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تعلـق مجملهـا بتـأثير هـذا القطـاع علـى ي، ويعود ذلك لعوامل عديـدة مية كبيرة في االقتصاد بقطاع غزةيحتل قطاع التجارة أه
الفــروع االقتصــادية اإلنتاجيــة وســوق العمــل وميــزان المــدفوعات ومســتويات األســعار مــن ناحيــة، ودوره األساســي فــي تــوفير 

ت الســوق المحليــة مــن مســتلزمات اإلنتــاج والســلع االســتهالكية وتســويق المنتجــات الفلســطينية ذات االرتبــاط الوثيــق احتياجــا
النقـاط اسـتعراض في قطاع غـزة مـن خـالل  التجاريالضوء على القطاع  بإلقاءوسنقوم  .باألسواق الخارجية من ناحية أخرى

   :التالية
 

اتج النــــــ إجمــــــاليفــــــي  التجــــــاريمســـــاهمة القطــــــاع  .1
 2015في قطاع غزة وفي التشغيل المحلى 

صافى الصادرات مـن السـلع والخـدمات فـي قطـاع  .2
 .2015غزة 

الفلســطينية  والـوارداتللصـادرات  الجغرافـيالتوزيـع  .3
2014. 

 .عدد الشاحنات الصادرة والواردة لقطاع غزة  .4
 .التجاريعوائق تنمية القطاع  أهم .5
  .اقتراحات لتخفيف القيود التجارية .6
كبيرة في  أهمية قطاع التجارة في غزة يحتل .7

حيث يحتل  ،2015إجمالي الناتج  المحلى عام 
المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات والفروع 

من إجمالي   %15.9بـ وتبلغ مساهمته األخرى
   .قطاع غزة لالناتج المحلى 

العاملــة  األيــدياهم قطــاع التجــارة فــي تشــغيل ويســ .8
.  2015 معــــا %18.3 بحــــواليفــــي قطــــاع غــــزة 

 ما تم زيادة التسهيالت التجاريـة والعوائـق فانـه وٕاذا
ويســاعد علــى  أكثــرقــادر علــى تــوفير فــرص عمــل 

  قطاع غزة تقليل معدالت البطالة المتزايدة  في 
  
 )الميزان التجاري (صافى الصادرات  -1

الميزان التجاري  أويحظى تحليل صافى الصادرات 
يكشف مدى قوة  إذبأهمية كبيرة لالقتصاد في قطاع غزة 

تأثيره بالعالم  أوضعف االقتصاد المحلى ومدى تأثره  أو
  .الخارجي المحلى

  

الشكل المقابل العجز التجاري المزمن في  يبين -
دوالر  ألف  797.1حوالي أقصاهلغ ب إذقطاع غزة 

 .  2012عام 

صافى الصادرات من السلع والخدمات في قطاع غزة كنسبة من إجمالي الناتج 
  مليون دوالر)   2015-2010(المحلى    

ى الصادرات من السلع صاف  السنة
  والخدمات 

نسبة صافى الصادرات من إجمالي 
 %الناتج المحلى  

2010 563.4- 37.2 
2011 684.5- 38.4 
2012 797.1- 41.8 
2013 479.9- 23.8 
2014 566.0- 33.1 
2015 615.6-  33.7 

 2015االقتصاد الفلسطيني  أداءالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، : المصدر 



 

 إلىإجمالي الناتج المحلى في قطاع غزة ليصل  إلى) صافى الصادرات( التجارينسبة العجز  ارتفاع أيضاويتبين  -
 . 2012عام % 41.8 حوالي أقصاه

  
 والواردات الفلسطينية لتوزيع الجغرافي للصادراتا -2
درات غالبية الصا أنيشير الشكل المقابل  -

، نظرًا إسرائيلالسلعية الفلسطينية تتجه نحو 
لالرتباط المباشر بين السوق الفلسطيني 

على  اإلسرائيليةاستحوذت السوق  إذ. واإلسرائيلي
 إلى  %10الصادرات مقابلمن  %81 نحو

. بقية العالم إلىفقط يتجه % 9، والعربيالعالم 
 )2014لسلطة النقد الفلسطينية  السنويلتقرير ا(

