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جلدًم
جضع ٥وػاعة الا٢خهاص الىَجي حجم الخدضًاث التي جىاحه الُ٣إ الا٢خهاصي الٟلؿُُجي  ،و التي جخمثل بك٩ل عثِسخي في
الاخخال ٫الاؾغاثُلي الظي ًىام ٫الٗمل وبك٩ل ممىهج ٖلى ج٣ىٌٍ الخىمُت الا٢خهاصًت في ٞلؿُحن ،وطل ٪مً زال٫
بخ٩ام ؾُُغجه ٖلى اإلاىاعص ومهاصعتها لهالح الاؾدُُان وحضاع الًم والخىؾ٘ الٗىهغي ،وجمؼٍ٤

اوانغ الىًَ

واؾخمغاعٍ بٟغى خهاعٍ ٖلى ُ٢إ ٚؼة الخبِب ومداولت ٖؼ ٫ال٣ضؽ الكغُ٢ت ًٖ مدُُها الٟلؿُحن
باإلياٞت بلى ٞغى ُ٢ىصٍ الخٗؿُٟت ٖلى خغ٦ت البًاج٘ والاٞغاص

ي والٗغبي،

بهض ٝب ب٣اء الؿى ١الٟلؿُُجي ؾى٢ا اؾتهالُ٦ا

لبًاجٗه ،باهتها ٥نغٍذ لجمُ٘ ألاٖغا ٝوالاجٟاُ٢اث الضولُت.
جبظ ٫وػاعة الا٢خهاص الىَجي الجهىص للىنى ٫الى جد ٤ُ٣الاؾخ٣ال ٫الا٢خهاصيٞ ،خٗمل حاَضة ٖلى جدؿحن بِئت ألاٖما٫
وحصجُ٘ الاؾدثماع في ٞلؿُحن مً زال ٫الٗمل ٖلى بنالح البِئت الدكغَُٗت والخىُٓمُت ،وخث الكباب ٖلى الغٍاصة
وؤلابضإ مً ؤحل زلٞ ٤غم ٖمل ،وجدؿحن مؿخىي اإلاِٗكت بياٞت بلى الٗمل الضئوب ٖلى جُىٍغ نىاٖت مىاٞؿت،
وجدؿحن ٞغم الضزى ٫والخ٩امل م٘ ألاؾىا  ١الضولُت بهض ٝالىنى ٫بلى وٞىعاث الدجم وج٣لُل الخ٩لٟت التي مً قإنها
ؤن حٗؼػ الهىاٖت لبىاء ا٢خهاص مؿخ٣ل.
و٢ض جم بٖضاص وزُ٣ت الاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت لخىمُت الا٢خهاص الىَجي

 2022-2017بجهض وٖمل مكتر ٥بحن وػاعة

الا٢خهاص الىَجي وقغ٧اتَا مً اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت والَ ٤إ الخام والاَلي واإلااؾؿاث طاث الٗال٢ت

بالكإن

الا٢خهاصي ،باال ياٞت لكغ٧اتَا الضولُحن .و٢ض جم في َظا ؤلاَاع ٖ٣ض ؾلؿلت مً الل٣اءاث والاحخماٖاث والى٣اقاث
للٟغٍ ٤الىَجي ،وجم الخغم ٖلى اؾدىاص الاؾتراجُجُت ٖلى ؤحىضة الؿُاؾاث الىَىُت وؤحىضة اَضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامة،
والخ٩امل م٘ الاؾتراجُجُاث الُ٣اُٖت الازغي ،باالياٞت الى التر٦حز ٖلى اؾخٛال ٫الٟغم اإلاخاخت في الا٢خهاص الٟلؿُُجي
وحٗؼٍؼ مىاًَ ال٣ىة ال٩امىت في الٗضًض مً الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت.
ٌؿغها ج٣ضًم وزُ٣ت الاؾتراجُجُت الا٢خهاصًت والتي جخًمً وا ٘٢الُ٣إ الا٢خهاصي في

ٞلؿُحن ،والخدضًاث التي

ًىاحهها ،باإلياٞت بلى ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت التي حؿعى وػاعة الا٢خهاص بلى جِبً٣ها بالكغا٦ت م٘ اإلااؾؿاث الكغٍ٨ت مً
زال ٫زُِ الٗمل الخىُٟظًت.

عبير عىدة
وشيسة الاكخصاد الىطني
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ملدمت
جخىلى وػاعة الا٢خهاص الىَجي وخؿب الهالخُاث اإلامىىخت لها بمىحب ٢غاع مجلـ الىػعاء ع٢م  229لؿىت  2004بصاعة
الكإن الا٢خهاصي في ٞلؿُحن مً زال ٫جُىٍغ الؿُاؾا ث الا٢خهاصًت التي جخماشخى م٘ زُِ الخ٩ىمت مً ؤحل بىاء
ا٢خهاص مؿخ٣ل ٢اصع ٖلى زلٞ ٤غم ٖمل  ،والخض مً البُالت وال٣ٟغ  ،باإلياٞت بلى جىمُت وجُىٍغ الُ٣إ الا٢خهاصي
واإلاؿاَمت في جدؿحن ؤويإ الكٗب الٟلؿُُجي ،بالخيؿُ ٤م٘ الىػاعاث والهُئاث الخ٩ىمي ة واإلااؾؿاث طاث الٗال٢ت،
وج٩ىًٍ لجان وَُئاث حكاوعٍت م٘ الُ٣إ الخام.
ج٣ىم الىػاعة بدىُٓم ؤٖمالها و٣ٞا ألح ٧ام ال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى ٫بها في صولت ٞلؿُحن  .وٍخ٩ىن الهُ٩ل الخىُٓمي
للىػاعة مً اإلاضًغٍاث الٗامت وؤلاصاعاث والىخضاث ،بما في طل ٪الهىاٖت والخجاعة وخماًت الم لُ٨ت الهىاُٖت والٗال٢اث
الضولُت والضعاؾاث واإلاىاٞؿت وخماًت اإلاؿتهل ٪والخ  .باإلياٞت بلى طلٞ ،٪ةن وػٍغ الا٢ذناص الىَجي َى عثِـ مجلـ
بصاعة َُئت حصجُ٘ الاؾدثماع ) (PIPAوماؾؿت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ الٟلؿِ ًيُت ) (PSIوَُئت اإلاىاَ ٤الهىاُٖت واإلاضن
الخغة الٟلؿُُيُت ( ،)PIEFZAوًٖى مجلـ بصاعة في الهُئت الٗامت لؿى ١عؤؽ اإلاا ٫الٟلؿُُيُت (.)PCMA
وفي َىع بٖضاص الخُت الىَىُت ( )2017-2022التي حكمل ؤحىضة الؿُاؾاث الىَىُت وؤلاؾتراجُجُاث الُ٣اُٖت٣ٞ ،ض جم
حكُ٨ل ٞغ ١بُ٣اصة الىػعاء وعئؾاء الهُئاث جًم اإلااؾؿاث الغؾمُت طاث الٗال٢ت ،ومً ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي
والجامٗاث والخبراء مً ؤحل بٖضاص  18اؾتراجُجُت ُ٢اُٖت و 3اؾتراجُجُاث ٖبر ُ٢اُٖت.
ٌكمل ج٣غٍغ الاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت لخىمُت الا٢خهاص الىَجي َظٍ اإلا٣ضمت التي حكمل اإلاىهجُت ،ون بظة ًٖ اإلااقغاث
ً
الا٢خهاصًت٦ ،ما ٌٗغى الخ٣غٍغ ونٟا خى ٫الؿُا ١الٗام للُ٣إ والُ٣اٖاث الٟغُٖت ومٗى٢اث ألاصاء في الُ٣إ
الا٢خهاصي واإلاازغة ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت ،وٍ٣ضم قغخا مىحؼا خى ٫ؾُاؾاث الُ٣إ الا٢خهاصي٦ ،ما ٌٗغى
الغئٍت اإلاخٖ ٤ٟلحها للُ٣إ الا٢خهاصي وا إلاغج٨ؼاث ألاؾاؾُت والاَضا ٝالاؾتراجُجُت ألاعبٗت وج٣اَٗاتها ،باإلياٞت ب لى
ٖغى الىخاثج اإلاغحى جد٣ُ٣ها زال ٫الؿذ ؾىىاث ال٣اصمت للىنى ٫الى ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت٦ ،ما ًىا٢ل الخ٣غٍغ ٖال٢ت
الاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت م٘ ؤَضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامت وم٘ ؤ حىضة الؿُاؾاث الىَىُت وبُان ؾُاؾت البرامج التي جدضص
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مؿاَمت الخ٩ىمت في جىُٟظ ألاَضا ٝوالىخاثج الُ٣اُٖت ،بياٞت الى ٖغى زُت الٗمل التي جه ٠اإلاباصعاث التي ؾِخم
جيؿُبها إلاجلـ الىػعاء وجضابحر بصاعة الاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت وال٣ؿم ألازحر ٌٗغى اإلاٛلٟاث اإلاالُت وٞجىاث الخمىٍل.
مىهجيت إعداد الاطتراجيجيت الاكخصادًت
اؾدىضث ٖملُت الخسُُِ الاؾتراجُجي لخىمُت الا٢خهاص الىَجي ٖلى صلُل بٖضاص الاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت

2022-2017

الهاصع ًٖ ؤلاصاعة الٗامت للمىاػهت في وػاعة اإلاالُت والخسُُِ وحٗلُماث وهٓغة قاملت خى ٫مىهجُت بٖضاص الاؾتراجُجُت
ً
ً
الُ٣اُٖت والهاص عة ؤًًا مً هٟـ الجهت٦ ،ما اٖخمضث ؤًًا ٖلى مجمىٖت مً الخٗامُم واإلاغاؾالث طاث الٗال٢ت في
ألاؾ ٠٣الؼمىُت واإلاالُت التي جسو الٗملُت وزانت اإلاخٗل٣ت في مغاحٗت اؾتراجُجُت الُ٣إ  2016-2014وبُان ؾُاؾت
البرامج.
ان الترجِباث اإلااؾؿاجُت إلصاعة الاؾتراجُجُاث الُ٣إ ًت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ الترجِباث ؤلاصاعٍت إلاجمىٖاث بصاعة الخسُُِ
واإلاىاػهت .وبك٩ل مدضص جمذ الٗملُت مً زال ٫ما ًلي:
حكُ٨ل الٟغٍ ٤الىَجي إلٖضاص الاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت لخىمُت الا٢خهاص الىَجي لؤلٖىام  2022-2017ب٣غاع مً
وػٍغة الا٢خهاص الىَجي وطل ٪بٛغى جىحُه ومخابٗت ث هُٟظ بٖضاص ؤلاؾتراجُجُت ،بما في طل ٪بلىعة ألاَضاٝ
ؤلاؾتراجُجُت والؿُاؾاث والبرامج وؤلاَاع اإلاالي وجيؿُ ٤الجهىص مً ؤحل مىاثمت بؾتراجُجُاث وزُِ
اإلااؾؿاث الٗاملت في الُ٣إ الا٢خهاصي.
حُٗحن مؿدكاع إلاؿاٖضة وػاعة الا٢خهاص الىَجي في الدكاوع م٘ ممثلي الُ٣إ الخام

(في الًٟت الٛغبُت بما

ٞحها قغقي ال٣ضؽ وُ٢إ ٚؼة) وممثلي الجهاث اإلااهدت.
ٖ٣ض وعقت ٖمل إلامثلي اإلااهدحن والُ٣إ الخام لٗغى ؤلاَاع الٗام لالؾتراجُجُت الُ٣اُٖت لخىمُت الا٢خهاص
الىَجي.

5

ٖ٣ض احخماٖاث إلاجمىٖت بصاعة الخسُُِ واإلاىاػهت إلاغاحٗت مؿىصة الاؾتراجُجُت والتي

جخًمً اإلا٣ترح ألاولي

للغئٍت والؿُاؾاث وألاَضا ٝالاؾتراجُجُت والىخاثج الُ٣اُٖت في ْل مكاوعاث الكغ٧اء.
ٖ٣ض احخماٖاث للٟغٍ ٤الىَجي الخام باالؾتراجُجُت إلاىا٢كت هخاثج اإلاكاوعاث ألاولُت وجدضًض مىهجُت وؤوكُت
اإلاكاوعاث في اإلاغخلت الثاهُت مً الخسُُِ.
بٖضاص مؿىصة مٗضلت بٗض اإلاكاوعاث لالؾتراجُجُت
احخمإ مجمىٖت اصاعة الخسُُِ واإلاىاػهت إلاغاحٗت اإلاؿىصة الثاهُت وم٣اعهتها في بُان ؾُاؾت البرهامج
احخمإ م٘ الٟغٍ ٤الىَجي إل٢غاع ؤلاؾتراجُجُت بيسختها ألازحرة
ع ٘ٞالخ٣غٍغ بلى وػاعة اإلاالُت والخسُُِ إلاخابٗت اٖخماصَا مً مجلـ ا٫وػعاء .
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اللظم ألاول
هبرة عً املؤشساث الاكخصادًت
ؤقاعث الخ٣ضًغاث ألاولُت  1لٗام  2016بلى اعجٟإ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في ٞلؿُحن بيؿبت ونلذ الى  %3.9زالٖ ٫ام
 2016م٣اعهت م٘ ٖام  2015والظي بلٛذ ُٞه وؿبت الىمى في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  ،% 3.5و٢ض هخج ًٖ طل ٪اعجٟإ
ههِب الٟغص مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بيؿبت  %1.0زالٖ ٫ام  2016م٣اعهت م٘ ٖام .2015
ً
و٢ض جغ٦ؼ الاعجٟإ زالٖ ٫ام  2016في ألاوكُت الا٢خهاصًت الغثِؿُت طاث اإلاؿاَمت ألاٖلى وؿبُا في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي
ً
ومجها وكاٍ الاوكاءاث ،خُث ّبُيذ الخ٣ضًغاث ألاولُت بلى ؤهه سجل اعجٟاٖا بيؿبت  ،%4.7والظي اعج ٟ٘بحمالي ٖضص
الٗاملحن ُٞه بيؿبت  ،%12.3جبٗه وكاٍ الهىاٖت الظي اعج ٟ٘احمالي الُ٣مت اإلاًاٞت ُٞه زالٖ ٫ام  2016بيؿبت %4.2
م٣اعهت م٘ ٖام  ،2015واعج ٟ٘بحمالي ٖضص الٗاملحن ُٞه بيؿبت  .5.3بِىما ؤقاعث بُاهاث الاخهاء اإلاغ٥ػي للٗام 2015
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بما ًسو مؿاَمت الاوكُت الا٢خهاصًت في الىاجج اإلادلي الاحمالي بلى ان مؿاَمت ُ٢إ الخضماث بلٛذ وؿبت %20.5
مً الىاجج الاحمالي اإلادلي ،جالٍ وكاٍ ججاعة الجملت والخجؼثت وانالح اإلاغ٦باث والضعاحاث الىاعٍت بيؿبت مؿاَمت
 ،%19.1زم وكاٍ ؤلاصاعة الٗامت وا لضٞإ بيؿبت ٞ ،%15.3إوكُت الخٗضًً والهىاٖت الخدىٍلُت ،واإلاُاٍ وال٨هغباء بيؿبت
 ( %13خُث حؿاَم الهىاٖاث الخدىٍلُت  ،)%10.6ومً زم وكاٍ الاوكاءاث بيؿبت

 ،%5.8اما اوكُت الؼعاٖت

والخغاحت والهُض ٞؿاَمذ ب  ،%3.6وؤوكُت اإلاٗلىماث والاجهاالث ؾاَمذ ب  ، %4.1بِىما ٧انث مؿاَمت ؤوكُت
الى٣ل والخسؼًٍ بيؿبت جهل بلى . ِ٣ٞ %1.7
وبما ًخٗل ٤باالؾدثماع٣ٞ ،ض ونلذ ُ٢مت الاؾدثماع الخام في البىاء الؿ٨جي والخجاعي بلى  ،%80بِىما ٧ان الاؾدثماع في
ألاوكُت ؤلاهخاحُت مىسًٟا للٛاًت خُث بل ٜالاؾدثماع في الؿل٘ الغؤؾمالُت خىالي  %5مً الىاجج ؤلاحمالي اإلادلي ،و٢ض
ؾبب َظا الاهسٟاى مدضوصًت جىٞحر ٞغم الٗمل لؤلٖضاص اإلاتزاًضة مً الؿ٩انٞ ،اعج ٟ٘مٗض ٫البُالت مً

 %25.9في

ٖام  2015الى  %26.9في ٖام  ،2016و٢ض بلٛذ وؿبت البُالت في ٚؼة  ،%41.7وفي الًٟت الٛغبُت بلٛذ  .%18.2ؤما ٖلى
1

حن إعذاد الخقذيشاث األوليت لعام  2016بٌا ًء على البياًاث الوخىفشة لألسباع الثالثت األولى هي العام ،باال ضافت الى الوؤششاث الوخىفشة عي الشبع الشابع
 2016والخي اسخخذهج لخقذيش بياًاث رلك الشبع ،علوا اى هزٍ البياًاث عشضت للخٌقيح والخعذيل وسيخن حٌقيحها بعذ اكخوال البياًاث هي هصادسٍ ا.
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2235.pdf
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مؿخىي الجيـ ٣ٞض بلٛذ وؿبت ا لبُالت  %22.2للظ٧ىع ،م٣ابل  % 44.7لئلهار .و٢ض ُسجلذ ؤٖلى مٗضالث بُالت للٟئت
الٗمغٍت مً  24 -20ؾىت خُث بلٛذ  %43.2في الٗام .32016
اما ٖلى نُٗض خغ٦ت الخجاعة الخاعحُت في ٞلؿُحن والتي جخمثل في احمالي الهاصعاث والىاعصاث ٣ٞض اقاعث الخ٣ضًغاث
ألاولُت 4لٗام  2016الى اعجٟإ ُ٢مت الهاصعاث بيؿبت  %6.3واعجٟٗذ ُ٢مت الىاعصاث بيؿبت  %7.3م٣اعهت م٘ ٖام .2015
وحكحر الاخهاثُاث  5ؤن ُ٢مت بحمالي الىاعصاث الؿلُٗت ونلذ بلى  5.225,5ملُىن صوالع ؤمغٍ٩ي في ٖام  ،2015خُث
اهسًٟذ بيؿبت % 8.1م٣اعهت م٘ ٖام  ،2014في خحن اعجٟٗذ الهاصعاث ا لؿلُٗت الٟلؿُُيُت بيؿبت % 1.5م٣اعهت م٘
ٖام  2014لخهل بلى  957.8ملُىن صوالع ؤمغٍ٩ي في ٖام  . 2015ؤما العجؼ في اإلاحزان الخجاعي لٗام ٣ٞ 2015ض اهسٌٟ
بيـبت  %10م٣اعهت م٘ ٖام  2014وونل بلى  4.267,7ملُىن صوالع ؤمغٍ٩ي ،ؤما حجم الخباص ٫الخجاعي ٣ٞض اهسٌٟ
بيؿب % 6.7م٣اعهت م٘ ٖام  2014وونل بلى  6.183,3ملُى ن صوالع ؤمغٍ٩ي.
ة
ؤًًا

3

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2266.pdf
4
حن إعذاد الخقذيشاث األوليت لعام  2016بٌا ًء على البياًاث الوخىفشة لألسباع الثالثت األولى هي العام ،باالضافت الى الوؤششاث الوخىفشة عي الشبع الشابع
 2016والخي اسخخذهج لخقذيش بياًا ث رلك الشبع ،علوا اى هزٍ البياًاث عشضت للخٌقيح والخعذيل وسيخن حٌقيحها بعذ اكخوال البياًاث هي هصادسها .
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2216.pdf
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اللظم الثاوي
الىطع الاكخصادي -وكائع وجددًاث
ًىاحه الا٢خهاص الٟلؿُُجي الٗضًض مً الخدضًاث جخمثل ؤؾاؾا في الاخخال ٫الاؾغاثُلي ،خُث حٗغ٢ل الُ٣ىص الاؾغاثُلُت
الىنى ٫بلى وٞىعاث الدجم ،والىنى ٫ب ٫ي اإلاىاعص (ألاعى ،واإلاُاٍ ،وال٨هغباء ،واإلاٗغٞت ،واإلاىعور الث٣افي والاجهاالث
الؿلُ٨ت والالؾلُ٨ت ،وٚحرَا ) ،والىنى ٫بلى ٞغم الاؾدثماع  .وجٟغى خهاعا حاثغا ٖلى ُ٢إ ٚؼة وحٗؼ ٫ال٣ضؽ
الكغُ٢ت ًٖ مدُُها ،وحٗمل ٖلى ج ُُ٘٣اوانغ ألاعى مً زال ٫اؾخمغاع ؾُاؾتها الاؾدُُاوية٦ ،ما ٌٗخمض الا٢خهاص
الٟلؿُُجي بك٩ل ٦بحر ٖلى بؾغاثُل بما ًخٗل ٤بالؿُاؾت الى٣ضًت ،وفي جىٝ

ًغَا اإلاهاصع للمضزالث الٟلؿُُجي ة،

وباٖخباعَا ؾى٢ا للخهضًغ  .و٢ض ؤصث َظٍ الُ٣ىص بلى حكىَاث في البيُت الهُ٩لُت الا٢خهاصًت وما عا٣ٞها مً يٗ ٠في
الُ٣اٖاث الاهخاحُت ومً يمىها الخهيُ٘ وَُمىت ُ٢إ الخضماث  .باإلياٞت بلى جد٨مها في اإلاٗابغ الخضوصًت والاًغاصاث
الجمغُ٦ت ،وجض ٤ٞالخجاعة.
وٖلى الغٚم مً َظٍ الخدضًاث ٞةن ٞلؿُحن حؿعى بلى بًجاص بضاثل مً ؤحل بىاء وٞىعاث الدجم مً زال ٫الاؾخٟاصة
مً الٟغم الضولُت ،والخٛلب ٖلى مدضوصًت اإلاىاعص الُبُُٗت ًٖ َغٍ ٤الاؾخسضام ألامثل واإلاىخج لالبخ٩اع ،والخس ٠ُٟمً
جإزحر ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي مً زال ٫الدؿىٍ ٤الٟ٨ا للٟغم الاؾدثماعٍت اإلاخاخت في الؿى ١اإلادلي

 .وحؿعى وػاعة

الا٢خهاص بلى الاؾخٟاصة مً الٟغم اإلاخاخت وحٗؼٍؼ ه٣اٍ ال٣ىة بك٩ل ممىهج و ٤ٞزُت جىمىٍت ٞلؾُُيُت ،والاؾخٟاصة مً
ج٩امل الا٢خهاص الٟلؿُُجي م٘ مدُُت الٗغبي وؤلا٢لُمي لخد ٤ُ٣الاؾخ٣ال ٫الا٢خهاصي.
٦ما حٗمل وػاعة الا٢خهاص الىَجي بالخٗاون م٘ الكغ٧اء وَُئت حصجُ٘ الاؾدثماع ٖلى جُىٍغ الخاعَت الاؾدثماعٍت التي
تهض ٝبلى جدضًض اإلاحزة الخىاٞؿُت ل٩ل مدآٞت لالؽ جٟاصة مً ه٣اٍ ال٣ىة في ٧ل مىُ٣ت والٗمل ٖلى جدىٍل ه٣اٍ
الًٗ ٠بلى ه٣اٍ ٢ىة للخض مً الخٟاوث الا٢خهاصي اإلاىحىص بحن اإلادآٞاث  .وَظا ًخُلب جىحُه بىض اإلاكاعَ٘ الخُىٍغٍت
في َظٍ اإلادآٞاث الؾخٛال ٫اإلاحزة الخىاٞؿُت التي جخمخ٘ بها لٛاًت الاؾخٟاصة مجها وجىحُه الاؾدثماع بلحها.
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بىاء ٖلى الخ٣ضًغاث التي ؤقاعث بلحها بُاهاث الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي مً اعجٟإ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في
ٞلؿُحن بيؿبت ونلذ الى  %3.9زالٖ ٫ام  2016م٣اعهت م٘ ٖام  ،2015وما هخج ًٌٖ مً اعجٟإ ههِب الٟغص مً الىاجج
اإلادلي ؤلاحمالي بيؿبت  %1.0زالٖ ٫ام  2016م٣اعهت م٘ ٖام ٞ .2015ةن َظا الىمى ال ً٣ضم الؿِىاعٍى الخ٣ُ٣ي إلاٗض٫
همى الا٢خهاص الٟلؿُُجي ،خُث ٌٗخبر ٚحر ٧اُٞا هٓغا لؼٍاصة الىمى الؿ٩اوي بك٩ل ؤؾغٕ مً الىمى الا٢خهاصي ،باإلياٞت
بلى اٖخباعٍ همىا مخ٣لبا بؿبب ٖضم الاؾخ٣غاع الاحخماعي والؿُاسخي الظي ًازغ بك٩ل ٦بحر ٖلى ألاصاء الا٢خهاصي والىمى.
وهٓغا للؼٍاصة في الىمى الؿ٩اوي ٞةن الىمى في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي لم ً٢ ً٨اصعا ٖلى جدؿحن مؿخىٍاث اإلاِٗكت ،ولم
ًغجبِ بخ٣لُل البُالت ،لظلٞ ٪ةهه مً اإلاخى ٘٢ؤن ٌؿخمغ مٗض ٫ال٣ٟغ في الاػصًاص خُث ؤن عب٘ الؿ٩ان ٌِٗكىن جذث زِ
ال٣ٟغ (الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي 6.)2011 ،و٢ض ؾاَمذ اإلاؿاٖضاث الضولُت والاحخماُٖت في جس %17 ٠ُٟمً
وؿبت ال٣ٟغالىَجي ،لظلٞ ٪ةن جى ٠٢اإلاؿاٖضاث ؾِؿاَم في ػٍاصة ال٣ٟغ وزهىنا في ُ٢إ ٚؼة.
العمالت
و٣ٞا لبُاهاث مسح ال٣ىي الٗاملت لٗام  2016الهاصع ًٖ ا لجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي ٞةن مٗض ٫اإلاكاع٦ت في
ال٣ىي الٗاملت في ٞلؿُحن خاٖ ٔٞلى هٟـ اإلاؿخىي لٗام  2015بيؿبت  ٪71.6للظ٧ىع و ٪19.3مً ؤلاهار .وجدٓى ؤلاهار
بيؿبت مىسًٟت حضا مً ٞغم الٗملٖ ،لى الغٚم مً ؤن اليؿاء ًَ ألاًٞل حٗلُما

خُث جهل وؿبت اليؿاء التي

لضيهً ؤ٦ثر مً ٖ 13اما في الخٗلُم وزاعج ؾى ١الٗمل بلى  ، ٪53.9م٣اعهت ب  % 25.4للظ٧ىع ،بِىما جهل وؿبت اليؿاء
الالحي لضيهً ٖ 13اما في الخٗلُم وٖاَالث ًٖ الٗمل بلى  %80م٣اعهت ب %24.4للظ٧ىع .
ويٖمل وؿبت  %35.5مً ال٣ىي الٗاملت في ُ٢إ الخضماث والٟغوٕ ألازغي ،وٍىَّ ٝظا الُ٣إ  %65.4مً اليؿاء،
بِىما ٌٗ %20.9ملىن في ُ٢إ الخجاعة والٟىاص ١واإلاُاٖم ،وٍىْ %12 ٠مً اليؿاء في َظا الُ٣إ ،وٍىُْ٢ ٠إ البىاء
والدكُِض  %16.5مً ال٣ىي الٗاملت٦ . ،ما ًلٗب الُ٣إ الٗام صوعا في جىُْ ٠الٗمالت خُث بلٛذ وؿبت الٗاملحن بلى

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1789.pdf
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 ٪21.6في ٞلؿِين ،وفي ُ٢إ ٚؼة جهل َظٍ اليؿبت ب لى  %36.4بِىما في الًٟت الٛغبُت بلى  .%15.4بِىما بلٛذ وؿبت
الٗاملحن في الُ٣إ الخام بلى  %66.4في ٞلؿُحن ،ونلذ اليؿبت في ٚؼة بلى  ،%63.6وفي الًٟت بلى .%67.7
ًمخاػ اإلاجخم٘ الٟلؿُُجي بإهه مجخم٘ ٞتي ،خُث ٢ضعث وؿبت ألاٞغاص الظ ًً ج٣ل ؤٖماعَم ًٖ  15ؾىت مىخهٖ ٠ام
 2015بـ  ،%39.4و جبل ٜوؿبت ألا ٞغاص ( 30% )29-15مً مجمىٕ الؿ٩ان في ٞلؿُحن  .وؿبت الجيـ بحن الكباب هي
 104.2ط٦غ ل٩ل  100ؤهثى .حٗخبر ال٣ىي الٗاملت ؤًًا ًاٗٞت ،خُث ان مٗٓم الٗاملحن باألحغ َم مً ٞئت  25وٖ 40اما.
ُ
٦ما ٌٗخبر الكٗب الٟلؿُُجي َى ألا٦ثر حٗلُما في الكغ ١ألاوؾِ ،وحؿخسضم اللٛت ؤلاهجلحزًت ٖلى هُا ١واؾ٘  ،وعٚم
طلٞ ،٪ةن الخغٍجحن ال ٌٗملىن بالًغوعة في مجاٖ ٫ملهم اإلانهي  .وهدُجت لظل ٪ونل مٗض ٫البُالت الى  %26.9في ٖام
 ،2016و٢ض بلٛذ وؿبت البُالت في ٚؼة  ،%41.7وفي الًٟت الٛغبية  .%18.2ؤما ٖلى مؿخىي الجيـ ٣ٞض بلٛذ وؿبت
البُالت  %22.2للظ٧ىع ،م٣ابل  % 44.7لئلهار .و٢ض ُسجلذ ؤٖلى مٗضالث بُالت للٟئت الٗمغٍت مً  24-15ؽهت خُث
بلٛذ  %41.7في الٗام  ،2016وحكحر اخهاثُاث  2016الى ان مدآٞت بِذ لخم سجلذ ؤٖلى مٗض ٫بُالت في الًٟت
الٛغبُت بىا %21.3 ٘٢ثلحها مدآٞت الخلُل ب  ،%21.1بِىما سجلذ مدآٞت ؤعٍدا ؤصوى مٗض ٫بُالت  ،%10.9ؤما في
ُ٢إ ٚؼة ٣ٞض سجلذ مدآٞت زاهُىوـ ؤٖلى مٗض ٫بُالت ً %48.2لحها مدآٞت صًغ البلح .%44.3
و٢ض وحض اؾخبُان مىٓمت الٗمل الضولُت ) (ILOبٗىىان 'اهخ٣ا ٫ؾى ١الٗمل للكاباث وا٫عحا ٫في ٞلؿُحن " ،ؤن مؿخىي
اإلاهاعاث التي ًخُلبها ؾى ١الٗمل اإلادلي لِؿذ ٖالُت حضا  ،وٍىاحه ا٫قباب ألاًٞل حٗلُما ٞتراث َىٍلت هٓغا للكىاٚغ
اإلاهىُت ال٣لُلت اإلاخاخت ،خُث ًىاحه زغٍجى الجامٗاث مً الكباب و٢خا ؤَى ٫وؤ٦ثر نٗىبت في الٗثىع ٖلى ٖمل ،عٚم
وحىص صالثل ٖلى الم٦دؿباث اإلاخدهلت مً الخٗلُم مً خُث الخهىٖ ٫لى ؤحىع ؤٖلى وْاث ٠طاث حىصة ؤًٞل.
و٢ض ههذ الىٓغٍت الا٢خهاصًت ٖلى صوع الخٗلُم واإلاهاعاث في ٖملُت الىمى والخىمُت الا٢خهاصًت  .ومً َظا اإلاىُل ٤جم
جُُ٣م الٟجىة في اإلاهاعاث بحن مخُلباث ؾى ١الٗمل وبحن اإلاهاعاث التي ًمخل٪
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َا الٗاملحن في ؾى ١الٗمل بياٞت الى

اإلاهاعاث التي ًمخل٨ها زغٍجي اإلااؾؿاث الخٗلُمُت  .وخؿب ما زلهذ بلُه صعاؾت ؤٖضتها ماؾؿت ٦حر اهترهاقىها 7 ٫في
الًٟت الٛغبُت وُ٢إ ٚؼة ٖام  2015خى ٫الٟجىة في اإلاهاعاث اقاعث اَم الىخاثج الى:
وحىص ه٣و في الاًضي الٗاملت مً طوي اإلاهاعاث الٟىُت والصخهُت الالػمت٦ ،ما ؤن الخغٍجحن ًجضون نٗىبت في
الخهىٖ ٫لى ٖمل ًخالءم م٘ اإلاهاعاث الٟىُت التي ًمخل٩ىنها.
وحىص ٞجىة ٖلى مؿخىي اإلاىاَ ٤خُذ ٌكحر الخ٣غٍغ الى ان قغ٧اث الُ٣إ الخام في ال٣ضؽ الكغُ٢ت حٗاوي
مً ؤٖلى صعحاث الهٗىبت في ٖملُت ملء الكىا ٚغً ،لحها في طلُ٢ ٪إ ٚؼة زم الًٟت الٛغبُت وٍىاحه زغٍجى
اإلاىاَ ٤اإلاؿماة "ج" وال٣ضؽ الكغُ٢ت الهٗىباث ألا٦بر في بًجاص ٞغم ٖمل مىاؾبت.
ؤن ؤٖلى مٗضالث الخمُحز يض اإلاغؤة والكباب جىحض في المهاَ ٤اإلاؿماة "ج" وفي ُ٢إ ٚؼة ،بِىما الخمُحز يض
ألاشخام طوي ؤلاٖا٢ت َى ألاٖلى في الًٟت الٛغبُت.
ؤَمُت صٖم عٍاصة الاٖما ٫م٘ الٗلم ؤن ؤصوى اليكاَاث اإلاخٗل٣ت بغٍاصة ألاٖما( ٫مً خُث الىُت والبضء في ٖمل
ججاعي) هي في اإلاىاَ" ٤ج" وال٣ضؽ الكغُ٢ت.
الًٗ ٠في صوع الخ٩ىمت مً خُث جىٞحر الاؾتراجُجُاث والؿُاؾاث الىَىُت التي مً قإنها جدضًض الُلب في
الؿىُٞ ١ما ًخٗل ٤باإلاهاعاث ،ؤو جى ٘٢هىٕ اإلاهاعاث التي ٢ض جهبذ يغوعٍت في اإلاؿخ٣بل.
مدضوصًت صوع الُ٣إ الخام في جىمُت اإلاهاعاث بالخيؿُ ٤م٘ اإلااؾؿاث الخٗلُمُت.
ؤَمُت جدضًض اإلاهاعاث الخانت بال٣ضعة الخىاٞؿُت للُ٣إ الخام والُ٣مت اإلاًاٞت في الؿىىاث ال٣اصمت.
ًدهل مٗٓم الخغٍجحن في ٞلؿُحن ٖلى قهاصة في الخٗلُم والا٢خهاص والٗلىم الؿُاؾُت ،وألاٖما ٫الخجاعٍت وال٣اهىن
والهىضؾت والُب وجسههاث ؤزغي  .وال ٌٗمل الخغٍجىن بالًغوعة في مجاٖ ٫ملهم اإلانهي  .و٦ثحر مً الكباب في ٞلؿُحن
ال ٌؿخُٟضون مً هٓام الخٗلُم ،خُث لم يههي ؤ٦ثر مً هه ٠الكباب الٟلؿُُجي حٗلُمهم صون الثاهىٍت ،وهدُجت لظل٪
7
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جيخ٣ل الٗمالت للٗمل باؾغاثُل التي ج٣ىم بدؿهُل جهاعٍذ الٗمل للٗمالت الٟلؿُُيُت طاث اإلاهاعاث الٗالُت ،وٍخ٣ايىن
ؤحغا ؤٖلى ج٣غٍبا ب  3مغاث مً هٓحرتها في ٞلؿُحن .و٢ض ؤْهغث البُاهاث اعجٟإ وؿبت الٗاملحن الٟلؿُُيُحن في اؾغاثُل
بلى  % .12مً بحمالي الٗاملحن.
مً حهت ؤزغيً ،ازغ نغ ٝالٗملت بك٩ل ؾلبي ٖلى الٗمل في ج٩لٟت الاهخاج وزانت ألولئ ٪ألا٢ل حٗلُما ،خُث ؤن ػٍاصة
ُ٢مت الكُ٩ل جسلٖ ٤مالت بآَت الثمً في ٞلؿُحن م٣اعهت م٘ بلضان ؤزغي في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ وبحن البلضان
ُ
المجىؾُت الضزل  .خُث حٗض ج٩لٟت الىخضة لئلهذاج في ٞلؿُحن مغجٟٗت بؿبب ُٚاب وٞىعاث الدجم التي مً قإن ا٫ػٍاص ة
في حجم ؤلاهخاج واإلاهى٘ ؤن ً٣لل مً جإزحر ج٩الُ ٠الٗمالت.
ل٣ض ؾاَمذ َظٍ الًُ٣ت في جىؾُ٘ الُ٣إ ٚحر الغؾمي بك٩ل

