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تقديـــم
جاءت الدراسات القطاعية الصناعية ضمن اهتمامات معهد ماس في السنوات األربعة األخيرة ،فقد

أصدر المعهد سلسلة من الدراسات القطاعية لتخدم صانعي القرار على مستوى االقتصاد الكلي

والجزئي ،حيث نفذت هذه الدراسات على شكل عمودي وليس أفقي ،بمعنى دراسة كل قطاع

بتفاصيله .وهذه هي الدراسة القطاعية (الفرعية) األولى التي أجريت بشكل أفقي الشتمالها العديد
من الفروع الصناعية التي تغذي القطاع الزراعي الفلسطيني بشقيه النباتي والحيواني .وأيضا ،تعتبر

الدراسة األولى من نوعها في سبر تفاصيل الصناعات المغذية أو الداعمة للقطاع الزراعي ،بحيث
أنه لم يتوفر سابقا أي من األدبيات الفلسطينية حول هذا الموضوع.

تعالج الدراسة قضايا األنشطة الصناعية الداعمة للقطاع الزراعي ،التي تعتبر حلقة ضعيفة في
سلسلة اإلنتاج الزراعي في فلسطين .تكتسب هذه الدراسة أهمية إضافية في ضوء تراجع مساهمة

القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات األخيرة ،وما رافق ذلك من انخفاض في
القدرة اإلنتاجية والتنافسية ،بكل ما لذلك من آثار سلبية على العاملين في هذا القطاع ،وعلى محاوالت

فك االرتهان لالقتصاد اإلسرائيلي .وفضالً عن كونها الدراسة األولى التي تتناول هذا الموضوع ،فإن

تأثير هذا القطاع اإليجابي على األمن الغذائي يساهم في التقليل من حدة الفقر ،من خالل رفع
القيمة المضافة لإلنتاج الزراعي ،وزيادة التشغيل عبر استكمال الحلقة المفقودة في استراتيجيات

التصنيع الداعم للزراعة ،وهذا يخدم التحول الهيكلي للصناعة ،وكذلك توفير فرص عمل عبر إيجاد

أنشطة صناعية جديدة في المناطق الريفية ،وهذا يخدم ،أيضاً ،تطبيق مفهوم العناقيد الزراعية ،من
خالل تقوية العالقة التبادلية والتكاملية ما بين الصناعة والزراعة ،بحيث كل يخدم اآلخر ويقويه

ويكمله.

تتطلب هذه المعالجة من الناحية البحثية أوال القيام بالعديد من الخطوات أهمها؛ استكشاف التغيرات

التي طرأت على قطاع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي في فلسطين ،وتحليل أبرز المؤشرات

االقتصادية المتعلقة به ،مثل مساهمته في اإلنتاج الكلي ،والعمالة والمنشآت ،والقيمة المضافة،

والتجارة الخارجية ،إضافة إلى التغيرات في حصته السوقية خالل فترة زمنية محددة ،وكذلك توضيح
أهم التحديات والمشاكل المؤثرة على تنافسية هذا القطاع ،وعلى حصته في األسواق المحلية

i

والخارجية ،كذلك تحديد أبرز نقاط القوة والضعف في منشآته العاملة ،وأخي ار تحديد الفرص المتاحة

أمام هذا القطاع لتعزيز قدرته اإلنتاجية ،وتحفيزه نحو تنمية القطاع الزراعي الفلسطيني.

على الرغم من المشاكل المتعلقة بصعوبة الحصول على بيانات على المستوى الجزئي مما يزيد من

صعوبة التوسع في تفاصيل الفروع الصناعية ،إال أن هذه الدراسة قد توصلت الى مجموعة من

النتائج والتوصيات الهامة التي يجب التحضير لها والتفكير فيها بشكل جدي .ومن أبرز هذه النتائج

تراجع مساهمة القطاع الزراعي الذي يعزى إلى أسباب عدة؛ أهمها منافسة السلع المستوردة ،وعزوف
المستثمرين والعاملين في الزراعة عن هذا القطاع ،والسياسات االحتاللية المسيطرة على األرض

والمياه ،واحتكارها لبعض السلع االستراتيجية ،وتحكمها بمصادر المواد الخام الالزمة لبعض

الصناعات ،وارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج ،وضعف االستثمارات الفلسطينية في مجال الصناعات
الداعمة للقطاع الزراعي ،األمر الذي أفسح المجال للمنتجات اإلسرائيلية والمستوردة من طرف ثالث،
لذلك تراوحت حصة هذه الصناعات الفلسطينية في حدود  %40فقط ،وفي ذات الوقت فإن غالبية

هذه الصناعات تعمل بأقل من طاقتها اإلنتاجية على نحو كبير.

على الرغم من هذه النتائج إال أن الدراسة أظهرت الفرص المتاحة التي يمكن استغاللها وخاصة في

مجال صناعة األعالف ،وأنابيب الري وشبكات المياه ،والتعبئة والتغليف .لكن هذه الفرص بحاجة
الى تدخالت سياساتية والتي أهمها تبني سياسة صناعية فاعلة ،وتوسيع نطاق الحوافز االستثمارية

للصناعات الناشئة ،مع دراسة السياسات الحمائية لقائمة السلع الـ  77التي خرجت بها الدراسة،
حيث أنه يمكن إنتاج هذه السلع فلسطينيا إذا ما تم تبني هذه التدخالت والسياسات.

يشكر المعهد فريق البحث بقيادة الباحث مسيف جميل والباحث المساعد علي جبارين واللذان عمال

في الميدان على هذا الجهد المميز .كما نتقدم بالشكر إلى كافة المختصين والخبراء الذين شاركوا

في المجموعات البؤرية على مداخالتهم التي أثرت الدراسة ونتائجها .وأخير الشكر موصول للصندوق
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي على دعمه المتواصل والذي ساهم في إخراج هذه الدراسة

لصانعي القرار كما هو الحال في دعمه للعديد من دراسات المعهد.

رجا الخالدي

المدير العام
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الملخص
تركز هذه الدراسة على بعض قضايا الصناعات التي يعتمد عليها القطاع الزراعي في االقتصاد
الفلسطيني بهدف استعادة القدرات اإلنتاجية والتشغيلية للقطاع الزراعي والعمل على توسيعها،
من خالل التعرف على الفرص واإلمكانات المتاحة ،وكذلك تعزيز الصناعات الداعمة للقطاع
الزراعي ،وتوفير مستلزماته ،بهدف إحداث تنمية اقتصادية.

يتكون القطاع الزراعي من أنشطة اإلنتاج النباتي والحيواني ،حيث يتكون اإلنتاج النباتي من

غطاء األشجار بأنواعها كافة ،والمحاصيل الحقلية ،ومحاصيل األعالف ،والمحاصيل الخضرية،

ونباتات الزينة ،سواء كانت زراعة مروية أم بعلية .أما اإلنتاج الحيواني ،فيتكون من مجموعة

الحيوانات القابلة للذبح ،أو التوالد ،أو الصيد ،أو إنتاج العسل ،وهذا يشمل الحيوانات المنزلية
من طيور وأرانب ،وغيرها .هذا هو التصنيف الوصفي حسب طبيعة االستخدام أو اإلنتاج ،وكل
ما يغذي هذا القطاع من صناعات ومدخالت يدخل في إطار الصناعات المساندة للقطاع

الزراعي بحسب هذه الدراسة .فالقطاع الصناعي يدخل في العملية اإلنتاجية للقطاع الزراعي من
حيث تصنيع مدخالت اإلنتاج الالزمة لهذا القطاع؛ كأنابيب الري ،واألعالف ،والمبيدات
الحشرية ،واألسمدة ،والتعبئة ... ،وغيرها ،فيما تستخدم منتجات القطاع الزراعي ،كمواد خام،
في العديد من الصناعات الغذائية كرب البندورة ،والمخلالت ،والعصائر ،ومنتجات األلبان... ،

وغيرها.

تكتسب هذه الدراسة أهمية إضافية في ضوء تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي
اإلجمالي خالل السنوات األخيرة ،وما رافق ذلك من انخفاض في القدرة اإلنتاجية والتنافسية،
بكل ما لذلك من آثار سلبية على العاملين في هذا القطاع ،وعلى محاوالت فك االرتهان لالقتصاد
اإلسرائيلي .وفضالً عن كونها الدراسة األولى التي تتناول هذا الموضوع ،فإنها تضيف للنقاش

حول األمن الغذائي الذي يساهم في التقليل من حدة الفقر ،من خالل رفع القيمة المضافة
لإلنتاج الزراعي ،وزيادة التشغيل عبر استكمال الحلقة المفقودة في استراتيجيات التصنيع الداعم

ix

للزراعة ،وهذا يخدم التحول الهيكلي للصناعة ،وكذلك توفير فرص عمل عبر إيجاد أنشطة
صناعية جديدة في المناطق الريفية.
تقع الدراسة في فصول خمسة .يمهد الفصل األول للدراسة ،ويعرض المنهجية المتبعة ومحدداتها،
كما يستعرض بعض األدبيات والتجارب الدولية في مجال الصناعات المساندة للزراعة .يعرض
الفصل الثاني أبرز المؤشرات االقتصادية لقطاع الصناعات المساندة للزراعة ،بينما يعرض

الفصل الثالث مؤشرات التجارة الخارجية المرتبطة به ،إضافة إلى الحصة السوقية والسياسات
الصناعية المثلى .يتناول الفصل الرابع تحليل البيانات المجمعة من المقابالت لتقديم صورة
شاملة لبيئة عمل قطاع الصناعات المساندة للزراعة ،من حيث مستلزمات اإلنتاج ،والمدخالت،
والطاقة اإلنتاجية ،إضافة إلى تأثير جائحة كوفيد ،19-وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص
والتحديات .ويعرض الفصل األخير النتائج األساسية والتوصيات المقترحة.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ،كان أبرزها ،تراجع في نسبة مساهمة القطاع الزراعي
في الناتج اإلجمالي إلى مستويات دنيا ،بحيث وصل إلى  %7فقط .ويعزى هذا التراجع إلى

أسباب عدة؛ أهمها منافسة السلع المستوردة ،وعزوف المستثمرين والعاملين في الزراعة عن هذا
القطاع ،والسياسات االحتاللية المسيطرة على األرض والمياه ،واحتكارها لبعض السلع

االستراتيجية ،وتحكمها بمصادر المواد الخام الالزمة لبعض الصناعات .وفيما يخص الصناعات
المساندة للقطاع الزراعي ،فإنها تستحوذ على الترتيب الرابع من حيث نسبة مساهمتها في
الصناعة والقيمة المضافة لها ،وتشغل حوالي  %12.7من عدد العاملين في القطاع الصناعي،

ولها  813منشأة صناعية ،منها  624منشأة في الضفة ،والباقي في قطاع غزة.

أما من حيث مساهمة فروع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي في اإلنتاج ،فشكلت صناعة
األعالف واللدائن حوالي  %85من إنتاج الصناعات المساندة للقطاع الزراعي ،مع تراجع ملحوظ

إلى مستوى النصف في مساهمة األعالف ،بسبب احتكار إسرائيل ،وارتفاع تكلفة إنتاجها،

وضعف االستثمار فيها .بعض الصناعات كان إنتاجها يقترب من الصفر ،والبعض اآلخر

قارب  %4فقط .ويعزى السبب في ذلك إلى السياسات اإلسرائيلية المعطلة ،ومنافسة السلع

x

المستوردة .وفيما يخص الحصة السوقية ،فقد تم التركيز على حصة السوق من األعالف لسهولة
احتسابها ،وعدم تداخلها مع صناعات أخرى ،وكان اإلنتاج الفلسطيني يشكل حوالي  %40من
حصة السوق المحلي ،والباقي مستورد من إسرائيل بشكل أساسي .وهنا يجدر الذكر أن إسرائيل
تحتكر استيراد هذه السلعة بالتحديد .كما أن هناك ضعفا واضحا في صناعة األدوية والمبيدات
الحشرية واألسمدة ،حيث إن إسرائيل تحتكر إنتاجها واستيرادها ،وإذا ما تم تعزيز هذه الصناعات،
والعمل على كسر احتكار إسرائيل لها ،فإن ذلك سيحدث نقلة نوعية على صعيد اإلنتاج

والتشغيل ،وتوفير مستلزمات قطاع صناعي بصناعة فلسطينية محلية.

أثرت جائحة كورونا على هذه الفروع الصناعية ،ولكن بنسب متفاوتة ،ويالحظ أن هناك تأثي اًر

إيجابياً على صناعة المشاتل ،حيث زاد الطلب على هذه المنتجات خالل فترة الجائحة ،بينما
سرحت  %30من عامليها ،وبعض الصناعات األخرى عملت على تشغيل
صناعة األعالف ّ

جزئي للعمال ،وبنسبة تشغيل تصل إلى  .%50كما بينت النتائج الضعف السياساتي في دعم

الصناعات الداعمة للقطاع الزراعي.
تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات ،وأبرزها ،ضرورة تبني الحكومة سياسات صناعية عملية
ومؤثرة ،وأولها التطبيق الفعلي لسياسة العناقيد ،وتوسيع نطاق شمولها لكافة القطاعات وفروعها

الصناعية ،وتوفير األموال الالزمة للخطط والمشاريع التنفيذية .وأن تقوم الحكومة بوضع سلسلة
جديدة من الحوافز االستثمارية االستثنائية لجذب المستثمرين وتوجيههم لالستثمار في إنتاج
السلع المذكورة في الدراسة ،مع التوجه التباع سياسة الحماية االنتقائية لبعض السلع المستوردة

والمستهدفة بشك ل دقيق ومدروس ،وتعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة ،وإخضاعها
لمواصفات مشددة لحماية المنتج الوطني ،وتعزيز منافسته .وكذلك العمل على تخفيف تكاليف
اإلنتاج من كهرباء ومياه ،وتقديم الدعم الالزم للقطاع الزراعي والصناعات التي تسانده ،وتبني
سياسة صناعية شاملة بمكوناتها وتدخالتها كافة ،بالتركيز على الصناعات المتعلقة بإنتاج السلع
المدرجة في هذه الدراسة.

xi

xii

الفصل األول

المقدمة والتعريف واألهداف والمنهجية
 1-1مقدمة ومبررات
تعتمد العملية اإلنتاجية في أي بلد ،بشكل رئيسي ،على القطاعين الزراعي والصناعي ،ومعاً

يشكالن الركيزة األساسية لتحقيق االكتفاء الذاتي .ودائماً ما يرتبط هذان القطاعان مع بعضهما

البعض في عالقات تبادلية وتكميلية ،فالقطاع الصناعي يدخل في العملية اإلنتاجية للقطاع

الزراعي من حيث تصنيع مدخالت اإلنتاج الالزمة لهذا القطاع؛ كأنابيب الري ،واألعالف،
والمبيدات الحشرية ،واألسمدة  ...وغيرها ،فيما يدخل القطاع الزراعي ،كمواد خام ،في العديد
من الصناعات الغذائية كرب البندورة ،والمخلالت ،والعصائر ،ومنتجات األلبان ... ،وغيرها.
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في بعض قضايا الصناعات التي يعتمد عليها القطاع الزراعي
دور مهماً في توسيع عملية اإلنتاج الزراعي،
في االقتصاد الفلسطيني ،حيث إن لهذه الصناعات اً

وزيادة قدراته التشغيلية (بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة للعام
 .)2018من المهم أن نالحظ أن القدرة التشغيلية للقطاع الزراعي الفلسطيني قد تراجعت في
السنوات العشرين الماضية ،فبينما كان القطاع الزراعي يستخدم  %12.6من اليد العاملة في
العام  ،1999أصبح يشغل أقل من نصف ذلك في العام  ،)%6.2( 2018ولم يكن هذا

االنخفاض الكبير نتيجة ازدياد جوهري في إنتاجية العامل الزراعي الفلسطيني كما يحدث عادة

في مراحل انتقال المجتمعات الزراعية إلى مجتمعات صناعية ،بل ،على العكس من ذلك ،كان
نتيجة لتراجع في قدرة القطاع الزراعي على التشغيل .من هنا ،فإن هدف هذه الدراسة هو البحث
في دور الصناعات التحويلية المساعدة في استعادة القدرات اإلنتاجية والتشغيلية للقطاع الزراعي
والعمل على توسيعها.
بشكل خاص ،فإن دراسة الصناعات التحويلية الداعمة للزراعة تأتي ضمن مسارين أساسيين؛
األول ،يتمثل في الفرص واإلمكانات المتاحة ،حيث إن النمو في القطاع الزراعي باألسعار

1

الثابتة ضئيل ويقترب من الصفر ،ويتجه نحو التناقص ،وقد كان صف اًر العام  ،2019بعد أن

وصل  %1.6العام  1.2018يؤشر ذلك على وجود إمكانية كبيرة لتوسيع النشاط الزراعي ،وذلك

عن طريق زيادة في االستثمار ،وفي استغالل األراضي غير المزروعة ،إذ بينت دراسة حديثة

(حرب وآخرون )2020 ،أن الكثير من األراضي التي تصلح لألنشطة الزراعية غير مستغلة،

وتختلف مساحة هذه األراضي من محافظة إلى أخرى .ففي كل من محافظات جنين وطولكرم

وسلفيت ،يستغل فقط حوالي  %40-31من األراضي المتاحة للزراعة ،أما في محافظتي قلقيلية
ونابلس ومحافظات غزة يستغل  %30-21منها فقط ،وكذلك في محافظتي طوباس والخليل ما

بين  %20-11من األراضي الزراعية فقط مستغلة ،بينما في كل من رام هللا والبيرة واألغوار،
فإن  %10فقط من األراضي المتاحة لألنشطة الزراعية مستغلة .وبحسب الدراسة ،فإن السبب
الرئيس لعدم استغالل هذه األراضي يعود إلى سيطرة االحتالل على مصادر المياه فيها.
إن أولوية هذا المسار هو متابعة إمكانية تعزيز القدرة اإلنتاجية الفلسطينية في مجال السلع
االستهالكية (الزراعة والصناعات المرتبطة بها) وقد يشكل قاعدة بديلة عن السلع اإلسرائيلية،
وبالتالي إخراج نمو القطاع الزراعي من منطقة الصفر.
ويتمثل المسار الثاني في إنشاء وتعزيز الصناعات الداعمة للقطاع الزراعي ،وتوفير مستلزماته،
بهدف إحداث تنمية اقتصادية .خير مثال على هذا المسار ،هو تجربة التحول الزراعي في
ماليزيا (سيتم عرضها الحقاً) التي أدت إلى إحداث تنمية كبيرة بسبب توجيه السياسات
االقتصادية واالستثمارية إلى القطاع الزراعي ،األمر الذي كانت له تداعيات كبيرة على تقليل

الفقر وتعزيز القدرة الذاتية لهذا االقتصاد ،حيث كانت السياسات الحكومية الماليزية منحازة ضد

الزراعة مقابل التصنيع والخدمات .إال أنه بعد األزمة المالية اآلسيوية في  ،1998/1997أعادت
الحكومة النظر في أهمية الزراعة ،وقدرتها على معالجة الفقر والقضايا االجتماعية واالقتصادية
األخرى .وبينت األدبيات التي سيتم تناولها في الفصل الالحق ،أن هناك سببين رئيسيين ساهما

في إعادة تشكيل القطاع الزراعي الماليزي الذي أحدث تنمية كبيرة وشاملة في االقتصاد ،وهما،

1

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2020إحصاءات الحسابات القومية .2020-2000 ،رام هللا-فلسطين.

2

تركيز ماليزيا على تطوير وتسهيل استخدام اآلالت والتكنولوجيا في المجاالت الزراعية ،وتطوير
الصناعات الداعمة ،وبخاصة مستلزمات الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي.
يتمثل القطاع الزراعي الفلسطيني بنوعين من اإلنتاج؛ اإلنتاج النباتي (المزروع على حوالي 1.2

مليون دونم من أصل  6ماليين دونم تقريباً) ،وتشكل الزراعة البعلية أكثر من  %77منه بسبب
شح الموارد المائية ،مع مالحظة وجود مساحات كبيرة غير مستغلة حتى اليوم على الرغم من
التوسع األفقي في استصالح األراضي الذي تم في السنوات األخيرة ،باإلضافة إلى ما شهده من

توجه متزايد في تنويع زراعة أصناف الفاكهة .أما الثاني ،فهو اإلنتاج الحيواني ،الذي يضم
حوالي  64ألف رأس من فصيلة األبقار ،وحوالي  900ألف رأس من فصيلة األغنام والماعز،

و 1655من الجمال ،وحوالي  3.5مليون طير من الدجاج الالحم والبياض ،و 80ألف خلية
نحل (االستراتيجية القطاعية الزراعية  .)2023-2021ومن المهم أن نالحظ أن مدخالت هذا
الكم الهائل من المقدرات الزراعية ،ال يزال يعتمد على إسرائيل في معظم مدخالته ،وهذا يعني

غياب الدور االستثماري الفلسطيني الصناعي في تزويد القطاع الزراعي من االحتياجات

الصناعية ،األمر الذي يشير إلى أهمية تغذية هذا القطاع وإمكانية تطويره من خالل حصر
االحتياجات التي يمكن القيام بها فلسطينياً.
في هذا السياق ،ونتيجة للمقدرات الزراعية المتاحة (المبينة أعاله) وغير المدعومة سياساتياً

واستثمارياً ،جاءت خطة االستثمار الوطنية  ،2022-2020واالستراتيجية القطاعية للزراعة
 2023-2021في إطار الخطة الوطنية للتنمية 2،لتركز على سياسات خاصة بالقطاع الزراعي،

وللتركيز ،أيضاً ،على توجيه مجموعة من االستثمارات ذات األولوية والهادفة إلى تلبية الحاجات
الفورية للسكان ،وتحقيق األمن الغذائي ،وزيادة التشغيل ،حيث شددت هذه الخطط على تبني

آلية الخطط العنقودية في مناطق عدة ،ضمن رؤية الصمود المقاوم في الزراعة ،بهدف االنفكاك
واالستقالل وإحداث تنمية اقتصادية .ويأتي التركيز في أجزاء متنوعة من هذه الخطط على
الجانب الزراعي في بند "التطوير المستدام والشامل لسالسل القيمة الغذائية الزراعية" ،ابتداء من
 2مكتب رئيس الوزراء ( .)2020الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين -االستراتيجية القطاعية للزراعة ( .)2023-2021رام هللا ،فلسطين.
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المدخالت ،وانتهاء بالسوق ،وما يترتب على ذلك من صناعات تخدم المراحل كافة ،وهذا يتطلب
استثمارات زراعية في مجال المعرفة والتكنولوجيا والمختبرات وصناعة المستلزمات التي تخدم

القطاع الزراعي .تضاف إلى ذلك االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني (-2021

 ،)2023التي تبنتها و ازرة االقتصاد الوطني ،والتي ركزت على القطاع الصناعي في فلسطين،
من خالل تبني الهدف الثالث في االستراتيجية ،والمتمثل بتطوير صناعة فلسطينية رائدة
ومنافسة ،من خالل تطوير القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية ،والعمل على زيادة تنافسية المنتج

حصته في السوق الفلسطينية واألسواق الدولية ،إضافة إلى توفير البنية التحتية
الوطني ،وزيادة ّ
الداعمة لنمو الصناعة ،وتطوير البنية التحتية للجودة .كل ذلك من المفترض أن يوفر البيئة
العامة لتطوير الصناعات ،وبما فيها تلك المساندة للزراعة.