غالبية الواردات  أن أيضايشير الشكل المقابل و  -
بلغت  إذ. إسرائيلالسلعية الفلسطينية تأتى من 

من % 71 حوالي إسرائيلالواردات السلعية من 
إجمالي الواردات، وبلغت الواردات من االتحاد 

تركيا ( أسيا، ومن %11 حوالي يبو ور األ
لتقرير . (%4، ومن الدول العربية %9 )والصين
 . )2014لسلطة النقد الفلسطينية  السنوي

  
 الصادر والوارد من الشاحنات لقطاع غزة  -3
الصادر من الشاحنات خالل الفترة  أننالحظ  -

شاحنة  20474بلغ ) 2007-2005(من 
، بينما بلغ الصادر )شاحنة سنوياً  7000تقريبًا (

 )2015-2008(من الشاحنات من عام 
 أن أي وحده، 2015، نصفها في عام 2575

خالل ثمان سنوات من الصادر  إجماليسبة ن
الثالث قبل الحصار  باألعوامالحصار مقارنة 

المعابر التجارية  أنمما يدل على  .  %2.5بلغ
 في تلك المعبر إسرائيل المطلق في قطاع غزة من ناحية وتحكم  واألمنيةالسياسية   باألوضاع بشكل كامل تتأثر

 .سياسة تجارية مستقلة في قطاع غزة لتحقيق تنمية محلية حقيقية ابعة أيةإمكانية متمما يضعف ، أخرىمن ناحية 
شاحنة بينما بلغ عدد   162030بلغ) 2007-2006(ن عدد الشاحنات الواردة لقطاع غزة خالل عامي أنالحظ  -

 عامين نسبة عدد الشاحنات الواردة خالل أي أ . شاحنة  412859)2015-2008(الشاحنات خالل الفترة 
قطاع غزة خالل الفترة  إلىعدد الشاحنات الواردة  إجماليمن   %39حواليقطاع غزة بلغت  إلى  2006-2007

في قطاع غزة مما  واألمنيةعلى تأثر الوارد من الشاحنات باألوضاع السياسية  أيضاً مما يدل ). 2008-2015(
بلغ حجم التدفق السلعي الوارد إلى غزة  .في قطاع غزة تهدد التنمية المحلية المستقلةمتكررة زمات اقتصادية أيخلق 
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2014لتوزيع الجغرافى للواردات الفلسطينية ا



 

مستوى أعلى مما كان  2015فقط في عام 
، وهذا يشير الى حجم الكارثة 2006عليه في 

التجارية التي أصابت اقتصاد غزة خالل العقد 
 .المنصرم

  
  
 

  عوائق تنمية القطاع التجاري في قطاع غزة -4
  

تحـول دون تنميـة القطـاع  التـيالعوائـق  أهـمالضوء علـى  إلقاءغزة، سيتم  لقطاع التجاريوواقع القطاع  أهميةبعد استعراض 
  : في قطاع غزة في النقاط التالية التجاري

  
 اإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية التي تقييد التجارة الخارجية لقطاع غزة 4-1
  

واالهـم  األكبـرنية والسـيما قطـاع غـزة العـائق الفلسطي األراضيعلى  اإلسرائيليةتفرضها السلطات  التيتعتبر العوائق والقيود 
، وبالتـالي مهمـا كانـت هنـاك مزايـا لالتفاقيـات االقتصـادية الموقعـة التجـارييدمر االقتصاد الفلسـطيني وخاصـة القطـاع  الذي

جـدا  ةحـدودتكون االسـتفادة منهـا م الخارجيبين الجانب الفلسطيني والعالم  أوبين الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي من ناحية 
   .في ظل تلك القيود التجارية واالقتصادية 

  

بعيــدا عــن النتــائج  فــي قطــاع غــزة  التجــاريتحــول دون تنميــة القطــاع  التــي  العوائــق والقيــود ألهــملــذلك البــد مــن اســتعراض 
معينــة  آليــة أوصــيغة  إليجــاد، والدوليــة اإلقليميــةغيرهــا مــن االتفاقيــات  أومــثًال  1994الســلبية  التفاقيــة بــاريس االقتصــادية 

