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القطـــاع الزراعـــي

JD

نظرة عامة

المساحة

الناجت احمللي اإلجمالي
)باألسعار الثابتة(

مليون نسمة

دوالر مليار دوالر 

نصيب الفرد من 
الناجت احمللي 

اإلجمالي

العمالت المستخدمة

الدوالر، الدينار، الشيقل، اليورو

اللغات المستخدمة
كلم2

الفرنسية، األملانية، 
العبرية، اإليطالية، 

اإلسبانية

العربية، اإلجنليزية 
)مستخدمة على نطاق 
واسع خاصة يف مجال 

األعمال(

السكان

مليون دوالر

حجم الصادرات )2015(

مليون دوالر

حجم الواردات )2015(

الفلسطينيون 
في العالم

مليون نسمة

معدل األجر اليومي

دوالر 
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نظرة عامة على القطاع
يوفــر التنــوع اجلغــرايف واملناخــي بيئــة   ▪
مواتيــة ملجموعــة واســعة مــن املنتجــات 
الزراعيــة، علــى الرغــم مــن أن املســاحة 
تنــوع  فــإن  نســبياً،  صغيــرة  الزراعيــة 
املنــاخ يجعلهــا مناســبة إلنتــاج احملاصيل 
علــى مــدار الســنة باإلضافــة إلــى ذلــك، 
يف  األمتتــة  مســتوى  حتســن  فــإن 
املمارســات الزراعيــة )وخاصــة البيــوت 
ــري،  اخلضــراء، وإعــداد األراضــي، وال
كفــاءة  سيحســن  باملبيــدات(  والــرش 

اإلنتــاج

ووفقاً للتصنيف احمللي، فإن فلسطن   ▪
تتكون من خمس مناطق زراعية بيئية:

منطقة السهل الساحلي 
) احملافظات اجلنوبية(

منطقة األغوار

الـمنطقة شبه الساحلية

الـمنطقة السهلية

منطقة الوسط املرتفعة
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القطـــاع الزراعـــي

خصائص القطاع
نظرة عامة 

يعتبر القطاع مجزأ إلى حيازات صغيرة، حيث أن غالبية احليازات أقل من 40 دومن

ال يواجــه القطــاع عقبــات كبيــرة يف التصديــر إلــى األســواق التقليديــة واخلارجيــة )وخاصــة 
دول مجلــس التعــاون اخلليجــي( ممــا يتيــح زيــادة اإلنتــاج النوعــي املوجه للصــادرات خصوصاً

يوجــد توجــه ومحــاوالت إلنشــاء محطــات إعــادة تدويــر امليــاه التــي مــن شــأنها املســاهمة يف 
زيــادة األراضــي املرويــة

إنخفــاض اإلنتاجيــة، بســبب عــدم اعتمــاد التكنولوجيــا احلديثــة، ووســائل الــري املتطــورة، 
واســتخدام األســمدة باملقارنــة مــع البلــدان املجــاورة

حالياً معظم اإلنتاج يستهدف السوق احمللي

يشــمل القطــاع مجموعــة واســعة مــن القطاعــات الفرعيــة واألنشــطة املرتبطــة بــه، ويشــمل 
اإلنتــاج النباتــي املنتجــات مــن اخلضــار، والفواكــه، واحملاصيــل احلقليــة، ومجموعــة متنوعــة 
واألبقــار،  واملاعــز،  األغنــام،  احليوانــي  اإلنتــاج  يشــمل  وباملثــل  والــورود،  األعشــاب  مــن 

ــي ــع الغذائ ــى التصني ــة إل والدواجــن، والعســل، واألســماك، باإلضاف

احليازات

التصدير واألسواق 
األجنبية

إعادة تدوير
الـمياه

اإلنتاجية

السوق احمللي

القطاعات الفرعية 
واألنشطة
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مؤشرات
نظرة عامة على القطاع  

 )38° - 5°(

متوسط درجة الحرارة )األدنى- األعلى(

1.3 مليار دوالر:

قيمة االنتاج الزراعي

876 مليون دوالر:

قيمة اإلنتاج النباتي والحيواني )القيمة المضافة(

649 مليون دوالر:

قيمة اإلنتاج النباتي )القيمة المضافة(
241,936 دونم: المحاصيل

542,363 دونم: الفواكه
127,257 دونم: الخضار

227 مليون دوالر:

قيمة اإلنتاج الحيواني )القيمة المضافة(
1.6 مليون رأس ماشية

المساهمة من إجمالي 
الصادرات )الزراعة 

والصناعات الزراعية(
2015 

19%

الخضراوات

المحاصيل الحقلية
57%

أشجار الزيتون

10%

24%

1,850 مليــون دونــم مســاحة األراضــي 

الزراعيــة؛ ~30% مــن األراضــي
9%

الفواكــــه

13%
المساهمة في 
القوى العاملة

4%
المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي 

)2015(

500 مليون دوالر أمريكي 
حجم القطاع )2015(

82%

18%

ري من األمطار

األراضي المروية

105,238 دونم مساحة 

األراضي المزروعة

10%
حيازات حيوانية حيازات مختلطة

68%
حيازات النباتات

22%

105,238 الحيازات الزراعية 

)مسح 2011(

105,238 الحيازات الزراعية 

)مسح 2011(
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اجلهات ذات العالقة بالقطاع
نظرة عامة 

المجالس الزراعية 
المتخصصة

10 مجالس زراعية متخصصة

المنظمات غير 
الحكومية ومنظمات 

المجتمع- المدني
35 منظمة تتلقى تمويل من  

جهات مانحة

القطاع اخلاص
أكثر من 240 تعاونية ونحو

 7,000 مؤسسة

وزارة 
الحكم 
المحلي

وزارة العمل سلطة المياه

وزارة 
االقتصاد 
الوطني

وزارة الزراعة
صانع السياسات 

سلطة جودة 
البيئة
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اإلطار التنظيمي

تعزيز االطار القانوني للقطاع الزراعي من خالل أنظمة وقوانن: •

 األنظمــة اخلاصــة بـــِ: املبيــدات الزراعيــة، ومنــع تهريــب املنتجــات النباتيــة، واألعــالف،  −
وترقيم احليوانات وتسجيلها

قانون درء املخاطر وصندوق التأمن الزراعي حيث مت إنشاء هيئات ذات صلة −

تلعــب مؤسســات القطــاع العــام ذات العالقــة دوراً رئيســياً يف تطويــر القطــاع، مبــا يف ذلــك  •
وزارة االقتصــاد الوطنــي، وســلطة امليــاه، وســلطة جــودة البيئــة، ووزارة احلكــم احمللــي، 

ووزارة العمــل

 قانــون الزراعــة للعــام 2003 يشــكل اإلطــار 
جوانــب  جميــع  يغطــي  حيــث  القانونــي 
الزراعــة  ووزارة  الزراعــي،  القطــاع  تنميــة 
تــؤدي الواجبــات الرئيســية يف تنظيــم وإدارة 
وتقــدمي  اإلشــراف  إلــى  باإلضافــة  القطــاع، 

األساســية اخلدمــات 

إســتراتيجية  خــال  مــن  واضحــة  رؤيــة 
القطــاع الزراعــي )2014 - 2016(  التــي 
إلــى  الزراعــة  وزارة  قبــل  مــن  مت وضعهــا 
الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  جانــب 

2022-2017 أواًل"  "املواطــن 
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البيئة الممكنة للقطاع

قوى عاملة ماهرة
 وتوفر الكليات املجتمعية ذات 

الصلة، والتدريب املهني، ومراكز 
البحوث

االستفادة من االتفاقيات التجارية 
واملعامالت التفضيلية ومذكرات التفاهم مع كل 
من  منطقة التجارة العربية احلرة الكبرى، ودول 

مجلس التعاون اخلليجي، وأوروبا، 
واألمريكتن

الوصول إلى األسواق 

على املنتجات الزراعية خاصة التي 
حتقق أرباحاً مباشرة من زراعة األراضي 

أو الثروة احليوانية

0% ضريبة الدخل

  من املنظمات غير احلكومية النشطة 
ومنظمات املجتمع املدني والقطاع اخلاص التي 
تغطي معظم مكونات تنمية القطاع، ويتم توجيه 