ما تقدم أعاله يبرر القيام بهذه الدراسة ،ومن جانب آخر ،وتماشياً مع أهداف االستراتيجيات
الوطنية المذكورة أعاله ،واستكماالً لسلسلة الدراسات القطاعية 3التي أعدها معهد أبحاث

السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) بتوصية من مؤتمر ماس االقتصادي  ،2016تأتي
هذه الدراسة السادسة في السلسلة .مع التنويه أن هذه الدراسة تعتبر األولى في موضوعها ،حيث
لم تكن هناك أية دراسة فلسطينية سابقة تناولت الصناعات الداعمة للقطاع الزراعي ،ومن هنا

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من حيث الموضوع واألبعاد التنموية التي يمكن تحقيقها في حال
تطوير الصناعات الزراعية.
 2-1التعريف بالصناعات المساندة للقطاع الزراعي
يتكون القطاع الزراعي من أنشطة اإلنتاجين النباتي والحيواني ،حيث يتكون اإلنتاج النباتي من

غطاء األشجار بأنواعها كافة ،والمحاصيل الحقلية ،ومحاصيل األعالف ،والمحاصيل الخضرية،

ونباتات الزينة ،سواء كانت زراعة مروية أم بعلية .أما اإلنتاج الحيواني ،فيتكون من مجموعة

الحيوانات القابلة للذبح ،أو التوالد ،أو الصيد ،أو إنتاج العسل ،وهذا يشمل الحيوانات المنزلية
من طيور وأرانب ،وغيرها .هذا هو التصنيف الوصفي حسب طبيعة االستخدام أو اإلنتاج ،وكل
3

سلسلة دراسات قطاعية صدرت في سنوات متعددة في السنوات الخمس األخيرة ( ،)www.mas.psوتناولت الموضوعات التالية :قطاع

التبغ ،قطاع الصناعات الغذائية ،صناعة األحذية والجلود ،صناعة األثاث ،قطاع الصناعات المعدنية ،والصناعات الدوائية.
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ما يغذي هذا القطاع من صناعات ومدخالت يدخل في إطار الصناعات المساندة للقطاع
الزراعي بحسب هذه الدراسة.
بحسب التصنيف الصناعي الموحد المعتمد من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،فإن
القطاع الصناعي (بحسب النشاط االقتصادي) على مستوى أربع خانات من التصنيف الموحد،

يشتمل على  39فرعاً ،تختص الفروع من  8إلى  33بالصناعات التحويلية وعددها  25فرعاً.
ضمن هذه الفروع ،هناك حوالي عشرة فروع لها عالقة مباشرة بالصناعات التحويلية المساندة

للزراعة ،حيث إن هذه الصناعات ما زالت حلقة ضعيفة في سلسلة اإلنتاج الزراعي الفلسطيني.
تختص هذه الدراسة بصناعة مستلزمات اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ،مثل ،صناعة
األسمدة واألعالف ،والمبيدات ،واآلالت الخفيفة والمتوسطة ،وآالت الزراعة والتسخين والتبريد،

والخالطات ،وماكينات التعبئة ،واألفران ،وماكينات العصر ،والغسيل ،والكرتون ،والورق،
واللدائن ،وآالت تصنيع الزيوت النباتية ،والبيوت البالستيكية وأنابيب نظم الري ،ومستلزمات
النحل والدواجن واألدوية البيطرية .فمثالً ،توفير مواد التعبئة والتغليف محلياً أمر ضروري لإلنتاج

الزراعي ،وتوفير البالستيك والحديد والخيوط لصناعة البيوت البالستيكية يخلق صناعة جديدة،

وهكذا بالنسبة للمستلزمات األخرى .وهذا ما ستركز عليه الدراسة.
 3-1أهمية الدراسة وأهدافها

تعالج الدراسة موضوعاً على قدر كبير من األهمية بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني ،وهو البحث

في قضايا األنشطة الصناعية الداعمة للقطاع الزراعي ،التي تعتبر حلقة ضعيفة في سلسلة
اإلنتاج الزراعي في فلسطين.

تكتسب هذه الدراسة أهمية إضافية في ضوء تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي
اإلجمالي خالل السنوات األخيرة ،وما رافق ذلك من انخفاض في القدرة اإلنتاجية والتنافسية،

بكل ما لذلك من آثار سلبية على العاملين في هذا القطاع ،وعلى محاوالت فك االرتهان لالقتصاد
اإلسرائيلي .وفضالً عن كونها الدراسة األولى التي تتناول هذا الموضوع ،فإن تأثيرها اإليجابي

على األمن الغذائي يساهم في التقليل من حدة الفقر ،من خالل رفع القيمة المضافة لإلنتاج
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الزراعي ،وزيادة التشغيل عبر استكمال الحلقة المفقودة في استراتيجيات التصنيع الداعم للزراعة،
وهذا يخدم التحول الهيكلي للصناعة ،وكذلك توفير فرص عمل عبر إيجاد أنشطة صناعية
جديدة في المناطق الريفية ،وهذا يخدم ،أيضاً ،تطبيق مفهوم العناقيد الزراعية ،من خالل تقوية

العالقة التبادلية والتكاملية ما بين الصناعة والزراعة ،بحيث كل يخدم اآلخر ويقويه ويكمله.

وكذلك للدور الكبير لتنمية اإلنتاج الزراعي والصناعات الزراعية في إحالل الواردات وزيادة
الصادرات ،من خالل تقوية الوضع التنافسي للمنتجات المحلية ،وهذا األمر يخدم الحد من

التبعية واالرتهان لالقتصاد اإلسرائيلي .لذلك كله ،فإن هذه الدراسة تهدف إلى استكشاف الفروع
ذات العالقة بالصناعة المساندة للقطاع الزراعي ،وتعزيز هذه األهمية وتفعيلها من خالل وضع
سياسات فاعلة ،وذلك ضمن األهداف التالية:
•

استكشاف التغيرات التي طرأت على قطاع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي في
فلسطين ،وتحليل أبرز المؤشرات االقتصادية المتعلقة به ،مثل مساهمته في اإلنتاج الكلي،
والعمالة والمنشآت ،والقيمة المضافة ،والتجارة الخارجية ،إضافة إلى التغيرات في حصته
السوقية خالل فترة زمنية محددة.

•

توضيح أهم التحديات والمشاكل المؤثرة على تنافسية هذا القطاع ،وعلى حصته في األسواق
المحلية والخارجية ،كذلك تحديد أبرز نقاط القوة والضعف في منشآته العاملة.

•

تحديد الفرص المتاحة أمام هذا القطاع لتعزيز قدرته اإلنتاجية ،وتحفيزه نحو تنمية القطاع
الزراعي الفلسطيني.

•

التعرف على الفرص االستثمارية للسلع التي تستورد ،ويمكن االستثمار بها محلياً بهدف

•

الخروج بتوصيات لصناع القرار للمساعدة في رسم سياسات تهدف إلى تقليل التحديات

إحاللها.

المؤثرة على تنافسية هذا القطاع.
 4-1هيكلية الدراسة
تقع الدراسة في فصول خمسة .يمهد الفصل األول للدراسة ،ويعرض المنهجية المتبعة ومحدداتها،
كما يستعرض بعض األدبيات والتجارب الدولية في مجال الصناعات المساندة للزراعة .يعرض
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الفصل الثاني أبرز المؤشرات االقتصادية لقطاع الصناعات المساندة للزراعة ،بينما يعرض
الفصل الثالث مؤشرات التجارة الخارجية المرتبطة به ،إضافة إلى الحصة السوقية والسياسات
الصناعية المثلى .يتناول الفصل الرابع تحليل البيانات المجمعة من المقابالت لتقديم صورة

شاملة لبيئة عمل قطاع الصناعات المساندة للزراعة ،من حيث مستلزمات اإلنتاج ،والمدخالت،
والطاقة اإلنتاجية ،إضافة إلى تأثير جائحة كوفيد ،19-وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص
والتحديات .ويعرض الفصل األخير النتائج األساسية والتوصيات المقترحة.

 5-1منهجية الدراسة ومحدداتها والبيانات المستخدمة
تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في وصف واقع قطاع الصناعات التحويلية المساندة
للزراعة من وجهة نظر كلية ،وتعتمد على التحليل النوعي للبيانات المجمعة من عينة قصدية
تضم  12من المزارعين ،وعدداً مماثالً من المصنعين ،للقيام بتحليل رباعي يشتمل على نقاط
القوة والضعف والفرص والتحديات لسبعة أنشطة صناعية رئيسية مساندة للقطاع الزراعي .وهنا

تجدر اإلشارة إلى أن هذه العينة محدودة ،ولكن موزعة جغرافياً ونوعياً ،بمعنى أنها تأخذ المشروع
اإلنتاجي مرة واحدة ،فمثالً مزرعة إنتاج حيواني تتشابه وتتطابق منتجاتها ومستلزماتها بالمزارع
األخرى كافة ،فال داعي للذهاب إلى مزارع أخرى ،لذلك كانت العينة قصدية ومحدودة.
محددات الدراسة ومشاكل البيانات
•

كون هذه الدراسة االستكشافية األولى من نوعها ،وال تتوفر أدبيات محلية سابقة ،أو من
الدول المجاورة ،وكذلك محدودية الموارد المالية التي تحد من إجراء عينة بحثية كاملة ،كان
ال بد من االعتماد على البيانات اإلحصائية الرسمية ،إال أن هذه البيانات ال تميز بين ما

هو للصناعة وما هو للزراعة ،وبخاصة أن ما هو منتج صناعي قد يكون مدخالً للزراعة،

وما هو منتج زراعي قد يكون منتجاً نهائياً للصناعة .لذلك ،كان ال بد من االستعانة

بالمعلومات الميدانية (من خالل المقابالت) وخبراء ومختصين في اإلنتاج الزراعي لتحديد

طبيعة البيانات المستهدفة ،وتحديد مدخالت اإلنتاج الصناعية الالزمة لإلنتاج الزراعي.
والخالصة هنا ،أن هذه الدراسة تعتبر أساساً لدراسات أخرى ،وتستكشف اتجاهات أساسية

معمقة ،وتخصيص موارد كافية لها.
يمكن البناء عليها في حال إجراء دراسات ّ
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•

لم تتناول هذه الدراسة احتساب الحصة السوقية للمنتجات الصناعية المساندة للزراعة ،حيث
تعذر احتسابها بسبب التداخل في طبيعة استخدام السلع بين القطاعات .وبشكل عام ،فإن
السلعة الوحيدة التي يمكن احتسابها هي سلعة األعالف ،ألن هذه السلعة ،بالكامل ،تصنع
للقطاع الزراعي ،وهذا ال ينطبق على صناعة السلع األخرى مثل سلع التعبئة ،واللدائن،

والبالستيك ... ،وغيرها.
أوالا .الخطوات المتبعة
لتحقيق أهداف هذه الدراسة ،تم اتباع مجموعة من الخطوات التالية ،إضافة إلى تحديد طبيعة
السلع والعينة القصدية ،وذلك كما يلي:

•

مراجعة األدبيات ذات العالقة بالصناعات الداعمة للزراعة ،والعالقة التبادلية ما بين

•

عرض تجارب لبعض الدول التي حدث فيها تغيير بنيوي بسبب هذه الصناعات.

•

عرض للسياسات الصناعية المثلى التي تخدم الصناعات المساندة للزراعة.

•

تحليل البيانات اإلحصائية الرسمية للصناعات التحويلية المنتجة محلياً والمستوردة،

•

تحويل البيانات الرسمية من التصنيف الدولي الموحد إلى النظام الدولي المنسق ،بهدف

•

تصميم استبانة حول مستلزمات اإلنتاج الزراعي الحيواني والنباتي ،وأخذ عينة مقصودة

الصناعة والزراعة.

وبخاصة المتعلقة بمستلزمات الزراعة.

حصر طبيعة السلع على مستوى ست خانات.

(غير ممثلة) وتشتمل على غالبية أصناف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية الرئيسية،

حيث سيتم تحديد قائمة الموردين من هذه االستبانة ،ومن ثم عمل استبانة أخرى للموردين
أو أسئلة مفتاحية للمقابالت.

•

مقابالت مع ذوي الخبرة ،ومع مصنعي مستلزمات اإلنتاج الزراعي.

•

الخروج بنتائج وتوصيات سياساتية وتدخالت قابلة للتطبيق.
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ثاني ا .تحديد طبيعة السلع ومجتمع الدراسة واختيار عينة قصدية

ضمن المنهجية المتبعة أعاله ،ال بد من حصر السلع المستهدفة الداعمة للصناعات الزراعية

بحسب تعريفها أعاله ،وقد كانت هذه السلع مكونة من  10أنشطة على مستوى الحد الرابع ،وفقاً
للتصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية ( )ISICكما هو موضح في الجدول رقم ()1-1

أدناه .وتأتي ضرورة هذا الجدول في كونه يشتمل على غالبية السلع التي تدخل في الصناعات
الداعمة للقطاع الزراعي ،والتي سيتم التركيز عليها في المقابالت مع المزارعين والمصنعين
الحقاً .بمعنى آخر ،إن كافة تفاصيل ومحاور هذه الدراسة تتركز حول هذا الجدول ،والسلع التي
تندرج ضمن هذا التصنيف.

جدول  :1-1األنشطة الصناعية التي تتداخل مع الصناعات المساندة

للقطاع الزراعي وفق التصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية (،)ISIC
الحد الرابع2018-2016 ،
النشاط االقتصادي

دليل النشاط ()ISIC
1010

تجهيز اللحوم وحفظها

1030

تجهيز الفواكه والمكسرات والخضروات وحفظها

1080

صناعة األعالف الحيوانية المحضرة

*17

صناعة الورق ومنتجاته

2012

صناعة األسمدة والمركبات األزوتية (النيتروجينية)

2021

صناعة مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى

*22

صناعة منتجات المطاط واللدائن

2593

صناعة أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات المعدنية العامة

2821

صناعة اآلالت الزراعية وآالت الحراجة

2825

صناعة آالت تجهيز األغذية والمشروبات والتبغ

* العديد من هذه األنشطة تتداخل مع قطاعات اقتصادية أخرى ،لذلك يصعب تحديد المساهمة االقتصادية لقطاع
الصناعات المساندة للقطاع الزراعي.

وقد تم تحديد هذه المجموعات السلعية (األنشطة) من بين العديد من األنشطة (العشرات) األخرى
نتيجة ارتباطها بموضوع الدراسة ،حيث تم تحديد كل نشاط صناعي ،والتعرف على تفاصيل
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السلع فيه ،وفرز كل سلعة لها عالقة بالصناعة المساندة للزراعة .بالتالي تم الحصول على هذه
األنشطة بعد التدقيق والتمحيص ،وقد وصل عددها حوالي  77سلعة بعد تحويلها من التصنيف
الدولي الموحد إلى التصنيف السلعي الموحد (.)Harmonize System

تجدر اإلشارة إلى أن مجتمع الدراسة يتكون من جميع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات
المساندة للقطاع الزراعي ،وهذا المجتمع مرتبط باألنشطة الصناعية ذات العالقة ،وهي 10

أنشطة صناعية تم تحديدها وفرزها من البيانات الرسمية بحسب التصنيف الصناعي الموحد.
وبناء عليه ،تم تحديد عينة قصدية شملت كالً من هذه المنتجات التي تم تحديدها ( 10أنشطة).
ً

وللتأكد من أهمية هذه األنشطة في اإلنتاج الزراعي ،تم اختيار عينة من العاملين في القطاع

وبناء على نتائج االستبانة الموجهة لهذه العينة،
الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ( 12مزارعاً)،
ً
تم التوصل إلى األنشطة الصناعية الرئيسية التي تخدم القطاع الزراعي ،وتم التوصل من خالل
المزارعين إلى أهم المنتجين (المصنعين) المحليين ( 12منشأة صناعية مساندة للقطاع الزراعي)،
وإجراء مقابالت معهم ،من خالل توجيه أسئلة مفتاحية تغطي كل نوع من الصناعات المساندة،
لتحديد مستلزمات اإلنتاج بالتفصيل ،والتعرف على أهم المشاكل والعقبات .وقد تم اللجوء إلى
العينة القصدية كمنهجية مكملة لمنهجية التحليل األوسع للبيانات الرسمية ،وذلك بهدف تعزيز

النتائج ،والوصول إلى بعض الحقائق من المزارعين والمصنعين ،وتحديد أبرز نقاط القوة
والضعف ،والتعرف على أبرز العوائق.
تجدر اإلشارة إلى أن:
•

السلع كافة ،التي تم تحديدها من قبل المزارعين والمصنعين ،جاءت ضمن األنشطة العشرة

المذكورة سابقاً (أي ضمن الـ 77سلعة) ولم تتبين لنا سلع خارجة عن هذا النطاق.

•

لم يتم أخذ كافة المنشآت الصناعية من النوع نفسه؛ مثالً ،نظ اًر لتشابه مكونات صناعة
األعالف أو المشاتل الزراعية إلى حد كبير ،تم االكتفاء بالعينة القصدية لتحديد مستلزمات

هذه الصناعة ،وذلك تجنباً للتكرار ،والتزاماً بالمدة الزمنية المحدودة ،وكذلك تماشياً مع
اإلمكانيات المادية .أي إنه لم يتم عمل مسح موسع ،وتم التركيز على النوعية .وفي اعتقادنا
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أن النتائج لن تختلف كثي اًر لو تم أخذ عدد أكبر من المشاتل أو غيرها ،ألن مستلزمات
اإلنتاج نفسها مكررة في المنشآت كافة تقريباً.
 6-1أدبيات وتجارب دولية ناجحة

 -أهمية صناعة المنتجات المساندة للقطاع الزراعي بحسب األدبيات االقتصادية

تشير إحدى الدراسات الحديثة ( )Anglad et al., 2021التي ركزت على الصناعات
الزراعية ومدخالت اإلنتاج الزراعي في هاييتي ،إلى التحديات التي تواجه مدخالت اإلنتاج

الزراعي ،والتي تواجه المنتجين الزراعيين .وتركزت هذه التحديات في قلة إنتاج وتوافر
البذور الزراعية المحسنة ،وعدم االهتمام ببراءات االختراع واإلبداع في مجال الزراعة
والتصنيع الزراعي ،وعدم نجاعة وفاعلية األدوية واألسمدة المستوردة من دول الجوار،

وكذلك تكاليف النقل المرتفعة؛ سواء في داخل البلد أو للتصدير ،وضعف سلسلة التوريد.

وقد بينت الدراسة أن وضع القطاع الزراعي معزول عن القطاعات األخرى ويعتمد على
استيراد المدخالت ،ما أدى إلى تراجعه .ويضاف إلى ذلك ضعف سلسلة التوريد ،ما يؤدي
إلى بطء شديد في التوريد وتكلفة عالية جداً على المنتجين الزراعيين ،فتوفر بدائل محلية

لمدخالت اإلنتاج الزراعي يحد من هذه التحديات ،ويقلل الكثير من التكاليف.

وتبين الدراسة أن التحديات في الدول النامية متشابهة ،مع ما تتعرض له دول أفريقية
تتشابه مع تحديات دولة هاييتي ،التي أهمها ضعف توفر مدخالت اإلنتاج الزراعي ،واعتماد
هذه الدول على استيراد هذه المدخالت ،فضالً عن ضعف التكنولوجيا المستخدمة في
الزراعة ،وعدم تكامل سلسلة التوريد للمدخالت .لذلك ،توصي الدراسة بتعزيز االستثمارات
المحلية العامة والخاصة في مجال الصناعات التي تعتبر مدخالت لإلنتاج الزراعي.
وأشارت دراسة أخرى ( )McCord, 2017إلى أهمية المدخالت الزراعية المصنعة في
تحسين كل من اإلنتاج الزراعي والقيمة المضافة له ،وكذلك تحسين القيمة المضافة
للصناعات الزراعية (القيمة المضافة غير الزراعية) بسبب التداخل فيما بينها ،مثل األسمدة،

والبذور ،واألعالف ،ومستلزمات اإلنتاج الزراعي األخرى .،وهذا الوضع ،بالضرورة ،سيكون

11

محركاً أساسياً للتغيير الهيكلي القطاعي الذي يخدم التنمية االقتصادية .وفي الوقت ذاته،

فإن التصنيع الزراعي سيقود التغيير الهيكلي طويل األجل ،وبخاصة في االقتصادات
الصغيرة والضعيفة ،وما يميز الدول المتقدمة عن النامية في هذا المضمار هو االستثمار

الكبير في مجال التصنيع الزراعي والصناعات الداعمة لإلنتاج الزراعي أيضاً ،وبخاصة

مدخالت اإلنتاج ،وبالتحديد األسمدة واألعالف ،وهذا ما حدث في الب ارزيل التي تبنت
سياسة تكثيف االستثمار في الزراعة ،والصناعات الزراعية ،وبخاصة في مجال األسمدة.

تشكل صناعة مدخالت اإلنتاج الزراعي أهمية كبرى لدى القطاع الزراعي والقطاعات
المصنعة لإلنتاج الزراعي ،حيث تؤثر وفرتها وجودتها على الميزة النسبية لإلنتاج الزراعي

بين المناطق ،وأنواع اإلنتاج ( ،)Kirsten, 1999إضافة إلى دورها في تحديد أسعار
المنتجات الزراعية ،والمنتجات المصنعة من المنتجات الزراعية (Wesseler et al,

 4.)2015وتتكون مدخالت اإلنتاج الزراعي ،بشقيه النباتي والحيواني من البذور ،واألسمدة،

وأنابيب الري والنّقاطات ،واألعالف ،وأدوات التعبئة ،واآلالت والمعدات الزراعية بمختلف
استخداماتها.
أدى اإلقبال على استخدام األسمدة والبذور المحسنة إلى ارتفاع كبير في نمو اإلنتاجية
الزراعية في آسيا خالل الثورة الخضراء .من ناحية أخرى ،غالباً ما يرتبط انخفاض استخدام

المدخالت الزراعية بانخفاض خصوبة التربة ،وانخفاض اإلنتاج الزراعي ،وانخفاض دخل
المزارعين ،وهذا يعود ،باألساس ،إلى ندرة االستثمار في مدخالت اإلنتاج الزراعي

( 5.)Krausova & Banful, 2010يستشهد على هذه الحالة ما يجري في العديد من البلدان
األفريقية التي ال تشجع االستثمار في مدخالت اإلنتاج الزراعي بسبب االعتماد الكلي على

مناخ األعمال غير المواتي الذي يعتمد على المشتريات الحكومية ،ويقوض األسواق
الخاصة ،إضافة إلى عدم االستقرار االقتصادي ،والضرائب والرسوم التي تحد من التوسع
في األنشطة االستثمارية ( 6.)Morris et al, 2007من هنا ،تنبع أهمية إقرار السياسات
_https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563385/IPOL
STU(2015)563385_EN.pdf
Krausova, M., Banful, A. (2010). Overview of the Agricultural Input Sector in Ghana. International
Food Policy Research Institute (IFPRI) https://core.ac.uk/download/pdf/6268556.pdf
Morris, M., V.A. Kelly, R.J. Kopicki, & D. Byerlee. (2007). Fertilizer Uses in African Agriculture.
Lessons Learned and Good Practice Guidelines. World Bank Directions in Development Report.
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4

5

6

الداعمة ،والمشجعة لالستثمار في إنتاج المدخالت الزراعية بالشكل الذي يزيد من فرص
ربحيتها ،وبالتالي سيحفز القطاع الخاص على االستثمار فيها.
ولتسليط الضوء بشكل أكبر على دور قطاع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي في تنمية
هذا القطاع ،وآثاره اإليجابية على االقتصاد الكلي ،استشهدت الدراسة بتجربتين دوليتين
بهذا الخصوص؛ التجربة األولى ،قصة نجاح كينيا في تسويق األسمدة ،أما التجربة الثانية
فهي أشمل وأكثر تفصيالً ،وتتعلق بنهضة القطاع الزراعي في ماليزيا .ولم يتمكن الباحثان

من الوصول إلى دراسات مماثلة بهذا الخصوص في الدول المجاورة ،ذلك أن الدراسات
كافة تكون حول الصناعات الغذائية أو الصناعات الزراعية وما شابه ذلك ،دون التطرق
إلى موضوع الصناعات المخصصة أو المساندة لإلنتاج الزراعي:

 -التجربة الكينية في تصنيع األسمدة وتسويقها

تعد كينيا واحدة من البلدان األفريقية القليلة التي أحرزت تقدماً كبي اًر في تطوير سوق
األسمدة بقيادة القطاع الخاص .فمنذ العام  ،1990دأبت الحكومة الكينية على توسيع

شبكات توزيع األسمدة ،ما ساهم في وجود أكثر من  10مستوردين ،و 500تاجر جملة،
و 7,000تاجر تجزئة مختصين باألسمدة في العام  .2010نتيجة لذلك ،أظهرت دراسة
جرت في كينيا بهذا الخصوص ) )Krausova & Banful, 2010أن األسمدة المستخدمة
لكل هكتار ارتفعت بنسبة  %35بين  1996/1995و ،2004/2003وأن الكمية اإلجمالية

لألسمدة المستخدمة قد تضاعفت بين أوائل التسعينيات والعام  ،2007حيث ارتفعت من
 250ألف طن سنوياً في العام  1990إلى  400ألف طن في العام .2007
انعكس هذا اإلقبال على المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة ،حيث زاد عدد المزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يستخدمون األسمدة إلى  %70في العام  ،2007مقابل

 %56في العام  .1996ساهمت هذه الزيادة في استخدام األسمدة ألصحاب الحيازات
الصغيرة في زيادة اإلنتاجية ،وبالتالي في الحد من الفقر.
Washington, D.C:The World Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6650/390370AFR0Fert101
OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
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تتلخص أسباب إقبال المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في كينيا على استخدام
األسمدة في السنوات الخمس عشرة الماضية في )1( :االرتفاع الكبير لعدد مستوردي

األسمدة ،وتجار الجملة ،وتجار التجزئة العاملين في كينيا )2( .انخفاض المسافة التي

يقطعها المزارعون إلى نقطة بيع األسمدة بسبب انتشار الباعة )3( .انخفاض كبير في
الهوامش المحتملة بين تكلفة األسمدة في األسواق العالمية ،وأسعار األسمدة الملحوظة التي

يدفعها المزارعون الكينيون ،ما يعكس زيادة المنافسة والكفاءة في توزيع األسمدة المحلية.
( )4انخفاض في تكاليف التسويق ،ما يؤدي إلى أسعار متقاربة لألسمدة .و( )5التوجه
إلى التصنيع المحلي من األسمدة ومستلزمات الزراعة األخرى.
تظهر تجربة كينيا مدى إيجابية تطبيق اإلصالحات في سوق األسمدة الكيني ،فكان التفكير
في اإلجابة عن العديد من األسئلة ،ماذا لو تم االستثمار في صناعة األسمدة في كينيا مع
وجود دعم حكومي لهذه الصناعة لتشجيع القطاع الخاص؟ بالتأكيد سوف تضاعف من
هذه اإليجابيات ،لتشمل -على سبيل الذكر ال الحصر -خلق فرص عمل جديدة تسهم في
الحد من البطالة ،وفتح اآلفاق أمام إمكانية أن تصبح كينيا دولة مصدرة لألسمدة ،لذلك

بدأت في عملية التصنيع المحلي ولو جزئياً (.)Krausova & Banful, 2010
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والخالصة هي :أي سلعة استراتيجية أو أساسية واحدة يمكن أن تقلب نمو القطاع الزراعي
رأساً على عقب ،وهذا ما حدث في كينيا.