  :كالتاليوذلك  .للتخفيف منها
  

ــــــذ   - أ ــــــى قطــــــاع غــــــزة من الحصــــــار االقتصــــــادي عل
واشـــــتداده عـــــام  2000عـــــام  األقصـــــى انتفاضـــــة
كافـــة المعـــابر  إغـــالقومـــا نـــتج عنـــه مـــن  2006

 .كـرم ابـو سـالم معبر التجارية لقطاع غزة ما عدا
 : كما هو موضح

 

مفتوح للحاالت : معبر بيت حانون  .1
 – األعمالرجال  –الطلبة – نسانيةاإل

العاملين في المنظمات  –الدبلوماسيون 
   اإلعالمالدولية ووسائل 

) 2010مغلق منذ عام (معبر نحل عوز  .2
  .الوقود والغاز إلدخالحيث كان يستخدم 

  .ان يستخدم إلدخال وخروج البضائعحيث ك )2007مغلق منذ يونيو : (المنطارمعبر  .3
  .حيث كان يستخدم لنقل مواد البناء )12/9/2008 مغلق منذ(: معبر صوفا .4

 مغلق

مغلق 

 مغلق

مغلق 



 

، ودخول البضائع  األسبوعفي  أيام 5معبر تجارى يستخدم لدخول وخروج البضائع ويعمل : معبر كرم ابو سالم .5
  .وهذا يعتبر عائقًا بحد ذاته للتجارة في قطاع غزة .إسرائيلوتنسيق من  إذنيتطلب 

 منه محدود جدا األفرادقطاع غزة عبر مصر، وعبور  إلى أو من فراداألخروج  أولدخول  معبر: معبر رفح البرى .6
  .والطلبة اإلنسانيةللحاالت  أصبح 2013 /بعد يونيووخاصة  

  
العائق األساسي لحركة البضائع بين قطاع غزة والعالم الخارجي من ناحية وبين قطاع  اإلسرائيليةالممارسات  شكلت

والبيئية  والصحية األمنيةوكان ابرز هذه العوائق غير الجمركية مثل المبررات  ،أخرىغزة  والضفة الغربية من ناحية 
 أنهاوعمليات النقل حيث مني التفتيش األ التنسيق لدخول البضائع قد يطول في مثال .ومبررات المواصفات والمقاييس

خير أتأن  إلى إضافة المصدرة أوتلف بعض المحاصيل الزراعية المستوردة  إلىمعقدة قد تؤدى  إجراءاتتكون 
عمليات التفتيش في منطقة مفتوحة معرضة وكثيرا ما تكون ، يكلفهم خسائر كبيرةحصول التجار على منتجاتهم 

استخدام إلى  إسرائيلحيث تعمدت  تلف الكثير من المنتجات خاصة الزراعية، إلىمما يؤدى  واألمطارألشعة الشمس 
تشديد  إسرائيلومصر وتتعمد  األردنسواق المجاورة خاصة األ إلىلفلسطينية منع الصادرات ا أوهذه المبررات لتأخير 

االستيراد المباشر من  إعاقةالتفتيش للواردات الفلسطينية على المعابر الحدودية بهدف  وٕاجراءات اإلدارية اإلجراءات
عطل استفادة وهذا بدوره ي، يليعبر الوسطاء اإلسرائ أو إسرائيلاالستيراد من  إلىالخارج مما دفع الطرف الفلسطيني 

توسيع  وتنويع الشركاء  إمكانيةومن واالتحاد األوروبي ردن ومصر الجانب الفلسطيني من االتفاقيات المبرمة مع األ
 .تعميق االعتماد على االقتصاد اإلسرائيلي، وبالتالي التجاريين

علــى ) منتجــات ثنائيــة االســتخدام(تحــت مبــررات الكثيــر مــن الســلع للقطــاع التجــاري والزراعــي والصــناعي  إدخــالمنــع   - ب
ومســــتلزماتها مثــــل الطــــالء ومجففاتهــــا،  األخشــــابنــــات، ياألســــمدة الكيماويــــة، اآلالت والماك: ســــبيل المثــــال ال الحصــــر