٦بحر ،واؾدىاصا بلى صعاؾت خى ٫الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم

(الٟالح 8)2014 ،ؤْهغث ؤن مٗض ٫ألاحغ الُىمي للٗام ٫ين في الُ٣إ ٚحر اإلاىٓمت ً٣ل ًٖ ألاحغ في اإلايكأث في الُ٣إ
اإلاىٓم ب  ،%27وٍمثل ٖضص الٗاملحن في اإلايكأث في الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم خىالي

 %36.3مً احمالي الٗاملحن في الُ٣إ

الخام ،وحك٩ل ؤلاهار  %40مً مجمل الٗاملحن في الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم م٣ابل  %19في ميكأث الُ٣إ اإلاىٓم.
حؿخدىط اإلايكأث الٗاملت في ُ٢إ الؼعاٖت والهُض ونُض الؿمٖ ٪لى  %23مً مجمل اإلايكأث في الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم،
وجإحي في اإلاغجبت الثاهُت بٗض ُ٢إ الخجاعة الضازلُت ،في خحن ان خهتها في الُ٣إ اإلاىٓم خىالي  .%2وجبحن الىدُجت ؤن
 %95مً اإلايكأث الؼ عاُٖت في الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم  ،و٦ظلٌ ٪ك٩ل ُ٢إ البىاء والدكُِض  %10مً الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم
م٣ابل  %3في الُ٣إ اإلاىٓم ،وحؿخدىط ميكأث البىاء ٚحر اإلاىخٓمت ٖلى  %80مً الٗضص ال٨لي للميكأث.
الخجازة
جغاح٘ العجؼ ٝي اإلاحزان الخجاعي للؿل٘ والخضماث في ٞلؿُحن ،زال ٫الٗام  ،2016بيؿبت  0.6باإلااثت ،بلى  5.17ملُاع
صوالع .و٣ٞا لبُاهاث ؾلُت الى٣ض  ،بلٛذ ُ٢مت الهاصعاث الٟلؿُُيُت مً الؿل٘ والخضماث زال ٫الٗام  2016الى 2.432
ملُاع صوالع ؤمغٍ٩ي ،م٣ابل  2.3في الٗام  .2015وبلٛذ ُ٢مة الىاعصاث مً الؿل٘ والخضماث زال ٫الٗام  2016الى 7.6
http://www.mas.ps/files/server/20142110144414.pdf
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ملُاع صوالع ؤمغٍ٩ي ،م٣اعهت م٘  7.5ملُاع صوالع في الٗام الؿابٖ ٤لُه  .وحٗض بؾغاثُل الىحهت ألابغػ للهاصعاث الٟلؿُُيُت
مً الؿل٘ والخضماث ،بدؿب الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي ،وهٟـ ألامغ باليؿبت للىاعصاث  .واعج ٟ٘العجؼ الخجاعي
الؿلعي الٟلؿُُجي م٘ بؾغاثُل 9.7 ،باإلااثت ٖلى ؤؾاؽ ؾىىي ،في الغب٘ ألاو ٫مً الٗام  ،2017م٣اعهت م٘ الٟترة اإلاىاْغة
مً الٗام .2016
وحكحر بُاهاث الخجاعة الخاعحُت ،الهاصعة ًٖ الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي ان ُ٢مت العجؼ الخجاعي م٘ بؾغاثُل
بلٛذ  487.6ملُىن صوالع في الغب٘ ألاو ٫مً الٗام  2017واعجٟٗذ ُ٢مت الىاعصاث الٟلؿُُيُت مً بؾغاثُل ،في الكهىع
الثالزت ألاولى مً الٗام  2017بلى  703ملُىن صوالع ،م٣اعهت م٘  630ملُىن صوالع في الٟترة اإلاىاْغة مً  2016ونٗضث
ُ٢مت الهاصعاث الٟلؿُُيُت بلى بؾغاثُل ،لخو 215.4 ٫ملُىن صوالع ،م٣اعهت م٘  185.5ملُىن صوالع في الٟترة اإلا٣ابلت مً
الٗام .2016

جخمثل ؤَم ؾماث ألاصاء الخجاعي في الخلل الهُ٨لي في ججاعة الؿل٘ ألاؾاؾُت ،خُث ًىحض جغ٦حز ؾىٖ ١الي باليؿبت
للهاصعاث ٖلى مؿخىي اإلاىخج ،خُث جتر٦ؼ الهاصعاث الٟلؿُُيُت ٖلى ٖضص م خضوص مً اإلاىخجاث ،وونل اإلاٗض ٫لهظٍ
اإلاىخجاث زال ٫الؿىىاث الثالزت ألازبرة بلى  1084مىخجاٟٞ ،ي ٖام ٖ ،2015لى ؾبُل اإلاثا ،٫زمؿت مىخجاث جهضًغ
عثِؿُت جمثل  % 26مً بحمالي الهاصعاث الٟلؿُُيُت بلى الٗالم؛ في خحن ًمثل ؤٖلى  20مىخجا للخهضًغ خىالي  % 55مً
ُ
بحمالي الهاصعاث ،و بما ًخٗل ٤بالىاعصاث الٟلؿُُيُت ٞةنها حٗض ؤ٦ثر جىىٖا خُث جم اؾخحراص  3022مً اإلاىخجاث اإلاسخلٟت
مً  113قغٍ٩ا ججاعٍا .
وٖلى الغٚم مً ان البُاهاث ؤْهغث ان الاٖخماص ٖلى الخجاعة م٘ بؾغاثُل اججه هدى الاهسٟاى ،ؾىاء في خالت الهاصعاث
ؤو الىاعصاث .بال ؤن الا١جهاص الٟلؿُُجي ال ًؼاٌٗ ٫خمض بك٩ل ٦بحر ٖلى الخجاعة الثىاثُت م٘ بؾغاثُل ٠ٞ .ي خالت الهاصعاث
ٞةن ؤ٦ثر مً  %80مً بحمالي الهاصعاث الٟلؿُُيُت جخجه بلى اؾغاثُل ،بِىما خُٓذ الىاعصاث مً اؾغاثُل بىدى %60
مً بحمالي الىاعصاث الٟلؿُُيُت ،و٢ض ٧ان اهسٟاى خهت الىاعصاث مً
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الهسٟاى ؤؾٗاع الُا٢ت .وحك٩ل وؿبت ٦بحرة مً بحمالي الهاصعاث ؤلاؾغاثُلُت بلى ٞلؿُحن في الخجاعة ٚحر اإلاباقغة ،خُث
ؤن الؿل٘ طاث اإلايكإ مً بلض زالث حؿخىعص بلى بؾغاثُل ومً زم ًخم جهضًغَا بلى ٞلؿُحن ٖلى ؤنها مىخجاث بؾغاثُلُت .
وج٣ضع الخجاعة ٚحر اإلاباقغة بدىالي  39و % 35مً مجمىٕ الهاصعاث ؤلاؾغاثُلُت بلى ٞلؿُحن.
وجدخ٨غ اؾغاثُل ٖملُا واعصاث الُا٢ت الٟلؿُُيُت ،خُث جمثل الى٢ىص وال٨هغباء في اإلاٗض % 42.7 ٫مً بحمالي الهاصعاث
ّ
ؤلاؾغاثُلُت بلى ٞلؿُحن زال ٫الٟترة  .2014-2011خُث مثل الاهسٟاى الخاص في ؤؾٗاع الى٢ىص اه٨ماقا بُ٣مت 900
ملُىن صوالع امغٍ٩ى مً ُ٢مت الهاصعاث ؤلاؾغاثُلُت بلى ٞلؿُحن في ٖام  ،2015م٣اعهت م٘ الُ٣مت اإلاسجلت في ٖام .2014
وبإزظ الخجاعة ٚحر اإلاباقغة بالخؿبان ٞةن جهضًغ اؾغاثُل للُا٢ت طاث اإلايكإ في اؾغاثُل بلى ٞلؿُحن ًمثل  %24.3من
بحمالي الىاعصاث الٟلؿُُيُت لٗام  .2014و٢ض هو ج٣غٍغ مماعؾت ألاٖما - ٫البى ٪الضولي لٗام  ،2016ؤن الى٢ذ الظي
حؿخٛغ٢ه الهاصعاث ال٠لؿُُيُت َى ً 125ىما لخخىاءم م٘ ا لىزاث ٤الالػمت ومغا٢بت الخضوص في بؾغاثُل  .خالُا ًخم جضاو٫
البًاج٘ الٟلؿُُيُت بما ًٖ َغٍ ٤ألاعصن ؤو بؾغاثُل ،ول ً٨خىالي  ٪90مً الخجاعة الٟلؿُُيُت جخم مً زال ٫بؾغاثُل.
و٢ض جم جى ُ٘٢الٗضًض مً اجٟاُ٢اث الخجاعة بهضٞ ٝخذ ؤؾىا ١حضًضة ومىذ الؿل٘ والخضماث الٟلؿُُيُت مٗاملت
جًُٟلُت ،و ؤْهغث الخجاعة الٟلؿُُيُت م٘ باقي صو ٫الٗالم صًىامُُ٨ت ؤ٦ثر بما ًخٗل ٤بالهاصع اث والىاعصاث مً جل ٪م٘
اؾغاثُل ،و٢ض ؤْهغث البُاهاث جًاٖ ٠مٗض ٫الىمى الؿىىي م٘ الضو ٫التي جغجبِ مٗها باجٟاُ٢اث وجغجِباث م٣اعهت
باؾغاثُلٟٞ .ي ٖام  2015مثلذ الهاصعاث بلى باقي صو ٫الٗالم  %16مً بحمالي الهاصعاث الٟلؿُُيُت  .وُٞما ًخٗل٤
بالهاصعاث ٞةهه مً الًغوعي الخاُ٦ض ؤن حمُ٘ الهاصعاث الٟلؿُُيُت ج٣غٍبا بلى باقي صو٫

الٗالم % 98 ،مً َظٍ

الهاصعاث ،حكملها اجٟاُ٢اث وجغجِباث الخجاعة الخًُٟلُت.
في خالت الىاعصاثٞ ،ةن صًىامُ٨ت الىاعصاث مً باقي صو ٫الٗالم ٧اهذ ؤٖلى وَظا ٌٗجي الؼٍاصة الخضعٍجُت في خهتها ،والظي
ًمثل في اإلاذوؾِ زال ٫الٟترة  2014-2011خىالي  % 30مً بحمالي الىاعصاث .و٢ض لىخٔ ؤن مٗض ٫الىمى الؿىىي اإلاغ٦ب
مً بلضان ؤزغي ًٖ جل ٪البلضان التي جغجبِ بها ٞلؿُحن باجٟاُ٢اث ججاعٍت ٧ان ؤٖلى مما َى ٖلُه مً الكغ٧اء
الخجاعٍحن ،وهدُجت لظل٣ٞ ،٪ض اعجٟٗذ خهت الىاعصاث ٚحر الخًُٟلُت (التي ال جغجبِ م٘ ٞلؿُحن باجٟاُ٢اث ) مً باقي
صو ٫الٗالم ،خُث جمثل خىالي  % 36مً احمالي الىاعصاث.
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حكحر بُاهاث حهاػ ؤلاخهاء اإلاغ٦ؼي الى ان اَم الضو ٫التي جهضع الحها ٞلؿُحن زال ٫الؿىىاث اإلاايُت هي بؾغاثُل
وألاعصن والاماعاث والؿٗىصًت والىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت وَىلىضا ،في خحن حٗخبر بؾغاثُل وجغُ٦ا والهحن وؤإلااهُا وألاعصن
مً اَم الضو ٫التي حؿخىعص مجها ٞلؿُحن.
مكىهاث الخجازة الفلظطيييت
جخ٩ىن الخجاعة الٟلؿُُيُت ؤؾاؾا مً الؿل٘ الاؾتهالُ٦ت ٟٞ .ي خالت الهاصعاثٞ ،ةن زلثي ؤلاحمالي مً الهاصعاث َى مً
الؿل٘ الاؾتهالُ٦ت .وثٖ٨ـ ناصعاث اإلاىاص الخام بك٩ل عثِسخي الخجاعة في مىخجاث الدجغ والغزام .وفي خالت الىاعصاث ٞةن
ؤ٦ثر مً هه ٠ؤلاحمالي َى مً الؿل٘ الاؾتهالُ٦ت ،وجمثل واعصاث الى٢ىص وال٨هغباء الجؼء ألا٦بر مً واعصاث الؿل٘
الىؾُُت٨ٌٗ .ـ اهسٟاى واعصاث الؿل٘ الغؤؾمالُت وآلاالث واإلاٗضاث  ،وؿبت الاؾدثماع اإلاىسًٟت في ألاوكُت ؤلا هخاحُت
في ٞلؿُحن  .خُث جهل وؿبت الاؾدثماع في اإلاهاو٘ وآلاالث في ٞلؿُحن بلى  % 5مً الىاجج اإلادلي ؤلاحما٫ي ،ؤي ؤ٢ل مً
ُ٢مت الاؾدبضا٫؛ وثهسَ ٌٟظٍ اليؿبت بك٩ل متزاًض.
دول( :)1الصادزاث الفلظطيييت في الليمت الحليليت للشيكل 2014-2000

الظىت

الصادزاث بليمت الدوالز
ألامسيكي

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

400,857
290,349
240,867
279,680
312,688
335,443
366,709
512,979
558,446

الصادزاث
بالليمت
الحليليت
الشيكل\ الصادزاث بليمت
مؤشس ألاطعاز للشيكل
الشيكل
الدوالز ألامسيكي
4.086
4.208
4.742
4.550
4.477
4.482
4.454
4.110
3.587
16

1637901.7
1221788.6
1142191.3
1272544.0
1399904.2
1503455.5
1633321.9
2108343.7
2003145.8

100.00
101.30
107.00
111.70
115.07
119.80
124.40
126.72
139.25

1637901.7
1206109.2
1067468.5
1139251.6
1216567.5
1254971.2
1312959.7
1663781.3
1438524.8

2009
2010
2011
2012
2013
2014
مٗض ٫الىمى الؿىىي
اإلاغ٦ب

518,355
575,513
745,661
782,369
900,618
943,717

3.929
3.739
3.578
3.850
3.611
3.577

6.31

2036616.8
2151843.1
2667975.1
3012120.7
3252131.6
3375675.7

143.08
148.44
152.71
156.96
159.66
162.43

1423411.2
1449638.3
1747086.0
1919037.1
2036910.7
2078234.1
1.71

5.30

ًىضح الجضوُ٢ ٫مت الهاصعاث الٟلؿُُيُت للٟترة  2014-2000في الكُ٩ل الخ٣ُ٣ي ،وَظا ماقغ بال ٜألاَمُت ألهه ًمثل
ُ
الضزل الخ٣ُ٣ي اإلاؿخلم م ن ٢بل اإلاهضعًٍ ،وبالخالي و٦ما َى مىضح في الجضو ٫الخالي ؤن مٗض ٫الىمى الؿىىي اإلاغ٦ب
الخ٣ُ٣ي للهاصعاث زال ٫الٟترة َى  .ِ٣ٞ %1.71وَى ؤ٢ل ب٨ثحر مً جل ٪اليؿبت التي ٌٗبر ٖجها بُ٣مت الضوالع ألامغٍ٩ي وهي
)ِ %6.31ابى ُٚاؽ.)2016 ،
ًلٗب الاخخال ٫صوعا عثِؿُا في ج٣ىٌٍ الخجاعة ،وًخمثل طل ٪ؤؾاؾا في اهتها ٥بىىص بغوجى٧ى ٫باعَـ الا٢خهاصي و الظي
٧ان مٟتريا ؤن ًضوم إلاضة زمـ ؾىىاث  ،ِ٣ٞومً يمً

َظٍ الاهتها٧اث اؾخمغاع اخ٩ام ؾُُغجه ٖلى اإلاٗابغ

الخضوصًت ،و٢غنىت ؤلاًغاصاث الجمغُ٦ت ،وٞغى الُ٣ىص اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة التي جاصي بلى

ج٣ىٌٍ الٟغم لؼٍاصة

الخجاعة الضولُت هٓغا لٗضم اٖتراٞه باالجٟاُ٢اث اإلاىٗ٢ت بحن ٞلؿُحن وصو ٫ؤزغي ،وٍُ٣ض الخغ٦ت ٖلى ه٣ل البًاج٘
وألاشخام وزانت بلى ال٣ضؽ الكغُ٢ت ،وَؿخمغ في ٞهل ُ٢إ ٚؼة ًٖ الًٟت الٛغبُت وٖؼ ٫ال٣ضؽ الكغُ٢ت،
وٍٟغى الخهاع الجاثغ ٖلى ُ٢إ ٚؼة وبً٣ا  ٝخغ٦ت الخهضًغ والاؾخحراص ٖىه باإلياٞت بلى خٓغ اؾخحراص اإلاىاص الالػمت
إلاكاعَ٘ بٖاصة ؤلاٖماع وج٣ضًم الخضماث الؿ٩اهُت ،و٢ض ؤصث َظٍ الُ٣ىص بلى اعجٟإ ج٩الُ ٠اإلاٗامالث وؤزغَا ٖلى
الخهضًغ ،باإلياٞت بلى الُ٣ىص ٖلى مضزالث ؤلاهخاج لٛاًت اؾخحراصَا (مثل ال٣اثمت اإلاؼصوحت) ،وٍ٣ضع البى ٪الضولي ()2016
ؤن  ٪75مً الكغ٧اث اإلاهضعة في ٞلؿُحن جدخاج بلى مضزالث زاعحُت ،وبالخالي ٞةن الُ٣ىص جًغ باإلهخاحُت الخالُت
وجازغ ٖلى اي جُىعاث مؿخ٣بلُت ،وهدُجت لهظٍ الُ٣ىص ٣ٞض ؤزغث في اٖا٢ت الاؾدثماع في الؿل٘ الخجاعٍت ،واهسٟاى وؿبت
الاؾدثماع في ألاوكُت ؤلاهخاحُت ال٣ابلت للخضاو ،٫وباالياٞت الى الُ٣ىص اإلاباقغة ٖلى ألاوكُت ؤلاهخاحُت التي جٟغيها
ؤلاحغاءاث ؤلاؾغاثُلُت..
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مً حهت ؤزغي ًلٗب ؾٗغ الهغ ٝصوعا مباقغا خُث حٗخمض الخدىٍالث في ٞلؿُحن وزانت الخجاعٍت ؤؾاؾا ٖلى الكُ٩ل
(الٗملت اإلاخضاولت ) .وٍخم الذٖبحر ًٖ البُاهاث الخجاعٍت ،ؾىاء الهاصعاث والىاعصاث ،بٗملت الضوالع ألامغٍ٩ي الظي ًخإزغ
بدغ٦ت ؾٗغ الهغ ،ٝوبالخالي ًيخج ًٖ طل ٪حكىيها للضًىامُُ٨ت الٟٗلُت للخجاعة ،خُث ؤن البُاهاث حٗ٨ـ ػٍاصة ُ٢مت
ؾٗغ الهغ ٝاو اهسٟاى ُ٢مت ؾٗغ الهغ ٝؤ٦ثر مما ًم ً٨اٖخباعَا صًىامي٦ت خُ٣ُ٣ت للخجاعة.
ججازة الخدماث
اؾخدىط ُ٢إ الخضماث ٖلى  ٪20.5مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخ٣ُ٣ي الٟلؿُُجي زال ٫الٗام

 ،2015بُ٣مت جبلٜ

 1.538ملُاع صوالع ؤمغٍ٩ي ٦ما ان ُ٢إ الخضماث َى ؤ٦بر مكٛل لؤلًضي الٗاملت بيؿبت  ٪31.8في الًٟت الٛغبُت و٪58.4
في ُ٢إ ٚؼة  .بن َظٍ ألاع٢ام جا٦ض بلى خ٣ُ٣ت ؤن الا٢خهاص الٟلؿُُجي َى ا٢خهاص زضمي ،وؤن ُ٢إ الخضماث ؾىٝ
ٌؿخمغ في لٗب صوع ُ٢اصي في جُىٍغ الا٢خهاص الٟلؿُُجي في الؿىىاث اإلا٣بلت  .ولظلً ٪جب جُىٍغ ٢ضعجه الخىاٞؿُت ٖلى
الهُٗضًً الىَجي والضولي.،
بك٩ل ٖام ،ال ٌٗاوي ُ٢إ الخضماث مً الُ٣ىص اإلااصًت التي ًٟغيها الاخخالٖ ،٫لى ٖ٨ـ الُ٣اٖاث ؤلاهخاحُت ألازغي،
ول٨ىه ٌٗاوي مً الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى َغ ١جؼوٍض الخضمت ألاعبٗت وهي:
مىس ،ٌٟوحٗخبر ٖملُت الخدمُل والخجزًل
ا
التزوٍض - 1زضماث ٖبر الخضوصٌٗ :خبر ٖغى الىُا ١الترصصي لالهترهذ
مدضوصة للبُاهاث مما ًُ٣ض ٢ضعة بحغاء ألاٖما ٫بك٩ل مىاؾب م٘ اإلا٣اولحن الضولُحن  .باإلياٞت بلى الُ٣ىص في
ج٣ضًم جُبُ٣اث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث اإلادمىلت وٚحرَا.
التزوٍض - 2الاؾتهال ٥في الخاعج :جدض الُ٣ىص اإلاٟغويت مً ٢بل الاخخالٖ ٫لى ألاحاهب الظًً ٌٗبرون الخضوص بلى
ٞلؿًًِ مً ٞغم الخهىٖ ٫لى الخضماث اإلادلُت و٦ظل ٪الامغ باليؿبت للٟلؿُُيُحن الظًً ٌؿاٞغون بلى
الخاعج لؼٍاعة اإلا٣اولحن واإلاكاع٦ت في اإلاٗاعى الخجاعٍت .

18

التزوٍض  - 3الخىاحض الخجاعي :حٗخبر الكغ٧اث اإلادلُت جإؾِـ جىاحض لها في الخاعج م٩لٟا ونٗبا ،خُث مً
الهٗىبت الخهىٖ ٫لي الخمىٍل وؤزظ عاؽ اإلاا ٫مً ٞلؿُحن ألٚغاى الؾدثماع في الخاعجٚ ،حر ؤهه مً الىاعص
لهظٍ الكغ٧اث جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت م٘ حهاث ؤحىبُت لٟخذ م٩اجب ٞغُٖت في الخاعج.
التزوٍض - 4وحىص ؤشخام َبٌُٗحن  :ال ٌؿخُُ٘ حمُ٘ الٟلؿُُجين الخغوج مً البالص او صزىلها خؿب الغٚبت،
وبهما جغجبٍ بةحغاءاث مغَ٣ت للخهىٖ ٫لى الخهاعٍذ ،وٍىحض مٗاملت جمُحزًت مً ٢بل الاخخالٖ ٫ىض اإلاٗابغ .
وجخمحز الخضماث في ٞلؿُحن ب٢ضعتها ٖلى الٓهىع والخُىع في بِئاث ٚحر مؿخ٣غة ومٗ٣ضة ،خُث ٌٗخمض ُ٢إ الخضماث
بك٩ل عثِسخي ٖلى البيُت الخدخُت لالجهاالث والغبِ ،وؤحهؼة ال٨مبُىجغ

 ،والُا٢ت ،واإلاىاعص البكغٍت اإلااَغة

(بغمجت

ال٨مبُىجغ والاؾدكاعاث ال٣اهىهُت والاؾدكاعاث ؤلاصاعٍت ،والهىضؾت ،والهىضؾت اإلاٗماعٍت ،وٚحرَا ) والٗمالت ألا٢ل مهاعة
(مبُٗاث الجملت والخجؼثت والٟىاص ١واإلاىْٟحن وٖما ٫البىاء ،والؿاث٣حن ،الخ اإلاُاٖم) .وهٓغا العجٟإ وؿبت اإلاخٗلمحن ٞةن
َظا الُ٣إ لضًه محزة جىاٞؿُت ٖالُت .وُٞما ًلي ملخها ًٖ بٌٗ ُ٢اٖاث الخضماث:
كطاع جكىىلى يا املعلىماث والاجصاالث
ٌٗخبر َظا الُ٣إ َى صٖامت ل٨ثحر مً الُ٣اٖاث ألازغي ،بما في طل ٪الهىاٖت والؼعاٖت والى٣ل والصخت والخٗلُم،
ّ
والخجاعة ،والخضماث اإلاهغفي ة ،والؿُاخت  .بالخالي ًم ً٨وَٗؼػ ألابٗاص اإلاسخلٟت للخىمُت ،خُث ؤهه َىاٖ ٥ال٢ت َغصًت
٢ىٍت بحن الاؾدثماعاث اإلاباقغة في ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث وزلٞ ٤غم الٗمل .و٢ض ؤْهغث وكغة بىعجالهض جغؾذ
مً ؤٚؿُـ  ،2012ؤن جُىٍغ ج٨ىىلىحُا المٖلىماث والاجهاالث في ٞلؿُين له ألا زغ بمًاٖٟت زل ٤الىْاث ٠بيؿبت
1بلى  ،3خُث ؤن زل ٤وُْٟت حضًضة في ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث حٗمل ٖلى زل ٤زالر وْاث ٠في ُ٢اٖاث
ؤزغي .
و٢ض قهضث نىاٖت ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث في ٞلؿُحن همىا ؾغَٗا مىظ 1994؛ وَٗمل خالُا في الُ٣إ خىالي
شخو في  987قغ٦ت ،وحكحر الخ٣ضًغاث بلى ؤن الدجم ؤلاحمالي مً بهخاج الُ٣إ ًهل بلى خىالي  900ملُىن صوالع
ا
8500
ؤمغٍ٩ي ،وهي ٖباعة ًٖ  ٪4.1مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الٟلؿُُجي ،وَى ًىمى بؿغٖت.
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حسجل الجامٗاث الٟلؿُُيُت في بصاعاث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث ما مجمىٖه ؤ ٥زغ مً َ 8000الب ،وٍخسغج
َ 2500الب ؾىىٍا .وجىو بُاهاث الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء في ال٨خاب ؤلاخهاجي الؿىىي لٗام  2015ؤن  ٪63مً ألاؾغ
لضيها حهاػ ٦مبُىجغ ٪48 ،مجها لضيها اجها ٫بكب٨ت ؤلاهترهذ.
حكحر الخ٣ضًغاث بلى ؤن الكغ٧اث ؤلاؾغاثُلُت حؿخىلي ٖلى  ٪40-20مً ؾى ١الاثناالث في ٞلؿُحن  ،وَٗىص طل ٪بالخؿاعة
ٖلى قغ٧اث ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث الٟلؿُُيُت بىدى  60ملُىن صوالع ؾىىٍا .وٖلى الغٚم مً التزاماتها بمىحب
ال٣اهىن الضولي ،بال ؤن بؾغاثُل حُٗ ٤جُىع ُ٢إ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجهاالث في ٞلؿُحن.
الظياخت
ٖلى الغٚم مً وٞغة اإلاىاعص الؿُاخُت وؤلام٩اهاث ال٨بحرة التي جخمخ٘ بها ٞلؿُحن ٧ىاحهت ؾُاخُت صًيُت وجاعٍسُت وز٣اُٞت
بال ؤن مؿاَمت الؿُاخت لؤلنقُت الا٢خهاصًت في ٞلؿُحن هي في الخض ألاصوىٟٞ ،ي ٖام  ،2014بل ٜبحمالي ؤلاًغاصاث بلى
 326ملُىن صوالع ؤمغٍ٩ي ،مما ٌك٩ل  ٪4مً ا لىاجج ا إلادلي ؤلاحمالي في ٞلؿُحن  .مً خُث اإلايكأثًٓ ،هغ الجهاػ اإلاغ٦ؼي
لئلخهاء ( )2012مسح اليكاٍ الؿُاحي بلى وحىص  6593ميكإة سخياخُت ،وحك٩ل  ٪4مً مجمىٕ اإلايكأث  ،وحك٩ل
اإلاُاٖم وقغ٧اث اإلاكغوباث  ٪68مً َظٍ اإلايكأث وثوْ ٠خىالي  ٪60مً بحمالي الٗمالت  ،بِىما ًمثل ٖضص الٗاملحن في
اإلايكأث الؿُاخُت (خىالي  23ؤل ِ٣ٞ ٪6 )٠مً بحمالي ال٣ىي الٗاملت في ٞلؿُحن .وهي ؤ٢ل مً البلضان اإلاجاوعة ،بما في
طل ٪ؾىعٍا ومهغ  .وَٗؼي الؿبب في اهسٟاى مؿاَمخه بلى الُ٣ىص اإلاٟغيت مً ٢بل الاخخال ٫الا ؾغاثُلي ٖلى جُىٍغ
ُ٢إ الؿُاخت بد٨م ؾُُغجه ٖلى اإلاىاٞظ واإلاٗابغ الخضوصًت ؾىٖلى اإلاٗالم واإلاىا ٘٢الؿُاخُت والضًيُت.
الصىاعت
ٌٗخبر الخهيُ٘ في ٞلؿُحن َى مٟخاح الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ،و٢ض خ ٤٣الُ٣إ الىجاح ٖلى الغٚم مً
الٓغو ٝالا٢خهاصًت ٚحر مؿخ٣غة  .وٍخمخ٘ بغوابِ زلُٟت وؤمامُت ٢ىٍت م٘ الا٢خهاص ؤلاؾغاثُلي ،خُث ٌٗخمض ُ٢إ
الخهيُ٘ بك٩ل ٦بحر ٖلى اإلاىاص الخام اإلاؿخىعصة ،الظي ٌك٩ل تهضًضا لخىمُخه.
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و٢ض بلٛذ مؿــاَمت ؤوكــُت الهــىاٖت ٞــي الىــاجج اإلادلــي ؤلاحمــالي %13و ٞــي الٗمالــت  % 13و٣ٞا لبُاهاث الجهاػ اإلاغ٦ؼي
لئلخهاء الٟلؿُُجي ٖام  ،2015وًىحض ؤ٦ثر مً  18ؤل ٠قغ٦ت وميكإة وهي في ٚالبُتها مكاعَ٘ مخىاَُت الهٛغ ونٛحرة
ُ
ًُضًغَا مال٩ىَا  .في خحن ؤن  %74.9مجها جىْ ٠ا٢ل مً زمؿت ٖما ٫وخىالي  ِ٣ٞ %0.5مً اإلايكأث التي جىْ ٠ؤ٦ثر
ً
مً ٖ 50امال ،وَٗمل في الُ٣إ الهىاعي ٖ 904.869امال ،خُث ٌؿاَم ُ٢إ الهىاٖاث الخدىٍلُت بىدى ( ٪10.6مً
خُث الُ٣مت الخُ٣ُ٣ت) في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي.
و٣ٞا للبدىر التي ؤحغٍذ مً ٢بل مٗهض ؤبدار الؿُاؾاث الا٢خهاصًت الٟلؿُُجي (ماؽ)ً ،خم جىػَ٘ ج٩لٟت ؤلاهخاج في
الُ٣إ الهىاعي الٟلؿُُجي ،بك٩ل ٖامٖ ،لى الىدى الخالي  :ج٩لٟت عؤؽ ما .)٪6.7( ٫الغؾىم والًغاثب ( .)٪8ألاحىع
والغواجب ()٪21.5؛ مضزالث ؤلاهخاج مً ٚحر البًاج٘ ( ،)٪6.6ومضزالث ؤلاهخاج مً الؿل٘ (ً .)٪57.3خم جىػَ٘ ج٩الُ٠
مضزالث ؤلاهخاج مً الؿل٘ في الُ٣إ الهىاعي الٟلؿُُجي بحن اإلاىاص الخام

()٪79.8؛ الى٢ىص ()٪6.2؛ اإلاُاٍ ()٪0.7؛

ال٨هغباء ()٪3.6؛ الخٗبئت والخٜلُ ٠واإلاىاص وحٗبئتها.
اَم الُ٣اٖاث الهىاُٖت جتر٦ؼ في الخالي:
كطاع ألاخرًت والجلىد الخصييع
ًىحض  454ميكإة حٗمل في َظا الُ٣إ وهي حك٩ل  %2.5مً ؾى ١الهىاٖت ،وجخمحز بانها ٦ثُٟت الٗمالت وٍخم جىُْ٠
ٖ 3643امل في َظا الُ٣إ وعٚم مؿاَمخه الًئُلت في الىاجج ؤلاحمالي

الهىاعي بال ؤهه ٌٗض مً الُ٣اٖاث ألا٦ثر

جىاٞؿُت في ٞلؿُحن هٓغا للمىخجاث طاث الجىصة الٗالُت  .مثل نىاٖت ألاخظًت في الخلُل التي جترا ٤ٞبالٗملُاث ًضوٍت
الهى٘ ،وبُا٢ت بهخاحُت بهدى  13ملُىن ػوج ؾىىٍا.
كطاع الخشب وألازار
حٗض ؤٖما ٫ألازار هي ألا٢ضم في ٞلؿُحن ،وحل ٚل نىاٖت ألازار وؿبت  %14.5مً بحمالي الٗمالت في الخهيُ٘ ،ووؿبت
 %17مً حمُ٘ اإلايكأث الهىاُٖت ،وَىا ٥ما ً٣غب مً  800مهىٗا في ألاٖما ٫الخكبُت و  3000مهى٘ ؤرار في
ٞلؿُحن  ،وحؿاَم الُ٣مت اإلاًاٞت لهظا الُ٣إ في الىاجج الاحمالي للهىاٖت ب
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 %39.3و %41.1لُ٣إ ألازلاب

