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  والمبررات الخلفية
  
 هذه في وتتوفر شاملة، لخطة وفقاً  صناعيةٍ  وحداتٍ  إلى وتقسيمها تطويرها تم أرض قطعة أنها على الصناعية المنطقة فر عتُ 

 صناعية أبنية إقامة ذلك يشمل أن ويمكن ).صاالتات و  طرق،و  صحي، صرفو  كهرباء،و  (مياه، التحتية البنية خدمات المنطقة
 نتيجة وذلك ،العالم دول مختلف في االقتصادية التنمية عملية في أساسياً  دوراً  الصناعية المناطق تلعب .)UNIDO,1997( جاهزة
 شكلت وقد .الكلية االقتصادية المؤشرات من ذلك وغير والتصدير، اإلجمالي المحلي الناتج وفي التشغيل في الكبيرة تهامساهم

 12 من الصناعية المناطق عدد فيها زاد والتي كتركيا ،الدول من العديد القتصادات حقيقية اقتصادية رافعةً  الصناعية المناطق
 27 إلى وصل تايالند وفي عامل. ألف 880 من أكثر إلى تصل تشغيليةٍ  بطاقةٍ  2009 عام منطقة 120 الى 1980 عام منطقة
 العاملة القوى من %22 تشغل صناعية منطقة 71 فيتنام وفي دوالر، مليار 21 إلى تصل استثمارية بقيمة كبيرة صناعية منطقة
  .)2013 (ماس،

  
 مستوى وتحسين تطوير أجل من )Developmental( تطويري األول، الدافع :1الصناعية المناطق إلنشاء رئيسية دوافع ثالثة هناك

 الصناعات وتطوير جديدة صناعات إنشاء لتشجيع )Promotional( ترويجي فهو الثاني الدافع أما معينة. منطقة في الصناعة
 يتمثل ثالث دافع ويوجد المستحدثة. بالصناعات القائمة تللصناعا الخلفية الروابط تعزيز عبر الصناعات بين عالقة وخلق القائمة
 تنظيم أو التوسع، في صعوبات تواجه التي للمشاريع صناعية مواقع توفير بذلك ويقصد )،Dispersal( المشتتة الصناعات بتجميع

 الخصائص حيث من ناسبةم أراضي في للتوطين وٕارشادها ،والمتوسطة الصغيرة الصناعية المنشآت خصوصاً  ،الصناعية المشاريع
 من االستفادة لتعظيم السكنية، عن الصناعية التجمعات فصل عبر البيئية الجوانب لمراعاة وذلك الجغرافي والموقع الطبوغرافية

 المناطق إلى السكانية والتجمعات المدن من لالنتقال الصناعات تشجيع يتم وبالنتيجة، .المختلفة لألغراض األراضي استخدام
 المستوى علىو  ).2013 ماس،( المرورية االختناقات لتجّنب للصناعات، وموّجه منفصل بشكل ومرافق خدمات لتخصيص يةالصناع

  والمشتتة. العشوائية المناطق على مثال الصناعية والبيرة اهللا رام منطقة تكون قد الفلسطيني،
 

 المنطقة لطبيعة تبعاً  ومتنوعة متعددة فهي الصناعية، المناطق في للمشاريع تقديمها يمكن التي واالمتيازات للحوافز بالنسبة أما
 الدولية المنظمة عن الصادر اإلرشادي الدليل تضّمن فقد عليه. المقامة الجغرافي والموقع إنشائها من والهدف ونوعها الصناعية

 وهي: الصناعية، المناطق في المقامة للمشاريع تقديمها يمكن يالت الحوافز من رزمة ),UNIDO 1997( الصناعية للتنمية

  
 الصناعية. األبنية وإليجارات لألرضي نسبياً  مخفضة أسعار �

 التحتية. البنية خدمات وباقي تصاالتواال والكهرباء للمياه وتفضيلية مدعومة أسعار �

 واحدة. نافذة في وحصرها لإلجراءات تسهيل �

 الحرة الصناعية المناطق تخص النقطة (وهذه إعانات وتقديم الدخل، ضرائب ومن والتصدير، االستيراد رسوم من إعفاءات �
 ).ank,B World 2009( والحدودية)

 