 -تجربة نهضة القطاع الزراعي في ماليزيا

يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات في االقتصاد الماليزي للعديد من األسباب
( 8.)Abdul Rhaman, 1998; Ahmad and Ariff, 2009أوالً ،يوفر القطاع الزراعي

سبل عيش لعدد كبير من القوى العاملة .ثانياً ،يلعب القطاع الزراعي دو اًر مهماً في سد

Krausova, M., Banful, A. (2010). Overview of the Agricultural Input Sector in Ghana. International
Food Policy Research Institute (IFPRI).
Abdul Rahman, A., (1998). Economic Reforms and Agricultural Development in Malaysia. ASEAN
Economic Bulletin, Vol. 15, No.1; Ahmad, T., Ariff, T. (2009). Transformation and Economic Growth
of the Malaysian Agricultural Sector. Economic and Technology Management Review, Vol. 4.
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حاجة السكان من الغذاء ،إضافة إلى توفير مدخالت المواد الخام للقطاع الصناعي .ثالثاً،
لدور التنمية الزراعية في تخفيض معدل الفقر.

في العام  1987وألول مرة في تاريخ ماليزيا ،تفوق القطاع الصناعي على القطاع الزراعي
ليصبح القطاع الرائد في االقتصاد .في ذلك العام ،ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات

التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي إلى  %22.6متجاوزة مساهمة الزراعة البالغة

 .%21.7منذ ذلك الحين ،بدأت مساهمة القطاع الزراعي في االقتصاد الماليزي باالنخفاض

المتسارع ،إذ وصلت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي  %7.6فقط في
العام .2008
أما بالنسبة للسياسات الحكومية خالل هذه الفترة ،فقد كانت منحازة ضد الزراعة مقابل
التصنيع والخدمات ،ولكن بعد األزمة المالية اآلسيوية في  ،1998/1997أدركت الحكومة
أهمية القطاع الزراعي وأبعاده التنموية ،ليس فقط دوره في معالجة الفقر والقضايا االجتماعية

واالقتصادية األخرى ،بل في توفير احتياجات السكان أيضاً.

حتى منتصف الـ  ،1980لم يكن لدى ماليزيا أي سياسة تنموية زراعية رسمية ،لكن هذا

ال يعني أنها لم تمتلك خططاً تنموية زراعية ،حيث كانت الخطط الزراعية تتجسد في جميع
الخطط التنموية الوطنية.

مع بداية الثمانينيات ،أقرت الحكومة الماليزية أول خطة تنموية زراعية رسمية ،وأطلقت
عليها اسم  NAP1اختصا اًر لـ( .)National Agricultural Policy 1أما بالنسبة للوقت

الزمني لهذه الخطة ،فكان من الـ  1984إلى  ،1990الحقاً أقرت الحكومة الماليزية خطتين

وهما الـ( )NAP2والـ( .)NAP3ويمكن عرض خالصة هذه الخطط على النحو التالي:
•

السياسة الزراعية األولى )NAP1( 1990-1984

عانى قطاع الزراعة من نقص كبير في السياسات الزراعية بسبب السياسات المحابية
للتصنيع ،وعانى من صعوبات نقص العمالة ،وزيادة تكلفة اإلنتاج .وبعد إعادة التفكير
من قبل الحكومة ،تم وضع السياسة الزراعية األولى في العام  ،1984التي ركزت
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على دعم صغار المزارعين ،وتوفير تسهيالت تجارية لهم ،وإعطائهم حوافز ضريبية،

والقيام باستثمارات في البنية التحتية للطرق ،وذلك بهدف معالجة قضية الفقر الريفي،
واختالل الدخل بين المزارعين التجاريين والتقليديين ،ونتيجة نجاح هذه الخطط ،ونمو
القطاع الزراعي ،تم وضع خطط أخرى.
•

السياسة الزراعية الثانية )NAP2( 2010-1992

هدفت هذه السياسة إلى مواجهة التحديات التي تواجه األمن الزراعي ،واألمن الغذائي،
وبخاصة في تلبية الطلب على المنتجات الغذائية الزراعية في األسواق المحلية
والعالمية .وركزت بشكل أكبر على الكفاءة اإلنتاجية ،وإنتاج األغذية الزراعية لتمكين
القطاع الزراعي من اإلنتاج ،وركزت هذه الخطط ،أيضاً ،على الصناعات الزراعية

والصناعات الداعمة لها ،من خالل تقديم حوافز عديدة لتطوير البنية التحتية الجديدة،
وبرامج الدعم التي تشجع صغار المزارعين في جميع القطاعات الفرعية ،وتشجيع
المصنعين أيضاً .كما فتحت الحكومة مناطق وأراضي جديدة لزيادة المحاصيل
الصناعية مثل المطاط وزيوت النخيل ،إضافة إلى األغذية الزراعية مثل األناناس

واألرز والخضروات ،وأنشأت المختبرات ،ومصانع األسمدة ،ومعامل تحضير التربة
الجيدة ،ومصانع مستلزمات إنتاج أخرى.

•

السياسة الزراعية الثالثة )NAP3( 2014-2010

هذه السياسة األهم ،التي كان لها الدور األكبر في النهضة الزراعية بماليزيا ،فكانت
نسخة منقحة ومتطورة من ( ،)NAP2وقد صيغت هذه السياسة بعد أن أدركت الحكومة
التأثير السلبي الذي تسببت به األزمة اآلسيوية ،وتحرير األسواق المالية على االقتصاد
الماليزي ،فعلى ما يبدو أن األزمة اآلسيوية كانت نداء أيقظ الحكومة الماليزية بشأن
أهمية الزراعة باعتبارها مزود الغذاء األساسي للناس.

تتلخص أهداف هذه السياسة في تعزيز األمن الغذائي ،وزيادة اإلنتاجية ،والقدرة
التنافسية للقطاع ،وتعميق الروابط مع القطاعات األخرى لخلق مصادر جديدة للنمو
داخل القطاع ،وللحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها على أساس مستدام ،وذلك
كله بالتركيز ،أيضاً ،على الصناعة المحلية التي تخدم الزراعة.
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من الجدير بالذكر أن تطبيق الـ( )NAP3يتطلب أساساً اقتصادياً قوياً ،وتكنولوجيا متقدمة،
مستمر ،وحوافز لزيادة الكفاءة اإلنتاجية والقدرة التنافسية للزراعة الماليزية ،وكانت التنمية
وتمويالً
اً
الزراعية تحت ( )NAP3موجهة نحو استخدام نظام آلي بالكامل ،من خالل استخدام التقنيات

الجديدة ،حيث يهدف تطبيق التقنيات الجديدة إلى زيادة اإلنتاجية ،وفي الوقت نفسه ،تقليل تكلفة
اإلنتاج .خالل ( ،)NAP3تمت زيادة ميزانية معهد البحوث الزراعية والتنمية الماليزية (MARDI

.)Malaysian Agricultural Research & Development Institutionفي سياق هذه السياسات ،تم تخصيص مبلغ  100مليون رينغيت ( 38مليون دوالر) للبحث
والتطوير في الخطة الماليزية الخامسة التي استمرت من  ،1990-1986وتمت زيادة هذا
المخصص إلى  500مليون رينغيت في الخطة الماليزية السادسة التي استمرت من -1991

 ،1995وأخي اًر تمت زيادة المبلغ المخصص للبحث والتطوير في الخطة الماليزية السابعة التي
استمرت من  2000-1996إلى مليار رينغيت .شملت هذه المبالغ المخصصة  4قطاعات؛
أحدها كان القطاع الزراعي ،وأحد المجاالت التي يتم التركيز عليها هو تطوير وزيادة االعتماد
على اآلالت واألدوات التي تساهم في مساندة اإلنتاج الزراعي وزيادته.
أثبتت التجربة الماليزية أهمية أنماط الميكنة الثالثة في إصالح القطاع الزراعي ،فقد ركزت على
القطاعات ذات الميزة النسبية في ماليزيا ،وهي :زيت النخيل ،والمطاط ،والكاكاو ،والمنتجات
الخشبية.

فيما يخص زيت النخيل ،ركز ) (MARDIعلى تطوير اآلليات المستخدمة في إنتاجه وحصاده،

كونه المنتج الزراعي األكثر مساهمة في ناتج الدخل القومي ،وبلغ إجمالي المساحة المزروعة
بنخيل الزيت  3.31مليون هكتار في نهاية العام  1999بزيادة هائلة بلغت  .%149كانت
الطرق المستخدمة في حصاد هذا المنتج الزراعي ونقله غير مؤهلة ،حيث كانت تنقل البضائع

في عربة يدوية يستعملها العامل لنقل المنتج إلى المكان المخصص ،وكانت إنتاجية العامل هي

 2.08طن في اليوم .طور ( )MARDIتلك الطريقة من خالل تهيئة طرق نقل جديدة ،وصنع

مركبة خاصة ،هي عبارة عن آلة تسير على ثالث عجالت ولها القدرة على حمل  400كيلوغرام،
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إضافة إلى آلة التراكتور المصغر الذي يدخل في األماكن الضيقة ويستطيع حمل طن .وبذلك
ارتفعت اإلنتاجية من  2.08طن يومياً إلى  10.08طن يومياً.
وتغيرت أيضاً طرق استخدام األسمدة كلياً ،إذ أصبح االستخدام اآللي أكثر من االستخدام
اليدوي ،وذلك من خالل إدخال ماكينات قادرة على تسميد األراضي الزراعية بشكل أسرع ،مثل

مفرشة األسمدة بأنواعها (.)Bezzecchi Spreader & Turbo Spin Spreader
أما بالنسبة إلى المطاط ،فإن عملية تسميده من العمليات الصعبة ،حيث تمر بأكثر من 21
مرحلة ،وتحتاج العملية لحوالي  10عمال .ولكن بعد استخدام ماكينات رش األسمدة الميكانيكية
التي تُركب على التراكتور ،قل االعتماد على العمال ،حيث أصبح عدد العمال المطلوب عامالً
واحداً أو عاملين .تقدر زيادة اإلنتاجية التي تسببت بها استخدام اآلليات المتقدمة بثالثة أضعاف

ما كان عليه قبل استخدام الماكينات .كانت عمليات الحصاد ،في أغلبها ،يدوية بسبب صعوبة

استخدام الماكينات ،إلى أن أطلق ) (MARDIآلة جديدة قادرة على استخراج المطاط من
األشجار تدعى ( ،)LANCA-GMساهمت هذه اآللة بتطوير الحصاد بشكل ملحوظ .وأخي اًر،
استخدمت ماليزيا حبوب ( )Heveaالزراعية ،التي تنتج أشجار مطاط عالية الكفاءة ،كما طورت

هذا المنتج ،من خالل إضافة جينات تتحكم في إنتاج بروتينات عالية القيمة ،ما ساعد في زيادة
الكفاءة ،وتقليل كلفة صيانة األشجار.
أما األرز ،فإنتاجه يعتمد على اآلالت التي وصلت إلى مستوى جيد في ماليزيا .ويقوم معهد

البحوث الزراعية والتنمية الماليزية ( )MARDIبتعليم المزارعين ،في المناطق النامية الرئيسية

في شمال ماليزيا ،استخدام المستشعرات لتحسين المدخالت ،لكن اعتماد هذه التقنيات يعتمد
على الحالة المحلية ،ومهارة المزارع أو المقاول أو المشغل.
تشمل األنشطة اآللية :تحضير األرض ،إصالح وبناء السدود ،آلة التثقيب القرصية ،آلة التشكيل

الدوارة ،الحراثة األولية والدوارة (آلة التسوية) ،تسوية األرض والتنعيم ،البذر المباشر ،الموزعة،

آلة بذارة الصف ،والحصادة.

18

في المحصلة ،هناك سببان رئيسيان ساهما في إعادة تشكيل وهيكلة القطاع الزراعي الماليزي؛

األول ،هو تركيز ماليزيا على تطوير وتسهل استخدام اآلالت في المجاالت الزراعية التي تكون

فيها مرونة استبدال رأس المال للعمالة عالية (Elasticity of substitution of capital for

) ،laborمثل األسمدة ،وطرق الري ،واالعتماد على الج اررة ،أما السبب الثاني ،فكان التركيز

ميكنة األنشطة الزراعية التي تحتوي على نسبة عالية من العمالة الزراعية ،مثل صيانة
على ّ
األشجار ،والحصاد ،والتطبيق الكيميائي ،وذلك بسبب نقص العمالة الماليزية في هذا القطاع.
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الفصل الثاني

األهمية االقتصادية لقطاع الصناعات المساندة للزراعة
يعد تنوع اإلنتاج الصناعي الداعم لإلنتاج الزراعي حاج ًة ومتطلباً أساسياً لتطور وتنوع األنماط
ّ
الزراعية ،وذلك لمقابلة احتياجات القطاع الزراعي الصناعية .كمدخل لدراسة األهمية االقتصادية
لقطاع الصناعات المساندة للزراعة بشكل خاص ،يقدم هذا الفصل نبذة مختصرة عن تطور
الصناعات التحويلية في فلسطين ،ويتناول أبرز المؤشرات االقتصادية لقطاع الصناعات

المساندة للزراعة ،ومساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي ،ومساهمته في قطاع الصناعات
التحويلية ،وتحليل مستلزمات اإلنتاج ،والتكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت ،وعدد المنشآت
والعاملين ،وكذلك مساهمته في التجارة الخارجية.
 1-2مساهمة قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي
يعتبر قطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات االقتصادية في فلسطين ،فهو يحتل المرتبة

الثالثة من حيث المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني بعد قطاعي التجارة والخدمات،
إذ بلغ متوسط مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي  %11طوال الفترة بين العامين -2000
 ،2020مع مالحظة تفاوتها من سنة إلى أخرى .وكما ُيالحظ ،يوضح الشكل ( )1-2تفاوتاً في

مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي .فمنذ العام  2000وحتى العام
 ،2005بلغ معدل هذه المساهمة  ،%12ثم تراجعت في العامين  2006و 2007لتصل

بالمتوسط إلى  .%8بدأ هذا القطاع يتعافى تدريجياً بدءاً من العام  2008حتى العام ،2014
حيث بلغ متوسط مساهمته  ،%11.2لكن هذا االرتفاع لم يستمر ،حيث انخفض متوسط

مساهمته ليصل  %9.6للعامين  2015و ،2016ثم ارتفع ليصل بالمتوسط إلى  %11.3خالل
الفترة .2020-2017

شهد القطاع الزراعي في فلسطين العديد من التقلبات خالل الفترة  ،2020-2000إذ تراجعت

نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي من  %8في العام  ،2000لتصل إلى  %7في العام
 .2003وصلت أعلى مساهمة له في العام  2004إلى  .%10.8خالل األعوام التالية ،عانى
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هذا القطاع من تذبذب واضح؛ إذ تراجع تارة ،وارتفع تارة أخرى ،إال أنه بعد العام  ،2009غلب
عليه طابع االنحدار التام لتنخفض مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي من  %10.6في العام

 ،2009لتشكل بالمتوسط  %7.0خالل الفترة  .2020-2017ويعزى هذا التراجع إلى االعتماد
على الواردات الزراعية من إسرائيل ،وعزوف المستثمرين والعاملين الفلسطينيين عن العمل في
الزراعة ،إضافة إلى شح المصادر المائية ،ووجود النسبة الكبرى من األراضي الزراعية في

منطقة (ج) ،التي يسيطر عليها االحتالل اإلسرائيلي ،ما ساهم في هذا العزوف.
شكل  :1-2نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ،والقطاع الزراعي
في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين2020-2000 ،
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المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2021إحصاءات الحسابات القومية الربعية .2020-2000 ،رام هللا،
فلسطين.

تتفاوت األهمية االقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،إذ
يالحظ من خالل الشكلين ( )2-2و( )3-2أن ارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في
الضفة الغربية يأتي بالتزامن مع انخفاضها في قطاع غزة .فخالل السنوات األخيرة ،انخفضت
مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي في قطاع غزة بشكل كبير ،حيث كانت
 %9.4في العام  ،2017وانخفضت لتصل إلى  %5.6في العام  .2020في المقابل ،أخذت
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مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الضفة الغربية باالرتفاع منذ العام  ،2015حيث كانت
تشكل  ،%9.2وارتفعت في األعوام التالية لتصل إلى  %12.2في العام .2020
شكل  :2-2نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي
في الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية2020-2000 ،
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المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2021إحصاءات الحسابات القومية الربعية .2020-2000 ،رام
هللا ،فلسطين.

ينطبق هذا التفاوت بين الضفة الغربية وقطاع غزة على القطاع الزراعي أيضاً ،فاألهمية النسبية
للقطاع الصناعي في الضفة الغربية تقابلها األهمية النسبية للقطاع الزراعي في قطاع غزة .فقد

شهدت نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع غزة ارتفاعاً كبي اًر خالل

الفترة  ،2009-2000مرتفعة من  %8في العام  2000إلى  %14.9في العام  ،2009مع

مالحظة التراجع خالل سنوات الحروب ،والحصار الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي على قطاع
غزة .بعدها ،تراجعت هذه النسبة بشكل متسارع لتصل إلى  %8.9في العام  .2013بعد العام
 ،2013بدأ القطاع الزراعي في قطاع غزة بالنهوض من جديد لتصل مساهمته إلى  %12في
العام .2020
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في المقابل ،يشهد القطاع الزراعي في الضفة الغربية تراجعاً كبي اًر خالل الفترة ،2020-2000

فبعد أن ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي للضفة الغربية من  %8في العام
 2000إلى  %11.6في العام  ،2006أخذت بالتراجع لتستقر عند  %6.1في العام .2020

يتبين من هذه المؤشرات أن أولويات تنمية االقتصاد الفلسطيني يجب أن تتمحور حول توسيع
القطاع الزراعي في الضفة وتعزيزه في غزة ،وبالمقابل توسيع القطاع الصناعي في غزة وتعزيزه

في الضفة ،حيث إن أساس القطاع الزراعي في فلسطين ،يتمثل في قطاع غزة ،والنهوض بهذا
القطاع الرئيسي يجب أن يعتمد على النهوض به في الضفة الغربية ،وتعزيزه في قطاع غزة وفقاً

لطبيعة المنتجات الزراعية وخصوصية مناخ كل منطقة ،فطبيعة المنتجات الزراعية النباتية في
غزة مختلفة نوعاً ما عن الضفة.

شكل  :3-2نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي
في الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة2020-2000 ،

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
الصناعات التحويلية

الزراعة والحراجة وصيد األسماك

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2021إحصاءات الحسابات القومية الربعية .2020-2000 ،رام
هللا ،فلسطين.
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من ناحية أخرى ،يبرز القطاع الصناعي في الضفة الغربية كقطاع بحاجة لتعزيز ،فيما يجب
التركيز على إعادة هيكلته في قطاع غزة ،وبالتالي يتم تحقيق التكاملية بين الضفة وغزة بحسب

المواسم ،والمناخ ،وطبيعة المنتجات.

 2-2مقارنة مساهمة قطاع الصناعات المساندة للزراعة بالقطاعات الصناعية األخرى
تستند هذه المقارنة إلى بيانات المسوح االقتصادية للعام  ،2018وهي آخر المسوح االقتصادية

التي أصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،حيث يتبين أن قطاع الصناعات المساندة
يعد من أهم فروع القطاع الصناعي .فهو بمساهمته بنسبة  %10.4في القيمة المضافة
للزراعة ّ
للقطاع الصناعي ،يحتل المرتبة الرابعة بالنسبة إلى فروع قطاع الصناعة ،إذ يأتي ترتيبه بعد

قطاع صناعة منتجات المعادن الالفلزية الذي يساهم بنسبة  ،%20.8وقطاع صناعة المنتجات

الغذائية الذي يساهم بنسبة  ،%15.1وقطاع صناعة األثاث الذي يساهم بنسبة  .%13.1كما
يحتل قطاع الصناعات المساندة للزراعة المرتبة الثامنة بحسب عدد المنشآت العاملة في قطاع
الصناعة ،حيث يشكل عدد منشآته  %3.8من إجمالي المنشآت الصناعية.
بالنسبة إلى المساهمة في التشغيل ،احتل القطاع المرتبة السادسة ،حيث تشغل منشآته %6.8
من العاملين في المنشآت الصناعية ،خلف المنشآت العاملة في قطاع صناعة المالبس التي
تشغل  ،%19.7ومنشآت صناعة المنتجات الغذائية التي تشغل  ،%16.2ومنشآت صناعة
منتجات المعادن الالفلزية التي تشغل  ،%15.9ومنشآت صناعة األثاث التي تشغل ،%13.8
ومنشآت صناعة المعادن الفلزية التي تشغل  %10.3من إجمالي العاملين في المنشآت
الصناعية.
متغير التكوين الرأسمالي الثابت
أما بالنسبة إلى االستثمار في اآلالت ،فتم االعتماد على
ّ
اإلجمالي كمؤشر للمقارنة بين القطاعات .وبناء عليه ،احتل قطاع الصناعات المساندة للزراعة
المرتبة الخامسة بالنسبة إلى استثمار القطاعات الصناعية األخرى في اآلالت .يعرض الجدول

 1في ملحق الجداول أبرز المؤشرات االقتصادية لفروع القطاع الصناعي للعام .2018
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 3-2عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المساندة للزراعة وعدد العاملين فيها

9

بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المساندة للزراعة في فلسطين  813منشأة في
العام  ،2017بمعدل نمو  %15.8مقارنة بالعام  .2012صاحب هذا النمو نمو في التشغيل

بنسبة  ،%18.3إذا ارتفع عدد العاملين من  5,577عامالً في العام  2012إلى  6,595عامالً
في العام  .2017تشكل هذه المنشآت  %0.5من إجمالي المنشآت العاملة في فلسطين ،و%4.1

من إجمالي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات التحويلية في العام  .2017يصنف نحو
تشغل بين  5-1عاملين ،في حين
 %59.1من منشآت هذا القطاع كمنشآت متناهية الصغرّ ،
تشغل أقل من  20عامالً ،و %10فقط من هذه المنشآت يمكن تصنيفها كمنشآت
أن  %90منها ّ

متوسطة أو كبيرة .ويتركز نشاطها في صناعة منتجات البالستيك بنسبة  ،%34التي ال تقتصر

على قطاع الصناعات المساندة للزراعة فحسب ،وإنما تدخل في العديد من القطاعات الصناعية

األخرى كتمديدات المياه ،والكهرباء ،وأنشطة البناء واإلنشاءات ... ،وغيرها .كما يتركز نشاطها

في تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضروات بنسبة  ،%33.3وصناعة الورق والكرتون

بنسبة  ،%13.3التي تدخل في قطاعات إنتاجية وأنشطة صناعية أخرى.
يوضح جدول  2في الملحق ،توزيع العاملين والمنشآت العاملة في قطاع الصناعات المساندة

للقطاع الزراعي في فلسطين حسب التصنيف الصناعي الموحد لألنشطة االقتصادية (الحد

الرابع) والمنطقة للعامين  2012و.2017
أما بالنسبة إلى توزيع هذه المنشآت حسب المنطقة ،فقد بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع
الصناعات المساندة للزراعة في الضفة الغربية  624منشأة في العام  ،2017بمعدل نمو

 %24.3مقارنة بالعام  .2012وصاحب هذا النمو نمو في التشغيل بنسبة  ،%29.9إذ ارتفع
عدد العاملين من  4,325عامالً في العام  2012إلى  5,618عامالً في العام  .2017تشكل

هذه المنشآت  %0.6من إجمالي المنشآت العاملة في الضفة الغربية ،و %4.1من إجمالي
المنشآت العاملة في قطاع الصناعات التحويلية .كما يصنف نحو  %57.8من منشآت هذا

9

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2018التعداد العام للمنشآت للعامين  2012و .2017رام هللا ،فلسطين.
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القطاع كمنشآت متناهية الصغر تشغل بين  5-1عمال ،في حين أن  %89.1منها تشغل أقل
من  20عامالً ،يتركز نشاطها في تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضروات بنسبة ،%34
وصناعة المنتجات البالستيكية بنسبة  ،%32وصناعة الورق والكرتون بنسبة .%15
انخفض عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المساندة للزراعة في قطاع غزة من 200

منشأة في العام  2012إلى  189منشأة في العام 2017؛ أي بنسبة تراجع  .%5.5صاحب هذا
التراجع انخفاض في التشغيل بنسبة  ،%22إذ انخفض عدد العاملين من  1,252عامالً في

العام  2012إلى  977عامالً في العام  .2017تشكل هذه المنشآت  %0.4من إجمالي المنشآت
العاملة في قطاع غزة ،و %4.0من إجمالي المنشآت العاملة في قطاع الصناعات التحويلية.