وألازار ٖلى الخىالي وحٗخبرمً ؤَم ألاوكُت في ُ٢إ ٚؼة م٘ وحىص  600مهىٗا ،وَٗمل ٞحها ؤ٦ثر مً  5ؤل ٠شخو .
جهل ج٩لٟت خؿاباث ال٨هغباء واإلااء والى٢ىص بلى خىالي  ٪20مً بحمالي ج٩لٟت الخهيُ٘ في ٞلؿُحن ،وَى ما ٌٗاص ٫ألاحىع
والغواجب
كطاع اللصل واليظيج واملالبع
ٌ٘مل في َظا الُ٣إ ؤ٦ثر مً  2000قغ٦ت ،وٍىْٞ ٠حها ؤ٦ثر مً  12ؤل ٠شخو ،وحك٩ل اليؿاء حؼءا ٦بحرا مً ال٣ىة
الٗاملت .و٢ض ٖاوى الُ٣إ ؤ٦ثر م٘ اعجٟإ ُ٢مت الكُ٩ل ألامغ الظي ػاص مً ج٩لٟت وخضة الٗمل وحٗل اإلاىخجاث
الٟلؿُُيُت ؤ٢ل ٢ضعة ٖلى اإلاىاٞؿتً .خم مٗٓم ؤلاهخاج مً رال٣ٖ ٫ىص في الباًَ ،وٍ٣ضع ؤن  ٪70مً ؤلاهخاج ًبإ مدلُا
بِىما ًخم جهضًغ الباقي بك٩ل عثِسخي بلى بؾغاثُل  .حك٩ل اإلاىاٞؿت ٚحر الٗاصلت م٘ الىاعصاث ألاعزو اإلاك٩لت ألابغػ التي
ٌٗاوي مجها الُ٣إ.
كطاع املعادن الالفلصيت
ُيٖض ُ٢إ الدجغ والغزام َى ؤ٦بر ُ٢إ ٞغعي في  ٝلؿُحن في ٖضص الكغ٧اث ،وحجم اإلابُٗاث والٗمالت والاؾدثماع،
وحكٛل اإلاىخجاث اإلاٗضهُت الالٞلؼٍت ألازغي وؿبت  %18.6مً الٗمالت ،ووؿبت  %12.6مً حمُ٘ اإلايكأث ،وٍ٣ضع ؤن ؤ٦ثر
مً  18000شخو ٌٗملىن في ؤ٦ثع مً  2400قغ٦ت .،و٢ض بضؤ الُ٣إ في الؿىىاث ألازحرة بالخىحه بلى ا٫بىى ٥الخجاعٍت
للخهىٖ ٫لى حؿهُالث في ال٣غوى ً .خمحز َظا الُ٣إ بمحزة جىاٞؿُت ٦بحرة جخمثل بىٞغة اإلاىاص الخام اإلادلُت

وباللىن

الٟغٍض مً هىٖه واإلالمـ اإلامحز ،وحٗخبر الجىصة الٗالُت التي جم جىْيٞها في ازتياع و ُ٘٢ألالىاح و٦ظل ٪في اٖضاص اإلاىخج
ً
الجهاجي و٣ٞا للمؿخىياث الٗالُت مً اإلاماعؾاث الخهيُُٗت محزة جىاٞؿُت ؤزغي مً َظا الُ٣إ في ٞلؿُحن.
كطاع ألاغرًت واملشسوباث
ُ
قهضث نىاٖت ججهحز ألاٚظًت همىا ٦بحرا في الؿىىاث ألازحرة م٘ ما ً٣ضع ب  2300قغ٦ت حٗمل في َظا الُ٣إ ،وحكٛل
اإلاىخجاث الٛظاثُت وؿبت  %15.0مً الٗمالت ووؿبت  %12.6مً حمُ٘ اإلايكأث ،خُث ٌٗمل ٞحها ؤ٦ثر مً  14000شخو.
وجمثل ؾلت الٛظاء  ٪42مً الى٣ٟاث اإلاجزلُت  .وجخٟاوث خهت الؿى ١بحن  ٪90إلاىخجاث اللخىم بلى  ٪45إلاىخجاث ألالبان .
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وَٗخبر ػٍذ الؼٍخىن َى ؤٖٓم هجاح في نىاٖت اإلاىاص الٛظاثُت  .و٣ٞا لجهاػ ؤلاخهاء اإلاغ٦ؼي الٟلؿُحن يَ ،ىا 272 ٥مً
اإلاٗانغ الٗاملت في ٞلؿُحن وحك٩ل ؤلاًغاصاث ؤ٦ثر مً  10ملُىن صوالع ؤمغٍ٩ي.
وجىاحه مىخجاث ألالبان اإلاىاٞؿت ألاٖلى ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي والضولي  .بِىما حٗض اإلاسابؼ هي الٛالبُت في الكغ٧اث ،و٢ض
م٨ىذ الخبرة اإلاذعا٦مت في َظا الُ٣إ ٖلى ػٍاصة ٢ضعجه في ا إلاىاٞؿت ،وٍدخىي ٖلى ؾلؿلت الخىعٍض ألا٦ثر ج٩امال في
ٞلؿُحن ،ولضًه الغوابِ م٘ الٗضًض مً الُ٣اٖاث الٟغُٖت ألازغي مثل الُ٨ماوٍاث والبالؾدُ ٪والخٗبئت والخٛلُ٠
والُباٖت  .وحٗخبر زُىٍ ؤلاهخاج مغهت حضا و٢ابلت للخ ٠ُ٨بؿهىلت إلهخاج وجُىٍغ مىخجاث حضًضة ومسخلٟت

 .وجخميػ

اإلاىخجاث بىىُٖت حُضة ،خُث ا٦دؿبذ الٗضًض مً الكغ٧اث الكهاصاث الضولُت مثل  ISO 22000وهٓام جدلُل اإلاساَغ
وه٣اٍ الخد٨م الخغحت (.(HACCP
كطاع الصىاعاث الدوائيت
حٗخبر الهىاٖاث الضواثُت مً الهىاٖاث الغاثضة في ٞلؿُحن مً خُث مؿخىاَا الٗلمي والخ٨ىىلىجي ،وج٨مً ؤَمي

ة

نىاٖت ألاصوٍت ٦سُاع بؾتراجُجي لخد ٤ُ٣ألامً الضواجي الٟلؿُُجي ،و٢ض ُٗ٢ذ قىَا ٦بحرا في مىاءمت اإلاىانٟاث
الٗاإلاُت ،وٖلى الغٚم مً مؿاَمتها الًئُلت في الىاجج ؤلاحمالي اإلادلي بال ؤن بٌٗ الكغ٧اث جم٨ىذ مً الخهىٖ ٫لى
ُ
مىانٟت الخهيُ٘ الجُض الٟلؿُُيُت ،والتي جمىذ خؿب مىانٟاث مىٓمت الصخت الٗاإلاُت٦ ،ما جم٨ىذ بٌٗ الكغ٧اث
مً خُاػة قهاصة الخهيُ٘ الجُض ألاوعوبُت  .وجلٗب َظٍ الهىاٖت ً
ً
ؤؾاؾُا في حُُٛت اخخُاحاث الؿى ١اإلادلي مً
صوعا
الضواء بيؿبت جتراوح بحن ( )%55-50مً الاؾتهال ٥اإلادلي مً ألاصوٍت  .و٢ض خهل جُىعا ملخىْا في وؿبت الهاصعاث
الضواثُت بلى ألاؾىا ١الٗغبُت وؤلا٢لُمُت ً .ىَْ ٠ظا الُ٣إ  1300شخو وَى مً الُ٣اٖاث طاث اهخاحُت ٖالُت
للٗامل جهل ٖلى  42ال ٠صوالع ؤمغٍ٩ي
كطاع البالطديك واملطاط
جىَْ ٠ظٍ الهىاٖت ؤ٦ثر مً  2000شخو ،وحٗخبر نىاٖتخاؾمت للٗضًض مً الُ٣اٖاث الٟغُٖت ألازغي ،خُث ًخم
بهخاج مجمىٖت واؾٗت مً اإلاىخجاث التي ًخم جهيُٗها في ٞلؿُحن مثل ألاهابِب والخجهحزاث ،وألاُ٦اؽ البالؾدُُ٨ت
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والخاوٍاث ،وػحاحاث اإلاُاٍ ،وؤصواث اإلاُبش ،البىلِؿترًً ،ومىخجاث اإلاُاٍ  .وٍخم جُبُ ٤الجىصة بك٩ل عثِسخي إلاىخجاث
جىاؾب نىاٖت البىاء والدكُِض ومىاص الخٗبئت والخٛلُ ٠الٛظاجي..
الصزاعت
جلٗب الؼعاٖت صوعا ا٢خهاصًا واحخماعي ا وز٣اُٞا َاما في خُاة الٟلؿُحن ًً ،خُث حٗبر ًٖ الهىٍت واعجباٍ الٟلؿُُىحن
بإعيهم ،وج٣ضع اإلاؿاخت اإلاؼعوٖت خالُا ب

 1.627ملُىن صوهم ؤي اهسًٟذ بدىالي ؾخت ؤيٗا ٝهدُجت لؿُاؾت

الاخخال ٫ومهاصعة ألا عاضخي مىظ ٖام  1967وختى جاعٍسه ،وَظا ٌٗاص ٪21 ٫مً بحمالي اإلاؿاخت الؼعاُٖت ٪90 ،مجها في
الًٟت الٛغبُت و ٪10في ُ٢إ ٚؼة  .وحؿاَم الؼعاٖت ب  ٪3.6مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في ٖام  ،2015وحكٛل  %8.7مً
احمالي ال٣ىة الٗاملت
حٗخبر ٞلؿُحن مهضعا لل٣لُل مً الخًغواث وا لؼٍخىن والخمًُاث ،ومؿخىعصا للمدانُل الخ٣لُت والٟا٦هت ومٗٓم
الخًغواث .وٍخم بهخاج َظٍ اإلاىخجاث بإ٢ل مً ال٨مُاث اإلاُلىبت ،وال ج٩ىن مخىٞغة زالٞ ٫تراث مُٗىت مً الؿىت ً .خم
اؾخٛال ٫زلثي ألاعاضخي اإلاؼعوٖت في ٞلؿُحن إلهخاج الؼٍخىن ،وٍ ٘٣مٗٓمها في الًٟت الٛغبُت

(خىا٫ي  900ؤل ٠صوهم).

وجمثل نىاٖت ػٍذ الؼٍخىن عب٘ بحمالي الىاجج اإلادلي الؼعاعي  ٝي ٞلؿُحن وجىْ ٠ؤ٦ثر مً  100ؤل ٠ؤؾغة .و٢ض ٦ك٠
اإلاسح الظي ؤحغي في ٖام  2012ؤن ؤلاهخاج الؼعاعي في ٞلؿُحن ٌكمل  ٪64مً الٟىا٦ه (الؼٍخىن والخمغ والؼبِب،
الخمًُاث واإلاىػ ) و %24مً اإلادانُل الخ٣لُت (الظعة وال٣مذ والكٗحر ) و ٪12مً الخًغواث (بما في طل ٪ألاٖكاب ).
ًىو الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء في ال٨خاب ؤلاخها جي الؿىىي  2015ؤن َىا 32 ٥ؤل ٠عؤ ؽ مً اإلااقُت والخُاػاث
اإلاسخلُت في ٞلؾُحنَ .ظٍ الخُاػاث جيخج  95ؤل ًَ ٠مً اللخىم194 ،ؤل ًَ ٠مً الخلُب و 390مليون بًُت و216
ًَ مً الٗؿل.
ُ
جلٗب ج٩لٟت اإلاضزالث صوعا عثِؿُا في جدضًض ال٨مُت اإلا َىخجت وجازغ بك٩ل مباقغ ٖلى عبدُت اإلاؼاعٖحن

 .و٢ض ؤْهغ مسح

ؤحغجه وػاعة الؼعاٖت ؤن ألاؾمضة حك٩ل  ٪21مً بحمالي ج٩لٟت اإلاضزالث ،جلحها اإلابُضاث ( ،)٪20والٗمالت (ً .)٪18خم
جُُ٣ض مضزالث ؤلاهخاج الؼعاعي بما في طل ٪البظوع والكخالث وألاؾمضة ،واإلابُضاث الخكغٍت مً ٢بل

الاخخال ،٫و٢ض

حؿببث َظٍ الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى اؾخحراص ٞلؿُحن مً ألاؾمضة ب٣ٟضان  ٪33-20مً بهخاحُت الؼعاٖت  .وهٓغا العجٟإ
24

الخ٩لٟتٞ ،ةن بحمالي ؤلاهخاج الؼعاعي في ٞلؿُحن لِـ ٧اُٞا لخلب ًت الاؾتهال ٥اإلادلي ،وفي ٧ل ٖامً ،خم بٚغا ١الؿى١
الٟلؿُُيُت بدىالي  500ملُىن صوالع ؤمغٍ٩ي مً اإلاىخجاث الؼعاُٖت مً اإلاؿخىَىاث.
حكحر ج٣اعٍغ البى ٪الضولي ؤهه في ٖام  ،2014ؤصث الؿُاؾاث ؤلاؾغاثُلُت (بما في طل ٪الخغوب والهجماث الٗؿ٨غٍت ٖلى
ٚؼة) والاؾدُالء ٖلى ألاعاضخي بلى زؿاثغ ما بحن  250و 450ملُىن صوالع في ؤلاهخاج الؼعاعي في ٞلؿُحن ،وٍظ٦غ ؤن ؤ٦ثر مً
٨َ 445خاع مً ألاعاضخي الؼعاُٖت جإزغث مً حغاء الخضمحر بما في طلَ ٪ضم  64بئر ػعاعي .وٖالوة ٖلى طل ،٪جٟغى بؾغاثُل
مً حاهب واخض ٢اهىها مً اٖ ٫هض الٗثماوي الظي ًىو ؤن ٧ل ؤع ى ٚحر مؼعوٖت ،إلاضة  3ؾىىاث مخخالُت حٗخبر مهجىعة
وٍخم الاؾدُالء ٖلحها مً ٢بل الاخخال ،٫وفي  15هِؿان ا٦ضث الخ٨مت الٗلُا في اؾغاثُل جُبُ٢ ٤اهىن ؤمال ٥الٛاثبحن
الظي ٌؿمذ باؾخمغاع مهاصعة اإلامخل٩اث وألانى ٫في ال٣ضؽ الكغُ٢ت.
وال ٌؿخُُ٘ اإلاؼاعٖىن الىنى ٫بلى ؤعايُه م ومىاعصَم اإلااثُت التي ج ٘٣في مىُ٣ت الخماؽ في الًٟت الٛغبُت ،واعتهاهه
بالخهىٖ ٫لى جهاعٍذ زانت ،باإلياٞت بلى وحىص اإلاىُ٣ت الٗاػلت اإلامخضة ٖلى َى ٫خضوص ُ٢إ ٚؼة

التي مىٗذ

اإلاؼاعٖحن مً اؾخسضام اعايحهم وهي  1000-300متر .و٢ض ؤلخ٣ذ الخغوب اإلاخخالُت ٖلى ُ٢إ ٚؼة الًغع بما ًخٗل٤
ّ
وحكبٕ بيؿبت الغنام بضعحاث
بةػالت وجضمحر التربت الؿُدُت مما حٗلها ٚحر زهبت  ،وجضَىعث هىُٖت الهىاء وجلىر
اٖلى مما حٗخبعَا مىٓمت الصخت الٗاإلاُت م٣بىلت  ،وطل ٪خؿب ما وعص في ج٣غٍغ اإلاجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي في الامم
اإلاخدضة لٗام .2016
ً ٘٣ما ي٢اعب مً  ٪63مً ألاعى الؼعاُٖت في ٞلؿُحن يمً اإلاىاَ ٤اإلاؿماة (ج) ،وٍ ٘٣مٗٓمها في ٚىع ألاعصن الظي
حؿُُغ ٖلحها بؾغاثُل  .بِىما ج ٪18.8 ٘٣في اإلاىُ٣ت (ب)؛ و %18.3في اإلاىُ٣ت (ؤ)  ِ٣ٞوهي التي ج ٘٣يمً الؿُُغة
الٟلؿُُيُت .حك٩ل اإلاىُ٣ت اإلاؿماة (ج)  ٪61مً الًٟت الٛغبُت وجًم الثلثحن مً مجمىٕ اإلاهاصع الؼعاُٖت ،وحؿُُغ
ٖلحها اؾغاثُل بال٩امل ،وحٗخبر َظٍ اإلاىُ٣ت ألا٦ثر زهىبت وحٗخبر خاؾمت مً احل جد ٤ُ٣الخىمُت

ً .د ٤للٟلؿُُىحن

بالبىاء ٖلى  %1.5مً اإلاىُ٣ت اإلاؿماة (ج) ،م٣ابل  %20مً اإلاىُ٣ت هٟؿها مىاٖ ٤ٞلحها لخُِ الاؾدُُان الاؾغاجي لي،
الُلبث التي ًخ٣ضم بها الٟلؿُُىِىىن للخهىٖ ٫لى جغازُو  .وفي ال٣ضؽ الكغُ٢ت ٌُؿمذ
ا
ُوٍىاٖ ِ٣ٞ ٤ٞلى  % 1.5مً
في البىاء ٖلى مؿاخت ال جخجاوػ  %13مً اإلاؿاخت الخابٗت للبلضًت في خحن ُ
موصع  %35مً اإلاؿاخت لهالح اإلاؿخىَىاث .
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وطل ٪خؿب ج٣غٍغ اإلاجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي في الامم اإلاخدضة لٗام  .2016وٍ٣ضع البى ٪الضولي ؤن الُ٣ىص ؤلاؾغاثُلُت
ٖلى َظٍ اإلاىُ٣ت ّ
ج٩ل  ٝالا٢خهاص الٟلؿُُجي 3.4ملُاع صوالع ؾىىٍا .وؤن ألاوكُت الا٢خهاصًت ٢اصعة ٖلى جىلُض 800
ملُىن صوالع مً ؤلاًغاصاث الًغٍبُت ،وَظا ٌٗاص ٫هه ٠صًىن الخ٩ىمت الٟلؿُُيُت.
الصًد
ٌٗخبر الهُض نقاَا ا٢خهاصًا َاما في ٚؼة ،و٢ض ؤ صث الُ٣ىص ؤلاؾغاثُلُت اإلاٟغويت حٗؿٟا ٖلى ألامُا ٫البدغٍت (خُث
ههذ ؤوؾلى ٖلى  20مُال بدغٍا) بلى اهسٟاى ٖضص الهُاصًً بيؿبت الثلثحن بلى ما ً٣اعب  3000نُاص  ،ِ٣ٞواهسٌٟ
الضزل الؿىىي مً الهُض في ٚؼة مً  10ملُىن صوالع بلى ؤ٢ل مً ههَ ٠ظا اإلابل . ٜو٢ض ؤصث الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى
خ٣ى ١نُض ألاؾما ٥بلى ؤلاٞغاٍ في نُض ألاؾما ٥في اإلاُاٍ الؿاخلُت الطخلت مما ؤصي بلى هًىب مىاَ ٤الخ٩ازغ .
املياه
جُ٣ض بؾغاثُل اؾخسضام اإلاُاٍ ،وحؿخٛل اإلاىاعص اإلااثُت الٟلؿُُيُت مىظ بضء الاخخال ٫لهالخها ،وٍدغم الٟلؿُُيُحن مً
خ٣هم في الاؾخٟاصة مً اإلاىاعص اإلااثُت مً ن َغ الاعصن ونهغ الحرمى ،٥عٚم ؤن خىالي  ٪11مً نهغ ألاعصن ً ٘٣في الًٟت
ُ
الٛغبُت ،خُث جم مهاصعة اإلاىاَ ٤الىاٗ٢ت ٖلى َى ٫الًٟت الٛغبُت للجهغ ،وؤ ٖلىذ مىاَٖ ٤ؿ٨غٍت  .خالُاً ،خم ؾغ٢ت
ؤ٦ثر مً  ٪85مً المًاٍ الٟلؿُُيُت مً الُب٣اث الجىُٞت بالًٟت الٛغبُت مً ٢بل بؾغاثُل ،وَى ما ًمثل

 ٪25.3مً

اخخُاحاتها مً اإلاُاٍ .
ط٦غ ج٣غٍغ للبى ٪الضولي ؤن ه٣و الغي هخج ٖىه ٣ٞضان  11ؤلٞ ٠غنت ٖمل و ٪10مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي%6.8 ،
 ِ٣ٞمً مجمىٕ ألاعاضخي اإلاؼعوٖت في الًٟت الٛغبًت ًخم عيها ،بِىما ًخم عي خىالي  ٪70مً اإلاؿاخت اإلاؼعوٖت مً ٢بل
اإلاؿخىَىحن ؤلاؾغاثُلُحن.
وفي ج٣غٍغ اإلاجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي في الامم اإلاخدضة لٗام ًٓ ،2016هغ ؤن مخىؾـِ اؾـخسضام اإلاُاٍ في ٚؼة ًهل
بلى  79لتر في لُىم وَى ؤ٢ل مً  100لتر والظي جىصخي به مىٓمت ا٫صخت الٗاإلاُت ،واإلاُاٍ الجىُٞت الؿاخلُت ملىزت ،و%96
مً اإلاُاٍ ٚحر نالخت لالؾتهال ٥البكغي ،وجهل نؾبت  %23مً ٚؼة ٚحر مىنىلت بكب٨ت الهغ ٝالهخي ،وٍخىحب ٖلى
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الؿ٩ان قغاء اإلاُاٍ بٗكغة ؤيٗا ٝؾٗغ اإلاُاٍ الٗمىمُت .بِىما ًهل مٗض ٫الاؾخسضام في الًٟت الٛغبية بلى  ،%40بًىما
في اإلاىاَ ٤اإلاؿماة (ج) ًىس ٌٟبلى ٖ ،% 20لما ان  % 70مً َظٍ اإلاىاَٚ ٤حر مىنى ٫بكب٨ت مُاٍ  .بِىما ٌؿتهل٪
اإلاؿخىَىىن ؤلاؾغاثُلُىن ًىمُا  183لترا .وفي ال٣ضؽ ا لكغُ٢ت ٞةن  %64مً الاؾغ الٟلؿُُيُت  ِ٣ٞمىنىلت عؾمُا
بالبيُت الخدخُت للمُاٍ.
بيئت ألاعمال
ًىا٢ل ج٣غًغ مماعؾت ؤوكُت ألاٖما( ٫الخ٣غٍغ الؿىىي الظي ًهضع ًٖ البى ٪الضولي ،وٍبدث في ا ٢خهاصاث  190صولت
خى ٫الٗالم ،ويهٓغ في مجاالث الخ٣ضم ؤو التراح٘ في  10بىىص في ؤوكُت ألاٖما .) ٫جخٗل ٤البىىص الٗكغة في ً٢اًا بضء
اليكاٍ الخجاعي ،واؾخسغاج جغازُو البىاء ،والخهىٖ ٫لى

ال٨هغباء ،وحسجُل اإلالُ٨ت ،والخهىٖ ٫لى الاثخمان،

وخماًت اإلاؿدثمغًٍ ألا٢لُت ،وص ٘ٞالًغاثب ،والخجاعة ٖبر الخضوص ،وبهٟاط الٗ٣ىص ،وحؿىٍت خاالث ؤلاٖؿاع(الخٗثر).
ً
ً
و٢ض اخخلذ ٞلؿُحن الترجِب ٖ 140اإلاُا و ٖ 15غبُا في ج٣غٍغ مماعؾت ؤوكُت ألاٖما ،2017 ٫وٍظ٦غ ؤن جغجِب ٝلؿُحن
ً
زال ٫الٗام اإلااضخي٧ ،ان ًبلٖ 129 ٜاإلاُا ،ل ً٨مجمىٖت البى ٪الضولي ؤحغث حٗضًالث ٖلى ع٢م الٗام اإلااضخي ،لُهبذ
ً
ً
ً
ٖ 138اإلاُا .وحاء جغجِب ٞلؿُحن في بىض "بضء اليكاٍ الخجاعي" ٖ 169اإلاُا مً ؤنل  190ا٢خهاصا ،بِىما اخخلذ الترجِب
ً
 157في اؾخسغاج جغازُو البىاء ،و 70في الخهىٖ ٫لى ال٨هغباء .وحاءث في الترجِب ٖ 93اإلاُا في حسجُل اإلالُ٨ت ،و 18في
الخهىٖ ٫لى الاثخمان (ال٣غوى) ،وفي اإلاغ٦ؼ  158في خماًت اإلاؿدثمغًٍ  ،و  101في ص ٘ٞالًغاثب ،و  99في الخجاعة ٖبر
الخضوص ،و 122في بهٟاط الٗ٣ىص ،و 169في حؿىٍت خاالث ؤلاٖؿاع.
ل٣ض زُذ الخ٪ومت الٟلؿُُيُت مازغا زُىاث ملمىؾت هدى جدؿحن بِئت ؤوكُت ألاٖما ،٫والتي ٧ان ؤبغػَا جُبُ٤
٢اهىن اإلاٗامالث اإلاكمىلت بًماهاث ،الظي وي٘ ألاؾـ ال٣اهىهُت والىٓم الخضًثت لخىُٓم اؾخسضام ألانى ٫اإلاى٣ىلت
ً٦ماهاث مثل ألاعاضخي ؤو الٗ٣اعاث للمىا٣ٞت ٖلى ٢غى ما ٦ .ما جم ز ٌٟج٩لٟت بضء وكاٍ ألاٖما ٫في ٞلؿُحن ًٖ
َغٍ ٤بلٛاء مُلب الخض ألاصوى لغؤؽ اإلاا ٫اإلاضٞىٕ ٖىض الدسجُل ،بياٞت بلى طل ،٪ؤنبذ ص ٘ٞالًغاثب ؤ٦ثر ؾهىلت
للكغ٧اث٦ .ما اٖضث وػاعة الا٢خهاص الىَجي مكغوٕ ٢اهىن الكغ٧اث ،بضًال ًٖ ال٣ان ون ألاعصوي ًغح٘ لٗام  1964الظي
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مىاؾب لٓغو ٝالٗمل الخالُت ،وٍخًمً مكغوٕ ال٣اهىن الجضًض بٌٗ اإلاماعؾاث الجُضة الخانت بالدسجُل،
ا
الٌٗض
وخماًت اإلاؿدثمغًٍ ؤصخاب خهو ألا٢لُت ،وجىُٓم حؿىٍت الضًىن.
الاطدثماز
ؤقاعث الىخاثج و٣ٞا إلاسح الاؾدثماع ألاحىبي للماؾؿاث اإلاُ٣مت في ٞلؿُحن لٗام  ،20159بلى ؤن الاؾدثماعا ث الخاعحُت
التي ٢امذ بها اإلااؾؿاث اإلاُ٣مت في ٞلؿُحن جٟى ١ما ًمل٨ه ٚحر اإلاُ٣محن مً اؾدثماعاث في اإلااؾؿاث اإلاُ٣مت في
ٞلؿُحن .خُث بل ٜبحمالي عنُض الاؾدثماعاث الخاعحُت للماؾؿاث اإلاُ٣مت في ٞلؿُحن في الخاعج

(ألانى5,916 )٫

ملُىن صوالع ؤمغٍ٩ي نهاًت  ،2015بِىما بل  ٙبحمالي عنُض الاؾدثماعاث ألاحىبُت في اإلااؾؿاث اإلاُ٣مت في ٞلؿُحن
(الخهىم)  2,987ملُىن صوالع ؤمغٍ٩ي في نهاًت  .2015و٢ض بًيذ هخاثج اإلاسح ؤن  %59.0مً الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة
في اإلااؾؿاث اإلاُ٣مت في ٞلؿُحن جتر٦ؼ في ُ٢إ الىؾاَت اإلاالُت ،في خحن ؤن  %78.9من مجمىٕ الاؾدثماعاث ألاحىبُت
اإلاباقغة في اإلااؾؿاث اإلاُ٣مت في ٞلؿُحن ٢اصمت مً ألاعصن

 .باإلياٞت بلى ؤن هدى  %53.0مً اؾدثماعاث الخآٞت

ألاحىبُت في اإلااؾؿاث اإلاُ٣مت في ٞلؿُحن ،جتر٦ؼ في ُ٢إ الىؾاَت اإلاالُت ،خُث ؾاَمذ اؾدثماعاث الخآٞت ال٣اصمت
مً ألاعصن بدىالي  %46.7مً مجمىٕ اؾدثماعاث الخآٞت ألاحىبُت في اإلااؾؿاث اإلاُ٣مت في ٞلؿُحن.
وحٗمل َُئت حصجُ٘ الاؾدثماع ٖلى جم٨حن الاؾدثماع اإلادلي واؾخُ٣اب الاؾدثماع ألاحىبي لخد ٤ُ٣ؤولىٍاث الخىمُت في
ٞلؿُحن ،وطل ٪مً زال ٫جىٞحر زضماث مخُىعة للمؿدثمغًٍ اإلادلُحن وألاحاهب ،وحؿهُل ٖملُت الخىانل بحن الُ٣إ
الخام والخ٩ىمت ،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤الىاٞظة الاؾدثماعٍت اإلاىخضة لخضماث اإلاؿدثمغًٍ ،ومىذ خىاٞؼ مجؼٍت لالؾدثماع
وحظب اؾدثماعاث حضًضة بإخضر وؾاثل التروٍج ،مما ًًمً وحىص بِئت اؾدثماعٍت مىاٞؿت في ٞلؿُحن.
و٢ض اقاعث بُاهاث الهُئت الى ان ٖضص الم قاعَ٘ التي اؾخٟاصث مً الخىاٞؼ في جغاح٘ مىظ الٗام ٖ ،2014لى الغٚم مً
احغاء حٗضًالث ٖلى ٢اهىن حصجُ٘ الاؾدثماع خُث جم جُىٍغ مىٓىمت الخىاٞؼ التي حؿتهض ٝحصجُ٘ ٖملُت الخهضًغ،

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2231.pdf
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واؾخسضام اإلا٩ىن اإلادلي ؤو ٖضص الٗاملحن في ٧اٞت الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت ؾىاء الؿُاخت ،الهىإ ة ،الؼعاٖت ،الخٗلُم
والصخت ،ؤ٦ثر مما ٌؿتهض ٝحجم عؤؽ اإلاا.٫
دول ( :)2عدد املشازيع التي إطخفادث مً خىافص كاهىن حشجيع الاطدثماز وكيمت زأض املال خظب اللطاع
الاكخصادي ،خظب الظىت (الليمت باملليىن دوالز)
السبع الثالث 2016
2015
2014
2013
اللطاع
الاكخصادي
الُ٣مت
الٗضص
الٗضص الُ٣مت
الُ٣مت
الٗضص
الُ٣مت
الٗضص
6.5
10
5.2
15
20.8
31
26.3
46
نىاعي
1.1
2
0.6
1
19.9
9
10.0
8
ؾُاحي
0.3
1
0.0
0
7.1
7
1.2
1
ػعاعي
0.0
0
0.0
0
0
0
0
2
ج٨ىىلىحُا مٗلىماث
زضماث ؤزغي
1.2
1
0.0
0
6.5
4
1.1
1
9.1
14
5.8
16
54.3
31
38.6
58
المحمىٕ
اإلاهضعَُ :ئت حصجُ٘ الاؾدثماع الٟلؿُُيُت.
عٚم التراح٘ في ٖضص اإلاكاعَ٘ اإلاسجلت ،بال ؤهه جغا ٤ٞبؼٍاصة في ُ٢مت عؤؽ ما ٫اإلاكاعَ٘ ،ومً ؤَم ٖىامل التراح٘ في ٖضص
اإلاكاعَ٘ اإلاسجلت ،باإلياٞت بلى ٖضم الاؾخ٣غاع في اإلاىُ٣ت الظي ؤزغ ٖلى اؾتهضا ٝالاؾدثماعاث الخاعج

ًت ،هي الٟترة

الاهخ٣الُت التي مغث بها الهُئت بحن ٖملُت حٗضًل ال٣اهىن مىخهٖ ٠ام  2014وبنضاع هٓام ال٣اهىن مىخهٖ ٠ام .2015
وٍخم ج٣ضًم الخىاٞؼ بلى اإلاؿدثمغًٍ واإلاؿخإحغًٍ ؤًًا في اإلاىاَ ٤الهىاُٖت ،خُث جدٓى بغػمت مً الخىاٞؼ الًغٍبُت،
وجىٞغ بجى جدخُت مخُىعة ،وحٗذبغ الهُئت الٗامت للمضن الهىاُٖت واإلاىاَ ٤الهىاُٖت الخغة الجهت اإلاؿاولت ًٖ بوكاء
مىاَ ٤نىاُٖت جخمخ٘ بمىانٟاث ٖاإلاُت بهض ٝحظب الاؾدثماعاث ألاحىبُت واإلادلُت.
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والحما ٫الىي٘ الا٢خهاصي في ٞلؿُحن ،جم اٖضاص الجضو ٫الخالي والظي

ٌؿخٗغى اَم ه٣اٍ الًٗ ٠وه٣اٍ ال٣ىة

اياٞت الى الٟغم اإلاخاخت واَم الخدضًاث امام الا٢خهاص الٟلؿُُجي  .خُث حؿعى وػاعة الا٢خهاص بلى الاؾخٟاصة مً
الٟغم اإلاخاخت وحٗؼٍؼ ه٣اٍ ال٣ىة بك٩ل ممىهج و ٤ٞا٫زُت ا٫جىمىٍت الٟلؿُُيُت.

دول ( )3اهم هلاط اللىة والظعف والفسص والخددًاث
هلاط اللىة
٢ ىي ٖاملت مخٗلمت.
 مجخم٘ ٞتي.
 مى ٘٢بؾتراجُجي وحٛغافي ممخاػ ،جىىٕ مىادي وخُىي،
اعر جاعٍذي وخًاعي ،واَمُت صًيُت.
ُ٢ إ زام خُىي.
ً
 قب٨ت اجهاالث مخُىعة وؿبُا.
 قغا٦ت وج٩املُت بحن الُ٣إ الخ٩ىمي والخام
وألاَلي.
 جىٞغ الامً والاؾخ٣غاع.
 اجٟاُ٢اث ججاعٍت مبرمت م٘ ال٘صًض مً صو ٫الٗالم .
 التزام عؾمي مً ٧اٞت اإلاؿخىٍاث في صٖم الخىمُت
الا٢خهاصًت.
 جىٞغ خىاٞؼ اؾدثماعٍت مسخلٟت.
ُ٢ إ مالي مخُىع.
 جىٞغ مجمىٖت مً الؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث الهاصٞت
لخىمُت الا٢خهاص الىَجي.
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هلاط الظعف
 يٗ ٠ال٣ضعة الخىاٞؿُت للمىخجاث الٟلؿُُيُت.
 جغاح٘ مؿاَمت الُ٣اٖاث الاهخاحُت في الىاجج اإلادلي
الاهخاجي.
 يٗ ٠البدث والخُىٍغ لخلبُت اخخُاحاث ُ٢إ
الاٖما.٫
٢ لت حجم الهاصعاث.
 ؾىٚ ١حر مىٓم وٖضص ٦بحر مً اإلايكاث حٗمل بك٩ل
ٚحر عؾمي.
الا٢خهاصي.
ة
 يٗ ٠مكاع٦ت اإلاغؤة في اليكاَاث
 الاه٣ؿام بحن قُغي الىًَ.
 يٗ ٠الاَخمام بخُىٍغ الجمُٗاث الخٗاوهُت
ومىخجاتها.
 يٗ ٠بِئت الٗمل اإلام٨ىت والجاطبت لالؾدثماع.
 اعجٟإ مٗض ٫البُالت زانت ٖىض ٞئت الخغٍجحن.
 الؿُاؾت اإلاهغُٞت ٚحر مىحهت لخُىٍغ الُ٣إ
الخام.
 يٗٗٞ ٠الُت اإلاىٓىمت الً٣اثُت اإلاسخهت.