 الفلسطينية السلطة قامت 1996 عام وفي .1994 عام تأسيسها منذ صناعية مناطق إلنشاء التحضير الفلسطينية السلطة بدأت وقد
 الوقت، ذلك في تسمى كانت ما حسب الفلسطينية، الصناعة وزارةل تابعة الصناعية المناطق برنامج بمتابعة مختصة دائرة بإنشاء

 العامة الهيئة" وهي الفلسطينية، الصناعية المناطق في االستثمارية النافذة لتكون مستقلة مؤسسة إلى 1998 العام في حّولتها ثم
 بشأن 1998 لسنة 15 رقم قانون نفسه العام في الفلسطينية السلطة أصدرت ذلك وبعد ."الحرة الصناعية والمناطق الصناعية للمدن

                                                 
 هي بل شاملة، وتنمية تطوير خطة ضمن الصناعية المواقع تأتي ال حيث )،Zone Industrial( الصناعية المواقع عن State lIndustria الصناعية المناطق تختلف   1

 يميز ما أهمو  المواقع، هذه خارج الصناعية المشاريع بإقامة يسمح ال وبحيث واحدة، بقعة في الصناعية المشاريع حصر بغرض المحلية الهيئة تخصصها أرض قطعة مجرد
 للمناطق والحضرية البيئية والجوانب واالجتماعي االقتصادي الدور تشمل شاملة خطة ضمن الصناعية المناطق تطوير ومشاريع برامج يضع أنه الصناعية المناطق تعريف

  .)2013 (ماس، التعريف هذا ضمن تقع ال والبيرة رام في الصناعية المنطقة فمثال الصناعية.
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 االستثمار، تشجيع قانون مقدمتها وفي االقتصادي الشأن في القوانين من مجموعة إلى إضافة الحرة، الصناعية والمناطق المدن
 بشكل الصناعية والمناطق عام بشكل فلسطين في االستثمارية الحركة تنشيط في منها أمالً  الضرائب، انونوق المالية، األوراق قانون
 الدولية والمؤسسات المانحة الدول مع بالتعاون صناعية مناطق عدة إنشاءب الجهود هذه وتّوجت ).2004 ،وعطياني مكحول( خاص

 منطقةو  الصناعية، جنين منطقةو  الصناعية، الزراعية اريحا مدينةو  الصناعية، غزة منطقة يلي: كما موزعة المناطق وهذه الداعمة،
  .لتحضيرا طور في مازالت والتي الصناعية ترقوميا منطقة الى إضافة ،الصناعية لحم بيت

  
 بهدف العام االهتمام ذات الموضوعات مناقشة تتناول التي المستديرة الطاولة لقاءات لعقد "ماس" توجهات ضمن الورقة هذه تأتي

 الفلسطينية الصناعية المناطق جذب مدى موضوع الورقة هذه ستعرض السياق هذا وفي القرار. صانعي تخدم بتوصيات الخروج
   .الصناعية بالمناطق المتعلقة العامة اساتيوالس االستثمارية الحوافز مناقشة إلى إضافة لالستثمارات،

  
  القائمة الصناعية المناطق عن نبذة

  

 موقعه إلى فيها استند والتي الورقة معدّ  قبل من ُأعدت التي الصناعية المناطق عن إحصائية معلومات على الجزء هذا يحتوي
 إحصاءات عن تختلف بالتالي وهي فقط. المقامة المنشآت عدد على مبنية اإلحصاءات وهذه .الصناعية للمناطق كمدير الوظيفي

 تحضيراً  القانونية اإلجراءات أنهت/تنهي التي وتلك المقامة بالمنشآت والخاصة عليها االّطالع تم التي الصناعية المدن هيئة
   2إلقامتها.