عمال،
تصنف نحو  %63.6من منشآت هذا القطاع كمنشآت متناهية الصغر تشغل بين ّ 5-1
في حين أن  %93.3منها تشغل أقل من  20عامالً .يتركز نشاطها في صناعة منتجات
البالستيك بنسبة  ،%40وتجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضروات بنسبة .%31

 4-2تحليل أبرز المؤشرات االقتصادية لقطاع الصناعات المساندة للزراعة
 1-4-2القيمة المضافة واإلنتاج

بلغ متوسط مساهمة قطاع الصناعات المساندة للزراعة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي
%11.4؛ أي بمتوسط مساهمة  %1.2في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني خالل الفترة
نفسها ،وبمعدل نمو بنسبة  %16.1خالل الفترة  .2018-2013بلغ متوسط إنتاج قطاع
الصناعات المساندة للزراعة  %12.1من إجمالي اإلنتاج الصناعي ،بمعدل نمو  .%9.0ويبين

الجدول ( )1-2أن القيمة المضافة لهذا القطاع تتراجع في سنة ،ثم تنمو في السنة التي تليها،

ففي العام  2013كانت القيمة المضافة  133مليون دوالر ،ثم ارتفعت بنسبة  %78في العام

 2014لتصل إلى  236.6مليون دوالر ،ثم انخفضت في العام  2015بنسبة  %25.9لتصل
إلى  175.3مليون دوالر ،واستمر النمو والتراجع على هذا المنوال حتى العام  .2018وبطبيعة

الحال ،ما ينطبق على القيمة المضافة ينطبق على اإلنتاج ،وقد يكون لمحصول الزيتون تأثير
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لهذا التناوب في االرتفاع واالنخفاض ،إال أن هذا األثر ال يلغي التفاوت ،وإنما يقلل من حدته
في بعض السنوات.
يعزى هذا التراجع إلى زيادة الطلب على المنتجات المستوردة ،فيما يفسر النمو بزيادة الطلب

على المنتجات المحلية لكن ليس شرطاً أن ينطبق ذلك على المنتجات المساندة للزراعة؛ كون
هذه األنشطة الصناعية تتداخل مع قطاعات أخرى غير الزراعة ،غالباً ما تكون القيمة المضافة
فيها أميل إلى االرتفاع ،أو أقل تذبذباً بسبب زيادة اإلنتاج الموجه للسوق المحلي.

جدول  :1-2القيمة المضافة وقيمة اإلنتاج في قطاع الصناعات المساندة
للزراعة ،وللصناعة ككل (باأللف دوالر أمريكي)2018-2013 ،
الصناعات المساندة للقطاع
السنة

الصناعة

الزراعي

إجمالي القيمة
المضافة

اإلنتاج

إجمالي القيمة
المضافة

نسبة الصناعات المساندة

معدل النمو في

للقطاع الزراعي من

الصناعات المساندة

القطاع الصناعي ()%
اإلنتاج

 %القيمة
المضافة

2013

133,009

4,021,525 1,626,789 399,268

8.2

 %اإلنتاج

للقطاع الزراعي ()%
 %القيمة

%

المضافة

اإلنتاج

9.9

2014

236,620

4,102,944 1,712,368 560,942

13.8

13.7

77.9

40.5

2015

175,343

3,817,645 1,458,700 459,342

12.0

12.0

25.9-

18.1-

2016

238,538

4,191,767 1,776,667 578,384

13.4

13.8

36.0

25.9

2017

211,422

4,784,691 1,978,759 560,979

10.7

11.7

11.4-

3.0-

2018

219,324

4,956,010 2,104,370 560,060

10.4

11.3

3.7

0.2-

11.4

12.1

16.1

9.0

المتوسط

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .المسوح االقتصادية  .2018-2010رام هللا ،فلسطين.

 2-4-2االستهالك الوسيط

يعرف االستهالك الوسيط بأنه كمية أو قيمة المدخالت المستخدمة أو المستهلكة أو المتلفة أو
المحولة خالل العملية اإلنتاجية .ومن الطبيعي أن تكون كمية االستهالك الوسيط متناسبة طرداً

مع كمية اإلنتاج ،فكلما زاد اإلنتاج زاد االستهالك الوسيط .يالحظ من الجدول ( )2-2أن نسبة
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االستهالك الوسيط من اإلنتاج تنخفض وترتفع ،لكن بدرجة قليلة ،إال أنها بلغت بالمتوسط
 %61.4خالل الفترة  .2018-2013تعتبر المواد الخام أهم مستلزمات اإلنتاج للصناعات
المساندة للزراعة ،إذ شكلت بالمعدل  %80من إجمالي تكاليف مدخالت اإلنتاج خالل الفترة

 ،2018-2013تليها تكلفة الوقود والمحروقات والزيوت التي شكلت نحو  ،%6.3وتليها الكهرباء

بنسبة  ،%4.6والمياه بنسبة  ،%0.5وتكاليف أخرى بنسبة  .%8.5ويتبين عند مقارنة هذه
التكاليف بالنشاط الصناعي ككل ،أن نسبة تكاليف الخامات والمواد األولية من إجمالي
المستلزمات السلعية للصناعات المساندة للزراعة أعلى منها في النشاط الصناعي ككل ،وتبلغ

 ،%70بينما تفوق نسبة المستلزمات األخرى في القطاع الصناعي نسبتها في الصناعات
المساندة للزراعة ،حيث وصلت إلى  ،%20فيما ال توجد اختالفات تذكر بين الصناعات المساندة
للزراعة والصناعة بشكل عام فيما يخص الوقود والمياه والكهرباء.
جدول  :2-2قيمة االستهالك الوسيط ونسبته من اإلنتاج في قطاع

الصناعات المساندة للزراعة (باأللف دوالر أمريكي)2018-2013 ،
نسبة االستهالك الوسيط

السنة

االستهالك الوسيط

2013

266,259

66.7

2014

324,323

57.8

2015

283,999

61.8

2016

339,846

58.8

2017

349,557

62.3

2018

340,736

60.8

المتوسط

من اإلنتاج ()%

61.4

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،سلسلة المسوح االقتصادية  .2018-2010رام
هللا ،فلسطين.

 3-4-2االستثمار

تم االستناد إلى قيمة التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت كمؤشر على مدى استثمار المنشآت
العاملة في قطاع الصناعات المساندة للزراعة في شراء أصول منتجة كاآلالت .يبين الشكل
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( )4-2أن االستثمار بلغ أعلى قيمة له في العام  9.7( 2017مليون دوالر) ،وكانت ضعف
قيمة االستثمار في العام  ،2013ثم انخفض بشكل كبير في األعوام التالية ليصل إلى 2.7

مليون دوالر أمريكي في العام  .2018يوضح الجدول ( 3في ملحق الجداول) أن نسبة التكوين
الرأسمالي الثابت اإلجمالي من اإلنتاج في قطاع الصناعات المساندة للزراعة قليلة نسبياً ،حيث

بلغت  %1وهي تقريباً في المعدل نفسه للصناعة التحويلية بشكل عام ،ويشكل بالمتوسط %12

من التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت للصناعة التحويلية.

شكل  :4-2قيمة التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت (باأللف دوالر أمريكي)
للصناعات المساندة للقطاع الزراعي2018-2013 ،
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6,000
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2,000
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 4-4-2التشغيل

بلغ متوسط نسبة مساهمة قطاع الصناعات المساندة للزراعة في التشغيل  %1.6من إجمالي
مساهمة القطاعات االقتصادية ،و %7.8من إجمالي التشغيل في القطاع الصناعي خالل الفترة
 .2018-2013وبلغ متوسط معدل النمو في عدد العاملين في قطاع الصناعات المساندة
للزراعة خالل الفترة نفسها  ،%3.3إال أن هذا القطاع شهد تراجعاً في التشغيل خالل األعوام

 ،2014و ،2015و 2017بنسبة  ،%6.4و ،%5.3و %15.7على التوالي .كما بلغ متوسط
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إنتاجية العامل في قطاع الصناعات المساندة للزراعة  71.4ألف دوالر لكل عامل ،وهي أعلى
من إنتاجية العامل في قطاع الصناعة الذي بلغ  45ألف دوالر لكل عامل .يوضح جدول -2
 3مؤشرات التشغيل لهذا القطاع.

جدول  :3-2مؤشرات التشغيل 10لقطاع الصناعات المساندة لقطاعي
الزراعة والصناعة2018-2010 ،

الصناعات المساندة للقطاع الزراعي
السنة

عدد

النمو

العاملين

%

الصناعة

إنتاجية العامل

نسبة العاملين في الصناعات
المساندة للقطاع الزراعي من

عدد

النمو

إنتاجية العامل

العاملين

%

(ألف دوالر/عامل)

56.6

79,566

1.1

50.5

8.9

6,609 2014

6.4-

84.9

86,253

8.4

47.6

7.7

6,260 2015

5.3-

73.4

90,486

4.9

42.2

6.9

8,869 2016

41.7

65.2

98,776

9.2

42.4

9.0

7,480 2017

15.7-

75.0

95,787

3-

50

7.8

7,628 2018

2.0

73.4

17.8 112,835

43.9

6.8

المتوسط

3.3

71.4

7.2

45.0

7.8

7,060 2013

(ألف

دوالر/عامل)

إجمالي العاملين في القطاع
الصناعي %

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيانات المسوح االقتصادية .2018-2010 ،رام هللا ،فلسطين.

 5-2المساهمة الفرعية للصناعات المساندة للقطاع الزراعي في اإلنتاج آخر ثالث سنوات
يبين الجدول ( )4-2القطاعات الفرعية لهذه الصناعات ،ويالحظ أن فرعي صناعة األعالف
واللدائن يساهمان بحوالي  %58من اإلنتاج الكلي للصناعات الزراعية .إال أن فرع صناعة
األعالف في حالة تراجع واضحة ،مع ارتفاع نسبة مساهمة فرع اللدائن ،وكذلك نمو في فرع
صناعة تجهيز اللحوم وحفظها.

10

يعود االختالف في عدد العاملين في العامين  2012و 2017في هذا الجدول وجدول ( 2في الملحق) إلى أن مصدر هذا الجدول هو
المسوح االقتصادية ،بينما جدول ( 2في الملحق) مصدره التعداد العام للمنشآت.
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بالنسبة للفروع األخرى ،فإن مساهمتها في اإلنتاج متدنية جداً ،وهذا بسبب ضعف أو غياب
هذه الصناعة عن الساحة الصناعية الفلسطينية .بالمقابل ،هذا األمر يؤشر إلى أن المجال

مفتوح لتطوير هذه الصناعات ،ورفع نسبة مساهمتها على حساب االستيراد من إسرائيل والطرف
الثالث (غير إسرائيل) ،وهذا األمر يكون واضحاً في صناعة األسمدة التي ال تزال مساهمتها ال

تتجاوز  %1من اإلنتاج الصناعي لهذه السلع.

كما تجدر اإلشارة إلى أن جزءاً من منتجات هذه الفروع يستهلك في قطاعات أخرى غير الزراعة،
مثل صناعة الورق واللدائن ،ومنتجات المطاط ،وغيرها.

جدول  :4-2األنشطة الصناعية التي تتداخل مع الصناعات المساندة
للقطاع الزراعي وفق التصنيف الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية ()ISIC
(الحد الرابع) ونسبة مساهمتها في اإلنتاج2018-2016 ،

دليل النشاط
ISIC
1010
تجهيز اللحوم وحفظها

النشاط االقتصادي

2016

2017

2018

%5.4

%11.9

%10.3

1030

تجهيز الفواكه والمكسرات والخضروات وحفظها

%19.3

%18.0

%16.8

1080

صناعة األعالف الحيوانية المحضرة

%30.2

%15.8

%18.3

صناعة الورق ومنتجاته

%15.3

%16.0

%16.6

*2012

صناعة األسمدة والمركبات األزوتية (النيتروجينية)

%0.0

%0.1

%0.7

*2021

صناعة مبيدات اآلفات والمنتجات الكيميائية الزراعية األخرى %0.0

%0.0

%0.0

%28.5

%37.4

%36.5

2593

صناعة أدوات القطع والعدد اليدوية واألدوات المعدنية العامة %0.4

%0.5

%0.0

2821

صنع اآلالت الزراعية وآالت الحراجة

%0.8

%0.2

%0.6

2825

صناعة آالت تجهيز األغذية والمشروبات والتبغ

%0.0

%0.1

%0.3

17

22

صناعة منتجات المطاط واللدائن

%100.0 %100.0 %100.0

المجموع

العديد من هذه األنشطة تتداخل مع قطاعات اقتصادية أخرى ،لذلك يصعب تحديد المساهمة االقتصادية لقطاع الصناعات

المساندة للقطاع الزراعي.

11

11

مصدر البيانات :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيانات التجارة الخارجية  .2018-2007رام هللا ،فلسطين.
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الفصل الثالث

التجارة الخارجية للسلع الصناعية المساندة للزراعة
 1-3مؤشرات التجارة الخارجية

12

يقدم هذا القسم من الفصل الثالث شرحاً مفصالً عن مؤشرات التجارة الخارجية للسلع المساندة
وحصتها من إجمالي الواردات خالل الفترة -2007
للزراعة ،من حيث مساهمتها في التصديرّ ،
 .2018كما يبين ماهية هذه السلع ،وفقاً لالستهالك النهائي ،سواء كمدخالت للعملية اإلنتاجية،

أي المواد الخام ،أو كسلع نهائية ،إضافة إلى مصدر هذه الواردات ،والجهة التي يتم التصدير
إليها.

 2-3الواردات
بلغ معدل حصة الواردات من السلع المساندة للزراعة  %7من إجمالي الواردات الفلسطينية
خالل الفترة  ،2018-2007كما ارتفعت هذه الحصة ،بشكل كبير ،خالل األعوام الثالثة األخيرة

من الفترة نفسها ،لتصل إلى  %8.4في العام .2018

تشير البيانات الموضحة في الجدول ( )1-3إلى أن الواردات من السلع المساندة للزراعة في
نمو مستمر ،حيث بلغ متوسط معدل نموها  %12.3خالل الفترة  ،2018-2007كما أنها
نمت ،بشكل كبير ،في العام  2009مقارنة بالعام  ،2008حيث وصلت إلى  ،%57كما أنها

نمت بنسبة  %19.8في العام  2018مقارنة بالعام  .2017تعتبر إسرائيل المصدر الرئيس لهذه
الواردات إذ شكلت بالمتوسط  %71خالل الفترة  ،2018-2007ويالحظ من الشكل ()1-3
تراجعها بعد العام  ،2014إذ كانت تشكل ما يزيد على  %70قبل العام  2014لتصل إلى
 %66بعده.

12

مصدر البيانات :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .بيانات التجارة الخارجية  .2018-2007رام هللا ،فلسطين.
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جاء هذا التراجع البسيط نتيجة توجه التجار الفلسطينيين إلى األسواق العالمية ،وبخاصة الصين
وتركيا ،إذ بلغ متوسط استيراد هذه السلع من هاتين الدولتين  %6و %5على التوالي ،في حين

بلغ متوسطها من باقي العالم  %18خالل الفترة نفسها.

شكل  :1-3قيمة الواردات باأللف دوالر أمريكي من السلع المساندة للزراعة
حسب بلد المنشأ2018-2007 ،
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إجمالي الواردات من السلع المساندة للزراعة

باقي العالم

الصين

تركيا

إسرائيل

أما بالنسبة لماهية السلع التي يتم استيرادها ،والتي يبلغ عددها حوالي  80سلعة ،فتشكل 25
منها نسبة  %92من إجمالي واردات السلع المساندة للقطاع الزراعي كما هو موضح في جدول
( 4ملحق الجداول) .تشكل األعالف النسبة الكبرى من هذه الواردات ،والتي تصل إلى %39

من إجمالي واردات السلع المساندة للقطاع الزراعي خالل الفترة  ،2018-2007وقد ارتفعت

من  65مليون دوالر في العام  2007لتصل إلى  243مليون دوالر في العام  ،2018وشكلت
 %48من تلك الواردات السلعية في العام .2018
ومن أبرز السلع المستوردة المرتبطة بهذا القطاع ،الورق المقوى المستخدم في تصنيع الكراتين،

وأصناف اللدائن المستخدمة في التعبئة ونقل البضائع ،والج اررات الزراعية ،واألنابيب والمواسير
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وخراطيم المياه ،التي تشكل بالمجموع  %31من إجمالي تلك الواردات خالل الفترة نفسها ،فيما
تنوعت باقي الواردات الالزمة لهذا القطاع بين المبيدات الحشرية ،والعدد اليدوية ،ولوازم صناعة
األدوية البيطرية ... ،وغيرها.

جدول  :1-3قيمة الواردات باأللف دوالر أمريكي من السلع المساندة للزراعة
ونسبة النمو فيها ،وتوزيعها حسب بلد المنشأ2018-2007 ،
إجمالي الواردات من

السنة

السلع المساندة للزراعة
القيمة

النمو
%

نسبة الواردات من السلع المساندة
للزراعة حسب بلد المنشأ

إسرائيل

تركيا

الصين باقي العالم

إجمالي
الواردات
السلعية

نسبة إجمالي
الواردات المساندة

للزراعة من إجمالي
الواردات ()%

%75

%6

%4

%14

3,284,035

5.3

%80

%3

%4

%13

3,466,168

5.1

%3

%3

%14

3,600,784

7.7

%5

%18

3,958,512

6.4

%20

4,373,642

6.5

4,697,356

6.4
6.8

2007

173,132

2008

176,615

2.0

2009

277,260

57.0

%80

2010

254,183

8.3-

%69

%9

2011

283,563

11.6

%66

%8

%5

2012

301,280

6.2

%72

%3

%6

%19

2013

352,496

17.0

%72

%8

%5

%16

5,163,897

2014

435,523

23.6

%73

%6

%4

%17

5,683,199

7.7

2015

401,784

7.7-

%66

%7

%6

%22

5,225,467

7.7

2016

423,466

5.4

%64

%7

%7

%22

5,363,768

7.9

2017

459,895

8.6

%67

%7

%7

%19

5,853,850

7.9

2018

551,015

19.8

%67

%8

%6

%19

6,539,590

8.4

12.3

%71

%6

%5

%18

المتوسط

7.0

 3-3الصادرات
بلغ معدل حصة الصادرات من السلع المساندة للزراعة  %8.9من إجمالي الصادرات الفلسطينية
خالل الفترة  .2018-2007وتشير البيانات الموضحة في الجدول ( )2-3إلى أن قيمة
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الصادرات من السلع المساندة للقطاع الزراعي في نمو مستمر ،حيث بلغ متوسط معدل النمو
فيها  %11خالل الفترة  ،2018-2007كما أنها نمت بشكل كبير في العام  2018مقارنة

بالعام  ،2017حيث بلغت .%17.8

تتركز الصادرات الفلسطينية من السلع المساندة للزراعة في التصدير إلى إسرائيل ،وبنسبة ضئيلة
إلى األردن وباقي دول العالم (كما يظهر في الشكل  ،)6حيث بلغت نسبة الصادرات المساندة
للزراعة إلى إسرائيل  %95.5خالل الفترة  ،2018-2007ووصلت إلى  %98.4في العام
 .2018كما بلغت نسبة الصادرات المساندة للزراعة إلى األردن  ،%2.4ولم تتجاوز  %1في
العام  .2018وبلغت نسبة الصادرات المساندة للزراعة إلى بعض دول العالم كدول الخليج
العربي ،وألمانيا ،وتركيا  ،%2.2ولم تتجاوز  %1في العام .2018

شكل  :2-3قيمة الصادرات باأللف دوالر أمريكي من السلع المساندة
للقطاع الزراعي حسب وجهة التصدير2018-2007 ،
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80,000
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84.0%

0

82.0%
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إجمالي الصادرات من السلع المساندة للزراعة

باقي العالم

األردن

إسرائيل

أما بالنسبة لماهية السلع التي يتم تصديرها ،فقد بلغ عدد هذه السلع  59سلعة ،تشكل  22منها

 %98من إجمالي صادرات السلع المساندة للقطاع الزراعي .تتمثل غالبية هذه السلع من
مصنوعات اللدائن المستخدمة في نقل البضائع التي شكلت  %49من إجمالي الصادرات من
36

السلع المساندة للزراعة خالل الفترة  ،2018-2007و %11.4من هذه الصادرات من
المصنوعات الورقية ،و %7.4من األنابيب والمواسير وخراطيم المياه .يوضح الجدول ( 5ملحق

الجداول) قائمة السلع المصدرة األخرى التي يتم تصديرها والمتمثلة في العدد اليدوية ،واألعالف،
 ...وغيرها.
جدول  :2-3قيمة الصادرات باأللف دوالر أمريكي من السلع المساندة للزراعة
ونسبة النمو فيها ،وتوزيعها حسب بلد المنشأ2018-2007 ،

إجمالي الصادرات من
السنة

نسبة الصادرات من السلع

السلع المساندة للزراعة المساندة للزراعة حسب بلد المنشأ
القيمة

النمو %

إجمالي

نسبة صادرات السلع

الواردات

المساندة للزراعة من

باقي العالم

السلعية

7.9% %190.0

%2.1

512,979

7.6

2.9% %94.7

%2.4

558,446

8.4

%2.4

518,355

9.2

575,513

7.7
8.2

إسرائيل

األردن

إجمالي الصادرات %

2007

38,966

2008

46,714

19.9

2009

47,652

2.0

3.8% %93.8

2010

44,431

6.8-

3.9% %88.6

%7.5

2011

60,875

37.0

1.6% %95.4

%3.0

745,661

2012

66,832

9.8

2.7% %94.2

%3.1

782,369

8.5

2013

80,934

21.1

%0.5 %98.7

%0.8

900,618

9.0

2014

86,176

6.5

%1.1 %97.2

%1.6

943,717

9.1

2015

91,195

5.8

%0.7 %98.6

%0.7

957,811

9.5

2016

96,672

6.0

%1.2 %98.0

%0.9

926,499

10.4

2017

98,551

1.9

%1.3 %98.1

%0.6

1,064,884

9.3

2018

116,108

17.8

%0.9 %98.4

%0.8

1,155,634

10.0

11.0

%2.4 %95.5

%2.2

المتوسط

8.9

 4-3الحصة السوقية للمنتج المحلي
يصعب احتساب الحصة السوقية للسلع المساندة للقطاع الزراعي المنتجة محلياً ،وذلك ألن
بعض الصناعات المهمة ذات اإلنتاج المرتفع تتداخل مع أنشطة اقتصادية أخرى مثل صناعة
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اللدائن ،والورق ... ،وغيرها ،كما تمت اإلشارة إليه في مقدمة الدراسة ،حيث تم التركيز على
حساب الحصة السوقية لمنتج األعالف الذي يشكل  %40من قيمة الواردات المرتبطة بالسلع
المساندة للقطاع الزراعي ،وكان يصل إلى  %30من مجمل إنتاج السلع المساندة للزراعة ،إال

أنه تراجع إلى مستويات أقل في السنوات األخيرة (بحدود .)%18
تعد األعالف 13سلعة استراتيجية محورية في النشاط الزراعي الفلسطيني ،وذات تأثير كبير على
أسعار المنتجات المرتبطة بها ،وعلى ربحية المنتجين الذين يستخدمونها كسلع وسيطة أو نهائية

لإلنتاج الحيواني مثل اللحوم ،ومشتقات الحليب بأنواعها كافة ،والبيض ،وحتى صناعة األحذية
الجلدية والمنتجات الجلدية األخرى (من جلود األبقار) في الخليل تتأثر بسعر األعالف.

بحسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (تعداد المنشآت العام  )2017فإن فرع

صناعة األعالف يشغل فقط  300عامل ،وينتج  89مليون دوالر ،ويستورد  188مليون دوالر،

وزادت فجوة االستيراد 14العام  2018إلى  141مليون دوالر.

يبين الجدول ( )3-3أن متوسط الحصة السوقية لمنتجات األعالف المحلية

15

في السوق

الفلسطينية بلغ  %41.6خالل الفترة  ،2018-2013إال أن هذه الحصة السوقية شهدت تراجعاً

كبي اًر خالل نفس الفترة حيث بلغ متوسط النمو فيها ( .)%7-وفي العام  2017شهدت الحصة
السوقية لمنتجات األعالف تراجعاً واضحاً ،حيث وصلت إلى  %31.1بنسبة تراجع %41.7

مقارنة بالعام  ،2016نتيجة انخفاض اإلنتاج وارتفاع الواردات .كما يالحظ ارتفاع العجز في

الميزان التجاري من سنة إلى أخرى على طول الفترة  ،2018-2013وفي الواقع ،تضاعف هذا

العجز تقريباً ،إذ بلغ  92مليون دوالر في العام  ،2013مقارنة بـ  243مليون دوالر في العام

13
14

تشكل األعالف الجاهزة ثلثي قيمة استيراد الحبوب ،وتصنف تحت بند أعالف التسمين.

المواد الخام التي تدخل في صناعة األعالف غالباً ما تكون أوروبية ،وتستورد في معظمها عبر وسيط إسرائيلي أو على شكل سلع معاد

تصديرها من إسرائيل إلى السوق الفلسطينية ،ما يعني أن إسرائيل تحتكر هذه السلعة بطرق عدة ،ومن خالل وضع تعقيدات على
االستيراد الفلسطيني ،وهذه المواد هي :شعير ،ذرة ،صويا ،عباد ال شمس ،فيتامينات ،أمالح معدنية ،وغيرها ،وهي مواد ال تنتج في

إسرائيل ،ويمكن إنتاج معظمها في فلسطين من خالل الزراعة.
15

تم احتساب الحصة السوقية باالستناد إلى المعادلة اآلتية( :اإلنتاج المحلي-الصادرات)(/اإلنتاج المحلي  +الواردات  -الصادرات).
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 .2018كما يبين الجدول ( )3-3حجم اإلنتاج ،والصادرات ،والواردات ،وصافي الميزان
التجاري ،والحصة السوقية لصناعة األعالف المحلية في فلسطين خالل الفترة .2018-2013
وبالنظر إلى األنشطة األخرى ،كصناعة المبيدات الحشرية وصناعة األسمدة ،يتبين أن الحصة
السوقية لهذه المنتجات المصنعة محلياً تكاد تكون معدومة نظ اًر لالعتماد الكبير على استيرادها،

وغياب الصناعات المحلية منها.

جدول  :3-3حجم اإلنتاج ،والصادرات ،والواردات ،وصافي الميزان التجاري ،والحصة
السوقية لمنتجات األعالف المحلية في فلسطين (باأللف دوالر أمريكي)2018-2010 ،
الميزان

الحصة

النمو في الحصة

السنة

اإلنتاج

الصادرات

الواردات

2013

91,752

273

92,483

2014

127,460

24

-159,822 159,846

%44.4

2015

106,915

92

-150,485 150,578

%41.5

-6.4

2016

174,908

3,067

-147,511 150,578

%53.3

28.4

2017

88,865

3,634

-185,487 189,121

%31.1

-41.7

2018

102,617

113

-243,192 243,305

%29.6

-4.6

%41.6

-7.0

التجاري

السوقية

-92,209

%49.7
-10.8

المتوسط

السوقية ()%

المصدر :حسابات الباحث باالستناد إلى :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني .إحصاءات التجارة الخارجية

المرصودة-السلع والخدمات .2018-2010 ،رام هللا ،فلسطين؛ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
سلسلة المسوح االقتصادية .2018-2010 ،رام هللا ،فلسطين.

والخالصة هنا:
•

الواردات في نمو مستمر ،وأكثر من ثلثيها يأتي من إسرائيل ،وتشكل الواردات للسلع
المساندة للزراعة حوالي  %8من إجمالي الواردات الفلسطينية.

•

الصادرات في نمو ،ومعظمها يباع في إسرائيل بنسبة .%95.5
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•

يعاني الميزان التجاري لألعالف من عجز بحوالي  ،%60وغالبية األعالف تستورد من
إسرائيل .مع مالحظة أن إسرائيل غير منتجة لألعالف ،لذلك تعتبر هذه سلعاً معاداً
تصديرها من إسرائيل للسوق الفلسطيني.

•

غياب صناعة األدوية والمبيدات الحشرية واألسمدة التي يعتبر جزء كبير منها سلعاً معاداً

•

يمكن كسر احتكار إسرائيل لصناعة األعالف واالتّجار بها إذا ما تم تبني سياسات وإنشاء

تصديرها أيضاً.

استثمارات جديدة لمصانع األعالف ،ودعم زراعة الحبوب البعلية ،ووضع سياسات ضريبية

مشجعة ،وإعفاءات استثنائية لتقليل تكاليف الكهرباء ،وغير ذلك من تكاليف اإلنتاج ،وعمل
تسهيالت تجارية ،وتعزيز المواصفات والجودة.
•

توجد صناعات يمكن االستثمار فيها وتعزيز نموها على حساب االستيراد من الخارج.

 5-3السياسات الصناعية المثلى لدعم القطاع الصناعي
فلسطين من البلدان النامية ،وأيضاً ترزح تحت االحتالل ،وما زالت سياساتها الصناعية والتجارية

مكبلة بقيود االحتالل ،األمر الذي يعني أن هامش السياسات الممكن اتباعه محاصر ومحدود،
كما أنه حتى اليوم لم يتم اتباع سياسة صناعية فلسطينية (بشكل داخلي) مرضية وفاعلة وقادرة
على إحداث تغيير حقيقي .ومع ذلك ،ال يزال هناك حيز متاح على مستوى العمل الفلسطيني
الداخلي ،وعلى مستوى الهامش الذي يمكن التحرك فيه على الرغم من قيود االحتالل ومعيقاته.

السياسات الصناعية عادة ما تكون مختلفة في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة ،وذلك

بسبب كون جزء كبير من صناعاتها ناشئة ،وبالتالي بحاجة إلى تطوير إنتاجها ،وتعزيز الخبرات،
وضخ المزيد من االستثمارات ،إضافة إلى حماية بعض المنتجات الصناعية.

وبحسب األدبيات ،تعتبر سياسة الحماية الصناعية من أبرز السياسات الصناعية في الدول
النامية ،وذلك تماشياً مع النهج الكينزي الذي ّأيده وتبعه العديد من االقتصاديين مثل رودريك،
وستغلتس .وتعتقد هذه المدرسة أن السياسة الصناعية الحمائية تساعد االقتصاد وقطاع الصناعة
على تجنب فشل السوق ،وتحمي الدولة النامية من سطوة منتجات الشركات الكبيرة العابرة
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للقارات ،وفي الوقت ذاته تساعد على حماية المنتجات من المنافسة الحادة ،وتعمل على إحالل
الواردات بسلع محلية لحماية منتجاتها (القرشي.)2014 ،

16

في المحصلة ،جنحت غالبية الدول النامية ،ومنها الدول العربية ،إلى انتهاج سياسة التصنيع

المحمية ،وذلك ضمن استراتيجية إحالل الواردات التي ترتكز على إنتاج سلع محلية بدالً من

استيرادها ،وكذلك استراتيجية تنمية الصادرات من خالل القيام بمشاريع واستثمارات صناعية

كبيرة واالستفادة من القوة العاملة المحلية الرخيصة إلنتاج سلع منافسة في األسواق الخارجية،
وبالتالي تقليل العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات (هنطش.)2012 ،

17

بناء على ذلك ،وباالستناد إلى أن االقتصاد الفلسطيني اقتصاد نام ،وجزء من منشآته ناشئة،
يمكن عرض أبرز السياسات الصناعية المثلى التي قد تتناسب مع االقتصاد الفلسطيني ،وبشكل
مختصر ،في النقاط التالية:

18

•

وضع حماية جمركية انتقائية للسلع الصناعية المستهدفة ،وبخاصة تلك التي تدعم القطاع
الزراعي ،مع األخذ في االعتبار تعزيز الرقابة على التهريب ،ووضع عقوبات مشددة على
المهربين لضمان إنجاح هذه السياسة.

•

الدعم المباشر للتصدير ،وبشكل خاص للسلع الزراعية.

•

سياسة اإلعفاءات من الضرائب والرسوم األخرى ،ورد الرسوم الجمركية للصناعات الناشئة
والمنتجات الزراعية.

•

اتباع سياسة استثمارية تشجيعية استثنائية لالستثمارات األجنبية والمحلية للصناعات التي

تستهدف القطاع الزراعي والتصدير.
•

تسهيالت ائتمانية ،وتحسين خدمات النقل ،والبنية التحتية ،وتطوير نظام الجودة
والمواصفات والمقاييس.

16

مدحت القرشي ( " .)2014السياسة الصناعية والتنمية في البلدان النامية بين المؤيدين والمعارضين" ،مجلة العلوم االقتصادية

17

أبو هنطش ،إبراهيم ( .)2012سبل تعزيز حصة المنتجات المحلية في األسواق المحلية والخارجية .رام هللا :معهد أبحاث السياسات

واإلدارية ،العدد  ،76مجلد  ،20بغداد ،العراق.

االقتصادية الفلسطيني (ماس).
18

جميل ،مسيف ( .)2017نحو سياسة تجارية وطنية لفلسطين  -تحليل بدائل للتعرفة الجمركية والسياسات الصناعية .رام هللا :معهد
أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس).
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هذا هو الوضع المثالي بشكل عام ،وفي الحالة الفلسطينية ،تم حديثاً انتهاج سياسة أو استراتيجية

العناقيد في القطاعات كافة ،حيث تم تبني تطبيق العناقيد الزراعية في مناطق عدة ،وكذلك
العناقيد الصناعية مثل عنقود الخليل الصناعي ،وعنقود القدس السياحي ،وغيرها.

 6-3سياسة التنمية بالعناقيد

19

20

تعتبر هذه السياسة إحدى أهم أدوات السياسات الصناعية بسبب شموليتها واحتوائها على كافة
التسهيالت والمعززات الالزمة للقيام بعملية النمو والتوسع ،والحفاظ على المنافسة والجودة،

وتشبيك القطاعات فيما بينها ،وهذا ضروري للصناعات التي تتداخل وتشتبك مع القطاع الزراعي
ومستلزماته ،وهذا واضح من خالل مفهوم هذه السياسة وتعريفها أدناه.
بحسب دراسة بيتر ويلسون 21الذي ّبين تعريف العناقيد بناء على مؤسس نموذج العناقيد مايكل
بورتر 22،بأنها ترّكز مجموعة شركات أو منشآت تعمل في قطاع محدد ،وترتبط بمجال عمل

معين في منطقة جغرافية محددة ،وذلك كله يتطلب تطوير سلسلة القيمة والتشبيك والتعاون
الوثيق بين مختلف المكونات ذات العالقة ،إضافة إلى القطاع المستهدف وترابطاته الخلفية

واألمامية أفقياً وعمودياً .يشمل التشبيك األفقي التعاون والعمل المشترك بين الجهات الرسمية
واألهلية والقطاع الخاص لتحقيق رؤية موحدة لدعم الصناعة وتطويرها في المنطقة الجغرافية
المستهدفة .كما يتضمن التشبيك العمودي سلسلة القيمة في الصناعة وسالسل القيمة ذات

العالقة (ويلسون.)2020 ،

انبثقت عن الخطة الوطنية ستة عناقيد زراعية في مناطق مختلفة .وضمن مفهوم وآلية تطبيق

العناقيد يجب أن تكون هناك ترابطات أمامية (مدخالت) وترابطات خلفية (مخرجات) بين
القطاعات ،بحيث تكون المنتجات الصناعية مدخالت للقطاع الزراعي ،ومنتجات القطاع

19
20
21

للمزيد ،انظر منشورات مجلس الوزراء المنبثقة عن الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين .2023-2021

و ازرة االقتصاد الوطني ( .)2020االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني ( .)2023-2021رام هللا ،فلسطين.

ويلسون ،بيتر) .(2020فرص وتحديات تطبيق استراتيجية التنمية االقتصادية بالعناقيد في السياق الفلسطيني على ضوء

التجارب الدولية وأوليات التنمية الوطنية .رام هللا :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس).
Porter, M. E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition (Vol. 76, No. 6, pp. 7790). Boston: Harvard Business Review.
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22

الزراعي (المخرجات) تكون أيضاً مدخالت للقطاع الصناعي ،وهكذا ،بمعنى أن تكون العالقات

تبادلية وتكاملية في حلقات العنقود كافة .حيث ّبينت االستراتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد
الوطني ( )2023-2021الدور الذي يجب أن تبذله الجهات الحكومية ،وشركاؤها من القطاع
الخاص والمانحين في العمل على االستفادة من الفرص المتاحة ،وتعزيز نقاط القوة لتحقيق
العديد من األهداف التنموية لالقتصاد الفلسطيني.
تهدف المشاريع 23المقترحة ضمن خطة التنمية العنقودية ،إلى تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية
وتطويرها وزيادة حصتها في السوق المحلية كما التصديرية ،واالستثمار في رأس المال البشري،

وتحسين بيئة تمكين األعمال ،وتطوير البنية التحتية للجودة وتشجيع االبتكار .وتضم هذه
المشاريع إنشاء محطات طاقة تقليدية ،ومحطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية ،وتطوير البنية
التحتية للجودة ،من خالل إنشاء المختبرات الفنية المتخصصة ،وإعداد المواصفات والتعليمات

الفنية اإللزامية ،والتدريب عليها ورفع التوعية بها ،إضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة بالتعبئة
والتغليف والتسويق ومراكز البحث والتطوير ،وتطوير التدريب والتعليم والتأهيل المهني
المتخصص والحديث ،عالوة على تطوير مصادر التمويل المتخصص ،وإنشاء المناطق
الصناعية وتطويرها من خالل تأسيس مركز تطوير خدمات األعمال ،وتطوير البنية التحتية

للمناطق الصناعية الخاصة.

تطبيق العناقيد والوصول إلى قدر معقول منها بحاجة إلى سياسات صناعية ،وزراعية ،وسياسات
تشجيع االستثمار ،وسياسات حمائية .وجميع هذه السياسات يمكن تطبيقها في الحالة الفلسطينية
بقدر كبير جداً ،وبمعزل عن قيود االحتالل ،وذلك إذا ما تم اتباع سياسة صناعية انتقائية

تستهدف سلعاً محددة ومؤثرة في داخل العنقود الزراعي أو الصناعي .وتؤدي هذه المنهجية إلى
إعادة هيكلة القطاع الصناعي والتجاري ،أيضاً ،وتصب في المصلحة التنموية الفلسطينية ،وذلك

بتركيزها على النهج التنموي بدالً من النهج التجاري ،وعلى القطاع الصناعي ،وإخراجه من حالة

23

بلغ حجم المشاريع التطويرية للعنقود الصناعي في محافظتي الخليل ونابلس نحو  1.15مليار دوالر لتنفيذها على مدار خمس سنوات،

بتمويل من القطاع العام ،والقطاع الخاص ،والمانحين ،شملت العديد من الصناعات االستراتيجية مثل األغذية ،والجلود واألحذية،

واإلنشاءات وصناعات األلمنيوم.
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الركود أو الثبات في النمو حيث ما ازلت نسبة مساهمته حوالي  %13من الناتج المحلي
اإلجمالي على مدار عقدين من الزمان (سمور.)2016 ،
ما يجدر ذكره أن الخطط واالستراتيجيات الوطنية الرسمية كافة ،تنادي بهذه االستراتيجيات
وتحث عليها ،ولكن ال تزال هناك مشكلة في نقص اإلمكانيات ،ومشكلة في تبسيط اإلجراءات،
وتغيير األنظمة الضريبية ،إضافة إلى تشابك البيئة القانونية الناظمة لالقتصاد وتداخلها .جميع
هذه النقاط ستبقى عقبة أمام التنمية العنقودية ما لم يتم تحسينها وتطويرها ،وسيبقى القطاع

الصناعي يراوح مكانه ،فلم تتغير نسبة مساهمته في الناتج المحلي منذ العام  1994وحتى
اليوم.
يأخذ الوضع أعاله برمته أهمية قصوى في تطوير صناعات إحاللية جديدة لرفد القطاع الزراعي
بمستلزمات اإلنتاج ،والخروج من حالة الجمود واالعتماد على المنتجات اإلسرائيلية في تلبية
احتياجات القطاع الزراعي ،حيث ما زالت االستثمارات العنقودية في بداياتها .وعلى الرغم من
أن هذه االستثمارات مهمة ،إال أنه حتى اآلن لم يتم استهداف الصناعات المساندة للقطاع
الزراعي بشكل يغطي جزءاً مهماً من مستلزمات هذا القطاع.
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الفصل الرابع

بيئة عمل قطاع الصناعات المساندة للزراعة والظروف المحيطة به
 1-4تحليل البيانات الميدانية
تتعدد السلع الالزمة لتأسيس العملية اإلنتاجية في القطاع الزراعي ،كما أنها تتداخل مع القطاعات
اإلنتاجية األخرى كقطاع البناء واإلنشاءات ،والقطاعات الصناعية األخرى .ولحصر أبرز السلع
التي يحتاجها المزارعون في النشاط الزراعي الحيواني والنباتي بشكل عملي (طبعاً تم حصرها

سابقاً وفقاً للتصنيف اإلحصائي الرسمي) ،تم إعداد استبانة وأسئلة مفتاحية لمقابالت مع ذوي
الشأن استهدفت بعض المزارعين ،وكذلك المنتجين على اختالف أنشطتهم ،تحدد السلع التي

تشكل الركيزة األساسية في اإلنتاج ،وكذلك للتعرف على نقاط الضعف والقوة والتحديات التي
تواجههم.
يقدم العرض التالي نبذة واضحة عن هذه السلع بحسب المقابالت واالستبانات.
 1-1-4بيئة عمل قطاع الثروة الحيوانية ومستلزماته الصناعية

يتكون قطاع الثروة الحيوانية في فلسطين من تربية المواشي بهدف التسمين للحصول على
اللحوم (أغنام ،عجول ،دواجن) ،ومنتجات الثروة الحيوانية كالحليب ومشتقاته ،والبيض ،إضافة

إلى النحل .وقد نتج عن هذه المقابالت تحديد ما يلي:

 .1مستلزمات اإلنتاج المتعلقة بتربية األغنام واألبقار بهدف إنتاج الحليب ومشتقاته :تشكل
األعالف بنوعيها الخشنة والناعمة ،إضافة إلى القش ،المستلزمات الرئيسية لهذا النشاط،

ويتم استيرادها من إسرائيل .كما يحتاج هذا النشاط بعض المواد المستخدمة في صناعة
مشتقات الحليب كاللبن الجامد المستخدم في الطبخ (الكشك) ،والجبن ،والسمن ،إضافة إلى
آلة الخض ،وأواني التعبئة ،هذا إلى جانب األدوية البيطرية التي ال تقل أهمية عن األعالف.
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 .2مستلزمات اإلنتاج المتعلقة بتربية األغنام والعجول بهدف التسمين :يعتمد هذا النشاط،
بشكل رئيس ،على األعالف ،واألدوية البيطرية ،إضافة إلى األدوات المستعملة في تهيئة
المكان المناسب وأدوات تغذية المواشي.

(البياض والالحم) :الصيصان الخاصة بكل نوع،
 .3مستلزمات اإلنتاج المتعلقة بتربية الدواجن ّ
واألعالف ،والنجارة لتهيئة المكان ،والمعالف والمشارب ،والتطعيمات واألدوية البيطرية،
واألقفاص ،وكراتين تعبئة البيض.
يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج الرئيسية التي اختزلت في األعالف،
واألدوية البيطرية ،والصيصان ،وبخاصة أن هذه السلع مستوردة وال يستطيع اإلنتاج المحلي
تغطيتها .إال أن المزارعين على استعداد الستبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية ،حيث
إن ثقتهم بالتصنيع المحلي عالية نوعاً ما.

 2-1-4بيئة عمل القطاع النباتي ومستلزماته الصناعية

يعتمد المزارعون في فلسطين على الزراعة التقليدية ،بشكل كبير ،التي يعتمد أكثر من ثلثيها

على األمطار (زراعة بعلية) ،بينما يتبنى الجزء المتبقي الطرق الزراعية الحديثة ،وبخاصة زراعة
الخضار في البيوت البالستيكية .وقد تم تحديد مستلزمات اإلنتاج النباتي كاآلتي:
•

تتمثل أبرز مستلزمات اإلنتاج النباتي في األشتال ،والتربة الخاصة ،واألسمدة ،والمبيدات

الحشرية والفطرية ،وأواني التعبئة من الكرتون والبالستيك ،وأدوات التغليف الورقية

والبالستيكية .عالوة على ذلك ،يلزم األدوات ،والمواد الخاصة بإنشاء البيوت البالستيكية

من أنابيب الري وغيرها.
•

يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج الرئيسية من األسمدة والمبيدات

واألدوية ،إضافة إلى البالستيك الخاص بالبيوت البالستيكية؛ إذ إن النسبة الكبرى من هذه
المنتجات مستوردة ،إال أن المزارعين على استعداد لتجربة استخدام المنتجات المحلية رغم

محدودية ثقتهم فيها.
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 2-4بيئة عمل قطاع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي الفلسطيني من وجهة نظر
المنتجين والمستهلكين

يشمل هذا القسم نتائج تحليل المقابالت التي تم إجراؤها بهدف التعرف على واقع عمل قطاع
الصناعات المساندة للقطاع الزراعي وظروفه في فلسطين ،حيث استهدفت المقابالت المنشآت

العاملة في الصناعات الرئيسية التي أشارت إليها االستبانة األولية ،والتي تمثلت في األعالف،
واألدوية البيطرية في قطاع الثروة الحيوانية ،واألسمدة وأدوات التعبئة والتغليف ،ومستلزمات
البيوت البالستيكية في قطاع الثروة النباتية.
ركزت أسئلة المقابالت على سبعة أقسام رئيسية على النحو التالي:
يهدف القسم األول إلى جمع معلومات عامة عن الشركات ومكان وجودها وكيانها القانوني
والمنتجات التي تصنعها .ويلقي القسم الثاني الضوء على البنية التحتية الالزمة لهذه الصناعات،
ومدى التزام المنشآت العاملة في هذا القطاع بالمواصفات والمقاييس المحلية والعالمية .بينما
يركز القسم الثالث على المصادر المالية والصعوبات المتعلقة بالتمويل .وتناول القسمان الرابع

والخامس عوامل اإلنتاج المكونة من العمال ،والمواد الخام ،واآلالت .وركز القسم السادس على

تسويق السلع الالزمة للزراعة ،وأثر أزمة كورونا على سير العملية اإلنتاجية والتشغيل .أما القسم
السابع واألخير فجاء على شكل أسئلة للنقاش ،تهدف إلى تحديد نقاط القوة ،والفرص المتاحة
تحد من تطورها.
للمنشآت العاملة في هذا القطاع ،وتحديد نقاط الضعف والتحديات التي ّ
العرض التالي يبين مالمح هذه الظروف وفقاً لتقسيمات فصول االستبانة والمقابالت.
 1-2-4البنية التحتية

يعد الموقع من أبرز عناصر البنية التحتية التي يعتمد عليها نجاح أي منشأة أو فشلها ،فوجود
المنشأة في الموقع المناسب الذي يوفر عناصر البنية التحتية األساسية من الماء والكهرباء

والطرق لممارسة النشاط الصناعي ،يساعد على تطور األداء واستم ارريته .كما تتفاوت أهمية
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وجود المنشآت المصنعة للسلع المساندة للقطاع الزراعي بحسب طبيعتها ومدى تأثرها بالموقع
الجغرافي ،وتأثيرها على السكان ،وكذلك مدى اعتماد عملها على القطاع الزراعي بشكل منفرد.
يحرص أصحاب المنشآت المصنعة لألعالف ،ومصانع األنابيب ،ومصانع أدوات التعبئة
والتغليف على وجود منشآتهم في مناطق صناعية لبعدها عن المناطق السكنية ،وسهولة وصول
المواد الخام إليها ،ونظ اًر ألهميتها ،فإنهم يختارون الموقع على هذا األساس .بينما ال يعتبر

تواجد مصانع األدوية البيطرية ،واألسمدة ،والمشاتل ،والبيوت البالستيكية في المناطق الصناعية
ذا أهمية كبيرة لهذه األنشطة ،حيث إن العامل األهم هو تواجدها في مناطق قريبة من المناطق
الزراعية ،ويسهل وصول األفراد العاملين في القطاع الزراعي إليها ،إضافة إلى إمكانية وجود
أرض مملوكة ،أو انخفاض تكاليف استئجار األرض والمنشآت.
بخصوص عناصر البنية التحتية األخرى الالزمة لسير عمل المنشآت العاملة في قطاع
الصناعات المساندة للزراعة ،أشارت نتائج المقابالت إلى أن توفر الطاقة الكهربائية ذات القدرات
العالية ،بشكل مستمر ،هو العنصر األبرز ،حيث إن الصناعات التي تعتمد على اآلالت الثقيلة
يحتاج تشغيلها إلى طاقة كهربائية بقدرات عالية كصناعة األعالف ،وهياكل البيوت البالستيكية،
وأنابيب الري ،وأدوات التعبئة والتغليف .كما تعتمد هذه الصناعات على المياه بشكل كبير،

وبخاصة المشاتل ومصانع األسمدة .وتعتبر الطرق عنص اًر بار اًز أيضاً لتسهيل وصول المواد
الخام ،والموزعين وذوي العالقة إليها .تعاني بعض المنشآت العاملة في هذا القطاع من عدم

توفر الكهرباء والمياه باستمرار ،ما يؤثر سلباً على استم اررية اإلنتاج ،إضافة إلى ارتفاع كلفة
الكهرباء.

