 واإلدارية العسكرية اإلجراءات من مجموعة خالل من وذلك اإلسرائيلي لالقتصاد ومربح تابع اقتصاد
 خاص بشكل الفلسطينية والصناعة عام بشكل الفلسطيني االقتصاد بنية تدميرتشويه و  إلى أدت والتي

وتسخيرها لخدمة االقتصاد االسرائيلي واجهاض اية امكانية لتنمية الصناعة الفلسطينية ووضع العراقيل 
 وضعفت وتخلفت تراجعت والتي الفنية والمادية واالدارية امام تطورها واخضاعها إلمرة الحاكم العسكري

(مكحول و عطياني،  اإلجراءات تلك ومن المجاورة الدول في الصناعية التطورات مواكبة على قدرتها
2004( :  

 أي ،حتالل االسرائيلياال اقتصاد لخدمة الفلسطينية الطبيعية والمصادر البشرية الموارد توجيه .1
 إكراه عن طريق سواء الفلسطيني االقتصادي النمو في المساهمة عن إبعادها على العمل

 الشركات مع الباطن من التعاقد ترسيخ أو إسرائيل في العمل على العمال) اقتصادي إكراه(
الموارد  على سيطرة كاملة وفرض وتهويدها األراضيومصادرة  اغتصاب طريق أو اإلسرائيلية

وحرمان  منع حيث عملت على الموارد المياه، هذه ومن الفلسطينية في األراضي الطبيعة
على  وذلك عن طريق السيطرة والطبيعي، السليم بالشكل الموارد ذاه من استخدام الفلسطيني

 المستوطنات اإلسرائيلية.   لصالح وذلك الخصبة، الفلسطينية من األراضي كبيرة أجزاء

 القدرة ذات اإلسرائيلية بالسلع إغراقها طريق عن الفلسطينية لألسواق المطلق االحتكار .2
 من والقطاع الضفة أسواق تفريغ بهدف المفتوحة الجسور سياسة واتباع العالية التنافسية

 . ومنع االستيراد المباشر من قبل الفلسطينيين وخاصه من الدول العربية الفلسطينيةمنتجات ال

 أدى ما) م1967م(عا حرب قبل وغزة، الضفة في تعمل كانت التي المصارف جميع إغالق .3
 المال رأس تراكم عملية في يساهم مصرفي نظام من الفلسطيني االقتصاد حرمان إلى
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 الضفة داخل اإلسرائيلي المال سأر  خدمة على يعمل إسرائيلي مصرفي بنظام واستبداله
وكذلك  الصهيوني المال سأر  مصالح مع يتناسب بشكل التجارية الحركة ويسهل وغزة الغربية
 . موال من الخارجاألدخال منع إ

 تقطيع على والعمل المستعمرات منها يخدم ما إال وتدميرها الفلسطينية التحتية البنية إهمال .4
، وكذلك منع اقامة بينهما الداخلية التجارة أعاق مما غزة، وقطاع الغربية الضفة أوصال

 . المناطق الصناعية او توسيع القائم منها

 وتحويل االحتالل نفقات كافة لتغطية وتحويلها عالية ورسوم ضرائب فرض على العمل .5
)، الدخل وضريبة المضافة القيمة كضريبة(  اإلسرائيلية الحكومة خزينة إلى منها الفائض

 .و استثماريةالصناعة الفلسطينية أية حوافز أو تسهيالت مالية أوعدم منح 

 التراخيص إصدار في الكبير التقنين طريق عن الفلسطينية للصناعات األفقي التوسع منع .6
 استغالل على تعتمد التي الكبيرة المشاريع وخاصة منها القائم توسيع أو جديدة مصانع إلنشاء
وتوليد الكهرباء  اإلسمنتة عاصنمثل الصناعات االستخراجية و  المحلية االقتصادية الموارد
 .نابلس بلدية وفي القدس كهرباء شركةلدى 

 أمام عائقاً  يكون ال حتى غزة وقطاع الغربية الضفة في األجنبي االستثمار عرقلة على العمل .7
 للمنتجات منافساً يكون  وال الرخيصة العاملة األيدي استغالل في الصهيوني المال رأس

 من%) 66(االحتالل سلطات رفضت) 1984-1975ة(الفتر  خالل حيث، اإلسرائيلية
 . التطوعية األمريكية الجمعيات قبل من تقديمها تم التي المشاريع

 في حقيقية تصنيعية أنشطة أي قيام فشل واإلدارية العسكرية السياسات هذه على ترتب وقد هذا
) 1968(عام مؤسسة) 3029(من الصناعية المؤسسات عدد تراجع إلى البيانات تشير حيث فلسطين،

 في العاملين عدد بلغ بينما ،%)29.2(بنسبة أي الغربية الضفة في) 1992(عام مؤسسة) 2146(لىإ
 لم حيث الغربية، الضفة في) 1989-1967(الفترة خالل عامل) 19000-14000(بين ما الصناعة
 في عامل) 227(بمعدل أي االحتالل من عاًما) 22(خالل عامل) 5000(قطاع الصناعة إال يستوعب

 استيعاب تم أي)، 1993(العام في عامل) 24000(إلى العمال عدد ارتفع حين في الواحدة، السنة
 عامل) 8000(من العمال عدد ارتفع فقد غزة قطاع في أما االنتفاضة، فترة خالل عامل)5000(

 نفس خالل عامل)3000(استيعاب تم أي) 1993(العام في عامل) 11000(من اكثر إلى) 1989(عام
 في حجمه بلغ فقد الغربية الضفة قطاع الصناعة في في المستثمر المال رأس أما .غزة قطاع في الفترة
 بلغت وقد منه،%) 29(على البناء مواد قطاع استحوذ أردني دينار مليون) 79(حوالي) 1988(العام
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 لتتراجع) 1968(عام%) 8.2(الضفة في اإلجمالي المحلي الناتج توليد قطاع الصناعة في مساهمة
%) 40-%30ن(بي ما محلًيا المحققة المضافة القيمة نسبة بلغت حين ي) ف1993(عام%) 7(إلى

 ارتفعت كذلك. الثمانينات فترة خالل فلسطينيون محليون باحثون أجراها التي الميدانية المسوحات بحسب
) 755(إلى) 1970(عام دوالر مليون) 28(من الغربية الضفة إلى إسرائيل من الصناعية الواردات قيمة

) 1970(عام دوالر مليون) 13.4(من الصناعية الصادرات قيمة وازدادت)، 1993(عام دوالر مليون
 بذلك ليرتفع) 1993م(عا دوالر مليون) 134(إلى انخفضت ثم) 1987(عام دوالر مليون) 149(إلى

. الفترة نفس خالل دوالر مليون) 621(إلى دوالر مليون) 14(من إسرائيل مع التجاري الميزان في العجز
) مليون دوالر 34.19(من إسرائيل من الصناعية الواردات ارتفعت فقد غزة لقطاع بالنسبة أما

 دوالر مليون) 285.5(إلى انخفضت ثم) 1987(عام دوالر ليون) م332.9إلى() 1971عام(
) مليون دوالر 236.5) إلى(1971عام( دوالر مليون) 27.7(من إسرائيل مع العجز ليرتفع) 1993(عام
 ). 1997) مليون دوالر (نوفل، 241.3) ثم إلى(1987عام(

 الفروع مختلف في االنتفاضة من والثاني األول العام في أقيمت التي الجديدة المنشآت عدد بلغ حين في
 أن إذ جديد عامل) 1000(على يزيد ما استيعاب  في ساهمت صناعية منشأة) 30(الغربية الضفة في

 كان عما مقارنة) %50(حوالي إلى المؤسسات من كبير لعدد ارتفع الوطنية السلع على المحلي الطلب
 ). 2009 دلول،(  االنتفاضة قبل الحال عليه

 دفعت الشعبية الحماية ظل في االقتصادي الصعيد على وخاصة االنتفاضة حققتها التي المكاسب إن
 والتي المكاسب تلك إجهاض بهدف والقمعية التعسفية اإلجراءات من العديد اتخاذ إلى االحتالل سلطات
 : يلي فيما تمثلت

 الجمارك رجال قبل من المصانع ومداهمة المصانع أصحاب على عالية ضرائب فرض .1
 .والضرائب

طويلة وعرقلة  لفترات والقرى المدن على التجوال منع فرض خالل من االقتصادية الحركة شل .2
 المدن. بين المواصالت حركة

غزة  وقطاع الغربية الضفة تزويد الفلسطينية. ومنع والقرى المدن عن والمياه الكهرباء قطع .3
 بالوقود.

فرد) ومنع السفر والعودة من الخارج  لكل فقط دينار 200 إال(  الخارج من األموال دخول منع .4
 بيسر.



 

59 
 

 .مغلقة عسكرية مناطق وٕاعالنها الفلسطينية والقرى للمدن والمستمر المتكرر اإلغالق .5

والتي عطل االحتالل من  وغزة الضفة في المعدنية والثروة التعدين قطاع في الطبيعية للموارد ما بالنسبةأ
من  بالقرب الغربية الضفة منطقة في موجودة الحديد خامات هناك واستغاللها وما زال. فإنتوظيفها 

 الدراسات فإن ثانية ناحية من ).%28-26بين( الصخور في الحديد خام نسبة تتراوح حيث نابلس
 وأن والقدس، أريحا بين المنطقة في الفوسفات صخور في المبعوث اليورانيوم معدن وجود كشفت عن

-30بين( ما تتراوح فهي العالم في مثيالتها عن كثيرا يختلف ال الضفة فوسفات في كمية اليورانيوم
 من ) طن70-50بين( ما ينتج اإلسرائيلي االحتالل فإن الصدد هذا وفي( الطن ) غرام في260

 ما تغطي مواقع عدة في منتشرة خامات وجود الدراسات أثبتت فقد أما الفوسفات) سنويا اليورانيوم
 مقام حول موجود هو ما ومنها ) أمتار10-6بين( ما سمكها ويتراوح ) كيلو متر مربع100مساحته(

 ) مليون220بحوالي( الضفة في الفوسفات احتياطي ويقدر. الضفة أريحا في من بالقرب موسى النبي
 وتصل غزة، ومنطقة موسى النبي ومنطقة الخليل شرق أهمها في مناطق الجبس يوجد كذلك. طن

 الميت البحر منطقة أن ومن المعروف ) متر. كما95حوالي( إلى النبي موسى منطقة في الجبس سماكة
 وكلوريد الصوديوم وكلوريد المغنيسيوم كلوريد وأهمها استغاللها التي يمكن باألمالح غنية منطقة

 في صناعية استعماالت عدة في تخدم أمالح وهي المغنيسيوم البوتاسيوم وبروميد وكلوريد الكالسيوم
 حجارة تتوفر كما.  واألصباغ والعقاقير والدهانات والسماد والصابون واالسمنت والطعام والحياكة النسيج
 والحجر القدس، منطقة في الحلو والحجر كارم عين منطقة في المزي األحمر الحجر وأهمها البناء

 ويرتبط كما نابلس، و القدس بين غسانة دير منطقة في وقاسٍ  متبلور خشن جيري حجر وهو الملكي
 في واألصفر واألسود األحمر بأنواعه الرخام ينتشر حيث الجيري المتبلور الحجر بوجود الرخام وجود

. غزة منطقة في الزجاج رمل كميات كما يوجد. ونابلس الخليل األبيض في والرخام ساحور، بيت منطقة
 النبي منطقة من الجنوب إلى وأريحا القدس بين ما المنطقة في الضفة الغربية في الزيتي الصخر وأيضاً 

 هذا استخدم وقد )،%11فيه( الزيت نسبة وتبلغ طن ماليين عشرة االحتياطي بحوالي يقدر حيث موسى،
  . )1993المزخرفة (عبد الهادي،  األواني صناعة في الزيتية قديماً  الصخور من النوع

 ) بالقرب1958عام( البترول عن للكشف بئر أول حفر تم الطبيعي فقد والغاز ما فيما يتعلق بالبترولأ
 توقف ) ثم1973عام( ) متر4500بعمق( البترول وجود على بوادر ظهور إلى الحفر وأدى اهللا رام من

 اكتشاف تم كما ) متر1945إلى( فيه الحفر وصل الذي أريحا بئر وهناك التاريخ هذا بعد نهائيا العمل
متر  ) مليار60له( االنتاجية الطاقة ويقدر  البحر داخل وفي الساحل على غزة منطقة في مؤخرا الغاز

  ).  2006مكعب، باإلضافة الى حقول الغاز المكتشفة حديثا على طول الساحل (الصوراني، 
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وسياساته بعجلة  الفلسطيني قطاع الصناعة بربط اتسمت البحث محل المرحلة أن مما سبق يتضح
االقتصادية  االحتالل يتالءم وسياسات بما هذا القطاع تكييف تم حيث اإلسرائيلية، السوق والسياسات

 .واالستيطانية التوسعية

خالل  من الفلسطيني عجلة اإلنتاج لقوي واضحا دمارا ن االحتالل اإلسرائيلي أحدثأ يرى الباحث هكذا
المال  قطاعات على السيطرةو  والممكنة، المتاحة الطبيعية والموارد تحكمه ونهبه الكامل للمصادر

قطاع  أمام العراقيل كافة وضع لذلك يضاف الخارجية، والتجارة كافة آليات نشاط البنوك وتعطيل
الطبيعي  التطور كل امكانيات والمستقبلية، وتعطيل االستثمار في قطاع الصناعة، لتعطيل التنمية االنية

من  اآلالف عشرات خاص، كما شجع االحتاللالفلسطيني بشكل عام وقطاع الصناعة بشكل  لالقتصاد
عن ذلك  وعوًضا اإلسرائيلي، العمل لى سوقاالنتاجية الفلسطينية االنتقال إ النشاطات في المساهمين

  .واألنماط غير المنتجة االستهالكية والتقاليد تنمية العادات

 ):2014-1994( قيام السلطة الفلسطينية 4.2.3

 اعترت ةرئيس تحوالت إلى المحلي اإلنتاج وأرقام التنمية وتقارير الفلسطينية االقتصادية المؤشرات تؤكد
، )2014-1994(بشكل عام ومؤشرات الصناعة بشكل خاص خالل الفترة الفلسطيني االقتصاد حركة
واالحتالل  الفلسطيني الشعب بن القائم والصراع االحتالل، إجراءات إلى األسباب هذه معظم يرجع حيث

 ونظرا من جهة اخرى، واألفقي العمودي الفلسطيني والحكومي الجغرافي االنقسام طبيعة وٕالى من جهة،
الصناعة  مقومات قراءة األهمية من بات فانه وحركتها، الفلسطينية الصناعة طبيعة إدراك ألهمية

 واإلمكانات الواقع هذا مع تتناسب وخطط استراتيجيات لرسم كمدخل وذلك منها، تعاني التي واإلشكاالت
 في الفلسطينية الصناعة أصابت التي السلبية القصرية والتحوالت األزمات تجاوز على وتساعد المتاحة،
 السنوات في الفلسطينية للصناعة البناء مالمح وضع في القراءات هذه مثل تسهم كما سابقة، مراحل
 .القادمة

 ثالث فترات، إلى )1994العام( منذ وتشكالتها الصناعة مكونات تقسيم جل ذلك تمن أوم
 ).2014-2007والثالثة( )،2006-2001الثانية( )،2000-1994األولى(

 لالحتالل واقتصاده الفلسطيني للشعب الكاملة التبعية وتحقيق الفلسطيني االقتصاد تدمير أساس نإ
 وزير الزعبي شريف السيد أكده ما وهو االحتالل، سلطات ممارسات جراء )،1967العام( منذ بدأت

 فلسطينية اقتصادية تبعية إيجاد إلى بالمجمل التشوهات هذه أّدت لقد:" بقوله األردني والتجارة الصناعة
 مستهلك مجتمع إلى الفلسطيني المجتمع تحويل إلى التبعية هذه أّدت وقد اإلسرائيلي، لالقتصاد كاملة

 وعربية جهة، من فلسطينية جهودا يتطّلب األمر وهذا كبيرة، بصورة عليها ومعتمد اإلسرائيلية، للمنتجات
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 الصناعة وزير -الزعبي شريف" ( اإلسرائيلية والمنتجات السوق عن عربي بديل إليجاد أخرى، جهة من
 ).2006 ، عمان الفلسطيني، االقتصاد مدخالت ندوة رعاية، كلمة األردني، والتجارة

ن أ حيث الحرفي، الطابع عليه يغلب ايصناع وقطاعاً  مهلهال اقتصاداً  الفلسطينية السلطة ورثت لقد
 صناعات أغلبها في بسيطة سلع بإنتاج تقوم الحجم صغيرة مشاريع من تتكون الصناعات أغلب

 وقد .ئيليةااإلسر  الخام المواد على كلياً  اعتماداً  تعتمد التي الصناعات بعض وظهرت كما .استهالكية
 السوق يحتاجه ما إلنتاج المحلية الصناعات إحالل خالل من الصناعات تلك تنمية في االحتالل ساعد
ة الخاص لمصلحته طبقا الفلسطينية تاالصادر  ونوعية حجم في يتحكم أن االحتالل واستطاع ئيلي،ااإلسر 

 ).2005 هنية،(

 ):2000-1994الفترة األولى(

الذي  حلول الموعد مع إسرائيل، على تقريباً  تاّماً  اعتماداً  يعتمدان غزة وقطاع الغربية الضفة أصبحت لقد
الضفة  من صادرات %) تقريباً 60فحوالي( ).1994عام ( الوطنية الفلسطينية الّسلطة فيه تأسست

%) 45التجاري( العجز وكانت نسبة ومنها، إسرائيل إلى تتمّ  كانت وارداتها %) من90الغربية وأكثر من(
أيضًا  مماثلة إليه والواردات غزة قطاع الصادرات من أرقام كانت كما .المحلي اإلجمالي الناتج تقريبًا من
 Arnon and Wienblatقطاع عزه ( أعلى في كان التجاري العجز الغربية، ولكنّ  في الضفة لنظيرتها

النقدية  أّن التحويالت ويبدو إسرائيل، في تقريباً  الفلسطينية القوى العاملة ثلت تشغيل جرى وقد )2001،
الوقت  في كبير، حدٍّ  االقتصاد إلى ُتحّرك كانت التي العربي هي الخليج ودول إسرائيل في العاملين من

حالة  في تمرُّ  الفلسطينية كانت األراضي مرحلة التصنيع، إلى فيه انتقلت قد المجاورةُ  الدولُ  كانت الذي
أربعة  غزة وقطاع الغربية الضفة المؤسسة الصناعية في حجم متوسط كان التنمية، فقد من ُمشّوهة

وكانت  ).1927( عام في المؤسسات في فلسطين هذه حجم متوّسط من أكبر يكن ولم ُعمال فقط،
نامية  دولة أية إلى الحال بالنسبة هو كما منخفضة اإلجمالي المحلي الناتج من الصناعة حصة قطاع

 ).2012(البنك الدولي، 

 إلقرار نتيجة الفلسطينيةالوطنية  السلطة قيام منذ ملحوًظا اازدهارً  قطاع الصناعة الفلسطيني شهد وقد 
 الداخلية االستثمارات حجم ازدياد في مباشر بشكل ساعد مما الصناعية المدن وبناء االستثمار قانون

إلى  )1994عام( منشأة (11842) من الصناعية للمنشآت اإلجمالي العدد ارتفع حيث والخارجية،
 معدل وبلغ التحويلية، الصناعات في تعمل منشآت هامن%) 95، ()1999عام( في منشأة (14849)

قطاع  في للعاملين اإلجمالي العدد ارتفع لذلك ونتيجة%) 5(الصناعية المنشآت لعدد السنوي النمو
قطاع  ويشكل،  )1999عام( مشتغال (72660) إلى )1994م (للعا مشتغال (50532) الصناعة من

 حجم ارتفع وبالتالي التحويلية، الصناعات في تعمل منشآت من%) 95(مجمله في الصناعة الفلسطيني
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-1999(عام دوالر مليون) 1613إلى (  )1994عام( دوالر مليون (888.9) من الصناعي اإلنتاج
 الصناعات مصدرها منها%) 88( أمريكي، دوالر مليون )787( فيه المضافة القيمة ، وبلغت)2000

األصول  اهالك بلغ حين في دوالر، مليون )34( اإلجمالي الثابت سماليأالر  التكوين وبلغ. التحويلية
). 2000-1994ة(الفتر  خالل%) 14.4(الصناعي اإلنتاج نمو معدل بلغ وقد هذا. دوالر مليون )66(

) 1998( العام مليونا) 680( إلى) 1994( العام دوالر مليون )349( من فيه المضافة القيمة ونمت
 جعتاتر  العمال تشغيل قطاع الصناعة في أهمية أن إال%). 23.7(بمعدل سنوية زيادة محققاً 

 .الفلسطينية المناطق في العاملين مجمل من) 1998(العام%) 15.2(إلى) 1994(العام%) 18(من
 ما الفترة خالل%) 30د(بحدو  بقيت تاالصادر  مجمل من الصناعية تاالصادر  مساهمة أن كما
، الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز) (1.3( الجدول في موضح هو كما) 1998-1994(بين

2004.( 

) 2000-1994الفترة( خالل فلسطين بقطاع الصناعة في الخاصة المؤشرات أهم )1.3( جدول
 )أمريكي، باألسعار الجارية دوالر بالمليون القيمة(

 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 السنة
 14,509 14,849 14,210 13,464 10,925 10,912 11,842 عدد المؤسسات
 76,918 72,660 63,748 61,775 50,690 47,814 50,532 عدد المشتغلين

قطاع  مساهمة
 في الصناعة
 التشغيل

18% 17% 16.2% 15.9% 15.2% 15.5% 14.3% 

القيمة المضافة 
 للصناعة

353.570 348.219 422.519 479.172 562.258 787.142 698.543 

 المحلي الناتج
 اإلجمالي

3,081.9 3,517.6 3,667.7 4,011.9 4,261.5 4,516.6 4,619.2 

قطاع  مساهمة
 الناتج الصناعة في

 المحلي
14.9% 20.5% 17.1% 15.5% 15.5% 13.8% 14.2% 

 مختلفة. أعداد الصناعي، المسح لإلحصاء، المركزي الجهازالمصدر: 

يسها أسمر على ت مشاريع هناك أن من الرغم وعلى بالبدائية. الفلسطينية الصناعة تميزت وقد هذا
 .السوق في تعاملها حيث من األولية حلاالمر  في مؤسسات تشبه بعيد حد إلى لاتز  ال فإنها ،عدة سنوات
 على وتتنافس السوق، في مميزة غير سلعاً  وتنتج معروفة، تجارية أسماء تطور لم المؤسسات فمعظم
 يقلل مما ضيقة، فيةاجغر  تسويقية مناطق على تركز المؤسسات هذه معظم أن كما األسعار، أساس
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 المحلية السوق على الصناعية المنتجات معظم تسويق يقتصر حيث بينها، فيما المنافسة عنصر
والصناعات  والمالبس والجلود، األحذية مثل الباطن من التعاقد أساس على القائمة الصناعات باستثناء

 ).2005 المسحال،( ئيلاإسر  إلى تاصادر  إنتاجها معظم يعتبر والتي البالستيكية،

 ):2006-2001الثانية( الفترة

 أنّ  بيد الماضي، القرن من التسعينيات عقد ُمنتصف في غزة وقطاع الغربية الضفة في الّنمو تسارعَ 
 شديدة، ضربةً  ) شّكل2000في نهايات العام ((انتفاضة االقصى)  الثانية الفلسطينية اندالع االنتفاضة

 الصارمة االحتالل اإلسرائيلية قيود أعاقت الحين، ذلك ومنذ. كبيراً  انكماشاً  الفلسطيني االقتصاد فانكمش
 تدعمها التي الوطنية الفلسطينية نفقات الّسلطة أصبحت كما اإلنتاجية، ونمو الخاص القطاع استثمارات

 نحو يتّجه االقتصاد أصبح فقد لذلك، ونتيجة. كبير حدّ  إلى االقتصاد ُتحّرك التي هي المانحة الجهات
 من وغيرها والسياحية والزراعية الصناعية في النمو وتراجع. التجارية غير والّسلع العام القطاع

 والصحة والتعليم العامة اإلدارة كقطاعات المانحة الجهات تمولها التي القطاعات نمت بينما الخدمات،
الغالب،  في األخرى، العامة الخدمات من وغيرها والّدفاع العامة اإلدارة خدمات نمت إذ. والكهرباء
إلى  (1994) عام في اإلجمالي المحلي الناتج %) من18من( مثًال، والماء والكهرباءوالتعليم  كالصحة

من  الصناعة قطاع نمو ذاته، ). وانخفض في الوقت2006%) عام (26) وٕالى (2001عام ( %)24(
 من كلّ  في النمو متشابهاً  ذلك نموذج ). وكان2005عام ( %)14.4إلى ( )1996%) عام (17(

نمو  تراجع الجهات المانحة بينما تدعمها التي االستهالك واألنشطة نما فقد غزة. الضفة الغربية وقطاع
 ).2007القدرة،(واهيًا  االقتصاد أجوفاً  وأضحى القطاعات الُمنِتجة وخاصة الصناعة

) 2004( العام خالل اإلجمالي المحلي الناتج قطاع الصناعة في مساهمة ارتفاع أن المالحظ ومن
 إنما المحلي، الناتج من الصناعة حصة في جوهري تحسن إلى يرجع ال السابقة األعوام مع بالمقارنة

 القيمة أن حيث العام، ذلك في اإلجمالي المحلي الناتج انخفاض في لذلك األساسي السبب يعود
 أمريكي دوالر مليون) 598(ال حالتها أفضل في تتجاوز لم االنتفاضة سنوات خالل للصناعة المضافة

 ).2007) (القدره، 2000( لعام خالل مليون) 698(بنحو مقارنة

الذي الصارم  والنظامُ  االنتشار، الواسعة العنف أعمالُ  دّمرت الثانية، الفلسطينية االنتفاضة خالل
قيود وممارسات  من وغيرها التجوال وحظر اإلغالقات في والُمتمّثل االنتفاضة عن هذه تمّخض

في  الفلسطينية العاملة تشغيل األيدي انخفاض إلى أّدت االحتالل واعادة االنتشار في قطاع غزه، كما
%) 28بنسبة ( الحقيقي المحلي اإلجمالي الناتج انخفض دراماتيكيًا. فقد انخفاضاً  ومستوطناتها إسرائيل

ساد  في ظل الهدوء النسبي الذياألمني، و  الوضع ومع تحّسن )،2002-2000بين( ما في الفترة تقريباً 
بمستوًى  ، استؤنف النمو)2005) وصوال الى العام (2003المناطق الفلسطينية بدءا من العام (
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%) 20ارتفاعا بنسبة ( حققوعاد االقتصاد الفلسطيني ليحقق معدالت نمو مرتفعة حيث منخفض، 
ه االحتالل رضالذي فَ  ) إثر الحصار المالي2006قبل أن تتأثر معظم المؤشرات الكلية في عام ( تقريبا،

عقب فوز ) %6(بنسبة حيث سجل تراجعا على السلطة الوطنية الفلسطينية، سرائيلي والمجتمع الدولياإل
المحلي  الناتج من للحكومة. كما انخفضت حصة الفردحركة حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيلها 

  ).1999( عام في التي بلغتها الذروة ) من%22( من بأكثر اإلجمالي الحقيقي

الشعب  يواجها التي الصعبة الظروف نتيجة وذلك مستمر بشكل باالنخفاض المؤشر هذا بدأ حيث
تشير  حيث الصناعية المنشآت على والمتصاعدة المتكررة اإلسرائيلية االعتداءات نتيجة الفلسطيني

 في العاملين عدد نوأ) 2003( ) عام13693( إلى انخفضت الصناعية المنشآت عدد نأ البيانات
 الجهاز) (2.3( الجدول في موضح هو كماالعام  لنفس) 60186( إلى قطاع الصناعة انخفض

 ). 2008، الفلسطيني لإلحصاء المركزي

) 2006-2001الفترة( خالل فلسطين بقطاع الصناعة في الخاصة المؤشرات أهم )2.3( جدول
 .) 2004 األساس سنة الثابتة: أمريكي، باألسعار دوالر بالمليون (القيمة

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة
 11,351 12,212 13,689 13,693 14,179 14,605 عدد المؤسسات
 49,990 58,236 58,974 60,186 65,526 69,572 عدد المشتغلين

قطاع الصناعة  مساهمة
 التشغيل في

13.9% 12.9% 12.5% 12.7% 13.0% 12.4% 

 696.9 707.6 831.8 643.6 673.9 572.4 القيمة المضافة
 4,609.6 4,796.7 4,329.2 3,923.4 3,441.1 3,932.2 اإلجمالي المحلي الناتج

قطاع الصناعة  مساهمة
 المحلي الناتج في

13.8% 12.7% 12.5% 12.6% 12.9% 12.3% 

واالجتماعي،  االقتصادي المراقب ،)ماس( الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهد  :المصدر
أعداد  الصناعي، المسح لإلحصاء، المركزي )، والجهاز2006السادس( العدد )،2005العدد األول(

 مختلفة.

 ):2014-2007الفترة الثالثة(

 .السلطة تقاسم مجرد وليس الوطن تقاسم عنها نتج شديدة، انقسام حالة من الفلسطيني الواقع يعاني
وقطاع الصناعة  عام بشكل الفلسطيني االقتصاد ضعف إلى أخرى أسباب إلى إضافة الحالة هذه وأدت
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 أرض على حكومتين وجود إلى الفلسطيني السياسي الواقع في الحقيقي االنقسام أدى وقد ص.خا بشكل
الفلسطينية في  حكومةالو  األعمال، تصريف حكومة نفسها تعتبر والتي غزة فيحماس  حكومة الواقع،

بأكثر من  توجت ،)2007العام ( منذ خانقاا حصار  يعاني فلسطين، في االقتصادي فالواقعالضفة. 
 كما ،)2014)، (2012)، (2009عوام (في األ غزة قطاع علىواشتباك مسلح تدميري  طاحنة حرب
 .الغربية الضفة عن فياالجغر  فصله من القطاع يعاني

 عاد أنه ) إال2010-2008( الفترة خالل جعاً اتر  غزة وقطاع الغربية الضفة في الصناعي النشاطشهد 
) 3-3( الجدول في موضح هو كما (2010( عامب مقارنة%) 12.1ة (بنسب نمواً  ليسجل) 2011عام (

 مقارنة) 2011( عام اإلجمالي المحلي الناتج من%) 12.5( بنحو الصناعي النشاط أسهم وقد
 ). 2011 الفلسطيني، تيجيااالستر  التقرير) (2010%) عام (12ب(

 الصناعة أنشطة في العاملة المؤسسات عدد بلغ قد أنه لإلحصاء الفلسطيني المركز احصاءات وتشير
، )72022(، )65538(فبها  يعمل مؤسسة )16263(، )17090(، )15617(فلسطين  في
الجدول  في موضح هو كما التوالي، على) 2012)، (2011( ،)2010) عامل، لألعوام(78724(
)3-3.(  

 ناحزير  منتصف منذ ئيليااإلسر  االحتالل قوات فرضته الذي الخانق قطاع الصناعة بالحصار تأثركما 
 تصدير أيضا ومنعت اإلنتاج لعملية الضرورية األولية الخام المواد دخول منعت حيث) 2007(

) 3700( يقارب ما أي الصناعية المنشآت من%) 95( إغالق إلى ذلك وأدى للخارج الجاهزة المنتجات
 عن تزيد ال إنتاجية بطاقة تعمل العاملة المصانع وباقي صناعية منشأة) 3900( مجموع من مصنع

 المواطنين لدى ئيةاالشر  القدرة بضعف العاملة المصانع مبيعات وتأثرت%) من طاقتها االنتاجية، 15(
 انخفض الحصار وبعد عامل) 35000( الحصار قبلفي غزه قطاع الصناعة  في العاملين عدد وبلغ
 .الصناعية القطاعات مختلف في عامل) 1500( من أقل إلى قطاع الصناعة ليصل في العاملين عدد

 وفقدان لألثاث ومنجرة مصنع) 500(عن يزيد ما إغالق تم حيث األساسية الصناعية القطاعات وتأثرت
) 15000( نحو وتعطل خياطة وورشة مصنع) 600(نحو وأغلق عملهم، عامل) 5000( من أكثر

 تم كما .والهندسية المعدنية الصناعات قطاع في يعملون عامل) 5000( نحو العمل عن وتعطل امل،ع
 لدى يعملون كانوا العمل عن عامل )2500( نحو وتعطل الصناعية غزة بمنطقة المصانع جميع إغالق

 لقطاع الشهرية الخسائر بلغت وقد .للخارج منتجاتها تصدير على تعتمد كانت والتي المصانع تلك
 الحصار فرض منذ الخسائر إجمالي من) %33( يقارب ما أي دوالر، مليون) 16(حوالي الصناعة

 ).2012 عابد،) (2009( أغسطس بداية وحتى
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%) عام 18الصناعة لم يستوعب نمو القوى العاملة، بحيث تراجعت نسبة التشغيل من ( ن نمو قطاعإ
 ).2014%) عام (12.6)، الى (1994(

%) عام 12.6( إلى)، 1995%) عام (20سهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي من (وكذلك كان إ
)2014.( 

) 2014-2007الفترة( خالل فلسطين بقطاع الصناعة في الخاصة المؤشرات أهم )3.3( جدول
 ) 2004 األساس سنة الثابتة: أمريكي، باألسعار دوالر بالمليون (القيمة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة
 17057 16201 16263 17090 15617 15322 14539 14508 عدد المؤسسات
 86253 79566 78724 72022 65538 67052 59641 61690 عدد المشتغلين

قطاع  مساهمة
 في الصناعة 

 التشغيل
12.6% 12.1% 11.7% 11.4% 11.8% 11.9% 12.2% 12.6% 

 1150.4 1158.5 1,091.6 963.3 956.6 925.9 894.5 710.2 القيمة المضافة
 المحلي الناتج

 اإلجمالي
4,913.4 5,212.1 5,663.6 6,122.3 6,882.3 7,314.8 7,477.0 7,449.0 

قطاع  مساهمة
 الصناعة في

 المحلي الناتج
%12.5 %12.3 %12.1 %11.4 %11.8 %11.9 %12.2 12.6%  

واالجتماعي  االقتصادي المراقب ،)ماس (الفلسطيني  االقتصادية السياسات أبحاث معهد  :المصدر
 مختلفة. أعداد الصناعي، المسح لإلحصاء، المركزي ، والجهاز )2015-2008اعداد (

 فلسطين في الصناعة هيكل 3.3

 األنشطة لجميع الموحد الدولي الصناعي التصنيف الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز يستخدم
 بتسلسل وفئات ومجموعات وأقسام أبواب إلى االقتصادية األنشطة جميع تصنيف فيه يتم. االقتصادية

 وتعريف البيانات إعداد في التصنيف هذا الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز ويستخدم هرمي،
 األخرى الدول مع ومقارنتها تطورها متابعة يسهل بصورة المختلفة االقتصادية واألنشطة الصناعات