  
  )GIE- Estate Industrial Gaza ( الصناعية غزة منطقة . 1

 وتتميز ،1999 العام هاتشغيل بدء فيما ،1997 العام في انشاؤها تم حيث الصناعية، المناطق ولىأ الصناعية غزة منطقة تعتبر
 لوتشتم .غزة مدينة من كم3 بعد على تقع فهي .الرئيسية والمعابر والموانئ المطار من بالقرب االستراتيجي بموقعها المنطقة

 كما التحتية، البنية وخدمات والتخليص، ،والشحن ،الجماركو  البريدية،و  البنكية، الخدمات من العديد على المنطقة في التسهيالت
   .الوطنية الشبكة إلى ِإضافة بها خاصة كهربائية توليد محطة تشمل

 

 منها %30و الصناعية، لالستثمارات منها %66 ويخصص ،)2م ألف 500( هكتار 50 يقارب ما الصناعية غزة منطقة تضم
 استهدفت وقد .العادمة المياه ومضخات المياه لصهاريج تخصيصها تم فقد %)4( المتبقية والمساحة الخضراء، والمساحات للطرق

 واَألقمشة والمالبس والمعدنية والبالستيكية اَألغذية صناعات فيها ترّكزت حيث الفلسطينية الصناعات كافة غزة في الصناعية المنطقة
 700 حوالي فيها ويعمل .صناعية ةأمنش 26 حوالي 2017 العام نهاية فيها العاملة المصانع عدد بلغ وقد شطة.اَألن من وغيرها
 شارتأو  .عامل 1500 حوالي التوقعات، بحسب ،الصناعية للمنطقة الكامل التشغيل حال في المباشرة العمالة تبلغ فيما عامل،

 َأمريكي دوالر مليون 168 حوالي بلغ الكّلي االستثمار حجم أن إلى الفلسطينية الصناعية للمدن العامة الهيئة من المتوفرة البيانات
  .المقدمة والمنح المعونات شامالً 

 

  :شكلين يأخذ فهو الصناعية غزة منطقة في الموجود التأجير نوع عن أما
  .السنة في اً دوالر  26 الواحد المربع للمتر التأجير سعر ويبلغ )هناجر( لإليجار جاهزة صناعية مباني . 1
 التأجير سعر ويبلغ وغيرها وطرق واتصاالت صحي وصرف وكهرباء مياه من التحتية البنية بخدمات مزودة فضاء راضيأ . 2

  .السنة في دوالر 8 الواحد المربع للمتر
  
 

                                                 
  الصناعية. للمناطق الرئيسية للمؤشرات تلخيص على لالطالع الملحق في )1( جدول أنظر   2
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  )JIE- Estate Industrial Jenin( الصناعية جنين منطقة . 2
 الحدودية المناطق وعلى ،60 رقم الطريق على الغرب إلى كم 1.6 حوالي جنين، مدينة من الشمال إلى الصناعية جنين منطقة تقع
 هكتار 68.6 منها ،)دونم 950( هكتار 95 حوالي المنطقة هذه مساحة تبلغو  .1948 العام وأراضي الغربية الضفة شمال بين

   .الخضراء المناطق إلى ِإضافة والمخازن، والكراجات للطرق مخصص والباقي والتجارية، الصناعية للمواقع
  

 العمالة من كبير جزء واستيعاب جديدة عمل فرص خلق بهدف وذلك 1996 عام الصناعية جنين لمنطقة المشروع فكرة انطلقت وقد
 االستثمارات وجذب ،اِإلسرائيلية العمل سوق على الفلسطيني االعتماد خفض إلى ِإضافة الغربية الضفة شمال محافظات في الكبيرة

 وذات والغذائية الزراعية فيها بما الصناعية والقطاعات األنشطة جميع الصناعية جنين منطقة استهدفت وقد .واألجنبية المحلية
  .العالية التكنولوجيا

  
 التحتية البنية خدمات توفير عاتقها على ًأخذت التي األلمانية الحكومة قبل من كبير باهتمام الصناعية جنين منطقة حظيت وقد

 لتصبح األراضي الستمالك دوالر مليون 12 حواليب الفلسطينية الحكومة بدعم التركية الحكومة قيام إلى ِإضافة للمنطقة، الخارجية
 البنية وتطوير وتوفير الصناعية المنطقة وتشغيل إلدارة BIS -TOBB بيس توب التركية الشركة تأسيس تم وقد .للتأجير جاهزة
 مليون 74 حوالي والخارجية الداخلية التحتية البنية شامالً  الصناعية المنطقة في االستثمار حجم يبلغ نأ يتوقعو  .الداخلية التحتية
 مزودة فضاء راضيأو  )هناجر( لإليجار جاهزة صناعية مباني :التأجير من نوعين الصناعية جنين منطقة في يوجد كما .دوالر