الفسص
ٞ غم اؾدثماعٍت مخىٞغة في الُ٣اٖاث الا٢خهاصًت
اإلاسخلٟت زانت الؼعاٖت والاوكاءاث والؿُاخت
والهىاٖت والُا٢ت.
 الاؾخٟاصة مً الاجٟاُ٢اث الخجاعٍت واإلاٗاملت الخًُٟلُت
للمىخجاث الٟلؿُُيُت في الٗضًض مً الضو.٫
 الضٖم الضولي لٟلؿُحن.
 جىٞغ مضن ومىاَ ٤الهىاُٖت الخغة.
 زبراث وعئوؽ امىا ٫لضي ٞلؿُُىحي اإلاهجغ وجُمذ
باالؾدثماع في الىًَ.
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الخددًاث
 اؾخمغاع الاخخال ٫الاؾغاثُلي ،والُ٣ىص بما يقمل:
ٖ oضم الؿُُغة ٖلى اإلاٗابغ الخجاعٍت.
ٖ oضم ال٣ضعة  ٫لىنى ٫بلى اإلاىاعص الُبُُٗت
والاؾخسضام للمىاَ ٤اإلاؿماة ج.
 oالاؾخمغاع في مهاصعة الاعاضخي وبىاء
اإلاؿخىَىاث وبىاء حضاع الًم والخىؾ٘
الٗىهغي.
 oاؾخمغاع خهاع ُ٢إ ٚؼة.
 اهسٟاى اإلاؿاٖضاث الضولُت.
 وي٘ ٚحر مؿخ٣غ في ال٘صًض مً الضو ٫اإلاجاوعة .
 الٗىإلات واإلاىاٞؿت الضولُت

اللظم الثالث
طياطاث اللطاع الاكخصادي

ثجغ٦ؼ ؾُاؾت الُ٣إ الا٢خهاصي في وػاعة الا٢خهاص الىَجي ٖلى زالزت ُ٢اٖاث ٞغُٖت هي:
كطاع الصىاعت والخدماث وحعصيص بيئت الاعمال
حٗمل وػاعة الا٢خهاص الىَجي ٖلى جىُٓم وجُىٍغ ُ٢إ الهىاٖت مً زال٫

ثَبُ٢ ٤غاع ب٣اهىن الهىاٖت ٦ ،ما

جدغم ٖلى خماًت ؤلاهخاح الىَجي مً زال ٫بٖضاص وجُبُ٢ ٤اهىن خماًت اإلاىخج الىَجي وم٩اٞدت الاٚغا.١
وحؿعى الىػاعة مً زال ٫الخٗاون م٘ الكغ٧اء في الُ٣إ الخام بلى جُٟٗل الُ٣إ الهىاعي مً زال ٫جىُٟظ
الاؾتراجُجُت الىَىُت للهىاٖت للٗكغ ؾىىاث ٢اصمت  ،بهض ٝجىمُت الهاصعاث مً زال ٫جُىٍغ ال٣ضعة الخىاٞؿُت
والخهضًغٍت للميكأث واإلاىخجاث الهىاُٖت وبالخالي ػٍاصة خهتها مدلُا وصولُا ٞ .ؼٍاصة حجم الهاصعاث الهىاُٖت
واخال ٫الىاعصاث هي اَضا ٝحؿعى الاؾتراجُجُت لخد٣ُ٣ها ،بما ًًمً جد ٤ُ٣الىمى الا٢خهاصي وزلٞ ٤غم ٖمل
واٖضة
باإلياٞت بلى اإلاؿاَمت في التروٍج للهىاٖت الىَىُت الٟلؿُُيُت ،وزانت قٗاع نى٘ في ٞلؿُحن في اإلاداٞل اإلادلُت
والضولُت .وخُث ان اإلاىاعص البكغٍت حٗخبر صٖامت ؤؾاؾُت في بىاء ال٣ضعة الخىاٞؿُت للهىاٖت ،لظل ٪حؿعى الىػاعة بلى
بىاء ٢ضعاث الٗاملحن بالهىاٖت ختى جخم ً٨مً ع ٘ٞالاهخاحُت وجدؿحن ألاصاء.
حؿعى الىػاعة اًًا بلى حٗؼٍؼ الكغا٦ت والخٗاون بحن الُ٣اٖحن الٗام والخام  ،بَض ٝجُىٍغ البيُت الخدخُت اإلاالثمت
مً زال ٫جىٞحر اإلاىاَ ٤الهىاُٖت ،وجىٞحر ا ل٨هغباء واإلاُاٍ بإؾٗاع مىاؾبت ،مً ؤ حل جس ٌُٟج٩لٟت الاهخاج بما
ٌؿاَم في جدؿحن ال٣ضعة الخىاٞؿُت للُ٣إ الهىاعي وبالخالي ثمُ٨ىه مً اإلاىاٞؿت ب٢لُمُا وصوليا .،
٦ما جىلي الىػاعة اَخماما زانا بذشجُ٘ الابخ٩اع والابضإ مً زال ٫اٖضاص وجِبُ٢ ٤اهىن خماًت اإلالُ٨ت الهىاعي ة
مً ؤحل يمان خ ٟٔخ٣ى ١اإلاىاًَ الٟلؿُُجي في ما ًخٗل ٤بمبخ٨غاجه الظَىُت مً ازتراٖاث وعمىػ وؤؾماء
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ونىع وجهامُم مؿخسضمت في الخجاعة وٍىبث ٤الاَخمام باإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت هٓغا للٗاثض ٖلى ألاٞغاص واإلاجخم٘ والا٢خهاص
اإلادلي مً زال ٫اإلاؿاٍ مت في حصجُ٘ الاؾدثماع وجد ٤ُ٣ألاعباح والٗىاثض ألصخابها.
ٖالوة ٖلى طل ،٪حٗمل الىػاعة ٖلى جُىٍغ زضماث ألاٖما ٫مً زال ٫الُ٣ام باإلحغاءاث الُٟ٨لت لخدؿحن بِئت
الاٖما ٫خُث جغ٦ؼ بك٩ل زام ٖلى الخضماث التي حؿتهض ٝاإلايكأث مخىاَُت الهٛغ والهٛحرة واإلاخىؾُت  .خُث
جضع ٥وػاعة الا٢خهاص الىَجي ؤَمُت اإلاؿاَمت الا٢خهاصًت للُ٣إ ٚحر اإلاىٓم في الا٢خهاص الٟلؿُُجي ؾىاء ٖلى
مؿخىي زلٞ ٤غم الٗمل ؤو مؿاَمخه في الىاجج اإلادلي وصوعٍ في جد ٤ُ٣مخُلباث اإلاؿتهل٨حن ،لظل ٪حؿعى الىػاعة
وبالخٗاون م٘ الكغ٧اء بلى الخض مً جىؾ٘ الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم وجدىٍله بك٩ل جضعٍجي بلى ُ٢إ مىٓم مً زال ٫ػٍاصة
الخىاٞؼ واإلاخمثلت بخس ٌُٟج٩الُ ٠الدسجُل ،وبنالح ال٣ىاهحن لىاْمت لخل ٤بِئت ؤٖما ٫حصج٘ بلى الاهًمام بلى
الُ٣إ اإلاىٓم ،وجدؿحن ٞغم الخهىٖ ٫لى ٢غوى جمىٍلُت  .وحصج٘ وػعاة الا٢خهاص الاهخ٣ا ٫بلى الُ٣إ اإلاىٓم
مً زال ٫الدسجُل بالسجل الخجاعي الظي ًم ً٨مً ػٍاصة ال٣ضعة ٖلى الُ٣ام بإٖما ٫الاؾخحراص والخهضًغ،
والخهىٖ ٫لى ٖالمت ججاعي ،و ٖلى اؾم ججاعي وخماًخه ،والدسجُل في الٛغ ٝالخجاعٍت مما ًم ً٨مً اإلاكاع٦ت في
اإلاٗاعى اإلادلُت والضولُت ،باإلياٞت بلى الاؾخٟاصة مً الخدُ٨م الخجاعي.
وجضع ٥وػاعة الا٢خهاص الىَجي ؤَمُت بصماج اإلاغؤة في ألاوكُت الا٢خهاصًت مً مىُل ٤ؤهه ال ًم ً٨جد ٤ُ٣جىمُت
مؿخضامت صون اؾدثماع مىاعصٍ وزانت الغؤؾما ٫البكغي وصٖمه

 .لظل ٪حؿعى الىػاعة بلى الاَخمام بهظٍ الٟئت

والىنى ٫بلحها وج٣ضًم زضماث هىُٖت ومالثمت لها ،وبًجاص آ لُاث لخدٟحز اليؿاء ناخباث اإلاكاعَ٘  /اإلايكأث الهٛحرة
ومخىاَُت الهٛغ وزانت في الُ٣إ ٚحر اإلاىٓم ،بهض ٝالخدى ٫بلى الُ٣إ اإلاىٓم و الاؾخٟاصة مً البرامج والخضماث
ؾىاء مً الُ٣إ الخ٩ىمي ؤو الخام.
وج٣ىم الىػاعة بخدؿحن ؤصاء الخضماث اإلا٣ضمت للجمهىع والُ٣إ الخام مً

زال ٫جُبُ ٤الالمغ٦ؼٍت في اإلا٩اجب

اإلاىحىصة في اإلاضًغٍاث ،مً ؤحل جىٞحر اإلاٗلىماث اإلاُلىبت باؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت مً ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ،
وحؿهُل ؤلاحغاءاث بما ٌؿاَم في جدؿحن بِئت ألاٖما.٫
كطاع الخجازة الخاز يت والاطدثماز جضع ٥الخ٩ىمت الٟلؿُُيُت ؤَمُت جُىي ع البيُت الخدخُت الىَىُت الخانت
بالجىصة في ٞلؿُحن  ،ويغوة طل ٪مً ؤحل مىاحهت الخدضي الظي ًىاحهه الُ٣إ الخام في صزى ٫ألاؾىا١
33

الخاعحُت ،والتي جخُلب الامخثا ٫م٘ اإلاخُلباث الضولُت  .بىاء ٖلى طل ٪جم اٖضاص وزُ٣ت الؿُاؾت الىَىُت للجىصة مً
ؤحل جىحُه حمُ٘ اإلاباصعاث التي حٗجى بالجىصة والاهخاحُت في ٞلؿُحن  ،وو٣ٞا لهظٍ الىزُ٣ت جلتزم الخ٩ىمت
الٟلؿُُيُت بةٖاصة نُاٚت الاهٓمت الىَىُت والبيُت الخدخُت الخانت بالُ٣اؽ والاٖخماص وجُُ٣م اإلاُاب٣ت والٗمل
ٖلى حٗؼٍؼَا وجدؿُجها واصامتها بُٛت حؿهُل الخجاعة وحؿغَ٘ عجلت الخىمُت الا٢خهاص ًت والخض مً ال٣ٟغ ،وجلتزم في
الى٢ذ طاجه بدماًت صخت الؿ٩ان وؾالمت البِئت.
ً
وفي َظا ؤلاَاع حؿعى ماؾؿت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ بلى بٖضاص اإلاىانٟاث الٟلؿُُيُت اإلاخىاثمت صولُا ،وج٣ضًم
زضماث الٟدو والخٟخِل والُ٣اؽ (اإلاترولىحُا) ومىذ قهاصاث الجىصة وؤلاقغا ٝوالخال ٫وٖالماث اإلاُاب٣ت
ً
واإلاُاب٣ت التي جهضعَا و٣ٞا لىٓام ٖالمت الجىصة الٟلؿُُيُت ع٢م ( )1لؿىت  2004واإلاالخ ٤الخمؿت الخانت به،
خُث ٌؿاَم طل ٪في جد ٤ُ٣عٚباث ومخُلباث اإلاؿتهل ٪باإلياٞت بلى خماًت الصخت والؿالمت ،وٍلٗب صوعا بًجابُا
في ػٍاصة جىاٞؿُت اإلاىخج الٟلؿًِجي وحؿهُل الخجاعة.
ً
ً
وجىلي وػاعة الا٢خهاص الىَجي اَخماما ٦بحرا مً ؤحل حؿهُل وجِؿحر ؤلاحغاءاث اإلاخٗل

٢ت بالخجاعة ،وج٣ىم خالُا

بمغاحٗت وجُٟٗل الاجٟاُ٢اث اإلابرمت ،بهض ٝالاؾخٟاصة مً اإلاٗاملت الخًُٟلُت التي حؿهل صزى ٫اإلاىخجاث
الٟلؿُُيُت بلى ألاؾىا ١الخاعحُت ،و حٗمل ٖلى جُىٍغ الٗال٢اث الثىاثُت التي ؽًىٗ٨ـ ؤزغَا ٖلى مؿخىي الخجاعة
البُيُتٖ ،الوة ٖلى طل ،٪ج٣ىم الىػاعة بدىُٟظ الاؾتراجُجُت الىَىُت للهاصعاث مً ؤ حل ػٍاصة حجم الهاصعاث في
مداولت للذز ٠ُٟمً العجؼ الخجاعي ،باإلياٞت بلى الخيؿُ ٤م٘ الُ٣إ الخام لٗ٣ض اإلاٗاعى في الضو ٫اإلاؿتهضٞت،
وٖمل ل٣اءاث زىاثُت وحكبُ ٪م٘ عحا ٫ؤٖما ٫في صو ٫مؿتهضٞت بهض ٝػٍاصة الىعي خى ٫الٟغم الاؾدثماعٍت في
ٞلؿُحن وحٗؼٍؼ الكغا٧اث الاؾدثماعٍت.
٦ما وحٗمل الىػاعة ٖلى اٖضاص ؾُاؾت الخجاعة الخاعحُت لٟلؿُحن  .ولٛاًت جُبُ ٤الؿُاؾت الخجاعٍت ٞةن الىػاعة
ج٣ىم بالخٗاون م٘ اإلااؾؿاث في الُ٣إ الٗام والخام لٛاًت جدضًض الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بالخٗغٞت
الجمغُ٦ت،والًغاثب ،باإلياٞت بلى وي٘ ال٣ىاٖض الخانت بالٗىاث ٤الٟىُت للخجاعة ،والخضابحر الصخُت والصخُت
الىباجُت ،و ٢ىاٖض اإلايكإ ،و ؾُاؾاث اإلاىاٞؿت ،و بحغاءاث الاؾخحراص وجًُ٤م الجماع٥
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ج٣ىم الىػاعة بالٗضًض مً الاوكُت لجظب اإلاؿدثمغًٍ وجدٟحزَم لالؾدثماع في ٞلؿُحن  /ومً يمجها الخٗاون م٘
َُئت حصجُ٘ الاؾدثماع والضو ٫اإلااهدت لٛاًت اوكاء الخاعَت الاؾدثماعٍت التي جىضح اإلاحزاث الخىاٞؿُت ل٩ل مدآٞت .
اياٞت الى اٖضاص عػم مً الخىاٞؼ لب٘ ى الُ٣اٖاث اإلاؿتهضٞت لدصجُ٘ الاؾدثماع ٞحها ٦ .ما وٖملذ في نهاًت ٖام
ٖ 2014لى حٗضًل ٢اهىن حصجُ٘ الاؾدثماع بهض ٝحصجُ٘ الاؾدثماع اإلادلي والاحىبي  .وَٗخبر ٢اهىن حل حُ٘ ؤلاؾدثماع
٢اهىن ٖهغي ،وَؿعى هدى حؿهُل بِئت ألاٖما ٫واإلاؿاَمت في زل ٤مىار بؾدثماعي مىاؾب ،وٍغ٦ؼ ال٣اهىن ٖلى ٖضة
هىاح مجها صٖم الُ٣اٖاث ؤلا٢خهاصًت ٧الؼعاٖت ،الهىاٖت ،والؿُاخت٦ ،ظل ٪صٖم الاوكُت الخهضًغٍت وحكُٛل
الاًضي الٗاملت باالياٞت الؾخسضام اإلا٩ىن اإلادلي.
و٢ض ٢امذ الخ٩ىمت الٟلؿُُيُت بخىٞحر البيُت الخدخُت اإلادٟؼة لالؾدثماع ومً يمجها بوكاء الهُئت اٖ ٫امت للمضن
الهىاُٖت .خُث تهض ٝالهُئت بلى حٗؼٍؼ وؤلاقغاٖ ٝلى الاؾدثماعاث في اإلاضن الهىاُٖت واإلاىاَ ٤الخغة ،بدُث ج٩ىن
٦سضمت الىاٞظة الاؾدثماعٍت اإلاىخضة للكغ٧اث التي جسُِ لالؾدثماع في اإلاضن الهىاُٖت واإلاىاَ ٤الهىاُٖت الخغة في
ٞلؿُحن .و حٗض اإلاضن الهىاُٖت والم هاَ ٤الهىاُٖت الخغة واخضة مً الاؾتراجُجُاث الغثِؿُت التي حؿخسضمها
الخ٩ىمت الٟلؿُُيُت ٣٦ىة صاٗٞت لجظب الاؾدثماعاث مً ؤحل بخُاء وجُىٍغ الا٢خهاص الٟلؿُُجي

 .وحٗخبر ؤًًا

مهضعا عثِؿُا لخىلُض ٞغم الٗمل وه٣ل الخ٨ىىلىحُا ،خُث ٢امذ الخ٩ىمت الٟلؿُُيُت بخىٞحر ألاعاضخي
والدؿهُالث والخىاٞؼ الالػمت لجظب مُىعي الٗ٣اعاث واإلاؿخإحغًٍ في الُ٣إ الخام

الٗامت ،

 .ومً حهت ؤزغي ٢امذ

الجهاث اإلااهدت بخ٣ضًم اإلاؿاٖضة الٟىُت الالػمت ،وجمىٍل البيُت الخدخُت الخاعحُت.
جخًمً اإلاىاَ ٤الهىاُٖت الخانت بالهُئت  :مىُ٣ت ٚؼة الهىاُٖت ( ،)GIEومىُ٣ت ؤعٍدا الهىاُٖت الؼعاُٖت (،)JAIP
ومىُ٣ت بِذ لخم الهىاُٖت ( ،)BIEومىُ٣ت حىحن الهىاُٖت (.)JIE
وج٣ىم الىػاعة خا لُا بمغاحٗت ٢اهىن اإلاىاٞؿت الظي ًًمً زل ٤بِئت ٢ابلت للخيبا ؤمام اإلاؿدثمغًٍ لًمان ٖضم
الاخخ٩اع وٍدُذ الٟغم للمىاٞؿت الٗاصلت مما ٌصج٘ اإلاكدثمغًٍ ٖلى الاؾدثماع ،ويٖمل ٖلى زلٞ ٤غم ٖمل في
الٗضًض مً الُ٣اٖاث.
كطاع خماًت املظتهلك ج٣ىم وػاعة الا٢خهاص الىَجي بخُبُ٢ ٤اهىن خماًت اإلاؿتهل ٪ولىاثده الخىُٟظًت لًمان
ؾالمت الؿل٘ وجىٞحر البًاج٘ والخضماث طاث الجىصة الٗالُت وبإؾٗاع م٣بىلت للمىاَىحن ،خُث حكاع ٥ا٫وػاعة بجؼ ء
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ؤؾاسخي في الجهىص التي ج٣ىم بها الجهاث الغ٢ابُت اإلاسخلٟت بىنٟها قغٍ٩ا عثِؿُا في بىاء ؤؾـ اليكاَاث الا٢خهاصًت
اإلادلُت و جىُٓم الٗال٢اث الخجاعٍت وجبظ ٫الجهىص الخثِثت في يبِ ا

لؿى ١وجد ٤ُ٣ألامان في ٧اٞت اإلاٗامالث

الخجاعٍت ،وحؿعى هدى جىُٓم الٗال٢ت بحن الخاحغ وا إلاؿتهل ٪ما٦ضة ٖلى صوع الخ٩ىمت بإحهؼتها الغ٢ابُت الغؾمُت
ممثلت في اإلاجلـ الٟلؿُُجي لخماًت اإلاؿتهل ٪وؤلاصاعة الٗامت لخماًت اإلاؿتهل ٪ولجىت جىُٓم الؿى ١في جىُٖت
اإلاىاَىحن بد٣ى٢هم و واحباتهم والُ٣ام بمهامها بمهىُت ٖالُت حٗ٨ـ حىصة ألاصاء والكٟاُٞت.
وٍإحي صوع الى ػاعة مً زال ٫جُبُ ٤هٓم الجىصة ووي٘ الؿُاؾاث والخُِ ا ٫جىمىٍت لغ ٘ٞألاصاء لخىُٓم خل٣اث
الؿى ١اإلاسخلٟت ،ومغا٢بت الخٗامالث الخجاعٍت  ،وبُٖاء الاَخمام آللُت مغا٢بت الؿل٘ وطل ٪خغنا ٖلى الصخت الٗامت
للمجخم٘ وؾالمت وحىصة الؿل٘ والخضماث و خماًت اإلاىاَىحن مً ؤؾالُب الٛل والخضإ.
ً
ً
واهُال٢ا مً ؤَمُت وحىص بيُت جدخُت خضًثت للؿالمت الٛظاثُت في ٞلؿُحن وجماقُا م٘ اإلاٗاًحر والدكغَٗاث
والاؾتراججُاث الضولُت ألهٓمت و٢ىاهحن وَُئاث ؾالمت الٛظاء بظلذ وػاعة الا٢خهاص حهض مخىانال بالخيؿُ ٤م٘ ٧ل
مً وػاعة الصخت والؼعاٖت إلهجاح حمُ٘ المباصعاث واإلاكاعَ٘ الخانت بؿالمت الٛظاء ،وفي َظا ؤلاَاع قاع٦ذ الىػاعة
بك٩ل ٗٞا ٫في حمُ٘ اإلاكاعَ٘ وألاوكُت اإلاخٗل٣ت بؿالمت الٛظاء و٧ان ؤبغػَا  )1 :مكغوٕ اإلاباصعة الىَىُت للؿالمت
الٛظاثُت ،و )2مكغوٕ اإلاىٓمت الضولُت للٛظاء والضواء (  )FAOوالظي يهض ٝبلى ع ٘ٞال٤صعاث في مجا ٫بحغاءاث صخت
الىباث والخُىان ( ) SPS measurementsوؾالمت الٛظاء  ،وفي بَاع مكغوٕ مىٓمت الٟاو قاع٦ذ الىػاعة في بٖضاص
مؿىصة ؤلاؾتراججُت الىَىُت لؿالمت الٛظاء ،واإلاكاع٦ت في بٖضاص مل ٠ؤلاَاع الىَجي لؿالمت الٛظاء ،واإلاكاع٦ت في
بٖضاص مؿىصة اؾتراججُه مخت الىباث بُ٣اصة وػاعة الؼعاٖت.
وحٗمل الىػاعة ؤًًا مً زال ٫اإلاضًغٍت الٗامت للظَب ٖلى مغا٢بت خغ٦ت جضاو ٫اإلاٗاصن الثمُىت وألاحجاع ال٨غٍمت في
ٞلؿُحن ،مً زالٞ ٫دو وصم ٜاإلاٗاصن الثمُىت

وٞدو وجثمحن ألاحجاع ال٨غٍمت  ،وٖلى ع ٘ٞمؿخىي الجىصة

والٟ٨اءة لهىاٖت اإلاٗاصن الثمُىت.،
طياطاث واطتراجيجياث ذاث عالكت باللطاع الاكخصادي
جدكاوع وػاعة الا٢خهاص الىَجي م٘ الىػعاعث واإلااؾؿاث الكغٍ٨ت والُ٣إ الخام

في بٖضاص وجىُٟظ الٗضًض مً

الخُِ والؿُاؾاث التي تهض ٝالى جد ٤ُ٣الخىمُت الا٢خهاصًت ،واَمها الخُِ والؿُاؾاث الخالُت:
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زُِ الخىمية الا٢خهاصًت الىَىُت الؿاب٣ت .
اإلاسُِ الىَجي اإلا٩اوي .2050-2025
ؤلاَاع الىَجي الاؾتراجُجي للؿُاؾاث والخضزالث ؤلاهماثُت في اإلاىاَ ٤اإلاؿماة "ج" .2014
الخُت الاؾتراجُجُت للخىمُت الُ٣اُٖت في ال٣ضؽ الكغُ٢ت .2010
الخُت الىَىُت لئلوٗاف اإلاب٨غ واٖاصة اٖماع ٚؼة .2014
الؿُاؾت الىَىُت للجىصة في ٞلؿُحن .2014
الاؾتراجُجُت الىَىُت للخهضًغ 2018- 2014
الاؾتراجُجُاث الُ٣اُٖت ألازغي مثل الؼعاٖت والؿُاخت والخٗلُم وٚحرَا.
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اللظم السابع
زؤيت اللطاع الاكخصادي والاهداف الاطتراجيجيت
حٗخبر ا٫عئٍت التي ًإمل الُ٣إ جد٣ُ٣ها ٖلى ألامض البُٗض بمثابت اإلاغقض إلٖضاص الخُاعاث الؿُاؾاجُت اإلاخٗل٣ت بؿحر
ً
الٗمل في الى٢ذ الخالي وفي اإلاؿخ٣بل .وجخمثل الغئٍت اإلاؿخ٣بلُت للُ٣إ الا٢خهاصي الٟلؿُُجي اؾدىاصا بلى مغاحٗت
اؾتراجُجُت الُ٣إ الا٢خهاصي لؤلٖىام  2016-2014وؤحىضة الؿُاؾاث الىَىُت واإلاكاوعاث م٘ ا ٫حهاث طاث
الٗال٢ت ،في آلاحي:

"االنتقال الى اقتصاد منتج يتمتع باالستقالل قاد ار على الصمود والمنافسة وجذب االستثما ارت
لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة"

جيب٘ َظٍ الغئٍت مً بًمان حمُ٘ الكغ٧اء في ال٣ضعاث ال٩امىت الهاثلت للُ٣إ الا٢خهاصي الٟلؿُُجي

 ،وفي ٢ضعة

الُ٣إ الخام الٟلؿُُجي ٖلى مىا٦بت مخُلباث ألاؾىا ١اإلادلُت والٗاإلاُت بجضاعة بما ًد ٤٣ؤَضا ٝجىمُت الُ٣إ
الا٢خهاصي ،وَؿاَم بق٩ل ٗٞا ٫في ؤَضا ٝالخىمُت الىَىُت الكاملت٦ ،ما جيب٘ َظٍ الغئٍت مً ٢ىاٖت الكغ٧اء
اإلاخجظعة بإن جُىٍغ وجىمُت الُ٣إ الا٢خهاصي هي مً ؤَم ؤولىٍاث الخىمُت في صولت ٞلؿُحن.
وحٗمل وػاعة الا٢خهاص الىَجي حاَضة ٖلى جد ٤ُ٣عؾالتها اإلاخمثلت في اإلاؿاَمت في جدؿحن ؤويإ اللٖب الٟلؿُُجي
مً زال ٫حكُ٨ل بَاع جىمىي للُ٣إ الخامً ،ضٖم وَؿاَم في اخضار َٟغة ا٢خهاصًت ،حٗمل ٖلى ع ٘ٞمؿخىي
مِٗكت اإلاىاًَ وعٞاَُخه وطل ٪مً زال ٫جُىٍغ ؾُاؾت ا٢خهاصًت بالخيؿُ ٤م٘ الىػاعاث طاث الٗال٢ت ومً زال٫
بَاع عؾمي للخٗاون.
بن الخىحه الاؾتراجُجي هدى ػٍاصة ؤلاهخاج وؤلاهخاحُت والخىحه لؼٍاصة الخىاٞؿُت لً ً٩ىن ٖلى خؿاب اؾدىٟاط اإلاىاعص،
خُث ًلتزم حمُ٘ ا٫قغ٧اء في الُ٣إ الا٢خهاصي بمباصت الخىمُت اإلاؿخضامت 10والتي جغج٨ؼ ٖلى مبضؤ جلبُت اخخُاحاث

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/SDG.Overview.pdf
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الخايغ صون اإلاؿاؽ ب٣ضعة ألاحُا ٫اإلا٣بلت ٖلى جلبُت اخخُاحاتها الخانت  .حًث جم بصعاج ؤَضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامت
يمً الىخاثج اإلاخىٗ٢ت مً جُبُ ٤الخُت اإلاٗضة في َظٍ الاؾتراجُجُت.
و٢ض خضصث وػاعة الا٢خهاص الىَجي بهٟتها ٢اثضة الخىمُت في الُ٣إ الا٢خهاصي مجمىٕ ة مً اإلاغج٨ؼاث ألاؾاؾُت
التي جم ؤزظَا بٗحن الاٖخباع ؤزىاء ٖملُت الخسُُِ الاؾتراجُجي والتي حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى الخىحهاث الؿُاؾاجُت الٗامت
للخ٩ىمت الٟلؿُُيُت وَبُٗت الىا ٘٢الا٢خهاصي الٟلؿُُجي  .و٢ض ق٩لذ َظٍ اإلاغج٨ؼاث مجمىٖت ا٢٫ىاٖض واإلاٗاًحر
ً
الٗلُا التي ًخم بىاء ٖلحها جدلُل ويُٗت الُ٣إ ومً زم جدضًض ألاولىٍاث وألا َضا ٝوالىخاثج والؿُاؾاث وال خ٣ا
الخضزالث الؿُاؾاجُت للُ٣إ.
الاخخالل هى املعيم ألاطاس ي للخىميت الاكخصادًت ٞ ،مً الهٗىبت جد ٤ُ٣جىمُت ا٢خهاصًت مؿخضامت صون انهاء
ً
الاخخال ٫الاؾغاثُلي وال ًم ً٨الخضًث ًٖ ؾالم ا٢خهاصي بُٗضا ًٖ الخل الؿُاسخي  .خُث ًٟغى الاخخالُ٢ ٫ىصا
ٖلى ونى ٫واؾخٛال ٫الٟلؿُي هُحن ألعىَم وللمىاعص ا لُبُُٗت ،وٍُ٣ض خغ٦ت البًاج٘ وألاٞغاص ،وَُٗ ٤جُىع
الهىاٖت مً زال ٫خٓغ اؾخحراص الٗضًض مً اإلاىاص الخام والخ٨ىىلىحُا الالػمت للهىاٖت ،وَؿخمغ في جضمحر البجى
الخدخُت واإلايكأ ث الا٢خهاصًت ،وٍُ٣ض الخىمُت الا٢خهاصًت في اإلاىاَ ٤اإلاؿماة ج والتي ث ق٩ل  %61مً مؿاخت
الًٟت الٛغبُت وهي اإلاىاَ ٤الازهب ػعاُٖا ،باالياٞت الى اؾخمغاع اؾغاثُل بالؿُُغة ٖلى ال٣ضؽ الكغُ٢ت وج٣ؿُم
اوانغ الىًَ وَؿخمغ في ؾُاؾخه الاؾدُُاهُت الخىؾُٗت وبىاء حضاع الًم والخىؾ٘ الٗىهغي َظا باالياٞت الى
ا٫جضمحر والخهاع اإلاؿخمغ واإلامىهج ٖلى ُ٢إ ٚؼة ٦ما ؤ قاع ج٣غٍغ الاوه٨خاص لٗام  " 2015بن الخضاُٖاث الاحخماُٖت
والصخُت وألامىُت لل٨ثاٞت الؿ٩اهُت الٗالُت والا٦خٓاّ مً بحن الٗىامل التي ٢ض ججٗل ٚؼة ٚحر ٢ابلت للخُاة بدلى٫
ٖام ."2020
ج٩ل ٠الاخخال ٫مً ٢بل الضعاؾت التي ؤ ٕصَا مٗهض ؤ عٍج في ٖام  2015الى  9.46ملُاع صوالع ؾىىٍا وَى ما
و٢ض جم ج٣ضًغ ة
ٌٗاص %74 ٫مً الىاجج اإلادلي للٗام .2014
وجدضص الٗال٢ت الا٢خهاصًت بحن ٞلؿُحن وبؾغاثُل و٣ٞا لبىىص اجٟاُ٢ت ؤوؾلى واإلالخ ٤الخامـ "بغوجى٧ى ٫باعَـ ".
وجىته ٪اؾغاثُل بىىص اجٟاُ٢ت ؤوؾلى و باعَـ مً ؤ حل ب ب٣اء َُمىتها ويمان جب٘ ًت الؿى ١الٟلؿُُجي للؿى١
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الاؾغاثُلي وطل ٪مً زال ٫الُ٣ىص التي جٟغيها ٖلى

البيُت الا٢خهاصًت الٟلؿُُيُت والتي ؤصث الى حكىٍه َُ٩لت

الا٢خهاص الٟلؿُُجي وجضمحر الُ٣اٖاث الاهخاحُت.
ل إ عادة بىاء اللطاعاث الاهخا يت والمؾاَمت في بىاء

حظعى الحكىمت الفلظطيني ة الى جى يه هىدها مً أ

عوابِ زلُٟت وامامُت بحن الُ٣اٖاث اإلاسذ لٟت لخد ٤ُ٣الخىمُت اإلاُلىبت  .وجا٦ض صوما ٖلى صوع الُ٣إ الخام
٦مدغ ٥اؾاسخي للخىمُت الا٢خهاصًت ،و حٗمل ٖلى جىٞحر بِئت الٗمل اإلاىاؾبت ،باال ىاٞت الى اًالء اَخمام زام
باإلايكأث اإلاخىاَُت الهٛغ والهٛحرة واإلاخىؾُت وحٗؼٍؼ مكاع٦ت ٗٞالت ٫إلاغؤة والكباب ،مما ٌؿخضعي جُىٍغ الٗمل مً
زال ٫الجمُٗاث الخٗاوهُت والخجمٗاث الٗى٣ىصًت وخايىاث ألاٖما.٫
وحشجع الحكىمت الاطدثماز في اللطاعاث الاهخا يت وحعمل على جلىيت الشساكت بين اللطاعين العام والخاص
وحٗؼٍؼ ٢ضعة ماؾؿاجه مً ؤ حل جد ٤ُ٣الذهمُت والاؾخضامت والغٞاٍ لجمُ٘ ألاَغا . ٝوفي طاث الؿُاٞ ١ان وػاعة
الا٢خهاص حظعى الى جطىيس وجفعيل الاجفاكياث واملعاهداث الدوليت

لهالح الخىمُت الا٢خهاصًت الٟلؿُُيُت،

بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت.
وبىاء ٖلى ما ؾب ٤ط٦غٍ ٞان وزُ٣ت الاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت لخىمُت الا٢خهاص الىَجي  2022-2017حاءث ميسجمت م٘
احىضة الؿُاؾاث الىَىُت ،والتي حؿعى الى الٗمل ٖلى ػٍاصة الىمى الا٢خهاصي وج٣لُل وؿبت البُالت اإلاغجٟٗت زانت
بحن ٞئت الكباب ،خُث ان َىا ٥اعجباٍ ٦بحر بحن ػٍاصة مٗض ٫الىمى واهسٟاى مٗض ٫البُالت ،وجخدضص وؿبت الؼٍاصة
في مٗض ٫الىمى بُبُٗت الؿُاؾت الا٢خهاصي ة اإلاُب٣ت خُث ان ػٍاصة الىمى جدخاج الى ػٍاصة الُلب ٖلى ألا

ًضي

الٗاملت.
ألاهداف الاطتراجيجيت
قملذ الاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت لخىمُت الا٢خهاص الىَجي ٖلى ؤعبٗت ؤَضا ٝاؾتراجُجُت عثِؿُت هي:

الهدف الاطتراجييي ألاول :اكخصاد فلظطيني مظخلل
حؿعى وػاعة الا٢خهاص الىَجي وبالكغا٦ت م٘ اإلااؾؿاث طاث الٗال٢ت بلى بىاء ا٢خهاص مؿخ٣ل بالخ٩امل م٘ ألاَضاٝ
ألازغي مً ؤحل ا٫جس ٠ُٟوج٣لُل الخبُٗت ٫ال٢خهاص الاؾغاثُلي ،وطل ٪مً زال ٫الخىحه هذ و الا٢خهاصًاث الٗغبُت
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والضولُت بهض ٝجىىَ٘ ألاؾىا ١الخاعحُت والاؾخٟاصة مً الاجٟاُ٢اث اإلاىٗ٢ت والاهًمام للمىٓماث الضولُت ،ومً
زال ٫جىىَ٘ الهُا٧ل الا٢خهاصًت وػٍاصة حجم الاؾدثماعاث في الُ٣اٖاث الاهخاحُت ،وجدؿحن اإلاىخج اإلادلي.