 ).2007 وقفة، مقداد(

 الموحد الدولي الصناعي التصنيف باستخدام لإلحصاء الفلسطيني المركز بدأ األخيرة السنوات وفي
 لذلك .المجال هذا في الدولية التوصيات وفق وذلك )،ISIC-4) (بعاالر  التنقيح( االقتصادية لألنشطة
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) 2008-1994( األعوام خالل به معموالً  كان عما االقتصادية األنشطة هيكلية في اختالف سيالحظ
 ).2012، الفلسطيني ي لإلحصاءالمركز (الجهاز 

 حيث ثالث، من بدال رئيسية مجموعات أربع إلى الصناعة تقسم )ISIC-4( التصنيف ذلك فبموجب
 الصناعات المحاجر، واستغالل التعدين هي مجموعات ثالث إلى الصناعية األنشطة تقسم كانت

 في الثالثة المجموعة قسم فقد الجديد التصنيف أما والغاز، والمياه الكهرباء امدادات وصناعة التحويلية،
 مداداتإ صناعة لتصبح قسمين إلى والغاز والماء الكهرباء امدادات صناعة وهي القديم التصنيف
 دارةإ و  الصحي الصرف وأنشطة المياه إمدادات وصناعة الهواء، وتكييف والبخار والغاز الكهرباء
 :ذلك تفصيل يلي وفيما ،لإلحصاء الفلسطيني المركز اعتمده ما وهذا ومعالجتها، النفايات

 :المحاجر واستغالل التعدين 1.3.3

 الحصمة إلنتاج تار االكس فرع مثل جيةااالستخر  الصناعة :تشمل المحاجر ستغاللاو  التعدين صناعة إن
 الطلب تلبية في مهماً  دوراً  تلعب وهي الرخام، إلنتاج المحاجر وفرع الحجر، مناشير وفرع ،(االغرجات)

 ).2002 األطرش،( التصدير في دورها إلى إضافة المحلي،

 كالفوسفات، المتوفرة الطبيعية المادية الموارد حصر عبر تطويرها على العمل يمكن الصناعات وهذه
 توجه وهو الخ،...والرمل والكبريت، الزيتي، والصخر واألمالح، والحجر، الجيري، والحجر والرخام،
 ني،االصور ( العامة الفلسطينية التنموية بالخطة المرتبطة الصناعية تيجيةار تاالس بتوفر الخطة مرهون
2006.( 

 ناجم بعضها والصعوبات، التحديات من مجموعة األخيرة اآلونة في واجهت الصناعات هذه أن غير
 سيطرة تحت لزات ال مناطق في منها هام جزء لتواجد رانظ يليةسرائاإل والممارسات السياسات عن

 وقطاع الغربية الضفة بين االتصال خطوط على االحتالل سيطرة مرارالست اونظر  االحتالل، سلطات
 األخرى الصعوبات تعود كما الخارجي، العالم مع الفلسطيني االتصال منافذ على وكذلك والقدس، غزة
 في الصناعات هذه لمنتجات المنافسة مشكلة امتداد عن ناجمة تسويقية وخاصة اقتصادية عوامل إلى

 ).2012، عابد( بالبيئة المتعلقة المشكالت عن وفضال والخارجية المحلية األسواق

ن انتاج صناعة التعدين وصناعة الحجر ما زالت متواضعة حيث وصلت ) أ4-3نالحظ من جدول (
 ).2013مليون دوالر عام () 120(لى حواليفي ذروتها إ
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 بالمليون القيمة() 2014-2009( فلسطين قطاع الصناعة من مجمل االنتاج في انتاج )4.3جدول (
 ).2004 االساس أمريكي، باألسعار الثابتة: سنة دوالر

 االقتصاديالنشاط 
 السنة

2010 2011 2012 2013 2014 
 74.336 120.438 73.267 118.003 61.461 التعدين واستغالل المحاجرانتاج  
   إمدادات الكهرباء والغاز والبخارنتاج إ 

 الهواء وتكييف
206.161 475.090 319.202 600.648 757.850 

وأنشطة الصرف  المياهإمدادات نتاج إ 
 النفايات ومعالجتها الصحي وٕادارة

37.089 273.912 39.659 41.849 70.272 

 3،200.485 3,258.589 3,365.931 2,404.609 1,946.481 الصناعات التحويليةانتاج  
 4,102.943 4,021.524 3,798.059 3,271.614 2,251.192 الصناعة  جمالي انتاجإ 
 10,946.267 10,587.492 10,063.791 8,637.915 5,853.948 جمالي االنتاجإ 

-2010السنوي، ( اإلحصائي فلسطين كتاب ، الفلسطيني لإلحصاء ( الجهاز المركزيالمصدر: 
2015.(( 

 :الهواء وتكييف والبخار والغاز الكهرباء امدادات 2.3.3

قطاع الصناعة  إجمالي من ضئيلة نسبة الهواء وتكييف والبخار والغاز الكهرباء إمدادات صناعة تمثل
 الموجودة اإلجمالي المحلي الناتج في الصناعية األنشطة مساهمة نسبة إلى نظرنا ما واذا الفلسطيني،

 كانت اإلجمالي المحلي الناتج في الصناعة هذه مساهمة نسبة أن نالحظ فإننا  )5.3( رقم الجدول في
 يبين على التوالي، كما )2014-2010( لألعوام)، 18%)، (1.7%( )،1.6%( )،1.6%( )،2.9%(

 من )2014( الهواء لعام وتكييف والبخار والغاز الكهرباء إمدادات صناعة حصة ) أن6.3رقم ( الجدول
 عدد بلغ في حين %)،1.07( بنسبة ) مؤسسة183في قطاع الصناعة بلغت( العاملة المؤسسات عدد

القيمة  أم الصناعي، القطاع في العاملين عدد إجمالي من%) 4.45( بنسبة ) عامل3842العاملين(
 بلغ اإلجمالي الثابت الراس مالي والتكوين أمريكي، مليون دوالر) 213.425(بلغت فقد المضافة

 ).2015 ، الفلسطيني الجهاز المركزي لإلحصاء (بيانات أمريكي دوالر مليون) 39.504(
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 فلسطين حسب في اإلجمالي المحلي الناتج في الصناعية األنشطة مساهمة نسبة )5.3جدول(
 .) 2004 االساس باألسعار الثابتة: سنة ،أمريكي دوالر بالمليون القيمة() 2014-2009النشاط، (

 النشاط االقتصادي
 السنة

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 %0.4 %0.6 %0.3 %0.7 %0.4 %0.4 التعدين واستغالل المحاجر 
والغاز والبخار  إمدادات الكهرباء 

 وتكييف الهواء
2.0% 2.9% 1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 

وأنشطة الصرف  المياهإمدادات  
 النفايات ومعالجتها  الصحي وٕادارة

0.4% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 0.9% 

 %11.4 %12.4 %12.2 %11.0 %8.9 %10.4 الصناعات التحويلية 
التحويلية والمياه  التعدين، الصناعة 

 والكهرباء
13.2% 12.9% 14.0% 14.9% 15.5% 14.5% 

-2010السنوي، ( اإلحصائي فلسطين كتاب لإلحصاء الفلسطيني ، (الجهاز المركزيالمصدر: 
2015.(( 

 :ومعالجتها النفايات وادارة الصحي الصرف وأنشطة المياه إمدادات 3.3.3

 من ضئيلة نسبة تمثل ومعالجتها النفايات دارةوإ  الصحي الصرف وأنشطة المياه إمدادات صناعة إن
 الناتج في الصناعية األنشطة مساهمة نسبة إلى نظرنا ما واذا قطاع الصناعة الفلسطيني، إجمالي
 في الصناعة هذه مساهمة نسبة أن نالحظ فإننا ) 5.3( رقم الجدول في الموجودة اإلجمالي المحلي
 ،)2014-2009%) خالل الفترة (0.7( -%) 0.3( بين وحتار ت فلسطين في اإلجمالي المحلي الناتج

 النفايات وادارة الصحي الصرف وأنشطة المياه إمدادات صناعةة حص أن )6.3(رقم الجدول يبين كما
 بنسبة ةمؤسس) 186(قطاع الصناعة بلغت في العاملة المؤسسات عدد من (2014( لعام ومعالجتها

 العاملين عدد إجمالي من ،%)1.66( بنسبة لعام )1430( العاملين عدد بلغ حين في ،%)1.09(
الجهاز  بيانات (أمريكي دوالر ) مليون34.743(بلغت فقد المضافة القيمة ماأ ،الصناعي القطاع في

 ).2015الفلسطينيي لإلحصاء المركز 
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 :التحويلية الصناعات 4.3.3

فإن قطاع ) 6.3(رقم والجدول )،5.3رقم( الجدول في لإلحصاء الفلسطيني المركز بيانات إلى بالرجوع
نسبة  بلغت حيث الفلسطيني الصناعي للقطاع المكونة الفروع أهم من يعتبر التحويلية الصناعة
، %)12.4(، %)12.2(، %)11.0(، %)8.9(، %)10.4( اإلجمالي المحلي في الناتج مساهمتها

 المؤسسات عدد مجمل من )%96.5( شكلت كما التوالي، ) على2014-2010)، لألعوام (11.4%(
 القطاع في العاملين عدد إجمالي من )%92.2( تشغيل في )، وساهمت2014( عام الصناعية
 .التوالي على المضافة والقيمة قيمة اإلنتاج من )%83( و )%81على ( واستحوذت الصناعي،

 دوالر بالمليون القيمة) (2014( لعام الصناعة ألنشطة االقتصادية المؤشرات أهم )6.3جدول(
 ).2004أمريكي، باألسعار الثابتة: سنة االساس 

 النشاط االقتصادي

 المؤشرات
عدد 

 المؤسسات
عدد 

 المشتغلين
تعويضات 
 العاملين

االستهالك  اإلنتاج
 الوسيط

القيمة 
 المضافة

التكوين 
 الرأسمالي
 الثابت

 اإلجمالي

79.52 16.466 التحويلية الصناعة
 

386.095 3.200,48
 

1,775.69
 

1,424,79
 

32.607 
والغاز  إمدادات الكهرباء

 والبخار وتكيف الهواء
183 3,842 82.924 757.850 544.425 213.425 39.504 

إمدادات المياه وأنشطة 
الصرف الصحي وٕادارة 

 النفايات ومعالجتها
186 1,430 11.769 70.272 35.528 34.743 5.878 

التعدين واستغالل 
 المحاجر

222 1,457 10.182 74.336 34.932 39.404 .0913 

 78.902 368 .1,712 2,390.575 4,102.943 490.970 86,253 17.057 مجموع ال

 .))2015(السنوي اإلحصائي فلسطين كتاب الفلسطيني، (الجهاز المركزي لإلحصاء :المصدر

 والناتج التشغيل في مساهمتها وقلة األخرى الصناعات وضعف التحويلية، الصناعات ألهمية اً ر نظو 
 الصناعات على سةاالدر  هذه في التركيز تم فقدوبالتالي ضعف دورها في التنمية،  اإلجمالي، المحلي

 وفروعها. التحويلية
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 فلسطين في التنمية معوقات 4.3

 من ولكل .خارجية ومعوقات داخلية معوقات وهما رئيسين قسمين إلى فلسطين في التنمية معوقات تنقسم
 في االقتصادي العام والنشاط التنمية عملية سير على تأثيره ومدى ظروفه تحدد عوامل القسمين هذين

 رأس المال ونقص الطبيعية الموارد ونقص األرض مساحة ضيق تشمل الداخلية فلسطين، فالمعوقات
 وآثار ممارساته اإلسرائيلي االحتالل فتشمل الخارجية المعوقات أما السكانية، المياه والكثافة مصادر وقلة
 .المستثمرة الخارجية األموال رؤوس الفلسطيني ونقص الشعب ضد

 الكبيرة في والزيادة المستنزفة الطبيعية والموارد الشديد الفقر في المستدامة التنمية معوقات أهم وتتمثل
 وانتشارالمجتمع،  طبقات من عريض قطاع على وخطير سلبي تأثير من لها وما الغذائية، أسعار المواد

تدفق  في النقص عن فضال المناسبة، التحتية البنية نقص ذلك على عالوة األمراض الوبائية،
 .الخارجية الديون ومشكلة الرسمية التنموية المساعدات

 قضايا وثيقة هي والبيئة واالستهالك اإلنتاج وأنماط والفقر السكان قضايا بأن متزايداً  وعياً  هناك إن
 بعض األحيان في السكانية العوامل إلى وُينظر. انفراد على منها أي بحث ال يمكن أنه االرتباط لدرجة

 إلى فرصة واالفتقار بالفقر تقترن عندما الديموغرافية العوامل ألن المستدامة، للتنمية باعتبارها مثبطات
 في مجاالت ةالتقليدي اإلنتاج وأنماط االستهالك في واإلفراط المجاالت، بعض في إلى الموارد الوصول

 .التنمية ُتعرقل ثم ومن الموارد، ونفاد البيئي التدهور مشاكل تفاقم ُتؤدي إلى أو ُتسبب أخرى

(الجهاز المركزي لإلحصاء  اآلتية الجوانب من فلسطين في المستدامة التنمية معيقات إلى النظر ويمكن
 :))2013( الفلسطيني،

 :السياسي الجانب على 1.4.3

 ومنها التنمية فلسطين في التنمية عجلة تحقيق في الرئيسية المعوقات أهم اإلسرائيلي االحتالل يشكل
 الخارجي وفي الدعم على االعتماد لتقليل لها الوصول في فلسطين دولة إليها تسعى والتي المستدامة
 .المديونية تخفيض

السياسات اتخاذ االقتصادي باالستقالل لقدرة على اتحول دون امتالك مجتمعنا فمعوقات االحتالل 
نصوص  سواء تلك الناتجة عنالقرارات بسبب محدودية امتالكها للقرار والقيود المفروضة علينا و 

أو بسبب الحصار واالغالقات ، المعقودة مع االحتالل اإلسرائيلي االتفاقات السياسية واالقتصادية
ة، حيث يفرض االحتالل حصارا جماعيا واالعتداءات العسكرية التي يمارسها المحتل بصورة متواصل

على الشعب الفلسطيني داخل المعازل والحواجز الجغرافية والديمغرافية المنتشرة بين المدن والقرى 
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والمخيمات الفلسطينية، إلى جانب قيام المحتل ببناء ما يسمى بالجدار الفاصل الذي يجري إنشاؤه تطبيقا 
من االراضي الفلسطينية، حيث تقدر نسبة مساحة األرض التي لسياسة التوسع الذي يخطط لضم المزيد 

كل ذلك إلى جانب %) من مساحتها 30تخطاها الجدار داخل أراضي الضفة الغربية بما يزيد على (
جناحي االقتصادي بين و  واالجتماعي بقاء الفصل التعسفي الجغرافيو  االستمرار في إقامة المستوطنات،

 .)2006غزه (الصوراني،  وقطاعالغربية الضفة الوطن 

 حيث فلسطين في لالستثمار المستثمرين تشجيع على دخولها الوطنية الفلسطينية منذ السلطة عملت وقد
 جلب بهدف )2011( و )2010( عامي في فلسطين في االستثمار حول مؤتمرات دولة فلسطين عقدت

 االستقرار تحقيق لىوإ  األمام إلى التنمية عجلة دفع في يساهم قد الذي األمر البلد، من خارج مستثمرين
 .أخرى جهة من

 :االقتصادي الجانب على 2.4.3

 لعملة واحدة، وجهان فهما االقتصادي الجانب عن السياسي الجانب فصل يمكن ال أنه إلى نشير هنا
 وجود البد من متقدم اقتصاد الى نصل وحتى اقتصادية، تنمية تحقيق يمكن ال سياسي استقرار فبدون

 تحقق فرص استثمارية عن دائما يبحث الخارجي واالستثمار فلسطين، كافة على سياسي كامل استقرار
 .االستقرار تحقق إذا إال يتوفر ال وهذا واحد آن في واجتماعي عائد اقتصادي أكبر له

المركزي (الجهاز  يلي ما فلسطين في مستدامة تنمية تحقيق على تؤثر التي االقتصادية العوامل ومن
 ):2013 لإلحصاء الفلسطيني،

 بدرجة اإلسرائيلية واإلجراءات بالسياسات الفلسطيني االقتصاد يتأثر :االقتصادية التبعية .1
 من طويلة سنوات عبر تراكم الذي اإلسرائيلي باالقتصاد وارتباطه الكبير تشابكه بسبب بالغة

 وقد اإلسرائيلي، لالقتصاد كاملة شبه تبعية إلى االقتصادي الذي أدى واإلخضاع االحتالل
 وقسم اإلسرائيلية السيطرة تحت أبقى المعابر الذي أوسلو اتفاق بعد التبعية هذه استمرت
 أ، (مناطق اإلسرائيلية والفلسطينية الصالحيات تفصلها كانتونات إلى الفلسطينية المناطق

 بسبب تقييد االقتصادية التبعية تقليص من االقتصادي باريس اتفاق يتمكن ولم ج) ب،
 .اإلسرائيلية بالسياسات وربطها الفلسطينية الجمركية السياسة

الضفة  تستورد حيث كبيرة بدرجة اإلسرائيلي باالقتصاد الفلسطينية الخارجية التجارة وترتبط
 حسب وذلك إسرائيل من اإلجمالية وارداتها من )%73( على يزيد ما غزة وقطاع الغربية

. اإلسرائيلي الجمركي النظام وفق العالم دول من باقي االستيراد يتم كما الرسمية،السجالت 
 االقتصاد إلى صادرتها إجمالي من )%80( عن يزيد ما غزة الغربية وقطاع الضفة وتصدر
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جسر الملك  أو اإلسرائيلية الموانئ عبر العالم لباقي دول التصدير يتم فيما اإلسرائيلي،
 .حسين(اللنبي)

 بانتهاج إسرائيل قامت )2000( العام أواخر منذ :المستمر والحصار اإلغالق ةسياس .2
 وقد الرئيسية، الطرق إغالق المدن وأحكمت بين األفراد تنقل المدن ومنع إغالق سياسة

 يمكن ال حيث بذاته فلسطيني مستقل اقتصاد إمكانية إقامة عدم إلى اإلجراءات تلك أدت
 في ظاهرة الفقر بتفاقم ساهم سياسي، مما استقالل بدون اقتصادي استقالل أي تحقيق

 .الوطن خارج الهجرة في األفراد رغبة من وعزز فلسطين

 من يعتبر فلسطين دولة بها تتحكم وحدود معابر وجود عدم إن :وحدود معابر وجود عدم .3
 .البلد لخارج الرئيسية إلمكانية التصدير المعيقات

 القوانين مواتيه من بيئة االطار التشريعي إليجاد اكتمال عدم :االطار التشريعي اكتمال عدم .4
 فلسطين، وكذلك توفير داخل التنافسية وحماية االستثمار على تشجع التي والتشريعات

 اقتصادي نمو وتحقيق االستثمار تهيئة على تساعد جمركية عفاءاتوإ  اقتصادية محفزات
 .الوقت مرور مع وتنمية مستدامة

 فلسطين التي تواجهه قطاع الصناعة في المعيقات 5.3

في  والرخام الحجر بارز بشكل منها والمتوفر الطبيعية، الموارد إلى غزة وقطاع الغربية الضفة تفتقر
واكتشف  الميت، البحر وأمالح والبوتاس اإلسمنت صناعة خامة إلى إضافة االستخراجية، الصناعات

 ال العالم دول من العديد وبتجارب المتوسط، البحر على غزة قطاع شاطئ الطبيعي في الغاز أخيرا
 من كل تجربة أن ذلك الصناعي، بالقطاع للنهوض تجاوزه يصعب عائقا الطبيعية الموارد تشكل ندرة

 الطبيعية للموارد وتفتقران مربع، كيلومتر ألف عن منها كل مساحة تزيد ال التي كونغ وسنغافورة هونغ
 %)31( كونغ  هونغ في الصناعة قطاع وصلت مساهمة حيث صناعيًا، نهوضا فقد حققتا ذلك ومع
 ).2002 القومي(األطرش، الناتج ) من%38( سنغافورة وفي

نقل  سهولة يعني مما العربي، الوطن قلب في بموقعه غزة وقطاع الغربية الضفة في الوضع ويمتاز
كهرباء،  من الطاقة، مستلزمات خاصة تذكر، تكلفة دون المحيطة العربية الدول الخام من المواد

 دولة االحتالل داخل هو عما الربع من أقل العربية الدول في المواد هذه حيث أسعار البترول، ومشتقات
 ).2002 (األطرش،
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ترتبط  المشكلة ولكن ذاتها، بحد مشكلة تشكل ال الطبيعية الموارد ندرة فإن سبق ما وبناء على
المجاورة،  العربية الدول من الموارد هذه استيراد عرقلة أو بمنع تتمثل والتي اإلسرائيلية باإلجراءات والقيود

 من الفلسطينيين ومصادر المياه، ومنع ووقود، كهرباء من الطاقة بمصادر إسرائيل بالتحكم وقيام
 ).2006 (قفة، لديهم الطبيعية المتوفرة الموارد استغالل

 تشوه وتخلف إلى أدت طبيعية غير ظروفاً  االحتالل سنوات خالل فلسطين قطاع الصناعة في واجه لقد
 اإلجمالي المحليالناتج  من كل في المتدنية مساهمته خالل من واضحاً  هذا ويبدو الصناعة، قطاع

 اآلمال أن مع ،التنمية عملية في فعال دور بأي يسهم لم وبالتالي والتشغيل، التوظيف في ومساهمته
 والصعوبات االختالالت ومعالجة الشاملة التنمية لعملية القيادي بدوره للقيام القطاع هذا على تنصب

 ).2006 ني،ار صو ال( والتخلف والفقر البطالة اً وصوخص الفلسطيني االقتصاد منها يعاني التي

 القدرة وعدم وحجمها الصناعة بهيكل المتعلقة والمشاكل الصعوبات من قطاع الصناعة العديد يواجه
 الصناعية واللوازم ت،اوالتجهيز  الالزم التمويل نقص مشاكل إلى باإلضافة لمنتجاته، أسواق خلق على

 في والمتعمد المستمر والتأخير أسعارها، ارتفاع إلى إضافة للصناعة، الالزمة الخام المواد إلى وافتقاره
 تكلفة فاعوارت جانب، من واإلنتاجية الكفاءة نسبة في اقطاع الصناعة انخفاض يواجه كما تسليمها،
 للقطاع والتخطيط التنظيمضعف و  والتقنية الفنية الخبرة محدودية إلى إضافة آخر جانب من اإلنتاج

 ).2012، عابد( الصناعي

 من العديد أشكالها اختالف على الصناعية اإلنتاجية واألنشطة فلسطين، قطاع الصناعة في ويعانى
 للمؤسسات دخل ال خارجية ألسباب يرجع المشكالت هذه فبعض وتطورها، نموها، تعيق التي المشكالت
 ناتج اآلخر والبعض االحتالل، سياسات عن ناتجة وهي فيها الفلسطينية للسياسة حتى وال الصناعية

 المؤسسات مختلف منها تعانى مشكالت هناك أن كما المختصة ، والجهات السلطات تقصير عن
 أو المؤسسات من مجموعة أو الواحدة المؤسسة مستوى على قاصرة ومشكالت عامة، بصورة الصناعية

 قطاع الصناعة إلى تواجه التي المشكالت تقسيم يمكن عام وبشكل الصناعية، القطاعات من قطاع
 :هي رئيسية أقسام أربعة

 :اإلسرائيلي االحتالل سياسة عن ناتجة ومعوقات مشاكل 1.5.3

 الكثير بسبب امستمر  اتدهور  بل صعبه، ظروفاً  االحتالل سنوات خالل فلسطين قطاع الصناعة في واجه
 االقتصاد بعجلة ارتباطه زيادة إلى أدت وبالتالي ونموه تطويره دون حالت التي والمعوقات المشكالت من

 العسكرية األوامر مختلف إصدار على الهدف هذا تحقيق أجل من وعملت له، تبعيته وتعميق ئيليااإلسر 
 ادمزي فرض إلى لجأت نهاإ بل الحد هذا عند األمر يتوقف ولم الهدف، هذا في تصب التي والتشريعات
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 أوسلو، التفاق طبقا قواتها انتشار إعادة بعد حتى الفلسطينية الصناعة لحصار ءاتاواإلجر  التدابير من
 الخارجي بالعالم الفلسطينية ضيااألر  تربط التي والمنافذ المعابر على السيطرة إحكام خالل من وذلك

 ).2006 ظريفة، أبو(

 التدميرية والسياسات ءاتااإلجر  من سلسلة الفلسطينية ضيالألر  احتاللها ومنذ ئيلار سا انتهجت كما
 الفلسطينية، بالسياسات الفلسطينية الصناعة تطوير ربط حيث الفلسطينية، الصناعة تدمير إلى الهادفة

 نفسه الوقت وفي ئيلي،ااإلسر  لالقتصاد تابع بشكل )الباطن من التعاقد( المكملة الصناعات تطورت فقد
 الصناعة اعتماد إلى ذلك وأدى ئيلية،ار ساإل للصناعات منافسة عنصر تشكل قد التي الصناعات حاربت

 األمر عبرها، أو ئيلاإسر  من سواء الخارجية، الخام المواد على ))%85( يحوال( كبير بشكل الفلسطينية
 ).2004 وعيطاني، مكحول(  واألجنبية ئيليةااإلسر  للتقلبات عرضة جعلها الذي

 مفروضة قيود من متعددة وبألوان مسوغة غير واهية أمنية بحجج اإلغالق سياسة سرائيلإ تستخدم كما
 المالية تكاليفها من وتزيد االقتصادية المعامالت إتمام حرية من تحد التي والخدمات السلع حركة على

 الغربية، الضفة عن غزة قطاع عزل عن الناجمة واإلنتاج المواصالت تكاليف الرتفاع نتيجة واإلدارية
 غزة، وقطاع الغربية الضفة في يعيش الذي الفلسطيني للكل اليومية الحياة على يؤثر اإلغالق وهذا

 المناخ تحسين على ياسلب تؤثر التي اإلنتاجية، المدخالت علي الحصول صعوبة إلى باإلضافة
 القطاع قدرة في االقتصادية األزمة إنهاء يتوقف وبالتالية. الصناعي األنشطة كفاءة ورفع االستثماري

 مدخالت وتوفير اإلغالق، سياسة وانهاء الحدود فتح خالل من العالمية لألسواق للوصول الخاص
 لمصادر ووفقاً . تامة بحرية الوطنية المنتجات تسويق وامكانية تنافسية، بأسعار والتكنولوجيا اإلنتاج

 حانون بيت معبر%)، 100( )بضائع(كارني)  2008ط (شبا في اإلغالقات أيام عدد بلغ فقد اليونسكو
 رفح معبر%)، 100( مسافرين رفح معبر%)، 100()الحصمة مجاميع(صوفا%)، 100) (عمال(

 عابد،%) (100( سالم ابو كارم معبر%)، 28) (بترول محروقات(عوز ناحل معبر%)، 100( تجاري
2012.( 

منية لالحتالل تيجة اإلجراءات األمرتفعة ن وٕاليها ن تكاليف التخزين والنقل من االراضي الفلسطينيةكما أ
) مقابل تخزين 2013) مليون دوالر امريكي سنة (54(نفعلى سبيل المثال دفع المستوردين الفلسطينيي
سرائيلية المفروضة على المستوردين اإلاءات األمنية جر مستورداتهم في الموانئ اإلسرائيلية نتيجة اإل

 ).2014(مشروع تسهيل التجارة،  نالفلسطينيي

 ):2007 اهللا، خلف( في الصناعي للقطاع االحتالل يسببها التي المعوقات جمالإ ويمكن
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 اإلنتاج،(مثل الفلسطينية، المنتجات على االحتالل قوات قبل من الباهظة ئباالضر  فرض .1
 إلى أدى مما الخام، المواد على الجمركية الرسوم جانب إلى هذا ،)المضافة القيمة الدخل،
 .األرباح وتدني اإلنتاج تكاليفارتفاع 

 .الوطنية الصناعة لحماية قيود دون ئيليةار ساإل بالمنتجات فلسطينيةال األسواق قار غإ .2

 إلى يضطرهم مما مباشربشكل  الخام المواد دار ياست في الصناعة لقطاع صعوبات خلق .3
 .ئيليينراإس وكالء عبر دهاااستير 

ساس في صناعة ل ماكنات الخراطة والتي تعتبر األمنع استيراد بعض معدات االنتاج مث .4
ولية بحجة ان هذه راد بعض المواد الخام والمواد األالقوالب والمعدات وكذلك منع استي

 المعدات او المواد لها استخدام ثنائي (مدني وعسكري).

وكذلك التدمير  ةع في المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة اإلسرائيليمنع انشاء المصان .5
المتعمد والمننهج لمواقع االنتاج وخاصه في قطاع غزه خالل فترت االشتباك والعدوان سنة 

)2014.( 

 في الفلسطينية المنتجات تسويق عملية أثناء االحتالل قوات قبل من الموضوعة قيلاالعر  .6
 األسواق فقدان األحيان من كثير فيارتفاع تكاليف النقل مما يؤدي  عليه ترتب مما الخارج

 .الخارجية

 تصريف على المفروضة قيلار عال من اإلسرائيلي االحتالل فترة طيلة الفلسطينية الصناعة عانت حيث
 أن غير للغاية، محدودا الصناعي النشاط إبقاء في االحتالل سلطات لرغبة انظر  الخارج إلى منتجاتها

 إذ الشامل، إلغالقاو  االقتصادي الحصار سياسة تطبيق ظل في كبير بشكل يدتاتز  قد قيلاالعر  هذه
 حتى الخارجي، العالم دول إلى الفلسطينية المنتجات تصريف إعاقة نحو جهدها قصارى ئيلراإس تبذل

 إلى اإلنتاج تصريف على المفروضة القيود بجانب هذا الفلسطينية، السوق على بالسيطرة درااالنف تضمن
 المخزون، كمرات في يساهم الذي األمروقطاع غزه، والقدس الشرقية.  الغربية، لضفةاو  ،لإسرائي داخل

 .أخرى جهة من التشغيلية الطاقة مستوى وانخفاض

و ربطها بشبكة المناطق الصناعية أتمنع انشاء  حيث التحتية البنية مشاريع عرقلة إلى ئيلراإس عمدت
 حتى ترفض لتاز  وما الدولي، غزة مطار بتدمير قامتالبنية التحتية من شوارع وخطوط الكهرباء، كما 

 بتدمير قيامها إلى باإلضافة ،فة الغربيةوٕانشاء مطار في الض غزة ميناء مشروع تنفيذ اللحظة هذه
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 وحتى األقصى انتفاضة بداية منذ أخرى طرق إغالق أو الفلسطينية، المدن بين المواصالت خطوط
 ).2006 قفة،( اآلن

 :المختصة والجهات السلطات تقصير عن ناتجة ومعوقات مشكالت 2.5.3

عوامل فلسطينية نذكر  إلىتواجهه الصناعة الفلسطينية العديد من المشاكل والمعوقات التي يرجع سببها 
 منها:

 تشديد من تاله وما الفلسطيني، السياسي االنقسام على ترتب :الفلسطيني االنقسام مشكلة .1
 تحت كله القطاع وضع ثم سابقا، مفروضة كانت التي غزة قطاع على ئيليةااإلسر  للقيود

 العالقة وصلت حيث ئيلية،راإس رسمية سياسة من كجزء الخانق االقتصادي الحصار
 تشهدها لم الضعف من مسبوقة غير حالة إلى غزة وقطاع الغربية الضفة بين االقتصادية

 وجود عن الحديث بمكان الصعوبة من أصبح ). فقد1967( عام منذ بينهما العالقة
 هيكل أو سياسة أو إدارة وجود أو الكلمة، هذه تعنيه ما بكل واحد، فلسطيني اقتصاد

 حالة استغالل تم فقد ثانية، ناحية من. المحتلة الفلسطينية ضيالألر  واحد اقتصادي
 خالل حثيث بشكل عملت قد كانت التي ئيلراإس طرف من الفلسطيني السياسي االنقسام
 مما .الوطن جزئي بين السياسي االنقسام حالة تعزيز على االنقسام، سبقت التي السنوات

 السمهوري،( خاص وقطاع الصناعة بشكل عام بشكل الفلسطيني االقتصاد ضعف إلى أدى
2011.( 

المنافسة ومنع  قوانين تشريع وعدم األجنبية بالمنتجات المحلي السوق قاإغر  مشكلة .2
 دون محلى مثيل لها والتي المحلي، للسوق األجنبية المنتجات قاإغر  أن حيث :االغراق
 السلع هذه تعتبر حيث الصناعة قطاع يواجها التي المشاكل من تعتبر عليها، قيود فرض

 األمر وهذا عليها، يقبل المستهلك يجعل مما المماثلة، الوطنية السلع من نسبيا تكلفة أقل
 الحماية من قدر توفير الضروري فمن. المحلية الصناعة تصريف مشاكل زيادة في يساهم

 القدرة ذات األجنبية الصناعات مواجهة في بالصمود لها يسمح حتى المحلية للمنتجات
 من لفترة الدخل على الضريبية التخفيضات الحماية هذه صور ومن العالية، التنافسية
 واإلعانات المنح تقديم كذلك الخامات، على الجمركية التخفيضات أو واإلعفاءات الوقت،

 األجنبي اإلنتاج على ئباضر  وفرض ميسرة، بشروط القروض ومنح الفلسطينية، للصناعات
وكذلك وضع وتطبيق  المحلي للمنتج والخارجي الداخلي التسويق تشجيع مع المماثل،

 ).2004 المرنخ،التشريعات الخاصة بتنظيم التنافسية ومنع االغراق (
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 إال فلسطين في المصرفي النشاط في التوسع رغم :المتخصصة التمويل لمؤسسات االفتقار .3
 والتي الصناعي ضااإلقر  في متخصصة فلسطينية مالية مؤسسات اآلن حتى تقم لم أنه

التمويل المقدم من  باستثناء الصناعي، للقطاع الفعلية االحتياجات مع خدماتها تتالءم
 صغيرة للمشاريع المتخصصة ضار قاإل مؤسساتبعض المشاريع الممولة من المانحين او 

 تمويل المؤسسات هذه من المقدم التمويل ولكن أجنبية، مؤسسات من والممولة الحجم
 كافية قيمة ذات استثمارية تسهيالت إلى ترتقي ال صغيرة، مالية وبمبالغ األجل قصير
 .فلسطين في تااالستثمار  نقص مشكلة لعالج

 الصناعة تواجه التي الرئيسية المشاكل من :وأبنيتها المصانع مواقع مالءمة عدم .4
 الصناعات لتضم كافية صناعية مدن أو مناطق أو مواقع وجود عدم هي الفلسطينية،
 مناطق إنشاء على عملت التي والمحاوالت الخطط من الرغم وعلى كافة، الفلسطينية
 سواء لها، التخطيط تم التي الصناعية المواقع أو المناطق تكملة يتم لم فإنه صناعية،