 .السيلكون و 
في صعوبات : معامالتهم المالية والتجارية مثلإلتمام  إسرائيلخارج  أو إسرائيل إلىمعوقات مرتبطة بحركة التجار   - ت

ومنعهم من السفر، مما  أمنيةجار بحجج ، سحب الكثير من تصاريح التإسرائيل إلىالحصول على تصاريح الدخول 
 .على معظم القطاعات االقتصادية في قطاع غزة  يؤثر سلباً 

يتحمــل التــاجر حســب مــا  إســرائيلفــي حالــة اســتيراد التــاجر الفلســطيني مــن خــارج تكــاليف نقــل وشــحن مرتفعــة، فمــثال   - ث
اسـتخدام  أرضـية+ اإلجماليـةمـن القيمـة % 2 ـيقـدر بـ بحريتكاليف شحن وتامين (دث به احد التجار في قطاع غزة تح

مما . )فلسطينيين في الجانب اإلسرائيلي عدم وجود مخلصينناهيك عن ، اإلجماليةمن القيمة %1.5-3ميناء إسرائيلي
يعـانى مـن انخفـاض قدراتـه  الـذيعلـى المسـتهلك  األسـعاراع يعنى زيادة التكاليف على التاجر الفلسـطيني وبالتـالي ارتفـ

 .الشرائية
 . أمنية ألسبابباليد  أوبشكل مباشر سواء بواسطة البنك  إسرائيل إلىمن قطاع غزة  األموالتقييد حركة انتقال   -  ج
  
  

  التجارة المتعلقة بالجانب الفلسطينيأمام انسياب العوائق  أبرز 4-2
 

 :والتي تتمثل فيطة  التجارية  في قطاع غزة ضعف البنية التحتية لألنش  -  أ
 .ساعة في اليوم 12قطاع الطاقة والكهرباء وانقطاعها لفترات تتجاوز  -
 . تدهور شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي  -
 . التجارية والمخازن للمحالت اإليجاراتارتفاع  -



 

 .تصاالت وخدمات االنترنت المرتفعةتكاليف اال -
 أسعارخاصة في  األسعاراضطرابات في  إلى أدىمما ، التجارية في قطاع غزة اقاألسو ضعف تنظيم وضبط   - ب

السلع وخاصة  بعض ضعف الرقابة الحكومية على التجار في استيراد  إلى إضافةالدواجن والمنتجات الزراعية 
 .الغذائية 

الشـرائية للمـواطنين وبالتـالي علـى  اثـر علـى القـدرة ألوضاع االقتصـادية المترديـة وزيـادة البطالـة والفقـر فـي قطـاع غـزةأ   - ت
ذلــك ظــروف عــدم اليقــين وزيــادة المخــاطرة بســبب  إلــى أضــف. المبيعــات اليوميــة والســيولة لــدى التجــار فــي قطــاع غــزة

 .والمتغيرات الداخلية والخارجية  األوضاع
اخيــة، الحــروب المتكــررة، من ، تغيــراتنــدرة الميــاه وتلوثهــا التحــديات والمشــاكل التــي تواجــه المــزارعين فــي قطــاع غــزة مــن  - ث

وتكبـد المـزارعين لخسـائر كبيـرة،  األسـعارتشـوهات فـي  إلـى أدىممـا  مشاكل الطاقة، ضعف حماية المزارع الفلسطيني،
علـــى تجـــار المنتجـــات  ســـلبي يـــؤثر بشـــكلوهـــذا يوجـــد فـــائض عـــرض والعكـــس،  أخـــرى وتـــارةفتـــارة يوجـــد فـــائض طلـــب 
 .الزراعية في قطاع غزة

االســـتيراد مـــن  أنحيـــث يعتقـــد بعـــض التجـــار  لومـــات لكثيـــر مـــن التجـــار عـــن االســـتيراد والتصـــديرنقـــص الخبـــرات والمع  - ج
مـع أنـه فـي ( ةمعقـد إسـرائيلاالسـتيراد مـن خـارج عمليـة ن أو  مـن الجمـارك الوقت والجهد ودفع قليـل يوفر عليهم إسرائيل
 .)مر ليس معقدا كما يتصور التاجر الفلسطينيواقع األ