 الّ إ ،اإلنشاء فكرة على عقدين مرور من وبالرغم .وغيرها وطرق تصاالتاو  صحي وصرف وكهرباء مياه من التحتية البنية بخدمات
  .2020 العام المنطقة هذه في التشغيل عملية تبدأ أن المتوقع من أنه
  
  )JAIP -Park Industrial -Argo Jericho( الصناعية الزراعية أريحا منطقة . 3

 ضمن 2006 عام األسبق الياباني الوزراء رئيس طرحها التي السالم مبادرة مشاريع أحدك الصناعية الزراعية أريحا مدينة جاءت
 الحكومة وقعت 2012 العام وفي .واألغوار أريحا منطقة تطوير في الفلسطينية الرؤية مع وانسجاماً  ،"واالزدهار السالم ممر" مشروع

 بإنشاء للبدء الصناعية الزراعية المنطقة لتطوير أريحا شركة مع االمتياز عقد الصناعية للمدن العامة بالهيئة ممثلة الفلسطينية
 للتنمية اليابانية الوكالة بين ما بالتعاون والداخلية الخارجية التحتية البنية تطوير تم وقد .صناعيةال للمدينة الداخلية التحتية البنية

JICA  2014 العام المنطقة في التشغيل مرحلة بدأت حيث الصناعية، المنطقة لتطوير أريحا وشركة الصناعية المدن هيئةو.  
  

 800 وحوالي المدينة، وسط عن كم 4 حوالي وتبعد ،أريحا لمدينة الشرقية الشمالية الجهة على الزراعية الصناعية أريحا مدينة تقع
 استهدفت وقد .دونم 615 الصناعية للمدينة اِإلجمالية المساحة وتبلغ .بجنوبها فلسطين شمال يربط الذي 90 رقم شارع عن متر

 االستثمار باب فتح تم حين في ،بها المرتبطة والنشاطات الزراعية الصناعات دونم) 140( االولى مرحلتها في الصناعية أريحا مدينة
 :رالتأجي من نوعين الصناعية أريحا مدينة في يوجدو  دونم. 485 والبالغة المشروع من الثانية المرحلة في الصناعية األنشطة لجميع
 واتصاالت صحي وصرف وكهرباء مياه من التحتية البنية بخدمات مزودة فضاء راضيأو  )هناجر( لإليجار جاهزة صناعية مباني
  .وغيرها وطرق

  
 مساحته والبالغ المرحلة هذه من لوّ األ الجزء وتسوية تأهيل تم حيث ،الصناعية المدينة من الثانية المرحلة على العمل بدء وقد

 بلغ وقد المطورة. الشركة إلى الصناعية المدن هيئة قبل من والتسليم االستالم عملية استكمال على حالياً  العمل ويجري .دونم 100
 المتوقع ومن مصنعًا، 15 حوالي 2018 العام من الثاني الربع نهاية حتى الصناعية المنطقة في العاملة والشركات المصانع عدد
 وتجدر .منشأة 50 إلى المخطط حسب عددها يصل والتي 2018 العام نهاية مع الصناعية المنشآت من آخر عدد تشغيل يتم ان

 مليون 4 بقيمة الصناعية أريحا مدينة في صناعي تدريب مركز بناء مشروع بتنفيذ تبرعت قد اليابانية الحكومة ًأن إلى هنا اِإلشارة
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 الجانب بين مشترك بتمويل المرحلة هذه في الصناعية والمباني الهناجر أسطح على شمسية طاقة نظام بناء إلى ِإضافة دوالر
  .منه األكبر الجزء ِإنجاز تم حيث ،دوالر مليون 5 حوالي تقريبية بتكلفة المطورة والشركة الياباني

  
  )BIE- Estate Industrial Bethlehem ( الصناعية لحم بيت منطقة . 5

 المنطقة وحظيت .لحم بيت مدينة وسط من كم 10 حوالي بعد وعلى بريضعة – هندازة منطقة في الصناعية لحم بيت منطقة تقع
 .الفرنسية والجمهورية فلسطين دولة بين 2008 العام في الفرنسية المنحة بروتوكول توقيع بعد جاءت حيث الفرنسي الجانب باهتمام
 ،2013 العام ئهانشاإ و  تطويرها على العمل بدء وقد .والمتوسطة الصغيرة الصناعات وتستهدف دونم 195 حوالي مساحتها وتبلغ
 المنطقة لتنفيذ طيخطالت تمو  .فرنسية فلسطينية شركة إلى منطقةلل التحتية البنية تطوير مسؤولية الصناعية المدن هيئة ًأوكلت حيث