 2-2-4التوسع والتطوير

يسعى القطاع الخاص دائماً إلى تعظيم أرباحه من خالل توسيع مجال عمله ،وتطوير منتجاته

بشكل مستمر في حال توفرت البيئة المناسبة والمستقرة المحفزة على التوسع .كحال باقي
القطاعات االقتصادية ،تسعى المصانع والمنشآت المنتجة للسلع المساندة للقطاع الزراعي إلى

التطور والتوسع في إنتاجها .ت ّبين من خالل المقابالت أن مصانع األعالف تسعى دائماً إلى
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تطوير منتجاتها حتى تكون قادرة على منافسة األعالف المستوردة .كما أن مصانع األدوية
البيطرية تسعى إلى تطوير إنتاجها كونها أصبحت تصدر منتجاتها إلى الخارج.
بالنسبة إلى المشاتل الزراعية ،فقد تطور وتوسع مجال عملها بسبب التصدير إلى الخارج ،مع
مالحظة زيادة الطلب المحلي على األشتال ،ومنتجات البيوت البالستيكية ،وكذلك زيادة الطلب
على منتجات مصانع التعبئة والتغليف وأنابيب المياه.
كما يجدر الذكر أن مصنع األسمدة الوحيد في فلسطين ،قد انهار تماماً نظ اًر لعدم قدرته على
منافسة أسعار األسمدة المستوردة ،وقلة الطلب عليه ،مع ارتفاع تكاليف إنتاجه بسبب الضرائب
وتكلفة الكهرباء.
أما من ناحية التزام المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المساندة للزراعة بالمواصفات
والمقاييس الزراعية والصحية والبيئية ،وغير ذلك من المقاييس المحلية والعالمية ،فقد تبين ما
يلي:
•

صناعة األعالف :يتم االلتزام بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية وو ازرة الزراعة ،إذ إن
االلتزام بهذه المواصفات يؤدي إلى زيادة الطلب على األعالف ،كما أن التكلفة المترتبة
على هذا االلتزام تكلفة متوسطة.

•

مصانع األدوية البيطرية :يتم االلتزام بالمواصفات والمقاييس بحسب و ازرة الصحة الفلسطينية
والمقاييس العالمية ( ،)GMPحيث يلعب االلتزام بالمواصفات دو اًر في زيادة الطلب ،كما

أن تكلفة إنتاج األدوية مرتفعة بسبب االلتزام بالمواصفات وتدريب العاملين على كيفية

تطبيق المواصفات وااللتزام بها.
•

مصنع األسمدة :يتم االلتزام بالمواصفات والمقاييس التي حددتها مؤسسة المواصفات
والمقاييس الفلسطينية ،وو ازرة الزراعة .وال يوجد تأثير على الطلب .وحالياً ،توجد صناعة
قليلة جداً لألسمدة في فلسطين ،وجميعها تجارب جديدة وتبحث عن تسويق.

•

المشاتل :يتم االلتزام بالمواصفات العالمية ( ،)Global Gapومواصفات و ازرة الزراعة .وهذا

يؤدي إلى زيادة الطلب ،كما أن التكلفة مرتفعة جراء تطبيقها.
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•

مصانع البيوت البالستيكية :ال يتم االلتزام بالمواصفات والمقاييس ،لكن يتم االجتهاد والعمل
بدقة عالية بناء على الخبرة الطويلة .وسيؤدي االلتزام بالمواصفات إلى زيادة الطلب ،لكن

تكلفة تطبيق المواصفات عالية.
•

مصانع األنابيب :تلتزم بالمواصفات والمقاييس المحلية والعالمية ،وهذا يؤدي إلى زيادة
الطلب ،على الرغم من ارتفاع التكاليف نتيجة تطبيق المواصفات.

•

مصانع التعبئة والتغليف :يتم تطبيق المواصفات المحلية والعالمية .وهذا يؤدي إلى زيادة
الطلب ،ويترتب على تطبيقها تكلفة متوسطة.

 3-2-4التمويل ورأس المال

يعتبر التمويل الذاتي المصدر األساسي لرأس المال الذي اعتمدت عليه المنشآت العاملة في
تصنيع السلع المساندة للقطاع الزراعي ،وبنسبة أقل يتم االعتماد على األقارب واألصدقاء ،في
حين يتم اللجوء إلى مؤسسات اإلقراض كخيار أخير عندما تتراكم الديون على المزارعين ،ويتعذر

شراء مدخالت اإلنتاج بسبب نقص السيولة ،وهذا يعطل استمرار اإلنتاج ،إذ ال توجد صعوبة
في الحصول على التمويل من مؤسسات اإلقراض والبنوك ،لكن بسبب قلة الضمانات ،تكمن
الصعوبة في ارتفاع تكاليف التمويل .كما تقوم هذه المنشآت بتدوير أرباحها وإعادة استثمارها

للتوسع في اإلنتاج وتطويره ،حيث إن رأس المال غير كاف لتحقيق المستوى المخطط له من

اإلنتاج.

 4-2-4التدريب والمهارات المطلوبة

يعتبر رأس المال البشري أحد العناصر األساسية التي يقوم عليها أي نشاط اقتصادي بشكل
عام ،والنشاط الصناعي بشكل خاص ،وتعتبر غالبية المنشآت العاملة في هذا القطاع صغيرة
بحسب معيار حجم العمالة ،إذ تشغل من  20-5عامالً ،ونسبة قليلة منها متوسطة الحجم؛ أي
تشغل أكثر من عشرين عامالً .كما تتراوح أهمية توافر العمالة الماهرة مقارنة بغير الماهرة حسب

طبيعة كل نشاط .يلخص جدول  1-4مستوى المهارات المطلوبة لكل فرع صناعي لتطوير

جودة المنتج.
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جدول  :1-4مستوى المهارات المطلوبة لكل فرع صناعي لتطوير جودة المنتج
مستوى المهارة المطلوبة

فرع الصناعة
األعالف

منخفض -غير مطلوب

األدوية البيطرية

مرتفع  -مطلوب

األسمدة

منخفض -غير مطلوب

المشاتل

مرتفع

البيوت البالستيكية

مرتفع

أنابيب الري

متوسط

التعبئة والتغليف

مرتفع

على الرغم من حاجة بعض األنشطة الصناعية إلى بعض المهارات الضرورية لسير العملية
اإلنتاجية وتطويرها ،فإن مراكز التدريب والتعليم المهني المتوفرة في فلسطين ال تغطي حاجة
السوق ،ويتم اللجوء إلى خبراء أجانب لتغطية هذا النقص ،ولعملية تأهيل العاملين.
 5-2-4مدخالت العملية اإلنتاجية لكل فرع صناعي

تختلف مدخالت اإلنتاج ،واآلالت واألدوات الالزمة لتصنيع السلع المساندة للقطاع الزراعي،

بحسب طبيعة كل نشاط ،وذلك كما يلي:
 1-5-2-4صناعة األعالف
•

تعتمد على الحبوب والزيوت والفيتامينات التي مصدرها إسرائيل بشكل كامل .وأحياناً يتم
االعتماد على األرجنتين للحصول على الذرة الصفراء والصويا ،والب ارزيل للحصول على
الصويا ،وأوكرانيا وبعض من دول أوروبا الشرقية للحصول على الشعير والقمح .لكن ،ال

تتوفر المواد الخام باستمرار ،وال يوجد أي حلول لتعويضها ،ما يؤدي إلى توقف العملية
اإلنتاجية في بعض األحيان ،وهذا أحد أسباب احتكار إسرائيل لهذه السلعة.

•

تعتمد صناعة األعالف بنسبة  %50على اآلالت ،و %50على األيدي العاملة ،وتستخدم
اآلالت الثقيلة كالرافعات والجواريش والخالطات ،وآالت التعبئة .تتنوع مصادرها من محلية،
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وتركية ،وإسرائيلية ،وغالبيتها تتسم بطول العمر في حال الصيانة الدورية .ومن الممكن
استخدام اآلالت الحالية إلنتاج خلطات جديدة.

•

تعمل هذه المنشآت بنسبة  %30تقريبا من طاقتها اإلنتاجية نظ اًر لقلة الطلب ،حيث تتجنب
المخاطرة في إنتاج كميات كبيرة بسبب عدم استقرار القطاع الزراعي.

 2-5-2-4صناعة األدوية البيطرية
•

أظهرت النتائج أن هذه الصناعة المهمة ما زالت في بداياتها على الرغم من وجود مصانع
عدة 24تعمل بشكل متخصص ،أو بشكل جزئي بجانب إنتاج األدوية البشرية ،وذلك لعدم

توفر استثمارات في هذا المجال ،إضافة إلى عدم اإلقبال على المنتجات البيطرية المحلية.
ولذلك ،يتم االعتماد بشكل شبه كامل على االستيراد من الخارج ،وما هو متوفر في فلسطين

من مصانع بإمكانيات بسيطة ،وتعمل بنسبة  %70من طاقتها اإلنتاجية .ويرجع عدم
استغالل الطاقة اإلنتاجية بشكل كامل ،إلى المنافسة القوية من المنتجات المستوردة ،وغياب
الرقابة عن المنتجات اإلسرائيلية ،ومعيقات سببها االحتالل والعراقيل التي يضعها على
التصدير ،وعدم ثقة المستهلكين باألدوية المحلية.

•

تحتاج هذه الصناعة إلى مواد خاصة بتصنيع األدوية ،ويتم استيرادها من الصين بنسبة
 ،%70ومن أوروبا بنسبة  ،%30حيث يتم االعتماد على االستيراد من الصين بنسبة كبيرة
بسبب السعر األقل ،وموافقة و ازرة الصحة عليها.

•

يعتمد إنتاج األدوية البيطرية بنسبة  %90على تكنولوجيا اآلالت ،و %10على األيدي
العاملة ،وتحتاج عملية التصنيع إلى آالت خلط وتحليل وتعبئة األدوية ،وغرف معقمة .كما

يتم استيراد األدوات الالزمة للتصنيع من الصين والهند وإسرائيل.
•

يجدر الذكر أنه إذا ما تم تطوير هذه الصناعة وتسويقها بشكل جيد ،يمكن أن تكون نقطة
انطالق قوية لالستعاضة عن األدوية المستوردة التي تكون مكلفة للمزارعين .إذ يعاني
المزارعون من ارتفاع سعر األدوية والمبيدات الحشرية ،وكذلك من عدم فاعليتها في الكثير

من األحيان.
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توجد ست شركات فلسطينية تنتج األدوية البيطرية ،أربع منها في رام هللا ،واثنتان في الخليل ونابلس .وأربع منها متخصص بالكامل في
إنتاج األدوية البيطرية.
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 3-5-2-4صناعة األسمدة
•

تكاد تكون هذه الصناعة شبه معدومة ،وال تشكل أكثر من  %1من اإلنتاج الصناعي،
وتعتمد ،بشكل كبير ،على االستيراد من إسرائيل.

•

يحتاج إنتاج األسمدة إلى المخلفات الزراعية وروث الحيوانات ،ومصدرها محلي ،وهي

•

يعتمد إنتاج األسمدة بنسبة  %90على اآلالت ،و %10على العمال ،إذ تحتاج إلى تراكتور،

متوفرة بشكل دائم.

وقالبة ،وفرامة نخيل ،وميزان ،وباقر ،ومنخل ،ومواكن تعبئة.
•

الطاقة اإلنتاجية المحلية ضعيفة جداً ،بسبب ضعف الطلب ،والمنافسة من المنتجات

المستوردة ،واحتكار إسرائيل لها ،لذلك تقترب الحصة السوقية الفلسطينية من الصفر.
 4-5-2-4المشاتل
•

تعتمد على البذور والتربة ،وبعض أنواع التربة الجيدة تستورد من أمريكا ،وألمانيا ،وهولندا،

•

تعتمد المشاتل بنسبة  %50على اآلالت ،و %50على العمال ،وهذه اآلالت تستخدم للري،

وإسرائيل ،وتركيا بسبب الجودة العالية ،وهي غير متوفرة باستمرار.

وهي مستوردة من ألمانيا وإيطاليا.
•

تعمل المشاتل بطاقة إنتاجية بنسبة  %40من إنتاج بعض أنواع التربة ،وذلك بسبب نقص

المواد الخام ألنواع محددة من التربة وغير متوفرة ،وإذا ما تم الحصول على هذه المواد،

يمكن زيادة اإلنتاج ،ولكن السياسات اإلسرائيلية والمنافسة الحادة تقف حائالً أمام ذلك.
 5-5-2-4البيوت البالستيكية
•

المواد الخام المستخدمة :الحديد ،وبروفيالت الحديد والصاج ،واأللمنيوم ،والبالستيك

المقوى ،والشبك أو األغطية الخاصة ،يتم استيرادها بشكل كامل من إسرائيل بسبب وفرتها،

وجودتها ،وسهولة وصولها ،وقلة التكاليف .لكنها غير متوفرة بشكل كامل ،وعند انقطاعها
يتوقف العمل.
•

تعتمد بنسبة  %80على اآلالت ،و %20على العمال .تحتاج إلى آالت لف الحديد ،وسن
الم ازريب ،وحمالة الم ازريب ،ومقصات وآالت الكبس والتشكيل التي يتم استيرادها من أوروبا،
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وهي آالت طويلة العمر في حال الصيانة الدورية .أما آالت التجميع واللحام ،فهي بحاجة
لتغيير دوري.
•

الصناعة الفلسطينية منها تعمل بنسبة  %20من طاقتها اإلنتاجية ،بسبب ضعف الطلب،

ونقص المواد الخام ،وارتفاع سعر الحديد ،ومعيقات مرتبطة باالحتالل.
 6-5-2-4صناعة أنابيب الري
•

تحتاج إلى المواد الخام الخاصة بتصنيع األنابيب والبالستيك ،والمطاط ،وهي متوفرة بسبب
االستيراد.

•

تعتمد بنسبة  %70على اآلالت ،و %30على العمال .تحتاج إلى آالت إنتاج األنابيب،

•

تعمل الصناعة الفلسطينية بنسبة  %70من طاقتها اإلنتاجية بسبب نقص المواد الخام

ومواكن الحقن ،وغالباً ما تستورد من الصين وتخدم لفترة وطويلة.
أحياناً.

 7-5-2-4صناعة أدوات التعبئة والتغليف
•

تعتمد على المواد البالستيكية المستوردة من الصين ،وتركيا ،والهند ،وإسرائيل ،إضافة إلى

•

تعتمد بنسبة  %60على اآلالت ،و %40على العمال .وتعتمد على آالت التشكيل،

صبغات ،ومواد تغليف ،وكرتون (محلية) ،وهي متوفرة بشكل دائم بسبب االستيراد.

والمخارط ،وآالت التشكيل الحراري .تتسم هذه اآلالت بطول عمرها ،وهي مستوردة من
ألمانيا والصين وكوريا الجنوبية.
•

تعمل بنسبة  %75من طاقتها اإلنتاجية بسبب المنافسة القوية ،ومعيقات االحتالل ،ونقص
الخبرات ،وخلل البنية التحتية ،وضعف األيدي العاملة.

 6-2-4التسويق والمنافسة

تعتمد غالبية المنشآت العاملة في هذا القطاع على تسويق منتجاتها بشكل كامل في السوق
المحلي ،وبنسبة ضئيلة تصدر مصانع أدوات التعبئة والتغليف منتجاتها إلى األسواق الخارجية.

كما تصدر بعض هذه المنشآت إلى السوق اإلسرائيلية كمصانع أدوات التعبئة والتغليف ،وهياكل
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البيوت البالستيكية ،وأنابيب الري .وال تتم دراسة حاجة السوق بشكل دوري عند غالبية هذه
المنشآت.
 7-2-4تأثير جائحة كورونا على اإلنتاج والعمالة في فروع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي

تفاوت تأثير جائحة كورونا على سير عمل المنشآت العاملة في تصنيع السلع المساندة للقطاع
الزراعي بحسب طبيعة نشاط كل منشأة:
•

صناعة األعالف :تمثل تأثير جائحة كورونا على المنشآت العاملة في صناعة األعالف
بتقليل كميات اإلنتاج نتيجة تأثر الطلب ،وصعوبات الحصول على المواد الخام ،ونقل
المنتجات وتوزيعها ،وتأثر القطاعات المكملة لهذه الصناعة .كما أدى إلى تسريح %30

من العاملين بشكل دائم أو مؤقت.
•

األدوية البيطرية :أثرت جائحة كورونا على تصنيع األدوية البيطرية من نواحي تقليل كميات
اإلنتاج نتيجة تأثر الطلب ،وصعوبات الحصول على المواد الخام ،ونقل المنتجات
وتوزيعها ،وتأثر القطاعات المكملة لهذه الصناعة .في حين ،لم يكن هناك أي تأثير على
العمالة.

•

المشاتل :لم تؤثر جائحة كورونا على المشاتل ،بل زاد اإلقبال عليها.

•

البيوت البالستيكية :أثرت جائحة كورونا على تصنيع البيوت البالستيكية من نواحي تقليل
كميات اإلنتاج ،وتأثر الطلب على المنتجات النهائية ،وصعوبة الحصول على المواد الخام،
وصعوبة نقل المنتجات النهائية ،وتأثر سير القطاعات المكملة لهذه الصناعة .لم يتم تسريح
العمال ،لكن تم تشغيلهم بنسبة .%50

•

أنابيب الري :تأثرت مصانع األنابيب بجائحة كورونا من ناحيتي صعوبة الحصول على
المواد الخام ،وتأثر سير عمل القطاعات المكملة لهذه الصناعة.

•

التعبئة والتغليف :تمثل تأثير جائحة كورونا على مصانع التعبئة والتغليف بتقليل كميات

اإلنتاج ،وتأثر الطلب على المنتجات النهائية ،وصعوبة الحصول على المواد الخام،
وصعوبة نقل المنتجات النهائية وتوزيعها ،وتأثر سير عمل القطاعات المكملة لهذه
الصناعة ،بينما ال يوجد تأثير على العمال.
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 8-2-4التحليل الرباعي ()SWOT Analysis

يقدم هذا الجزء أبرز نقاط القوة التي يتميز بها قطاع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي في
فلسطين ،والفرص المتاحة لتوسعته وازدهاره ،ونقاط الضعف التي يجب على المنشآت العاملة

في هذا القطاع التغلب عليها للمحافظة على عملها ،والتحديات التي تقف حائالً أمام تقدم
الصناعات المساندة للقطاع الزراعي وتطورها في فلسطين ،ويجدر الذكر أن هذه النقاط تم

استنباطها من المزارعين والمصنعين بشكل مباشر.
أوالً .نقاط القوة في قطاع الصناعات المساندة للزراعة
النشاط الصناعي
صناعة األعالف

نقاط القوة
• حاجة قطاع الثروة الحيوانية في فلسطين لهذا المنتج.
• نافست المنتجات المستوردة ،مما أدى إلى انخفاض األسعار لصالح المزارعين.

صناعة األدوية البيطرية • تطور صناعة األدوية البيطرية بسبب خريجي الجامعات.
• مواكبة وتصنيع األدوية الجديدة.
• وجود مزارع النخيل في أريحا.
تصنيع األسمدة

• غياب المنافسة لوجود شركة محلية وحيدة.
• الخبرة واإلتقان.

المشاتل

• تطور تحضير األشتال ،ما ساهم في تطوير اإلنتاج وقلل من التكاليف.
• الخبرة ،والدقة ،والتميز.

البيوت البالستيكية

• الحاجة للمنتج.
• المنافسة محدودة بسبب زيادة الطلب على منتجات هذه البيوت.
• وجود كادر مؤهل.

أنابيب الري

• الخبرة الطويلة.
• حصول الشركة على شهادات الجودة العالمية.
• وجود قسم للدعم الفني.
• مرونة اإلنتاج.

التعبئة والتغليف

• فائدتها للقطاع الزراعي.
• االستفادة من التطور التكنولوجي.
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كما يمكن اعتبار عدم االستغالل الكامل للطاقة اإلنتاجية نقطة قوة ،وكذلك اعتبار نسبة مساهمة
الصناعات المتدنية في اإلنتاج الصناعي لهذه السلع أيضاً نقطة قوة في حال تم اتخاذ السياسات

والتدابير المحفزة.

ثانياً .الفرص المتاحة في قطاع الصناعات المساندة للزراعة:
النشاط الصناعي

صناعة األعالف

الفرص المتاحة

• الفرص المتاحة مرهونة بكسر احتكار إسرائيل ،وتشجيع هذه الصناعة وتعزيز
االستثمارات.
• فتح أسواق خارجية للتصدير.

صناعة األدوية البيطرية • تعزيز منافسة الصناعة المحلية ،نظ اًر ألن السوق المحلي مغطى بشكل شبه كامل
من االستيراد ،بمعنى وضع سياسات إلحالل الواردات من هذه السلع.

تصنيع األسمدة

• ال توجد فرص متاحة لصناعة األسمدة المحلية ما لم يتم توفير المواد الخام ،وهذا
مرتبط بالسياسات اإلسرائيلية.
• استنبات (زراعة الشتلة من البداية أو من األنسجة) األشتال التي يتم استيرادها.

المشاتل

البيوت البالستيكية
أنابيب الري

• إنتاج اشتال موسمية للتصدير.

• فتح مصانع (كومبوست) سماد عضوي ومصانع أسمدة.
• االعتماد على اآلالت المواكبة للتطور التكنولوجي.
• فتح مصانع مساندة لصناعة مستلزمات هذه الصناعة.
• إنتاج منتجات جديدة وبمواصفات وجودة عالية.
• فتح باب التصدير للخارج.
• فتح أسواق خارجية نتيجة للجودة.

التعبئة والتغليف

• إنتاج منتجات جديدة ،والحصول على شهادات الجودة العالمية.
• تلبية متطلبات السوق.
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ثالثاً .نقاط ضعف الصناعات المساندة للقطاع الزراعي:

نقاط الضعف

النشاط الصناعي

• تذبذب األسعار.
• ال يوجد دعم حكومي.
صناعة األعالف

• ارتفاع تكاليف الكهرباء.
• عزوف البنوك عن تقديم التسهيالت االئتمانية.
• اعتماد االقتصاد الفلسطيني على االقتصاد اإلسرائيلي.
• غياب الدعم الحكومي عن القطاع الزراعي.