الهدف الاطتراجييي الثاوي :بيئت اعمال ممكىت و اذبت لالطدثماز
جبظ ٫وػاعة الا٢خهاص الىَجي وبالكغا٦ت م٘ اإلااؽ ؾاث طاث الٗال٢ت الجهىص لٛاًت

جُىٍغ البِئت اإلام٨ىت لُ٣إ

الاٖما ٫والاؾدثماع ،وطل ٪مً ؤحل زل ٤بَاع ٢اهىوي وجىُٓمي مىاٞـ لضٖم الؿُاؾاث وال٣ضعاث اإلااؾؿاجُت وجىٞحر
البجى الخدخُت الخ٨ىىلىحُت وٚحرَا مً مىاَ ٤نىاُٖت  ،وبًجاص البضاثل مً ؤحل جس٧ ٌُٟلٟت الاؾدثماع و ثوٞحر
قب٨ت المًاٍ و ا٦٫هغباء واَ٫غ ، ١باإلياٞت بلى ججهحز المزخبراث ،ومغاحٗت ا ل٣ىاهحن وجبؿُِ ؤلاحغاءاث مً ؤ حل جىٞحر
بِئت مم٨ىت وحاطبت لالؾدثماع بياٞت الى جىٞحر الاًضي الٗاملت اإلاضعبت واإلااَغة وجىٞحر الخضماث الضاٖمت واإلاؿاهضة.

الهدف الاطتراجييي الثالث :صىاعت فلظطيييت زائدة ومىافظت
ًخُلب زل ٤الهىاٖت الغاثضة واإلاىاٞؿت

جُىٍغ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للميكأث الهىاُٖت  ،زانت مخىاَُت الهٛغ

والهٛحرة ومخىؾُت الدجم (م.م.م) والٗمل ٖلى ػٍاصة جىاٞؿُت اإلاىخج الىَجي وػٍاصة خهخه في الؿى ١الٟلؿُُجي
والضولي ،باإلياٞت بلى جىٞحر البيُت ا٫جدخُت الضاٖمت لىمى الهىاٖت  ،وجُىٍغ البيُت الخدخُت للجىصة مً زال ٫جُٟٗل
صوع ماؾؿت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ واؾخ٨ما ٫بىاء مسخبراث الٟدو واإلاٗاًغة وجدضًث اإلاىانٟاث بما ًىاثم
اإلاخُلباث الضولُت ،وحٗؼٍؼ عٍاصة الاٖما ٫والابضإ زانت بحن ٞئت الكباب واليؿاء.

الاطذاجييي السابع :طىق داخلي مىظم وخماًت املظتهلك
الهدف
ز
ًخُلب جىُٓم الؿى ١الضازلي وخماًت اإلاؿتهل ٪جُىٍغ البِئت ال٣اهىهُت الىاّمت  ،وم٩اٞدت وخٓغ مىخجاث وزضماث
اإلاؿخىَىاث باإلياٞت بلى اإلاىخجاث والخضماث التي ال جلبي مؿخىي الجىصة اإلاُلىبت  ،ومى٘ ؤلاٚغا ١ويمان اإلاىاٞؿت
ال٘اصلت ،وٍخم طل ٪مً زال ٫مغاحٗت وجُىٍغ الدكغَٗاث طاث الٗال٢ت ،و جُٟٗل ؾبل الغ٢ابت ٖلى الؿى ١الضازلي
وٖلى البًاج٘ اإلاؿخىعصة بالخيؿُ ٤والخٗاون

م٘ الجهاث طاث الهلت مً ؤ حل يمان ؾالمت الؿل٘ والخضماث

ومُاب٣تها للخٗلُماث الٟىُت ؤلالؼامُت ولل مىانٟاث طاث الٗال٢ت و٦ظ ٥ ٫يمان ب قهاع الاؾٗاع للؿل٘ في الؿى١
الٟلؿُُجي.
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اللظم الخامع
السبط مع ا ىدة الظياطاث الىطىيت
بن الخىاٖ ٤ٞلى مجمىٖت الؿُاؾاث ًىحه حمُ٘ الكغ٧اء هدى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت الاعبٗت والتي حؿعى بلى
جد ٤ُ٣الغئٍت اإلاخمثلت ببىاء ا٢خهاص مؿخ٣ل ٢اصع ٖلى جُىٍغ نًاٖاث مىاٞؿت وٖلى حظب الاؾدثماعاث لخد ٤ُ٣الخىمُت
الا٢خهاصًت والاحخماُٖت اإلاؿخضامت ،ان الاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت لخىمُت الا٢خهاص الىَجي جخ٣اَ٘ م٘ الٗضًض مً اإلاداوع
خؿب احىضة الؿُاؾاث الىَىُتٞ ،هي جخ٣اَ٘ م٘ مدىع

الطسيم هدى الاطخلالل في جغؾُش م٩اهت ال٣ضؽ الكغُ٢ت

وجىمُتها باٖخباعَا ٖانمت صولت ٞلؿُحن واٖاصة جىخُض اإلادآٞاث الكمالُت والجىىبُت وبما ٌكمل صمج اإلااؾؿاث
الٗامت وجىُٟظ زُت اٖماع ٚؼة والبىاء للمدآٞاث الجىىبُت ،اياٞت الى الاهًمام الخضعٍجي واإلاضعوؽ لٗضص ايافي مً
الاجٟاُ٢اث واإلاىٓماث الضولُت وؤلا ًٟاء بااللتزاماث اإلاترجبت ٖلى ًٖىٍت ٞلؿُحن في الم هٓماث والاجٟاُ٢اث الضولُت،
وٍترجب ٖلى طل ٪اؾخسضام ؤ صواث الً ِٛال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والك٘ بُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي والضولي إل لؼام اؾغاثُل
بدىُٟظ الالتزاماث اإلاترجبت ٖلحها و ٤ٞالاجٟاُ٢اث اإلاىٗ٢ت.
٦ما وجخ٣اَ٘ الاؾتراجُجُت م٘ م خىع اولىياث إلاصالح وجدظين ىدة الخدماث العامت

مً زال ٫جُىٍغ وجىُٟظ

اؾتراجُجُت جدؿحن الخضماث اإلا٣ضمت للمىاًَ ٖلى اإلاؿخىٍاث اإلاسخلٟت بالخٗاون م٘ الكغ٧اء وبالتر٦حز ٖلى اإلاىاَ٤
اإلاهمكت ،ال ؾُما اإلاىاَ ٤اإلاؿماة (ج) وال٣ضؽ الكغُ٢ت وُ٢إ ٚؼة  ،وطل ٪مً زال" ٫ؤلاَاع الىَجي الاؾتراجُجي
للؿُاؾاث والخضزالث ؤلاهماثُت في اإلاىاَ ٤اإلاؿما ة "ج" ،و"الخُت الاؾتراجُجُت للخىمُت الُ٣اُٖت في ال٣ضؽ الكغُ٢ت "،
و"الخُت الىَىُت لالوٗاف اإلاب٨غ وبٖاصة اٖماع ٚؼة " .بياٞت الى جىُٟظ اؾتراجُجُت الخ٩ىمت الال٨تروهُت لالعج٣اء بخ٣ضًم
الخضماث مً ر ال ٫ج٣ضًمها ا ل٨تروويا .اياٞت الى حٗؼٍؼ الكغا٦ت والخ٩املُت في ج٣ضًم الخضماث م٘ اإلاىٔ

ماث ٚحر

الخ٩ىمُت والُ٣إ الخام ،وحٗؼٍؼ الكٟاُٞت بما ٌكمل الخ ٤في الىنى ٫للمٗلىماث والٗمل ٖلى بصماج الىىٕ الاحخماعي
في الؿُاؾاث والبرامج واإلاىاػهاث.
اياٞت الى طل ٪جخ٣اَ٘ الا ؾتراجُجُت الُ٣اُٖت للخىمُت الا٢خهاصًت م٘ مدىع

الخىميت املظخدامت زانت اولىٍت

اؾخ٣اللُت الا٢خهاص الٟلؿُُجي (خؿب ما َى مبحن في الجضو ٫الخالي) واَمُت مىاءمت الخٗلُم والخضعٍب الخ٣جي واإلانهي

والخٗلُم الٗالي م٘ اخخُاحاث الخىمُت وؾى ١الٗمل وجُىٍغ ال٣ضعاث في مجاالث البدث الٗلمي٦ .ما جخ٣اَ٘ الاؾتراجُجُت
م٘ الاولىٍت الىَىُت اإلاخٗل٣ت بًمان اؾخضامت البِئت مً زال ٫ػٍاصة الاٖخماص ٖلى مهاصع الُا٢ت اإلاخجضصة

 ،وحصجُ٘

بٖاصة جضوٍغ الىٟاًاث  ،بياٞت الى خماًت الهىٍت والترار الث٣افي الٟلؿُُجي مً زال ٫جُىٍغ الهىاٖاث الث٣اُٞت
والؿُاحًت الخ٣لُضًت .
ُٞما ًلي مهٟىٞت الؿُاؾاث والخضزالث الؿُاؾاجُت في يىء ألاولىٍت الىَىُت "جد ٤ُ٣الاؾخ٣ال ٫الا٢خهاصي".
دول ( )4مصفىفت الظياطاث والخدخالث الظياطاجيت
الخدخالث الظياطاجيت
الظياطت الىطىيت
بىاء ملىماث
 بٖاصة بىاء وجُىٍغ ال٣اٖض ة ؤلاهخاحُت لال٢خهاص الٟلؿُُجي بالتر٦حز ٖلى الهىاٖت والؼعاٖت
الاكخصاد الفلظطيني
والؿُاخت.
 حظب وحصجُ٘ الاؾدثماع اإلادلي والاحىبي اإلاباقغ ،بالتر٦حز ٖلى ُ٢اٖاث الاوكاءاث
والؿُاخت والؼعاٖت والهىاٖت والاجهاالث وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والُا٢ت.
 اٖضاص وا٢غاع ؾُاؾت الخجاعة الخاعحُت.
 جىمية الهاصعاث وجىؾُ٘ هُا ١الخجاعة الٗاإلاُت.
 جهمُم وجىُٟظ مكاعَ٘ البيُت الخدخُت الىَىُت الالػمت لال٢خهاص (ال ؾُما اوكاء وجُىٍغ
اإلاىاَ ٤الهىاُٖت وقب٩اث اإلاىانالث واإلاُاٍ وال٨هغباء والاجهاالث).
 حٗؼٍؼ صوع الُ٣إ اإلاالي في اؾىاص همى وجُىٍغ الُ٣إ الخام.
 حؿغ الهىة الخىمىٍت بحن اإلادآٞاث الكمالُت والجىىبُت.
جىفير فسص عمل
 حصجُ٘ الكغا٦ت بحن الُ٣اٖحن الٗام والخام لخلٞ ٤غم ٖمل صاثمت مً زال ٫قغا٧اث
الئلت للجميع
اؾدثماعٍت في مكاعَ٘ البيُت الخدخُت الالػمت لال٢خهاص او في الاوكُت الا٢خهاصًت وٚحرَا.
 اٖخماص بحغاءاث حٗجى باإلؾغإ في بَال ١اإلاكاعَ٘ الغٍاصًت لدكُٛل الخغٍجحن.
 يمان بِئت ٖمل امىت ومغاُٖت لكغوٍ الؿالمت والصخت اإلاهىُت.
 جُىٍغ الخضعٍب اإلانهي والخ٣جي.
جىفير بيئت اطدثمازيت  ج٣ضًم الضٖم للكغ٧اث الىاقئت وجىمُت اإلايكأث مخىاَُت الهٛغ والهٛحرة واإلاخىؾُت.
مالئمت
 صٖم وحصجُ٘ الهىاٖاث الغ٢مُت والخ٣ىُت وحٗؼٍؼ اإلادخىي الغ٢مي.
 صٖم مىخجاث الجمُٗاث الخٗاوهُت وجدؿحن حىصتها.
 جىٞحر بِئت حكغَُٗت وبحغاءاث بصاعٍت مؿاهضة لُ٣إ الاٖما.٫
 جىٞحر ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها الث الالػمت لخُىٍغ ُ٢إ الاٖما ،٫بما في طل ٪جدغٍغ
ُ٢إ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث مً الهُمىت وال٣غنىت وحٗؼٍؼ الامً الؿُبراوي.
حعصيص الصىاعت
 صٖم وخماًت اإلاىخج الىَجي وػٍاصة ٢ضعجه الخىاٞؿُت.
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الفلظطيييت

 ػٍاصة خهت اإلاىخج الٟلؿُُجي في الؿى ١اإلادلي.
 بٖاصة بىاء الُ٣اٖاث ؤلاهخاحُت.

حؿعى َظٍ الاؾتراجُجُت ،مً زال ٫ما جًمىخه مً مداوع وؾُاؾاث وَىُت واَضا ٝاؾتراجُجُت ا٢خهاصًت التي اوٗ٨ؿذ
في ٚاًاث وؤَضا ٝالبرامج  ،بلى جد ٤ُ٣ألاَضا ٝاإلاغحىة ،خُث ؤن بىاء م٣ىماث الا٢خهاص الٟلؿُُجي وجىٞحر ٞغم ٖمل
للجمُ٘ وجىٞحر بِئت اؾدثماعٍت مالثمت وحٗؼٍؼ الهىاٖت الٟلؿُُيُت ؾِؿاَم في جد ٤ُ٣الغئٍت الا٢خهاصًت اإلاخٖ ٤ٟلحها.
الجضو ٫الخالي ًغبِ ألاولىٍاث الؿُاؾاجُت باألَضا ٝالا٢خهاصًت الاؾتراجُجُت 2022- 2017
دول ( )5زبط ألاولىياث الظياطاجيت باالهداف الاطتراجيجيت والبرامج املعخمدة
املدىز
ألاهداف الاطتراجيجيت
الظياطت الىطىيت
الاكخصادًت الىطىيت 2022-2017
ا٢خهاص ٞلؿُُجي مؿخ٣ل
بىاء ملىماث الاكخصاد
الفلظطيني
الخىميت
املظخدامت
ؾى ١صازلي مىٓم ًدمي اإلاؿتهل٪
بِئت ؤٖما ٫مم٨ىت وحاطبت
جىفير بيئت اطدثمازيت
لالؾدثماع
مالئمت
حعصيص الصىاعت الفلظطيييت نىاٖت ٞلؿُُيُت عاثضة ومىاٞؿت

بسامج الىشازة
بغهامج الخىمُت الهىاُٖت
والخجاعٍت
بغهامج خماًت اإلاؿتهل٪
بغهامج الخىمُت الهىاعية
والخجاعٍت
بغهامج الخىمُت الهىاُٖت
والخجاعٍت

اللظم الظادض
مللفاث املىازد املاليت
بلٛذ مىاػهت الىػاعة لٗام  2017ما مجمىٖه  52,655,000قُ٩ل وهي ملخهت ٦ما ًلي:
دول ( )6مىاشهت الىشازة لعام  2017خظب البزهامج
البرهامج

بغهامج

ؤلاصاعي

(مىْٟي ٚؼة)

11317604

17420465

بغهامج الخىمُت بغهامج خماًت
الهىاُٖت

اإلاؿتهل٪

اإلاجمىٕ
(بالكُ٩ل)

والخجاعٍت
عواجب واحىع

الغواجب
وألاحىع
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8303924

5,282,007

42,324,000

مهاعٍ ٠حاعٍت مهاعٍ٠

الؿٟغ

حكُٛلُت

واإلاهماث

123000

150000

100,000

373,000

الغؾمُت
الى٣ٟاث

392000

427400

509,188

1,328,588

الدكُٛلُت
اًجاعاث

420000

335000

355,742

1,110,742

ازغي

112000

125993

150,000

387,993

حكُٛلُت
بض ٫جى٣ل

1163000

728307

589,370

2,480,677

م٩اٞإث

36000

27000

27,000

90,000

اإلاىْٟحن
مهاعٍ٠

اإلاؿاَماث

جدىٍلُت

الاحخماُٖت

مهاعٍ ٠عؤؾمالُت

1157625

1852641

822465

577,269

4,410,000

ألانى ٫الثابخت

20000

15000

15,000

50,000

مسؼون

40000

30000

30,000

100,000

اإلاجمىٕ

14,843629

10,902,689

7,635,576

52,655,000

19,273,106
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بلٛذ مىاػهت الىػاعة لٗام  2018ما مجمىٖه  55,287,750قُ٩ل ،وهي ملخهت ٦ما ًلي:
جابع دول ( )6مىاشهت الىشازة لعام  2018خظب البرهامج
البرهامج

بغهامج

ؤلاصاعي

(مىْٟي ٚؼة)

بغهامج الخىمُت بغهامج خماًت
الهىاُٖت

اإلاؿتهل٪

اإلاجمىٕ
(بالكُ٩ل)

والخجاعٍت
عواثب واحىع

الغواجب
وألاحىع

مهاعٍ ٠حاعٍت

مهاعٍ٠

الؿٟغ

حكُٛلُت

واإلاهماث

11883484.
2

18291488.
3

8719120.2

129150

157500

5546107.4

105000

44440200

391650

الغؾمُت
الى٣ٟاث

448770

411600

534647.4

1395017.4

اًجاعاث

441000

351750

373529.1

1166279.1

ازغي

117600

132292.65

157500

407392.65

بض ٫جى٣ل

1221150

764722.35

618838.5

2604710.85

م٩اٞإث

37800

28350

28350

94500

863588.25

606132.45

4630500

15750

52500
105000
55287750

الدكُٛلُت

حكغيلُت

اإلاىْٟحن
مهاعٍ٠

اإلاؿاَماث

1215506.2

1945273.0

جدىٍلُت

الاحخماُٖت

5

5

ألانى ٫الثابخت

21000

15750

مسؼون

42000

31500

31500

اإلاجمىٕ

15585810.

20236761.

5

3

11447823.5

8017354.8

مهاعٍ ٠عؤؾمالُت
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بلٛذ مىاػهت الىػاعة لٗام  2019ما مجمىٖه  58,052,137.5قُ٩ل ،وهي ملخهت ٦ما ًلي:
جابع دول ( )6مىاشهت الىشازة لعام  2019خظب البرهامج
البرهامج

بغهامج

ؤلاصاعي

(مىْٟي ٚؼة)

بغهامج الخىمُت بغهامج خماًت
الهىاُٖت

اإلاؿتهل٪

اإلاجمىٕ
(بالكُ٩ل)

والخجاعٍت
عواجب واحىع

الغواجب
وألاحىع

مهاعٍ ٠حاعٍت

مهاعٍ٠

الؿٟغ

حكُٛلُت

واإلاهماث

12477658.
4

19206062.
7

165375

9155076.21

135607.5

5823412.7

110250

46662210

411232.5

الغؾمُت
الى٣ٟاث

471208.5

432180

561379.77

1464768.27

اًجاعاث

463050

369337.5

392205.56

1224593.06

ازغي

123480

138907.283

165375

427762.283

بض ٫جى٣ل

1282207.5

802958.468

649780.43

2734946.39

م٩اٞإث

39690

29767.5

29767.5

99225

906767.663

636439.07

4862025

16537.5

55125
110250
58052137.5

الدكُٛلُت

حكُٛلُت

اإلاىْٟحن
مهاعٍ٠

اإلاؿاَماث

1276281.5

جدىٍلُت

الاحخماُٖت

6

ألانى ٫الثابخت

22050

16537.5

مسؼون

44100

33075

33075

12020214.6

8418222.5

مهاعٍ ٠عؤؾمالُت

اإلاجمىٕ

16365101

2042536.7

21248599.
4
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بلٛذ مىاػهت الىػاعة لٗام  2020ما مجمىٖه  60,954,744.4قُ٩ل ،وهي ملخهت ٦ما ًلي:
جابع دول ( )6مىاشهت الىشازة لعام  2020خظب البرهامج
البرهامج

بغهامج

ؤلاصاعي

(مىْٟي ٚؼة)

13101541.3

20166365.8

بغهامج الخىمُت بغهامج خماًت
الهىاُٖت

اإلاؿتهل٪

اإلاجمىٕ
(باللً٩ل )

والخجاعٍت
عواجب واحىع

الغواجب
وألاحىع

مهاعٍ ٠حاعٍت مهاعٍ٠

الؿٟغ

حكُٛلُت

واإلاهماث

173643.75

9612830.02
142387.875

6114583.4
115762.5

48995320.5
431794.125

الغؾمُت
الى٣ٟاث

494768.925

453789

589448.76

1538006.68

اًجاعاث

486202.5

387804.375

411815.83

1285822.71

ازغي

129654

145852.647

173643.75

449150.397

1346317.88

843106.391

682269.45

2871693.71

41674.5

31255.875

31255.875

104186.25

الدكُٛلُت

حكُٛلُت
بض ٫جى٣ل
م٩اٞإث
اإلاىْٟحن
مهاعٍ٠

اإلاؿاَما

جدىٍلُت

ث
الاحخماعي

1340095.64

2144663.54

952106.046

668261.03

5105126.25

ة
مهاعٍ ٠عؤؾمالُت

ألانى٫

23152.5

17364.375

17364.375

57881.25

مسؼون

46305

34728.75

34728.75

115762.5

اإلاجمىٕ

17183356

12621225.4

8839133.7

60954744.4

الثابخت

22311029.3
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بلٛذ مىاػهت الىػاعة لٗام  2021ما مجمىٖه  64,002,481.6قُ٩ل ،وهي ملخهت ٦ما ًلي:
جابع دول ( )6مىاشهت الىشازة لعام  2021خظب البرهامج
البرهامج
ؤلاصاعي
عواجب واحىع
مهاعٍ ٠حاعٍت

مهاعٍ٠
حكُٛلُت

مهاعٍ٠
جدىٍلُت
مهاعٍ ٠عؤؾمالُت

الغواجب
وألاحىع
الؿٟغ
واإلاهماث
الغؾمُت
الى٣ٟاث
الدكُٛلُت

بغهامج الخىمُت بغهامج خماًت
بغهامج
اإلاؿتهل٪
الهىاُٖت
(مىْٟي ٚؼة)
والخجاعٍت
21174684. 13756618.
6420312.5 10093471.5
1
4

اإلاجمىٕ
(بالكُ٩ل)
51445086.5

182325.93
8

149507.269

121550.63

453383.831

519507.37
1

476478.45

618921.2

1614907.02

اًجاعاث

510512.62
5

407194.594

432406.62

1350113.84

ازغي
حكُٛلُت
بض ٫جى٣ل

136136.7

153145.279

182325.94

471607.916

1413633.7
7

885261.71

716382.92

3015278.4

43758.225

32818.6688

32818.669

109395.563

999711.348

701674.08

5360382.56

ألانى ٫الثابخت 24310.125

18232.5938

18232.594

60775.3125

مسؼون

48620.25

36465.1875

36465.188

121550.625

اإلاجمىٕ

18042523.
8

13252286.6

9281090.4

64002481.6

م٩اٞإث
اإلاىْٟحن
اإلاؿاَماث
الاحخماُٖت

1407100.4
2

2251896.7
1

23426580.
8
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بلٛذ مىاػهت الىػاعة لٗام  2022ما مجمىٖه  67,202,605.5قُ ،٫٪وهي ملخهت ٖلى الىدى الخالي:
جابع دول ( )6مىاشهت الىشازة لعام  2022خظب البرهامج
البرهامج
ؤلاصاعي
عواجب
واحىع
مهاعٍ ٠حاعٍت مهاعٍ٠
حكُٛلُت

مهاعٍ٠
جدىٍلُت
مهاعٍ ٠عؤؾمالُت

اإلاجمىٕ
(بالكُ٩ل)

بغهامج
(مىْٟي ٚؼة)

بغهامج الخىمُت بغهامج خماًت
اإلاؿتهل٪
الهىاُٖت
والخجاعٍت

22233418.3

10598145.1

6741328.1

54017340.9

156982.632

127628.16

476053.023

649867.26

1695652.37
1417619.54

الغواجب وألاحىع

14444449.
3
191442.23
4

الى٣ٟاث
الدكُٛلُت
اًجاعاث

545482.74

500302.373

536038.25
6

427554.323

454026.96

ازغي حكُٛلُت

142943.53
5

160802.543

191442.23

495188.312

بض ٫جى٣ل

1484315.4
6

929524.796

752202.06

3166042.32

م٩اٞإث اإلاىْٟحن 45946.136
3

34459.6022

34459.602

114865.341

1054695.47

736757.78

5628401.69

19144.2234

19144.223

63814.0781

38288.4469

38288.447

127628.156

13914901

9745144.9

67202605.7

الؿٟغ واإلاهماث
الغؾمُت

اإلاؿاَماث
الاحخماُٖت

1477455.4
4

ألانى ٫الثابخت

25525.631
3
51051.262
5

اإلاجمىٕ

18944650

مسؼون

2364491.55

24597909.8
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حكحر الخ٣ضًغاث الى ان ال٩لٟت الاحمالُت لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالاؾتراجُجية هي ٦ما ًلي :
دول ( )7الكلفت الا ماليت لالهداف الاطتراجيجيت
الهدف الاطتراجييي
ا٢خهاص ٞلؿُُجي مؿخ٣ل
بِئت اٖما ٫مم٨مت وحاطبت لالؾدثماع
نىاٖت ٞلؿُُيُت عاثضة ومىاٞؿت
ؾى ١صازلي مىٓم وخماًت اإلاؿتهل٥
املجمىع

الكلفت الا ماليت بالشيكل
24,900,000
19,450,000
328,500,000
21,000,000
393,850,000

٦ما ط٦غ ؾاب٣ا َىا ٥زالزت بغامج عثِؿُت في وػاعة الا٢خهاص الىَجي هي:
ؤ .البرهامج ؤلاصاعي وَك٩ل %40مً اإلاهاعٍ ٠الدكُٛلُت والخدىٍلُت والغؤؾمالُت.
ب .بغهامج الخىمُت الهىاُٖت والخجاعٍت وَك٩ل %30مً اإلاهاعٍ ٠الدكُٛلُت والخدىٍلُت والغؤؾمالُت.
ث .بغهامج خماًت اإلاؿتهل ٪وَك٩ل %30مً اإلاهاعٍ ٠الدكُٛلُت والخدىٍلُت والغؤؾمالُت.
م٘ الٗلم بىحىص بغهامج عابٕ جدذ اؾم (مىْٟحن ٚحر مىػٖحن ٖلى بغامج ) وَى زام بغواجب مىْٟي وػاعة الا٢خهاص
الىَجي في اإلادآٞاث الجىىبُت ًضاع مباقغة مً ٢بل وػاعة اإلاالُت.
الجضو ٫الخالي ًىضح الٗال٢ت بحن ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت والبرامج اإلاٗخمضة
دول ( )8العالكت بين ألاهداف الاطتراجيجيت والبرامج املعخمدة في وشازة الاكخصاد الىطني
الاو٫
الثالث
الثاوي
الهض ٝالاؾتراجُجي
X
X
X
بغهامج الخىمُت
الهىاُٖت الخجاعٍت
بغهامج خماًت
اإلاؿخهل٪

الغاب٘

X

الهض ٝالاؾتراجُجي ألاو ٫اإلاخٗل ٤با٢خهاص ٞلؿُُجي مؿخ٣ل والهض ٝالاؾتراجُجي الثاوي اإلاخٗل ٤ببئت الاٖما ٫اإلام٨ىت
والجاطبت والهض ٝالاؾتراجُجي الثالث اإلاخٗل ٤بهىاٖت ٞلؿُُيُت عاثضة ومىاٞؿت ج ٘٣حمُٗها يمً بغهامج الخىمُت
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الهىاُٖت الخجاعٍت اما الهض ٝالاؾتر اجُجي الغاب٘ واإلاخٗل ٤بدىُٓم الؿى ١وخماًت اإلاؿتهلٞ ٪خخ٣اَ٘ م٘ بغهامج خماًت
اإلاؿتهل.٪
جم الخهىٖ ٫لى مٗلىماث الخ٩لٟت للىه ٠ألاو ٫مً اؾتراجُجُت الُ٣إ ( )2019-2017مً جسُُِ بهٟا ١البرهامج ٦ما
وجم جُُ٣م مساَغ ؤمىا ٫قغ٧اء الخىمُت الا٢خهاصًت ( %100في خا ٫ان َىا ٥جغجِباث جمىٍل اإلاكاعَ٘ الغؾمُت اإلاىحىصة
و %0في خاٖ ٫ضم جدضًض الكغٍ ٪اإلامى .) ٫مً احل حُُٛت الخمىٍل ؾخ٣ىم الىػاعة باٖضاص وع٢ت مٟاَُم ل٩ل مكغوٕ .
الجضو ٫الخالي ٌٗغى ٞجىة جمىٍل الُ٣إ الؿىىٍت اإلاخىٗ٢ت ( 000قُ٩ل).
دول ( )9فجىة الخمىيل املخىكعت خظب البرهامج ()2019-2017
البرهامج :الخىميت الصىاعيت والخجازيت (مىاشهت ا ماليت  186150شيكل)
املىازد املخىكعت
الخكلفت املخىكعت
مصدز الامىال
1892
30000
خ٩ىمي
15945
20000
ماهذ يمً اإلاىاػهت
/زاي٘
(مىحىص/مخٖ ٤ٟلُه
للى٣اف)
30000
136150
ماهذ زاعج اإلاىاػهت (مىحىص/مخ٤ٟ
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
البرهامج :خماًت املظتهلك (مىاشهت ا ماليت  16425شيكل)
املىازد املخىكعت
الخكلفت املخىكعت
مصدز الامىال
1892
2500
خ٩ىمي
ماهذ يمً اإلاىاػهت
/زاي٘
(مىحىص/مخٖ ٤ٟلُه
للى٣اف)
5000
13925
ماهذ زاعج اإلاىاػهت (مىحىص/مخ٤ٟ
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
الجضو ٫الخالي ٌٗغى ٞجىة الخمىٍل اإلاخىٗ٢ت خؿب الؿىت
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فجىة الخمىيل املخىكعت
28108
4055

106150

فجىة الخمىيل املخىكعت
608
-

8925

دول ( )10فجىة الخمىيل للظىىاث اللادمت ()2022-2017
طىت 2017
مصدز الامىال
خ٩ىمي
(مىحىص/مخ٤ٟ
ماهذ يمً اإلاىاػهت
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
(مىحىص/مخ٤ٟ
ماهذ زاعج اإلاىاػهت
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
طىت 2018
مصدز الامىال
خ٩ىمي
اإلاىاػهت (مىحىص/مخ٤ٟ
ماهذ يمً
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
(مىحىص/مخ٤ٟ
ماهذ زاعج اإلاىاػهت
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
طىت 2019
مصدز الامىال
خ٩ىمي
(مىحىص/مخ١٠
ماهذ يمً اإلاىاػهت
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
(مىحىص/مخ٤ٟ
ماهذ زاعج اإلاىاػهت
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
طىت 2020
مصدز الامىال
خ٩ىمي
(مىحىص/مخ٤ٟ
ماهذ يمً اإلاىاػهت
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
(مىحىص/مخ٤ٟ
ماهذ زاعج اإلاىاػهت
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
طىت 2021
مصدز الامىال
خ٩ىمي

الخكلفت املخىكعت
13000
8000

املىازد املخىكعت
1200
1513

فجىة الخمىيل املخىكعت
11800
6487

71989

14000

57989

الخكلفت املخىكعت
13650
8400

املىازد املخىكعت
1260
1588

فجىة الخمىيل املخىكعت
12390
6812

75031

14700

60331

الخكلفت املخىكعت
14000
9000

املىازد املخىكعت
1320
3987

فجىة الخمىيل املخىكعت
12680
5013

25839

10000

15839

الخكلفت املخىكعت
14700
9450

املىازد املخىكعت
1386
4186

فجىة الخمىيل املخىكعت
13314
5264

27530

10500

17030

الخكلفت املخىكعت
15435

املىازد املخىكعت
1455

فجىة الخمىيل املخىكعت
13980
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(مىحىص/مخ٤ٟ

ماهذ يمً اإلاىاػهت
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
(مىحىص/مخ٤ٟ
ماهذ زاعج اإلاىاػهت
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
طىت 2022
مصدز الامىال
خ٩ىمي
(مىحىص/مخ٤ٟ
ماهذ يمً اإلاىاػهت
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)
(مىج وص /مخ٤ٟ
ماهذ زاعج اإلاىاػهت
ٖلُه/زاي٘ للى٣اف)

9922

4400

5522

30256

11025

19231

الخكلفت املخىكعت
16200
10418

املىازد املخىكعت
1527
4620

فجىة الخمىيل املخىكعت
14673
5798

21030

11576

9444

ٞجىة الخمىٍل
ان ال٩لٟت الاحمالُت الالػمت لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝمً زال ٫اإلاكاعَ٘ هي  393.850ملُىن قُ٩ل ًخى ٘٢ان ًخىٞغ مجها
خىالي  100.243ملُىن قُ٩ل لخهل الٟجىة الخمىٍلُت الى خىالي  277.758ملُىن قُ٩ل.
ان الى٣ٟاث الخُىٍغي ة لٗام  )2,000,000( 2017قُ٩ل (جمىٍل مً الخ٩ىمت ) جم جىػَٗها بالخيؿُ ٤م٘ مضعاء
البرامج ٖلى اإلاكاعَ٘ الخالُت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ججهحز مبجى الىػاعة واإلاضًغٍاث الخابٗت ( )360,000قُ٩ل.
حٗؼٍؼ صوع الىىٕ الاحخماعي في الا٢خهاص الىَجي ( )40,000قُ٩ل.
جىُٓم الؿى ١اإلادلي وم٩اٞدت مىخجاث اإلاؿخىَىاث ( )300,000قُ٩ل.
ججهحز مسخبراث الظَب ( )400,000قُ٩ل.
جىمُت الهاصعاث الٟلؿُُيُت وٞخذ ؤؾىا ١حضًضة ( )100,000قُ٩ل.
حؿهُل بِئت ألاٖما )200,000( ٫قُ٩ل.
جُىٍغ ماؾؿاث الُ٣إ الخام ( )200,000قُ٩ل.
صٖم وجُىٍغ اإلايكأث الهىاُٖت واإلاىخج الىَجي ( )100,000شخي٧ل .
الاهضماج في مىُ٣ت الخجاعة الخغة الٗغبُت ال٨بري ( )150,000قُ٩ل
الخٗاون م٘ مىٓمت الخٗاون ؤلاؾالمي واإلاىٓماث اإلاىًىٍت في بَاعَا( )150,000قُ٩ل.
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اللظم الظابع
أهداف اللطاع الاكخصادي الاطتراجيجيت والىخائج
ج٣ضم وػاعة الا٢خهاص الىَجي الٟلؿُُجي والكغ٧اء مجمىٕ ة مً ألاَضا ٝوالخضزالث الؿُاؾاجُت التي بمجملها جخ٩امل للخإزحر ٖلى جدٚ ٤ُ٣اًخحن وَما الؼٍاصة الخُ٣ُ٣ت
في الىمى الا٢خهاصي وج٣لُل وؿب البُالت زانت بحن فئ حي الكباب والاهار.
الهدف الاطتراجييي ألاول :اكخصاد فلظطيني مظخلل
دول ( )11الاهداف الفسعيت والخدخالث وألاوشطت والىخائج املخىكعت للهدف الاطتراجييي الاول
الهدف الفسعي
ج٣لُل الخبُٗت
لال٢خهاص
ؤلاؾغاثُلي.