جزء كبير من أموال املانحن من خالل 
تلك الهيئات

الهيئات الداعمة

مؤخراً مت التحول إلى احملاصيل ذات 
القيمة بهدف التصدير، واالنتقال إلى استخدام  

التكنولوجيا احلديثة مثل جتارب الزراعة 
املعلقة، تخفيض االعتمادية على الري 

واألسمدة

دمج التقنيات احلديثة 

 مت إنشاء املنطقة بهدف تقدمي خدمات 
متكاملة ملعاجلة األعمال الزراعية مثل بناء املصنع، 

واخلدمات اللوجستية، والتخزين، 
والتصدير، والتسويق

)JAIP( املنطقة الصناعية الزراعية

بهدف احلماية من املخاطر والتهديدات 
مت إنشاء صندوق درء املخاطر 

والتأمينات الزراعية

التأمني واحلد من املخاطر 
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اعتبارات خاصة

 املوارد املائية 
بسبب نقص املوارد املائية وانخفاض توافر 

األسمدة، فإن استخدام املياه املكررة واملعاجلة يعتبر استثمار 
مجدي، حيث األسعار املنافسة لالستخدام يف 

أنظمة الري

غالبية األنشطة احلالية تعتمد 
نسبياً على املنتجات الزراعية ذات القيمة 
املنخفضة، بالنظر إلى اإلمكانيات املتاحة 

مقارنة مع املنتجات عالية القيمة

الكثافة املوسمية للمنتجات 
تولد احلاجة إلى مرافق التبريد 

والتجميد، وجتهيز األغذية 

التصديــر معابــر 
 توفر عدة معابر للتصدير مع 
اختالف اإلجراءات على هذه 

املعابر 

 حيازات صغيرة
أغلبية احليازات أقل من 40 

دومن

املنتجات الزراعية
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مشاريع االستزراع السمكي
زيادة الطلب، الفجوة تصل إلى %75

مشاريع استيراد وتسمني اللحوم احلمراء
فجوة الطلب أكثر من %60

األعشاب الطبية
مجموعــة واســعة مــن األعشــاب الفريــدة، أكثــر مــن 30 نــوع مــن األعشــاب الطبيــة املعروفــة يجــري 
تصديرهــا، إجمالــي 3٫000  طــن هــي  الطاقــة اإلنتاجيــة الســنوية للقطــاع، وقيمــة إنتاجيــة 

تقــارب 47 مليــون دوالر 

»Aggregation« االنشطة الزراعية املجمعة
أن احليــازات الصغيــرة احلاليــة يف القطــاع ال تــزال تواجــه عقبــات أمــام اختــراق األســواق الدوليــة 

بســبب نقــص التســويق، وتقنيــات التخزيــن والتعبئــة والتغليــف

إنتاج العلف احليواني وتخزينه
يتجــاوز حجــم الســوق 600 مليــون دوالر، ويعتبــر العلــف املكــون األعلــى تكلفــة يف التكاليــف 
التشــغيلية لتربيــة احليوانــات. ويقــدر اإلنتــاج احمللــي بنســبة 30% مــن الطلــب الســنوي حيــث أن 

ــى القطــاع وســطاء التجــار اإلســرائيلين يســيطر عل

 فرص االستثمار



مشاريع االستزراع السمكي
اعتبارات االستثمار

حقائق
•  12,000 طن/ سنة: حجم الطلب	
•  3,000 طن/ سنة: حجم اإلنتاج »صيد واستزراع«	
•  75%: الفجوة يف الطلب »إنتاج منخفض وسعر مرتفع«	
•  2 - 3 كغم/ سنة: نصيب الفرد من االستهالك 	
•  البلطي والبوري وأسماك القاروص: الزراعة احملتملة يف املياه العذبة	
•  6 - 7 أشهر: متوسط دورة اإلنتاج	
•  1 دومن: يستضيف 4 برك سعة كل منها 100 متر مكعب	
•  3,600 متر مكعب: احلد األقصى املطلوب للمياه لكل دورة إنتاج	
•  °22 - 25 درجة مئوية: املناخ املطلوب األمثل	