صناعة األدوية البيطرية

• عدم استقرار األسواق الفلسطينية.
• عدم التسويق والتوعية الكاملة لهذه المنتجات.

تصنيع األسمدة
المشاتل
البيوت البالستيكية

• ارتفاع تكلفة المواد الخام الداخلة في صناعة األسمدة ،ما زاد من أسعار األسمدة
وقلل من فرص المنافسة.
• شح مصادر المياه وسيطرة االحتالل على مناطق (ج).
• عدم ضمان بيع المنتج.
• ارتباط التصنيع بالطلب على المنتجات الزراعية.

أنابيب الري

• نقص العمال نتيجة انتقالهم للعمل في إسرائيل بسبب فرق األجور.

التعبئة والتغليف

• ضعف البنية التحتية واأليدي العاملة.

رابعاً .التحديات التي تواجه الصناعات المساندة للقطاع الزراعي
التحديات

النشاط الصناعي

• تراجع القطاع الزراعي.
صناعة األعالف

• تحكم االحتالل اإلسرائيلي بالمواد الخام.
• غياب الدعم الحكومي للقطاع الزراعي المتهالك.

صناعة األدوية البيطرية

• معيقات االحتالل بعدم دخول المواد والمدربين األجانب.
• قلة دعم المشاريع الزراعية.
• تكلفة تصنيع األسمدة عالية.

تصنيع األسمدة

• غياب الدعم عن األسمدة محلية الصنع ،ما قلل من فرص المنافسة مع المستورد،
وتفضيل المزارعين للمنتجات المستوردة.

المشاتل

• نقص العمال بسبب التوجه للعمل في إسرائيل.
• المعيقات التي يضعها االحتالل على التصدير.

58

النشاط الصناعي
البيوت البالستيكية

أنابيب الري

التحديات
• ارتفاع سعر الحديد والمواد الخام.
• عدم وجود دورات مختصة بالتسويق.
• منافسة المنتجات المستوردة ،وبخاصة من إسرائيل وتركيا.
• وجود مصانع منافسة غير حاصلة على شهادات الجودة ،ما أثّر على المنافسة
السعرية.

• غياب سياسات حماية المنتج الوطني.
التعبئة والتغليف

• ال يوجد تسجيل براءات اختراع.
• إعاقة االحتالل لوصول اآلالت والمواد الخام.
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الفصل الخامس

النتائج والتوصيات
 1-5النتائج األساسية
شكلت هذه الدراسة محاولة أولوية للبحث في مواضيع الصناعات المساعدة للقطاع الزراعي.
وكطبيعة الدراسات األولوية ،لم تتعرض لفروع هذه الصناعات بالتفصيل الضروري ،ولكن اكتفت

بإعطاء صورة شاملة ستكون بداية لدراسات مستقبلية متفرعة ومفصلة ،مثالً كدراسة فرع صناعة
اللدائن أو األسمدة ،مع التنويه بأن هذه الدراسة لم تتطرق إلى التفاصيل الصناعية لكل فرع.

 1-1-5أبرز النتائج التي خرجت بها الدراسة بحسب البيانات الرسمية
•

شهدت السنوات القليلة الماضية تراجعاً في نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي
اإلجمالي إلى مستويات دنيا ،بحيث وصل إلى  %7فقط .ويعزى هذا التراجع إلى أسباب

عدة؛ أهمها منافسة السلع المستوردة ،وعزوف المستثمرين والعاملين في الزراعة عن هذا
القطاع ،والسياسات االحتاللية المسيطرة على األرض والمياه ،واحتكارها لبعض السلع
االستراتيجية ،وتحكمها بمصادر المواد الخام الالزمة لبعض الصناعات.

•

فيما يخص الصناعات المساندة للقطاع الزراعي ،فإنها تستحوذ على الترتيب الرابع من
حيث نسبة مساهمتها في الصناعة والقيمة المضافة لها ،وتشغل حوالي  %12.7من عدد
العاملين في القطاع الصناعي ،ولها  813منشأة صناعية ،منها  624منشأة في الضفة،
والباقي في قطاع غزة .وكان معدل النمو لهذه الصناعات متواضعاً ،وال يتجاوز  %9طوال
السنوات العشر الماضية .وأيضاً كان االستثمار متواضعاً ومتذبذباً في بعض السنوات،

ويشكل  %12فقط من مجموع استثمارات قطاع الصناعات التحويلية.
•

أما من حيث مساهمة فروع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي في اإلنتاج ،فتشكل صناعة
األعالف واللدائن حوالي  %85من إنتاج الصناعات المساندة للقطاع الزراعي ،مع تراجع

ملحوظ إلى مستوى النصف في مساهمة األعالف ،بسبب احتكار إسرائيل وارتفاع تكلفة

إنتاجها ،وضعف االستثمار فيها .بعض الصناعات كان إنتاجها يقترب من الصفر،
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والبعض اآلخر  %4فقط .ويعزى السبب في ذلك إلى السياسات اإلسرائيلية المعطلة،
ومنافسة السلع المستوردة.

•

تواجه سلع هذه الصناعات حالة نمو مستمرة في االستيراد (أكثر من  %70مصدره
إسرائيل) ،وشكلت ما نسبته  %7من مجمل االستيراد الفلسطيني كمعدل آخر ثماني سنوات.
بينما شكلت الصادرات منها  %8.9من إجمالي الصادرات الفلسطينية كمعدل للفترة نفسها،
وتظهر البيانات أن الصادرات في حالة نمو مستمر ،حيث كانت  19مليون دوالر العام
 ،2008وأصبحت  116مليون دوالر العام .2018

•

فيما يخص الحصة السوقية ،فقد تم التركيز على حصة السوق من األعالف لسهولة
احتسابها ،وعدم تداخلها مع صناعات أخرى ،ويشكل اإلنتاج الفلسطيني حوالي  %40من

حصة السوق المحلي ،والباقي مستورد من إسرائيل بشكل أساسي .وهنا يجدر الذكر أن
إسرائيل تحتكر استيراد هذه السلعة بالتحديد.

•

هناك ضعف واضح في صناعة األدوية والمبيدات الحشرية واألسمدة ،حيث إن إسرائيل
تحتكر إنتاجها واستيرادها ،وإذا ما تم تعزيز هذه الصناعات ،والعمل على كسر احتكار
إسرائيل لها ،فإن ذلك سيحدث نقلة نوعية على صعيد اإلنتاج والتشغيل ،وتوفير مستلزمات
قطاع صناعي بصناعة فلسطينية محلية.

•

ال تزال السياسات الصناعية الفلسطينية غير كافية لدعم هذه الصناعات ،وتعتبر السياسات
الحمائية ،والعنقودية من أهم هذه السياسات ،ولكنها بحاجة إلى تنفيذ فعال ،وتوفير
اإلمكانيات الالزمة والسياسات التحفيزية االستثنائية ،ووضع تسهيالت تجارية مناسبة.

 2-1-5أبرز النتائج التي يمكن عرضها من المقابالت واالستبانات
•

يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج الرئيسية ،مثل األعالف ،واألدوية،
والصيصان ،واألسمدة ،والبالستيك ،والحديد ،وهناك استعداد الستخدام المنتجات المحلية
في حال توفرها.

•

من أبرز التحديات تحكم االحتالل اإلسرائيلي بالمواد الخام ،واحتكاره لسلعة األعالف،
والمنافسة الحادة من سلع االستيراد.
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•

ارتفاع تكاليف التصنيع بسبب تحكم إسرائيل واحتكارها ،وارتفاع تعرفة الكهرباء والمياه،
ونقص األيدي العاملة وارتفاع األجور بسبب العمل في إسرائيل.

•

ضعف الدور الحكومي ،وانعدام الدعم الحكومي للصناعات المساندة للقطاع الزراعي.

•

لذلك ،وبسبب النقاط أعاله ،فإن الصناعات الداعمة للقطاع الزراعي تعمل بأقل من طاقتها
القصوى ،فمثالً صناعة األعالف تتراوح طاقتها ما بين  %40-%15بحسب المصنع،

ومكان تواجده ،وقدرته التسويقية ،وقدرته على تقليل التكاليف .وصناعة األدوية البيطرية

تعمل بطاقة  %70بسبب المنافسة الخارجية ،وصناعة األسمدة ال تزال في بداياتها وإسهامها

في السوق متدني جداً ال يتجاوز  .%1كذلك فإن المشاتل تعمل بطاقة إنتاج  %50من
قدراتها الحالية ،وإذا ما توفرت التربة الالزمة والمياه ،يمكن لها أن تزيد طاقتها اإلنتاجية

تصنع بطاقة إنتاجية نسبتها
نحو السوق المحلي والتصدير أيضاً .والبيوت البالستيكية
ً
 %20فقط ،وأنابيب الري طاقتها اإلنتاجية  ،%70وأخي اًر صناعة التعبئة والتغليف تعمل
بطاقة إنتاجية تصل إلى .%75

•

أثرت جائحة كورونا على هذه الفروع الصناعية ،ولكن بنسب متفاوتة ،ويالحظ أن هناك
تأثير إيجابياً على صناعة المشاتل ،حيث زاد الطلب على هذه المنتجات خالل فترة الجائحة،
اً

سرحت  %30من عامليها ،وبعض الصناعات األخرى عملت على
بينما صناعة األعالف ّ

تشغيل جزئي للعمال ،وبنسبة تشغيل تصل إلى .%50
•

هناك نقاط قوة وفرص متاحة في مجال الصناعات المساندة للقطاع الزراعي ،وأهمها:

 الحاجة الكبيرة لصناعة األعالف نتيجة للطلب المتزايد عليها ،لذلك سيكون االستثماراستثمار استراتيجيا ويوفر سلعة استراتيجية مهمة.
ا
فيها

 ال تزال الكثير من الصناعات في بداياتها ،ويعتمد السوق الفلسطيني على سلع االستيرادمنها ،وهذه نقطة يجب استغاللها لتطوير هذه الصناعات بسبب الحاجة الملحة منها
للقطاع الزراعي ،وبالتالي تقليل االعتماد على إسرائيل.

 تتوفر لدى الفلسطينيين خبرة ومعرفة كافية في مجال صناعة أنابيب الري وشبكاتالمياه الزراعية ،ويمكن تطوير هذه الصناعة مع اتباع معايير الجودة العالمية ،وهذا

ينطبق أيضاً على صناعة التعبئة والتغليف وصناعة الكرتون.
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 ال تزال صناعة المعدات الزراعية واآلالت في بداياتها ،ويمكن لهذه الصناعة أن تزدهرعن طريق اتباع خطوط إنتاج تكنولوجية حديثة ،وضخ استثمارات كافية في هذا
المجال.

 هناك حاجة للحصول على فنيين وعمال مهرة في إنتاج بعض السلع الصناعية. 2-5التوصيات
يتضح مما سبق أهمية القطاع الزراعي من الناحية التنموية واالجتماعية ،ولكن في ظل غياب
ما يسانده ،تتالشى هذه األهمية عبر السنوات ،وهذا ما حدث في الحالة الفلسطينية (طبعاً ال

ننسى قيود االحتالل وعراقيله) .وقد بينت الدراسة بعض النقاط المهمة التي يعاني منها هذا
القطاع ،وأولى هذه النقاط هو ضعف مساندة الصناعات الداعمة له ،األمر الذي أدى إلى تراجع
هذا القطاع ،وحتى تتم إعادة إنعاشه ،ال بد من إنعاش ما هو مساند له ،أي الصناعات الداعمة
للقطاع الزراعي المذكورة في هذه الدراسة.
ودون اإلطالة وسرد العديد من التوصيات ،فإننا نعرض أهم التوصيات وبشكل مباشر وصريح،
وذلك على النحو التالي:
•

ضرورة أن تتبنى الحكومة سياسات صناعية عملية ومؤثرة ،وأولها التطبيق الفعلي لسياسة
العناقيد ،وتوسيع نطاق شمولها ،وتوفير األموال الالزمة للخطط والمشاريع التنفيذية.

•

أن تقوم الحكومة بوضع سلسلة جديدة من الحوافز االستثمارية االستثنائية لجذب المستثمرين
وتوجيههم لالستثمار في إنتاج السلع المذكورة في الدراسة ،فجميع هذه السلع قابلة لالستثمار

فيها ،وهي في معظمها سلع استراتيجية وحساسة وتخدم القطاع الزراعي .ويجب التركيز
على السلع الـ 77المدرجة في هذه الدراسة ،والبحث عن سبل إنتاجها محلياً ،من خالل

تقديم حوافز وسياسات خاصة لهذه السلع ،ما يعزز من القدرات المحلية ،ويقلل التكلفة
الصناعية ،ويوفر هذه السلع للمزارعين بتكاليف أقل.
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•

اتباع سياسة الحماية االنتقائية لبعض السلع المستوردة والمستهدفة بشكل دقيق ومدروس،
وتعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة ،وإخضاعها لمواصفات مشددة لحماية المنتج
الوطني ،وتعزيز منافسته.

•

العمل على تخفيف تكاليف اإلنتاج من كهرباء ومياه ،وتقديم الدعم الالزم للقطاع الزراعي
والصناعات التي تسانده.

•

إنشاء مدرسة لتطوير المهارات الصناعية في مجاالت إنتاج السلع الصناعية المذكورة

•

تقدم الدراسة أبرز نقاط الضعف والتحديات في كل فرع من فروع الصناعة ،وإذا ما تم

بالدراسة ،والبحث عن دورات تدريبية أخرى في هذا المجال؛ سواء محلية أو خارجية.

العمل على الحد من هذه النقاط ،من خالل وضع سياسات وتدخالت تعالجها ،سيتم إنعاش
هذه الصناعة بال شك.
•

القيام بدراسات قطاعية وفرعية أكثر تفصيالً ،ودراسات جدوى اقتصادية أكثر عمقاً في

صناعات محددة ،األمر الذي يشجع االستثمار ويساعد صانعي القرار على اتخاذ ما هو
مناسب من سياسات وتدخالت.
•

تبني سياسة صناعية شاملة بمكوناتها وتدخالتها كافة ،بالتركيز على الصناعات المتعلقة
بإنتاج السلع المدرجة في هذه الدراسة.
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ملحق ( – )1جداول الدراسة
جدول  :1أبرز المؤشرات االقتصادية لفروع القطاع الصناعي للعام 2018
عدد

عدد

8

أنشطة أخرى للتعدين واستغالل المحاجر

%1.3

1.6

النشاط االقتصادي

المؤسسات العاملين

تعويضات إجمالي القيمة االستهالك
العاملين

المضافة

الوسيط

اإلنتاج

التكوين الرأسمالي
الثابت اإلجمالي

%2.4

%3.1

%1.7

%2.3

%3.2

10

صناعة المنتجات الغذائية

%16.8

%15.9 %16.2

%15.1

%18.1 %20.3

%23.2

11

صناعة المشروبات

%1.0

%1.6

%2.1

%2.3

%6.2

%4.5

%9.1

12

صناعة منتجات التبغ

%0.0

%0.1

%0.3

%2.2

%0.7

%1.3

%0.0

13

صناعة المنسوجات

%1.8

%1.4

%1.3

%1.0

%0.9

%0.9

%1.5

14

صناعة المالبس

%8.1

%19.7

%7.6

%4.3

%1.7

%2.8

%2.2

15

صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة

%1.5

%1.5

%1.6

%1.1

%1.1

%1.1

%0.6

القش ومواد الضفر
األثاث ،صناعة األصناف المنتجة من ّ
صناعة الورق ومنتجات الورق

%4.9

%2.5

%1.8

%1.6

%1.7

%1.6

%2.5

%0.5

%1.1

%1.9

%1.7

%2.0

%1.9

%0.6

18

الطباعة واستنساخ وسائط اإلعالم المسجلة

%3.3

%2.0

%1.4

%1.2

%1.1

%1.2

%1.7

19

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

%0.0

%0.0

%0.1

%0.0

%0.1

%0.1

%0.0

20

صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية

%0.9

%1.3

%1.4

%1.5

%1.2

%1.4

%1.5

21

صناعة المنتجات الصيدالنية األساسية ومستحضراتها

%0.1

%1.5

%2.6

%3.5

%1.4

%2.3

%2.9

16
17

صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة

71

النشاط االقتصادي

عدد

عدد

تعويضات إجمالي القيمة االستهالك

المؤسسات العاملين

العاملين

المضافة

الوسيط

اإلنتاج

التكوين الرأسمالي
الثابت اإلجمالي

22

صناعة منتجات المطاط واللدائن

%1.2

%2.8

%3.8

%4.4

%3.9

%4.1

%4.1

23

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

%11.6

%22.5 %15.9

%20.8

%22.3 %23.4

%13.4

%21.4

%10.3

%8.3

%9.8

%8.8

%9.2

%2.2

26

صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية

%0.1

%0.1

%0.2

%0.2

%0.1

%0.2

%0.0

27

صناعة المعدات الكهربائية

%0.2

%0.4

%0.4

%0.2

%0.2

%0.2

%0.0

28

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضع آخر

%0.8

%0.7

%0.9

%0.6

%0.6

%0.6

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

30

صناعة معدات النقل األخرى

%0.1

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

31

صناعة األثاث

%18.1

%14.9 %13.8

%13.1

%12.6 %12.2

%5.5

32

صناعات تحويلية أخرى

%1.0

%0.8

%0.8

%1.5

%1.6

%1.5

%0.4

33

إصالح اآلالت والمعدات وتركيبها

%3.6

%1.3

%0.2

%0.4

%0.3

%0.3

%0.3

35

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

%0.2

%2.4

%6.6

%8.5

%8.1

%8.2

%25.0

36

تجميع المياه ومعالجتها وتنقيتها وتوزيعها

%1.1

%0.8

%0.9

%1.4

%0.5

%0.9

%0.2

38

أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد

%0.3

%0.2

%0.3

%0.5

%0.3

%0.3

%0.1

 25+24صناعة المعادن الفلزية وتشكيلها

29

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة

ونصف المقطورة

المجموع

%100.0 %100.0 %100.0
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%100.0

%100.0 %100.0

%100.0

جدول  :2توزيع العاملين والمنشآت العاملة في قطاع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي في فلسطين
حسب التصنيف الصناعي الموحد لألنشطة االقتصادية الحد الرابع والمنطقة للعامين  2012و2017
2012
رمز

البند

النشاط

 1010تجهيز وحفظ اللحوم
1030
1080
1701

تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات
والخض اروات

صناعة األعالف الحيوانية

المحضرة

صناعة عجائن ولب الورق
والورق والورق المقوى

صناعة الورق المموج والمقوى

( 1702الكرتون) واألوعية المصنوعة
من الورق أو الورق المقوى

1709

صناعة أصناف أخرى من

الورق والورق المقوى (الكرتون)

فلسطين
عدد

2017

الضفة الغربية
عدد

عدد

عدد

فلسطين

قطاع غزة
عدد

عدد

الضفة الغربية
عدد

عدد

المنشآت

العاملين

المنشآت

العاملين

عدد

عدد

المنشآت العاملين

المنشآت

%5.7

%10.1

%7.6

%12.8

%1.0

%0.7

%8.6

%14.2

%39.5

%41.4 %38.5 %24.1 %39.8 %28.0

%33.2

%27.8

%33.8

%4.0

%7.7

%4.6

%8.8

%2.5

%3.9

%3.7

%4.5

%4.5

%4.7

%1.4

%0.8

%1.8

%0.8

%0.5

%0.7

%0.9

%2.3

%1.0

%2.5

قطاع غزة

العاملين

المنشآت

العاملين

عدد

عدد

المنشآت العاملين

%9.1

%16.1

%6.9

%3.5

%38.7 %31.2 %25.9
%1.1

%3.7

%0.5

%1.0

%2.4

%5.0

%3.2

%6.4

%0.5

%0.2

%5.3

%4.5

%5.8

%4.9

%3.7

%2.5

%5.3

%7.5

%5.4

%7.3

%5.0

%8.1

%8.1

%10.9

%8.8

%11.5

%5.8

%7.5
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2012
رمز

البند

النشاط

2012

صناعة األسمدة والمركبات

األزوتية (النيتروجينية)

صناعة مبيدات اآلفات

 2021والمنتجات الكيميائية الزراعية
األخرى

2220
2593
2821
2825

صناعة منتجات اللدائن
(البالستك)

صناعة أدوات القطع والعدد

اليدوية واألدوات المعدنية العامة
صنع اآلالت الزراعية وآالت

الحراجة

صناعة آالت تجهيز األغذية
والمشروبات والتبغ

الصناعات المساندة للزراعة(عدد)

فلسطين
عدد

2017

الضفة الغربية
عدد

عدد

قطاع غزة

المنشآت

العاملين

المنشآت

العاملين

عدد

عدد

المنشآت العاملين

المنشآت

%0.3

%0.3

%0.4

%0.4

%0.0

%0.0

%0.2

%0.2

عدد

فلسطين

%0.2

%0.0

عدد

عدد

الضفة الغربية
عدد

عدد

قطاع غزة

العاملين

المنشآت

العاملين

عدد

عدد

المنشآت العاملين

%0.0

%0.2

%0.0

%0.5

%0.0

%0.5

%0.5

%0.1

%0.1

%0.0

%0.4

%0.2

%0.3

%0.2

%33.9

%40.7 %36.5 %36.9 %32.9 %37.7

%34.1

%33.2

%32.2

%40.1 %40.2 %32.0

%6.4

%1.5

%2.8

%0.8

%15.5

%4.2

%4.3

%1.4

%3.2

%1.3

%7.9

%1.8

%0.7

%1.0

%1.0

%1.2

%0.0

%0.0

%0.7

0.7%

%0.5

%0.7

%1.6

%0.7

%0.3

%0.2

%0.4

%0.3

%0.0

%0.0

%0.5

%0.1

%0.6

%0.2

%0.0

%0.0

702

5,577

502

4,325

200

1,252

813

6,595

624

5,618

189

977

الصناعات التحويلية (عدد)

17,767 4,683 64,060 15,095 81,827 19,778 18,454 4,878 56,213 12,980 74,667 17,858

عدد المنشآت الكلي في فلسطين

134,238 47,457 309,848 101,517 444,086 148,974 121,953 44,198 262,825 91,203 384,778 135,401
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جدول  :3قيمة التكوين الرأسمالي اإلجمالي الثابت باأللف دوالر أمريكي ونسبته
من اإلنتاج خالل الفترة2018-2013 ،

التكوين الرأسمالي الثابت
اإلجمالي (ألف دوالر أمريكي)

اإلنتاج (ألف دوالر أمريكي)

نسبة التكوين الرأسمالي الثابت
من اإلجمالي

2013

4,580

399,268

%1.1

2014

2,874

560,942

%0.5

2015

6,644

459,342

%1.4

2016

5,261

578,384

%0.9

2017

9,696

560,979

%1.7

2018

2,667

560,060

%0.5
%1.0

المتوسط
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جدول  :4قائمة السلع المستوردة التي تشكل  %92من إجمالي واردات السلع المساندة للقطاع الزراعي خالل الفترة 2018-2007
إجمالي قيمة واردات السلع المساندة

رمز السلعة

الوصف

HS
2309

للقطاع الزراعي (ألف دوالر) خالل
الفترة 2018-2007
1,450,760.9

محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات

النسبة من إجمالي واردات
السلع المساندة للقطاع الزراعي
%39

ورق وورق مقوى ،غير مطلي ،من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من

4802

3923

أغراض فن الرسم والخط ،وورق مقوى للبطاقات وأشرطة ،التثقيب لفات أو صفائح ،عدا

الورق الداخل في البند  48.01أو البند 48.03؛ ورق وورق مقوى يدوي الصنع

أصناف لنقل أو تعبئة البضائع ،من لدائن؛ سدادات وكبسوالت وغيرها من أصناف
اإلغالق ،من لدائن

384,423.6

%10

301,313.7

%8

ورق صحي بما فيه ورق التجميل (تواليت) وما يماثله ،حشو السلولوز أو طبقات من
4818

ألياف السلولوز ،من األنواع المستخدمة لألغراض المنزلية أو الصحية ،بشكل لفات ال
يتجاوز عرضها  36سم أو مقطعا بأشكال معينة؛ مناديل يد ومناديل إزالة مواد

235,808.1

%6

التطرية ،مناشف ،أغطية المناضد
8701

ج اررات (عدا العربات الج اررة الداخلة في البند )87.09

155,536.4

%4

3917

أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل الفواصل واألكواع والوصالت) ،من اللدائن

124,083.0

%3

112,420.9

%3

3920

ألواح وصفائح وأغشية (أفالم) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ،من لدائن غير خلوية،
غير مقوية وال منضدة وليست على حامل ال متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخرى
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إجمالي قيمة واردات السلع المساندة