بســبب شــروط  المســتوردين الفلســطينيين أمــامعائقــًا تجاريــًا  إســرائيلكــاالت التجاريــة مــن خــارج شــكل الحصــول علــى الو ي  - ح
حـد  –تسـويقية خطـط  –وجـود عالمـة تجاريـة  –توفير مراكز صيانة (والفنية مثل  اإلجرائيةالحصول عليها ومتطلباتها 

الســـوق  أنالتـــاجر الفلســـطيني بحجـــة  إلـــى إعطائهـــا األجنبيـــةرفـــض بعـــض الوكـــاالت  إلـــى إضـــافة) للشـــراء ســـنوياً  أدنــى
 .اإلسرائيلي موحد مع السوق الفلسطيني مما يخلق احتكار التاجر اإلسرائيلي لهذه الوكاالت التجارية 

 أو إلسرائيليينا للتجار تمويل الصفقات التجارية أصبحوزيادة المخاطرة االقتصادية في قطاع غزة  األوضاعمع تدهور   - خ
فـي حـاالت نـادرة  إالعبـر الشـيكات  أوجـل يرفضـون الـدفع اآل اإلسـرائيليونأن التجـار خاصـة  اً صعبخارج الالتجار من 

الفلســطيني فــي  ممـا يخلــق عبئــًا ماليــا علــى التــاجر
 .تمويل تلك الصفقات

ارتفاع تكاليف االئتمان للقطاعات االقتصادية فـي   -  د
ماليــا  قطــاع غــزة لكافــة العمــالت ممــا يخلــق عبئــاً 

 . ت التجاريةكبيرا في تمويل الصفقا
الفائدة على الودائع بعملة  أسعار أننالحظ  -

متناقصة نسبيًا خالل الفترة  الشيكل
حيث بلغت في عام ) 2001-2015(

بلغت  2015وفى عام %  2.78 2001
 . %78 حواليبنسبة تغير  أي، 1.56%

% 16.37بلغت  2001 عام ففيمتناقصة نسبيًا أيضًا  فهيل كعلى صعيد الفائدة على القروض بعملة الشي أما -
  .)سلطة النقد الفلسطينية(% 60 أي بنسبة تغير حوالي ،2015 عام% 10.18 إلىلتصل 

  .بشكل عام نالحظ الفجوة الكبيرة بين تكاليف القروض في فلسطين ومعدالت الفائدة على الودائع بنفس العملة -



 

 أنوبالمثـــــل بالنســـــبة لعملـــــة الـــــدوالر نالحـــــظ  -
ع والقــروض بعملــة الفائــدة علــى الودائــ أســعار

ـــــة صـــــعودًا وهبوطـــــاً  حســـــب  ـــــدوالر متذبذب ال
والتغيــــــرات االقتصــــــادية العالميــــــة  األوضــــــاع
 .والمحلية واإلقليمية

 اإلقــراضيضــا نالحــظ الفجــوة بــين تكــاليف أو  -
فـــــــــي فلســـــــــطين بعملـــــــــة الــــــــــدوالر  والودائـــــــــع
 .األمريكي

حيث  :المساعدات الدولية في قطاع غزةطبيعة   -  ذ
إلى وصلت التي في توزيع المساعدات الخارجية  األكبرعلى النسبة استحوذت مات االجتماعية البنية التحتية والخد نأ

من  أكثرمن إجمالي المساعدات الخارجية مقارنة بقطاعات التنمية االقتصادية التي ال تستحوذ على % 60 حوالي
ية وليست تنموية بسبب انخفاض اغاثإنسانية و مساعدات هذه تعتبر . من ناحية من إجمالي المساعدات الخارجية% 5

تقرير مؤسسة (على القطاع التجاري وتنميته  وهذا بالطبع اثر سلبياً  .أخرىمن ناحية  حجم مشاريع التنمية االقتصادية
 .)أمان