 أغلبية لتاز  وما داخلها، صناعية مواقع أم الرئيسية المدن خارج صناعية مناطق أكانت
 تفي للصناعة الحالية المواقع تعد لم حيث الصناعية، المناطق خارج تقع الصناعات هذه

 داخل لها المخطط الصناعية المواقع ببناء المتعلقة المشاريع تنفيذ فان وعليه بالغرض،
 ).2012 عابد،(الصناعي القطاع لتطوير المطلوبة األولويات يعد وخارجها، الرئيسية المدن

العام للصناعات الفلسطينية  االتحاد وجود من بالرغم :الفعالة الصناعية االتحادات .5
 أداء من يمكنها الذي بالقدر أنشطتها يلعتف إلى تحتاج أنها إالواالتحادات التخصصية 

وان تستطيع تمويل نشاطاتها من اعضائها وان ال تعتمد فقط  المطلوب النحو على دورها
 ).2004 المرنخ،على المشاريع الممولة من المانحين (

 الصناعات تعاني :خاص بشكل الصناعية التحتية والبنية عام بشكل التحتية البنية ضعف .6
 والكهرباء، والمواصالت، الطرق مجال في وخاصة التحتية، البنية ضعف من الفلسطينية

 المتواصل الكهربائي التيار انقطاع من المصانع من الكثير تعانى حيث والوقود، والمياه،
 المؤسسات أن كما مستمرة، صيانة إلى وتحتاج ضعيفة الكهرباء شبكات لاتز  فما وضعفه،

 المعابر وعلى الرئيسية، المدن بين المواصالت لحركة المتكررة العرقلة من تعاني الصناعية
 غزة، وقطاع الغربية الضفة بين تصل طرق وبدون. غالقاتاإل بسبب والحدودية الداخلية

 ومن المختلفة، القطاعات في تنمية عن الحديث يصعب فإنه اآلن حتى يتحقق لم والذي
 ).2004، المرنخ( الصناعة قطاع ضمنها
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 االقتصادي باريس اتفاق قيد لقد :للصناعة الداعمة والقوانين والتشريعات السياسات ضعف .7
 من تمكنها من بالرغم االقتصادية والتجارية، شؤونها على سيادتها فرض حرية السلطة في

 طاراإل بعض الدول العربية واالجنبية، وكذلك وضععقد العديد من االتفاقيات التجارية مع 
 الشأن ذات القوانين مجموعة في والمتمثل في فلسطين، لالستثمار الصناعي التشريعي

 المدن وقانون االستثمار كقانون جذب وتنظيم االستثمار شأنها من والتي االقتصادي
 في نقص الصناعة يواجهأن قطاع  والمواصفات والمقاييس، إال الحرة والمناطق الصناعية
 التنافسية القدرة بناء الخاصة بالنشاط الصناعي وكيفية واالحصاءات المتخصصة الدراسات

 ).2005 والدماغ، الصناعات ومتابعة االستفادة من االتفاقيات التجارية (الراغي لبعض

 الفلسطينية، الصناعة تطوير نحو مخلصة جهود هناك :المساندة اإلعالمية الحمالت نقص .8
 عن تمخض بحيث والصعوبات، المعوقات ورغم كافة عديدة، إنتاجية في مواقع قد تحققت

 المنتج أن كما الصناعات، يفصل هذه حاجز هناك إال أن حديثة، إقامة صناعات ذلك
وذلك لبيان الصفات المميزة . تكلفتها الرتفاع نظراً  مكثفة إعالنية القيام بحمالت في يتردد

ذلك  الصناعة الفلسطينية، ومساندة حمالت المقاطعة للمنتجات االسرائيلية، ومع للمنتجات
 لما لها والتلفزة واإلذاعة الفلسطينية، الصحافة إلى تمتد هذا اإلعالم مسؤولية أن نرى فإننا
 وغير موضوعيا اإلعالم هذا مثل يكون أن االعتبار في خذاً آ المواطن التأثير على في

 ).2012 (عابد، متحيز

 :)ذاتية(داخلية  ومعوقات مشاكل 3.5.3

داخلية على  اسباب وعوامل الي ترجع التي والمعوقات المشاكل من العديد الفلسطينية الصناعة تواجهه
 :منها مستوى كل منشأه صناعية نذكر

 أو واحد، شخص يمتلكها ما عادة الفلسطينية المصانع إن :وريادية إدارية مشكالت .1
 بنفسه، المشروع راقر  منهم كل يتولى(مؤسسات انتاجية عائلية)  األشخاص من مجموعة

 من كثير في تفتقر الفلسطينية المصانع فإن وبالتالي اإلدارية، كفاءته عن النظر بغض
 علىا سلب ينعكس مما المناسبة،القرارات  اتخاذ على القادر الناجح اإلداري وجود األحوال
 كثير افتقار وبالتالي ثي،اور  بشكل المنشاة انتقال كذلك. و ألداءا وأ التنفيذ ومستوى اإلنتاج

 وتحمل المناسبة القرارات اتخاذ مجال في اإلدارية تار دللق المنشآت هذه أصحاب من
 ).2012عابد،( الثاني الجيل من المنشآت هذه من كثير وانقسام المخاطرة

 ):1997 رجب،( في تتمثل العاملة القوى مشكالت إن :العاملة القوى مشكالت .2
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 يتم ال االختيار ألن إما بها، يقومون التي الوظائف مع العاملين مؤهالت تناسب عدم •
 .أصال للوظيفة المطلوبة المؤهالت توفر لعدم مااو  موضوعية، أسس على

 .لهم الممنوحة األجور تدنى من لالستفادة األحداث تشغيل •

 من عنهم لالستغناء المنتج لسعى انظر  أعمالهم، في انتظامهم وعدم العمال عدد تقلب •
 بشكل العمل في إبقائهم عن الناشئة ماتاااللتز  تحمل في رغبته لعدم وذلك أخرى، فترة
 .دائم

 .متباعدة تافتر  وعلى متأخر، وقت في ستالمهااو  األجور، مستوى تدنى •

 .العمل لهذا إضافي أجر على الحصول دون طويلة عمل لساعات االشتغال •

 المواد على الحصول وصعوبة الصناعية النشاطات بين الهيكلية بطاتاالتر  ضعف مشكالت .3
 أو ئيلار سإ من سواء الخارج على الفلسطينيون المنتجون يعتمد :اإلنتاج ومستلزمات الخام
 ذلك ويرجع اإلنتاج، ومستلزمات الخامات من احتياجاتهم على الحصولفي  األخرى الدول
 السلع إنتاج ينعدم يكاد إذ الصناعية، اإلنتاج مستخدمات لتصنيع المحلى اإلنتاج افتقار إلى

 الصناعية التركيبة في التنوع غياب بسبب البالد، داخل المصنعة شبه السلع أو الوسيطة
 فروع مختلف بين متبادلة عالقة توجد ال حيث نتاجية،اإل الوحدات بين التشابك وضعف
 الحصول الصناعة على ليسهل والخدماتية عية،ار لز ا االنتاجية، األنشطة وبين الصناعة

 ).2007 اهللا، خلف( األخرى للصناعات الجانبية المنتجات من احتياجاتها على

 يجرى التي أو القائمة، الفلسطينية المصانع تفتقد :العلمي المنهج بغياب تتعلق مشكالت .4
 المشروع حجم تقدير أو النشاط، اختيار طبيعة عند سواء إلى المنهج العلمي، إقامتها

 االقتصادية الجدوى إعداد دراسات الغالب تتجاهل في وهذه المشاريع التمويل، ومصادر
 المخاطرة يجعل عنصر األمر الذى الدراسات، هذه أهمية إعداد تتفهم ال أو إنشائها، عند
 ).1997 (رجب، جداً  مكلفا لديها

 تشترى اآلالت غالبية إن :لآلالت التكنلوجي المستوى وانخفاض الصناعية األصول تقادم .5
 مدار على تبقى مدة إهالكها فإن جديدة آالت شراء تم ذاوإ  مستعملة، السوق اإلسرائيلي من

 وهذا للمؤسسات الفلسطينية، المالية اإلمكانيات ضعف يعود إلى طويلة، وهذا سنوات
 ).2004 (المرنخ، في فلسطين للصناعة القدرة التنافسية على سلباً  ينعكس
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 (اإلنتاجية) الفنية الكفاءة نسبة في واضح انخفاض قطاع الصناعة الفلسطيني يواجه كما     
 والمعدات اآلالت معظم أن بسبب وذلك آخر، جانب من اإلنتاج تكلفة من جانب، وارتفاع

 في تعطلها ذلك على يترتب مما تكنولوجيًا، متخلفة أو إما قديمة المستخدمة في المصانع
 عالية صيانتها تكاليف أن العلم مع صيانة مستمرة إلى ثم تحتاج األحيان، ومن من كثير
 ).2005 (أبو ظريفة، جداً 

 حجم وصغر المحلى، السوق حجم صغر إن :االستثمار جاذبية وضعف التكاليف ارتفاع .6
 البنية وتخلف اإلنتاجية، وتدنى والتكنولوجية، واإلدارية، المادية تهااقدر  وضعف المؤسسات،

 دون تحول للعاملين، والتقنية المهنية المستويات وتواضع المنافسة، واشتداد التحتية،
 وتدنى اإلنتاج، تكاليف ارتفاع إلى يؤدى مما الكبير، اإلنتاج حجم ياامز  من االستفادة

 ).2004 المرنخ،(االستثمار جاذبية

  :والمستهلكين التجار سلوك عن ناتجة ومعوقات مشاكل 4.5.3

 أسس موضوعية، إلى االستناد دون األجنبية السلعة المستهلكين نحو تحيز من المصانع أصحاب يعانى
 يميل فإنه دائمة، لذا بصفة عالية جودة ذات السلعة األجنبية أن فكرة عليه تسيطر المستهلك أن ذلك
 بالغة أضرارا الوطنية، ويلحق المنتجات تسويق من فرص يقلل مما المحلية، نظيرتها عن تفضيلها إلى
 ).2002 معمر، (أبو الصناعات بهذه

منتجين لمصانع  مع التعامل المحليون التجار يفضل حيث األجنبية السلع تفضيل نحو التجار يميل كما
المعاملة  الصدق في حيث من التجارية باألعراف التزاما أكثر األجنبي المنتج أن نظرهم ووجهة أجنبية،

وكذلك الهامش الربحي العالي المعطى لهم  للسداد، سماح فترة وقبول والمواعيد، بالجودة واالهتمام
 ).2004 (المرنخ، الوطني المنتج عن األجنبي بأفضلية المنتج السائد لالعتقاد باإلضافة

 قطاع الصناعة الفلسطيني: مقومات 6.3

قوة  مواطن هنالك أن إال الفلسطينية االقتصادية اإلسرائيلي بالبني االحتالل ألحقها التي رغم التشوهات
ال بد من االشارة  وتحديات ونقاط ضعف وفرص متوفرة في قطاع الصناعة الفلسطيني. وكذلك مواطن

 .التنمية تحقيق إمكانيات تعزيز شأنها التي من االستنتاجات لها حتى نتمكن من وضع

 :قطاع الصناعة الفلسطيني قوة نقاط 1.6.3

 القوة التي يتمتع بها قطاع الصناعة الفلسطيني والتي نذكر منها:يوجد العديد من نقاط 
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الفلسطيني  للشعب الرئيسي التميز عنصر البشري المال رأس كان س المال البشري: لقدرأ .1
وقد  أيضا، المستقبل في كذلك سيكون انه األرجح وعلى مدار العقود الماضية، على

ألن  الحقيقة، هذه تشكيل في هاًما دوًرا بفلسطين التطورات التاريخية التي عصفت أسهمت
والهيمنة  ومياه أراضي من فلسطين وثروات من مصادر الجزء األكبر االحتالل اغتصاب

من  اإلنسان في االستثمار نحو وجه الشعب الفلسطيني لسنوات طويلة االستثمار مناخ على
الفلسطينية  األسرة لدى راسًخا تقليًدا األبناء وأصبح االهتمام بتعليم تعاظم وقد التعليم، خالل

تكن  لم التي االقتصاد الفلسطيني، العمل في شهدتها سوق التي التغيرات عن النظر بصرف
كانت  وقت مبكر فمنذ الستخدامات الكفاءات الفلسطينية، األفضل العمل فرص توفر دائًما

بعض  في وخصوًصا دول المنطقة تمتد إلى الفلسطيني البشري المال رأس توظيف مساحة
   .من دول العالم العديد والى العربي، الخليج دول وخاصة العربية الدول

األراضي  في للسكان العمري التركيب ويشير فتي، مجتمع الفلسطيني المجتمع ويعتبر     
 إجمالي ) من%40.8بلغ( ) سنة14دون( ما األفراد نسبة أن ) إلى2011الفلسطينية عام(

 السكان، عدد إجمالي من ) فقط%2.9) سنة(65فوق( ما نسبة يبلغ حينالسكان، في  عدد
 العمل قوة )، وتتميز2011%) عام (29.6) سنه (29-15نسبة األفراد بين( يبلغ كما

%) 44.7( حوالي أن )2010لعام ( تظهر اإلحصاءات حيث المهارة، بارتفاع الفلسطينية
 نسبة إلى تدني األرقام كما تشير العالي،بالتعليم  ) عام ملتحقون29-15من الشباب (

في  الشباب فئة قبل المشاركة من . وتعتبر)%0.8( تتعدي بحيث ال الفئة هذه في األمية
األفراد  العمل، ويشارك فرص توفير وفاعليته في السوق نشاط لمدى أساسًيا القوي العاملة

  2010). (مالعاملة لعا القوي إجمالي %) من41.1( ) سنة بنسبة15فوق( ما

في  للعمل للدخول يؤهلها عالي تعليم بمستوي تتمتع العاملة القوى أن على يدل وهذا    
في  الفلسطينية السكان تركيبة تبين وكذلك التكنولوجيا، تستخدم الصناعات الحديثة التي
التعلم  على القدرة الشباب المنتج، لديهم عنصر من كبيرة هم نسبة األراضي الفلسطينية أن

 ).  2005الالزمة للعمل (ماس،  واكتساب المهارات

فلسطيني  ماليين خمسة لنحو الفلسطيني االمتداد س المال الفلسطيني في الخارج: شكلرأ .2
لدعم  هاًما ومصدًرا الفلسطيني االقتصاد بها التي يتمتع القوة نقاط من في الخارج واحدة

أن  القول نستطيع ال ولكن المحتلة، في فلسطين الفلسطينية االقتصاد الفلسطيني والتنمية
لفلسطيني  كبيرة تجمعات وهناك اآلن، جيد ومناسب لغاية جرى بشكل االستثمار هذا

علمية  مجاالت في والمهارات العالم ويمتلك فلسطيني الشتات الخبرات دول كل في الشتات
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دوالر،  مليار) 40فلسطيني الشتات بحوالي( األثرياء من األشخاص ممتلكات وتقدر كثيرة،
لفلسطينيي  المادي والبشري رأس المال من يسير جزء وتوظيف استقطاب جرى حيث

باإلمكان مضاعفة  أن بشكل عام وفي تطوير الصناعة بشكل خاص، التنمية في المهجر
والبشري  المادي لرأس المال كمصدر متعددة وأوجه الجاليات بأشكال تلك من االستفادة

وجذب  في الخارج الفلسطينية للمنتجات األسواق والتطوير وفتح حثوالب ونقل التكنولوجيا
 ).  2009االستثمارات األجنبية (عبداهللا، 

االقتصاد  قوة عناصر من والحيوي المناخي والتنوع الجغرافي الموقع الموقع الجغرافي: يعتبر .3
 تحتل إذ الفلسطينية، الدولة وٕاقامة االحتالل إزالة بعد استغاللها التي يمكن الفلسطيني

 وتتميز وٕافريقيا، آسيا قارتي بين اتصال حلقة فهي للعالم، استراتيجًيا بالنسبة فلسطين موقعا
 األقطار مختلف من للسياح قبلة جعلتها ومتعددة، سياحية فريدة وثروات بمقومات فلسطين

 لألديان المقدسات أهم من تعتبر دينية وتاريخية مناطق على تحتوي واالنتماءات، حيث
 فصول في كبيرة سياحية تمنحها قيمة مناخية خصائص إلى توفر باإلضافة السماوية،

 السياحة مجاالت هائلة في توسع إمكانيات السياحية الفلسطينية المقومات تشمل كما معينة،
 حيث والسياحة الترفيهية، المؤتمرات، وسياحة والطبية، والحضارية، واإلقليمية، الدينية،

األماكن الدينية  توفر في وبخاصة جاذبيتها السياحية، في مطلقة تنافسية ميزة فلسطين تملك
والخشب  (التحف وبالتالي تطوير الصناعات المرتبطة بالسياحة مثل الصناعات التقليدية

   .)2009الجلدية) (عبد اهللا،  والتطريز والمنتجات والزجاج

إلى  نظرنا وٕاذا والغرب، الشرق بين وصل حلقة والقطاع للضفة الجغرافي الموقع ويعتبر
 معبر تشكل وغزة الغربية الضفة أن نري العربية البالد مع التجارة في التجربة الفلسطينية

 المستقبلية. الفلسطينية هام للتجارة

 التنمية في أساسي دور زال وما الفلسطيني الخاص القطاع قطاع الخاص فعال: شكل .4
 االحتالل بسياسات باألساس تمثلت مواتية، غير بيئة استثمارية ظروف الفلسطينية في

 منافسة دخول على الفلسطينيين المنتجين حيث أجبر. التنمية نحو المعيقة لالستثمار والتقدم
 الحكومة من ومساندة بدعم تحظى كانت التي اإلسرائيلية مع الشركات متكافئة غير

الصناعية  المجاالت في الخاصة المنشآت مئات فقد نشأت ذلك من وبالرغم اإلسرائيلية،
 المنشآت هذه من كبير عدد ونجح الذاتية، التمويل والقدرات على الكامل باالعتماد المختلفة

 األراضي تشهدها التي القاسية رغم الظروف اإلسرائيلية الشركات مع المنافسة في
  .)2005الفلسطينية (ماس، 
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الفلسطينية،  التنمية في حيوي ودور كبرأ دور له أصبح الخاص القطاع أن القول ويمكن 
 التجارية الغرف واتحاد االستثمار، تشجيع وهيئة الصناعات، اتحادات إنشاء بعد وذلك

 تريد)، الفلسطيني (بال التجارة ومركز والمقاييس المواصفات والصناعية والزراعية، ومؤسسة
 البيئة تطوير على المؤسسات هذه ملوتع وغيرها، رجال األعمال الفلسطينيين وجمعيات

 من الفلسطينية للصناعات التنافسية المزايا تطوير المواتية والتنافسية، وعلى االستثمارية
 وتمثيل واألجنبي المحلي االستثمار وتشجيع وتسهيل وترويج الصادرات تطوير خالل

 .الفلسطينية الوطنية السلطة عالقته مع في الخاص القطاع مصالح

 الصناعية المرتبطة بقطاع االستثمارية العديد من الفرص هنالك االستثمارية: يوجد الفرص .5
 بحري، وكذلك ميناء وبناء المطار تأهيل إعادة ومنها البناء واالنشاء وتطوير البنى التحتية؛

 االستثمارية باإلضافة الي الفرص الفلسطينية، األراضي تجتاح التي الكثيفة حركة العمران
 الطلب بسبب الصناعة قطاع في االستثمارية الفرص توليد الطاقة، وكذلك قطاع في

 من الفلسطينية الحكومة مشتريات تلبية بعض السلع وخصوًصا ىعل المتزايد المحلي
  ).2010االستهالكية (دليل االستثمار،  المنتجات

 ال قطاع الصناعة الفلسطينيالتي يتمتع بها  القوة لنقاط المتفائل العرض أن على التأكيد وعليه يمكننا
 يجابية ليساإل بالمعاني إليها المشار فالخصائص سوية، اقتصادية تنمية نحو معبدا أن الطريق يعني

 ضمن واقع االحتالل وممارساته بحق الصناعة الفلسطينية، مثلإلمكان االستفادة منها بالشكل األبا
 واإلداري واألمني والقانوني السياسي تقرارواالس الوطنية كالوحدة الشروط من الكثير ويضاف لذلك

 .االقتصادية في التنمية اآلخرين تجارب من واالستفادة الفلسطينية التجربة من واشتقاق الدروس

 :قطاع الصناعة الفلسطيني ضعف نقاط 2.6.3

مواطن الضعف في  وهي منها قطاع الصناعة الفلسطيني يعاني التي الضعف نقاط أبرز تلخيص يمكن
األهم  المتراكمة، أما السبب الهيكلية والتشوهات والموارد، المصادر قاعدة وانحسار الحكومي، القطاع
 .اإلسرائيلي واجراءاته االحتالل وجود فهو واألبرز

سيطرة  وٕاسرائيل السلطة بين االنتقالية المرحلة اتفاقيات هيمنة االحتالل االسرائيلي: أبقت .1
من  انسحبت أنها إال القطاع الضفة في الفلسطينية األراضيمن  كبير جزء االحتالل على
فمنع  ومصر، األردن من كل مع الدولية وعلى المعابر ، )2005(غزة عام أراضي قطاع

قامة وإ  والمطارات كالميناء إنشاء المشروعات االستراتيجية الداعمة للصناعة، االحتالل
ومشروعات االتصاالت،  آبار المياه المناطق الصناعية وٕانتاج الطاقة الكهربائية وحفر
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كافة  تستطيع بقدر ما وقد عطلت إسرائيل بين المدن، السريعة الطرق وتأهيل وٕانشاء
حربية  خالل السنوات األخيرة وسائل حكومة إسرائيل واستخدمت الهامة الفلسطينية المشاريع

صار إلحباط اإلغالق والح طبقت سياسات كما االقتصادية، والمرافق لتدمير المنشآت
من  زاد والمنتجات، مما تنقل المواطنين حركة ولشل الفلسطينية، الداخلية والخارجية التجارة

على المواد  الفلسطينية لالقتصاد اإلسرائيلي، واعتماد الصناعة الكاملة التبعية االقتصادية
 ). 2005إسرائيل (ماس،  الخام الواردة من

بمواردها  الفقيرة المناطق من الفلسطينية األراضي تعتبر :محدودية الموارد الطبيعية .2
حيث  ومن مياهها، ووفرة تربتها، وغنى اتساعها الجغرافي، حيث الطبيعية، سواء من

كبيرة  قيوًدا واالستيطان االحتاللي بطابعه وقد أضاف االحتالل اإلسرائيلي المعدنية، مواردها
االستيطان  وتيرة زيادة طريق عن ،الموجودة في األراضي الفلسطينية الموارد تلك على

األراضي  على المقامة فقد زادت عدد المستوطنات الطبيعية، والموارد المياه ونهب
، )2010(في نهاية ) مستوطنة144إلى( (1967) واحده عام مستوطنة من الفلسطينية
 (518974) ) ب2010نهاية عام ( حتى الفلسطينية األراضي فوق المستوطنين وقدر عدد

المواطن  من قبل إليها الوصول مسموح الغير األراضي نسبة وشكلت ألف مستوطن،
) (ماس، 2007( لعام الكلية المساحة إجمالي %) من38.3الغربية( الفلسطيني في الضفة

2005.( 

وتراكم  ظهور إلى اإلسرائيلي االحتالل سياسات التشوهات الهيكلية في الصناعة: أدت .3
البنية  ضعف أبرزها من كان الفلسطيني في قطاع الصناعة كليةالهي التشوهات العديد من

أكبر  أصبح الخاص االستهالك أن ناتجة عن المصادر في مزمنة فجوة وتشكل التحتية،
لتجارة  إسرائيل اآلن، واحتكار ولغاية السبعينات بداية منذ المحلي اإلجمالي الناتج من

السلعية الفلسطينية  الصادرات قيمة تجاوزت حيث بصورة تعسفية، الخارجية فلسطين
السلعية  الواردات حجم قدر حين في إجمالي الصادرات، ) من%84( إسرائيل إلى المتجهة

إلى  ، باإلضافة)2010(لعام إجمالي الواردات %) من72( بحوالي إسرائيل الفلسطينية
وقد  اإلسرائيلي، السوق العمل في على الفلسطينية العاملة األيدي من اعتماد نسبة كبيرة

هذه  أن إال العاملة الفلسطينية، األيدي ربع ) إلى2005في العام ( النسبة وصلت هذه
االعتماد على  هذا أدى ). وقد2010عام ( %) في10( إلى عادت لتنخفض النسبة

بين  العالقة وٕاضعاف االقتصاد الفلسطيني، في واألجور العمل بين إنتاجية العالقة إضعاف
البنية  على الصناعات التقليدية وغلبة الصناعي التنوع واالستهالك، وضعف اإلنتاج
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 احتياجات قطاع لتلبية والتطوير والبحث الفنية خدمات المساعدة الصناعية، ونقص
 ).2005الصناعة (ماس، 

تقديم  على وقادر متمرس حكومي قطاع وجود إلى فلسطين ضعف الجهاز الحكومي: تفتقر .4
األسس  وفق تجري لم مؤسساتها عملية بناء حيث ان التوقعات، مستوىالحكومية ب الخدمات
واالقتصادي  السياسي عدم االستقرار ظروف أن إلى باإلضافة هذا المؤسسي، للبناء السليمة

لإلدارة  الحديثة المفاهيم تطبيق االنحراف عن في أسهمت منذ انشاء السلطة، التي سادت
إلطالق  الضرورية والتنظيمية القانونية البيئة حثيثة لتوفيرفترة جهود  منذ الحكومية، وتجري

القطاع  حجم لتقليص المناسبة الحلول من إيجاد ال بد كما الخاص، يقودها القطاع تنمية
 .العامة الخدمات من التنموية المواطنين والبيئة حاجات تلبية في وزيادة فعاليته الحكومي

اإلسرائيلي  الشيكل هي عمالت بثالث الفلسطينية األراضي غياب العملة الوطنية: تتعامل .5
 الفلسطينية، للسلطة النقدية السياسة على يؤثر وهذا األردني، األمريكي والدينار والدوالر

 أمريكا، أو األردن أو إسرائيل في تحدث التي باألزمات األراضي الفلسطينية وكذلك تتأثر
على  كبيرة انعكاسات له اإلسرائيلي الشيكل مقابل الدينار أو قيمة الدوالر والنخفاض
 التي والخدمات السلع أسعار ارتفاع منها الفلسطيني، وعلي المواطن الفلسطيني االقتصاد

 في وانخفاض الفلسطينية للمنتجات التنافسية القدرة الدينار وٕاضعاف أو الدوالر تسعر بعملة
 تصب لالدخار آمن كمالذ الشيكل على الطلب المقابل زيادة وفي لهذه العمالت، الودائع

 ). 2009إسرائيل (خليفه،  بنك مصلحة في

 والقرار الموقف في عميق انقسام أنه واالنفصال االنقسام هذا االنقسام الفلسطيني: اعتبر .6
 من يكون وقد أخرى، جهة من والقطاع الضفة بين جغرافي جهة وانفصال السياسي من

 أن إال األحداث، هذه قبل موجود كان وغزة الضفة بين أن هذا االنفصال القول الصحيح
 لقطاع حصاره االحتالل شدد هنا ومن إسرائيلي، بفعل فلسطيني وليس هو االنفصال هذا
الداخلي  اعتبار االنقسام إلى باإلضافة وعطل جزء كبير من مساهمة قطاع الصناعة، غزة
منع التكامل في  إلى باإلضافة فلسطين في تعيق االستثمار التي المباشرة العوامل أحد

 ).2010الصناعة بين شطري الوطن (ابو جامع، 

 يعني ال التي يتصف بها قطاع الصناعة الفلسطيني الضعف لنقاط العرض أن على التأكيد وعليه يمكننا
السلبي ضمن واقع االحتالل  بالمعني إليها المشار فرغم الخصائص اقتصادية، تنمية أن ال يمكن تحقيق

ننا ، إال أواإلداري واألمني والقانوني السياسي وعدم توفر االستقرار وممارساته بحق الصناعة الفلسطينية،
مام صناعية مختلفة، استطاعت الصمود أ نجد العديد من قصص النجاح واالبداع التي سطرتها قطاعات
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هنالك العديد من الفرص  نلفلسطيني وخارجه، وإ كل المعيقات، ال بل استطاعت المنافسة داخل السوق ا
 مام الصناعة الفلسطينية. المتاحة أ

 :مام قطاع الصناعة الفلسطينيالفرص المتاحة أ 3.6.3

االستفادة  الممكن من الفلسطيني مام قطاع الصناعةالمتاحة أ كثير من الفرص فهناك تقدم ما كل رغم
 منها:األمام نذكر  نحو الفلسطيني االقتصاد في النهوض بواقع منها

منطقة  في تقطن عريقة عربية أمة إلى الفلسطيني الشعب العمق العربي واالسالمي: ينتمي .1
وتمتد  وأفريقيا، وأوروبا آسيا الثالث قاراته وتصل العالم، في قلب تقع استراتيجية جغرافية

مخزون  كبرأ تمتلك العربية فاألراضي ذلك إلى العالم، وباإلضافة من كبيرة على مساحة
للديانات السماوية  مهًدا بكونها تمتاز وهي النفط والغاز، من الطاقة مصادر من استراتيجي

هذه  إلى أضفنا وٕاذا والثقافي، العلمي أسهمت بالتقدم التي الحضارات من الثالث، وللعديد
طاقات  هناك فان اآلسيوية، في القارة الممتدة اإلسالمية الدول به ما تتميز المعطيات
واقعه  من الفلسطيني وٕاخراجه االقتصاد إلنقاذ منها يمكن االستفادة هائلة اقتصادية
وأن  العربي، االقتصاد من جًدا صغيًرا جزًءا الفلسطيني يشكل قطاع الصناعة أن .الصعب

العمق  وهذا العرب على كبيًرا عبًئا الفلسطينية ال يشكل للصناعة العربي االقتصاد دعم
منها  لالستفادة آليات عن البحث رئيسية يجب قوة نقطة يةللصناعة الفلسطين الذي يوفر

االقتصادي  للنمو كبيرة يمتلك مقومات العربي العالم أن العلم مع هذا وتعظيم تأثيرها،
وتحقيق  للتنمية، الرؤية السليمة تحديد حال في وصادراته إنتاجه واستثماراته ولمضاعفة

لالستثمار  إطالق مبادرته ذلك في بما الخاص القطاع وإلطالق قدرات للنمو المواتية البيئة
قيود، كما ان االعفاء الجمركي للصادرات الفلسطينية. يرفع من القدرة  بدون فلسطين في
 ).2005سواق العربية (ماس، فسية للصادرات الفلسطينية إلى األالتنا

إنهاء  جلأ من شعبها ونضال العادلة، الفلسطينية القضية التعاطف الدولي: تستقطب .2
القدس  بعاصمتها المستقلة الفلسطينية الدولة بإقامة المصير االحتالل والتحرر وتحقيق

كبيًرا  عالمًيا استعداًدا الماضية السنوات تجربة بينت العالم، وقد واهتمام شعوب تعاطف
الكبير  التعاطف هذا وزاد الفلسطيني، للشعب السياسي واالقتصادي والمعنوي الدعم لتقديم

كسبت  لذلك غزة على اإلسرائيلية والحرب قطاع غزة وبعد حصار األخيرة، اآلونة في ًداج
الدولي  واالهتمام التعاطف ويشكل .جًدا كبير عربي ودولي تعاطف الفلسطينية القضية
واستغاللها  تدعيمها على يجب العمل الرئيسية التي القوة نقاط من ونقطة هاًما عنصًرا

الصناعة والتجارة مع تلك الدول وخاصة الدول  تنمية وخصوًصا الفلسطينية التنمية لمصلحة
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ت الفلسطينية مثل دول االتحاد التي تم توقيع اتفاقيات تجارية معها تمنح افضلية للمنتجا
 ).2005وروبي (ماس، األ

العربية  األسواق في مهمة تسهيالت الفلسطيني االقتصاد التسهيالت التجارية: منح .3
االقتصاد  تنمية في للمساعدة الدول هذه من محاولة في السنوات األخيرة، واإلسالمية خالل

إلى  الفلسطينية السلع بدخول بالسماح العربية القمم قرارات من إصدار تم لذا الفلسطيني،
العربية  الدول بعض التزمت وقد الجمركية، دفع الرسوم من كامل إعفاء مع العربية الدول
األسواق  معظم في هامة تسهيالت الفلسطيني االقتصاد منح الهام. كما القرار اهذ بتنفيذ

التي  الفلسطينية األوربية الشراكة اتفاقية التسهيالت هذه من أبرز وكان الرئيسية، الدولية
األسواق  إلى كمي تحديد أو رسوم أو ضرائب الدخول بدون حرية الفلسطينية السلع منحت

االتفاق  يتم التي للصناعات بحماية مؤقتة الفلسطينية للسلطة االتفاق سمح كما األوروبية،
تسهيالت  أيضا الفلسطينية للسلع المتحدة الواليات منحت وليدة. كما صناعات أنها على

تحرير  على كندا مع االقتصادي االتفاق نص كما السلع اإلسرائيلية، به تحظى لما مشابهة
بعين  األخذ على كندا موافقة مع ينتجانها، والخدمات التي السلع أمام الطرفين أسواق

أساس  على الناشئة الصناعات لحماية بعض الفلسطينية الوطنية السلطة حاجة االعتبار
إلى  الصناعية الفلسطينية الصادرات في مضاعفة كل ذلك يساعد الوليدة. الصناعات مبدأ

لزيادة الصادرات وزيادة  كنتيجة العمل الجديدة فرص آالف وفتح أسواق تلك الدول،
للصناعة الفلسطينية  ةاالستثمارات وتشجيع اقامة صناعات جديدة مع امكانية الحماية المؤقت

 .)2005(ماس، 

الدول النامية،  على العولمة تأثير حول والشكوك االجتهادات تباين من الرغم العولمة: على .4
وشفافية العالقات  واالتصاالت لمعلوماتا ثورة من يواكبها وما العولمة فيمكن القول بأن

لحماية المشروع  مضى وقت أي من أكثر مواتية بيئة تشكل الثقافي وتعاظم التبادل الدولية
الوجه  االتصال والمعلومات ثورة كشفت إذ الفلسطيني وحماية الصناعة الفلسطينية، الوطني
االحتالل  الذي دعموا ألولئك المعايير كشفت ازدواجية كما ، وجرائمه لالحتالل القبيح

من  ابتداء الحقوق الفلسطينية االقتصادية والسياسية، على المتواصل والعدوان اإلسرائيلي
مروًرا  الحياة ألبنائه، والحق في الفلسطيني، للشعب المصير تقرير حق على السافر العدوان
االستفادة من  ولكنالتجارة،  حرية في الحق بمصادرة وانتهاء التنمية في الحق بانتهاك
الحقائق  لنقل كبيرة عاتقنا مسؤوليات على تضع أنها بل تلقائية، تكون ال المعلومات انتشار

اإلنسانية  بالقيم الثابت وٕابراز االلتزام الفلسطيني، الشعب عن سليم تصور وخلق كما هي،
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سرائيلية اإل الفلسطينية ومقاطعة المنتجات قوال وفعال، والحث على شراء المنتجات العامة
 ).2005ومنتجات المستوطنات (ماس، 