رمز السلعة

الوصف

HS
3926
3924
8421

للقطاع الزراعي (ألف دوالر) خالل
الفترة 2018-2007

مصنوعات أخرى من اللدائن ومصنوعات من المواد األخر الداخلة في البنود من
 39.01إلى 39.14
أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخر وأدوات للنظافة والعناية بالصحة ،من لدائن
أجهزة الطرد المركزي ،بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آالت وأجهزة ترشيح
أو تنقية السوائل أو غازات

النسبة من إجمالي واردات
السلع المساندة للقطاع الزراعي

108,520.4

%3

92,710.7

%2

83,910.4

%2

علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وغلف أخر ،من ورق وورق

4819

مقوى أو حشو السلولوز أو طبقات من ألياف السلولوز؛ علب لحفظ األوراق والملفات

والرسائل وما يماثلها ،من ورق أو ورق مقوى ،من النوع المستعمل في المكاتب

83,827.3

%2

والمحالت التجارية وما يماثله
مبيدات للحشرات والفطريات واألعشاب الضارة والقوارض وموقفات اإلنبات ومنظمات
3808

نمو النبات ومطهرات ومنتجات مماثلة ،مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو بشكل

80,637.2

%2

محضرات أو بشكل أصناف مثل األشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب
عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر،
8205

مواقد لحام؛ ملزمات وما يماثلها؛ عدا تلك آلتي تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد اآللية؛
سنادين؛ أكوار حدادة قابلة للحمل مع هياكلها ،دواليب شحذ وهياكلها تدار باليد أو
بالقدم

77

75,417.9

%2

إجمالي قيمة واردات السلع المساندة

رمز السلعة

الوصف

HS
4805

للقطاع الزراعي (ألف دوالر) خالل
الفترة 2018-2007

ورق وورق مقوى آخر ،غير مطلي ،بشكل لفات أو صفائح ،غير مشغول أو معالج
بطريقة أكثر من تلك المحددة في المالحظة  2من هذا الفصل

60,987.8

النسبة من إجمالي واردات
السلع المساندة للقطاع الزراعي
%2

ورق وورق مقوى وحشو السلولوز وطبقات من ألياف السلولوز ،مطلية أو مشربة أو
4811

مغطاة ،أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة ،لفات أو صفائح ،عدا

43,882.2

%1

األصناف الداخلة في البند  48.03و 48.09و48.10
3102
8479
3919

أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ،معدنية أو كيماوية
آالت وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة بذاتها ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر من
هذا الفصل
ألواح وصفائح وأغشية (أفالم) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة
من لدائن ،الصقة ذاتيا ،وإن كانت بشكل لفات

43,250.8

%1

42,205.3

%1

41,538.4

%1

آالت وأجهزة ،غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل ،للتحضير أو

8438

لصناعة األغذية أو المشروبات ،عدا آالت وأجهزة استخالص أو تحضير الدهون أو

41,402.7

%1

الزيوت الحيوانية أو النباتية الثابتة
آالت وتجهيزات ،ومعدات للمختبرات ،وإن كانت تسخن بالكهرباء ،لمعالجة المواد
8419

بتغيير الح اررة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو
التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو
التبريد ،عدا المعدات أ
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36,564.0

%1

إجمالي قيمة واردات السلع المساندة

رمز السلعة

الوصف

HS

للقطاع الزراعي (ألف دوالر) خالل
الفترة 2018-2007

النسبة من إجمالي واردات
السلع المساندة للقطاع الزراعي

3006

محضرات ،وأصناف صيدلة ،مذكورة في المالحظة  4من هذا الفصل

36,483.5

%1

3921

ألواح وصفائح أغشية (أفالم) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر ،من لدائن

30,405.2

%1

4016

مصنوعات أخرى من مطاط مبركن غير مقسى

29,751.1

%1

أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السلولوز أو طبقات من ألياف السلولوز،
4823

مقطعة بأشكال معينة؛ مصنوعات أخر من عجائن الورق أو من ورق أو ورق مقوى أو

24,772.2

%1

من حشو السلولوز أو من طبقات ألياف السلولوز
ورق من النوع المعد لالستعمال كورق تجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية،
4803

لمناشف األيدي ،المائدة والمناشف واألوراق المماثلة لالستعماالت منزلية أو صحية،
حشو السلولوز وطبقات من ألياف سلولوز ،وإن كانت مجعدة مثنية أو مبصومة أو

24,632.8

%1

مثقبة ،أو ملونة السطح
3,745,246.2

المجموع
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%100

جدول  :5قائمة السلع المصدرة التي تشكل  %92من إجمالي واردات السلع المساندة للقطاع الزراعي
خالل الفترة 2018-2007

رمز السلعة
HS

3923

الوصف
أصناف لنقل أو تعبئة البضائع ،من لدائن؛ سدادات وكبسوالت وغيرها من أصناف
اإلغالق ،من لدائن

إجمالي قيمة صادرات السلع

النسبة من إجمالي

المساندة للقطاع الزراعي (ألف

صادرات السلع المساندة

دوالر) خالل الفترة 2018-2007

للقطاع الزراعي

416,066.8

%48.5

ورق صحي بما فيه ورق التجميل (تواليت) وما يماثله ،حشو السلولوز أو طبقات من
4818

ألياف السلولوز ،من األنواع المستخدمة لألغراض المنزلية أو الصحية ،بشكل لفات ال
يتجاوز عرضها  36سم أو مقطعا بأشكال معينة؛ مناديل يد ومناديل إزالة مواد التطرية،

97,583.6

%11.4

مناشف ،أغطية المناضد
3917

أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل الفواصل واألكواع والوصالت) ،من اللدائن

61,447.2

%7.2

3924

أدوات مائدة ومطبخ وأواني منزلية أخر وأدوات للنظافة والعناية بالصحة ،من لدائن

38,980.0

%4.5

26,224.7

%3.1

8716

مقطورات “روادف" ومقطورات نصفية؛ سيارات أخر غير آلية الدفع؛ أجزاؤها

24,749.2

%2.9

3921

ألواح وصفائح أغشية (أفالم) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر ،من لدائن

20,518.8

%2.4

3926

مصنوعات أخرى من اللدائن ومصنوعات من المواد األخر الداخلة في البنود من 39.01
إلى 39.14
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رمز السلعة
HS

الوصف

إجمالي قيمة صادرات السلع

النسبة من إجمالي

المساندة للقطاع الزراعي (ألف

صادرات السلع المساندة

دوالر) خالل الفترة 2018-2007

للقطاع الزراعي

علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وغلف أخر ،من ورق وورق

4819

مقوى أو حشو السلولوز أو طبقات من ألياف السلولوز؛ علب لحفظ األوراق والملفات

والرسائل وما يماثلها ،من ورق أو ورق مقوى ،من النوع المستعمل في المكاتب والمحالت

19,418.6

%2.3

التجارية وما يماثله
3920

3922

3919

ألواح وصفائح وأغشية (أفالم) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ،من لدائن غير خلوية ،غير
مقوية وال منضدة وليست على حامل ال متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر
مغاطس ،أحواض ،مرشات (دش) ،مغاسل ،أحواض إستبراء (بيديه) ،مراحيض ومقاعدها
وأغطيتها ،خزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة الستعماالت صحية ،من لدائن
ألواح وصفائح وأغشية (أفالم) وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من
لدائن ،الصقة ذاتيا ،وإن كانت بشكل لفات

18,298.0

%2.1

17,666.8

%2.1

17,216.0

%2.0

أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السلولوز أو طبقات من ألياف السلولوز،
4823

مقطعة بأشكال معينة؛ مصنوعات أخر من عجائن الورق أو من ورق أو ورق مقوى أو من

14,397.3

%1.7

حشو السلولوز أو من طبقات ألياف السلولوز
عدد يدوية (بما فيها القواطع الماسية للزجاج) ،غير مذكورة وال داخلة في مكان آخر ،مواقد
8205

لحام؛ ملزمات وما يماثلها؛ عدا تلك آلتي تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد اآللية؛ سنادين؛ أكوار

13,552.9

%1.6

حدادة قابلة للحمل مع هياكلها ،دواليب شحذ وهياكلها تدار باليد أو بالقدم
5905

10,739.0

أغطية جدران من مواد نسيجية
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%1.3

رمز السلعة
HS

الوصف

إجمالي قيمة صادرات السلع

النسبة من إجمالي

المساندة للقطاع الزراعي (ألف

صادرات السلع المساندة

دوالر) خالل الفترة 2018-2007

للقطاع الزراعي

مجارف ورفوش ،ومعاول ومحافر ومعازق ،ومذاري وأمشاط؛ فؤوس وبلطات وعدد قاطعة
8201

مماثلة؛ مقصات تقليم من أي نوع؛ مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأسافين للخشب

10,548.0

%1.2

وعدد أخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات
2309

محضرات من األنواع المستعملة لتغذية الحيوانات

10,090.8

%1.2

3925

أصناف تجهيزات البناء ،من لدائن ،غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر

9,320.3

%1.1

مغلفات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة ،من ورق

4817

أو ورق مقوى؛ علب وجعب ومحافظ وما يماثلها ،من ورق أو ورق مقوى ،محتوية على

8,950.2

%1.0

مجموعات من أوراق المراسلة
آالت وتجهيزات ،ومعدات للمختبرات ،وإن كانت تسخن بالكهرباء ،لمعالجة المواد بتغيير
8419

الح اررة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو
البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكثيف أو التبريد ،عدا

7,254.6

%0.8

المعدات أ
3102

6,765.8

أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ،معدنية أو كيماوية

%0.8

صالل جلود خام من فصيلتي البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل( ،طرية أو مملحة أو
4101

مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى ،ولكنها غير مدبوغة وال مرققة
"بارشمان" وال مهيأة أكثر من ذلك) وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة
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5,602.8

%0.7

رمز السلعة
HS

4804

الوصف
ورق وورق مقوى كرافت ،غير مطلي ،بشكل لفات أو صفائح ،عدا الورق الداخل في البند
 48.02أو البند 48.03
المجموع
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إجمالي قيمة صادرات السلع

النسبة من إجمالي

المساندة للقطاع الزراعي (ألف

صادرات السلع المساندة

دوالر) خالل الفترة 2018-2007

للقطاع الزراعي

3,299.5

%0.4

858,690.7

%100.0
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ملحق ( )2استبانة الدراسة
القسم األول ( :)Aالمعلومات العامة حول المؤسسة/الشركة
 .A1اسم المؤسسة /الشركة:
 .A2تاريخ التأسيس:

 .A3عنوان المؤسسة/الشركة:

 .A4اسم مقدم المعلومات:

 .A5الموقع الوظيفي:

 .A6رقم الهاتف الخلوي:

 .A7البريد اإللكتروني:

 .A8الوضع القانوني للشركة/المؤسسة .1 :خاصةC
 .A9حالة تسجيل الشركة .1:أفراد/تضامن
.A10ملكية الشركة/المؤسسة .1:فلسطينية

 .2تعاونية
 .2مساهمة عامة

 .2أجنبية

 .3شراكة قطاع خاص وحكومة
 .3مساهمة خاصة

 .4عادية عامة

 .3شراكة فلسطينية أجنبية
 .A12عدد العاملين في المؤسسة بشكل مؤقت

.A11عدد العاملين في المؤسسة بشكل دائم
.A13تقدم المؤسسة /الشركة خدماتها:
 .1محلياً فقط (المنطقة التي تتواجد فيها فقط)

حدد (شمال الضفة ،وسط الضفة ،جنوب الضفة ،قطاع غزة)

 .2وطنياً (على مستوى جميع المحافظات الفلسطينية)
 .3خارج فلسطين فقط.
A14.
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 .A14ما هي المنتجات المساندة للزراعة التي تقوم المنشأة بتصنيعها؟
.1

............................

.2

............................

.3

............................

.4

............................

القسم الثاني ()B
القسم األول :تمهيد
 .2ال

 :EQ1هل تتواجد منشأتكم في منطقة صناعية ؟

 .1نعم

 :EQ2ما مدى أهمية وجود منطقة صناعية لكم؟

 .1مهم جداً  .2مهم  .3متوسط األهمية  .4غير مهم

 .5غير مهم بتاتاً

 :EQ3ما هي العوامل التي أثرت على قرار اختيار موقع المنشأة؟ (ممكن اختيار أكثر من إجابة)  .1قربها من مصدر المواد الخام
 .3بعدها عن المناطق السكنية

 .5ملكية األرض أو مبنى المصنع

 .4وجودها في منطقة صناعية

 :EQ4_Aما هي أبرز عناصر البنية التحتية الالزمة لسير عمل المنشأة؟
 :EQ4_Bهل هي متوفرة بشكل كامل في الموقع الحالي؟

 .2ال

 .1نعم
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 .2قربها من الموزعين
 .6أخرى :حدد_____

 :EQ4_Cإذا كان هناك نقص أو خلل في هذه العناصر فأين يكمن الخلل؟

_____________________________________________________________________________________
 :EQ4_Dومن المسؤول عن وجوده وعالجه؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)  .1صاحب المنشأة
 :EQ5_Aهل قمتم بتوسيع وتطوير عمل منشأتكم خالل العشر سنوات السابقة؟

 .2البلدية أو هيئة الحكم المحلي

 .1نعم

 .3الحكومة

 .2ال

:EQ5_Bإذا كانت اإلجابة نعم على السؤال السابق ،ما هي األسباب التي حفزت على التوسع؟ (يمكن اختيار أكثر من إجابة)  .1زيادة الطلب المحلي
التصدير الى الخارج

 .3خطط سابقة للتوسع

 .5أخرى

 .4توفر رأس مال اضافي

 :EQ6_Aهل يتم االلتزام بمعايير ومواصفات الجودة المحلية أو العالمية؟

 .1نعم

 :حدد_______

 .2ال

 :EQ6_Bإذا كان الجواب نعم ،ما هي هذه المعايير؟ المحلية _______________________ :العالمية_________________.

 :EQ6_Cما تأثير االلتزام بمعايير الجودة على منافسة المنتج محلياً وعالمياً؟
 :EQ6_Dما هي التكلفة المترتبة على المنشأة جراء تطبيق معايير الجودة ؟

.1زيادة الطلب
 .1كبيرة
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 .2ال تأثير.

 .2متوسطة  .3التكلفة قليلة ( ال تذكر)

 .2زيادة

القسم الثالث :التمويل ورأس المال
 :EQ7ما هي أبرز مصادر التمويل التي اعتمدتم عليها عند تأسيس المنشأة (مع تحديد النسبة) ؟
___ %ذاتي

___ %العائلة أو المعارف.

___ %قروض من بنوك أو مؤسسات اقراض متخصصة

 :EQ8هل زاد االعتماد على رأس المال المدين (القروض مثالً) في التمويل خالل سنوات عمل المنشأة؟
 .2ال

 .1نعم .لماذا.........................

 :EQ9_Aهل يتم اللجوء إلى تدوير األرباح وإعادة استثمارها؟

 .2ال

 .1نعم

 :EQ9_Bما مدى كفاية رأس المال الحالي إلنتاج المستوى المخطط له من اإلنتاج؟

 .1كاف

 :EQ_9_Cما هي الصعوبات التي تواجه المنشأة في الحصول على التمويل من مصادره المختلفة؟
عدم ثبات اإليرادات والقدرة على السداد

 .2غير كاف
 .1رفض البنوك وقلة الضمانات  .2ارتفاع تكلفة التمويل .3

 .4ال توجد صعوبات.

 :EQ10_Aهل هناك إمكانية لزيادة رأس المال الحالي للتوسع في اإلنتاج؟

 .1نعم

 .2ال

 :EQ10_Bهل هناك عزوف من قبل البنوك وشركات اإلقراض لتقديم قروض للمنشآت العاملة في قطاع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي؟
 .1نعم

 .2ال

 :EQ10_Cما أسباب هذا العزوف؟ (تستطيع اإلجابة بأكثر من خيار) ____ قلة الضمانات والكفالء ___ خطورة القطاع وعدم استق ارره_____ أخرى:
حدد________
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القسم الرابع :العمل والتدريب
 : EQ11_Aما هو العدد اإلجمالي للعمال في المنشأة؟_________ عدد العمال المهرة_________ عدد العمال غير المهرة__________
 :EQ11_Bهل العمل في المنشأة يحتاج إلى عمال مهرة بنسبة أكبر من غير المهرة؟
 : EQ11_Cهل المهارات الفنية لدى العمال متطابقة مع األعمال التي يقومون بها؟

 .1نعم
 .1نعم

 :EQ12_Aهل هناك حاجة لمهارات فنية وتدريبية غير موجودة في العاملين حاليا في المنشأة؟
: EQ12_Bإذا كان الجواب على السؤال السابق بنعم  ،ما هي أهم المهارات التي تحتاجونها؟
.1
.2
.3
.4
 .1نعم
 : EQ12_Cهل تتوفر مراكز تدريب لتدريب موظفيكم على هذه المهارات؟
.5
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 .2ال
 .2ال
 .1نعم

 .2ال

 .2ال

القسم الخامس :مدخالت العملية اإلنتاجية
 : EQ13_Aأرجو تحديد المواد الخام التي تحتاجونها ،ومصدرها ،ونسبة االستيراد حسب المصدر ،ومميزات كل مصدر؟
المصدر

المواد الخام

المميزات حسب تكاليف المواد الخام ،وسهولة وتكاليف النقل ،والجودة)

%

1
2
 :EQ13_Bهل المواد الخام متوفرة على مدار السنة بشكل يفي بكمية المخرجات المتوقع إنتاجها؟

 .2ال

 .1نعم

 : EQ13_Cإذا كانت اإلجابة ال ،كيف تتصرف المنشأة لتعويض هذا النقص؟ _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 :EQ14_Aأرجو تحديد مدى اعتماد المنشأة على عوامل اإلنتاج بالنسبة المئوية %___ .1تكنولوجيا اآلالت

 %___ .2األيدي العاملة البشرية

 :EQ14_Bأرجو تحديد اآلالت التي تستخدمونها في التصنيع ،وطبيعة استخدامها ،ومصدرها ،والعمر الزمني لها:
اآلالت

المصدر

طبيعة االستخدام

1
 :EQ14_Cهل يمكن استخدام اآلت الموجودة إلنتاج منتجات جديدة؟

 .2ال

 .1نعم
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العمر الزمني

 :EQ15_Aما هي نسبة الطاقة اإلنتاجية الحالية إلى الطاقة الكلية؟ _____%
 :EQ15_Bما هي أسباب عدم استغالل الطاقة اإلنتاجية بشكل كامل؟  .1ضعف الطلب
 .4نقص الخبرات

.5نقص المواد الخام وصعوبة الحصول عليها

 .2منافسة قوية

.6خلل في البنية التحتية

.3معيقات سببها االحتالل

.7أخرى :حدد_______________

القسم السادس :التسويق والمنافسة

 : EQ16_Aما نسبة تسويق المنتجات في األسواق التالية؟ %_____ .1التسويق في السوق المحلي _____ .2التصدير إلى السوق اإلسرائيلي %____________ .3
التصدير إلى الخارج
 :EQ17_Aهل هناك تعاقد من الباطن مع شركات إسرائيلية ؟

 .2ال

 .1نعم

 : EQ17_Bاذا كان الجواب نعم على السؤال السابق ،ما هي نسبة المنتجات المخصصة للتعاقد من الباطن من إجمالي اإلنتاج ____%
 :EQ17_Cوما هي أسباب التوجه للتعاقد من الباطن؟______________________________________________________
 : EQ18_Aهل يتم تخصيص ميزانيات سنوية ألغراض دراسة السوق وتحديد أذواق المستهلكين؟

 .1نعم

 :EQ18_Bإذا كانت اإلجابة نعم ،كم تبلغ نسبة تكاليف هذه الدراسات من إجمالي التكاليف التشغيلية؟_____%
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 .2ال

: EQ19_Aما هو تأثير أزمة كورونا على سير العملية اإلنتاجية في المنشأة (يمكن اختيار أكثر من إجابة) ؟ .1تقليل كميات اإلنتاج
 .4صعوبات في نقل المنتجات النهائية وتوزيعها
 .3صعوبات في الحصول على المواد الخام من الموردين
.2تأثر الطلب على المنتجات النهائية
سير عمل القطاعات المكملة لهذه الصناعة
 : EQ19_Bما هو تأثير أزمة كورونا على العاملين لديكم وذكر نسبة العاملين المتأثرين إن وجد؟  .1تسريح بعض العاملين بشكل دائم_______%
 .2تسريح بعض العاملين بشكل مؤقت_____ .3 %ال يوجد تأثير

 : EQ20ما هو تأثير الوضع السياسي الحالي على تسويق المنتجات محلياً وخارجياً؟ _______________________________
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 .5تأثر

القسم السابع :أسئلة للنقاش
 :EQ27ما هي أبرز نقاط القوة لدى المنشآت العاملة في قطاع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي؟
_______________________________. 1
_______________________________. 2
مجال الصناعات المساندة للقطاع الزراعي في فلسطين؟
 :EQ28ما هي الفرص المتاحة للتوسع والتطور في
________________________________.
3
_______________________________. 1
_________________________________. 4
_______________________________. 2
العاملة في قطاع الصناعات المساندة للقطاع الزراعي والتي تؤثر على تطورها؟
 : EQ29_Aما هي نقاط الضعف لدى المنشآت
________________________________.
3
_______________________________. 1
_______________________________.2
 ________________________________.في هذا القطاع؟
3ما هي التحديات التي تقف عائقاً أمام المنشآت العاملة
_______________________________. 1
_______________________________. 2
________________________________. 3
_________________________________. 4
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القسم األول ( :)Aمعلومات عامة

 .A1االسم

 .A3العنوان

 .A2تاريخ التأسيس:
. A4عدد العاملين

 .A5ما هي طبيعة ممارسة النشاط الزراعي .1 :زراعة تقليدية

 .2بيوت بالستيكية

 .3غير ذلك ....................

 .A6ما هي المحاصيل الزراعية التي تنتجونها؟
.5

............................

.6

............................

.7

............................

............................ .8
.9

...........................

........................... .10
........................... .11
........................... .12
........................... .13
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القسم الثاني :مستلزمات اإلنتاج
 .B1ما هي السلع التي تحتاجونها لإلنتاج (مستلزمات اإلنتاج) ،ومصدرها (محلية ،مستوردة ،من خالل مورد محلي ،أو إسرائيلي) ونسبة تكاليفها

من اإلنتاج؟

السلعة

المصدر – محلي –

من تكلفة

عدد مرات االستخدام

إسرائيلي -مستورد

اإلنتاج%

(المدة الزمنية)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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 .B2_1هل تعانون من ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل دوري؟

 .1نعم

 .2ال

 . B2_2إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق نعم ،ما هي هذه السلع؟
........................................................................ ...............................................
.......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………

 .B3_1هل لديكم استعداد لشراء مستلزمات إنتاج محلية الصنع؟
 .B3_2ما مدى ثقتكم بالتصنيع المحلي؟

 .1عالية

 .1نعم
 .2متوسطة

96

 .2ال
 .3محدودة

 .4معدومة

القسم األول ( :)Aمعلومات عامة

 .A1االسم

 .A3العنوان

 .A2تاريخ التأسيس:
. A4عدد العاملين

 .A5ما هي طبيعة ممارسة النشاط الزراعي .1 :عجول

 .2أغنام

 .3دواجن  .4غير ذلك ....................

 .A6برجاء تحديد المنتج الرئيسي؟
.1

............................

.2

............................

.3

............................

.4

............................

.5

...........................
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القسم الثاني :مستلزمات اإلنتاج
 .B1ما هي السلع التي تحتاجونها لإلنتاج (مستلزمات اإلنتاج) ،ومصدرها (محلية ،مستوردة ،من خالل مورد محلي ،أو إسرائيلي) ونسبة تكاليفها

من اإلنتاج؟

السلعة

المصدر – محلي – إسرائيلي-

من تكلفة

عدد مرات االستخدام

مستورد

اإلنتاج%

(المدة الزمنية)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

98

 .B2_1هل تعانون من ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل دوري؟

 .2ال

 .1نعم

 .B2_2إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق نعم ،ما هي هذه السلع؟
........................................................................ ...............................................
.......................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
 .B3_1هل لديكم استعداد لشراء مستلزمات إنتاج محلية الصنع؟
 .B3_2ما مدى ثقتكم بالتصنيع المحلي؟

 .1عالية

 .2ال

 .1نعم
 .2متوسطة
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 .3محدودة

 .4معدومة