التكامل مع املشاريع الزراعية والزراعية املائية األخرى، واستخدام املياه املكررة املغذية املخصبة للري
وحدة اإلنتاج

•  100,000$:  االستثماراملطلوب للدومن	
•  9,500 كغم اإلنتاجية لكل دورة )19,000 سمكة بوزن 500 غم(	
•  6.25$ متوسط سعر الكيلو	
•  22,000$: متوسط العائد لكل دورة	
•  4 سنوات:  فترة االسترداد	
• 	IRR 22% معدل العائد الداخلي 

13 كغم/السنة االستهاك العاملي للفرد 
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حقائق »تقديرات وزارة الزراعة «
• 60% فجــوة 	 الكلــي،  الطلــب  طــن/ ســنة:   42,000 

الطلــب
•  17,000 طن/ سنة : اإلنتاج احمللي	
•  86 مليون $: واردات سنوية	
•  8 أشهر: متوسط دورة التسمن	
• ـِ 1,000 عجل	  10 دومن: مرافق تصلح ل
•  املناخ احمللي: فلسطن املناخ املطلوب األمثل	

وحدة اإلنتاج )10 دومن( اللحوم احلمراء - العجول 
املستوردة والتسمني

•  2,000,000$: حجم االستثمار، 1,000 عجل	
•  380 طن: إنتاج اللحوم لكل دورة تسمن	
•  4,500$: سعر الطن	
•  186,000$: متوسط العائد لكل دورة	
•  3-4 سنة: فترة االسترداد	
• 	IRR 12-15%: معدل العائد الداخلي 

اللحوم احلمراء والتسمن
اعتبارات االستثمار

منخفضــاً  احلمــراء  اللحــوم  مــن  الفــرد  نصيــب  ويعتبــر 
باملقارنــة مــع البلــدان املجــاورة؛ األفــراد مقابــل الوحــدات:

•  119: رأس املاشية	
•  7.1: لكل رأس من األغنام	
•  18.4: لكل رأس من املاعز	

جمركيــة(  )إعفــاءات  الكوتــة  عبــر  اســتيراد  يتــم  حاليــاً 
25,000 غنــم مبتوســط إجمالــي  1,660 عجــل،  ســنوياً 

الرســوم اجلمركيــة. مــن  معفيــة  1,500 طــن ســنوياً 

كغم/ سنة عدد/ رأس املنتج
500,000 1,660 عجل

1,000,000 25,000 غنم
12,000,000 ---- حلوم مجمدة عجول

1,300,000 ---- حلوم مجمدة أغنام
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حقائق
•  1,500 دومن: األعشاب الطبية املزروعة	
•  3,000 طن: حجم اإلنتاج السنوي مع قدرة تصديرية تعادل	

83% الواليات املتحدة األمريكية  -  
7% الدول العربية  -  

5%  دول االحتاد األوروبي وروسيا  -  
5% االستهالك احمللي ودول العالم األخرى  -  

•  47 $ مليون: القيمة اإلنتاجية السنوية	
•  3,500: فرصة عمل مباشرة	
•  القطاع اإلنتاجي الواعد واملتنامي: 10 سنوات من اخلبرة والوصول إلى األسواق الدولية	
•  حجــم األرض الصغيــرة: مجموعــة واســعة مــن النباتــات الطبيعيــة، أكثــر مــن 30 نوعــاً  مــن 	

األعشــاب الطبيــة املســتخدمة يف الصناعــات الدوائيــة
ارتفاع العائدات، ارتفاع الطلب العاملي

•  قطــاع ذو أولويــة حســب تصنيــف إســتراتيجية التصديــر الوطنيــة )2014-2016(؛ وأجنــدة 	
السياســات الوطنيــة )2022-2017(

األعشاب الطبية
اعتبارات االستثمار
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•  6,450 كيلومتر مربع: املساحة الكلية، مع حيازات صغيرة تقريباً 40 دومن	