الخدخالث
 جىىَ٘ الكغ٧اء الخجاعٍحن
وبًجاص ؤؾىا ١بضًلت
(للمىخجاث والخضماث).








الاوشطت
وي٘ وجىُٟظ زُِ لخُٟٗل الاجٟاُ٢اث اإلاىٗ٢ت
وآلياث لالؾخٟاصة مجها ومً الاٖٟاءاث الجمغُ٦ت.
بَال ١خملت جىُٖت وبعقاص للُ٣إ الخام خى٫
ُُٟ٦ت الاؾخٟاصة مً الاجٟاُ٢اث الضولُت
والاٖٟاءاث الجمغُ٦ت.
جى ُ٘٢اجٟاُ٢اث حضًضة م٘ الضو ٫اإلاؿتهضٞت.
جُٟٗل مجالـ الاٖما ٫اإلاكتر٦ت وجى ُ٘٢مجالـ
حضًضة.
الضزى ٫في ًٖىٍت مىٓماث ا٢خهاصًت ٖاإلاُت.

املؤطظاث الشسيكت
الُ٣إ الخام
وػاعة الخاعحُت
وػاعة اإلاالُت والخسُُِ

الىخائج املخىكعت
ػٍاصة حجم الهاصعاث لضو٫
(ٚحر بؾغاثُل ) بيؿبت %10
ؾىىٍا مً ُ٢مت
الهاصعاث.11

11اؾدىاصا الى اإلااقغاث الاخهاثُت الىَىُت الغثِؿُت للجهاػ اإلاغ ٦ؼي لالخهاء الٟلؿُُجي والتي حكحر الى ان مخىؾِ الؼٍاصة في همى الهاصعاث زال ٫الاٖىام الثالر اإلاايُت ٧اهذ  %9لجمُ٘ الضو ٫بما ٞحها اؾغاثُل في خحن جبل ٜوؿبت
الخهضًغ اإلاباقغ  ِ٣ٞ %12.7مً بحمالي الهاصعاث الٟلؿُُيُت بلى الٗالم الخاعجي ؤما باقي الهاصعاث والتي جبل ٜوؿبتها ٩ٞ %87.3اهذ بلى بؾغاثُل ،وطل ٪بؿبب الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى جهضًغ اإلاىخجاث الٟلؿُُيُت بلى الٗالم الخاعجي
وزانت مً ُ٢إ ٚؼةٞ .اإلاُلىب مً احل ج٣لُل الخبُٗت ػٍاصة وؿبت الخهضًغ اإلاباقغ (خالُا  )%12.7بُ٣مت  %10ؾىىٍا.

حؿهُل الخجاعة
الٟلؿُُيُت خؿب
ؤًٞل اإلاماعؾاث

 ج٣ىٍت الٗال٢اث الاوعوبُت الٟلؿُُيُت اإلاكتر٦ت.
 جُٟٗل الخجاعة م٘ الضو ٫الٗغبُت والاؾخٟاصة مً
اإلاٗامالث الخًُٟلُت للمىخجاث الٟلؿُُِىت.
 الاؾخٟاصة مً اجٟاُ٢ت اٚاصًغ.
 الاؾخٟاصة مً الدؿهُالث اإلامىىخت في بَاع
الاوعومخىؾُي.
 بىاء ال٣ضعاث البكغٍت  ٝي مجا ٫الاجٟاُ٢اث
الا٢خهاصًت.
 وكغ ٧اٞت ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت باالؾخحراص
 حصجُ٘ الاؾخحراص
ُ٢إ
والخهضًغ بالخٗاون م٘ ماؾؿاث ا٫
اإلاباقغ
الخام.
 حؿهُل ٖملُت الاؾخحراص اإلاباقغ.
 حصجُ٘ الخهىٖ ٫لى و٧االث ججاعٍت اإلاباقغة.
 جىزُ ٤الٗال٢اث م٘ الكغ٧اء.
 ابغام ٖ٣ىص ججاعٍت حضًضة.
 اؾخٟاصة الُ٣إ الخام مً الاٖٟاءاث اإلامىىخت.
 بٖضاص هٓام حٗغٞت ٞلؿُُجي.
 اٖضاص وب٢غاع ؾُاؾت
الخجاعة ا٫زاعحُت
 ؾً حكغَٗاث جخىا ٤ٞم٘ مخُلباث مىٓمت الخجاعة
الٗاإلاُت.
 اٖضاص ٢اهىن الخجاعة الخاعحُت.
 جىٞحر بِئت ث حاعٍت  مغاحٗت ٧اٞت ال٣ىاهحن والدكغَٗاث للخإ٦ض مً
مُاب٣تها ألًٞل اإلاماعؾاث الٗاإلاُت.
مىاؾبت
 حؿهُل الاحغاءاث اإلاخٗل٣ت بالخجاعة وجُىٍغ السجل
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الُ٣إ الخام

ػٍاصة وؿبت الىاعصاث
اإلاباقغة.

وػاعة اإلاالُت والخسُُِ
الىػاعة طاث الٗال٢ت
بال٣اهىن

ؾُاؾت ججاعٍت م٣غة.

وػاعة اإلاالُت والخسُُِ
َُئت اإلاىانٟاث
واإلا٣اًِـ

بِئت ججاعة مىاؾبت.
جدؿحن مغجبت ٞلؿُحن في
الخجاعة ٖبر الخضوص خؿب

الٗاإلاُت.







حصجُ٘ وجىمُت
الهاصعاث
الٟلؿُُيُت
(اإلاىخجاث
والخضماث).

 جىُٟظ الخُت
الاؾتراجُجُت الىَىُت
للخهضًغ.











الخجاعي.
جُبُ ٤زضماث ال٨تروهُت والغبِ الال٨ترووي م٘
الكغ٧اء.
اوكاء هُ٣ت الخجاعة.
اوكاء هاٞظة مىخضة لخ٣ضًم الخضماث والمٖلىماث.
اٖخماص مبضؤ الاصزا ٫الجمغ٧ي اإلاا٢ذ لخٗؼٍؼ
ٖملُت الخهضًغ.
جُىٍغ الٗال٢اث م٘ اإلاىٓماث الضولُت.
جم٨حن اإلاىخجاث مً الخهىٖ ٫لى الكهاصاث
الضولُت.
ب٢امت مىاَ ٤لىحؿدُت.
ب٢امت اإلاساػن الجمغُ٦ت.
بىاء ال٣ضعاث البكغٍت في مجا ٫الخجاعة.
جدضًض الهاصعاث للمىخجاث الهىاُٖت طاث ألاولُت
وي٘ زُت لخىمُت ناصعاث الخضماث.
ٖ٣ض ل٣اءاث زىاثُت لغحا ٫وؾُضاث اٖما ٫م٘
هٓغائهم مً الضو ٫اإلاؿتهضٞت.
حُٗحن ممثلحن ججاعٍحن في  7صو ٫مؿتهضٞت.
اٖضاص صعاؾاث لالؾىا ١اإلاؿتهضٞت.
حصجُ٘ مكاع٦ت الُ٣إ الخام في اإلاٗاعى
الخاعحُت بالضو ٫اإلاؿتهضٞت.

 12جم ج٣ضًغ الٗضص بىاء ٖلى اإلاكاعَ٘ اإلا٤جغخت يمً الاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت لخىمُت الا٢خهاص الىَجي .
13
اؾدىاصا الى الاؾتراجُجُت الىَىُت للخهضًغ (.)2018-2014
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وػاعة الؼعاٖت
وػاعة الصخت

الُ٣إ الخام
وػاعة الخاعحُت
الُ٣إ ألا٧اصًمي
وػاعث طاث الٗال٢ت
بالخضماث (الؿُاخت،
الاجهاالث ،الخٗلُم،
الصخت ،الٗمل ،ؾلُت
الى٣ض ،الخ)

ج٣غٍغ ألاٖما.٫

زلٞ ٤غم ٖمل حضًضة
لخىالي  2000شخو
ؾىىٍا.12
جد ٤ُ٣همى بحمالــي في
الهــاصعاث بمٗــض ٫همى
ؾــىىيً 13بلــ.13% ٜ

 الُ٣ام بدملت بٖالمُت جغوٍجُت ٦بحرة جدذ ٖىىان
" نى٘ في ٞلؿُحن".
 اٖضاص صلُل للمهضعًٍ.
 حٗؼٍؼ صوع اإلالخ٣حن الا٢خهاصًحن.

جىمُت وجُىٍغ ججاعة  جىُٓم ومإؾؿت ججاعة
الخضماث.
الخضماث.







جُىٍغ الؿُاؾاث الىَىُت بكإن ججاعة الخضماث.
بىاء ٢ضعاث ٞغٍ ٤الخضماث الىَجي.
بصزا ٫جدؿِىاث في الخضماث و٢ضعتها الخىاٞؿُت.
الاهًمام بلى الخدالٟاث الضولُت لُ٣اٖاث
الخضماث اإلاسخلٟت.
جىٞحر بِئت ؤٖما ٫ججاعٍت صاٖمت للخجاعة في
الخضماث.
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ماؾؿاث الُ٣إ الٗام
(وػاعة الخاعحُت،
الؿُاخت ،الاجهاالث،
ؾلُت الى٣ضَُ ،ئت
ؾى ١عؤؽ اإلاا ،٫وػاعة
الٗمل ،الخ)
الُ٣إ الخ ام

ُ٢إ زضماث مىٓم وٞاٖل

الهدف الاطتراجييي الثاوي :بيئت اعمال ممكىت و اذبت لالطدثماز
جابع دول ( )11الاهداف الفسعيت والخدخالث وألاوشطت والىخائج املخىكعت للهدف الاطتراجييي الثاوي
الهدف الفسعي
جىٞحر البِئت
الدكغَُٗت الجاطبت
لالؾدثماع

جىٞحر البيُت
الخدخُت الجاطبت
لالؾدثماع





الخدخالث
زل ٤بَاع ٢اهىوي
وجىُٓمي مىاٞـ.

حٗؼٍؼ صوع َُئت حلحُ٘
الاؾدثماع الٟلؿُُيُت

 جىٞحر الخضماث الضاٖمت
لالؾدثماع.

الاوشطت
 مغاحٗت وجُىٍغ ال٣ىاهحن وألاهٓمت والخٗلُماث
وجدضًثها.
 الدؿغَ٘ في اإلاهاص٢ت ٖلى مجمىٖت مً ال٣ىاهحن
وألاهٓمت.
 التر٦حز ٖلى مىٓىع الىىٕ الاحخماعي في ال٣ىاهحن
وألاهٓمت.
 حٗؼٍؼ صوع الخدُ٨م الخجاعي.
بىاء ال٣ضعاث للجهاث طاث الٗال٢ت وزانت في الً٣اء
 حؿهُل حسجُل اإلايكأث الهٛحرة واإلاخىؾُت
(م.م.م ).زانت اليؿىٍت مجها.
 بىاء ٢ضعاث َُئت حصجُ٘ الاؾدثماع.
 جُٟٗل الىاٞظة اإلاىخضة لدسجُل الاؾدثماع.
 جُبُ ٤الخؼم الاؾدثماعٍت.
 اٖضاص عػم خىاٞؼ.
 حٗؼٍؼ وجىؾُ٘ هُا ١اؾخسضام ج٨ىىلىحُا
اإلاٗلىماث والاجهاالث.
 جىٞحر ال٨هغباء ،واإلاهاصع البضًلت للُا٢ت.
 جىٞحر قب٨ت للمُاٍ وبإؾٗاع مٗ٣ىلت.
 جىٞحر قب٨ت ه٣ل ومىانالث مخُىعة.
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املؤطظاث الشسيكت
الُ٣إ الخام

الىخائج املخىكعت
حٗضًل مجمىٖت مً
ال٣ىاهحن وألاهٓمت خؿب
ألاولىٍاث.

َُئت حصجُ٘ الاؾدثماع
وػاعاث وماؾؿاث طاث
ٖال٢ت بالىاٞظة

ػٍاصة ٖضص الاؾدثماعاث
اإلاؿخُٟضة مً الخىاٞؼ
الاؾدثماعٍت

وػاعة الاجهاالث
ؾلُت الُا٢ت
وػاعة الى٣ل واإلاىانالث
ؾلُت اإلاُاٍ
وػاعث طاث ٖال٢ت

جدؿحن ماقغ ٞلؿُحن في
ج٣غٍغ البى ٪الضولي خى٫
بِئت الاٖما ٫بسمؿت
ً
صعحاث ؾىىٍا اياٞت الى
جدؿحن ماقغ ٞلؿُحن

الىػاعاث طاث الٗال٢ت

خؿب مُٗاع .DTF

 جُبُ ٤الىاٞظة اإلاىخضة للخضماث في اإلاىاَ٤
الهىاُٖت
 اوكاء اإلاضن الهىاُٖت
اإلااَلت.









َُئت اإلاىاَ ٤الهىاُٖت
واإلاضن الخغة

اؾخمغاع جُىٍغ اإلاىاَ ٤الهًاُٖت.
ج٣ضًم زضماث اٖما ٫مخُىعة في اإلاىاَ٤
الهىاُٖت.
ب٢امت مىُ٣ت لىحؿدُت في اعٍدا.
ا٢امت مساػن حمغُ٦ت.
اٖضاص صعاؾاث حضوي إلاىاَ ٤نىاُٖت ماَلت.
اٖضاص صعاؾاث زانت بالخىاٞؼ في اإلاىاَ٤
الهىاُٖت طاث ؤولىٍت جىمىٍت
اوكاء مىاَ ٤نىاُٖت حضًضة.

ػٍاصة حجم الاؾدثماعاث في
اإلاىاَ ٤الهىاُٖت بيؿبت
ً
 %10ؾىىٍا.

الهدف الاطتراجييي الثالث :صىاعت فلظطيييت زائدة ومىافظت
14

جابع دول ( )11الاهداف الفسعيت والخدخالث وألاوشطت والىخائج املخىكعت للهدف الاطتراجييي الثالث
الخدخالث
الهدف الفسعي
جىُٓم وجىمُت  جىُٟظ ٢غاع ب٣اهىن الهىاٖت
وجُىٍغ وجإَُل
الُ٣إ
الهىاعي
14

الاوشطت
 بنضاع الغزو الهىاُٖت بالخيؿُ ٤م٘ الجهاث
طاث الٗال٢ت.
 الغ٢ابت والخٟخِل ٖلى اإلايكاث الهىاُٖت ومخابٗت

حمُ٘ ماقغاث الاصاء جم جدضًضَا بىاء ٖلى الاؾتراجُجُت الىَىُت للهىاٖت ()2026 – 2017
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املؤطظاث الشسيكت
ؾلُت البِئت ،وػاعة الخ٨م
اإلادلي ،وػاعة الؼعاٖت ،صخت
البِئت
َُئت حصجُ٘ الاؾدثماع

الىخائج املخىكعت
ُ٢إ نىاعي مىٓم

بهخاحها بالخٗاون والخيؿُ ٤م٘ الجهاث طاث
الٗال٢ت.

َُئت اإلاىاَ ٤الهىاُٖت واإلاضن
الخغة

 بٖضاص الضعاؾاث والبرامج واإلاكاعَ٘ التي حٗمل ٖلى
جىمُت وجُىٍغ وجإَُل اليكاٍ الهىاعي في
ٞلؿُحن.
 بىاء ٢اٖضة مٗلىماث نىاُٖت والٗمل ٖلى جدضًثها
وجُىٍغَا بالخٗاون م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت.
 جىٞحر ٧اٞت الدؿهُالث وؤلاحغاءاث الالػمت لدصجُ٘
الاؾدثماع الهىاعي
جُىٍغ ال٣ضعة
الخىاٞؿُت
للميكأث
الهىاُٖت

 ا٢غاع وجىُٟظ الاؾتراجُجُت
الىَىُت للهىاٖت










جىُٟظ بغهامج جدضًث وجإَُل اإلايكأث الهىاُٖت.
مخابٗت اهًمام ٞلؿُحن إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة
للخىمُت الهىاُٖت
الاؾخٟاصة مً بغهامج الخٗاون الهىاعي
الُىعومخىؾُي.
الاؾخٟاصة مً بغامج اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت
الهىاُٖت والخٗضًً.
جىُٟظ بغهامج لخُىٍغ ٖضص مً الخجمٗاث
الٗى٣ىصًت.
اوكاء مغا٦ؼ ببضإ وابخ٩اع وخايىاث اٖما.٫
جىمية ال٣ىي البكغٍت الٗاملت في الهىاٖت .
جدٟحز اإلايكأث ٖلى بوكاء مغا٦ؼ الابخ٩اع والبدث
الٗلمي وجبجي الخ٨ىىلىحُاث الجضًضة.
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ػٍاصة ٦مُاث ؤلاهخاج الهىاعي
وػاعة الخاحُت
بيؿبت  %3ؾىىٍا.
ؾلُت الُا٢ت
ػٍاصة ٖضص الٗاملحن والٗامالث
الُ٣إ الخام
الٟغٍ ٤الىَجي الٖاصة اٖماع ٚؼة في الُ٣إ الهىاعي بيؿبت %3
ً
ؾىىٍا.
الٟغٍ ٤الىَجي للخسالث
الؿُاؾاجُت في اإلاىاَ ٤اإلاؿماة
(ج)
الجامٗاث الٟلؿُُيُت












ػٍاصة خهت
 جىؾُ٘ هُا ١الٗمل ٖلى
اإلاىخج اإلادلي ٝي
اؾدبضا ٫الىاعصاث.
الؿى١
الٟلؿُُجي





جإَُل اإلايكأث الهىاُٖت للمكاع٦ت في الُٗاءاث.
بَال ١خملت جىُٖت وبعقاص للميكأث الهىاُٖت
خىُُٟ٦ ٫ت الاؾخٟاصة مً الاجٟاُ٢اث الضولُت
واجٟاُ٢اث الخجاعة الخغة.
جىُٖت الُ٣إ الخام بدىاٞؼ الاؾخحراص اإلاباقغ
للمىاص الخام ولآلالث واإلاٗضاث ألٚغاى الخهيُ٘.
الكغا٦ت والخىاع م٘ ماؾؿاث الُ٣إ الخام
طاث الٗال٢ت بالُ٣إ الهىاعي.
بٖاصة جإَُل الُ٣إ الهىاعي في ُ٢إ ٚؼة
جم٨حن وجإَُل اإلايكاث الا٢خهاصًت في ال٣ضؽ
اللعُ٢ت .
صٖم وجُىٍغ اإلايكأث الهىاُٖت واإلاىاعص الُبُُٗت
في اإلاىاَ ٤اإلاهىٟت "ج".
جغقُض اؾتهال ٥الُا٢ت في اإلاهاو٘.
الخدى ٫الى اؾخسضام الُا٢ت الكمؿُت في جىلُض
الُا٢ت في اإلايكأث الهىاُٖت.
جُبُ ٤مباصت الاهخاج الىُٓ ٠في اإلايكأث
الهىاُٖت.
اٖضاص زُت لخدضًض الؿل٘ التي ؾِخم اخاللها م٘ وػاعة اإلاالُت والخسُُِ –
اإلاكترًاث واللىاػم الٗامت
وي٘ الُت للخىُٟظ.
جم٨حن اإلاهاو٘ مً الاؾخٟاصة مً ٢غاع اُٖاء
الاًٞلُت للمىخجاث الىَىُت في الُٗاءاث اإلاغ٦ؼٍت .الاصاعة الٗامت للجماع٥
بلؼام حمُ٘ الضواثغ الخ٩ىمُت بخامحن حمُ٘
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ػٍاصة مؿاَمت الهىاٖت في
الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بيؿبت
ً
 %1ؾىىٍا.

 جُىٍغ وا٢غاع ٢اهىن خماًت
اإلاىخج الىَجي







صٖم

جىمُت و
اإلايكأث
 ا٢غاع وجىُٟظ الاؾتراجُجُت
الهىاُٖت
الىَىُت للهىاٖت
اإلاخىاَُت الهٛغ
والهٛحرة
واإلاخىؾُت
(م.م.م)
وحٗؼٍؼ عٍاصة
ألاٖما٫
والابضإ زانت











اخخُاحاتها ومكترًاث َا اإلاباقغة مً اإلاىخجاث
الىَىُت.
الخهىٖ ٫لى
جم٨حن اإلاىخجاث الهىاُٖت مً
قهاصاث مُاب٣ت مدلُت وصولُت.
جإَُل ٞغ ١مً الاصاعة الٗامت للهىاٖت والُ٣إ
الخام ٖلى جُبُ٢ ٤اهىن خماًت الاهخاج الىَجي.
جم٨حن اإلاهاو٘ مً جُبُ ٤اجٟاُ٢اث ٢ىاٖض اإلايكإ
وبما ٌكمل الترا٦م.
اإلاهاص٢ت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت للمىخج اإلادلي
صٖم وخماًت اإلاىخج الىًَي بما ُٞه اإلاىخج اليؿىي
زانت اإلاىخجاث الخ٣لُضًت والخغُٞت.
جدضًض ًىم زام "لهى٘ في ٞلؿُحن".
بوكاء مى ٘٢ال٨ترووي زام باإلاىخج الىَجي
وي٘ وجىُٟظ اؾتراجُجُت للميكأث م.م.م.
اٖضاص ؾُاؾت وَىُت للخجمٗاث الٗى٣ىصًت.
اٖضاص الُت للخىاع م٘ اإلايكأث الهٛحرة واإلاخىؾُت.
اوكاء وجُىٍغ خايىاث اٖما.٫
جُىٍغ ججمٗاث ٖى٣ىصًت.
جُىٍغ مىخجاث الجمُٗاث الخٗاوهُت زانت
اليؿىٍت.
جىمُت وع٢ ٘ٞضعاث اإلايكأث م .م.م .مً زال٫
ج٣ضًم زضماث جُىٍغٍت لها مخٗل٣ت باإلهخاج،
الجىصة ،الدؿىٍ ٤الخمىٍل.
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ماؾؿت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ
الُ٣إ الخام

ػٍاصة مؿاَمت الهىاٖت في
الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بيؿبت
ً
 %1ؾىىٍا.

وػاعة اإلاالُت والخسُُِ

الُ٣إ الخام
ؾلُت الى٣ض
الىػاعاث طاث الٗال٢ت
بالدسجُل
الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء
الٟلؿُُجي

ػٍاصة ٖضص اإلايكأث الهٛحرة
(م.م.م)
واإلاخىؾُت
ً
اإلاسجلت عؾمُا بيؿبت %5
ً
ؾىىٍا.

للكباب
واليؿاء.






جُىٍغ البيُت
الخدخُت للجىصة
بما ًيسجم م٘
اإلاخُلباث
الضولُت



جىُٟظ اؾتراجُجُت
الؿُاؾت الىَىُت
للجىصة










جُىٍغ اإلاىخجاث ا٫خغُٞت والخ٣لُضًت والترازُت.
يمان ال٣غوى للميكأث م.م.م.
حؿهُل ؤلاحغاءاث الالػمت لدصجُ٘ الدسجُل
الغؾمي للميكأث م.م.م.
م.م.م.
بىاء ٢اٖضة بُاهاث مىخضة للميكأث
خؿاؾت للىىٕ الاحخماعي.
اوكاء مى ٘٢ال٨ترووي مسخو باإلايكاث م.م.م.
جىُٟظ بغهامج لخُىٍغ ٢ضعاث الٗاملحن في اإلااؾؿاث ماؾؿت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ
وخضة الاٖخماص
طاث الٗال٢ت
وػاعة الخاعحُت
جُىٍغ ٢اهىن الاٖخماص لهُئاث جُُ٣م اإلاُاب٣ت
ومسخبراث الٟدو واإلاٗاًغة.
الدصجُ٘ ٖلى الخهىٖ ٫لى قهاصاث الجىصة
جى ُ٘٢اجٟاُ٢اث الاٖترا ٝاإلاخباص ٫اإلاخٗضص ألاَغاٝ
الخانت بإحؿام الاٖخماص الا٢لُمُت مجها والضولُت.
جُىٍغ الخىم ً ٠والُ٣اؽ وجُُ٣م اإلاُاب٣ت
(الخٟخِل والازخباع ومىذ الكهاصاث ) وبما ًيسجم
م٘ اإلاخُلباث الضولُت لخد ٤ُ٣الاٖترا ٝالضولي.
جدضًث وجُىٍغ الخٗلُماث الٟىُت بالخيؿُ ٤م٘
الجهاث طاث الٗال٢ت
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يمان ٢بى ٫البًاج٘
وا٫زضماث التي جغص ؤو جيكإ مً
ٞلؿُحن ؤو ججغي اإلاخاحغة بها
٢بىال ؾهال في ألاؾىا ١الىَىُت
والضولُت.

الهدف الاطتراجييي السابع :جىظيم الظىق املدلي وخماًت املظتهلك
جابع دول ( )11الاهداف الفسعيت والخدخالث وألاوشطت والىخائج املخىكعت للهدف الاطتراجييي السابع
الاوشطت
الخدخالث
الهدف الفسعي
جىٞحر (ؾل٘
 جىُٟظ ٢اهىن خماًت
وزضماث) آمىت وطاث
اإلاؿتهل ٪وال٣ىاهحن
حىصة.
وألاهٓمت طاث
الهلت.

مى٘ التهغٍب واٚغا١
الؿى ١بمىخجاث
اإلاؿخىَىاث
الخىُٖت وؤلاعقاص.












 جىُٟظ ٢اهىن م٩اٞدت
وخٓغ مىخجاث
وزضماث اإلاؿخىَىاث.

 ػٍاصة وعي وجث٠ُ٣
اإلاىاًَ




جُىٍغ البِئت ال٣اهىهُت الىاْمت.
جدضًث واؾخدضار حٗلُماث ٞىُت الؼامُت.
مُاب٣ت الؿل٘ اإلاىخجت واإلاؿخىعصة للحٗلُماث الٟىُت الٟلؿُُيُت .
ع٢ ٘ٞضعاث اإلاٟدكحن والُاث الخٟخِل.
ج٨ثُ ٠الجىالث الغ٢ابُت
جدضًث ٢اثمت ألاؾٗاع الاؾترقاصًت بك٩ل صوعي.
حٗؼٍؼ اإلاىاٞؿت في الؿى ١اإلادلي.
الكغا٦ت م٘ اإلااؾؿاث طاث الٗال٢ت.
ج٨ثُ ٠الجىالث في ألاؾىا ١بالخيؿُ ٤م٘ الًابُت الجمغُ٦ت.
جدضًث صلُل مىخجاث اإلاؿخىَىاث.
ٖمل خمالث جثُُٟ٣ت خى ٫خ ٤اإلاىاًَ في الخهىٖ ٫لى ؾل٘
وزضماث مُاب٣ت وامىت.
حٗغٍ ٠اإلاىاًَ بًغوعة صٖم اإلاىخج الىَجي وم٩اٞدت مىخجاث
اإلاؿخىَىاث.
الخٗغٍ ٠بىٓام الك٩اوي مً ؤحل الخ٣ضم بالك٪اوي والبالٚاث في
خا ٫وحىص مسالٟاث.
اوكاء بىابت ال٨تروهُت زانت بغ ٘ٞالىعي لضي اإلاؿتهل٪
الٟلؿُُجي.
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املؤطظاث
الشسيكت
لجىت جىُٓم
الؿى١
حمُٗاث خماًت
اإلاؿتهل٪
وػاعة الؼعاٖت
الًابُت
الجمغُ٦ت
َُئت الاؾدُُان

َُئت ؤلاطاٖت
والخلٟؼٍىن
وؾاثل الاٖالم

الىخائج املخىكعت
ػٍاصة في جىُٓم
الؿى ١واهٟاط
٢اهىن خماًت
واإلاؿتهل.٪

ؾى ١زا ٫مً
مىخجاث
اإلاؿخىَىاث.
ػٍاصة خهت اإلاىخج
الىَجي في الؿى.١
يبِ اإلاىخجاث
اإلاسالٟت.

اللظم الثامً
بياناث طياطت البرامج
جخ٣اَ٘ ألاَضا ٝالاؾتراجُج ًت ألاعبٗت يمً بغهامجحن مً بغامج وػاعة الا٢خهاص الىَجي

 .البرهامج ألاول  :الخىميت

الثوي:
ي وَؿاَم بك٩ل مباقغ في جد ٤ُ٣الهض ٝالاؾتراجُجي الُ٣اعي ألاو ٫والثاوي والثالث والبرهامج ا
الصىاعية والخجاز ة
خماًت املظتهلك ِٞؿاَم بك٩ل ؤؾاسخي في جد ٤ُ٣الهض ٝالاؾتراجُجي الغاب٘.

ي
دول ( )12بيان ومخس اث طياطت البرهامج ألاول :الخىميت الصىاعية والخجاز ة











الهدف الفسعي
جىىَ٘ الكغ٧اء الخجاعٍحن وبًجاص
ؤؾىا ١بضًلت.
حؿهُل الخجاعة الٟلؿُُيُت خؿب
ؤًٞل اإلاماعؾاث الٗاإلاُت.
حصجُ٘ وجىمُت الهاصعاث
الٟلؿُُيُت.
حصجُ٘ الاؾذًغاص اإلاباقغ مً ٚحر
بؾغاثُل.
زل ٤بَاع ٢اهىوي وجىُٓمي مىاٞـ.
جُىٍغ البيُت الخدخُت الضاٖمت
لالؾدثماع.
جُىٍغ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للميكأث
الهىاُٖت.
ػٍاصة جىاٞؿُت اإلاىخج الىَجي
الٟلؿُُجي.
جىٞحر البيُت الخدخُت والخضماث
الضاٖمت لىمى الهىاٖت.
جىمُت وصٖم اإلايكأث الهىاُٖت
مخىاَُت الهٛغ والهٛحرة


















الخدخالث الظياطاجيت
جُٟٗل الاجٟاُ٢اث الا٢خهاصًت اإلاىٗ٢ت ،وجى ُ٘٢اجٟاُ٢اث حضًضة م٘
صو ٫الٗالم.
بوكاء وجُىٍغ اإلاضن الهىاُٖت واإلاىاَ ٤الهىاُٖت الخغة.
الالػمت ألٚغاى الضعاؾاث وألابدار
جىٞحر البُاهاث ؤلاخهاثُت
والخسُُِ.
بىاء السجالث ؤلاصاعٍت واإلاغ٦ؼٍت.
صٖم وخماًت اإلاىخج الىَجي وجُىٍغ حىصجه.
اؾدبضا ٫الىاعصاث.
ػٍاصة ز٣ت اإلاؿتهل ٪في اإلاىخج الىَجي.
جىمُت الهاصعاث.
بُٖاء ألاًٞلُت للمىخجاث الىَىُت في الُٗاءاث واإلاكترًاث الخ٩ىمُت.
التروٍج لهى٘ في ٞلؿُحن.
اٖضاص ٢اٖضة بُاهاث نىاُٖت خؿاؾت للىىٕ الاحخماعي.
جىٞحر الخضماث الالػمت للهىاٖت وبإؾٗاع مىاؾبت.
عبِ ُ٢إ الخضماث في جىمُت الهىاٖت.
التر٦حز ٖلى صٖم وجُىٍغ اإلايكأث الهىاُٖت واإلاىاعص الُبُُٗت في اإلاىاَ٤
اإلاؿماة "ج".
جُىٍغ اإلايكأث الهىاُٖت والخغُٞت في ال٣ضؽ الكغُ٢ت وُ٢إ ٚؼة.
جىٞحر بيُت جدخُت ج٨ىىلىحُت جضٖم وجدٟؼ الابخ٩اع في ٧اٞت الُ٣اٖاث.

واإلاخىؾُت (م.م.م) وحٗؼٍؼ عٍاصة
الاٖما ٫والابضإ زانت للكباب
واليؿاء.
 جُىٍغ البيُت الخدخُت للجىصة في
ٞلؿُحن وبما ًيسجم م٘ اإلاخُلباث
الضولُت.





الكغا٦ت والخىاع ال٩امل م٘ ماؾؿاث الُ٣إ الخام.
جُىٍغ الٗال٢اث م٘ اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت والضولُت.
حصجُ٘ ب٢امت نىاٖاث حضًضة واؾتراجُجُت.