يمكن  مام قطاع الصناعة الفلسطينيللفرص المتاحة أ المتفائل العرض أن على التأكيد وعليه يمكننا
ذا ما تظافرت جهود القطاعين العام والخاص واالستفادة منها ضمن واقع توظيفها بالشكل األمثل إ

 .االقتصادية الفلسطينية لتحقيق التنميةاالحتالل وممارساته بحق الصناعة 

 المخاطر والتحديات: 4.6.3

 :منها الكثير من المخاطر والتحديات نذكر الفلسطيني الصناعة قطاع يواجه

القوي  والحليف العالم في األكبر القوة بصفتها األمريكية اإلدارة الجمود السياسي: انتهجت .1
 وترافقت اإلسرائيلي، الفلسطيني الصراع وتسوية السالم عملية في سياسة اإلهمال إلسرائيل

 بشكل والتخلي اإلسرائيلي، لالحتالل واالقتصادي السياسي تطوير الدعم مع هذه السياسة
 القوة سياسة الستخدام للعودة إلسرائيل المجال وفتح لعملية السالم، الراعي عن دور عملي

 إسرائيل حكومة شهية سيفتح النهج هذا تطبيق على اإلدارة األمريكية إن مواصلة العسكرية،
 وبالتالي المفاوضات، طريق إلى للعودة فرصة أية العدوان واالستيطان وتقويض لمواصلة
فلسطيني،  باقتصاد والنهوض االحتالل وٕانهاء الدولة الفلسطينية إلقامة فرصة أية تقويض

يمكن من معالجة  وتخفيف التبعية للصناعة الفلسطينية عن االقتصاد االسرائيلي، مما
مستدامة  تنمية إلى سيقود التشوهات الهيكلية في قطاع الصناعة الفلسطينية، والذي حتما

 ).2005(ماس، 

 الفلسطينية الوطنية السلطة مؤسسات انهيار خطر خطر انهيار مؤسسات السلطة: يشكل .2
 بشكل التنمية وعلى عام، بشكل الفلسطيني المشروع الوطني على التهديدات أحد ابرز

 ما إذا الوجود في االستمرار الفلسطينية السلطة الوطنية على الصعب يكون من فقد خاص،
 وٕاذا الفلسطينية، التحرير منظمة مع لالتفاقات الموقعة التنكر في إسرائيل حكومة استمرت

الفلسطينية، ومنع توظيف الموارد الفلسطينية  لسائر األراضي احتاللها واصلت ما
 صالحياتها، ممارسة على قادرة تكون أن بدون طويلة لفترة فبقاء السلطة ها، واالستيالء علي

 إيرادات توفير في الصعوبات أن كما ومبرر وجودها، يفقدها مصداقيتها بوظائفها وقيامها
خرى (ماس، االستثمار من ناحية أوخدماتها من ناحية، وتشجيع  نفقاتها لتمويل كافية

2005.( 
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وزيادة  قدرات الموارد البشرية تنمية على العمل الفلسطينية السلطة في القرار صانعي من فالمطلوب
بأداء  للنهوض ومحددة األهداف المعالم واضحة فلسطينية تنموية اقتصادية خطط وٕايجاد كفاءتها

 .الفلسطيني بشكل عام وقاطرته بشكل خاص االقتصاد

يري أن  الباحث نظر ومن وجه أمامها، الفرص وكذلك الفلسطينية الصناعة في القوة نقاط ببيان قمنا
بشكل جيد  توظيفها تم الفلسطينية إذا الصناعة بواقع النهوض على قادرة الفرص وكذلك النقاط هذه

والخبرات الطويلة  أصحاب الكفاءات من عدد عليها شاملة يشرف فلسطينية تنموية خطة وفق وممنهج
 .الفلسطينية األراضي في كثر وهم المجال هذا في

االقتصاد الفلسطيني، من جهة  لربط وذلك القوية الفرص هذه استغالل الضروري من أنه القول ويمكن
التبعية لقطاع الصناعة  فك ومحاولة واإلقليمي، والصناعة الفلسطينية من جهة اخرى، بالمحيط العربي

 .اإلسرائيلي الفلسطيني عن االقتصاد

بشكل  االقتصاد الفلسطيني أمام عقبة كبرأ وجود في أهمها خصتتل ومخاطر ضعف نقاط هناك ولكن
التي  المعابر بجميع وتحكمه اإلسرائيلي االحتالل عام وامام الصناعة الفلسطينية بشكل خاص، وهو

 .الخارجي الفلسطينية بالعالم السلطة تربط مناطق

 الدراسات السابقة 7.3

هميتها اعة على التنمية، ودور الصناعة وأثر الصنبأ المرتبطةع يضوامالتعددت الدراسات التي تناولت 
واثر المعيقات والعراقيل التي تضعها سلطات االحتالل امام تقدم وازدهار  والمعيقات التي تواجهها،

المؤسسات العديد من  بحيث نستطيع القول أنّ قطاع الصناعة من ناحية، والقطاعات االنتاجية االخرى، 
وارتباطه بالعملية التفاوضية وذلك ألهميته القصوى  ،في العالم قد ناقش هذا الموضوع مرات عدة يةالدول

قبل مراكز البحث، واالهتمام من من (السلمية) إلنهاء االحتالل، كما نال هذا الموضوع اهتمام العديد 
، نستطيع ات االخرىان قطاع الصناعة المحرك الرئيسي للقطاعالباحثين والدارسين، وٕاذا ما اعتبرنا 

من هذه األبحاث  ولكن لم يتناول أيٌّ  ،في فلسطين اثر الصناعة على التنميةنه تم بحث موضوع إالقول 
الطاقات التي عطلت في قطاع الصناعة وخاصة قطاع الصناعات التحويلية منذ بدء عملية السالم 

لعميق واستشارة ذوي العالقة في بعد البحث اذلك و علم الباحث، حسب  )،1994(عملية اوسلو) العام (
 هذا المجال.

 :ي توضيح لعدد من الدراسات التي أجريت في هذا المجالأتوفيما ي



 

91 
 

المركز ي" االقتصاد الفلسطين  االستيطان: آثار كارثية على) بعنوان "2014( أطرش دراسة د. عاص
  .الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار"

الخسارات االقتصادية الناتجة عن وجود المستوطنات، وما يترتب عليها  حجمهدفت الدراسة الي تحديد 
عتبرت أن األضرار . حيث امن قيود على الفلسطينيين في تنقالتهم اليومية، ومصادرة مواردهم الطبيعية

المستوطنات تمس كل الفلسطينيين في الضفة الغربية في شتى المجاالت اإلنتاجية،  الناجمة عن
 .دماتية، وتنعكس جميعها على مستوى الرفاه وتوزيع المداخيل وجودة الحياةالتجارية والخ

حجم الخسارات االقتصادية الناتجة عن وجود المستوطنات، وما يترتب عليها من  نأوأظهرت الدراسة 
%) من 10.2قيود على الفلسطينيين في تنقالتهم اليومية، ومصادرة مواردهم الطبيعية تبلغ كحد أدنى (

علما أن حساب الخسائر ال يشمل ثمن الموارد الطبيعية أو   المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية، الناتج
قيمتها االقتصادية، وٕانما القيمة المضافة لكافة مركبات الناتج المحلي، وما تنتجه من مداخيل للقوى 

 .العاملة الذي يعتبر محركا في عجلة االقتصاد

بين تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة، بلغت قيمتها المضافة في   ن الخسائر تتوزعأوبينت الدراسة 
مليون دوالر سنويا كخسارة للمحاصيل الزراعية. أما قطاع الصناعة فإنه ) 153(القطاع الزراعي

مليون دوالر، وقطاع ) 63(مليون دوالر سنويا، وتصل خسائر قطاع السياحة إلى) 212.7( يخسر
 .مليون دوالر) 488.7(ر، وأن مجمل التكاليف المباشرة تبلغمليون دوال) 60(اإلنشاءات

مليون ) 385.3( كما أظهرت الدراسة أن حجم الخسائر غير المباشرة في سوق العمل بالذات بلغت
 .دوالر باألسعار الجارية

وتعتبر الدراسة هذه التقديرات منخفضة مقارنة مع ما يجرى في الواقع، ألنها لم تأخذ بالحسبان عدة 
قطاعات خدماتية وٕانتاجية وتجارية، وذلك للتعقيدات في الحسابات التقديرية بسبب عدم توفر المعطيات، 
إلى جانب ذلك يجب تحميل جزء من التكاليف لالحتالل بسبب كونها مشتركة ما بين المستوطنات 

ة من باب توخي بتقديرات أولي -كما ورد في مقدمتها –وكافة الممارسات االحتاللية، واكتفت الدراسة 
 ة.الحذر وتجنب الوقوع في المبالغ

خلفية عن أداء االقتصاد الفلسطيني مقارنة مع االقتصاد اإلسرائيلي وفق  الدراسة على، تملتشوا 
الفجوة بين اقتصادين يرتبط الواحد منهما بالثاني،  وأبرزتمؤشرات اقتصادية في السنوات األخيرة، 

وكلفتهما لالقتصاد اإلسرائيلي،   خصائص االستيطان والمستوطنين في الضفة الغربية تستعرضوا
تتركز األولى في    الخسائر االقتصادية الناجمة عن االستيطان وفق طريقتين: االنفاق والدخل،و 
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من الخسائر االقتصادية للقيم المضافة للناتج المحلي اإلجمالي، والثانية تتركز في الخسائر الناجمة 
    .المداخيل

 االقتصاد ومستقبل" ج" المنطقة: غزة وقطاع الغربية الضفة" ) بعنوان2013دراسة البنك الدولي (
 ."الفلسطيني

ثار منع الفلسطينيين من االستثمار في منطقه "ج" وفق تصنيف اتفاقية أتحديد  إلىهدفت الدراسة 
 خاصة أهمية ذات فهي مستقبًال، الفلسطينية االقتصادية التنمية مفتاح "ج" المنطقة اوسلو، حيث ُتعد

 بصعوبة متاح أو الفلسطيني، االقتصادي النشاط وجه في تماماً  مغلق إّما منها األكبر الجزء أن حيث
 رادعة. تكون أن تكاد وتكلفة بالغة

 ما يلي: إلىوخلصت الدراسة 

من  الفلسطينيين منع جراء سنوياً  دوالر ) مليار3.4حوالي( يخسر الفلسطيني االقتصاد أن •
 في األعمال مؤسسات بتنمية السماح أنو .المناطق المصنفة "ج" إلى االستثمار والوصول

 الفلسطيني. المحلي الناتج إجمالي إلى%) 35( نحو يضيف أن يمكن" ج" المصنفة المنطقة

المناطق علي  الشديدة المفروضة القيود إزالة في يكمن الفلسطيني االزدهار تحقيق مفتاح نأ •
 الغربية. بالضفة الطبيعية الموارد غالبية على تحتوى المصنفة "ج"، حيث انها

 بد فال العمل، سوق على الجدد الوافدين الستيعاب ) سنويا%6يقارب( نمو معدل تحقيق ضرورة •
 الوظائف، وخلق االقتصادي النمو لتحقيق سبل إيجاد ضرورة إلى عاجل بشكل االنتباه من

 الفلسطيني، االقتصاد أن غير المواطن، لرفاهة منه بد ال أمر هو بالحيوية مفعم اقتصاد فوجود
 الركود يعاني والذي المانحة الجهات من الممول االستهالك على الراهن الوقت في يعتمد الذي

 .مستدام غير اقتصاد هو الخاص، القطاع في المستمر

 تنمية على كبيراً  تأثيراً  يحدث "ج" أنالمصنفة  المنطقة في االقتصادي النشاط تحرير شأن من •
 سيؤدي ما وهو دوالر، ) مليون800بنحو( الحكومية اإليرادات زيادة األعمال، وبالتالي مؤسسات

 المانحين، مساعدات إلى االحتياج من يقلل ثمّ  ومن النصف، بمقدار الموازنة عجز خفض إلى
 والفقر. البطالة معدالت من أيضاً  ويخفض

 سنويًا، المضافة القيمة من دوالر ) مليون918قيمته( ما يضيف أن الفلسطيني االقتصاد بمقدور •
 قطاع حجم تقريباً  يوازي وما ،)2011( عام المحلي الناتج إجمالي ) من%9يعادل( ما أي

 ومن مامه استغالل امالح البحر الميت.بأكمله إذا ما اتيح أ الفلسطيني التحويلية الصناعات
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) %2تعادل( دوالر، ) مليون241بنحو( المضافة القيمة من يزيد بما الصناعة،حجم  مضاعفة
مامه استغالل خامات الحجر إذا ما اتيح أ )2011( عام الفلسطيني المحلي الناتج إجمالي من

 المتوفرة في المناطق المصنفة "ج".

االقتصادية،  التنمية عملية في التحويلية الصناعات دور ) بعنوان "تقييم2012( طارق عابد دراسة
 " غزة قطاع حالة في فلسطين، دراسة

 الفلسطيني االقتصاد في وطبيعتها التحويلية الصناعات مفهوم على التعرف إلى الدارسة هدفت
 في التحويلية الصناعات قطاع تواجه لتاز  ال التي والعراقيل المعوقات على التعرف وكذلك وأقسامها،
 عملية في اإلسهام من يمكنها بما الصناعات هذه وتطوير تعزيز إلى المؤدية الطرق ومعرفة فلسطين،

 تواجه التي المشكالت على للتغلب وتوصيات سياسات وضع على العمل وكذلك االقتصادية، التنمية
 العام واالتحاد الوطني االقتصاد رةاز و  به تقوم الذي الدور على التعرف إلى سةاالدر  هدفت كما الصناعة،
 . التحويلية الصناعات دعم في الفلسطينية للصناعات

%)، 9.8(كان اإلجمالي المحلي الناتج على الصناعية المنشآت عدد تأثير أن إلى الدراسة وخلصت
 التكوين تأثير أن سةاالدر  بينت وكما %)،8.4(كان اإلجمالي المحلي الناتج على اإلنتاج تأثير وكذلك

 الوضع تأثير أن الدارسة بينت كذلك%)، 3(كان اإلجمالي المحلي الناتج على الثابت أسمالير ال
 على المضافة القيمة تأثير إلى باإلضافة %)،1.2( – سالبا كان اإلجمالي المحلي الناتج على السياسي

 الناتج على الوسيط االستهالك تأثير أن سةار دال أكدت اوأخير  ،%)10.2( كان اإلجمالي المحلي الناتج
 %).2.5(-بمقدار سلبياً  كان اإلجمالي المحلي

 المتصاص مناسبة آليات ووضع الصناعية المنشآت عدد زيادة منها: توصيات بعدة الدراسة وأوصت
 بنك إنشاء على والعمل المالي الدعم وزيادة المضافة، والقيمة الرأسمالي والتكوين اإلنتاج وزيادة البطالة،
 السيطرة من المعابر وتحرير للصناعة، مركزي معلومات بنك وكذلك الصناعية، بالتنمية خاص
 .ائيليةر االس

 الدولة يناالنتعاش وتكو  لتحقيقإعادة بناء قطاع التجارة الخارجية ) بعنوان "2011( دراسة األونكتاد
  ".الفلسطينية

 االقتصادي هدفت هذه الدراسة لتحليل آليات إعادة بناء التجارة الفلسطينية لتحقيق االنتعاش واالستقرار
في الدولة الفلسطينية، وركزت الدراسة على أهمية تنشيط التجارة داخل الصناعات المحلية مقابل التجارة 
بين الصناعات. ويعتبر التصدير السلعي لألسواق اإلقليمية والدولية األساس الذي يشكل قاعدة لالنعتاق 

لعمالة ورأس المال، التي باتت تستخدم بأكثر من استغالل إسرائيل لعوامل اإلنتاج الفلسطينية، األرض، ا
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من أي وقت مضى في تشغيل االقتصاد اإلسرائيلي، لذلك ال بد من إعادة النظر في دور التجارة 
الفلسطينية في تحقيق األهداف العامة المتمثلة في تحقيق النمو في الناتج المحلي اإلجمالي وخلق فرص 

 العمل.

ع سياسات وطنية سليمة، يمكن البدء بتنفيذها على طريق إنعاش وخلصت الدراسة على ضرورة اتبا
االقتصاد الفلسطيني كأساس لبناء دولة تعتمد على القدرات الذاتية، بعد أن عانى االقتصاد الفلسطيني 

 من االرتهان للسياسات االقتصادية والتجارية اإلسرائيلية وتوجيهات الجهات الدولية.

لزيادة  اإلسرائيلية القيود من الفلسطينية التجارة تحرير ضرورة ليإ توصياتها في الدراسة خلصت
والوقود لخفض  الطاقة مجاالت في وبالذات وغيرها العربية األسواق على واالعتماد فلسطين صادرات

مجال  في بين الصناعات التجارة نموذج وتعزيز السلطة، موازنة في والعجز التجاري الميزان في العجز
من  اإلنتاج من تكاليف ذلك سيقلل نأل العربي، الجوار دول مع والغاز والكهرباء كالوقود التحتية البنية
 والدولية. اإلقليمية األسواق مع الصناعات داخل التجارة وتنشيط جهة

 دراسة حالة -أثر العولمة على قطاع الصناعة في فلسطين) بعنوان "2011( دراسة محمد مقداد
 ". قطاع غزة

هذه الدراسة إلى التعرف على جاهزية الصناعة الفلسطينية للتعايش مع العولمة، مع بيان أثر هدفت 
العولمة على الصناعة في فلسطين، والتعرف على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة الداخلية 

 والخارجية في ظل االنفتاح االقتصادي، وآثار الحصار على الصناعة في فلسطين.

 إلى أهم النتائج وهي: وخلصت الدراسة

ضرورة توعية المنتج الفلسطيني بمفهوم العولمة وحرية التجارة والتزاماتها واستحقاقاتها، وبيان  •
العالقة بينها وبين الحماية الجمركية أو الكمية للصناعات عمومًا، والصناعات الناشئة على 

 وجه الخصوص.
تمهيدًا الحتمال تطبيق العولمة، وذلك من البدء في برامج حماية مؤقتة للمصانع الفلسطينية،  •

خالل سياسات تجارية معينة، ومرتبطة ببرنامج قوي للتطوير ومن ثم البدء بعد ذلك بمرحلة 
المنافسة واالنفتاح على العالم الخارجي، وذلك بسبب ضعف القدرات التنافسية للسلع الفلسطينية 

 وخاصة في مجال قطاع المنتجات الصناعية التحويلية.
على أسس صحيحة وسليمة من خالل تحديد  العمل على االندماج في االقتصاد العالمي، بناءً  •

الوقت المناسب لالنفتاح ومجاالته، حتى ال يتعرض االقتصاد الفلسطيني لألزمات التي تعرضت 
 لها الدول اآلسيوية.
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 في االقتصادية يةفي التنم ودوره قطاع الصناعة الخاص ) بعنوان "تجربة2010دراسة محمد زوزي (
 الجزائر". 

 الخاص القطاع تجربةحـول االقتصادية،  العلوم في الدكتوراه شهادة لنيل قدمت هذه الدراسة كأطروحة 
 مركزا المنطقة العتبار الدراسة، كونها تستحق غرداية، والية لتجربة التعرض مع بالجزائر، الصناعي

 الوطني، االقتصاد في مكانة هامة تتبوأ بان الجغرافي موقعها اهلها ففقد كبيرا، واقتصاديا تجاريا
 العام للقطاع منحت الميزات التي رغم طويلة فترة منذ الخاص القطاع لعبه الذي الكبير للدور باإلضافة

 في المختار السياسي واالقتصادي والنهج تماشيا ،)1967( سنة بعد التنمية عملية في كمحور أساسي
 في الدولة تدخل يعتمد على والذي التنمية عملية في الالرأسمالي النهج انتهاج في والمتمثل المرحلة تلك

 التنموي في المجهود الفعالة والمساهمة بالتوسع الخاص للقطاع تسمح لم والتي االقتصادية، الحياة
 للتوجه القطاع الخاص أمام االبواب غلق وبالتالي الخارجية للتجارة احتكار من ذلك تبع وما الشامل،

 بقيت المنتجات ذلك رغم والتمويل، التموين من حاجياته على للحصول الخارجية االسواق نحو
 لباناأل ومنتجات والخردوات الغيار قطع من الوطنية، السوق على تتدفق للمنطقة الصناعية
الخاص  للقطاع تدريجيا سمحت والتي الثمانينيات في جاءت التي القوانين مع وازدادت الخ،....والنسيج

 وقد ناقشت الدراسة القوانين، وتلك يتماش لم العملي الواقع أن الإ التنمية، عملية في أكثر بالمساهمة
 ذلك والتي تتلخص في: عن نجمت التي اآلثار

عملية  في له المنوط الحقيقي الدور عن بعيدا يعد الجزائر في قطاع الصناعة الخاص نأ •
تصاحب  التي االدارية التعقيدات الى هذا ويرجع السياسية، للقيادة ارتياحه عدم التنمية، بسبب

الغامضة  والتشريعات القوانين من الهائل للكم باإلضافة الخاصة، المشاريع االستثمارية انشاء
واخطاء  االدارة رحمة تحت المستثمرين يضع مما لها، على الجهات المختصة الموجهة حتى

 .التطبيق

ذات  الغذائية الصناعات قطاع في استثماراته يركز يزال ال الصناعي الخاص القطاع نأ •
وطنية  استراتيجية ضمن يعمل وال السريعة، الربحية ذات القطاعات في او االستهالك الواسع

 شاملة.

للتنمية  بديلة ) بعنوان "سياسات2009الفلسطيني) ( الشعب مساعدة دراسة األونكتاد (وحدة
 الدولة". وتكوينالمستدامة  الفلسطينية

الفلسطيني  االقتصاد إلعادة تأهيل االقتصادية المطلوبة السياسات تحديد طبيعة هدفت هذه الدراسة
الكمي لالقتصاد  األونكتاد نموذج على محاكاة التحليل واعتمد الطويل. األجل في ونموه وٕانعاشه

جل ، من أ-ISF) تكاملالم ) (إطار المحاكاةIntegrated Simulation Framework( الفلسطيني
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السياسات  وواضعي المفاوضين تزود وتقييمها بحيث السياسات بدائل تقدير كمي لمختلف وضع
االقتصادي  النمو تحقيق أجل من السياسة المطلوب حيز نوع ونطاق إلى نافذة بنظرة الفلسطينيين

 .المستدام

المالية والنقدية  السياسات أدوات أبسط من الفلسطينية السلطة يحرم الحالي االقتصادية السياسة إطار إن
محاكاة النموذج  وتوضح الضعف. في غاية اقتصاد إدارة أجل من الصرف سعر وسياسة والتجارية
الذي  االستقرار النسبي إلى والعودة اإلغالق كثافة تخفيض أن األساسي في السيناريو الحالي للوضع

وال معالجة  اإلنتاجية القدرة خسارة عن للتعويض كافيين لن يكونا )2000( عام موجودا قبل كان
تخفيض البطالة  إلى يؤدي أن يمكن نمو الفلسطيني وتحقيق االقتصاد في العميقة المشاكل الهيكلية

ضروري النتعاش  أمر الفلسطينية المحتلة األراضي على المفروض اإلغالق رفع إن بدرجة معقولة.
التنمية المستدامة.  مسار االقتصاد يبدأ حتى ذلك من أكثر يستدعي األمر ولكن االقتصاد الفلسطيني،

السياسة  من أدوات واسعة بمجموعة الفلسطينيين السياسات واضعي لتمكين ملحة حاجة وكذلك هناك
 .الفلسطينية اإلنمائية الرؤية لتحقيق االقتصادية

  ".الضفة الغربية وغزةتجارة في الو  واقع الصناعة) بعنوان "2006(غازي الـصوراني دراسة 

تقييم قطاع الصناعة ومدي مساهمته في الناتج القومي المحلي ومدي مساهمة  الدراسة الي هدفت
الصناعة والتجارة في التشغيل لأليدي العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتناولت الدراسة تقييما 

تهدف إلى تقويض االقتصاد الفلسطيني الخارجية في ظل اإلجراءات اإلسرائيلية التي  لوضع التجـارة
 .ومواصـلة تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي

التأسيس آلليات عمل، اقتصادية تجارية، تدفع نحو تعزيز قدرة االقتصاد الفلسطيني ودعت الدراسة الى 
التحديات التي تواجه على االندماج الداخلي بين كل من الضفة والقطاع، باعتبار هذا االندماج من أهم 

قتصاد الالتوجه نحو فصل اقتصادنا الفلسطيني عن اكذلك اقتصادنا من اجل التقدم والتنمية والنمو، و 
موضوع الفصل وتحقيقه يمثل الخطوة الرئيسية على طريق فك حالة التبعية واعتبر ان اإلسرائيلي، 

ة اقتصادية إسرائيلية، لمجمل اقتصادنا واإللحاق من جهة، وٕالغاء مفاعيل أوسلو واتفاق باريس كمرجعي
 .الفلسطيني
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االسرائيلية وامكانيات تحقيق  الفلسطينية ) بعنوان "تقويم العالقات الجمركية2005دراسة نائل فارس (
 االستقرار االقتصادي".

وتحليل البلديين،  بين التجارة مؤشرات وبيان الفلسطينية االقتصادية العالقات تقييم إلىهدفت الدراسة 
على  االقتصاد الفلسطيني قدرة إمكانية مدى بحث وكذلك العالقة، هذه تطوير على المؤثرة العوامل

 .االندماج لذلك خيارات ووضع المجاورة، العربية للدول باالقتصاد االندماج

المجاورة،  الدول مع الحرة المنطقة لقواعد مطابقة حرة تجارة منطقة بعمل توصية خلصت الدراسة في
 إلى أوصت كما العمل اإلسرائيلي، سوق إلى األفراد تحرك لضمان حرية وأكثر منةآ ممرات فتح وكذلك
 .الفلسطيني االقتصاد كفاءة وتحسين من التهريب الحد بغرض المباشرة غير الضريبية السياسات تنسيق

الفلسطينية  األراض على منةآ استثمارية بيئة توفير أجل من صناعية مناطق كما اوصت الدراسة بإنشاء
 .الخارجية االستثمارات من المزيد وجلب

التكامل العمودي واألداء االقتصادي في ) بعنوان "2004) (عطياني نصرو  مكحول، باسمدراسة (
 ". الصناعة التحويلية الفلسطينية

المعرفة على لى قياس درجة التكامل العمودي في الصناعات التحويلية الفلسطينية إهدفت هذه الدراسة  
مستوى الحد الرابع حسب التصنيف الدولي للنشاط االقتصادي، وتقدير تأثير التكامل العمودي على أداء 

الصناعية التحويلية، وذلك باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد، باالعتماد على بيانات  ؤسساتالم
 ). 1997المسح الصناعي لسنة(

ة الى المبيعات كمؤشر لدرجة التكامـل العمودي. وبينت النتائج ارتفاع وقد استخدمت نسبة القيمة المضاف
درجة التكامل العمودي بشكل عام في الصناعات الفلسطينية عند مقارنتها مع بعض الدول العربية 

خرى. أروع الصـناعات التحويلية من جهة المحيطة من جهة، واختالف درجة التكامل العمودي بـين فـ
الصناعية، ويزداد تأثيره  ؤسساتنتائج أن التكامل العمودي يؤثر إيجابيـا علـى أداء المكما تبين من ال
لى أهمية استخدام التكامـل إر النتائج الكبيرة. وتشي ؤسساتالصغيرة مقارنة الم ؤسساتعلى أداء الم

الصناعية لمواجهة الضغوط  ؤسساتالعمودي من قبل القطاع الخاص كاستراتيجية لتحسين أداء الم
التنافسية المتزايدة في المناطق الفلسطينية. كما يمكن للجهات الحكومية المعنية تشجيع عمليات التكامل 

لى زيـادة إبعد التأكد من أن ذلك لن يؤدي  ؤسساتلملالعمودي من خالل االندماج، أو النمو الذاتي 
 .القـوة االحتكاريـة للمنتجين
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 التكاليف هيكل) بعنوان "2004" (ماس" الفلسطيني االقتصادية السياسات اثأبح معهددراسة 
 ". التنافسية القدرة على وأثرهما الفلسطينية الصناعات في الحجم واقتصاديات

 اإلجراءات تأثير، و غزة وقطاع الغربية الضفة قطاع الصناعة في واقعهدفت الدراسة الي تحديد 
 في التكاليف هيكلو  المستقبلية، قطاع الصناعة والتوقعات على االنتفاضة قمع إلى الهادفة اإلسرائيلية

 في اإلنتاج تكاليف لمكونات النسبي التوزيع تقدير خالل من الفلسطينية الصناعة فروع مختلف
 حيث من المختارة، الدول بعض في مثيله مع الفلسطينية الصناعة أداء ومقارنة الفلسطينية، الصناعات

 المستوى على التكاليف دالة تقدير تم كما. العمل عنصر استخدام وكفاءة واإلنتاجية، ،األجور متوسط
 وأجور اإلنتاج، حجم من لكل التكاليفة مرون باحتساب يسمح بما ،)الفلسطينية الصناعة فروع( الفرعي
 .الصناعية للفروع الحجم واقتصادات عوائد وتقدير العمال،

 في المؤثرة والعوامل اإلنتاج، تكاليف هيكلية تشمل عدة بعوامل تتأثر التنافسية القدرةبينت الدراسة ان و 
المقترحة  التوصيات بعض تقديم تم، و االستثمارية البيئة في المؤثرة الحكومية والسياسات اإلنتاج نوعية

 والتي تمحورت حول: الفلسطينية للصناعة التنافسية القدرة تحسينل

 وعليه ال. االندماج أو الذاتي، التوسع على الحجم بوفورات تتمتع التي المشاريع حفز من بد ال •
 قدرتها لرفع الصغيرة المشاريع واالندماج بين التوسع أهمية تبين حكومية برامج وضع من بد

 .التنافسية

 تحسين إنتاجية على تركز أن بد ال للصناعة التنافسية القدرة لتحسين هادفة سياسة أية أن •
 ويفضل. عام بشكل الفلسطينية الصناعة في العمل عنصر استخدام كفاءة نتيجة تدنيالعاملين 

 يتم أن ويمكن. العاملين محاولة تخفيض أجور من بدال اإلنتاجية لتحسين مصادر عن البحث
 :عدة منها طرق خالل من اإلنتاجية تحسين

 أفضل. نوعية أو مقبولة بأسعار اإلنتاج مدخالت على والحصول واإلدارة، اإلنتاج أنظمة تطوير •

 مثيلتها. من تكلفة أقل بديلة مدخالت إيجاد •

 المنتج. تحسين جودة •

 .الرأسي والتكامل منحنى الخبرة، عن الناشئة واآلثار الحجم اقتصادات من االستفادة •

 :يأتي ما إلى حيث خلصت الدراسة
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 التحويلية الصناعات قطاعات في تعمل الصناعية المؤسسات من%) 95( أن •

) 5( مـن اقل توظف المنشآت هذه من%) 90( أن إذ العاملة الصناعية المنشآت حجم صغر •
 .فردية منشأه هي المنشآت هذه من%) 87( وان عمال

 إسرائيل". من المستوردة السلع إحالل ) بعنوان "آليات2004( مقداد د. محمد دراسة أعدها

الواردات  هيكل وتحليل الفلسطينية، الخارجية التجارة واقع على الي التعرف الدراسة هدفت هذه
إسرائيل وحجم  من للواردات المحلية البدائل تحديد وٕامكانية إسرائيل، وٕالى من والصادرات الفلسطينية

التعرف على  الدراسة حاولت السلع، كما هذه حماية على والقدرة المحلية السلع جودة االستيراد، وكذلك
هذه المنتجات،  جودة تحسين والتأكيد على المحلية المنتجات جودة ولح المستهلكين جمهور اتجاهات
  المنتجات المحلية. في تسويق التجار تواجه أن يمكن التي والعقبات المشكالت على والتعرف

لواقع  تحليل الباحث فيها قدم إسرائيل، من المستوردة السلع من آليات إحالل مجموعة حول دراسة
سياسيات  وضع أن يرى منها. حيث يعاني التي الهيكلية واالختالالت والمشاكلالفلسطيني  االقتصاد

التنمية  عملية في يساهم أن يمكن اإلنتاجية، القطاعات تطور لصالح تغيير تدريجي تحدث واقعية
من  استيرادها يتم التي للسلع الواردات إحالل على تقوم سياسات اعتماد من خالل المطلوبة. وذلك

القطاعات  واقع دراسة إلى يحتاج السياسة هذه تطبيق أن الباحث ويؤكد محليًا، يتم إنتاجها بسلع إسرائيل
التنمية  عملية إحداث في السياسة هذه نجاح أجل قطاع الصناعة والزراعية من خاص اإلنتاجية وبشكل

 .والتطوير

األولى  في المراحل كونه الفلسطيني،االقتصاد  واقع تالئم الواردات إحالل استراتيجية أن وترى الدراسة
قطاع الصناعة والزراعة ستساعد  وخطط لتطوير سياسات تطبيق على التركيز مع وتطبيقها من النمو،

 .االستراتيجية هذه نجاح في

واالسرائيلي  الفلسطيني االقتصادين ) بعنوان "االرتباط وفك االرتباط بين2004دراسة منار اللحام (
 )". 2002-1994ارجية (قطاع التجارة الخ

وبصفة  الفلسطيني واإلسرائيلي االقتصادين بين االرتباط وقوي عوامل على التعرف هدفت الدراسة إلي
مع  تتالءم آليات إيجاد مدى إمكانية وبالتالي العوامل، هذه وأسباب .الخارجية التجارة قطاع خاصة
لالقتصاد  التبعية من التحرر في طريق والسير االرتباط، ذلك لفك الفلسطيني االقتصادي الواقع

 .فلسطينية تنمية خلق جلأ من العربي وذلك بمحيطة الفلسطيني االقتصاد وربط اإلسرائيلي،
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من  باإلسرائيلي  الفلسطيني االقتصاد ربط وعمقت أدت اإلسرائيلية السياسات أن إلىخلصت الدراسة 
 إلى أدت اإلسرائيلية السياسة الخارجية، وهذه التجارة قطاع على إسرائيل وهيمنة العسكرية األوامر خالل
 .والصناعة الزراعة قطاع على التأثير

القدرة االستيعابية  لتوسيع للسعي فلسطينية تنموية اقتصادية سياسية انتهاج وصت الدراسة علىوأ
وبذل  االنتعاش واألعمار، لتحقيق برنامج صياغة على العمل الفلسطيني، وكذلك المحلي لالقتصاد

حالة  من تخليصه الخارجية ومحاولة التجارة قطاع هيكلة وٕاعادة عمل فرص خلق اجل من جهود
 .التبعية

 الفلسطينية االسرائيلية".  االقتصادية ) بعنوان "واقع ومستقبل العالقة2003دراسة (النقيب والعارضة، 

االقتصاديين الفلسطيني  بين للعالقة الحاكمة األساسية العوامل وتتبع تحديدإلى هدفت الدراسة 
االقتصاد  بين مستقبلية للعالقة نظرة وضع وكذلك العوامل، هذه خصائص على والتعرف واإلسرائيلي
 .والفلسطيني اإلسرائيلي

والمعايير  بذات القواعد محكومة ستبقي باإلسرائيلي الفلسطيني االقتصاد عالقة أن إلىخلصت الدراسة 
الدولة  وقيام اإلسرائيلي الصراع الفلسطيني تسوية تسبق التي الفترة لطوا واالستيطان االستعمارية
 .الفلسطينية

منح  ومتكافئة، وضرورة متوازنة تكون أن يجب البلدين بين مستقبلية عالقة أية وصت الدراسة أنوأ
 .مستدامة مستقلة سياسة تنموية وانتهاج العالمية باألسواق لالنخراط الفلسطيني لالقتصاد القدرة

لتحقيق  المطلوبة والسياسات الفلسطيني االقتصاد ) بعنوان "معوقات2002دراسة د. عزمي االطرش (
 والمّطردة".  المستقلة التنمية

 المالية والنقدية. -االقتصادية السياسات في الدكتوراه شهادة لنيل كأطروحة قدمت هذه الدراسة

 وتقدير السياسات الممكن، الناتج الفلسطيني وتقدير االقتصاد قدرات حصر إلى هذه الدراسة هدفت 
 .ومطردة مستقلة تنمية إحداث وامكانيات فرص الفلسطيني، وتقدير لالقتصاد مواءمة األكثر االقتصادية

 إلى: الدراسة وخلصت

 وأن أحداهما لألخرى، ليس بدائل الخارج أو الداخل نحو اإلنتاج في التوجه استراتيجية أن •
 باألخذ بكال تسمح السوق نطاق حجم أو اإلنتاجية، سواء الفلسطيني، االقتصاد إمكانيات



 

101 
 

 االقتصاد بها يمر التي المرحلة مع تغير يتغير منهما كل ثقل كان نوإ  واحد، آن في التوجهين
 الفلسطيني.