•  5: مناطق زراعية متنوعة بيئياً، يجعل من املناسب اإلنتاج املتنوع على مدار العام	

•  4: مرافــق تخزيــن وجتميــد، يف اخلليــل، وقلقيليــة ومخطــط إلقامــة مرفــق يف املنطقــة الزراعيــة الصناعيــة 	
)JAIP(

•  ضعف البنية التحتية للتسويق والتوزيع	

•  االفتقــار إلــى حتديــث قنــوات توزيــع سلســلة التبريــد وأنظمــة مرافــق التخزين لتســهيل اخلدمات اللوجســتية 	
التصديريــة والوصــول إلــى قنــوات التوزيــع الدوليــة وحتســن التوزيع احمللي

•  الزراعــة املوســمية الواعــدة حيــث املنتجــات النوعيــة املرتفعــة املربحــة )الفراولــة، والكــرز، واألعشــاب 	
الطبيــة، والتمــور(

•  األنشطة الزراعية املجمعة: ستعزز قدرة اإلنتاج والربح ومتكن من العمل يف أنشطة زراعية أوسع	

•  احلوافز اخلاصة: أنشطة التصدير	

Aggregation Business االنشطة الزراعية املجمعة
اعتبارات االستثمار
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• 70%: األعالف هي املكون األعلى تكلفة من حيث تكاليف تسمن احليوانات.     	

• 30%: اإلنتــاج احمللــي الســنوي مــن حجــم الطلــب حيــث يهيمــن علــى القطــاع التجــار الوســطاء 	
اإلســرائيلين    

• 30-40%: القــدرات اإلنتاجيــة احملليــة فقــط وذلــك بســبب افتقــار املنتجــن إلــى مرافــق التخزيــن، 	
وسيســاهم االســتثمار يف مرافــق التخزيــن يف تعزيــز قــدرة الصناعــة بشــكل عــام

• 100%: اعتمــاد املســتثمرين علــى املــواد اخلــام مــن اجلانــب اإلســرائيلي رغــم توفــر وفــورات احلجــم 	
وإمكانيــة االســتفادة منهــا بالشــراء املباشــر مــن الســوق العاملــي

1.4 مليــون طــن: االســتهالك الســنوي مــن األعــالف فقــط لألســماك واحليوانــات املشــترة، مبــا  •
 $600,000,000 يســاوي 

تذبــذب الســعر: بســبب التغيــرات يف أســعار الســوق الدوليــة، كمــا يفتقــر املنتجــون والتجــار احملليــون  •
إلــى القــدرة املاليــة علــى شــراء كميــات عاليــة لتجنــب تغيــرات األســعار؛ وهــي بذلــك فرصــة 

ــر للدخــول يف الســوق ــى نطــاق متوســط وكبي للمســتثمرين عل

العلف احليواني
اعتبارات االستثمار
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قصص نجاح

زراعة األسماك
نقــص األســماك وارتفــاع الطلــب خلــق قصــص جنــاح يف طوبــاس وأكثــر مــن 5 

مشــاريع يف احملافظــات اجلنوبيــة وجنــن وأريحــا

تسمني العجول
أدت زيــادة الطلــب علــى اللحــوم احلمــراء 
العــرض والطلــب  بــن  إلــى وجــود فجــوة 
أدت إلــى ارتفــاع األســعار ممــا أتــاح فرصــة 
اســتثمارية إلنتــاج اللحــوم عــن طريــق إنشــاء 
مــزارع منوذجيــة؛ وقــد الحظنــا أن منتجــي 
مزارعهــم  أنشــئوا  الرئيســين  األلبــان 

اخلاصــة ألغــراض األلبــان

 Agripal مزرعة
غــور  شــمال  يف  مربــع  متــر   350,000
األردن، والتــي تنتــج أعشــاب طازجــة مــن 
مــع  لتتوافــق  احلديثــة  التقنيــات  خــالل 
إلــى  حاليــا  التصديــر  الدوليــة،  املعاييــر 
الــدول العربيــة واألســواق الدوليــة. وقــام 
ــة  ــع جن ــم كمصن ــا بتوســيع أعماله أصحابه
عــدن لتصنيــع وتعبئــة األعشــاب الطبيــة يف 
ــر 22 نوعــا مــن  ــم تصدي ــث يت ــاس حي طوب