وعــدم توحيــد النظــام الضــريبي بــين  ،ة المفروضــة علــى التجــار فــي قطــاع غــزةيوالقــوانين الضــريب األنظمــةعــدم وضــوح   - ر
 اإلضــافيةبســبب الضــرائب  كبيــرًا علــى كاهــل التــاجر الفلســطيني ضــريبياً ب االنقســام، ممــا يخلــق عبئــًا الضــفة وغــزة بســب

  .على التجار في قطاع غزة
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، التجـــاريلـــدعم القطـــاع  وطنـــيمجلـــس  إنشـــاء  .أ 
وهـــو مجلـــس للحـــوار المنـــتظم بشـــكل دائـــم بـــين 

ــــة القضــــايا القطــــاع العــــام والخــــاص يهــــت م بكاف
ـــــدى كافـــــة بتنميـــــ ة القطـــــاع التجـــــاري والعمـــــل ل

إسرائيل والشركاء التجـاريين  ةوخاص(األطراف 
 .على تذليل العقبات) األساسيين

المـــــــواد الخـــــــام والمنتجـــــــات  بإدخـــــــالالســـــــماح   .ب 
منــــاطق  إلــــى أمنيــــة ألســــبابممنوعــــة الــــدخول 
عبـــر نظـــام معـــين  إدخالهـــا أوصـــناعية معينـــة 

 . التجارية والصناعية والزراعية غراضاأللتوزيعها وفق  )اقتضت الحاجة إذالجان دولية  مؤقتاً  عليهاتشرف (
لــدى الوســط التجــاري فــي ن المعرفــة يوضــع برنــامج مشــترك بــين الحكومــة والقطــاع الخــاص والمؤسســات الدوليــة لتحســ  .ج 

مـور أ أنهـاوالتصـدير وتوضـيح  يشـمل تعريـف التجـار بـإجراءات االسـتيراد والـذي، ربـأمور االسـتيراد والتصـديقطاع غزة 
، وٕاســتراتيجيةخطــط تســويقية  إعــدادة ، وكيفيــات التجاريــة ومــدى االســتفادة منهــاغيــر معقــدة، وتعريــف التجــار باالتفاقيــ

 .همية وجود عالمات تجارية وغير ذلكأو 
 .للحد من مشكلة الكهرباء في قطاع غزة) الطاقة الشمسية( مشاريع الطاقة البديلةتكثيف التوجه ل  .د 
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 . و مناطق تجارية وصناعية مزودة بكافة التجهيزات الفنية والتقنيةأتجمعات  إقامة  .ه 
توحيـــد النظـــام إعـــادة ليـــات آبحـــث ل المـــدنيلجنـــة مشـــتركة بـــين القطـــاع الخـــاص والقطـــاع الحكـــومي والمجتمـــع  تأســـيس  .و 

 .هداف التنمويةلتحقيق األ الجبايةليات آالضريبي ووضوح 
ــــة للقطــــاع  األســــواق وٕانشــــاء األســــواق فــــي تنظــــيم قتصــــاد ووزارة اال عزيــــز دور البلــــدياتت  .ز  ممــــا يقلــــل  التجــــاريالمركزي

 .العشوائيات التجارية
، تسـهيل الحصـول علـى التمويـل مـن جهـات مختلفـة إعمالهـاشركة لضمان مخاطر االئتمان  للتجار ويكـون مـن  إنشاء  .ح 

واضــحة ومنظمـــة لإلقــراض دون الحاجـــة ســس أتـــوفير و  الســماح بالتجــار ذو الســـمعة الطيبــة بالحصــول علـــى االئتمــان
 .إلجراءات مستنديه معقدة وطويلة

  
  أسئلة ومحاور للنقاش

  التجارة في قطاع غزة؟لتسهيل هل الجهود المبذولة من قبل السلطات الرسمية كافية 
  ؟اإلسرائيليةمع المجتمع الدولي لتخفيف حدة القيود  إضافيةكيف يمكن بذل جهود 
 ط تجــاري بــين قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة بهــدف الــتخلص مــن عوائــق االســتيراد علــى هــل هنــاك إمكانيــة لفــتح خــ

 قطاع غزة؟
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