 في تحديداً  العاملة، األيدي كثافة إلى تحتاج التي األنشطة االقتصادية على التركيز ضرورة •
 عملية التنمية. من األولى المرحلة

 العملية االستثمارية، في تثبيط أسهمت الفلسطينية، الوطنية السلطة أداء في ثغرات وجود •
 حساب على النشاط الريعي، على والتركيز والفساد، اإلدارية والمعوقات االحتكاري، بنشاطها
 .اإلنتاجي النشاط

 : منها توصيات بعدة الدراسة وأوصت

 لبناء المدى بعيدة عامة سياسة فلسطينية تحديد دولة قيام حالة في الحكومة من يتطلب •
 سياسة واعداد لتوجيه اإلعمار إعادة ووضع برامج اإلصالحية، التدابير ووضع المؤسسات

 .االستراتيجية للتنمية

يمكن إسقاط نظرية التنمية غير المتوازنة، على االقتصاد الفلسطيني بسبب وجود قطاعات  •
ريادية، وطاقات معطله متفاوتة، ويبرز هذا مدى أهمية تعاقب االستثمار ووضع التراتبية 

 نتاجية.النسبة لالستثمار في القطاعات اإلالمناسبة ألولوياته، وخاصة ب

يوجد لدى االقتصاد الفلسطيني قدرة في الوصول الى االنتاج القادر في تحقيق التوظيف الكامل،  •
 نتاجية المعطلة. ويل الالزم للتعاطي مع الطاقة اإلسليمة وتوفير التم في ظل سياسات اقتصادية

) بعنوان "دور قطاع الصناعة 2002) (ماس( الفلسطيني االقتصادية السياسات أبحاث معهددراسة 
 الفلسطينية". االقتصادية التنمية في

وتطورات قدراته حجم  الضوء على واقع قطاع الصناعة الفلسطيني، من حيث تسليط إلىهدفت هذه 
  .االستثمارية واإلنتاجية والتصديرية والتشغيلية

إجراءات االحتالل اإلسرائيلي، التي استهدفت محاصرة نمو قطاع الصناعة وٕاتباع  أشارت الدراسة إلى 
السوق الفلسطينية بمنتجات إسرائيلية مما أدى إلى تراجع الصناعات التقليدية الفلسطينية،  سياسة إغراق

ساس التعاقد لى نشوء صناعات صغيره، تعمل على أمما ادى ا .الموجهة لالستهالك المحلي تلكخاصة 
 من الباطن مع الشركات االسرائيلية.
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 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

المؤشرات الخاصة بقطاع  من عدد مع أّنها تعاملت ُيالحظ السابقة، الدراسات استعراض وبعد وأخيرًا،
 األحيان، أغلب في توافقها رغم هذه الدراسات، في المتباينة النتائج بعض هناك كانت وقد ،الصناعة

ا سرائيلية، وطرحها للعديد من الفرص والتحديات التي يواجهوخاصة فيما يتعلق بالمعيقات واإلجراءات اإل
الدراسة حجم  هذه تناولت و قطاع صناعي محدد بشكل خاص، لذااالقتصاد الفلسطيني بشكل عام، أ

 توجد ال بخاصة أّنه الطاقات المعطلة في قطاع الصناعات التحويلية، والسيناريوهات المختلفة لقياسها،
تحاول وضع التصور المستقبلي  كما العوامل، هذه والتحليل بالبحث تناولت فلسطين في سابقة دراسات

 . المنهجية المتبعة في الدراسات األخرى كما ان المنهجية المتبعة تتوافق مع .لقطاع الصناعات التحويلية

 ويمكن تلخيص أهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يأتي:

  من حيث بيئة الدراسة: •

إجراء  أجريت الدراسات السابقة خالل فترات زمنية مختلفة، وفي معظمها لقطاع صناعي واحد، بينما تم
  .فلسطين في )2014-1994التحويلية خالل الفترة (قطاع الصناعات  على الدراسة هذه

 للبحث الزمنية الحدود:  

 نهاية حتى وٕانجازها أهدافها لتحقيق واستغرقت ،)2015(كانون األول  بداية من الدراسة بإجراء البدء تم
 البيانات إلى االستناد تم الدراسة، لموضوع واسعة نظرة إعطاء بهدف وكذلك. )2016( آذار عام شهر

 ).2012( وعام) 2008( عام بين الواقعة للفترة واالحصائيات الفلسطينية والدولية،

 :من حيث أهداف الدراسة  

تنوعت االتجاهات البحثية للدراسات السابقة، ولكن أهدافها انحصرت بمتغيرات غير محددة بالشكل الذي 
والمعوقات والتشوهات الهيكلية اهم القيود والتحديات  على الضوء تسليطتهدف إليه هذه الدراسة، حيث 

خالل  من الفلسطيني الصناعي تطور القطاع أمام عائقا تقف واإلنتاجية الموروثة عن االحتالل التي
تحديد الطاقات و  العامة. خصائصها وتحديد الكلي والفرعي المستوى المؤشرات الرئيسية على تشخيص
على  وتأثيرها ،مارسات االحتالل اإلسرائيليةفي قطاع الصناعة نتيجة سياسات وم والمستلبة المعطلة
 صناعي قطاع على قيادة قادرة استراتيجية وسياسات مالئمة وضعواالسهام في  في فلسطين. التنمية
 القطاع الصناعي لمستقبل ووضع تصورات للمجتمع الفلسطيني، واالجتماعي المادي البناء يقود متطور

 . في فلسطين
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 الرابعالفصل 
_______________________________________________________________ 

 الدراسة إجراءات

 مقدمة 1.4

قطاع الصناعة  عنوان تحت الدراسة هذه إجراء في الباحث اتبعها التي المنهجية على الفصل هذا يشتمل
 استخدمها التي المهمة راتيالمتغالتحويلية الفلسطيني فرص وتحديات وتأثيره على التنمية االقتصادية. 

 الدراسة، وحدود البيانات، تحليل في المستخدمة واألدواتالبيانات،  نوعية إلى باإلضافة الباحث،
 .الدراسة وأدوات المستخدمة، والمصادر الدراسة، ومنهجية وعينتها، الدراسة ومجتمع الدراسة، ومحددات

 الدراسة منهجية 2.4

 التعدد الباحث استخدم عليها، لإلجابة الدراسة تسعى التي األسئلة خالل هداف الدراسة، ومنأ إلنجاز
المنهجي (المنهج المتعدد)، متمثال بكل من المنهج الوصفي والتحليلي (تحليل المضمون) واالرتباطي 
في تحليل البيانات، منهجًا للدراسة، بهدف دراسة العالقات بين المتغيرات، والتعبير عنها كميًا وكيفيًا، 

فة إلى الوصول إلى استنتاجات وتعميمات تساعد في تفسير الواقع المدروس، والتنبؤ بمتغيراته، إضا
في دراسة البيانات التاريخية وتحليل مضمونها، كما تّم استخدام المنهج  المكتبيوالمنهج التاريخي 

 ).2014-1994النوعي (الكيفي) من خالل تحليل المؤشرات الصناعة من االعوام (

 الدراسة أدوات 3.4

داة أ على االعتماد تم الدراسة، مقاصد لتنفيذ والمعلومات البيانات على والحصول الدراسة أهداف لتحقيق
القياس الكمي بشكل اساسي، اضافة الي جمع البيانات وتحليلها، كما استخدم في البحث اشتقاق 

و االستقراء، علمية، باالستنباط أأسس  إلى، استنادا البيانات واجراء بعض العمليات الحسابية عليها
 وتحليل معطيات البحث، والربط بين تلك النتائج.

 مصادر البيانات 4.4

 :التالية البيانات مصادر على االعتماد تم فقد البيانات لمصادر بالنسبة أما
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 وبعض والخاص العام القطاع لمؤسسات الميدانية الزيارة: خالل من األولية البيانات على االعتماد
 قطاع الصناعة في وفي التنمية مجال في العاملة حكوميةال غير والمنظمات التعليمية المؤسسات

 .فلسطين

الكتب  وبعض المجال، هذا في السابقة الدراسات بعض خالل من الثانوية البيانات على االعتماد
اإلنترنت،  شبكة على المواقع وبعض المتخصصة العلمية والمجالت والتقارير والدوريات والمراجع

حصاءات والنشرات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد، وزارة واإل
 الصلة. ذات الرسمية ، والمواقعتصاديةقاال بالشؤون المعنية الدوليةاالقتصاد، والتقارير والنشرات 

 وثبات األداة صدق 5.4

خضعت البيانات للتدقيق والفحص البيانات وتحليلها، وأجمع  إلىداة القياس الكمي، اضافة أ استخدمت
 سلوب االستنباط واالستقراء في ذلك. المقارنة، وكذلك القياس، واعتمد أو 

 الدراسة متغيرات 6.4

 ويغلب معدال، أو وسيَطا، يكون أو اآلخر على أحدها يعتمد المتغيرات من العديد على ةراسدال تحتوي
 قيمته في تؤثر حيث المستقلة، المتغيرات من مجموعة أو واحد متغير على التابع المتغير يعتمد أن

 :وهما المتغيرات من نوعين على الدراسة هذه تضمنوت .منها أي قيمة تغيرت حالما

 متغيرات خالل من قياسها باعتماد وذلك التابع المتغيرالتنمية االقتصادية  مثلت لقد :التابع المتغير
 منها واحد كلاختالف  يؤثر أخرى متغيرات تحدده تحقيق التنمية االقتصادية مدى وٕان أخرى، مستقلة

 .فلسطين في تحقيق التنمية االقتصادية مدى في

 المتغير مامهيلية في فلسطين وفرصه والتحديات ألقد مثل قطاع الصناعة التحو : المستقل المتغير
 المتغير قيمة في يؤثر فإنه عند تغيره ولكن الدراسة، في المتغيرات من بغيره يتأثر ال المستقل الذي

 . التابع

 حدود الدراسة  7.4

)، وهو الضفة الغربية 1967ينحصر مكان البحث في الجزء المحتل من فلسطين (الحدود المكانية: 
 .وقطاع غزة
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وٕانجازها )، واستغرقت لتحقيق أهدافها 2015شياط (إجراء الدراسة من بداية ب البدء تم: الحدود الزمانية
 إلى االستناد تم ،الدراسة لموضوع واسعة نظرة إعطاءوكذلك بهدف  ).2016(شهر مارس نهاية  حتى

 ).2014-1994من ( فلسطين االقتصادية في البيانات

 محددات الدراسة 8.4

أهمها نجازه له، يمكن إبراز إ أثناء عديدة صعوبات واجهت الباحث ،وعلمياً  هذا البحث نظرياً  إلى بالنظر
 :يأتبما ي

نظرًا لضيق الوقت وتشعب هذا الموضوع، لم يتمكن الباحث من تناول جميع المؤشرات  •

 االقتصادية بشمولية.

ما  ،االعتماد على مراجع أجنبيةندرة هذا النوع من الدراسات عربيًا حسب علم الباحث، أدى إلى  •

 للترجمة. إلى بذل جهود إضافية هاضطر 

نظرًا لطبيعة الدراسة، وفي ظل غياب إجماع وتباين في اآلراء واألفكار حول هذا النوع من  •

 .للبحث المالزم العلمي االستنتاج صعوبةالدراسات، يزيد من 

 .وعدم وجود دراسات حديثه نسبيا بالموضوع،صعوبة جمع المراجع ذات الصلة  •

 تهاالدراسة وعين مجتمع 9.4

). 2014-1994من ( فلسطين االقتصادية فيحصائيات ت واإلالبيانايتألف مجتمع الدراسة من جميع 
)، وهو الضفة الغربية 1967في الجزء المحتل من فلسطين (مناطق الفي مختلف  الخاصة بالصناعةو 

 .وقطاع غزة

 إلى االستنادالتحويلية، بقطاع الصناعات حصائيات الخاصة بالبيانات واإلما عينة البحث فتتكون من أ
 ).2014-1994من ( فلسطين االقتصادية في البيانات

 جراءات الدراسةإ 10.4

، وجدولتها وتبويبها، وفحصها البيانات، جمع تم الدراسة، أهداف تدعم مؤشرات إلى الوصول بهدف
). Excelالجداول (معالجة  برنامج باستخدام إحصائياً  ومعالجتها الحاسوب بواسطة معها التعامل ليسهل
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الحسابية، والنسب المئوية، والمجاميع،  المتوسطات معالجة الجداول، لحساب برنامج كما تم استخدام
 .ونسب التغير المئوي، والمعدل

جل تحديد الطاقات التي عطلت، وتحديد يل واقع الصناعات التحويلية، من أاعتمد البحث على تحل
الطرق التي تساعد على تطوير هذا القطاع ألهميته في التنمية، وتحليل االتجاهات والعالقات، ووضع 

 التنبؤات المختلفة ضمن السيناريوهات الثالث التالية: 

حيث كان  نشاء السلطة الوطنية الفلسطينية،: بقاء الوضع القائم خالل بداية إولالسيناريو األ .1
حيث تعتبر  %)،12.5ساس () كسنة أ1997اعات التحويلية عام (معدل التشغيل في الصن
وسلو، والتي انعكست بقدر نسبي من النمو االقتصادي طبيق اتفاقية أالسنة الثالثة من بدايات ت

%)، 6متماشيا مع االستقرار السياسي النسبي، ومعدل نمو التشغيل في الصناعات التحويلية(
)، مع تثبيت نسب 1.5رقم( كاسا لمعدل النمو في مجموع العاملين وفق بيانات جدولانع

نتاجية العامل، ومساهمة العامل في القيمة المضافة وفق الواقع. وذلك تطابقا لما البطالة، وإ 
 ومستقبل" ج" المنطقة: غزة وقطاع الغربية الضفة" بعنوان )2013(اقرته دراسة البنك الدولي 

 الستيعاب ) سنويا%6يقارب( نمو معدل ضرورة تحقيق إلىشارة ، حيث إ"الفلسطيني االقتصاد
  العمل. سوق على الجدد الوافدين

 التشغيل معدل ثبت حيث، الفلسطينية الوطنية السلطة نشاءإ السيناريو الثاني: تحقيق نمو بعد .2
وصوال للتوظيف الكامل عند %)، 12.5( اساس كسنة) 1997( عام التحويلية الصناعات في

نتاجية العامل، ومساهمة العامل في القيمة المضافة وفق الواقع، إ%). مع تثبيت 8نسبة بطالة(
) حول توقعات النمو االقتصادي المستدام لمناطق 1994دراسة األونكتاد ( إلىوذلك استنادا 

باشتراط استرجاع ) 2010-1998التوظيف الكامل ( إلىالضفة الغربية وقطاع غزة للوصول 
 ).1994مواردها االقتصادية(األونكتاد، 

، الفلسطينية وسيطرتها على مواردها الوطنية السلطة نشاءإ بعد نمو السيناريو الثالث: تحقيق .3
)، .%8عند( بطالة نسبة ، بوجود%)18( بنسبة التحويلية الصناعات في تشغيل معدل وتحقيق

اسوتا بالدول المستقلة والمسيطرة على مواردها مثل المملكة االردنية، كاقتصاد مماثل لالقتصاد 
نتاجية العامل، مع تثبيت إالفلسطيني، (الموقع اإللكتروني لغرفة تجارة وصناعة عمان)، 

 ومساهمة العامل في القيمة المضافة وفق الواقع.
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 الخامسالفصل 
_______________________________________________________________ 

 انتائج الدراسة ومناقشته

 مقدمة 1.5

نشاء إ منذ، فلسطين في ات التحويليةقطاع الصناع عن تحليل للبيانات حول واقع نبذة الفصل هذا يضم
 الخسائرواضح  بشكل يستعرض كما ،)2014( عام وحتى) 1994السلطة الوطنية الفلسطينية عام (

نتائج الدراسة  نسرد الفصل نهاية وفي ،وفق السيناريوهات الثالث المطروحة القطاع بهذا لحقت التي
 ونناقشها بشكل تفصيلي.

 واقع الصناعات التحويلية 2.5

ركزت االستراتيجيات، والسياسات، والخطط الوطنية المختلفة على تطوير وتنمية الصناعة الفلسطينية 
الصناعات التحويلية بشكل خاص، حيث يعتبر قطاع الصناعة طوق النجاة للتخلص بشكل عام، وعلى 

نتاج، والتشغيل، وتنمية القطاعات لهذا القطاع من دور في زيادة اإل من الهيمنة والسيطرة االسرائيلية، لما
 خرى.قتصادية األاال

لية  بالتفصيل، وبناء على هم المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعات التحوييتناول هذا الجزء من البحث إ
لية وفق الثالث سيناريوهات، هذه المؤشرات سيتم حساب حجم الطاقات الضائعة في الصناعات التحوي

نتاج، حجم الصادرات ة، حجم اإلهم هذه المؤشرات، نسب التشغيل، المساهمة في القيمة المضافومن أ
 هذه الصناعات.    س مالي الثابت لعلى الواردات، وحجم التكوين الرأ وتأثيره

 واقع التشغيل في الصناعات التحويلية: 1.2.5

يعتبر نشاط الصناعة التحويلية في فلسطين، النشاط الذي يضم أكبر عدد من المؤسسات والتي وصل 
) مؤسسة تعمل في مختلف 17057صل (مؤسسة صناعية من أ) 15,966) إلى(2014عددها عام (

سسات في غالبيتها بالمؤسسات الصغيرة (ال تمسك سجالت األنشطة الصناعية، وتتسم هذه المؤ 
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) عاملين) حيث تمثل هذه الفئة ما 5محاسبية، الكيان القانوني لها مؤسسات فردية، توظف أقل من(
 ).2014سلسلة المسوح االقتصادية، %) من إجمالي عدد المؤسسات (94.8نسبته (

ات إلى أن صنع المعادن عدا الماكينات، وصنع وبالنظر إلى هيكلية الصناعة التحويلية تشير البيان
األثاث، وصنع المنتجات الغذائية والمشروبات تساهم بنسبة عالية في الصناعات التحويلية من حيث 
عدد المؤسسات، حيث يعمل في هذه الصناعات أكثر من نصف المؤسسات الصناعية، فيما حوالي 

 لون ضمن نفس األنشطة.نصف المشتغلين في قطاع الصناعات التحويلية يعم

 ( الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)، والي الجدول لإلحصاء الفلسطيني المركز بيانات إلى بالرجوع
، والتي تم تجميعها من قيل الباحث واجراء بعض العمليات الحسابية )1.5(رقم والرسم البياني ،)1.5(رقم

 من%) 92.2( تشغيل  في حيث ساهمت الفروع، أهم من يعتبر التحويلية الصناعات قطاع فإن عليها،
) إلى ان 2014-1994كما تشير بيانات الفترة ( الصناعي، القطاع في العاملين عدد إجمالي

الف عامل سنويًا، وكان عدد العاملين في ) 61.4(الصناعات التحويلية تسهم بتشغيل ما متوسطة
) عامل. 78072وصل عدد العاملين إلى () هو األعلى حيث 2014الصناعات التحويلية في العام (

%) تقريبًا من إجمالي 10من ناحية أخرى يشكل عدد العاملين في الصناعات التحويلية ما نسبته (
 ).2014سلسلة المسوح االقتصادية، العاملين(

أما على صعيد عدد العاملين في كل صناعة  فتشير البيانات إلى أن صناعة المالبس تحتل الصدارة 
) عامل سنويًا تليها صناعة منتجات المعادن الالفلزية وصناعة 13014شغل ما يقرب على (حيث ت

) عامل على 9640) و (11102المنتجات الغذائية والمشروبات بمتوسط تشغيل سنوي يقارب (
الترتيب. وعن نسب النمو في التشغيل لهذه القطاعات الثالثة فالنسبة هي األعلى لصناعة المواد 

 ).2.9%والمشروبات وتبلغ(الغذائية 
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(العدد ) 2014-1994) اجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية حسب النشاط للفترة (1.5جدول (
 باأللف عامل)

ISIC 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 وصف النشاط 
 9.075 7.779 7.179 6.323 6.062 6.253 7.372 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 0.367 0.270 0.181 0.048 0.032 0.035 0.058 صنع منتجات التبغ 16

 1.538 1.451 1.284 0.980 2.122 1.619 1.273 صنع المنسوجات 17

 21.523 18.306 16.901 19.300 13.109 12.105 12.114 صنع المالبس 18

 3.683 3.519 3.708 3.332 2.914 2.658 2.930 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 2.260 1.941 1.736 1.800 1.861 1.752 1.763 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 20

 1.190 0.655 0.577 0.710 0.634 0.616 0.473 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 0.810 1.008 1.006 0.780 0.487 0.571 0.342 الطباعة والنشر 22

 - - - - - - - المنتجات النفطية المكررةصنع  23

 2.056 1.686 1.416 1.869 1.787 1.820 1.399 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 1.954 1.154 1.051 1.098 0.694 0.694 0.783 صنع منتجات المطاط واللدائن  25

 11.701 12.061 11.938 10.899 7.446 6.898 8.691 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى  26

 0.147 0.645 0.161 0.099 0.077 0.071 0.067 صنع الفلزات القاعدية 27

 7.687 7.896 7.362 6.195 4.472 4.259 4.735 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 1.261 0.807 0.813 0.771 0.832 0.930 0.520 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 - - - - 0.112 0.140 - المكاتب والمحاسبةصنع االت  30

 0.818 0.284 0.252 0.263 0.288 0.327 0.225 صنع اآلالت الكهربائية األخرى  31

 0.384 0.047 0.035 - - - - صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 0.129 0.114 0.098 0.079 0.154 0.128 0.159 صنع األجهزة الطبية 33

 0.073 0.085 0.079 0.076 0.075 0.077 0.119 والمركبات المقطورة صنع المركبات 34

 - - - 0.022 0.016 0.043 0.055 صنع معدات النقل األخرى  35

 6.260 6.346 5.534 4.860 3.076 2.612 3.353 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 72.916 66.054 61.311 59.504 46.250 43.608 46.431 مجموع العاملين في الصناعات التحويلية

 572 570 539 477 437 417 420 مجموع العاملين

نسبة العاملين في الصناعة التحويلية الى العدد الكلي 
 للعاملين

11.1% 10.5% 10.6% 12.5% 11.4% 11.6% 12.7% 

  
 الجهاز المركزي لإلحصاء. بيانات استنادًا إلى الباحث إعداد من: المصدر
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لعدد (ا )2014-1994جمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية حسب النشاط للفترة () ا1.5تابع جدول (
 مل)باأللف عا

 
ISIC 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 وصف النشاط 

 9.350 10.093 9.879 9.042 9.126 8.849 8.670 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 0.308 0.277 0.217 0.204 0.212 0.231 0.280 منتجات التبغصنع  16

 1.392 1.888 1.354 1.475 1.595 1.505 1.521 صنع المنسوجات 17

 10.548 10.639 12.909 10.553 12.683 11.801 13.668 صنع المالبس 18

 2.599 2.212 2.494 2.510 2.227 2.472 2.735 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 1.672 1.764 1.852 1.672 1.615 1.918 2.131 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 20

 0.643 0.451 0.514 0.452 0.493 0.560 0.571 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 1.420 1.337 1.209 1.271 1.083 0.924 1.031 الطباعة والنشر 22

 - - - 0.051 - - - صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 1.768 2.023 1.891 1.584 1.850 1.741 1.848 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 1.319 1.094 1.082 1.319 1.247 1.200 1.416 صنع منتجات المطاط واللدائن  25

 10.660 10.189 10.610 11.439 11.324 11.225 10.779 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى  26

 0.284 0.252 0.163 0.173 0.049 0.135 0.103 صنع الفلزات القاعدية 27

 7.405 7.927 8.097 7.576 7.467 7.971 8.804 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 0.644 1.014 0.913 0.633 0.959 0.856 0.902 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 - - - - - - - صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 0.347 0.328 0.299 0.281 0.235 0.206 0.329 صنع اآلالت الكهربائية األخرى  31

 0.025 0.008 0.033 - - - - صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 0.264 0.155 0.124 0.091 0.117 0.127 0.143 صنع األجهزة الطبية 33

 - 0.090 0.095 0.059 0.096 0.139 0.050 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 - - - - - - - صنع معدات النقل األخرى  35

 7.848 7.175 7.480 6.737 7.480 6.720 6.659 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 58.496 58.916 61.215 57.122 59.858 58.580 61.640 مجموع العاملين في الصناعات التحويلية

 690 636 603 551 537 452 480 مجموع العاملين

نسبة العاملين في الصناعة التحويلية الى العدد الكلي 
 للعاملين

12.8% 13.0% 11.1% 10.4% 10.2% 9.3% 8.5% 

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء. بيانات استناداً إلى الباحث إعداد من: المصدر
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لعدد (ا )2014-1994النشاط للفترة (جمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية حسب ) ا1.5تابع جدول (
 مل)باأللف عا

 
ISIC 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 وصف النشاط 

 13.325 15.409 13.639 13.780 10.438 10.803 9.988 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 0.221 0.149 0.201 0.224 0.193 0.178 0.190 صنع منتجات التبغ 16

 1.483 1.230 1.463 1.880 1.248 1.214 1.351 المنسوجات صنع 17

 8.725 11.505 9.517 12.590 11.237 12.118 11.437 صنع المالبس 18

 2.887 2.352 2.403 2.303 1.997 2.245 2.215 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 2.199 2.150 2.238 2.042 1.748 1.920 1.930 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 20

 0.910 0.696 0.811 1.024 0.921 0.588 0.603 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 1.976 1.882 2.055 1.525 1.133 1.597 1.345 الطباعة والنشر 22

 1.015 0.846 - - 0.122 - 0.024 صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 1.152 0.689 2.021 2.353 1.588 1.893 1.753 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 2.904 1.592 2.638 2.329 1.490 1.534 1.652 صنع منتجات المطاط واللدائن  25

 15.350 12.455 14.838 13.712 10.968 10.390 9.577 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى  26

 0.074 0.053 0.077 0.283 0.195 0.302 0.279 صنع الفلزات القاعدية 27

 10.916 9.456 8.900 9.543 8.205 8.735 6.071 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 0.402 0.308 0.352 0.681 0.255 0.473 0.812 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 - - - - - - - صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 0.429 0.164 0.336 0.559 0.280 0.315 0.279 صنع اآلالت الكهربائية األخرى  31

 - - - - - - 0.029 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 0.270 0.279 0.209 0.239 0.170 0.190 0.215 صنع األجهزة الطبية 33

 0.291 0.027 0.124 0.148 0.124 0.088 0.049 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 - - 0.004 - 0.012 - 0.013 صنع معدات النقل األخرى  35

 13.543 11.006 10.960 10.882 8.077 7.984 6.599 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 78.072 72.248 72.786 76.097 60.401 62.567 56.411 مجموع العاملين في الصناعات التحويلية

 917 885 858 837 744 718 667 مجموع العاملين

نسبة العاملين في الصناعة التحويلية الى العدد الكلي 
 للعاملين

8.5% 8.7% 8.1% 9.1% 8.5% 8.2% 8.5% 

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء. بيانات استناداً إلى الباحث إعداد من: المصدر

 

 



112 
 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

مل
لعا

 با
عدد

ال
 

 السنة

 )2014-1994(عدد العاملين في الصناعات التحويلية )1.5(رسم بياني رقم 
 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى

 صنع معدات النقل األخرى 

 صنع المركبات والمركبات المقطورة

 صنع األجهزة الطبية

 صنع معدات الراديو والتلفزيون

 صنع اآلالت الكهربائية األخرى 

 صنع االت المكاتب والمحاسبة

 صنع اآلالت والمعدات األخرى

 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات

 صنع الفلزات القاعدية

 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

 صنع منتجات المطاط واللدائن 

 صنع المواد والمنتجات الكيمائية

 صنع المنتجات النفطية المكررة

 الطباعة والنشر

 صنع الورق ومنتجات الورق

 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش

 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية

 صنع المالبس

 صنع المنسوجات

 صنع منتجات التبغ

 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
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 التحويلية في القيمة المضافة: واقع مساهمة الصناعات 2.2.5

 الجدول (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)، والي لإلحصاء الفلسطيني المركز بيانات إلى بالرجوع
، والتي تم تجميعها من قيل الباحث واجراء بعض العمليات الحسابية )2.5(رقم والرسم البياني ،)2.5(رقم

معدل القيمة المضافة للصناعات  ان حيث الفروع، أهم من رالتحويلية يعتب الصناعات قطاع فإن عليها،
)، كما أن أعلى قيمة 2014-1994) مليون دوالر أمريكي خالل تلك الفترة (726(التحويلية بلغ

) 2014) مليون دوالر يتبعه العام (1477) بمبلغ (2012مضافة للصناعة التحويلية تحققت في العام (
على صعيد مساهمة الصناعات التحويلية في القيم المضافة المتحققة  ) مليون دوالر. أما1415بمبلغ (

من كافة القطاعات ( الناتج المحلي اإلجمالي) فيالحظ أن معدل مساهمة الصناعات التحويلية يقارب 
في  جمالي القيمة المضافةالمضافة للصناعات التحويلية في إ %) وكانت نسبة مساهمة القيمة12.1(

 %). 16ت () تجاوز 1999عام (

على صعيد آخر أظهرت النتائج أن صناعة منتجات المعادن الالفلزية وصناعة األغذية واألشربة 
تستأثران بالحصة األكبر من القيمة المضافة للصناعات التحويلية خالل تلك الفترة بمعدالت قيم مضافة 

لهاتين الصناعتين فقد ) مليون دوالر لكل منهما. وأما معدالت نمو القيم المضافة 155تقترب من(
%) على الترتيب. تلي هذه الصناعات صناعة منتجات المعادن عدا الماكنات، 11.9) و(5.1%بلغت(

 صناعة المالبس وصناعة التبغ.