 مساحته وتبلغ الصناعي والمبنى دونم 40 حوالي وتبلغ الثانيةو  دونم، 53 حوالي مساحتها وتبلغ ولىاأل مرحلتين، على الصناعية
  .دونم 16 حوالي

  
-350 نحو فيها ويعمل االولى المرحلة في تعمل أن متوقع مصنع 23 أصل من مصانع 10 فيها العاملة المصانع عدد بلغ وقد

 أن المتوقع ومن اكتمالها، حال في مباشرة عمل فرصة 1500 حوالي خلق على المنطقة هذه تعمل أن المتوقع ومن .عامل 400
 بيت منطقة تقدم .مصنعاً  60 حوالي اكتمالها حال في الصناعية لحم بيت منطقة في تشغيلها المتوقع للمصانع اإلجمالي العدد يبلغ
 ،السنة في الواحد المربع للمتر دوالر 8 تأجيري بسعر التحتية، البنيةب مجهزة فضاء أراضي وهو التأجير من واحد نوع الصناعية لحم
 وعمليات الفرنسية الحكومة من المقدمة والمنح الدعم شاملة حالياً  دوالر مليون 50 حوالي فيها الموجودة االستثمارات حجم بلغ فيما

  .فيها القائمة والمصانع االستثمارات إلى ِإضافة الصناعية للمنطقة والداخلية الخارجية التحتية البنية تأهيل
  

  الصناعية بالمناطق الخاصة الحكومية السياسات
  

 البيئة وتوفر المشجعة االستثمارية البيئة أهمها: من عوامل عدة على اأهدافه تحقيق في الصناعية المناطق نجاح يعتمد
 هذا .منها الصناعية خاصة االقتصادية األنشطة ومختلف التجاري للعمل المنظمة القوانين ووجود والتشريعية، القانونية
 خارجيين أو محليين كانوا سواءً  للمستثمرين الصناعية المنطقة تقدمها التي التشجيعية والمزايا والحوافز لخدماتا إلى إضافة

  التالي: النحو على والحوافز العامة السياسات من عدد الفلسطينية الحكومة دتدُ ح وقد )2003 ،والسراج .1998 ،(مكحول
  
  )االستثمارية الحوافز( الصناعية المناطق تجاه العامة السياسات •

 الصناعية المدن في العاملة للمنشآت المقدمة الحوافز ةرّ الح الصناعية والمناطق المدن بشأن 1998 لسنة )10( رقم قانون ُحدد
  :يلي كما

  

 جميع ستيرادا ورخص بها الملحقة الرسوم من غيرهاو  الجمركية الرسوم من تعفى :الجمركية الرسوم من ِإعفاء :)38( مادة -
 داخل استعمالها بقصد الحرة الصناعية المنطقة لداخل الخارج من المستوردة النقل ووسائل واآلالت والمواد البضائع
  يها.ف صناعي مشروع أي أو الحرة الصناعية المنطقة

 إلى توريدها يجرى التي المحلية والمنتجات البضائع تخضع ال :والضرائب الرسوم من موردة منتجات إعفاء ):39( مادة -
رة رسوم أو ضرائب أو إجراءات يأل األخرى الفلسطينية األراضي سائر من الحرة الصناعية المنطقة مقر.  

 ولضريبة للتصدير قانوناً  رةالمقر  جراءاتاإلو  للقواعد تخضع ال :والضرائب الرسوم من مصدرة منتجات إعفاء :)40( مادة -
  للخارج. تصدر التي الحرة الصناعية المناطق في المصنعة والمنتجات البضائع جميع الضرائب من هاوغير  اتالصادر 

 تكون المطورين أعمال أو التصنيعية المشاريع أو المرخصة المشاريع على الدخل ضريبة :الدخل ضريبة ):47( مادة -
  المشاريع. تلك لصالح أفضل يهماأ آخر قانون أي بموجب أو القانون هذا بموجب محدد هو لما طبقاً 
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 تشجيع لغايات الحرة الصناعية والمناطق المدن في للمشاريع حوافز حزمة عقد نظام حول 2017 لسنة )8( رقم الوزراء مجلس قرار
  يلي: كما ستثمارالا
  