جابع دول ( )12بيان ومخس اث طياطت البرهامج الزاوي  :خماًت املظتهلك






الهدف الفسعي
جىٞحر ؾل٘ امىت لالؾخسضام والاؾتهال٥
م٩اٞدت وخٓغ مىخجاث وزضماث
اإلاؿخىَىاث
م٩اٞدت الٛل والتزوٍغ والخ٣لُض
اقهاع ألاؾٗاع للؿل٘ والخضماث
الخىُٖت والاعقاص

الخدخالث الظياطاجيت
 جُبُ ٤الخٗلُماث الٟىُت ؤلالؼامُت ٖلى ٧اٞت الؿل٘ اإلاىخجت
والغ٢ابت ٖلى مىانٟاث الؿل٘ اإلاؿخىعصة وجُبُ ٤الدكغَٗاث
وال٣ىاهحن بد ٤اإلاسالٟحن.
 ابغاػ صوع والُت ٖمل الجهاث الغ٢ابُت امام اإلاؿتهل ٪الٟلؿُُجي
ومغا٢بت ألاؾٗاع
 حصج ٌ٘ جُبُ ٤ؤهٓمت الجىصة في اإلايكأث الا٢خهاصًت
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اللظم الخاطع
خطت العمل
ًدىاوَ ٫ظا ال٣ؿم الخسُُِ للمباصعاث التي ؾخ٣ىم بها وػاعة

الا٢خهاص الىَجي في بَاع الخُت الىَىُت للُ٣إ

الا٢خهاصي وبداحت بلى ب٢غاع ؤو مغاحٗت مً مجلـ الىػعاء مثل مكاعَ٘ ال٣ىاهحن واللىاثذ ؤو الاهًمام بلى الاجٟاُ٢اث
واإلااؾؿاث الضولُت ؤو اٖخماص ؤوعا ١اؾتراجُجُت ؤ و زُِ اؾتراجُجُت ٞغُٖت ،وطل ٪ختى ًدؿجى إلاجلـ الىػعاء
الخسُُِ اإلاؿب ٤لؤلٖما ٫اإلاُلىبت مىه لضٖم الاؾتراجُجُت.
دول ( )13خطت العمل
وصف مخخصس (الهدف)

هىع الىزيلت

مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن مكغوٕ ٢اهىن الكغ٧اث او الخٗضًل ٖلى ال٣اهىن

15

عىىان املبادزة
٢اهىن الكغ٧اث

الظىت
2018/2017

الخالي.
مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن حصجُ٘ بغاءاث الازترإ وهماطج اإلاىٟٗت وخٟٔ

٢اهىن اإلالُ٨ت الهىاُٖت

2018/2017

خ٣ى ١اإلاسترٖحن.
مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن جىُٓم الؿى ١الضازلي مً الاخخ٩اع ويمان

٢اهىن اإلاىاٞؿت

2018/2017

اإلاىاٞؿت الٗاصلت.
مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن حؿىٍت الضًىن زانت في خا ٫ؤلاٞالؽ.

٢اهىن حؿىٍت الضًىن

2018/2017

مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن خماًت اإلاىخج اإلادلي.

٢غاع ٢اهىن خماًت اإلاىخج

2018/207

الىَجي
مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن جىُٓم ُ٢إ الى٧االث الخجاعٍت.

الى٦الء الخجاعٍحن

2022-2019

مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن جدضًض الؿُاؾت الخجاعٍت لٟلؿُحن

٢اهىن الخجاعة الخاعحُت

2022-2019

مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن جدضًث ال٣اهىن الخالي لُٟي واإلاخُلباث الخالُت

٢اهىن الخجاعة

2022-2019

15

ججضع ؤلاقاعة ؤن اإلاباصعة جخًمً بٖضاص مؿىصة ال٣اهىن والؿعي هدى ب٢غاعٍ يمً آلالُت اإلاخاخت خالُا في ْل ُٚاب اإلاجلـ الدكغَعي .
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مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن حصجُ٘ الاؾدثماع في جل ٪اإلاىاَ ٤والتر

وٍج ٢اهىن َُئت إلاضن واإلاىاَ٤

للهىاٖت اإلادلُت.

2022-2019

الهىاُٖت الخغة

جىُٓم ٖمل اإلاضن الهىاُٖت
مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن خماًت اإلاؿتهل ٪مً اإلاىخجاث الغصًئت اإلاىخجت

٢اهىن خماًت اإلاؿتهل٪

2022-2019

مدلُا او اإلاؿخىعصة.
مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن حٗضًل بٌٗ بىىص ال٣اهىن إلاهل خت اإلاىخج اإلادلي ٢اهىن اإلاىانٟاث

2022-2019

واإلاؿتهل.٪

واإلا٣اًِـ

م٣ترح هٓام

الدكغَٗاث الىاْمت للكغ٧اث ٚحر الغبدُت.

هٓام الكغ٧اث ٚحر الغبدُت

2018/2017

م٣ترح هٓام

ػٍاصة مؿاَمت الُ٣إ الهىاعي في الىاجج اإلادلي

الؿُاؾت الىَىُت للهىاٖت

2018/2017

ؤلاحمالي.
مكغوٕ ٢غاع ب٣اهىن ٢اهىن الاٖخماص لهُئاث جُُ٣م اإلاُاب٣ت ومسخبراث

٢اهىن الاٖخماص لهُئاث

الٟدو واإلاٗاًغة.

جُُ٣م اإلاُاب٣ت

م٣ترح هٓام

الخٗلُماث الٟىُت الالؼامُت

هٓام الخٗلُماث الٟىُت

م٣ترح الؿُاؾت

الاؾتراجُجُت الىَىُت لخىٓي م وحصجُ٘ الخباص٫

الخجاعٍت

الخجاعي والاجٟاُ٢اث خؿب اإلاٗاًحر الٗاإلاُت.

م٣ترح هٓام

مإؾؿت ٖمل وجىيُذ مؿاولُاث الاجداص الٗام

2022-2019

2018/2017

الالؼامُت

والاجداصاث الخسههُت.
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الؿُاؾت الخجاعٍت

الاجداص الٗام للهىاٖاث

2022-2019

2022-2019

اللظم العاشس
خطت ادازة اللطاع الاكخصادي
اَخمذ مجمىٖت بصاعة الخسُُِ واإلاىاػهت ؤزىاء جُىٍغ بُان ؾُاؾت البرامج وجُىٍغ الىخاثج الُ٣اُٖت والخضزالث
الؿُاؾاجُت م٘ الكغ٧اء ٖلى وي٘ جضابحر زانت في بصاعة الاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت لًمان جد ٤ُ٣الىخاثج اإلاغحىة وجالشخي
الدكدذ في ٖمل اإلااؾؿاث طاث الٗال٢ت وزانت ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي وا إلااؾؿاث الضولُت الٗاملت في ٞلؿُحن،
وبك٩ل مسخهغ ؾخٗمل مجمىٖت بصاعة الخسُُِ واإلاىاػهت بك٩ل مخ٩امل ٖلى جُٟٗل واؾخدضار مجمىٖت مً آلالُاث
التي جًمً الىنى ٫بلى الٟ٨اءة والٟاٖلُت بالخيؿُ ٤الىػاعاث ألازغي (الؼعاٖت والؿُاخت واإلاالُت وٚحرَا ) ومىٓماث
اإلاجخم٘ اإلاضوي والُ٣إ الخام ومً ؤَم َظٍ الخضابحر ما ًلي:
 .1شيادة فعاليت مجمىعت عمل اللطاع الا

كخصادي التي جًم في ًٖىٍتها اإلااؾؿاث الٟلؿُُيُت ،اإلااهدحن

واإلاىٓماث واإلااؾؿاث الضولُت وٍدكاع ٥في عثاؾت اإلاجمىٖت ٧ل مً وػاعة

الا٢خهاص الىَجي والبى ٪الضولي  ،وؾدؿخمغ

مجمىٖت ٖمل الُ٣إ الا٢خهاصي (مجمىٖت ٖمل الُ٣إ الخام والخجاعة) بااليُالٕ بضوعَا في جيؿُ ٤حهىص الخىمُت
في الُ٣إ الا٢خهاصي والتي جىٟظ مً زال ٫قغ٧اء الخىمُت اإلاسخلٟحن ،بما في طل ٪جيؿُ ٤حهىص اإلااؾؿاث اإلاسخلٟت
الٗاملت في الُ٣إ والغامُت للمؿاَمت في جىُٟظ َظٍ ؤلا ؾتراجُجُت ومكاعيٖها ،وفي َظا ؤلاَاع ،ؾخلٗب مجمىٖت ٖمل
ً
ً
الُ٣إ الا٢خهاصي (الُ٣إ الخام والخجاعة) صوعا مدىعٍا في حٗؼٍؼ آلُاث جباص ٫اإلاٗلىماث والخيؿُ ٤بحن الجهاث اإلااهدت
والخ٩ىمت خى ٫اإلاكاعَ٘ والبرامج التي ًخم الخسُُِ وعنض اإلاهاصع لها لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝاؾتراجُجُت الُ٣إ الا٢خهاصي،
ً
وبك٩ل ؤ٦ثر جدضًضا ،ؾخىلي مجمىٖت ٖمل الُ٣إ

الا٢خهاصي اإلاهام الخالُت ؤَمُت ٢هىي زال ٫الؿىىاث الؿخت

ال٣اصمت ،وؾخً٘ آلالُاث اإلاىاؾبت للُ٣ام بها:
 مؿاٖضة الجهاث اإلاانخت في جى ٤ُٞاإلاؿاٖضاث باليؿبت لالؾتراجُجُت الُ٣إًت لخىمُت الا٢خهاص الىَجي.
ً
 جيؿُ ٤ومىاءمت مؾاٖضة الجهاث اإلااهدت إلاى٘ الاػصواحُت ويمان جىُٟظ اإلاكاعَ٘ و٣ٞا لؤلولُاث التي جم جدض ًضَا
في اؾتراجُجُت الُ٣إ الا٢خهاصي.
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 الٗمل ٦مهضع عثِسخي للمٗلىماث باليؿبت لالخخُاحاث وؤلاهجاػاث ،الخمىٍل مً الجهاث اإلااهدت والثٛغاث في
اُ٢٫إ الا٢خهاصي.
 اإلاؿاَمت الٟٗالت في حم٘ هخاثج اإلاكاعَ٘ والبرامج اإلاسخلٟت التي جىٟظَا اإلااؾؿاث اإلادلُت وألاحىبُت والضولُت في
الُ٣إ ،وطل ٪للمؿاَمت في عنض الخ٣ضم في جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالُ٣إ الاؾتراجُجُت.
وؾدؿخمغ مجمىٖت ٖمل الُ٣إ الا ٢خهاصي في ٖغى ج٣اعٍغَا بك٩ل مىخٓم ،م٘ الٗمل ٖلى ػٍاصة الترابِ وبك٩ل
جضعٍجي بحن ٌ طٍ الخ٣اعٍغ واؾتراجُجُت الُ٣إ لخهبذ َظٍ الخ٣اعٍغ م٘ نهاًت الٗام  2019بمثابت ج٣اعٍغ حٗ٨ـ الخ٣ضم في
ً
جىُٟظ اؾتراجُجُت الُ٣إ الا٢خهاصي و٣ٞا لؤلَضا ٝالتي ويٗتها.
 .2جفعيل دوز الفسيم الىطني (مجمىعت الاطتراجيجيت اللطاعيت ) في الخيظيم بين املؤطظاث ا لحكىميت ومؤطظاث
املجخمع املدوي واللطاع الخاص مً زال٣ٖ ٫ض احخمإ هه ٠ؾىىي إلاغاحٗت الاؾتراجُجُت بىاء ٖلى ج٣اعٍغ ٖمل ًىٞغَا
هٓام الغنض والخُُ٣م لالؾتراجُجُت وحؿاَم في حٛظًخه ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي واإلااؾؿاث طاث الٗال٢ت ،وحٗخبر حكُ٨لت
الٟغٍ ٤الىَجي الخالُت حُٗيٌ ال٣ضعة ٖلى بصاعة اٖما ٫الخيـً ٤والتي ٢ض جىنل ماؾؿاث الُ٣إ الا٢خهاص ي الى اٖخماص
الغئي .
ة
ههج وؾُاؾاث ٖمل ج٩املُت ججاٍ جد٤ُ٣
اما صازل وػاعة الا٢خهاص الىَجي ،ؾِخم اجبإ ؤلاحغاءاث الخالُت:
 .3جفعيل دوز مجمىعت ادازة الخخطيط واملىاشهت في السصد والخلييم  :ؾخٗمل وػاعة الا٢خهاص الىَجي ٖلى جىؾُ٘
مجمىٖت بصاعة الخسُُِ واإلاىاػهت وؾدىاٍ به مؿاولُت يمان الخ٩امل والاوسجام بحن مسغحاث البرامج واجساط ال٣غاعاث
بخٗضًل اإلاؿاع ان لؼم الامغ  .ؾُجخم٘ ؤًٖاء اإلاجمىٖت في بضاًت ٧ل قهغ مً احل جباص ٫الخبراث خى ٫ؤوكُت الىػاعة
وٍجخم٘ ؤًٖاء اإلاجمىٖت ٧ل ؾخت ؤقهغ لٗغى وه٣اف ج٣اعٍغ وزُِ البرامج الىه ٠ؾىىٍت.
 .4مسا عت جصميم البرامج :ؾخٗمل اصاعة الؿُاؾاث والضعاؾاث الا٢خهاصًت ٖلى جىُٓم ؾلؿلت ؤوكُت للبرامج مً احل
مغاحٗت ؾلؿلت الىخاثج (اإلاسغحاث ،ألاَضا ،ٝالٛاًاث ) بىاء ٖلى مجمل الىْاث ٠وألاوكُت وا ٫زضماث التي ج٣ىم بها
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وػاعة الا٢خهاص الىَجي والضعوؽ اإلاؿخٟاصة واولىٍاث اإلادآٞاث  ،وٌكاعٞ ٥غٍ ٤ؤلاصاعة الٗامت للؿُاؾاث والضعاؾاث
الا٢خهاصًت ازىاء مغاحٗت جهمُم البرامج ممثلحن ًٖ مضًغٍاث الا ٢خهاص الىَجي وؤلاصاعاث الٗامت وزبراء ومهخمحن في
ً
مجاٖ ٫مل ٧ل بغهامج  ،وجٌمً اًًا اٖما ٫اإلاغاحٗت جُىٍغ ماقغاث ُ٢اؽ ألاصاء ومهٟىٞت الغ٢ابت والخُُ٣م ل٩ل
ً
بغهامج وازحرا جضابحر الخىُٟظ.
 .5اطخكمال العمل في هظام السصد والخلييم  :ؾخٗمل اصاعة الؿُاؾاث والضعاؾاث الا٢خهاصًت ٖلى هٓام عنض وجُُ٣م
للبرامج الثالزت في الىػاعة بمكاع٦ت حمُ٘ المٖىحن مً وػاعة الا ٢خهاص الىَجي واإلااؾؿاث الخ٩ىمُت طاث الٗال٢ت  .حكمل
ٖمل اإلاغاحٗت جُىٍغ ؤصواث حم٘ اإلاٗلىماث ويمان جىٞغ الخبرة والخاٞؼ في ال٩ىاصع في وػاعة الا٢خهاص الىَجي ٖلى حم٘
وجٟغَ ٜوجدلُل البُاهاث بمىيىُٖت ومهىُت ٖالُحن.
 .6جطىيس الخطط الظىىيت للبرامج :ؾخٗمل وػاعة الا٢خهاص الىَجي ٖلى جُىٍغ زُت ٖمل ؾىىٍت ل٩ل مضًغٍت ول٩ل بصاعة
ٖامت باالؾدىاص الى مسغحاث ومهام البرامج وؾخٗمل اصاعة الؿُاؾاث والضعاؾاث الا٢خهاصًت ٖلى ججمُ٘ الخُِ وبنضاع
زُت ٖمل الىػاعة الؿىىٍت.
 .7مىائمت الخطط الاطتراجيجيت الفسعيت وجطىيس خطط فسعيت دًدة :ؾخٗمل وػاعة الا٢خهاص الىَجي بمكاع٦ت حمُ٘
اإلاٗىُحن في ٧ل ُ٢إ ٞغعي ٖلى مغاحٗت اؾتراجُجُت الُ٣إ الٟغعي لًمان اوسجامها م٘ الاؾتراجُجُاث الىَىُت ألازغي
مً خُث ألاَضا ٝوالاولىٍاث والخضزالث وؤلاَاع الؼمجي.
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اللظم الحادي عشس
السبط ما بين ألاهداف الاضجساجيجيت وغاًاث الخىميت املظخدامت
جغجبِ الخىمُت اإلاؿخضامت اعجباَا وزُ٣ا باالؾخ٣ال ٫الؿُاسخي والا٢خهاصي ،خُث ؤهه ال ًم ً٨جد ٤ُ٣الخيُمت في ْل
وحىص الاخخال . ٫و٢ض ؤحم٘ اإلاجخم٘ الضولي ٖلى جبجي وزُ٣ت الامم اإلاخدضة اإلاٗخمضة لخُت الخىمُت اإلاؿخضامت لٗام 2030
والتي جًمىذ َ 17ضٞا و ٚ 169اًت ،وهي اَضا ٝوٚاًاث مخ٩املت جد ٤٣الخىاػن بحن الابٗاص الثالزت للخىمُت اإلاؿخضامت
(الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والبُئُت) ،و٢ض جم حكُ٨ل الٟغٍ ٤الىَجي للخىمُت اإلاؿخضامت الظي ًًم في ًٖىٍخه ممثلحن ًٖ
الخ٩ىمت وماؾؿاث الُ٣إ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي

خُث جم جىػَ٘ ألاَضاٖ ٝلى الجهاث اإلاؿاولت مً الىػاعاث

الخ٩ىمُت بالكغا٦ت م٘ الُ٣إ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي لخٗؼٍؼ بصماج ٚاًاث الخىمُت اإلاؿخضامت في الاؾتراجُجُاث
الُ٣اُٖت وٖبر الُ٣اُٖت  2022 -2017وجدضًض الجهاث اإلاؿاولت ًٖ جيؿُ ٤الجهىص الىَىُت إلاخابٗت جىُٟظ ٧ل َض ٝمً
اَضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامت.
و٢ض جم ج٩لُ ٠وػاعة الا٢خهاص الىَجي بالكغا٦ت م٘ وػاعحي الٗمل والاقٛا ٫الٗامت ومىٓمت الٗمل الضولُت و UNOPS
لخد ٤ُ٣الاَضا ٝالخالُت:
الهض ٝالثامً  :حٗؼٍؼ الىمى الا٢خهاصي اإلاُغص والكامل للجمُ٘ واإلاؿخضام والٗمالت ال٩املت واإلاىخج وجىٞحر الٗمل الالث٤
للجمُ٘ .ومً ٚاًاجه الخٟاّ ٖلى الىمى الا٢خهاصي الٟغصي وبسانت همى الىاجج اإلادلي الاحمالي بيؿبت ٖ %7لى الا٢ل في
ا٢ل البلضان همىا وجد ٤ُ٣اٖلى مً الاهخاحُت الا٢خهاصًت مً زال ٫الخىىَ٘ والاعج٣اء بمؿخىي الخ٨ىىلىحُا والابخ٩اع
وحٗؼٍؼ الؿُاؾاث الموحهت هدى الخىمُت التي جضٖم الاوكُت الاهخاحُت وٞغم الٗمل الالث ٤ومباقغة الاٖما ٫الخغة وٚحرَا.
الهض ٝالخاؾ٘  :ا٢امت بجى جدخُت ٢اصعة ٖلى الهمىص وجدٟحز الخهيُ٘ الكامل للجمُ٘ وحصجُ٘ الابخ٩اع

 .ومً الٛاًاث

ا٢امت َُا٧ل اؾاؾُت حُضة الىىُٖت ومىزى٢ت ومؿخضامت و٢اصعة ٖلى الهمىص وحٗؼٍؼ الخهيُ٘ الكامل للجمُ٘ واإلاؿخضام
وػٍاصة خهى ٫اإلاكاعَ٘ الهىاُٖت الهٛحرة الدجم ٖلى الخضماث اإلاالُت وٚحرَا.
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وخُث ؤن ؤَضا ٝالخىمُت اإلاؿخضامت التي جغجبِ اعجباَا وزُ٣ا م٘ ألاَضا ٝاإلاىهىم ٖلحها في الاؾتراجُجُت الا٢خهاصًت
حكمل ما ًلي:
الهض ٝألاو :٫الً٣اء ٖلى ال٣ٟغ ،الهض ٝالخامـ  :اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،الهض ٝالثامً  :الٗمل الالث ٤وهمى الا٢خهاص،
الهض ٝالخاؾ٘  :الهىاٖت والابخ٩اع والهُا٧ل ألاؾاؾُت ،الهض ٝالٗاقغ  :الخض مً ؤوحه ٖضم اإلاؿاواة ،والهض ٝالثاوي
ٖلع  :الاؾتهال ٥والاهخاج اإلاؿخضام  .جم جًمحن حمُ٘ َظٍ ألاَضا ٝفي الخُت اإلاٗضة لخُبُ ٤ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت ،
خُث ههذ الخُت ٖلى حهىص الخ٩ىمت مً ؤحل بٖا صة بىاء الُ٣اٖاث الاهخاحُت مما ٌؿاَم في ًسلٞ ٤غم الٗمل التي
مً قإنها ؤن جدؿً مؿخىي اإلاِٗكت وألاحىع وبالخالي ج٣لل مً ٖضم اإلاؿاواة ،وجم

ً
ؤًًا التر٦حز ٖلى صٖم اإلايل آث

وزانت اليؿىٍت ،بؤلاياٞت بلى الؿُاؾاث التي ؾِخم مً زال ٫جُبُ٣ها حؿهُل ؤلاحغاءاث مً ؤحل حسجُل اإلايكأث
وصٖم الغٍاصة وؤلابضإ مما ؾُاصي بلى حؿغ ٞجىة ألاحىع وَؿاَم في ج٣لُل ٖضم اإلاؿاواة ،باإلياٞت بلى جُبُ ٤ال٣ىاهحن
وؤزغٍ في جدؿحن البِئت الاؾدثماعٍت مما ًؼٍض ز٣ت اإلاؿذرمعًٍ في الؿى ١الٟلؿُُيُت وَصج٘ ٖلى اٞخخاح اؾدثماعث حٗمل
ٖلى حكُٛل ألاًضي الٗاملت وؤزغ طلٖ ٪لى ج٣لُل ال٣ٟغ  .ههذ ألاَضا ٝؤًًا ٖلى حصجُ٘ الاهخ٣ا ٫بلى الا ٢خهاص الخًغ
والترشخيص في اؾخسضام الُا٢ت والدصجُ٘ ٖلى اؾخسضام الُا٢ت ا ٫قمؿُت وؤزغ طل ٪في الاهخاج و الاؾتهال ٥اإلاؿخضام،
باإلياٞت بلى حصجُ٘ بٖاصة الخضوٍغ.
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املالخم
ملحم زكم ( :)1اعظاء مجمىعت إدازة الخخطيط واملىاشهت
زئيع املجمىعت :معالي الىشيسة عبير عىدة
السكم

العظى

.1

َاع ١اإلاهغي /هاثب الغثِـ

.2

ابغاَُم ال٣اضخي  /مضًغ بغهامج

.3

مىاٞ ٫غخان  /مضًغ بغهامج

.4

ٞغاؽ خمؼٍ  /مضًغ بغهامج

.5

َمؿت خباًب ًٖ/ى

.6

ٖؼمي ٖبض الغخمً ًٖ/ى
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ملحم زكم ( :)2أعظاء الفسيم الىطني لالطتراجيجيت اللطاعيت لخىميت الاكخصاد الىطني 2022-2017
العظى
الجهت
السكم
ميظم الفسيم الىطني :عصمي عبد السخمً
.1

فسيم وشازة الاكخصاد الىطني

1.1

بصاعة الؿُاؾاث

عقاص ًىؾ٠

2.1

بصاعة الخىمُت الهىاُٖت

مىاٞ ٫غخان

3.1

بصاعة الخجاعة

مىا ٫صؾىقي

4.1

بصاعة خماًت اإلاؿتهل٪

ببغاَُم ال٣اضخي

5.1

بصاعة الكغ٧اث

ص .خاجم ؾغخان

6.1

بصاعة اإلالُ٨ت ال٨ٟغٍت

ٖلي طو٢ان

7.1

وخضة مىٓمت الخجاعة الضولُت

عمًان بضخه

8.1

وخضة الىىٕ الاحخماعي

حهاص حغاٌؿه

9.1

صاثغة اإلاكاعَ٘

هاٌَ ال٣ضؽي

10.1

لجىت اإلاىاػهت

َاع ١اإلاهغي

11.1

بصاعة الٗال٢اث الضولُت

عؤٞذ عٍان

12.1

الاصاعة ال٣اهىهُت

ٖبحر ؤبى الىجا

.2

املؤطظاث املظاهدة لىشازة الاكخصاد الىطني

1.2

َُئت اإلاضن الهىاُٖت

ٞضوي ٖاػم

2.2

َُئت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ

مدمض الؿُض

3.2

َُئت حصجُ٘ الاؾدثماع

ٚضًغ خثىاوي

.3

مؤطظاث اللطاع الخاص

1.3

ؤلاجداص الٗام للهىاٖاث

ههغ ُُٖاوي

2.3

ؤلاجداص الٗام للٛغ ٝالخجاعٍت الهىاُٖت

عٍاى ٖىبًه

3.3

مغ٦ؼ الخجاعة الٟلؿُُجي _ با ٫جغٍض

قىقي مسُىب

4.3

اجداص حمُٗاث عحا ٫ألاٖما٫
أكادًميىن خبراء ومؤطظاث بدثيه ،ومؤطظاث اللطاع ألاهلي

.4
1.4

ماحض مٗالي

عحا الخالضي

مٗهض ماؽ
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ص .ؾهُل ؾلُان

2.4

حامٗت بحرػٍذ

.5

املؤطظاث الحكىميت ذاث العالكت

1.5

وػاعة اإلاالُت والخسُُِ

ؤهىع ٢باحه

2.5

الجهاػ اإلاغ٦ؼي لئلخهاء الٟلؿُُجي

خؿام زلًٟه

3.5

َُئت ؾى ١عؤؽ اإلاا ٫الٟلؿُُيُت

بكاع ػٖغوع

.6

مؤطظاث وطىيت

1.6

الهُئت اإلاؿخ٣لت لخ٣ى ١ؤلاوؿان

َاَغ اإلاهغي
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ملحم زكم ( :)3الجهاث التي جمذ ملابلخها خالل اعداد الاطتراجيجيت اللطاعيت لخىميت الاكخصاد الىطني 2022-2017
ُٞما ًلي ٢اثمت بإؾماء ممثلي الُ٣إ الخام واإلااهدحن واإلااؾؿاث الا٧اصًمُت /البدثُت الظًً جم م٣ابلتهم.
أوال :اللطاع الخاص
الجهت /املؤطظت
السكم
 .1نىضو ١الاؾدثماع الٟلؿُُجي
 .2مجمىٖت ؽه٣غٍ الٗاإلاُت
 .3قغ٦ت الكغ ١لالل٨تروص
ٚ .4غٞت ججاعة ونىاٖت بِذ لخم

.5

ٚغ ٝججاعة ونىاٖت الخلُل
ة

 .6قغ٦ت باصً٩ى ال٣ابًت
 .7قغ٦ت بالخل
 .8قغا٧اث
 .9بالترًض
 .10بالترًض
ٚ .11غٞت ججاعة ونىاٖت ٚؼة
 .12اإلاىُ٣ت الهىاُٖت ٧اعوي ٚ /ؼة
راهيا :املاهدين
الجهت /املؤطظت
السكم
 .13ال٣ىهلُت الامغٍُ٨ت
 .14ال٣ىهلُت الامغٍُ٨ت
 .15الاجداص الاوعوبي
 .16مىٓمت ألامم اإلاخدضة للخىمُت
الهىاُٖت
 .17اإلامثلُت الهىلىضًت
 .18اإلامثلُت الهىلىضًت
 .19اإلامثلُت ال٨ىضًت

املظمى الىظيفي
اطم الشخص
وػٍغ ا٢خهاص ؾاب /٤عثِـ مجلـ اصاعة
ص .مدمض مهُٟى
وػٍغ ا٢خهاص ؾاب / ٤مضًغ جىُٟظي
م .ماػن ؾى٣غٍ
وػٍغ ا٢خهاص ؾاب / ٤عثِـ مجلـ اصاعة
الؿُض ٦ما ٫خؿىهه
ص .ؾمحر خؼبىن
ؤؾخاط ا٢خهاص /عثِـ ٚغٞت ججاعٍت  /عثِـ
مجلـ بصاعة جُىٍغ مىُ٣ت نىاٖت بِذ
لخم
م .مدمض ٚاػي الخغباوي عثِـ ٚغٞت ججاعٍت  /عثِـ اجداص
جسهصخي
عثِـ جىُٟظي
الؿُض ؾمحر خلُله
مضًغ جىُٟظي
الؿُض مًٗ ملخم
الؿُض وؿُم هىع
مضًغ جىُٟظي
مضًغ جىُٟظي
الؿُضة خىان َه
مضًغ الؿُاؾاث
الؿُض قىقي مسُىٝ
مضًغ الٗال٢اث الٗامت
الؿُض ماَغ الُبإ
ٖضص مً ؤصخاب اإلاهاو٘ عحا ٫اٖما / ٫مؿدثمغًٍ

اطم الشخص
السخيص حُمـ جحرهغ
الؿُض ؾام عوزىبرٙ
الؿُض جىماؽ بىٍغ
ص٦ .غَؿخِىا بِخاسخي

املظمى الىظيفي
اإلالخ ٤الا٢خهاصي
هاثب اإلالخ ٤الا٢خهاصي
مضًغ مكغوٕ الً٣اًا الا٢خهاصًت
مضًغة مكغوٕ

الؿُضة ًٌجي صي ٞغاٌـ
الؿُضة نبدت ٚىام
الؿُض صاُٞض ٞىعهحر

هاثب اإلامثل
مضًغ مكغوٕ الُ٣إ الخام
مضًغ بغهامج الخٗاون
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.20
.21

اإلامثلُت ال٨ىضًت
البى ٪الضولي

.22
.23
.24
.25

ال٣ىهلُت الؿىٍضًت
الخٗاون البرًُاوي
الخٗاون البرًُاوي
الى٧الت الامغٍُ٨ت للخىمُت
الضولُت
الى٧الت الامغٍُ٨ت للخىمُت
الضولُت
الى٧الت الامغٍُ٨ت للخىمُت
الضولُت
الى٧الت الامغٍُ٨ت للخىمُت
الضولُت

.26
.27
.28

زالثا :املؤطظاث الاكادًميت  /البدثًت
الجهت /املؤطظت
السكم
 .29حامٗت بىلُخ٨ىٞ ٪لؿُحن
.30
.31

مٗهض ماؽ
مٗهض ماؽ

زابعا :الىشازاث والهًئاث الحكىميت
الجهت /املؤطظت
السكم
 .32وػاعة الؼعاٖت
 .33وػاعة الا٢خهاص الىَجي
.34

وػاعة الا٢خهاص الىَجي

.35
.36

وػاعة الا٢خهاص الىَجي
وػاعة الا٢خهاص الىَجي

الؿُضة ؾاهضي ما٧لبحن
الؿُض ٖبض الىَاب
الخُُب
الؿُضة قاصن ٧اجبه
الؿُضة لُىضسخي صًىعاهض
الؿُضة حُمُما ٞاًبرث
الؿُض ماث َاحكغ

مؿاو ٫الُ٣إ الخام
مؿاو ٫جُىٍغ الُ٣إ الخام
مؿاو ٫الُ٣إ اإلاالي
اإلاؿاو ٫الا٢خهاصي

الؿُض ماعَ ٥اي الهض

مؿدكاع

الؿُض حغٍغ صًغٍجي

مضًغ بغهامج

الؿُض جاًلغ َىلذ

زبحر ا٢خهاصي ا٢لُمي

اطم الشخص
صٖ .ماص الخُُب
ص .هبُل ٢ؿِـ
الؿُض عحا الخالضي
(ٖبر الهاج)٠

اطم الشخص
ص .ؾُٟان ؾلُان
الؿُض ٞاصي ٖبض
اللُُ٠
الؿُض َاع ١اإلاهغي
م .مىاٞ ٫غخان
م .ػٍاص َٗمه
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مؿاو ٫جُىٍغ الُ٣إ الخام
مؿاو ٫جُىٍغ الُ٣إ الخام

املظمى الىظيفي
عثِـ حامٗت /عثِـ الا٧اصًمُت
الٟلؿُُيُت للٗلىم والخ٨ىىلىحُا
اإلاضًغ الخىُٟظي
باخث

املظمى الىظيفي
وػٍغ
مؿدكاع الىػٍغ
هاثب عثِـ مجمىٖت بصاعة الخسُُِ
واإلاىاػهت
وُ٦ل الىػاعة
وُ٦ل مؿاٖض

.37
.38
.39

وػاعة الا٢خهاص الىَجي
وػاعة الا٢خهاص الىَجي
وػاعة الا٢خهاص الىَجي

.40
.41
.42

وػاعة الا٢خهاص الىَجي
وػاعة الا٢خهاص الىَجي
َُئت حصجُ٘ الاؾدثماع
الٟلؿُُيُت
َُئت حصجُ٘ الاؾدثماع
الٟلؿُُيُت
ماؽؾت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ
الهُئت الٗامت للمضن الهىاُٖت
واإلاىاَ ٤الهىاُٖت الخغة
وػاعة اإلاالُت والخسُُِ

.43
.44
.45
.46

الؿُضة ؾها ٖىى هللا
الؿُض حىاص اإلاُٗي
الؿُض ٫وَـ ؤبى
ُٚاؽ
ص .عٍان صعوَل
الؿُض مدمض خمُضان
الؿُض َُثم وخُضي

مضًغ
مضًغ
الغثِـ الخىُٟظي

الؿُضة ٚضًغ خثىاوي

مضًغ

الؿُض خُضع حجت
الؿُضة ٞضوي ٖاػم

مضًغ ٖام
مضًغ الخسُُِ والضعاؾاث

الؿُض ٖامغ هىع

مضًغ
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مؿدكاع الىػٍغ للكاون الا٢خهاصًت
الاصاعة الٗامت للخجاعة
مؿدكاع ؾُاؾت الخجاعة

ملحم زكم ( :)4جددًد واخدظاب جكلفت أهداف ومخس اث الاطتراجيجيت اللطاعيت
ل ٠اإلاخىٗ٢ت بالكُ٩ل الاؾغاثُلي:
ُٞما ًلي ٖغى ل٣اثمت اإلاكاعَ٘ اإلا٣ترخت لخد٧ ٤ُ٣ل َض ٝاؾتراجُجي وصوع الىػاعة وال ٪ة
ُ
الخكلفت الك ِل َيت للهدف الخكلفت الكليت
دوز وشازة الاكخصاد الىطني والشسكاء
الهدف الاطتراجييي كائمت املشازيع
الاطتراجييي لظىىاث لطىىاث (-2020
)2022
()2019-2017
:2022-2020
4150000 :2017
مغاحٗت واعؾا ٫وزُ٣ت ا٫ؾُاؾت الخجاعٍت الى مجلـ
ب٢غاع الؿُاؾت
اكخصاد فلظطيني
12450000
4150000 :2018
الىػعاء.
الخجاعٍت.
مظخلل
4150000 :2019
اٖضاص الضعاؾاث والىزاث ٤اإلاُلىبت والخيؿُ ٤م٘
الاهًمام الى
وػاعة الخاعحُت.
اإلاىٓماث الٗاإلاُت.
جُبُ ٤الاؾتراجُجُت الخيؿُ ٤م٘ ماؾؿاث الُ٣إ الخام وحؿهُل
ٖمل اإلاجلـ اإلاٗجي بدىُٟظ الاؾتراجُجُت الىَىُت
الىَىُت للخهضًغ.
للخهضًغ.
الخيؿُ ٤م٘ وػاعة الخاعحُت الٟلؿُُيُت وجدضًض
حُٗحن ملخ٣حن
ججاعٍحنٞ /خذ م٩اجب ألاؾىا ١اإلاؿتهضٞت بالخيؿُ ٤م٘ ماؾؿاث الُ٣إ
الخام م٘ يغوعة مإؾؿت هٓام اإلالخ٣حن
جمثُل ججاعي.
الخجاعٍحن.
مىا٢كت بىىص الاجٟاُ٢ت اإلاىٗ٢ت م٘ الُغ ٝالازغ.
مىا٢كت مل٠
بغوجى٧ى ٫باعَـ
الا٢خهاصي.
حكُ٨ل لجان لضعاؾت وجُُ٣م حمُ٘ الاجٟاُ٢اث
جُىٍغ وجُٟٗل
ٖاون م٘
الاجٟاُ٢اث الخجاعٍت اإلاىٗ٢ت ووي٘ زُِ لخُٟٗلها بالذ
ماؾؿاث الُ٣إ الٗام والخام.
اإلاىٗ٢ت.
صعاؾت و جدضًض ألاؾىا ١اإلاؿتهضٞت بالخيؿُ ٤م٘
جى ُ٘٢اجٟاُ٢اث

الظىىاث
6 5 4 3 2 1
x
x x x
x x x x x

x

x x x x x

x

x x

x x x x x

x

x x x x x

x

ا٢خهاصًت /مظ٦غاث
جٟاَم حضًضة.
جُىٍغ ٢اٖضة بُاهاث
ججاعٍت.
جُٟٗل جُبُ٤
اجٟاُ٢ت اٚاصًغ.
جُٟٗل جُبُ٤
اجٟاُ٢ت GAFTA
حٗمُ ٤الكغا٦ت
الٟلؿُُيُت
الاوعوبُت.