، والتي )3.5(رقم والرسم البياني ،)2.5(رقم الجدول في لإلحصاء الفلسطيني المركز بيانات إلى بالرجوع
فإن معدل مساهمة العامل في القيمة  راء بعض العمليات الحسابية عليها،تم تجميعا من قيل الباحث واج

حيث  صنع المواد والمنتجات الكيمائيةلف دوالر، تالها ) أ255افة تعتبر األعلى حيث بلغت(المض
صنع لف دوالر، ) أ14حيث بلغت( صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات) الف دوالر، 23بلغت(

) 18حيث بلغت(صنع منتجات المطاط واللدائن لف دوالر، ) أ19حيث بلغت( الورق ومنتجات الورق
لف ) أ14( إلى) الف 13والفلزية حيث تراوحت ما بين( ،صنع منتجات المعادن الالفلزيةلف دوالر، أ

 دوالر.
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بالمليون دوالر (القيمة ) 2014-1994) اجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية حسب النشاط للفترة (2.5جدول (
  امريكي)

ISIC 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 وصف النشاط 
 123 89 102 61 44 38 41 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 71 76 2 1 1 0 1 صنع منتجات التبغ 16

 10 21 18 8 22 14 9 صنع المنسوجات 17

 97 81 78 97 70 70 60 صنع المالبس 18

وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية دبغ 19  15 19 28 15 19 22 36 

 20 14 13 11 8 13 12 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 20

 8 14 10 10 12 12 7 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 5 9 7 5 3 3 2 الطباعة والنشر 22

 0 0 0 0 0 0 0 صنع المنتجات النفطية المكررة 23

والمنتجات الكيمائيةصنع المواد  24  11 22 26 24 30 28 27 

 28 45 16 15 12 3 7 صنع منتجات المطاط واللدائن  25

 100 187 228 110 91 66 86 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى  26

 1 10 1 1 0 0 0 صنع الفلزات القاعدية 27

 52 63 54 47 26 20 33 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 14 7 7 7 13 9 4 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 0 0 0 0 1 0 0  صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 9 2 3 7 2 2 1 صنع اآلالت الكهربائية األخرى  31

 1 0 0 0 0 0 0 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 0 1 1 0 1 1 0 صنع األجهزة الطبية 33

المقطورةصنع المركبات والمركبات  34  1 1 1 1 0 1 0 

 0 0 0 0 0 0 0 صنع معدات النقل األخرى  35

 44 39 48 32 19 14 24 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 647 708 637 453 380 309 314 اجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية 

 4,314 4,271 4,068 3,760 3,410 3,283 2,843 الناتج المحلي اإلجمالي

 %15.0 %16.6 %15.7 %12.0 %11.2 %9.4 %11.1 نسبة القيمة المضافة الى الناتج المحلي اإلجمالي

 72,916 66,054 61,311 59,504 46,250 43,608 46,431 العاملين في الصناعة التحويلية (باأللف عامل)

مساهمة العامل في القيمة المضافة للصناعات التحويلية (باأللف 
 دوالر)

6.769 7.097 8.224 7.609 10.395 10.716 8.874 

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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(القيمة بالمليون ) 2014-1994جمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية حسب النشاط للفترة (إ) 2.5تابع جدول (
  دوالر امريكي)

ISIC 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 وصف النشاط 

 106 112 101 91 114 51 87 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 66 57 43 38 29 29 30 صنع منتجات التبغ 16

 13 12 9 9 20 8 3 صنع المنسوجات 17

 50 43 58 57 46 33 48 صنع المالبس 18

 20 23 30 17 11 11 14 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 11 16 11 8 5 7 13 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 20

 9 9 8 7 5 4 7 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 13 7 22 11 6 3 9 الطباعة والنشر 22

 - - - 0 - - - صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 28 37 34 26 31 22 21 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 16 11 19 15 11 7 62 صنع منتجات المطاط واللدائن  25

 135 214 115 137 71 62 64 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى  26

 3 3 2 2 0 1 1 صنع الفلزات القاعدية 27

 105 50 50 63 37 37 38 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 5 6 5 5 9 6 6 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 - - - - - - - صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 2 2 2 6 1 1 2 صنع اآلالت الكهربائية األخرى  31

 0 0 0 - - - - صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 1 1 1 0 1 0 1 صنع األجهزة الطبية 33

  0 0 0 0 1 0 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 - - - - - - - صنع معدات النقل األخرى  35

 64 46 50 43 73 30 24 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 647 649 559 535 471 312 428 اجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية 

 5,506 4,910 4,832 4,329 3,968 3,556 4,004 الناتج المحلي اإلجمالي

 %11.7 %13.2 %11.6 %12.4 %11.9 %8.8 %10.7 نسبة القيمة المضافة الى الناتج المحلي اإلجمالي

 58,496 58,916 61,215 57,122 59,858 58,580 61,640 العاملين في الصناعة التحويلية (باأللف عامل)

مساهمة العامل في القيمة المضافة للصناعات التحويلية (باأللف 
 دوالر)

6.938 5.319 7.869 9.371 9.132 11.018 11.055 

 

 إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.المصدر: من 
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(القيمة بالمليون دوالر ) 2014-1994جمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية حسب النشاط للفترة (إ) 2.5تابع دول (
  مريكي)أ

ISIC 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 وصف النشاط 
 429 388 360 226 274 168 201 الغذائية والمشروباتصناعة المنتجات  15

 93 137 103 103 103 81 62 صنع منتجات التبغ 16

 16 11 22 6 14 9 15 صنع المنسوجات 17

 53 73 86 51 89 72 73 صنع المالبس 18

 22 40 34 27 28 20 24 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 21 25 27 12 21 14 12 وأصناف من القشصنع الخشب ومنتجاته  20

 34 19 18 23 19 12 29 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 22 27 32 21 43 22 17 الطباعة والنشر 22

 22 28 - - 2   1 صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 55 61 57 90 42 52 36 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 72 64 72 39 26 17 26 صنع منتجات المطاط واللدائن  25

 242 198 313 336 167 167 149 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى  26

 3 1 6 2 7 5 4 صنع الفلزات القاعدية 27

 169 128 155 104 123 101 140 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 6 5 8 25 5 6 7 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 - - - - - - - صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 5 3 5 12 4 3 3 صنع اآلالت الكهربائية األخرى  31

 - - - - - - 0 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 7 5 4 1 1 1 2 صنع األجهزة الطبية 33

 16 0 2 1 4 0 0 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 - - 0 - 0 - 0 صنع معدات النقل األخرى  35

 128 133 173 79 120 87 63 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 1,415 1,344 1,477 1,157 1,092 838 865 اجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية 

 12,716 12,476 11,279 10,465 8,913 7,268 6,674 الناتج المحلي اإلجمالي

 %11.1 %10.8 %13.1 %11.1 %12.2 %11.5 %13.0 القيمة المضافة الى الناتج المحلي اإلجمالينسبة 

 78,072 72,248 72,786 76,097 60,401 62,567 56,411 العاملين في الصناعة التحويلية (باأللف عامل)

مساهمة العامل في القيمة المضافة للصناعات التحويلية 
 (باأللف دوالر)

15.326 13.391 18.071 15.202 20.288 18.608 18.120 

 الجهاز المركزي لإلحصاء. بيانات استنادًا إلى الباحث إعداد من: المصدر
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 السنة

 )2014-1994(القيمة المضافة للصناعات التحويلية)2.5(رسم بياني رقم 
 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى

 صنع معدات النقل األخرى 

 صنع المركبات والمركبات المقطورة

 صنع األجهزة الطبية

 صنع معدات الراديو والتلفزيون

 صنع اآلالت الكهربائية األخرى 

 صنع االت المكاتب والمحاسبة

 صنع اآلالت والمعدات األخرى

 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات

 صنع الفلزات القاعدية

 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

 صنع منتجات المطاط واللدائن 

 صنع المواد والمنتجات الكيمائية

 صنع المنتجات النفطية المكررة

 الطباعة والنشر

 صنع الورق ومنتجات الورق

 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش

 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية

 صنع المالبس

 صنع المنسوجات

 صنع منتجات التبغ

 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
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 السنة

 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى )2014-1994(القيمة المضافة لكل عامل) 3.5(رسم بياني 

 صنع معدات النقل األخرى 

 صنع المركبات والمركبات المقطورة

 صنع األجهزة الطبية

 صنع معدات الراديو والتلفزيون

 صنع اآلالت الكهربائية األخرى 

 صنع االت المكاتب والمحاسبة

 صنع اآلالت والمعدات األخرى

 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات

 صنع الفلزات القاعدية

 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

 صنع منتجات المطاط واللدائن 

 صنع المواد والمنتجات الكيمائية

 صنع المنتجات النفطية المكررة

 الطباعة والنشر

 صنع الورق ومنتجات الورق

 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش

 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية

 صنع المالبس

 صنع المنسوجات

 صنع منتجات التبغ

 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
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 واقع  مساهمة الصناعات التحويلية في االنتاج: 3.2.5

، )4.5(رقم والرسم البياني ،)3.5(رقم الجدول و إلى لإلحصاء، الفلسطيني المركز بيانات إلى بالرجوع
 الصناعات قطاع فإن والتي تم تجميعها من قيل الباحث واجراء بعض العمليات الحسابية عليها،

عدل البيانات أن م أظهرت الفروع في مجال االنتاج وفي مجال انتاجية العامل، أهم من يعتبر التحويلية
) مليون دوالر أمريكي، 1697) بلغ ما يقارب (2014-1994إنتاج الصناعات التحويلية خالل الفترة (

) 3356) حيث كان إنتاجها (2012مع اإلشارة إلى أن إنتاج الصناعات التحويلية بلغ أوجه في العام (
فس الفترة، نجد إلى أن مليون دوالر. وبمقارنة إنتاج هذه الصناعات باإلنتاج الكلي في فلسطين خالل ن

) 1999%) وشهد العام (17.1معدل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في اإلنتاج الكلي يقارب (
أعلى مساهمة للصناعات التحويلية في اإلنتاج الكلي حيث شكل إنتاج الصناعات التحويلية ما يزيد عن 

 %) من اإلنتاج الكلي.20(

)على 2014-1994حويلية من حيث حجم اإلنتاج في الفترة (من ناحية أخرى ارتكزت الصناعات الت
قطاعات رئيسة هي صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة منتجات المعادن الالفلزية، حيث 

) مليون دوالر على الترتيب 395) و(423كان معدل حجم اإلنتاج لهاتين الصناعتين في نفس الفترة(
على الترتيب. إلى جانب هاتين الصناعتين هناك صناعات  )%4.6(و )%9.7(بنسب نمو بلغت 

أخرى كان معدل انتاجها مرتفعا مقارنة بباقي الصناعات نذكر منها: صناعة األثاث، صناعة المالبس 
وصناعة منتجات المعادن عدا الماكينات. في حين أن معدل االنتاج من صناعة معدات النقل األخرى 

 زيون لم يتجاوز المليون دوالر خالل نفس الفترة.وصناعة منتجات الراديو والتلف
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القيمة () 2014-1994(جمالي قيمة اإلنتاج للصناعات التحويلية حسب النشاط للفترة إ) 3.5جدول رقم (
 )بالمليون دوالر أمريكي

 

ISIC 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 وصف النشاط 
والمشروباتصناعة المنتجات الغذائية  15  137 165 151 179 249 257 382 

 84 85 13 1 2 1 2 صنع منتجات التبغ 16
 40 45 37 21 47 39 26 صنع المنسوجات 17
 147 123 119 139 117 113 100 صنع المالبس 18
 70 54 45 40 58 46 34 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19
 38 31 25 24 23 25 25 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف القش 20
 57 51 27 29 35 36 21 صنع الورق ومنتجات الورق 21
 11 17 18 13 9 10 4 الطباعة والنشر 22
  -  -  -  -  -  -  - صنع المنتجات النفطية المكررة 23
 58 57 54 51 65 64 38 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24
 74 79 37 39 29 27 27  صنع منتجات المطاط واللدائن 25
 316 401 523 300 218 182 249  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26
 7 46 3 1 1 1 1 صنع الفلزات القاعدية 27
 137 146 156 100 62 53 73 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28
 35 15 18 18 23 23 8 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29
المكاتب والمحاسبةصنع االت  30  -  1 2 -  -  -  -  
 22 5 6 11 5 4 3  صنع اآلالت الكهربائية األخرى 31
 7 1 0  -  -  -  - صنع معدات الراديو والتلفزيون 32
 1 1 1 1 2 2 1 صنع األجهزة الطبية 33
 1 1 1 4 2 2 3 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34
  -  -  - 0 0 0 0  صنع معدات النقل األخرى 35
 100 110 96 76 45 39 59 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 1,588 1,524 1,428 1,048 897 832 812  اجمالي قيمة االنتاج للصناعات التحويلية
 7,778 7,307 6,895 6,296 5,692 5,513 4,738 اجمالي قيمة اإلنتاج

نسبة االنتاج للصناعات التحويلية إلى االنتاج 
  الكلي

17.1% 15.1% 15.8% 16.6% 20.7% 20.9% 20.4% 

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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-1994(اجمالي قيمة اإلنتاج للصناعات التحويلية حسب النشاط للفترة ) 3.5جدول رقم (
 )القيمة بالمليون دوالر أمريكي) (2014

ISIC 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 وصف النشاط 
 358 409 338 311 287 174 335 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15
 128 78 63 57 65 64 72 صنع منتجات التبغ 16
 28 25 23 20 45 25 21 صنع المنسوجات 17
 70 67 78 78 74 52 80 صنع المالبس 18
وأحذيةدبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب  19  40 29 25 35 52 43 40 
 27 34 24 22 14 20 26 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف القش 20
 30 20 19 19 17 15 25 صنع الورق ومنتجات الورق 21
 40 23 57 31 15 8 23 الطباعة والنشر 22
  -  -  - 1  -  -  - صنع المنتجات النفطية المكررة 23
الكيمائيةصنع المواد والمنتجات  24  43 45 64 59 69 80 68 
 41 56 156 40 32 25 90  صنع منتجات المطاط واللدائن 25
 365 450 303 341 196 176 209  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26
 11 9 3 8 0 3 2 صنع الفلزات القاعدية 27
 247 126 168 154 89 101 104 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28
 13 13 10 10 19 15 16 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29
  -  -  -  -  -  -  - صنع االت المكاتب والمحاسبة 30
 5 5 4 9 3 2 4  صنع اآلالت الكهربائية األخرى 31
 0 0 1  -  -  -  - صنع معدات الراديو والتلفزيون 32
 3 1 1 1 2 1 1 صنع األجهزة الطبية 33
المركبات والمركبات المقطورةصنع  34  0 3 3 1 1 1   
  -  -  -  -  -  -  -  صنع معدات النقل األخرى 35
 169 123 121 99 141 78 107 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 1,643 1,561 1,490 1,295 1,092 836 1,198  اجمالي قيمة االنتاج للصناعات التحويلية
 9,174 8,374 8,355 7,423 6,904 6,198 7,008 اجمالي قيمة اإلنتاج

نسبة االنتاج للصناعات التحويلية إلى االنتاج 
 الكلي

17.1% 13.5% 15.8% 17.4% 17.8% 18.6% 17.9% 

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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) 2014-1994(اجمالي قيمة اإلنتاج للصناعات التحويلية حسب النشاط للفترة ) 3.5جدول رقم (
 )القيمة بالمليون دوالر أمريكي(

ISIC 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 وصف النشاط 
 955 1,041 924 629 636 468 493 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15
 123 146 113 113 111 89 65 صنع منتجات التبغ 16
 38 27 40 37 45 19 27 صنع المنسوجات 17
 86 119 128 104 136 98 106 صنع المالبس 18
 53 86 79 54 50 43 49 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19
 51 62 62 27 41 30 29 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف القش 20
 98 51 54 62 54 37 79 صنع الورق ومنتجات الورق 21
 50 67 62 46 63 50 37 الطباعة والنشر 22
 52 63  -  - 6   5 صنع المنتجات النفطية المكررة 23
 96 78 121 143 83 98 69 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24
 165 139 172 125 69 43 103  صنع منتجات المطاط واللدائن 25
 636 655 834 767 386 404 383  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26
 8 1 24 5 15 9 9 صنع الفلزات القاعدية 27
 364 326 354 251 271 252 242 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28
 12 11 15 36 13 10 14 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29
  -  -  -  -  -  -  - صنع االت المكاتب والمحاسبة 30
الكهربائية األخرىصنع اآلالت  31   6 6 9 19 10 6 12 
  -  -  -  -  -  - 0 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32
 15 12 11 1 2 2 3 صنع األجهزة الطبية 33
 24 0 4 2 6 1 1 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34
  -  - 0 -  0   0  صنع معدات النقل األخرى 35
 345 350 350 236 256 194 138 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 3,183 3,241 3,356 2,657 2,251 1,853 1,857  اجمالي قيمة االنتاج للصناعات التحويلية
 19,789 19,651 18,132 16,553 14,244 12,122 10,868 اجمالي قيمة اإلنتاج

نسبة االنتاج للصناعات التحويلية إلى االنتاج 
 الكلي

17.1% 15.3% 15.8% 16.0% 18.5% 16.5% 16.1% 

 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء بيانات استنادًا إلى الباحث إعداد من: المصدر

 

 

 



123 
 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

الر
دو

ن 
يو

لمل
با

 

 السنة

 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 2014)- 1994(قيمة اإلنتاج للصناعات التحويلية ) 4.5(رسم بياني رقم 

 صنع معدات النقل األخرى 

 صنع المركبات والمركبات المقطورة

 صنع األجهزة الطبية

 صنع معدات الراديو والتلفزيون

 صنع اآلالت الكهربائية األخرى 

 صنع االت المكاتب والمحاسبة

 صنع اآلالت والمعدات األخرى

 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات

 صنع الفلزات القاعدية

 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

 صنع منتجات المطاط واللدائن 

 صنع المواد والمنتجات الكيمائية

 صنع المنتجات النفطية المكررة

 الطباعة والنشر

 صنع الورق ومنتجات الورق

 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش

 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية

 صنع المالبس

 صنع المنسوجات

 صنع منتجات التبغ

 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
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حول انتاجية العامل من  )4.5(رقم والي الجدول لإلحصاء، الفلسطيني المركز بيانات إلى بالرجوع
، والتي تم )6.5(رقم ، والرسم البياني)5.5(رقم والرسم البياني مجمل انتاج الصناعات التحويلية،

 يعتبر التحويلية الصناعات قطاع فإن تجميعها من قيل الباحث واجراء بعض العمليات الحسابية عليها،
البيانات أن معدل إنتاج العامل في الصناعات  أظهرت الفروع في مجال انتاجية العامل، أهم من

لف دوالر أمريكي، مع اإلشارة إلى أن ) أ26() بلغ ما يقارب2014-1994التحويلية خالل الفترة (
 ). 2013لف دوالر في العام () أ44(إنتاجية العامل في الصناعات التحويلية بلغ أوجه

) 2014 -1994جم إنتاجية العامل في الفترة(من ناحية أخرى ارتكزت الصناعات التحويلية من حيث ح
وتال هذه لف دوالر، ) أ328حوالي( على قطاعات رئيسة هي صناعة التبغ حيث بلغ معدل انتاج العامل

لف أ) 58الصناعة صناعة منتجات الورق وصناعة منتجات المطاط واللدائن لكن لم يتجاوز المعدل(
تين الصناعتين هناك صناعات أخرى كان معدل انتاجها . إلى جانب هادوالر امريكي خالل نفس الفترة

، صناعة األثاث، صناعة المنتجات الغذائية والمشروباتمرتفعا مقارنة بباقي الصناعات نذكر منها: 
 .صنع المواد والمنتجات الكيمائية ،صنع الفلزات القاعدية صناعة المالبس،
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)القيمة باأللف دوالر أمريكي() 2014-1994( مساهمة العامل في االنتاج حسب النشاط للفترة ) 4.5جدول رقم (  
ISIC 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 وصف النشاط 
 42.107 32.984 34.709 28.239 24.920 26.386 18.642 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 228.834 316.256 70.189 29.679 59.809 39.111 33.836 صنع منتجات التبغ 16

 26.287 30.671 29.126 21.529 22.219 23.870 20.297 صنع المنسوجات 17

 6.850 6.720 7.018 7.212 8.903 9.326 8.295 صنع المالبس 18

 18.887 15.411 12.188 12.049 20.002 17.176 11.696 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 16.858 15.738 14.547 13.509 12.566 14.487 14.233 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف القش 20

 47.792 78.137 46.900 40.793 55.461 57.746 44.642 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 13.529 16.962 17.418 16.638 18.663 17.300 11.348 الطباعة والنشر 22

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 النفطية المكررةصنع المنتجات  23

 28.391 33.942 38.099 27.478 36.374 34.891 27.019 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 37.634 68.331 34.805 35.766 42.140 39.102 34.672 صنع منتجات المطاط واللدائن  25

 27.021 33.223 43.801 27.569 29.332 26.375 28.594 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى  26

 47.742 70.882 17.985 11.915 6.938 10.231 10.271 صنع الفلزات القاعدية 27

 17.813 18.540 21.249 16.082 13.940 12.371 15.519 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 27.811 18.541 22.187 23.576 27.315 24.790 16.087 اآلالت والمعدات األخرىصنع  29

 0.000 0.000 0.000 0.000 19.349 9.180 0.000 صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 27.125 18.893 22.173 41.884 16.106 13.098 13.059 صنع اآلالت الكهربائية األخرى  31

 17.057 12.774 6.429 0.000 0.000 0.000 0.000 والتلفزيونصنع معدات الراديو  32

 8.147 8.747 10.316 6.442 13.587 13.714 5.526 صنع األجهزة الطبية 33

 15.158 10.775 11.075 52.543 23.787 25.886 26.691 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 0.000 0.000 0.000 4.048 3.413 5.958 6.303 صنع معدات النقل األخرى  35

 16.044 17.263 17.393 15.575 14.698 14.793 17.487 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 1,587,878 1,523,834 1,427,659 1,048,054 896,959 831,638 812,053 انتاج الصناعات التحويلية باأللف دوالر

 72,916 66,054 61,311 59,504 46,250 43,608 46,431 عدد العاملين في الصناعة التحويلية

انتاجية العامل في الصناعة التحويلية باأللف 
 دوالر

17.5 19.1 19.4 17.6 23.3 23.1 21.8 

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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القيمة باأللف دوالر () 2014-1994( مساهمة العامل في االنتاج حسب النشاط للفترة ) 4.5تابع جدول رقم (
)أمريكي  

ISIC 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 وصف النشاط 
 38.336 40.561 34.167 34.364 31.479 19.648 38.675 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 416.816 280.161 288.565 277.538 306.741 278.236 256.301 صنع منتجات التبغ 16

 20.045 13.001 16.789 13.250 28.047 16.606 13.491 صنع المنسوجات 17

 6.606 6.280 6.036 7.410 5.797 4.444 5.871 صنع المالبس 18

 15.450 19.354 20.883 14.104 11.442 11.596 14.693 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 16.145 19.068 12.992 13.168 8.638 10.426 12.002 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف القش 20

 47.104 44.895 36.860 42.257 33.597 26.721 43.228 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 27.877 17.210 47.541 24.017 13.912 8.747 22.091 الطباعة والنشر 22

 0.000 0.000 0.000 26.173 0.000 0.000 0.000 النفطية المكررةصنع المنتجات  23

 38.698 39.510 36.388 37.065 34.535 25.790 23.536 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 31.408 51.291 144.054 30.316 26.009 21.249 63.265 صنع منتجات المطاط واللدائن  25

 34.221 44.182 28.565 29.768 17.279 15.640 19.368 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى  26

 38.507 34.859 20.582 45.192 9.612 19.671 19.397 صنع الفلزات القاعدية 27

 33.317 15.845 20.694 20.372 11.952 12.612 11.835 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 19.523 12.838 10.926 16.214 19.529 18.069 18.153 اآلالت والمعدات األخرىصنع  29

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 13.780 14.950 13.922 31.644 14.677 11.975 12.179 صنع اآلالت الكهربائية األخرى  31

 3.288 1.400 35.709 0.000 0.000 0.000 0.000 والتلفزيونصنع معدات الراديو  32

 10.704 8.184 9.219 7.497 13.521 6.001 7.567 صنع األجهزة الطبية 33

 0.000 6.472 6.269 8.527 32.401 24.471 7.266 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 صنع معدات النقل األخرى  35

 21.555 17.102 16.169 14.755 18.909 11.569 16.077 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 1,643,152 1,561,146 1,490,032 1,294,579 1,091,646 836,271 1,197,998 انتاج الصناعات التحويلية باأللف دوالر

 58,496 58,916 61,215 57,122 59,858 58,580 61,640 عدد العاملين في الصناعة التحويلية

 28.1 26.5 24.3 22.7 18.2 14.3 19.4 انتاجية العامل في الصناعة التحويلية باأللف دوالر

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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القيمة باأللف دوالر () 2014-1994( مساهمة العامل في االنتاج حسب النشاط للفترة ) 4.5تابع جدول رقم (
)أمريكي  

ISIC 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 وصف النشاط 
 71.699 67.590 67.727 45.666 60.957 43.366 49.407 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 558.129 982.748 564.389 505.662 573.612 497.846 341.056 صنع منتجات التبغ 16

 25.494 22.132 27.341 19.713 35.821 15.437 19.768 صنع المنسوجات 17

 9.908 10.336 13.486 8.266 12.121 8.123 9.307 صنع المالبس 18

 18.228 36.561 32.864 23.344 25.184 19.287 21.994  ةحقائب وأحذيدبغ وتهيئة الجلود وصنع  19

 23.233 29.031 27.842 13.117 23.468 15.568 14.906 صنع الخشب ومنتجاته  20

 107.510 72.639 66.802 60.251 59.013 63.357 131.112 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 25.192 35.615 29.928 29.898 55.186 31.402 27.692 الطباعة والنشر 22

 50.820 73.882 0.000 0.000 49.617 0.000 190.904 صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 83.457 113.739 60.110 60.637 52.024 51.506 39.201 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 56.964 87.436 65.082 53.780 46.219 28.225 62.325 صنع منتجات المطاط واللدائن  25

 41.406 52.561 56.204 55.908 35.173 38.869 39.949 صنع منتجات المعادن الالفلزية  26

 106.485 27.290 313.329 18.170 78.110 30.439 31.778 صنع الفلزات القاعدية 27

 33.359 34.452 39.793 26.299 32.984 28.838 39.823 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 29.937 35.979 41.432 52.869 49.577 21.255 17.490 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 االت المكاتب والمحاسبة صنع 30

 26.816 34.631 28.336 34.498 33.663 18.144 21.025 صنع اآلالت الكهربائية األخرى  31

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.900 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 55.477 43.064 50.617 5.312 12.375 10.596 15.510 صنع األجهزة الطبية 33

 81.123 14.320 30.927 13.674 44.928 9.700 17.122 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 0.000 0.000 16.375 0.000 1.857 0.000 6.838 صنع معدات النقل األخرى  35

 25.503 31.808 31.898 21.692 31.695 24.248 20.962 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 3,182,585 3,241,229 3,356,062 2,656,656 2,251,016 1,852,846 1,857,498 انتاج الصناعات التحويلية 

 78,072 72,248 72,786 76,097 60,401 62,567 56,411 عدد العاملين في الصناعة التحويلية

 40.8 44.9 46.1 34.9 37.3 29.6 32.9 انتاجية العامل في الصناعة التحويلية 
 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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 السنة

 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى  (1994-2014)االنتاج لكل عامل في الصناعات التحويلية) 5.5(رسم بياني رقم 

 صنع معدات النقل األخرى 

 صنع المركبات والمركبات المقطورة

 صنع األجهزة الطبية

 صنع معدات الراديو والتلفزيون

 صنع اآلالت الكهربائية األخرى 

 صنع االت المكاتب والمحاسبة

 صنع اآلالت والمعدات األخرى

 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات

 صنع الفلزات القاعدية

 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

 صنع منتجات المطاط واللدائن 

 صنع المواد والمنتجات الكيمائية

 صنع المنتجات النفطية المكررة

 الطباعة والنشر

 صنع الورق ومنتجات الورق

 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش

 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية

 صنع المالبس

 صنع المنسوجات

 صنع منتجات التبغ

 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
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الى أن ، )8.5(رقم ، والرسم البياني)7.5(رقم والرسم البياني ،)5.5(رقم الجدول فيبيانات الشير ت كما
)، في 2014-1994( الفترة ) مليون دوالر، خالل 1697معدل اإلنتاج في الصناعة التحويلية بلغ (

) مليون دوالر، أما معدل الواردات من الصناعات 408(حين بلغ معدل الصادرات الصناعية حوالي
 ) مليون دوالر خالل نفس الفترة.2385التحويلية فقد بلغ (

0.000100.000200.000300.000400.000500.000600.000

 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

 صنع منتجات التبغ

 صنع المنسوجات

 صنع المالبس

 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية

 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش

 صنع الورق ومنتجات الورق

 الطباعة والنشر

 صنع المنتجات النفطية المكررة

 صنع المواد والمنتجات الكيمائية

 صنع منتجات المطاط واللدائن 

 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

 صنع الفلزات القاعدية

 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات

 صنع اآلالت والمعدات األخرى

 صنع االت المكاتب والمحاسبة

 صنع اآلالت الكهربائية األخرى 

 صنع معدات الراديو والتلفزيون

 صنع األجهزة الطبية

 صنع المركبات والمركبات المقطورة

 صنع معدات النقل األخرى 

 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى

انتاجية العامل في الصناعات التحويلية خالل  معدل) 6.5(رسم بياني رقم 
 2014) -1994(الفترة 

 المعدل
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المختلفة فقد تصدرت صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة  ما على مستوى الصناعاتوأ
تصدرت المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات  نتاج وكذلك التصدير فيماالفلزية اإلمنتجات المعادن ال

 النفطية المكررة االستيراد.

ة ب النشاط للفتر اإلنتاج للصناعات التحويلية حسالصادرات والواردات و جمالي قيمة ) ا5.5جدول (
 )القيمة بالمليون دوالر أمريكي()1994-2014(

 
ISIC 

 
 وصف النشاط

1994 1995 1996 

 انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات

 151.1 345.0 38.2 165.0 - - 137.4 - - صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 1.9 59.3 13.5 1.4 - - 2.0 - - صنع منتجات التبغ 16

 47.1 59.4 5.4 38.6 - - 25.8 - - صنع المنسوجات 17

 116.7 17.2 5.8 112.9 - - 100.5 - - صنع المالبس 18

 58.3 23.4 11.7 45.7 - - 34.3 - - دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 23.4 47.9 12.2 25.4 - - 25.1 - - صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 20

 35.2 32.5 3.2 35.6 - - 21.1 - - صنع الورق ومنتجات الورق 21

 9.1 8.6 1.4 9.9 - - 3.9 - - الطباعة والنشر 22

 0.0 165.1 0.5 0.0 - - 0.0 - - صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 65.0 157.1 17.2 63.5 - - 37.8 - - صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 29.2 30.0 14.8 27.1 - - 27.1 - -  صنع منتجات المطاط واللدائن 25

 218.4 172.1 92.1 181.9 - - 248.5 - -  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26

 0.5 114.4 15.7 0.7 - - 0.7 - - صنع الفلزات القاعدية 27

 62.3 34.4 10.4 52.7 - - 73.5 - - صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 22.7 100.7 6.6 23.1 - - 8.4 - - صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 2.2 22.5 1.8 1.3 - - 0.0 - - صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 4.6 35.6 3.5 4.3 - - 2.9 - -  صنع اآلالت الكهربائية األخرى 31

 0.0 17.0 0.2 0.0 - - 0.0 - - صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 2.1 24.2 0.9 1.8 - - 0.9 - - صنع األجهزة الطبية 33

 1.8 63.1 7.8 2.0 - - 3.2 - - صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 0.1 1.3 0.1 0.3 - - 0.3 - -  صنع معدات النقل األخرى 35

 45.2 34.8 19.7 38.6 - - 58.6 - - صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 897 1,565 283 832 - - 812 - - المجموع

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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ة اإلنتاج للصناعات التحويلية حسب النشاط للفتر الصادرات والواردات و جمالي قيمة ) ا5.5تابع جدول (
)القيمة بالمليون دوالر أمريكي()1994-2014( ) 

 
ISIC 

 
 وصف النشاط

1997 1998 1999 

 انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات

 256.6 379.1 29.8 249.2 343.5 35.5 178.6 404.0 30.8 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 85.4 46.1 12.0 12.7 40.3 22.2 1.4 29.8 17.7 صنع منتجات التبغ 16

 44.5 102.7 9.7 37.4 86.4 6.7 21.1 86.1 6.3 صنع المنسوجات 17

 123.0 69.4 7.6 118.6 29.1 6.1 139.2 19.5 6.5 صنع المالبس 18

 54.2 31.4 20.7 45.2 25.8 17.2 40.1 23.0 12.8 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 30.5 71.2 13.8 25.3 59.8 13.3 24.3 59.7 12.7 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 20

 51.2 50.7 4.0 27.1 43.1 3.9 29.0 38.4 3.6 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 17.1 19.6 3.1 17.5 11.3 2.5 13.0 10.5 1.4 الطباعة والنشر 22

 0.0 138.7 0.5 0.0 146.8 0.2 0.0 135.5 0.6 صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 57.2 217.1 22.3 53.9 184.2 19.7 51.4 169.1 18.2 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 78.9 76.0 17.1 36.6 46.5 15.0 39.3 36.5 13.1  صنع منتجات المطاط واللدائن 25

 400.7 267.5 92.0 522.9 201.3 107.1 300.5 231.5 105.9  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26

 45.7 141.0 16.1 2.9 139.9 22.2 1.2 136.2 25.0 صنع الفلزات القاعدية 27

 146.4 99.2 14.0 156.4 45.9 11.7 99.6 39.8 11.0 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 15.0 212.7 8.2 18.0 154.0 6.8 18.2 128.2 6.8 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 0.0 39.8 1.5 0.0 26.7 1.4 0.0 20.2 1.4 صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 5.4 108.8 5.4 5.6 50.5 4.6 11.0 37.6 4.1  صنع اآلالت الكهربائية األخرى 31

 0.6 72.8 0.8 0.2 35.2 0.1 0.0 16.9 0.1 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 1.0 54.3 1.6 1.0 27.6 1.2 0.5 22.0 0.9 صنع األجهزة الطبية 33

 0.9 173.8 4.5 0.9 106.2 8.1 4.0 63.5 9.8 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 0.0 3.7 0.1 0.0 2.5 0.1 0.1 2.1 0.0  صنع معدات النقل األخرى 35

 109.6 82.3 24.7 96.3 43.6 25.0 75.7 39.0 20.3 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 1,524 2,458 310 1,428 1,850 331 1,048 1,749 309 المجموع

 

 إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.المصدر: من 
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ة اإلنتاج للصناعات التحويلية حسب النشاط للفتر الصادرات والواردات و جمالي قيمة ) ا5.5جدول ( تابع
)القيمة بالمليون دوالر أمريكي()1994-2014( ) 

 
ISIC 

 
 وصف النشاط

2000 2001 2002 

 انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات

 173.9 244.4 23.6 335.3 283.4 25.6 382.1 297.2 29.3 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 64.3 34.6 10.5 71.8 44.9 11.2 84.0 46.6 10.1 صنع منتجات التبغ 16

 25.0 32.9 5.4 20.5 46.2 7.4 40.4 64.9 9.0 صنع المنسوجات 17

 52.4 18.6 4.9 80.3 28.2 5.5 147.4 33.8 9.2 صنع المالبس 18

 28.7 12.6 12.7 40.2 17.6 18.1 69.6 24.0 19.8 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 20.0 28.4 9.6 25.6 36.0 11.5 38.1 49.8 12.9 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 20

 15.0 37.1 2.0 24.7 41.0 2.7 56.9 43.9 4.0 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 8.1 4.8 1.8 22.8 10.5 4.3 11.0 14.6 4.2 الطباعة والنشر 22

 0.0 77.1 0.0 0.0 98.6 0.0 0.0 141.8 0.2 صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 44.9 133.3 16.3 43.5 154.3 20.5 58.4 219.8 22.3 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 25.5 28.1 11.9 89.6 33.9 15.4 73.5 48.4 20.6  صنع منتجات المطاط واللدائن 25

 175.6 101.5 66.2 208.8 258.2 79.4 316.2 162.8 94.5  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26

 2.7 69.1 5.2 2.0 87.4 5.0 7.0 123.9 16.8 صنع الفلزات القاعدية 27

المعادن عدا الماكيناتصنع منتجات  28  10.4 78.8 136.9 9.7 33.3 104.2 6.7 24.8 100.5 

 15.5 69.2 4.2 16.4 89.2 7.0 35.1 135.0 8.2 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 0.0 20.8 0.6 0.0 25.6 1.0 0.0 28.5 1.9 صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 2.5 19.5 3.3 4.0 27.5 3.2 22.2 49.7 6.3  صنع اآلالت الكهربائية األخرى 31

 0.0 24.1 0.2 0.0 26.8 0.8 6.5 47.8 1.9 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 0.8 26.2 0.9 1.1 19.4 0.7 1.1 45.6 1.3 صنع األجهزة الطبية 33

 3.4 36.3 3.8 0.4 74.2 4.9 1.1 79.4 5.4 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

النقل األخرىصنع معدات  35   0.1 2.5 0.0 0.1 1.4 0.0 0.0 1.0 0.0 

 77.7 14.4 18.3 107.1 79.6 21.0 100.4 44.1 24.0 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 836 1,059 208 1,198 1,517 255 1,588 1,783 312 المجموع

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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ة اإلنتاج للصناعات التحويلية حسب النشاط للفتر الصادرات والواردات و جمالي قيمة ) ا5.5تابع جدول (
)القيمة بالمليون دوالر أمريكي()1994-2014( ) 

 
ISIC 

 
 وصف النشاط

2003 2004 2005 

 انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات

الغذائية والمشروباتصناعة المنتجات  15  26.2 291.6 287.3 31.2 354.8 310.7 36.4 355.0 337.5 