لة المشاريع تمنح :المشاريع حوافز :)4( مادة هذا في عليها المنصوص ضافيةالا الحوافز حزمة عقد نظام مزايا الهيئة لدى المسج 
  اآلتي: وفق النظام

  
 للمشاريع القانون، في عليها المنصوص سنوات الخمس مدة على إضافية سنوات ثالث لمدة الضريبي للحافز التخفيض   .1

  .المعتمدة المناطق نطاق ضمن تنفيذها ويتم يل،التسج عملية قبل المنح برامج من يستفد لم قائم مشروع تطوير أو الجديدة،
 نتقال،الا بعد التشغيل وقت المشروع لها يخضع التي الشريحة نفس على إضافية سنوات ثالث لمدة الضريبي للحافز التخفيض  .2

 نطاق ضمن تقع ةمنطق إلى نشاطها وتنقل النقل، عملية قبل المنح برامج من تستفد ولم القانون، حوافز من المستفيدة للمشاريع
  المعتمدة. المناطق

 للمشاريع القانون ضمن عليها المنصوص سنوات الخمس مدة على إضافية سنوات ثالث لمدة الضريبي للحافز التخفيض   .3
 تنفيذها ويتم التسجيل، عملية قبل المنح برامج من استفادت والتي قائم، مشروع تطوير معايير ضمن تتم التي أو الجديدة،

   المعتمدة. المناطق نطاق ضمن
  

 ضمن المشاريع لتمويل والبنوك التمويل مؤسسات تمنحها التي الميسرة القروض معاملة تتم :التمويل جهات حوافز :)5( مادة
 الصادرة نظمةلألو  الدخل ضريبة قانون ألحكام وفقاً  والمتوسطة، الصغيرة للمشاريع الممنوحة القروض معاملة المعتمدة، المناطق
  بموجبه.

  
  التالية: الشروط باستيفاء مربوط الحوافز هذه تقديم نإف ،الحوافز من ستفادةالا طشرو  حول )2( مادة ،الوزراء مجلس قرار وبحسب

  
  .المختصة الجهات من اإللزامية التراخيص على الحصول .1
   بموجبه. الصادرة والتعليمات نظمةألوا القانون في عليها المنصوص الشروط كافة استيفاء .2
 الموظفين بعدد اإللزامية التعليمات اإلدارة مجلس ويضع الحوافز، من ستفادةالا فترة طوال الموظفين من دنىألا الحد على الحفاظ .3

  وتخصصاتهم.
  

 من غيرها عن غزة، وقطاع غربيةال الضفة بها تمتاز التي الخصوصية مراعاة من بد ال فإنه الفلسطينية األراضي عن الحديث وعند
 السيادة كامل الفلسطينية السلطة تملك وال ،محتلة زالت ال أراضي عن نتحدث أننا في الخصوصية تلك وتتمثل .المجاورة الدول
 الوضع هذا ويستدعي .اإلسرائيلي لالقتصاد الفلسطيني االقتصاد وتبعية ،واالقتصادي السياسي االستقرار عدم إلى إضافة .عليها
 الصناعية للمناطق المقدمة االستثمارية الحوافز منظومة في نقص وجود الحظي ولكن .الصعوبات تلك على للتغلب مميزة حوافز خلق

  :تضم تركيا في االستثمارية الحوافزف .الدول تقدمها التي بالحوافز مقارنتها عند وخاصة
  
 كيلووات. 1,000 عن المستخدمة الطاقة تقل أن شرط العدادات، وتركيب الكهرباء شبكة مع الربط رسوم من المشروع إعفاء �

 .2015 العام حتى المضافة القيمة ضريبة من المشروع إعفاء �

 .2015 العام حتى الهاتفية تصاالتاال خدمات على الضريبة من المشروع إعفاء �

 الصناعية. لألغراض المستخدمة األراضي أسعار على %15 إلى يصل خصم منح �

 والتطوير. البحث على اإلنفاق تكاليف من %50 بـ المساهمة �

 التلوث. معالجة تكاليف من %50 بـ المساهمة �
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 البشرية. الموارد وتنمية التدريب تكاليف من %30 بـ المساهمة �

  
  :االستثمارية الحوافز تضم تايالند وفي
 والمعدات. الخام للمواد االستيراد رسوم على خصم �

 سنوات. خمس لمدة االختراع وبراءات التجارية العالمات على خصم �

 سنوات. خمس أقصاها لمدة %90 إلى يصل الصناعية المناطق في العاملة للمنشآت المبيعات ضريبة على خصم �

 المشروع. تشغيل من سنوات خمس لمدة الكهرباء أثمان على %10 خصم �

  
  الخالصة

  

 والحوافز والقوانين األنظمة بوضع الجهود هذه تكللت وقد .الصناعية المناطق وانشاء تأسيس في بذلت مكثفة جهود هناك أن يتضح
 وبحسب ترقوميا. -الخليل في الصناعية المنطقة إلنشاء التوجه وبدليل مستمرة، الجهود هذه زالت وال .العامة والسياسات االستثمارية

 العشوائية المناطق من والتخلص والترويج بالتطوير متمثلة الصناعية للمناطق أساسية أهداف هناك نإف الورقة هذه في جاء ما
 والحوافز والتسهيالت العامة السياسات أن كما التنموية. األهداف تحقيقل وذلك السكنية)، المناطق بين المشتتة (الصناعات
  الصناعية. المناطق أهداف حقيقت على تعمل التي الرئيسية االدوات تعتبر االستثمارية

  
 نمو تحقيق في المناطق هذه انشاء فيها نجح دول عن تقل الصناعية للمناطق المقدمة القانونية الحوافز أن الورقة ووضحت
 النشاطات جذب في عليها يعول ال انه االستنتاج يمكن المناطق، لهذه والمتوقعة التشغيلية الطاقة على وباالطالع اقتصادي.
 التنموية االهداف تحقيق على سلباً  يؤثر وهذا ،خاصة صناعية مناطق في وحصرها السكنية المناطق عن بعيداً  الصناعية

  االقتصادية.
  

    يلي: كما وذلك ،للنقاش والمحاور االسئلة من مجموعة وضع يمكن ذلك على وبناء
 بشكل التصدير وزيادة الصناعي النشاط بتعزيز المتمثلة التنموية أهدافها تحقيق في الصناعية المناطق نجحت هل •

   ملموس؟
 من ُمرضٍ  الصناعية للمناطق الحالي الوضع اعتبار يمكن وهل كافية؟ والتسهيالت االستثمارية الحوافز اعتبار يمكن هل •

  االستثمارات؟ جذب جانب
 البنية ِإهمال يتم نهإف ،حديثاً  المقامة المناطق وتطوير جديدة، صناعية مناطق إلقامة التوجه فيه يتم الذي الوقت في •

 المناطق هذه مصير هو ما :هنا والسؤال .الخليل في الصناعية منطقةال مثل قديمةال صناعيةال مناطقلل والتنظيمية التحتية
  القرار؟ صانعي رؤية هي ما أو نقلها؟ سيتم وهل المستقبل؟ في

  والمعوقات؟ المشاكل هي وما مخطط؟ هو ما ضمن الصناعية للمدن والثانية االولى الزمنية المرحلة انجاز تم هل •
  ولماذا؟ ال؟ أم مجدية استثمارية وجهة الصناعية المناطق الخاص القطاع يعتبر هل •
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  :)1( ملحق
  

  الفلسطينية الصناعية بالمناطق الخاصة المؤشرات همأ :)1( جدول
  

 المنطقة

 الصناعية

 االستثمار حجم

 دوالر مليون \الحالي
 المنطقة نوع

 المساحة

 بالدونم

 العمالة حجم

 الحالية

 المساحات

 المؤجرة

 التأجير سعر

  سنوي /2م \ $

 بداية

 التشغيل

 9 :ارض 140 600 615 صناعية زراعية 80 أريحا

  17 :هنجر
2014 

 8 :ارض 85 700 500 صناعية 186 غزة

  26 :هنجر
1999 

 ذات الزراعية غذيةاأل 50 لحم بيت
 العالية لوجياو التكن

 2013 6 :رضأ 53 350-400 195

 2020 - - - 902 مختلفة صناعات 40 جنين

 .2018 ،المطورة والشركات الصناعية المدن هيئة :المصدر