الطبيــة األعشــاب 

أعشاب طمون الطبية
50 دومن مــن الدفيئــات التــي تنتــج 15 نــوع مــن األعشــاب الطبيــة، ويتــم التصديــر 

حاليــا إلــى الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودول االحتــاد األوروبــي
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املوقع االستراتيجي الذي يربط آسيا وأفريقيا وأوروبا، مع إمكانية الوصول إلى أسواق واسعة من خالل أكثر من 11 اتفاقية جتارية 	•
5 مناطق زراعية ذات خصائص بيئية مختلفة، يجعل اإلنتاج املتنوع متاح مدار السنة 	•

اقتصاد حر حيوي ميثل تنوع فرص االستثمار يف الدولة الناشئة وأسواقها وقدراتها املتنامية 	•
التمويــل مــن خــالل تنــوع البنــوك العاملــة واملؤسســات التمويليــة ومؤسســات اإلقــراض، والبرامــج املاليــة التــي تتســم بســهولتها  	•

املســتثمر لتوجهــات  االســتجابة  ومرونتهــا يف 
حوافــز محــددة للمشــاريع التــي تخلــق أو توســع األنشــطة االقتصاديــة يف قطاعــات معينــة مــع اإللتــزام ب 0% ضريبــة دخــل لقطــاع  	•

الزراعــة والقطاعــات الفرعيــة
اإللتزام ونظام شمولي داعم وأولوية لتطوير قطاع الزراعة والصناعات الزراعية 	•

املناطق الصناعية املؤهلة تعزز جناح االستثمار من خالل تقدمي اخلدمات، والبنية التحتية املتقدمة، واحلوافز املجزية لالستثمارات 	•
األولوية لتطوير القطاع وإبراز امكانيه 	•

عائد مجدي على االستثمار 	•
توفير إطار قانوني واقتصادي حديث لتشجيع ودعم االستثمار األجنبي واحمللي 	•

حرية االستثمار يف جميع القطاعات وبنسب ملكية غير محددة 	•
حرية حتويل األموال من وإلى فلسطن، مبا يف ذلك رأس املال واألرباح الناجتة عن االستثمارات 	•

حماية املستثمرين وعدم مصادرة امللكية أو التأميم 	•
املساواة يف معاملة املستثمرين من مختلف اجلنسيات 	•

حماية املعلومات السرية اخلاصة باملستثمرين 	•

لماذا االستثمار في فلسطين

إلتزام فلسطين تجاه المستثمرين 
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التعبير العملي عن رؤية فلسطن وسياستها يف تشجيع القطاع اخلاص واملساهمة يف توفير بيئة إستثمار مناسبة 	•
املساهمة يف إيجاد/ تطوير بيئة استثمارية صديقة دائمة •

تقدمي خدمات رعاية املستثمرين احمللين واألجانب من خالل تفعيل وتعزيز خدمات النافذة املوحدة 	•
تعزيز الشراكة والتعاون ما بن القطاع العام واخلاص والعمل على مراعاة احلفاظ على بيئة إستثمار منافسة 	•

توفيــر كافــة املعلومــات الالزمــة التخــاذ القــرار باالســتثمار والبــدء باالســتثمار مبــا يف ذلــك املســاعدة يف احلصــول علــى كافــة  	•
املتاحــة التمويــل  توفيــر معلومــات عــن فــرص االســتثمار ومصــادر  إلــى  الالزمــة، باإلضافــة  التراخيــص 

احملافظة على العالقة مع املستثمرين من خالل برنامج العناية باالستثمار 	•

دور هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية
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القتراحاتكم واستفساراتكم ال تترّددوا باالتصال بنا:

هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية
الرقم املجاني: ٢٥٠ ٢٥٠ ٨٠٠ ١

تلفون: 2 /22988791 00970
فاكس: 22988793 00970

www.pipa.ps :بوابة إلكترونية
info@pipa.qov.ps :بريد إلكتروني