 62.6 42.9 9.9 56.6 48.3 12.6 65.0 36.6 9.2 صنع منتجات التبغ 16

 22.7 44.5 10.2 19.5 46.8 7.9 44.7 33.5 8.8 صنع المنسوجات 17

 77.9 31.6 6.3 78.2 25.9 4.8 73.5 29.8 4.6 صنع المالبس 18

 52.1 20.1 17.6 35.4 16.4 15.5 25.5 13.7 13.2 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 24.1 53.7 13.7 22.0 44.1 11.9 13.9 34.4 10.4 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 20

 18.9 55.5 2.8 19.1 49.3 1.9 16.6 43.0 1.7 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 57.5 9.3 1.1 30.5 7.7 1.9 15.1 6.8 2.2 الطباعة والنشر 22

 0.0 131.9 0.0 1.3 101.8 0.0 0.0 115.1 0.0 صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 68.8 211.5 21.1 58.7 194.4 22.1 63.9 157.7 19.1 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 155.9 45.1 20.1 40.0 40.4 18.3 32.4 35.7 14.2  صنع منتجات المطاط واللدائن 25

 303.1 164.7 77.3 340.5 141.5 75.5 195.7 108.7 72.7  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26

 3.4 158.8 15.4 7.8 139.4 12.7 0.5 109.3 14.7 صنع الفلزات القاعدية 27

 167.6 38.5 9.8 154.3 33.4 9.8 89.2 29.9 7.2 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 10.0 105.9 7.4 10.3 88.7 5.9 18.7 81.1 5.6 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 0.0 43.8 1.3 0.0 30.9 1.1 0.0 28.3 0.9 صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 4.2 32.0 4.3 8.9 34.8 4.4 3.4 24.6 4.0  صنع اآلالت الكهربائية األخرى 31

والتلفزيونصنع معدات الراديو  32  0.1 23.3 0.0 0.2 53.6 0.0 0.7 55.7 1.2 

 1.1 31.2 1.0 0.7 30.5 1.0 1.6 24.2 0.9 صنع األجهزة الطبية 33

 0.6 181.7 3.6 0.5 62.3 3.4 3.1 42.2 4.2 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 0.0 1.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.9 0.1  صنع معدات النقل األخرى 35

 120.9 28.2 28.1 99.4 24.1 24.3 141.4 19.2 20.9 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 1,490 1,843 288 1,295 1,570 266 1,092 1,290 241 المجموع

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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ة اإلنتاج للصناعات التحويلية حسب النشاط للفتر الصادرات والواردات و جمالي قيمة ) ا5.5تابع جدول (
)القيمة بالمليون دوالر أمريكي()1994-2014( ) 

 
ISIC 

 
 وصف النشاط

2006 2007 2008 

 انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات

 493.5 535.4 68.7 358.4 501.8 61.2 409.4 371.1 44.3 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 64.8 28.3 14.8 128.4 58.9 11.1 77.6 50.0 7.5 صنع منتجات التبغ 16

 26.7 38.7 10.4 27.9 39.0 12.5 24.5 35.2 12.8 صنع المنسوجات 17

 106.4 29.2 6.3 69.7 23.3 7.4 66.8 32.7 5.2 صنع المالبس 18

 48.7 23.4 30.8 40.2 19.2 28.5 42.8 16.6 21.8 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 28.8 55.7 24.6 27.0 42.4 21.8 33.6 40.7 20.5 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 20

 79.1 50.0 9.1 30.3 53.3 4.5 20.2 56.7 3.1 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 37.2 8.4 5.0 39.6 10.1 4.2 23.0 7.7 1.2 الطباعة والنشر 22

 4.6 914.0 2.5 0.0 795.6 1.1 0.0 170.1 0.0 صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 68.7 217.2 41.0 68.4 207.3 34.2 79.9 194.0 26.0 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 103.0 41.7 35.6 41.4 35.7 30.4 56.1 37.3 26.0  صنع منتجات المطاط واللدائن 25

الالفلزية األخرىصنع منتجات المعادن  26   80.2 138.9 450.2 111.8 184.3 364.8 106.0 193.6 382.6 

 8.9 121.6 27.7 10.9 109.5 32.2 8.8 106.9 22.2 صنع الفلزات القاعدية 27

 241.8 37.3 11.9 246.7 37.0 9.7 125.6 36.4 9.0 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 14.2 118.4 15.6 12.6 104.8 11.5 13.0 89.1 8.9 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 0.0 42.3 2.5 0.0 38.6 2.0 0.0 34.3 1.5 صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 5.9 33.1 7.4 4.8 33.1 7.7 4.9 38.4 6.8  صنع اآلالت الكهربائية األخرى 31

 0.1 31.3 0.8 0.1 38.9 0.9 0.0 71.3 1.0 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 3.3 37.0 2.3 2.8 58.7 1.6 1.3 81.2 1.4 صنع األجهزة الطبية 33

 0.8 172.2 5.9 0.0 236.1 6.0 0.6 50.8 3.9 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 0.1 0.7 0.1 0.0 0.9 0.2 0.0 0.9 0.1  صنع معدات النقل األخرى 35

 138.3 33.1 45.5 169.2 28.7 32.9 122.7 30.9 23.2 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 1,857 2,763 475 1,643 2,657 433 1,561 1,691 326 المجموع

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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ة اإلنتاج للصناعات التحويلية حسب النشاط للفتر الصادرات والواردات و جمالي قيمة ) ا5.5تابع جدول (
)القيمة بالمليون دوالر أمريكي()1994-2014( ) 

 
ISIC 

 
 وصف النشاط

2009 2010 2011 

 انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات

 629.3 642.5 104.9 636.3 577.0 77.2 468.5 598.9 62.4 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 113.1 54.7 22.4 110.7 55.9 18.6 88.6 46.3 17.2 صنع منتجات التبغ 16

 37.1 50.9 10.0 44.7 48.0 6.0 18.7 44.7 7.4 صنع المنسوجات 17

 104.1 39.8 4.2 136.2 37.5 3.3 98.4 33.2 3.7 صنع المالبس 18

 53.8 32.4 38.6 50.3 26.7 29.2 43.3 22.5 27.7 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

الخشب ومنتجاته وأصناف من القش صنع 20  19.6 69.9 29.9 20.9 71.2 41.0 24.9 83.2 26.8 

 61.7 82.8 12.7 54.4 80.8 8.0 37.3 68.2 11.0 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 45.6 16.0 1.3 62.5 9.6 2.4 50.1 8.6 3.7 الطباعة والنشر 22

 0.0 755.6 1.5 6.1 668.5 1.4 0.0 699.2 2.4 صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 142.7 355.5 42.9 82.6 314.0 42.7 97.5 274.4 37.8 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 125.3 75.8 47.1 68.9 65.2 36.6 43.3 46.8 34.0  صنع منتجات المطاط واللدائن 25

 766.6 297.2 165.8 385.8 278.4 120.2 403.8 191.5 121.7  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26

 5.1 147.2 28.6 15.2 143.4 23.1 9.2 137.0 27.8 صنع الفلزات القاعدية 27

 251.0 60.8 13.7 270.6 60.0 11.5 251.9 46.3 9.1 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 36.0 213.9 10.0 12.6 189.1 9.6 10.1 159.1 10.2 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 0.0 67.5 2.6 0.0 59.2 3.1 0.0 56.9 2.1 صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 19.3 69.5 9.3 9.4 49.3 7.3 5.7 42.6 7.6  صنع اآلالت الكهربائية األخرى 31

 0.0 66.3 4.6 0.0 52.4 4.5 0.0 57.1 2.4 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 1.3 55.8 3.6 2.1 59.2 3.8 2.0 54.7 3.1 صنع األجهزة الطبية 33

 2.0 200.0 6.0 5.6 189.8 7.3 0.9 253.1 6.9 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 0.0 0.6 0.1 0.0 0.7 0.1 0.0 0.4 0.1  صنع معدات النقل األخرى 35

 236.0 48.2 61.5 256.0 44.4 43.7 193.6 40.2 53.1 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 2,657 3,416 616 2,251 3,080 480 1,853 2,952 471 المجموع

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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ة اإلنتاج للصناعات التحويلية حسب النشاط للفتر الصادرات والواردات و جمالي قيمة ) ا5.5تابع جدول (
)دوالر أمريكيالقيمة بالمليون ()1994-2014( ) 

 
ISIC 

 
 وصف النشاط

2012 2013 2014 

 انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات انتاج واردات صادرات

 955.4 906.9 105.4 1,041 806.8 111.4 923.7 712.6 123.7 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 123.3 62.5 36.7 146.4 63.1 35.4 113.4 76.1 28.8 صنع منتجات التبغ 16

 37.8 67.1 7.4 27.2 61.2 10.4 40.0 55.1 10.4 صنع المنسوجات 17

 86.4 56.7 5.3 118.9 45.3 6.2 128.3 43.1 6.1 صنع المالبس 18

 52.6 36.1 49.0 86.0 35.4 41.1 79.0 32.9 34.3 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

وأصناف القشصنع الخشب ومنتجاته  20  24.7 99.1 62.3 25.3 106.9 62.4 26.8 106.9 51.1 

 97.8 111.8 17.1 50.6 108.2 17.1 54.2 80.7 14.4 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 49.8 9.8 1.8 67.0 10.9 2.0 61.5 11.8 1.6 الطباعة والنشر 22

 51.6 1,025.6 2.2 62.5 901.6 2.1 0.0 819.1 2.5 صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 96.1 471.1 38.7 78.4 429.7 41.1 121.5 371.8 44.9 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 165.4 106.9 67.8 139.2 96.8 63.6 171.7 86.4 52.6  صنع منتجات المطاط واللدائن 25

 635.6 298.0 218.7 654.6 335.8 171.4 834.0 347.0 155.6  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26

 7.9 215.9 40.1 1.4 201.4 35.8 24.1 189.2 32.9 صنع الفلزات القاعدية 27

 364.1 83.4 19.8 325.8 72.8 18.9 354.2 68.6 19.0 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 12.0 240.6 13.4 11.1 228.4 14.3 14.6 210.4 10.2 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 0.0 64.5 2.5 0.0 56.4 2.2 0.0 51.2 2.5 صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 11.5 94.3 9.7 5.7 80.5 12.2 9.5 71.8 10.3  صنع اآلالت الكهربائية األخرى 31

 0.0 84.1 1.0 0.0 75.8 2.7 0.0 66.2 2.9 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 15.0 73.8 3.4 12.0 52.6 2.0 10.6 53.9 1.9 صنع األجهزة الطبية 33

 23.6 222.1 11.1 0.4 184.0 9.0 3.8 185.6 8.6 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 0.0 1.8 0.1 0.0 1.4 0.1 0.1 0.5 0.1  صنع معدات النقل األخرى 35

 345.4 48.0 104.4 350.1 42.6 85.2 349.6 58.0 64.9 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 3,183 4,388 782 3,241 3,998 709 3,356 3,691 653 المجموع

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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 السنة

الصادرات، الواردات واالنتاج من الصناعات التحويلية ) 7.5(رسم بياني 
1994)-2014( 

 صادرات

 واردات

 انتاج
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 الصادرات، الواردات واالنتاج للصناعات التحويلية ) 8.5(رسم بياني 

 )2014-1994( لكل فرع صناعي

 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى

 صنع معدات النقل األخرى 

 صنع المركبات والمركبات المقطورة

 صنع األجهزة الطبية

 صنع معدات الراديو والتلفزيون

 صنع اآلالت الكهربائية األخرى 

 صنع االت المكاتب والمحاسبة

 صنع اآلالت والمعدات األخرى

 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات

 صنع الفلزات القاعدية

 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

 صنع منتجات المطاط واللدائن 

 صنع المواد والمنتجات الكيمائية

 صنع المنتجات النفطية المكررة

 الطباعة والنشر

 صنع الورق ومنتجات الورق

 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش

 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية

 صنع المالبس

 صنع المنسوجات

 صنع منتجات التبغ

 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات



139 
 

حول حجم الصادرات من  )5.6(رقم الجدول و إلى لإلحصاء، الفلسطيني المركز بيانات إلى بالرجوع
، والتي تم تجميعها من قيل الباحث واجراء )9.5(، ورقم)8.5(رقم والرسم البياني الصناعات التحويلية،

القطاعات االنتاجية  أكبر يعتبر التحويلية الصناعات قطاع فإن بعض العمليات الحسابية عليها،
) 408ل الصادرات من الصناعات التحويلية بلغ ما يقارب(البيانات أن معد أظهرتتصديرا، حيث 

أعلى قيمة للصادرات من  )2014()، وشهد عام2014-1996مليون دوالر أمريكي خالل الفترة (
) مليون دوالر، فيما كانت قيمة الصادرات من الصناعات 782الصناعات التحويلية، حيث بلغت القيمة(

 ). 2002التحويلية األقل في عام (

) فإن أبرز ما يميزه ارتكاز الصادرات على الصادرات من الصناعات التحويلية، 2009ا تناولنا العام (إذ
%)، بينما تراوحت النسبة 91حيث بلغت نسبة هذه الصادرات من اجمالي الصادرات الفلسطينية حوالي (

 %) لبقية السنوات.85( إلى%) 70ما بين (

الالفلزية، تعد صناعة رائدة في مجال التصدير فقد بلغ معدل من منظور آخر فإن صناعة المعادن 
) مليون دوالر، وكان معدل نمو التصدير منها حوالي 111التصدير من هذه الصناعات حوالي(

 ).2014-1996%) خالل الفترة (4.7(

هناك صناعات تلي هذه الصناعة من حيث معدل حجم الصادرات نذكر منها صناعة المواد الغذائية 
، صناعة األثاث، صناعة حذيةاألحقائب و الدبغ وتهيئة الجلود وصنع  صناعة ناعة المشروبات،وص

  المواد الكيميائية وصناعة منتجات المطاط واللدائن.
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جمالي قيمة الصادرات الفلسطينية المرصودة من الصناعات التحويلية حسب النشاط االقتصادي ) ا6.5جدول رقم (
 )القيمة بالمليون دوالر( )2014-1996للفترة (

ISIC 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 اسم النشاط 
 36 31 26 24 26 29 30 35 31 38 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15
 10 13 9 10 11 10 12 22 18 14 صنع منتجات التبغ 16
 10 8 9 5 7 9 10 7 6 5 صنع المنسوجات 17
 6 5 5 5 5 9 8 6 6 6 صنع المالبس 18
 18 16 13 13 18 20 21 17 13 12 دبغ الجلود وصنع حقائب وأحذية 19
 14 12 10 10 11 13 14 13 13 12 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف القش 20
 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 صنع الورق ومنتجات الورق 21
 1 2 2 2 4 4 3 3 1 1 الطباعة والنشر 22
 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 المنتجات النفطية المكررةصنع  23
 21 22 19 16 21 22 22 20 18 17 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24
 20 18 14 12 15 21 17 15 13 15 صنع منتجات المطاط واللدائن  25
 77 76 73 66 79 94 92 107 106 92 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى  26
 15 13 15 5 5 17 16 22 25 16 الفلزات القاعديةصنع  27
 10 10 7 7 10 10 14 12 11 10 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28
 7 6 6 4 7 8 8 7 7 7 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29
 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 صنع آالت المكاتب وآالت الحاسوب  30
 4 4 4 3 3 6 5 5 4 3 صنع اآلالت الكهربائية األخرى  31
 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32
 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 صنع األجهزة الطبية 33
 4 3 4 4 5 5 4 8 10 8 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صنع معدات النقل األخرى  35
 28 24 21 18 21 24 25 25 20 20 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 اجمالي قيمة الصادرات الصناعية
283 309 331 310 312 255 208 241 266 288 

 اجمالي قيمة الصادرات
339 382 395 372 401 290 241 280 313 335 

نسبة الصادرات الصناعية التحويلية الى اجمالي 
 الصادرات

83.3% 80.8% 83.8% 83.2% 77.9% 87.8% 86.4% 86.1% 85.2% 86.0% 

  

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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 النشاط حسب التحويلية الصناعات من المرصودة الفلسطينية الصادرات قيمة اجمالي) 6.5( رقم جدول
 دوالر) بالمليون القيمة() 2014-1996( للفترة االقتصادي

ISIC 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 اسم النشاط 
 105 111 124 105 77 62 69 61 44 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15
 37 35 29 22 19 17 15 11 7 صنع منتجات التبغ 16
 7 10 10 10 6 7 10 12 13 صنع المنسوجات 17
 5 6 6 4 3 4 6 7 5 صنع المالبس 18
 49 41 34 39 29 28 31 28 22 حقائب وأحذيةدبغ وتهيئة الجلود وصنع  19
 27 25 25 25 21 20 25 22 20 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش 20
 17 17 14 13 8 11 9 4 3 صنع الورق ومنتجات الورق 21
 2 2 2 1 2 4 5 4 1 الطباعة والنشر 22
 2 2 2 2 1 2 3 1 0 صنع المنتجات النفطية المكررة 23
 39 41 45 43 43 38 41 34 26 المواد والمنتجات الكيمائيةصنع  24
 68 64 53 47 37 34 36 30 26 صنع منتجات المطاط واللدائن  25
 219 171 156 166 120 122 106 112 80 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى  26
 40 36 33 29 23 28 28 32 22 صنع الفلزات القاعدية 27
 20 19 19 14 12 9 12 10 9 المعادن عدا الماكيناتصنع منتجات  28
 13 14 10 10 10 10 16 12 9 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29
 2 2 2 3 3 2 3 2 1 صنع آالت المكاتب والمحاسبة والحواسيب 30
 10 12 10 9 7 8 7 8 7 صنع اآلالت الكهربائية األخرى  31
 1 3 3 5 5 2 1 1 1 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32
 3 2 2 4 4 3 2 2 1 صنع األجهزة الطبية 33
 11 9 9 6 7 7 6 6 4 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صنع معدات النقل األخرى  35
 104 85 65 62 44 53 45 33 23 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36

 اجمالي قيمة الصادرات الصناعية
326 433 475 471 480 616 653 709 782 

 اجمالي قيمة الصادرات
367 513 558 518 576 746 782 901 944 

 %82.9 %78.8 %83.5 %82.7 %83.5 %90.9 %85.0 %84.5 %89.0 نسبة الصادرات الصناعية التحويلية الى اجمالي الصادرات

 

 لإلحصاء.المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي 
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 السنة

 ةويليالصادرات من الصناعات التح (9.5) رسم بياني رقم 
(2014-1994)   

 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى

 صنع معدات النقل األخرى 

 صنع المركبات والمركبات المقطورة

 صنع األجهزة الطبية

 صنع معدات الراديو والتلفزيون

 صنع اآلالت الكهربائية األخرى 

 صنع آالت المكاتب والمحاسبة وآالت الحساب االلكتروني

 صنع اآلالت والمعدات األخرى

 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات

 صنع الفلزات القاعدية

 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

 صنع منتجات المطاط واللدائن 

 صنع المواد والمنتجات الكيمائية

 صنع المنتجات النفطية المكررة

 الطباعة والنشر

 صنع الورق ومنتجات الورق

 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش

 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية

 صنع المالبس

 صنع المنسوجات

 صنع منتجات التبغ

 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات



143 
 

 . واقع  التكوين الرأسمالي  للصناعات التحويلية:4.2.5

، )10.5(رقم والرسم البياني ،)7.5(رقم الجدول في لإلحصاء الفلسطيني المركز بيانات إلى بالرجوع
 س مالي لقطاعالتكوين الرأ فإن الحسابية عليها،والتي تم تجميعا من قيل الباحث واجراء بعض العمليات 

 أظهرت هام جدا ألنه يعطي مؤشر على حجم االستثمارات في القطاع، يعتبر التحويلية الصناعات
) 31.2(قد كان معدله )2014-1994التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي خالل الفترة (البيانات أن 

) مليون 66.3) بقيمة(2012ين الرأسمالي كانت في العام (ن أعلى قيمة سجلت للتكو مليون دوالر. وأ
) من إجمالي التكوين الرأسمالي في فلسطين في ذلك العام. وفي 2.7%دوالر أمريكي، مشكلة ما نسبته(

) كانت قيمة التكوين الرأسمالي للصناعات التحويلية هي األقل حيث لم تتجاوز القيمة 2002العام (
 ) مليون دوالر. 1109ا كان إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في ذلك العام () مليون دوالر، بينم8.3(

وأما على مستوى الصناعات المختلفة فقد احتلت صناعة منتجات المعادن الالفلزية المرتبة االولى    
) 8.4)، حيث كان المعدل يقارب(2014-1994في معدل التكوين الرأسمالي الثابت خالل الفترة (

ما أ ).7.6%دوالر، لكن كان هناك تراجع في نمو التكوين الرأسمالي لهذه الصناعة بنسبة(مليون 
ليون دوالر خالل نفس ) م5.8(صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات فحققت تكوين رأسمالي بمعدل

من أبرز الصناعات التي ساهمت في  الفترة. كذلك كانت صناعة االثاث وصناعة المواد الكيميائية
 لتكوين الرأسمالي.ا
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) التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي للصناعات التحويلية حسب النشاط للفترة 7.5جدول رقم(
(القيمة بالمليون دوالر امريكي))1994-2014(  

ISIC 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 وصف النشاط 
 9.98 9.47 3.58 4.85 2.08 3.25 6.38 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 3.10 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 صنع منتجات التبغ 16

 0.26 0.19 0.69 0.18 0.82 0.76 2.83 صنع المنسوجات 17

 0.99 2.72 1.87 6.57 3.41 3.72 3.51 صنع المالبس 18

 0.10 0.87 1.78 1.87 0.73 2.03 0.87 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 0.05 0.28 0.14 0.54 0.33 0.29 0.76 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف القش 20

 0.25 1.47 0.16 3.59 1.69 2.64 4.19 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 0.23 0.15 0.31 0.57 1.94 0.09 0.28 الطباعة والنشر 22

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صنع المنتجات النفطية المكررة 23
 0.27 2.80 0.69 2.26 1.24 2.26 1.21 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 0.25 0.74 1.77 1.18 0.46 0.07 2.75  صنع منتجات المطاط واللدائن 25

 9.86 5.08 6.80 9.85 9.96 7.61 24.22  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26

 0.02 0.81 1.48 0.04 0.00 0.00 0.01 صنع الفلزات القاعدية 27

 0.65 2.01 4.52 2.90 4.95 1.63 3.33 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 0.42 0.05 0.31 0.28 0.10 0.03 0.31 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 صنع االت المكاتب والمحاسبة 30
األخرىصنع اآلالت الكهربائية  31   0.02 0.01 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 صنع معدات الراديو والتلفزيون 32

 0.03 0.01 0.03 0.01 0.04 0.05 0.18 صنع األجهزة الطبية 33

 0.01 0.01 0.02 0.34 0.01 0.01 0.05 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

النقل األخرىصنع معدات  35   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.80 1.01 1.62 2.70 1.32 1.31 2.03 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36
اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للصناعات 

  التحويلية
52.94 25.77 29.10 37.72 25.84 27.69 27.26 

 1,322 1,682 1,306 1,232 1,181 1,183 1,105 اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت

نسبة التكوين الرأسمالي الثابت للصناعات التحويلية 
  الى اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت 

4.8% 2.2% 2.5% 3.1% 2.0% 1.6% 2.1% 

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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الرأسمالي الثابت اإلجمالي للصناعات التحويلية حسب النشاط ) التكوين 7.5ع جدول رقم(تاب
(القيمة بالمليون دوالر امريكي))2014-1994للفترة (  

ISIC 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 وصف النشاط 

 5.80 5.35 5.66 4.20 1.77 2.93 2.16 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 0.00 0.00 0.34 0.01 0.11 0.11 0.04 صنع منتجات التبغ 16

 0.37 0.27 0.23 0.09 0.81 0.03 0.06 صنع المنسوجات 17

 1.64 0.61 0.44 1.57 0.25 0.34 0.15 صنع المالبس 18

 0.42 0.30 0.12 0.19 0.12 0.02 0.02 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 2.26 0.12 0.10 0.15 0.07 0.01 0.01 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف القش 20

 1.14 0.68 0.17 0.61 0.18 0.05 0.07 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 2.21 1.43 2.80 0.80 0.05 0.42 0.82 الطباعة والنشر 22

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صنع المنتجات النفطية المكررة 23

 5.41 2.40 0.82 3.72 0.81 0.26 0.49 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 0.24 0.22 0.02 0.37 2.18 0.12 0.15-  صنع منتجات المطاط واللدائن 25

 9.64 5.77 1.78 8.66 0.66 1.22 4.12  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26

 0.03 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 صنع الفلزات القاعدية 27

الماكيناتصنع منتجات المعادن عدا  28  0.27 0.77 0.82 3.46 2.00 0.41 3.04 

 0.03 0.14 0.01 0.06 0.18 0.00 0.01 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 0.26 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01  صنع اآلالت الكهربائية األخرى 31

معدات الراديو والتلفزيونصنع  32  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.04 0.08 0.02 0.04 0.00 0.00 0.00 صنع األجهزة الطبية 33

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  صنع معدات النقل األخرى 35

 5.14 3.16 0.89 4.15 0.38 2.27 2.88 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى 36
اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للصناعات 

  التحويلية
10.94 8.56 8.38 28.13 15.41 20.95 37.68 

 1,161 1,121 1,223 1,112 1,109 903 1,163 اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت

نسبة التكوين الرأسمالي الثابت للصناعات التحويلية 
  الى اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت 

0.9% 0.9% 0.8% 2.5% 1.3% 1.9% 3.2% 

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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للصناعات التحويلية حسب النشاط ) التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي 7.5تابع جدول رقم(
(القيمة بالمليون دوالر امريكي))2014-1994للفترة (  

ISIC 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 وصف النشاط 
 5.44 5.93 19.44 8.74 5.83 4.99 4.90 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 15

 9.90 6.71 0.06 0.57 1.04 3.40 0.73 صنع منتجات التبغ 16

 0.49 0.00 0.16 0.19 0.20 0.09 0.05 صنع المنسوجات 17

 0.80 1.03 1.72 3.11 1.54 2.31 2.97 صنع المالبس 18

 0.07 0.16 0.24 0.42 0.56 0.07 0.18 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية 19

 0.13 0.52 0.91 1.00 0.35 0.10 0.22 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف القش 20

 0.38 0.02 1.61 0.95 1.39- 0.24 0.17 صنع الورق ومنتجات الورق 21

 0.55 0.92 1.90 1.42 15.40 2.43 0.73 الطباعة والنشر 22

 1.69 2.63 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 صنع المنتجات النفطية المكررة 23
 2.26 3.63 4.64 12.84 4.89 5.84 2.36 صنع المواد والمنتجات الكيمائية 24

 0.43 0.92 4.33 1.88 0.86 0.01 0.28  صنع منتجات المطاط واللدائن 25

 4.63 2.95 12.01 15.68 14.64 8.17 13.04  صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 26

 0.00 0.00 0.02 0.02 0.13 0.11 0.02 صنع الفلزات القاعدية 27

 2.98 1.24 8.91 2.29 1.07 3.22 1.33 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 28

 0.16 0.13 0.04 0.07 0.10 0.10 0.10 صنع اآلالت والمعدات األخرى 29

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صنع االت المكاتب والمحاسبة 30

 0.15 0.01 0.19 0.33 0.03 0.07 0.01  صنع اآلالت الكهربائية األخرى 31

والتلفزيونصنع معدات الراديو  32  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 0.01 0.47 0.04 0.00 0.01 0.05 0.30 صنع األجهزة الطبية 33

 0.07 0.00 0.02 0.03 0.03 0.00 0.05 صنع المركبات والمركبات المقطورة 34

 0.00 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00  0.00  صنع معدات النقل األخرى 35

وصنع منتجات أخرىصنع األثاث  36  3.47 3.64 5.09 2.95 10.04 4.97 2.34 
اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت للصناعات 

  التحويلية
30.90 34.83 50.42 52.49 66.27 32.23 32.49 

 2,750 2,972 2,499 2,358 1,825 1,471 1,314 اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت

نسبة التكوين الرأسمالي الثابت للصناعات التحويلية 
  الى اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت 

2.4% 2.4% 2.8% 2.2% 2.7% 1.1% 1.2% 

 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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 السنة

 )2014-1994(التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي للصناعات التحويلية) 10.5(رسم بياني رقم 
 صنع األثاث وصنع منتجات أخرى
 صنع معدات النقل األخرى 
 صنع المركبات والمركبات المقطورة
 صنع األجهزة الطبية
 صنع معدات الراديو والتلفزيون
 صنع اآلالت الكهربائية األخرى 
 صنع االت المكاتب والمحاسبة
 صنع اآلالت والمعدات األخرى
 صنع منتجات المعادن عدا الماكينات
 صنع الفلزات القاعدية
 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى 
 صنع منتجات المطاط واللدائن 
 صنع المواد والمنتجات الكيمائية
 صنع المنتجات النفطية المكررة
 الطباعة والنشر
 صنع الورق ومنتجات الورق
 صنع الخشب ومنتجاته وأصناف من القش
 دبغ وتهيئة الجلود وصنع حقائب وأحذية
 صنع المالبس
 صنع المنسوجات
 صنع منتجات التبغ
 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
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)، والرسوم البيانية 8.5هم المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية وفق جدول (ال أجمويمكن إ
)، والتي تعبر عن الواقع الذي تعرض له هذا القطاع خالل الفترة 16.5) الي رقم (11.5من رقم(

)1994-2014.( 

رتباطها المباشر داء الصناعات التحويلية، والتراجع في المؤشرات المختلفة في أنالحظ الزيادة او ا
)، وكذلك الحصار الذي 2003-2001بسنوات االنتفاضة الثانية (انتفاضة االقصى )، خالل السنوات (

 العدوان على قطاع غزة. إلى )، إضافة2006د االنتخابات التشريعية (فرض على الشعب الفلسطيني بع

اهم مؤشرات قطاع الصناعات التحويليةواقع ) 8.5جدول رقم (    

 السنة
عدد العاملين 
 باأللف عامل

 االنتاج 
بالمليون 

 دوالر

القيمة 
المضافة 

 بالمليون دوالر

التكوين الرأسمالي 
 بالمليون دوالر

الصادرات 
بالمليون 

 دوالر

الواردات 
بالمليون 

 دوالر
1996 46,250 897 380 29 283 1,565 
1997 59,504 1,048 453 38 309 1,749 
1998 61,311 1,428 637 26 331 1,850 
1999 66,054 1,524 708 28 310 2,458 
2000 72,916 1,588 647 27 312 1,783 
2001 61,640 1,198 428 11 255 1,517 
2002 58,580 836 312 9 208 1,059 
2003 59,858 1,092 471 8 241 1,290 
2004 57,122 1,295 535 28 266 1,570 
2005 61,215 1,490 559 15 288 1,843 
2006 58,916 1,561 649 21 326 1,691 
2007 58,496 1,643 647 38 433 2,657 
2008 56,411 1,857 865 31 475 2,763 
2009 62,567 1,853 838 35 471 2,952 
2010 60,401 2,251 1,092 50 480 3,080 
2011 76,097 2,657 1,157 52 616 3,416 
2012 72,786 3,356 1,477 66 653 3,691 
2013 72,248 3,241 1,344 32 709 3,998 
2014 78,072 3,183 1,415 32 782 4,388 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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 نتائج الدراسة 3.5  

قطاع دور هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الطاقات المعطلة في قطاع الصناعات التحويلية، و 
لى من الدراسة إالتنمية واالستقرار االقتصادي، ويهدف هذا الجزء في تحقيق الصناعات التحويلية 

عرض نتائج السناريوهات الثالث المحددة في اجراءات الدراسة، وفيما يأتي عرضًا للنتائج التي توصلت 
 إليها الدراسة:

 السيناريو االول: 1.3.5

 كان حيث، الفلسطينية الوطنية السلطة نشاءإ بداية خالل القائم الوضع بقاءاعتمد هذا السيناريو على 
حيث تعتبر السنة %)، 12.5( اساس كسنة) 1997( عام التحويلية الصناعات في التشغيل معدل

وسلو، والتي انعكست بقدر نسبي من النمو االقتصادي متماشيا مع لثالثة من بدايات تطبيق اتفاقية أا
 في النمو معدل وفق )،%6التحويلية( الصناعات في التشغيل نمو ياسي النسبي، ومعدلاالستقرار الس

 لما تطابق وذلك. الواقع وفق البطالة نسب تثبيت مع)، 1.5(رقم جدول بيانات وفق العاملين مجموع
 االقتصاد ومستقبل" ج" المنطقة: غزة وقطاع الغربية الضفة" بعنوان) 2013( الدولي البنك دراسة قرتهأ

 على الجدد الوافدين الستيعاب ) سنويا%6يقارب( نمو معدل تحقيق ضرورة الي اشارة حيث"، الفلسطيني
 .العمل سوق

رقم  إلى) 11.5)، والرسوم البيانية من رقم(9.5)، والجدول رقم (8.5ويتضح من الجدول رقم (
ن ترتفع )، من المفترض أ2014للعام (ويلية ن الزيادة في القوى العاملة في الصناعات التحأ )،17.5(

) الف 36ول، وبزيادة مقدارها() ألف عامل ضمن السيناريو األ114) الف عامل في الواقع، الي(78من(
) مليون دوالر 3138ن يرتفع من (وان االنتاج من المفترض أ%). 46عامل، وبنسبة بلغت حوالي من (

%). 47)مليون دوالر، وبنسبة بلغت حوالي من (1490) مليون دوالر، وبزيادة مقدارها (4673( إلى
) مليون دوالر، 1415وان اسهام الصناعات التحويلية في الناتج المحلي من المفترض ان يرتفع من (

ن وأ %).47) مليون دوالر، وبنسبة بلغت حوالي من (662) مليون دوالر، وبزيادة مقدارها(2077( إلى
) مليون دوالر، وبزيادة مقدارها 73) مليون دوالر الى(32يد من(ن يز التكوين الرأسمالي من المفترض أ

ن ترتفع الصادرات من وكذلك من المفترض أ%). 128مليون دوالر، وبنسبة بلغت حوالي من ( 41
) مليون دوالر، وبنسبة بلغت حوالي من 366) مليون، بزيادة مقدارها(1148( إلىمليون دوالر  782

) مليون، 2532( إلى) مليون دوالر 4388%)، كما من المفترض ان تنخفض الواردات من (47(
%)، حيث جاء انخفاض الواردات 42) مليون دوالر، وبنسبة بلغت حوالي من (1856بنقص مقداره (

) مليون 366) مليون دوالر، يضاف لها الزيادة في الصادرات بواقع(1490واقع (انعكاسا لزيادة االنتاج ب
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) مليون دوالر، وهو ما تمثل باالنخفاض في الواردات، وهى القيمة الممكنة 1856دوالر، بمجموع بلغ (
 إلحالل الواردات.

السناريو االول – ) اهم مؤشرات قطاع الصناعات التحويلية9.5جدول رقم (   

 السنة

عدد 
العاملين 
باأللف 
 عامل

 االنتاج
بالمليون 

 دوالر

القيمة 
المضافة 
بالمليون 

 دوالر

التكوين 
الرأسمالي 
بالمليون 

 دوالر

 الصادرات
بالمليون 

 دوالر

زيادة 
الصادرات 
بالمليون 

 دوالر

 الواردات
بالمليون 

 دوالر

نقص 
 الواردات

بالمليون 
 دوالر

1994 
 

812 314 
     

1995 52,125 994 370 33 
    

1996 54,625 1059 449 35 334 51 1352 214 

1997 59,625 1050 454 38 310 1 1746 3 

1998 67,375 1569 700 43 363 33 1676 174 

1999 71,250 1644 764 45 334 24 2314 144 

2000 71,500 1557 635 45 306 -6 1820 -37 

2001 60,000 1166 416 38 248 -7 1556 -39 

2002 56,500 807 301 36 201 -7 1096 -37 

2003 67,125 1224 528 43 270 29 1128 162 

2004 68,875 1561 645 44 321 55 1249 321 

2005 75,375 1835 688 48 355 67 1432 411 

2006 79,500 2107 876 50 441 114 1032 659 

2007 86,250 2423 953 55 639 206 1672 985 

2008 83,375 2745 1278 53 701 227 1648 1115 

2009 89,750 2658 1202 57 676 205 1942 1010 

2010 93,000 3466 1681 59 740 259 1606 1474 

2011 104,625 3653 1590 66 847 231 2189 1227 

2012 107,250 4945 2176 68 962 309 1793 1898 

2013 110,625 4963 2059 70 1086 377 1899 2099 

2014 114,625 4673 2077 73 1148 366 2532 1856 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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 السيناريو الثاني: 2.3.5

 التشغيل معدل ثبت حيث، الفلسطينية الوطنية السلطة نشاءإ بعد النمو تحقيق على اعتمد هذا السيناريو
 نسبة عند الكامل للتوظيف وصوال%)، 12.5( اساس كسنة) 1997( عام التحويلية الصناعات في

 المستدام االقتصادي النمو توقعات حول) 1994( األونكتاد دراسة الي استنادا وذلك%. 8 بطالة
 استرجاع ، باشتراط)2010-1998( الكامل التوظيف الي للوصول غزة، وقطاع الغربية الضفة لمناطق
 ).1994، األونكتاد(االقتصادية مواردها

) الي رقم 11.5)، والرسوم البيانية من رقم(10.5)، والجدول رقم (7.5ويتضح من الجدول رقم (
)، من المفترض أن ترتفع 2014ويلية للعام (ن الزيادة في القوى العاملة في الصناعات التحأ )،17.5(

) 66(السيناريو الثاني، وبزيادة مقدارهالف عامل ضمن ) أ144) ألف عامل في الواقع، الي(78من(
) مليون 3138ن يرتفع من (وأن االنتاج من المفترض أ%). 84لف عامل، وبنسبة بلغت حوالي من (أ

) مليون دوالر، وبنسبة بلغت حوالي من 2754) مليون دوالر، وبزيادة مقدارها (5883( إلىدوالر 
) مليون 1415ن يرتفع من (المحلي من المفترض أ ية في الناتجن اسهام الصناعات التحويل). وأ88%(

) مليون دوالر، وبنسبة بلغت حوالي من 1200) مليون دوالر، وبزيادة مقدارها (2615( إلىدوالر، 
) مليون دوالر، 92) مليون دوالر الى(32ن يزيد من(وأن التكوين الرأسمالي من المفترض أ %).85(

ن ترتفع وكذلك من المفترض أ%). 187سبة بلغت حوالي من () مليون دوالر، وبن60وبزيادة مقدارها(
) مليون دوالر، وبنسبة 664) مليون، بزيادة مقدارها(1446) مليون دوالر الي (782الصادرات من(

 إلى) مليون دوالر 4388ن تنخفض الواردات من (من المفترض أ%)، كما 85بلغت حوالي من (
%)، حيث جاء 76ن دوالر، وبنسبة بلغت حوالي من () مليو 3365) مليون، بنقص مقداره (1023(

) مليون دوالر، يضاف لها الزيادة في الصادرات 2754انخفاض الواردات انعكاسا لزيادة االنتاج بواقع (
) مليون دوالر، وهو ما تمثل باالنخفاض في الواردات، 3418مليون دوالر، بمجموع بلغ () 664(بواقع

 لواردات.وهى القيمة الممكنة إلحالل ا
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السناريو الثاني – ) اهم مؤشرات قطاع الصناعات التحويلية10.5جدول رقم (   

 السنة

عدد 
العاملين 
باأللف 
 عامل

 االنتاج
بالمليون 

 دوالر

القيمة 
المضافة 
بالمليون 

 دوالر

التكوين 
الرأسمالي 
بالمليون 

 دوالر

 الصادرات
بالمليون 

 دوالر

زيادة 
الصادرات 
بالمليون 

 دوالر

 الواردات
بالمليون 

 دوالر

نقص 
 الواردات

بالمليون 
 دوالر

1994 - 812 314 53 - - 
 

- 

1995 58,995 1125 419 37 - - - - 

1996 64,515 1251 531 41 394 112 1100 466 

1997 69,230 1219 527 44 360 51 1527 222 

1998 73,600 1714 765 47 397 66 1498 352 

1999 76,705 1770 822 49 359 50 2162 296 

2000 76,705 1670 681 49 328 16 1684 99 

2001 73,830 1435 512 47 305 50 1230 287 

2002 75,555 1079 402 48 269 60 756 303 

2003 83,030 1514 653 53 334 93 774 516 

2004 86,480 1960 810 55 403 137 768 802 

2005 90,735 2209 829 58 428 139 985 858 

2006 95,910 2541 1057 61 531 205 506 1185 

2007 101,430 2849 1121 64 751 318 1133 1524 

2008 104,420 3438 1600 66 878 404 778 1985 

2009 109,365 3239 1465 69 823 352 1213 1738 

2010 112,240 4183 2028 71 893 412 736 2344 

2011 121,785 4252 1851 77 986 370 1451 1965 

2012 128,110 5907 2599 81 1149 496 644 3047 

2013 132,825 5959 2472 84 1304 595 685 3312 

2014 144,325 5883 2615 92 1446 664 1023 3418 

 .المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء
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 السيناريو الثالث: 3.3.5

، مواردها على وسيطرتها الفلسطينية، الوطنية السلطة نشاءإ بعد النمو تحقيق على اعتمد هذا السيناريو
 أسوةً %.، 8 عند بطالة نسبة بوجود%)، 18( بنسبة التحويلية الصناعات في تشغيل معدل وتحقيق
، الفلسطيني لالقتصاد مماثل كاقتصاد، ردنيةاأل المملكة مثل مواردها على والمسيطرة المستقلة بالدول

 ).عمان وصناعة تجارة لغرفة اإللكتروني الموقع(

رقم  إلى) 11.5)، والرسوم البيانية من رقم(11.5)، والجدول رقم (7.5ويتضح من الجدول رقم (
)، من المفترض ان ترتفع 2014ن الزيادة في القوى العاملة في الصناعات التحويلية للعام (أ )،17.5(

) 130(لف عامل ضمن السيناريو الثاني، وبزيادة مقدارها) أ208ل في الواقع، الي() ألف عام78من(
) 3138ن يرتفع من (وأن االنتاج من المفترض أ%). 167لف عامل، وبنسبة بلغت حوالي من (أ

) مليون دوالر، وبنسبة بلغت حوالي من 5334) مليون دوالر، وبزيادة مقدارها (8472( إلىمليون دوالر 
) 1415ن يرتفع من (ية في الناتج المحلي من المفترض أن اسهام الصناعات التحويلوأ). 170%(

) مليون دوالر، وبنسبة بلغت حوالي 2351) مليون دوالر، وبزيادة مقدارها (3766مليون دوالر، الي (
) مليون 132) مليون دوالر الى(32ن التكوين الرأسمالي من المفترض ان يزيد من(وأ %).166من (
ن وكذلك من المفترض أ%). 312) مليون دوالر، وبنسبة بلغت حوالي من (100ر، وبزيادة مقدارها(دوال

) مليون دوالر، 1300) مليون، بزيادة مقدارها (2082) مليون دوالر الي (782ترتفع الصادرات من(
ر ) مليون دوال4388ن تنخفض الواردات من (من المفترض أ%)، كما 166وبنسبة بلغت حوالي من (

نه يوجد امكانية إلحالل الواردات بشكل كامل مع أ(الواردات بالسالب يعني  ) مليون2196-( إلى
) مليون دوالر، وبنسبة بلغت 6584التصدير)، بنقص مقداره ( إلىتحقيق فائض انتاج يمكن تحويله 

مليون دوالر، ) 5289نتاج بواقع (خفاض الواردات انعكاسا لزيادة اإل%)، حيث جاء ان150حوالي من (
) مليون دوالر، وهو 6589) مليون دوالر، بمجموع بلغ (1300يضاف لها الزيادة في الصادرات بواقع (

 ما تمثل باالنخفاض في الواردات، وهى القيمة الممكنة إلحالل الواردات.
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السناريو الثالث –) اهم مؤشرات قطاع الصناعات التحويلية 11.5جدول رقم (   

 السنة

عدد 
العاملين 
باأللف 
 عامل

 االنتاج
بالمليون 

 دوالر

القيمة 
المضافة 
بالمليون 

 دوالر

التكوين 
الرأسمالي 
بالمليون 

 دوالر

 الصادرات
بالمليون 

 دوالر

زيادة 
الصادرات 
بالمليون 

 دوالر

 الواردات
بالمليون 

 دوالر

نقص 
 الواردات

بالمليون 
 دوالر

1994 - 812 314 53 - - 
 

- 

1995 85 1620 603 54 - - - - 

1996 93 1802 764 59 568 285 376 1190 

1997 100 1756 759 63 518 209 832 917 

1998 106 2468 1102 67 572 241 569 1281 

1999 110 2548 1184 70 518 208 1226 1232 

2000 110 2405 980 70 473 161 805 978 

2001 106 2066 738 67 440 185 464 1053 

2002 109 1553 579 69 387 179 163 895 

2003 120 2181 941 76 481 240 -39 1329 

2004 125 2822 1167 79 581 314 -272 1842 

2005 131 3180 1193 83 616 327 -175 2018 

2006 138 3660 1522 88 765 439 -846 2537 

2007 146 4103 1615 93 1082 649 -451 3108 

2008 150 4951 2304 95 1265 790 -1121 3884 

2009 157 4664 2109 100 1185 714 -574 3525 

2010 162 6023 2921 102 1285 805 -1497 4577 

2011 175 6122 2666 111 1420 804 -853 4270 

2012 184 8506 3743 117 1655 1002 -2461 6152 

2013 191 8581 3559 121 1878 1169 -2511 6508 

2014 208 8472 3766 132 2082 1300 -2196 6589 
 

 المصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء.
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 )1994-2014(مقارنة حجم االنتاج وفق السيناريوهات الثالث خالل الفترة ) 12.5(رسم بيان 
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 مقارنة حجم القيمة المضافة وفق السيناريوهات الثالث خالل الفترة  )13.5(رسم بيان 
)2014-1994( 
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 )1994-2014(مقارنة حجم الواردات وفق السيناريوهات الثالث خالل الفترة  )15.5(رسم بيان 
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 التغير في حجم الصادرات والواردات وفق السيناريوهات الثالث خالل الفترة  )16.5(رسم بيان 
(1994-2014) 

 زيادة الصادرات السيناريو االول

 زيادة الصادرات السيناريو الثاني

 زيادة الصادرات السيناريو الثالث

 نقص واردات السيناريو االول

 نقص واردات السيناريو الثاني

 نقص واردات السيناريو الثالث
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 حجم التكوين الراسمالي وفق السيناريوهات الثالث خالل الفترة )17.5(رسم بيان 

(2014-1994) 
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الطاقة االستيعابية لالقتصاد الفلسطيني كبيرة جدا، حيث أشارت دراسات كثيرة عن حجم االستيالب 
%) من 80المثال يخسر الفلسطينيون حوالي (والتعطيل للموارد االقتصادية الفلسطينية، فعلى سبيل 
). كما ان الجدار داخل أراضي 2002 األطرش،مواردهم المائية، مما يعطل من زيادة االنتاج الزراعي (

كل ذلك إلى جانب االستمرار في إقامة %) من مساحتها، 30الضفة الغربية صادر بما يزيد على (
 دوالر ) مليار3.4حوالي( يخسر الفلسطيني االقتصاد أنوكذلك ف .)2006(الصوراني،  المستوطنات

 بتنمية السماح أنو .المناطق المصنفة "ج" إلى من االستثمار والوصول الفلسطينيين منع جراء سنوياً 
 المحلي الناتج إجمالي إلى%) 35( نحو يضيف أن يمكن" ج" المصنفة المنطقة في األعمال مؤسسات

ان االقتصاد الفلسطيني قادر على النمو وصوال الي توظيف و  ).2013الفلسطيني (البنك الدولي، 
وفق توقعات النمو االقتصادي المستدام لمناطق الضفة الغربية %)، 8االيدي العاملة عند بطالة (

) باشتراط استرجاع مواردها االقتصادية 2010-1998التوظيف الكامل ( إلىوقطاع غزة للوصول 
حجم الخسارات االقتصادية الناتجة عن وجود المستوطنات، وما يترتب  أن). وكذلك 1994(األونكتاد، 

عليها من قيود على الفلسطينيين في تنقالتهم اليومية، ومصادرة مواردهم الطبيعية تبلغ كحد أدنى 
 ). 2014(اطرش،  %) من الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية10.2(

 الحديد خامات توظيفها واستغاللها وما زال. وخاصة حتالل يعطلالطبيعية، فان اال للموارد أما بالنسبة
وكذلك  ).%28-26بين( الصخور في الحديد خام نسبة تتراوح حيث من نابلس بالقرب الموجودة
 تتراوح والتي والقدس، أريحا بين المنطقة في الفوسفات صخور في المبعوث اليورانيوم معدن استغالل

 من بالقرب موسى النبي مقام الموجود حول والفوسفات الطن، غرام في) 260-30بين( كمياتها ما
الموجود  منع استغالل الجبس كذلك. طن ) مليون220بحوالي( الفوسفات احتياطي حيث يقدر. أريحا

يمنع االحتالل استثمار امالح  غزة. كما ومنطقة موسى النبي ومنطقة الخليل شرق أهمها في مناطق
 البوتاسيوم وبروميد وكلوريد الكالسيوم وكلوريد الصوديوم وكلوريد المغنيسيوم كلوريد وأهمها الميت، البحر

 واالسمنت والطعام والحياكة النسيج في صناعية استعماالت عدة في تخدم أمالح وهي المغنيسيوم،
  . )1993(عبد الهادي،  واألصباغ والعقاقير والدهانات والسماد والصابون

يمنع بل يقوم بسلب البترول الفلسطيني، سواء  لالطبيعي، فان االحتال والغاز ولأما فيما يتعلق بالبتر 
 الطاقة ويقدر غزة، منطقة في الغاز وكذلك ، أريحا او بئر اهللا، رام من بئر البترول الموجود بالقرب

متر مكعب، باإلضافة الى حقول الغاز المكتشفة حديثا على طول الساحل  ) مليار60له ( االنتاجية
    ).  2006(الصوراني، 

ما أشارت له الدراسة في االطار النظري، وما ذكر اعاله، يشير الي حجم االستالب والتعطيل في 
الموارد االقتصادية الفلسطينية، والتي اذا ما حررت ستمكن االقتصاد الفلسطيني من تحقيق نسب مرتفعة 
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ابية لبعض فروع الصناعة التحويلية، وهى من النمو، حيث نبرز بعض االمثلة لتحليل الطاقة االستيع
 كالتالي:

) مليون دوالر من منتجات الصناعات الغذائية، والتي تشكل 907تستورد فلسطين حوالي( •
)، 2014%) من مجمل الواردات من منتجات الصناعات التحويلية وفق بيانات عام(20حواي(

وعلى اراضيهم، فانه حتما سيزيد  فاذا ما قدر للفلسطينيين من السيطرة على مصادرهم المائية
من انتاجهم من المحاصيل الزراعية، والتي تعتبر مدخل اساسي للصناعات الغذائية، مما 

 يمكنها من زيادة انتاجها إلحالل الواردات وزيادة الصادرات.

) مليون دوالر من المنتجات النفطية المكررة، والتي تشكل 1025تستورد فلسطين حوالي( •
)، 2014ن مجمل الواردات من منتجات الصناعات التحويلية وفق بيانات عام(%) م23حواي(

فاذا ما قدر للفلسطينيين من استغالل ابار النفط وحقول الغاز الخاصة بهم، فانه حتما سيتم 
انشاء صناعات استخراج وتكرير البترول، مما سيمكنها من إحالل الواردات وكذلك تصدير 

 الفائض.

) مليون دوالر من منتجات المعادن عدا الماكنات ومنتجات 597لي(تستورد فلسطين حوا •
%) من مجمل 15.6الفلزات القاعدية ومنتجات المعادن الالفلزية االخرى، والتي تشكل حواي(

)، فاذا ما قدر للفلسطينيين من استغالل 2014الواردات من تلك المنتجات وفق بيانات عام(
ن االخرى الخاصة بهم، فانه حتما سيتم انشاء صناعات الحديد وامالح البحر الميت والمعاد

 التعدين وتشكيل المعادن، مما سيمكنها من إحالل الواردات وكذلك تصدير الفائض.

ان السيناريوهات التي طرحت، وخاصة السيناريو الثاني والسيناريو الثالث، بنيت على اساس حجم 
االستيالب والتعطيل المرتفع للموارد االقتصادية الفلسطينية، كما اشير له في االطار النظري، مما يجعل 

نه من المعروف ان أي الطاقة االستيعابية مرتفعة، بما يقارب ما ذهب له السيناريو الثالث. علما با
اقتصاد ال يمكنه من النمو بشكل متواصل وضمن نسب عالية، حيث ان أي اقتصاد يمكن ان يمر 
بمراحل متعاقبة من االزدهار (النمو) او الكساد. وتبقى الطاقة االستيعابية محددا لنمو االقتصاد، كما 

ما يتيح لالقتصاد الفلسطيني في بداية في الحالة الفلسطينية امام حجم االستيالب والتعطيل الواسع، م
انطالقه وتحرر موارده االقتصادية من النمو بنسب تتجاوز النسب الخاصة ألي اقتصاد مستقر، ال بل 

 بنسب مضاعفة. 

 

 



 

164 
 

 اهم النتائج 3.5

هم النتائج، وربطها مباشرة بأسئلة الدراسة، ، وتلخيص أويمكن تلخيص ما خلصت إليه الدارسة
 تي:باآل) 12.5( جدول  إلىوباالستناد 

 يدي العاملة.توظيف األ على عات التحويليةقطاع الصنا التعطيل في .1

، من مجمل العاملين في %)46( من حوالي التعطيل في حجم القوى العاملة نسبة بلغت •
%)، وفق 84وبنسبة بلغت حوالي من (. ولعات التحويلية، وفق السيناريو األمجال الصنا

 %)، وفق السيناريو الثالث. 167السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من (

 المنتجات األخرى ( الحجر والرخام)، صناعة الالفلزية المعادن منتجات ن صناعةوجد أ •
كثر األثاث، األ الماكينات، صناعة عدا المعادن والمشروبات، صناعة منتجات الغذائية

 الحقائب وصنع الجلود وتهيئة توظيفا لأليدي العاملة، تليها صناعة المالبس، صناعة دبغ
 منتجات الكيمائية، صناعة والمنتجات المواد ومنتجاته، صناعة الخشب واألحذية، صناعة

  واللدائن. المطاط

 .نتاجاال على عات التحويليةقطاع الصنااالستيالب والتعطيل في  .2

نتاج ، من مجمل إ%)47( من حوالي االنتاج االستيالب والتعطيل في حجم نسبة بلغت •
%)، وفق 88وبنسبة بلغت حوالي من (. ولعات التحويلية، وفق السيناريو األالصنا

 %)، وفق السيناريو الثالث. 170السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من (

 المنتجات حجر والرخام)، صناعةاألخرى ( ال الالفلزية المعادن منتجات ن صناعةوجد أ •
 المطاط منتجات األثاث، صناعة والمشروبات، صناعة منتجات التبغ، صناعة الغذائية

صناعة منتجات المعادن، االكبر اسهاما في االنتاج، تليها صناعة المالبس،  واللدائن،
ة ومنتجاته، صناع الخشب واألحذية، صناعة الحقائب وصنع الجلود وتهيئة صناعة دبغ

 الكيمائية.  والمنتجات المواد الورق ومنتجاته، صناعة

منتجات الورق،  منتجات التبغ، صناعة كبر في صناعةوجد أن انتاجية العامل  كانت األ •
ائية والمشروبات، تليها تليها صناعة المنتجات الغذ واللدائن، المطاط منتجات صناعة

 الكيمائية.  والمنتجات المواد صناعةثاث، وصناعة المالبس، صناعة الفلزات، صناعة األ
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 (القيمة المضافة). عات التحويلية على الناتج المحليقطاع الصنااالستيالب والتعطيل في  .3

 حوالي المحلي الناتج في التحويلية الصناعات سهاملتعطيل في إبلغت نسبة االستيالب وا •
وفق السيناريو  ، من مجمل مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي،%)47(

%)، وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من 85وبنسبة بلغت حوالي من (. االول
 %)، وفق السيناريو الثالث. 166(

 المنتجات األخرى ( الحجر والرخام)، صناعة الالفلزية المعادن منتجات ن صناعةوجد أ •
كبر األثاث، األ الماكينات، صناعة عدا المعادن والمشروبات، صناعة منتجات الغذائية

مساهمتا في الناتج المحلي ( القيمة المضافة)، تليها صناعة التبغ، صناعة المالبس، 
 المطاط منتجات الكيمائية، صناعة والمنتجات المواد صناعة الورق ومنتجاته، صناعة

  واللدائن.

 لرأسمالي للقطاع.التكوين ا على التحويلية الصناعات قطاع في والتعطيل االستيالب .4

وهذا يدلل على حجم االستثمارات  الرأسمالي، التكوين بلغت نسبة االستيالب والتعطيل في •
وبنسبة بلغت حوالي من  .ول، وفق السيناريو األ%)128( من التي عطلت، حوالي

%)، وفق السيناريو 312%)، وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من (187(
 الثالث. 

المالبس،  والمشروبات، صناعة منتجات التبغ، صناعة الغذائية المنتجات صناعة نوجد أ •
 المعادن الكيمائية، منتجات والمنتجات المواد صناعة المنتجات النفطية المكررة، صناعة

كبر األثاث، استحوذت على الحجم األ األخرى، صناعة منتجات المعادن، صناعة الالفلزية
 للتكوين الرأسمالي (االستثمار).  

 حالل الواردات.إ على التحويلية الصناعات قطاع في والتعطيل االستيالب .5

خالل  حاللها منوبالتالي إ الواردات، خفض مكانيةلغت نسبة االستيالب والتعطيل في إب •
 مليون) 1856( بلغ وبمجموع، من مجمل الواردات%)، 42( من نتاج بحواليزيادة اإل

) 3418%)، وبمجموع بلغ (76وبنسبة بلغت حوالي من ( .ولوفق السيناريو األ ،دوالر
%)، و بمجموع بلغ 150مليون دوالر، وفق السيناريو الثاني. وبنسبة بلغت حوالي من (

 ) مليون دوالر، وفق السيناريو الثالث.6589(
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هام في احالل معظم فروع قطاع الصناعات التحويلية لديها القدرة على االس نأ وجد •
 .الواردات

 الصادرات. على التحويلية الصناعات قطاع في والتعطيل االستيالب .6

، من مجمل %)47( حوالي قيمة الصادرات بلغت نسبة االستيالب والتعطيل في رفع •
%)، وفق السيناريو الثاني. 85ول. وبنسبة بلغت حوالي (األ الصادرات وفق السيناريو

 وفق السيناريو الثالث.  %)،166وبنسبة بلغت حوالي (

 صناعة واللدائن، المطاط منتجات والمشروبات، صناعة الغذائية المنتجات ن صناعةوجد أ •
كبر األثاث، استحوذت على الحجم األ األخرى، صناعة الالفلزية المعادن منتجات

 الحقائب وصنع الجلود وتهيئة للصادرات، تلتها صناعة منتجات التبغ، صناعة دبغ
ومنتجاته، صناعة المواد والمنتجات الكيميائية، صنع الفلزات  الخشب واألحذية، صناعة

 االثاث.  القاعدية، صناعة منتجات المعادن عدا الماكنات، صناعة

 ) نسبة التعطيل واالستيالب وفق السيناريوهات الثالث12.5جدول (

 السيناريو الثالث السيناريو الثاني السيناريو االول المؤشر

 %167 %84 %46 القوى العاملة

 %170 %88 %47 االنتاج

 %166 %85 %47 القيمة المضافة

 %312 %187 %128 التكوين الرأسمالي 

 %166 %85 %47 الصادرات

 %150 %76 %42 الواردات

 

 .تحليل البيانات والجداولالمصدر: من إعداد الباحث استنادًا إلى 
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 السادسالفصل 
_______________________________________________________________ 

 االستنتاجات والتوصيات

خلصت  ،باإلجابة على التساؤالت والقيام ومناقشتها، النتائج عرض خالل ومن الدراسة هذه إجراء بعد
 :يأتي كما ،مقترحاتو  استنتاجات إلى الدراسة

 االستنتاجات 1.6

دبيات ، وعلى مراجعة األالنظريةالمعتمدة على الدراسة ل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات توصّ 
توصل و  وتحليل البيانات والتقارير، ،دراسةال، وكذلك من خالل تحليل نتائج والدراسات في نفس المجال

 تية:الباحث إلى االستنتاجات الميدانية والنظرية اآل

سيطرة وطنية ذا ما استعاد موارده وبفلسطيني، وفق السيناريو الثالث، إن قدرة االقتصاد الوجد أ .1
القياس مع  إلى) مليون دوالر، استنادا 18500( إلىن الناتج المحلي مستقلة عليها، يمكن أ

سهام الصناعات التحويلية في ي كاقتصاد مماثل، حيث وصلت نسبة إردنواقع االقتصاد األ
 %).20( إلىالناتج المحلي 

ت شار ع الصناعات التحويلية، قدرة على إحالل الواردات بشكل ملحوظ كما أن لدى قطاأ وجد .2
والمشروبات،  الغذائية المنتجات نشطة الصناعية (صناعةنتائج الدراسة وخاصة في بعض األ

األثاث،  األخرى، صناعة الالفلزية المعادن منتجات صناعة واللدائن، المطاط منتجات صناعة
 واألحذية، صناعة الحقائب وصنع الجلود وتهيئة تجات التبغ، صناعة دبغتلتها صناعة من

ومنتجاته، صناعة المواد والمنتجات الكيميائية، صنع الفلزات القاعدية، صناعة منتجات  الخشب
 ثاث)، مما يتطلب التركيز علي تطويرها ودعمها.األ المعادن عدا الماكنات، صناعة

ن لدى االقتصاد أ إلىتشير ، التحويلية الصناعات قطاع تحليالت الدراسة في نأ وجد .3
%)، وهذا يماثل اقتصاديات دول نامية عندما تحررت، 8الفلسطيني قدرة للتوظيف عند بطالة(

 .مثل بوتسوانيا في الجنوب االفريقي
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علي  تعمل يمكن اتباعها في الحالة الفلسطينية، االستراتيجية التي تصنيع استراتيجية أفضل .4
 .الصادرات تنشيط الواردات واستراتيجية إحالل بين استراتيجية مقبول توازن خلق

تطابق نسب النمو التي اعتمدت في هذه الدراسة، مع نسب النمو المتوقعة وفق دراسة البنك  .5
 الدولي التي اشير لها في الدراسة.

الفلسطينية، بينما  للحالة مناسبين غير أسلوبان هما المتوازن النمو ونظرية القوية الدفعة نظرية .6
 .المتوازن غير النمو أسلوب هو الفلسطينية للحالة المناسب األسلوب

 توصياتال 2.6

، وبناء على اإلطار النظري والدراسات األدبية التي تم االطالع عليها إلتمام استنتاجه تم ما على بناء
االستفادة واالطالع على الممارسات هذه الدراسة، وكذلك بحكم الخبرة العملية للباحث التي مكنته من 

الدولية المثلى، وفي ضوء نتائج التحليل للبيانات واالحصائيات، وبغية تحقيق أحد أهداف هذه الدراسة 
 نّ إففلسطين،  في والمتعلق بحجم الطاقة المعطلة في قطاع الصناعة التحويلية، والفرص والتحديات

 :مجموعة من التوصيات كما يلي يقترح الباحث

، من اسرائيلووقف التضخم في حجم الواردات  ،فك االرتباط والتبعية مع االقتصاد اإلسرائيلي .1
فإن هنالك حاجة ماسة  ووقف عمليات االستيراد المباشر وغير المباشر من السوق اإلسرائيلي،

الجمركي" الذي تم التوصل إليه بموجب بروتوكول باريس الغالف إلعادة النظر في مبدأ "
االقتصادي، واالستعاضة عنه باتفاقية تسمح للطرف الفلسطيني بإقامة عالقات تجارية قوية مع 
الدول األخرى. ونظرًا إلى أن هنالك نقاطًا حدودية حقيقية قد أقيمت بين فلسطين وٕاسرائيل (على 

باريس)، لذا فإنه لم يعد هناك مبرر للتخوف اإلسرائيلي  عكس ما كان متوقعًا بموجب اتفاقية
 من انعكاسات العالقات التجارية الفلسطينية مع الدول األخرى على االقتصاد اإلسرائيلي.  

لتوفير االحتياجات  ،تعزيز القدرة الذاتية التي تقوم على زيادة وتقوية قدرات اإلنتاج المحلي .2
التشوه وٕاصالح األضرار الناجمة ، الصناعة وبخاصة في مجال ،األساسية للشعب الفلسطيني

 ، وعن طبيعةعن العدوان اإلسرائيلي والحصارالهيكلي الذي لحق بقطاع الصناعات التحويلية، و 
 التجارية بين الطرفين.  العالقات

، من خالل البحث الجاد عن البدائل وهويته وبنيته ،تحديد نوع االقتصاد المرغوب فلسطينياً  .3
لتطوير وتعزيز القدرة الذاتية الكفيلة بمواجهة مخططات إسرائيل إلدامة  االقتصادية المناسبة،

توفير و تحقيق شروط انتقال االقتصاد الفلسطيني إلى التنمية المستدامة،   االحتالل، وذلك بهدف
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يئة محفزة وتوفير بللصناعة الفلسطينية،  المعززة للقدرة التنافسيةحزمة من التشريعات الناظمة و 
 .وجاذبة لالستثمارات المحلية والعربية واألجنبية

توفير حرية نسبية كافية لحركة العمالة ورأس العربي، بالفلسطيني  يالتكامل االقتصاد تعزيز .4
ٕادماج و العربية،  العالقــــات االقتصادية الفلسطينيةتطوير ، و سلع والمنتجاتوحركة ال ،المال

 تفعيل وتوسيع مجال التبادل التجاري الفلسطينيو  ،اد العربياالقتصاد الفلسطيني باالقتص
تبعية قطاع الصناعة، وخاصة الصناعات التحويلية منها، بهدف لإلسهام في فك حالة  ،العربي

السوق  هيمنة، ووقف التخفيف التدريجي في االعتماد الكلي الحاصل على االقتصاد اإلسرائيلي
  ة.اإلسرائيليلصالح المنتجات 

توظيف قوة العمل الحالية و  ،عيسر النمو القادر على ال الفلسطينيخاص القطاع ل دور التفعي .5
تنمية رأس المال البشري الفلسطيني كطريق لبناء قواعد متينة القتصاد قادر على و  ية،والمستقبل

لتعزيز اقتصاد قادر على توفير نمو مستدام، كما يجب و إنهاء الهيمنة االقتصادية اإلسرائيلية، 
تكفي لجعله يشارك مشاركة كاملة  ،من المرونةكبيرة على درجة  القطاع الخاصأن يكون 

إنشاء المؤسسات االقتصادية وقادر على  االنتاج لصالح السوق المحلي واالقليمي،وتنافسية في 
اعية المساهمة العامة والمختلطة بين الكبرى في قطاع الصناعة على نمط الشركات الصن

 القطاعين العام والخاص، لمواجهة الضعف في البنية الصناعية ونقلها من طابعها الحرفي
وضع االقتصاد الفلسطيني على طريق  ، من اجلالفردي العائلي إلى طابعها اإلنتاجي العام

 .التنمية المستدامة

ية، لها أبعاد مرحلية واستراتيجية تعتمد في وضع خطة عمل للنهوض بقطاع الصناعات التحويل .6
مضمونها علي االنتقال المرحلي والتدريجي، نحو تحسن وتطوير األداء اإلنتاجي وتفعيله، 
خاصة المشاريع ذات الميزة النسبية. وخاصة لتوفر ووجود رؤوس أموال لدى قطاع خاص غير 

لمخاطرة الخاص بظروف االحتالل مستغلة في العملية اإلنتاجية وهذا راجع بتقديري لعامل ا
وعامل غياب االنسجام الكبير بين القوانين المشجعة لالستثمار التي تفتقر إلى الموضوعية 

 والمشاكل اإلدارية المعيقة لحركة رؤوس األموال سواء من حيث المعامالت التجارية والمالية.

اث تنمية صناعية، حيث إنه مقومات إلحدمن  فلسطين هامتلكتوظيف الميزات التنافسية التي ت .7
والموارد البشرية المؤهلة ساعد على إنتاج الموارد الزراعية، التي ت األراضي الخصبة يمتلك
 .والفتية
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 المعيقات الموضوعية، رغم الدول من العديد مع االقتصادية والشراكة التعاون اتفاقيات تفعيل .8
 منظمة لكسب عضوية تأهيلهاو  التجارية المبادالت في أفضلية فلسطين منح بهدف وذلك

 .العالمية التجارة

 مقترحات لدراسات مستقبلية 6.3

جراءات االحتالل في شتى قطاعات  الناتجة عن إ جراء دراسات تدرس االستيالب والتعطيل،إ .1
االقتصاد الفلسطيني، ليبني عليها المطالبة الفلسطينية حقوقيا في المؤسسات الدولية، كجرائم 

 مسؤوليتها االحتالل.اقتصادية يتحمل 

جراء دراسات تحليلية لكافة األنشطة االقتصادية في الحالة الفلسطينية، لوضع سيناريوهات إ .2
 لهيكل االقتصاد الفلسطيني المرغوب، وفقا للموارد المتاحة.

التركيز على دراسات تصليط الضوء، علي السياسات االقتصادية المتاحة، وتحديدا المالية منها،   .3
يل ما هو متاح في االقتصاد الفلسطيني، تأسيسا القتصاد التحدي والصمود، وفقا بهدف تفع

 لواقع االحتالل القائم.
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