جُٟٗل الخجاعة م٘
اًٖاء مىٓمت
الخ٘اون ؤلاؾالمي.
اوكاء مىاَ ٤جسؼًٍ
حمغ٧ي
اوكاء مىاَ٤
لىحؿدُت
الىاٞظة اإلاىخضة.

ماؾؿاث ا لُ٣إ الخام م٘ التر٦حز ٖلى ٞخذ
ؤؾىا ١حضًضة.
مخابٗت بىاء ٢اٖضة ا٫بُاهاث ا٫ججاعٍت ًٖ الؿى١
اإلادلي وألاؾىا ١الكغٍ٨ت ججاعٍا وعبِ البُاهاث م٘
الكغ٧اء.
جدضًض الُ٣اٖاث اإلاؿذَضٞت ووي٘ زُت ٖمل .
مغاحٗت الاجٟاُ٢ت ووي٘ زُت ٖمل م٘ ؾٟاعاث
ٞلؿُحن في الضو ٫الٗغبُت.
صعاؾت جدلُلت خى ٫الكغا٦ت الٟلؿُُيُت الاوعوبُت.
 Full association agreementبالخٗاون م٘ ؤًٖاء
اللجىت اإلاكتر٦ت مً الىػاعاث اإلاسخلٟت (الؼعاٖت،
الجماعَُ ،٥ئت اإلاىاَ ٤الهىاُٖت ،ماؾؿت
اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ)
مغاحٗت الاجٟاُ٢ت ووي٘ زُت ٖمل م٘ ؾٟاعاث
ٞلؿُحن في الضو ٫ؤلاؾالمُت (الخٗاون م٘ وػاع ة
الخاعحُت)
اوكاء  3مىاَ ٤جسؼًٍ حمغ٧ي في قما ٫ووؾِ
وحىىب الًٟت
اوكاء مىاَ ٤لىحؿدُت في اإلاىاَ ٤الهىاُٖت
وازغي م٘ مىاَ ٤الخسؼًٍ الجمغ٧ي
اوكاء هاٞظ ٌ مىخضة م٘ الكغ٧اء ٖلى اإلاٗابغ
الخجاعٍت.
84

x x

x x x x x

x

x x x x x

x

x

x x x x x

x

x x x x x

x

x x x x x

x

x x x x x

X

الغبِ الال٨ترووي.
بىاء ٢ضعاث في مجا٫
حؿهُل الخجاعة.
اٖضاص ٞغٍ ٤مٟاوى
لخجاعة الخضماث
والؿل٘.
اٖضاص اؾتراجُجُت
جهضًغ لخجاعة
الخضماث
َُ٩لُت ُ٢إ
الخضماث

جبؿُِ الاحغاءاث والغبِ الال٨ترووي م٘ الكغ٧اء.
اٖضاص زُت جضعٍبُت لخدضًض الاخخُاحاث الخضعٍبُت
لُىا٢م الىػاعة واإلااؾؿاث الكغٍ٨ت مً احل
حؿهُل الخجاعة.
بىاء ٢ضعاث ٞغٍ ٤وَجي مٟاوى.

جُىٍغ اؾتراجُجُت زانت بخهضًغ ججاعة الخضماث
بالخٗاون م٘ ماؾؿاث الُ٣إ الٗام طو الٗال٢ت
والُ٣إ الخام
بٖاصة َُ٩لت الُ٣إ وحكُ٨ل اثخال ٝمؼوصي
الخضماث
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كائمت املشازيع

ُ
الخكلفت الك ِل َيت للهدف الخكلفت الكليت
الاطتراجييي لظىىاث لظىىاث (-2020
6 5 4 3 2 1
)2022
()2019-2017

دوز وشازة الاكخصاد الىطني والشسكاء

الظىىاث

الهدف الاطتراجييي
بيئت اعمال ممكىت
و اذبت لالطدثماز.

مغاحٗت وب٢غاع
ال٣ىاهحن الضاٖمت
للخىمُت الا٢خهاصًت
مغاحٗت وب٢غاع
ألاهٓمت الضاٖمت
للخىمُت الا٢خهاصًت
جىٞحر جامحن يض
مساَغ الاؾدثماع
ج٣ضًم زضماث
ال٨تروهُت
حٗؼٍؼ الكغا٦ت بحن
الُ٣اٖحن الٗام
والخام
جىُٟظ ؾُاؾت وزُت
الجىصة
الاٖترا ٝاإلاخباص ٫م٘

مغاحٗت وب٢غاع ال٣ىاهحن طاث الٗال٢ت بالخىمُت
الا٢خهاصًت بالخيؿُ ٤م٘ اإلااؾؿاث طاث الٗال٢ت
مً الُ٣إ الٗام و الخام مً احل اإلاهاص٢ت
ٖلحها.
مغاحٗت وب٢غاع ألاهٓمت طاث الٗال٢ت بالخىمُت
الا٢خهاصًت بالخيؿُ ٤م٘ ماؾؿاث الُ٣إ الخام
مً احل ب٢غاعَا مً ٢بل مجلـ الىػعاء.
الخيؿُ ٤م٘ الضو ٫اإلااهدت و اإلااؾؿاث طاث
الٗال٢ت.
اوكاء البىابت الال٨تروهُت للىػاعة بٗض مغاحٗت
وحٗضًل حمُ٘ ؤلاحغاءاث والىماطج
اٖضاص وع٢ت جىضح ا لترُ٦بت الجضًضة مً الكغا٦ت
بحن الُ٣اٖحن الٗام والخام جخماشخى والُمىخاث
اإلاؿخ٣بلُت.
صٖم ومؿاهضة ماؾؿت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ.

x x x x x

x

وػاعة

x x x x x

x

الخيؿُ ٤م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت مثل
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3000000 :2017
3150000 :2018
3300000 :2019

2022:-2020
10000000

x x x

x x

x x
x x x
x

الضو ٫باإلاىانٟاث
الٟلؿُُيُت
جُىٍغ ٢اهىن الاٖخماص
لهُئاث جُُ٣م
اإلاُاب٣ت ومسخبراث
الٟدو واإلاٗاًغة.
جُىٍغ هٓام
الخٗلُماث ؤلالؼامُت
الٟىُت.
جُٟٗل زضماث
الىاٞظة اإلاىخضة
لالؾدثماع.
حٗؼٍؼ الالمغ٦ؼٍت في
ج٣ضًم زضماث
الىػاعة.
زاعَت الاؾدثماع
الخٟاٖلُت.
حصجُ٘ الاؾدثماع في
اإلاىاَ ٤اإلاهمكت.
حصجُ٘
وجدٟحزاإلايكأث
الا٢خهاصًت الٗاملت
في ال٣ضؽ الكغُ٢ت.

الخاعحُت وماؾؿت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ.
جُىٍغ واٖخماص ٢اهىن الاٖخماص لهُئاث جُُ٣م
اإلاُاب٣ت ومسخبراث الٟدو واإلاٗاًغة بالخيؿُ ٤م٘
وخضة الاٖخماص و ماؾؿت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ.

x x

الخيؿُ ٤م٘ ماؾؿت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ لخُىٍغ
الخٗلُماث خؿب اإلاخُلباث الضولُت واإلااؾؿاث
طاث الٗال٢ت بالخٗلُماث
للغازُو
جُٟٗل صوع مىضوبي الىػاعاث في الهُئت ج
وحسجُل اإلاكاعَ٘ الاؾدثماعٍت.

x x

x x x

البىاء ٖلى ما جم اهجاػٍ بٛغى الدؿهُل ٖلى
اصخاب الاٖما ٫زانت م.م.م.

x x x x x

جدضًث الخاعَت الاؾدثماعٍت بٛغى جدضًض
ألاولىٍاث الُ٣اعية قاملت ال٣ضؽ ومىاَ" ٤ج".
مؿاهضة َُئت حصجُ٘ الاؾدثماع في جُبُ ٤ؤصواث
الخؼم الاؾدثماعٍت زانت في مىاَ" ٤ج" وال٣ضؽ.
اٖضاص وجىُٟظ مكاعَ٘ لضٖم ومؿاهضة ماؾؿاث
وميكاث ال٣ضؽ الا٢خهاصًت (نىاُٖت وٞىاص١
وٚحرَا).

x x x
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حٗؼٍؼ نمىص ججاع
البلضة ال٣ضًمت في
ال٣ضؽ.
يماهاث بىُ٨ت
لالؾدثماع في ال٣ضؽ.
حصجُ٘ وجدٟحز
اإلايكأث الا٢خهاصًت
الٗاملت في ُ٢إ ٚؼة
حصجُ٘ وجدٟحز
اإلايكأث الا٢خهاصًت
الٗاملت في مىاَ"٤ج"
جىٞحر الخضماث
الضاٖمت لالؾدثماع.

جإَُل اإلادالث الخجاعٍت ومؿاهضة الخجاع بالخيؿُ٤
م٘ ٚغٞت ججاعة ونىاٖت ال٣ضؽ.

x x x x x

x

الخيـً ٤م٘ البىى ٥مً احل اٖضاص بغامج زانت
للمؿدثمغًٍ في ال٣ضؽ.
حؿغَ٘ الٗمل ٖلى بغامج اٖاصة الاٖماع للميكأث
الا٢خهاصًت.

x x x x x

x

x x x x x

اٖضاص وجىُٟظ مكاعَ٘ لضٖم ومؿاهضة اإلايكأث
الا٢خهاصًت الٗاملت في مىاَ" ٤ج".

x x x x x

x

الخيؿُ ٤م٘ الكغ٧اء مً ؤحل بٖضاص مكاعَ٘ بجى
جدخُت حٗجى بالخ٨ىىلىحُا ،واإلاُاٍ ،والُا٢ت ،والى٣ل.

x x x x x

x
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دوز وشازة الاكخصاد الىطني والشسكاء

الهدف الاطذزاجييي

كائمت املشازيع

صىاعت فلظطيييت
زائدة ومىافظت.

اٖضاص ا ٫ؾُاؾت مخىاٚمت م٘ الؿُاؾاث
اٖضاص وجىُٟظ
والاؾتراجُجُاث الىَىُت م٘ التر٦حز ٖلى جدٟحز
الؿُاؾت الىَىُت
ونى ٫اليؿاء الى اإلاىاعص واإلاهاصع.
للميكأث م.م.م.
٢اٖضة بُاهاث مىخضة جُىٍغ ٢اٖضة بُاهاث قاملة لجمُ٘ اإلايكأث
الا٢خهاصًت م .م.م (خؿاؾت للىىٕ الاحخماعي )
للميكأث م.م.م.
بالخيؿُ ٤م٘ الجهاػ اإلاغ٦ؼي
لئلخهاء واللجىت
الىَىُت للسجل الخجاعي.
الاقغاٖ ٝلى مكاعَ٘ الخدضًث الهىاعي بالخيؿُ٤
جىمُت وع٢ ٘ٞضعاث
م٘ ماؾؿاث الُ٣إ الخام.
اإلايكأث م.م.م.
جىٞحر بغهامج ٢غوى جهمُم بغامج جمىٍلُت زانت باإلايكاث م .م.م.
(خؿاؾت للىىٕ الاحخماعي ) حكمل ال٣ضؽ بالخيؿُ٤
للموكأث م .م.م.
م٘ اإلااؾؿاث اإلاالُت.
التروٍج وحؿهُل حسجُل اإلايكأث م .م.م .الخيؿُ٤
الدسجُل الغؾمي
م٘ ماؾؿاث الُ٣إ الخام
للميكأث م.م.م.
اٖضاص الؿُاؾت مخىاٚمت م٘ الؿُاؾاث
ؾُاؾت وَىُت
للخجمٗاث الٗى٣ىصًت .والاؾتراجُجُاث الىَىُت.
الخيؿُ ٤م٘ ماؾؿاث الُ٣إ الخام.
اوكاء ججمٗاث
ٖى٣ىصًت حضًضة.
جىُٓم ٖمل م٣ضمي الخيؿُ ٤م٘ ماؾؿاث الُ٣إ الخام.
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ُ
الخكلفت الك ِل َيت هللدف الخكلفت الكليت
الاطتراجييي لظىىاث لظىىاث (-2020
)2022
()2019-2017
2022:-2020
54750000 :2017
164250000
54750000 :2018
54750000 :2019

الظىىاث
6 5 4 3 2 1
x

x x x

x x x x x x
x x x x x x

x x x x x x
x
x x x x x x
x x x x x x

الخضماث الاؾدكاعٍت.
جِوٍغ ٢ضعاث
الجمُٗاث الخٗاوهُت
وجُىٍغ مىخجاتها.
حٗؼٍؼ صوع اإلاغؤة في
الخىمُت الهىاُٖت.
جُىٍغ اإلاضن واإلاىاَ٤
الهىاُٖت.
اوكاء مضن ومىاَ٤
نىاُٖت حضًضة.

الخيؿُ ٤م٘ وػاعة الٗمل وماؾؿاث الُ٣إ
الخام م٘ الازظ بٗحن الاٖخباع الىىٕ الاحخماعي.

الخيؿُ ٤م٘ وػاعة اإلاغؤة ووخضة الجىضع في الىػاعة
واإلااؾؿاث اإلاٗىُت.
صٖم ومؿاهضة الهُئت الٗامت للمضن الهىاُٖت
واإلاىاَ ٤الهىاُٖت الخغة.
صٖم ومؿاهضة الهُئت الٗامت للمضن الهىاُٖت
واإلاىاَ ٤الهىاُٖت الخغة في اوكاء مضن ومىاَ٤
مخسههت.
اوكاء مساػن
صٖم ومؿاهضة الهُئت الٗامت للمضن الهىاُٖت
واإلاىاَ ٤الهىاُٖت الخغة.
حمغُ٦ت
صٖم ومؿاهضة الهُئت الٗامت للمضن الهىاُٖت
جإؾِـ قب٨ت ه٣ل
امً جغبِ ٧اٞت اإلاضن واإلاىاَ ٤الهىاُٖت الخغة.
واإلاىاَ ٤الهىاُٖت
باإلاٗابغ الخضوصًت.
ا٢امت مضن نىاُٖت صٖم ومؿاهضة الهُئت الٗامت للمضن الهىاُٖت
ج٨ىىلىحُت حضًضة .واإلاىاَ ٤الهىاُٖت الخغة.
صٖم ومؿاهضة الهُئت الٗامت للمضن الهىاُٖت
اإلاؿاٖضة في ا٢امت
واإلاىاَ ٤الهىاُٖت الخغة.
مىاَ ٤خغُٞت.
جُىٍغ ال٩اصع البكغي الخيؿُ ٤م٘ وػاعة التربُت والخٗلُم الٗالي والجامٗاث
واإلاغا٦ؼ اإلاهىُت في الًٟت الٛغبُت وُ٢إ ٚؼة
الٗامل في الُ٣إ
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وال٣ضؽ.
الهىاعي
الخدى ٫الى الهىاٖت التروٍج إلصزا ٫مىخجاث نضً٣ت للبِئت حؿاَم في
الخىمُت اإلاؿخضامت.
الخًغاء
اوكاء وصٖم خايىاث الخيؿُ ٤م٘ الجامٗاث وماؾؿا ث الُ٣إ الخام.
اٖما٫
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ُ
الخكلفت الكليت
الخكلفت الك ِل َيت
دوز وشازة الاكخصاد الىطني والشسكاء
الهدف الاطتراجييي كائمت املشازيع
لهدف لظىىاث (-2020
لخدليم ا
6 5 4 3 2 1
الاطتراجييي لظىىاث )2022
()2019-2017
جىظيم الظىق
x x
2022:-2020
٢اٖضة بُاهاث مً احل اٖضاص مؿىخاث ًٖ الؿى ١اإلادلي وؤؾٗاع البًاج٘ 3500000 :2017
10500000
وخماًت املظتهلك .جدضًض ؤولىٍاث الؿى ١واؾتهال ٥اإلاىاَىحن مً اإلاىخجاث لخدًحر ٢ىاثم 3500000 :2018
الٟلؿُُجي مً الؿل٘ اؾترقاصًت لؤلؾٗاع بالخيسخي ١م٘ الجهاػ اإلاغ٦ؼي 3500000 :2019
لئلخهاء.
والاؾٗاع واإلاىخجاث.
x x x x x x
جىٞحر الخضعٍب صازل الىًَ وزاعحت ل٩اصع الىػاعة
الغ٢ابت ٖلى ألاؾٗاع
للخٗغٖ ٝلى الُاث الخٟخِل الخضًثت وجدضًث
وٖضالت اإلاىاٞؿت.
الالُاث اإلاٗمى ٫بها والخيؿُ ٤م ٕ اإلااؾؿاث
اإلاٗىُت.
x x x x x x
مداعبت ؤلاٚغا ١ويبِ الغ٢ابت ٖلى ألاؾىا ١بالخيؿُ ٤م٘ الًابُت
الجمغُ٦ت.
التهغب الًغٍبي
والتهغٍب.
x x x x x x
حٗؼٍؼ الغ٢ابت ٖلى حمُ٘ جىٞحر الخضعٍب ل٩اصع الى ػاعة للخٗغٖ ٝلى الُاث
الخٟخِل الخضًثت وجدضًث الالُاث اإلاٗمى ٫بها
الؿل٘ اإلاىخجت مدلُا
والخيؿُ ٤م٘ اإلااؾؿاث اإلاٗىُت.
واإلاؿخىعصة خؿب
الخٗلُماث الٟىُت
الالؼامُت.
الظىىاث
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جُىٍغ زضماث الخدُ٨م جىٞحر الخضعٍب ل٩اصع الىػاعة للخٗغٖ ٝلى الُاث
الخٟخِل الخضًثت وجدضًث الالُاث اإلاٗمى ٫بها
في الجزاٖاث الخجاعٍت.
والخيؿُ ٤م٘ المئؾؿاث اإلاٗىُت .
جُٟٗل جُبُ٢ ٤اهىن
الخيؿُ ٤م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت.
م٩اٞدت اإلاؿخىَىاث.
ٖ٣ض وعقاث ٖمل وبنضاع ميكىعاث ول٣اءاث في
ػٍاصة وعي اإلاؿتهل٪
بد٣ى٢ه في الخهى٫
اإلاضاعؽ.
ٖلى ؾل٘ وزضماث
مُاب٣ت وامىت.
الاهًمام للم هٓماث مغاحٗت الاجٟاُ٢اث وخًىع اإلااجمغاث طاث الٗال٢ت
الضولُت طاث الٗال٢ت .بالخيؿُ ٤م٘ وػاعة الخاعحُت.
جدضًث مسخبر الظَب .جىنُ ٠ألاحهؼة والخىعٍض خؿب الانى٫
مغاحٗت ٢اثمت ا 200 ٫ؾلٗت وحٗضًلها خؿب
جدضًث ٢اثمت الؿل٘
وصاثغة
التي لها بضاثل وَىُت .الاولىٍاث بالدكاوع م٘ الُ٣إ الخام
الجماع.٥
الخيؿُ ٤بحن ؤلاصاعة الٗامت لخماًت اإلاؿتهل ٪وصاثغة
نٟدت ال٨تروهُت
زانت بىعي اإلاؿتهل .٪ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في الىػاعة.
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ملحم زكم ( :)5مؤشساث ألاداء واليت املخابعت والخلييم
جم ج٣ؿُم الٗمل بآً٫ت اإلاخابٗت والخُُ٣م الى مؿخىٍحن :اإلاخابٗت والخُُ٣م ٖلى مؿخىي الىخاثج لؤلَضا ٝالٟغُٖت واإلاخابٗت والخُُ٣م ٖلى مؿخىي اإلاكاعَ٘.
فيما ًلي عسض ملؤشساث الاداء على مظخىي الىخائج لألهداف الفسعيت:
الظىىاث
الاطاض
مصدز الخدلم
مؤشس الاداء
الهدف الفسعي
الهدف الاطتراجييي
6 5 4 3 2 1
اكخصاد فلظطيني
مظخلل

ج٣لُل الخبُٗت لال٢خهاص ػٍاصة حجم الهاصعاث لضوٚ( ٫حر بؾغاثُل) الجهاػ اإلاغ٦ؼي
ً
لئلخهاء الٟلؿُُجي.
بيؿبت  %10ؾىىٍا.
الٟلؿُُجي.
جذ ؾحن بِئت الخجاعة

بيئت اعمال ممكىت
و اذبت لالطدثماز

حؿهُل الخجاعة
الٟلؿُُيُت خؿب
ؤًٞل اإلاماعؾاث
الٗاإلاُت.
خماًت الا٢خهاص الىَجي ػٍاصة حجم الهاصعاث الٟلؿُُيُت بيؿبت
ً
 %13ؾىىٍا.
زلٞ ٤غم ٖمل لخىالي  2000شخو
حصجُ٘ وجىمُت
ؾىىٍا
الهاصعاث.
ػٍاصة في الى٧االث الخجاعٍت اإلاباقغة بٗضص
حصجُ٘ الاؾخحراص
ً
 10و٧االث ؾىىٍا.
اإلاباقغ.
ُ٢إ زضماث مىٓم وٞاٖل
جىمُت وجُىٍغ ُ٢إ
الخضماث
زل ٤بَاع ٢اهىوي حٗضًل مجمىٖت مً ال٣ىاهحن وألاهٓمت
خؿب ألاولىٍاث
وجىُٓمي مىاٞـ.
جدؿحن ماقغ ٞلؿُحن في ج ٤عٍغ البى٪
جُىٍغ البيُت الخدخُت
94

سجالث ٖام 2016

ج٣اعٍغ وػاعة الا٢خهاص ج٣اعٍغ ٖام 2016
الىَجي.

الجهاػ اإلاغ٦ؼي
لئلخهاء الٟلؿُُجي.
ج٣اعٍغ وػاعة الا٢خهاص
الىَجي.
ج٣اعٍغ وػاعة الا٢خهاص
الىَجي.
ج٣اعٍغ وػاعة الا ٢خهاص
الىَجي.
مهاص٢ت ؾُاصة
الغثِـ.
ج٣غٍغ البى ٪الضولي.

سجالث ٖام 2016
ج٣اعٍغ ٖام 2016
ج٣اعٍغ ٖام 2016
خؿب زُت
الٗمل
خؿب زُت
الٗمل
ج٣غٍغ ٖام 2016

صىاعت فلظطيييت
زائدة ومىافظت.

الضولي خى ٫بِئت الاٖما ٫بسمؿت صعحاث
الضاٖمت لالؾدثماع.
ً
ؾىىٍا.
جُىٍغ ال٣ضعة الخىاٞؿُت ػٍاصة ٦مُاث ؤلاهخاج الهىاعي بيؿبت %3
ً
ؾىىٍا.
للميكأث الهىاُٖت
ػٍاصة ٖضص الٗاملحن والٗامالث في الُ٣إ
ً
الهىاعي بيؿبت  %3ؾىىٍا.
ػٍاصة مؿاَمت الهىاٖت في الىاجج اإلادلي
ػٍاصة جىاٞؿُت اإلاىخج
ً
ؤلاحمالي بيؿبت  %1ؾىىٍا.
الىَجي
ػٍاصة حجم الهاصعاث الهىاُٖت بيؿبت
 %10ؾىىٍا
حجم الاؾدثماعاث في اإلاىاَ ٤الهىاُٖت
جىٞحر البيُت الخدخُت
ً
بيؿبت  %10ؾىىٍا.

جىمُت وصٖم اإلايكاث
م.م.م.

جىظيم الظىق
وخماًت املظتهلك.

الجهاػ اإلاغ٦ؼي
لئلخهاء الٟلؿُُجي.
الجهاػ اإلاغ٦ؼي
لئلخهاء الٟلؿُُجي.
الجهاػ اإلاغ٦ؼي
لئلخهاء الٟلؿُيوي.
الجهاػ اإلاغ٦ؼي
لئلخهاء الٟلؿُُجي.
َُئت حصجُ٘
الاؾدثماع
َُئت اإلاضن الهىاُٖت
لخغة
واإلاىاَ ٤ا
الٟلؿُُيُت
ً
ػٍاصة ٖضص الاٖما ٫م.م.م اإلاسجلت عؾمُا ج٣اعٍغ وػاعة الا٢خهاص
ً
الٟلؿُُجي
بيؿبت  %5ؾىىٍا

يمان ٢بى ٫البًاج٘ والخضماث التي جغص
جُىٍغ البيُت الخدخُت
ؤو جيكإ مً ٞلؿُحن ؤو ججغي اإلاخاحغة بها
للجىصة
٢بىال ؾهال في ألاؾىا ١الىَىُت والضولُت.
جىٞحر ؾل٘ وزضماث جىُٓم الؿى ١واهٟاط ٢اهىن خماًت
واإلاؿتهل.٪
امىت وطاث حىصة
ؾى ١زا ٫مً مىخجاث اإلاؿخىَىاث.
مى٘ التهغٍب واٚغا١
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سجالث ٖام 2016
سجالث ٖام 2016
سجالث ٖام 2016
سجالث ٖام 2016
سجالث ٖام 2016

سجالث ٖام 2016

ج٣اعٍغ وػاعة الا٢خهاص سجالث الىػاعة
ٖام 2016
الٟلؿُُجي
الىػاعة

ج٣اعٍغ وػاعة الا٢خهاص سجالث
ٖام 2016
الٟلـَُجي
ج٣اعٍغ وػاعة الا٢خهاص سجالث الىػاعة

الؿى ١بمىخجاث
اإلاؿخىَىاث
الخىُٖت والاعقاص

الٟلؿُُجي.
جغجِب خمالث جىٖىٍت وجثُُٟ٣ت لخىالي
ً
 50000مىاًَ ؾىىٍا.
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ٖام 2016

ج٣اعٍغ وػاعة الا٢خهاص سجالث الىػاعة
ٖام 2016
الٟلؿُُجي.

فيما ًلي عسض ملؤشساث ألاداء للمشازيع امللترخت لخدليم كل هدف اطتراجييي:
مؤشس الاداء
كائمت املشازيع
الهدف
الاطتراجييي
اكخصاد
فلظطيني
مظخلل

ب٢غاع الؿُاؾت الخجاعٍت.
الاهًمام الى اإلاىٓماث
الٗاإلاُت.
جُبُ ٤الاؾتراجُجُت الىَىُت
للخهضًغ.
حُٗحن ملخ٣حن ججاعٍحنٞ /خذ
م٩اجب جمثُل ججاعي.
مل ٠بغوجى٧ى ٫باعَـ
الا٢خهاصي.
جُىٍغ وجُٟٗل الاجٟاُ٢اث
الخجاعٍت اإلاىٗ٢ت.
جى ُ٘٢اجٟاُ٢اث ا٢خهاصًت/
مظ٦غاث جٟاَم
٢اٖضة بُاهاث ججاعٍت.

مصدز الخدلم

الاطاض

الظىىاث
6 5 4 3 2 1

ؾُاؾت ججاعٍت م٣غة مً مجلـ الىػعاء٢ .غاع مجلـ الىػعاء
ٞلؿُحن ًٖى مغا٢ب في WTO

َلب الاهًمام

ػٍاصة حجم الهاصعاث الىٍ هُت بيؿبت الجهاػ اإلاغ٦ؼي
لئلخهاء
 %13ؾىىٍا.
الجهاػ اإلاغ٦ؼي
ػٍاصة الخباص ٫الخجاعي م٘ الضو٫
ً
لئلخهاء
اإلاؿتهضٞت بيؿبت  %5ؾىىٍا.
ج٣لُل الخباص ٫الخجاعي م٘ بؾغاثُل ب الجهاػ اإلاغ٦ؼي
ً
لئلخهاء
 %5ؾىىٍا.
ً
ج٣اعٍغ وػاعة
جُٟٗل  3اجٟاُ٢اث ججاعٍت ؾىىٍا.
الا٢خهاص الىَجي
جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت ا٢خهاصًت  /مظ٦غة جٟاَم ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
حضًضة.
ج٣اعٍغ وػاعة
٢اٖضة بُاهاث قاملت.
الا٢خهاص الىَجي
جُٟٗل جُبُ ٤اجٟاً١ت اٚاصًغ  .الاؾخٟاصة مً جغا٦م اإلايكإ م٘ الضو٫
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
الاًٖاء.
جُٟٗل جُبُ ٤اجٟاُ٢ت  GAFTAػٍاصة الخجاعة البُيُت م٘ الضو ٫الٗغبُت .ج٣اعٍغ وػاعة
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ال ًىحض ؾُاؾت
ججاعٍت م٣غة
ٞلؿُحن حؿعى الن
ج٩ىن ًٖىا.
حجم الهاصعاث
للٗام 2016
الخباص٫
حجم
الخجاعي للٗام 2016
الخباص٫
حجم
الخجاعي للٗام 2016
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
لظل٪
خؿب زُت الٗمل
لظل٪
خؿب زُت الٗمل
لظل٪
خؿب زُت الٗمل

ثٖمُ ٤الكغا٦ت الٟلؿُُجية
الاوعوبُت.
جُٟٗل الخجاعة م٘ اًٖاء
مىٓمت الخٗاون ؤلاؾالمي.
اوكاء مىاَ ٤لىحؿدُت.

ػٍاصة الخباص ٫الخجاعي م٘ الضو٫
الاوعوبُت.
ػٍاصة الخباص ٫الخجاعي م٘ الضو٫
الاؾالمُت.
اوكاء مىُ٣ت لىحؿدُت بحن ٞلؿُحن
وألاعصن ،ومىُ٣ت لىحؿدُت في ؤعٍدا.
اوكاء  3مساػن حمغُ٦ت

الىاٞظة اإلاىخضة.

اوكاء هاٞظة مىخضة ٖلى اإلاٗابغ
الخجاعٍت.
جباص ٫البُاهاث م٘ الكغ٧اء ال٨تروهُا.

اوكاء مساػن حمغُ٦ت

الغبِ الال٨ترووي.

َا٢م ماَل.

بىاء ٢ضعاث في مجا ٫حؿهُل
الخجاعة.
ٞغٍ ٤مٟاوى لخجاعة الخضماث ٞغٍ ٤وَجي ماَل
اؾتراجُجُت جهضًغ لخجاعة
الخضماث
َُ٩لُت ُ٢إ الخضماث

اؾتراجُجُت م٣غة
ُ٢إ زضماث مىٓم
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الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ث٢اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي

لظل٪
خؿب زُت الٗمل
لظل٪
خؿب زُت الٗمل
لظل٪
خؿب زُت الٗمل
لظل٪
خؿب زُت الٗمل
لظل٪
خؿب زُت الٗمل
لظل٪
خؿب زُت الٗمل
لظل٪
خؿب زُت الٗمل
لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪

الهدف
الاطتراجييي
بيئت اعمال
ممكىت و اذبت
لالطدثماز

كائمت املشازيع
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٢غاع ؾُاصة الغثِـ ج٣اعٍغ الضاثغة
ب٢غاع ال٣ىاهحن خؿب ألاولىٍاث.
مغاحٗت وب٢غاع ا٢٫ىاهحن
ال٣اهىهُت /الىػاعة
الضاٖمت للخىمُت الا٢خهاصًت
٢غاع مجلـ الىػعاء ج٣اعٍغ الضاثغة
ب٢غاع ألاهٓمت خؿب ألاولىٍاث.
مغاحٗت وب٢غاع ألاهٓمت
ال٣اهىهُت /الىػاعة
الضاٖمت للخىمُت الا٢خهاصًت
 %10الجهاػ اإلاغ٦ؼي
حجم الاؾدثماعاث
ػٍاصة حجم الاؾدثماع بيؿبت
جىٞحر جامحن يض مساَغ
للٗام 2016
لئلخهاء
ؾىىٍا
الاؾدثماع
ج٣غٍغ الاٖما /٫البى ٪جغجِب صولت ٞلؿُحن
هاٞظة مىخضة لؤلٖماٞ ٫اٖلت.
ج٣ضًم زضماث ال٨تروهُت
الضولي
خؿب زُت الٗمل
ج٣اعٍغ وػاعة
حٗؼٍؼ الكغا٦ت بحن اُ٢٫اٖحن ػٍاصة حجم الاؾدثماع في اإلاىاَ٤
ً
اإلاىيىٖت
الا٢خهاص الىَجي
اإلاهمكت ب  %5ؾىىٍا
الٗام والخام
خؿب زُت الٗمل
ج٣اعٍغ وػاعة
جىُٟظ ؾُاؾت وزُت الجىصة خى٦مت حضًضة للخىاع بحن الُ٣اٖحن
اإلاىيىٖت
الا٢خهاص الىَجي
خؿب زُت الٗمل
ج٣اعٍغ وػاعة
الاٖترا ٝاإلاخباص ٫م٘ الضو ٫زُت الجىصة مُب٣ت
الا٢خهاص
باإلاىانٟاث الٟلؿُُيُت
ً
خؿب زُت الٗمل
ج٣اعٍغ وػاعة
جُىٍغ ٢اهىن الاٖخماص لهُئاث اٖترا ٝمخباص ٫ؾىىٍا
اإلاىيىٖت
الا٢خهاص الىَجي
جُُ٣م اإلاُاب٣ت ومسخبراث
الٟدو واإلاٗاًغة.
٢غاع ب٣اهىن
٢غاع مجلـ الىػعاء وخضة الاٖخماص
ثَىٍغ هٓام الخٗلُماث
ؤلالؼامُت الٟىُت.
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جُٟٗل زضماث الىاٞظة
اإلاىخضة لالؾدثماع.
حٗؼٍؼ الالمغ٦ؼٍت في ج٣ضًم
زضماث الىػاعة.
زاعَت الاؾدثماع الخٟاٖلُت.
حصجُ٘ الاؾدثماع في اإلاىاَ٤
اإلاهمكت.
حصجُ٘ وجدٟحزاإلايكأث
الا٢خهاصًت الٗاملت في ال٣ضؽ
الكغُ٢ت.
حٗؼٍؼ نمىص ججاع البلضة
ال٣ضًمت في ال٣ضؽ.
يماهاث بىُ٨ت لالؾدثماع في
ال٣ضؽ.
حصجُ٘ وجدٟحز اإلايكأث
الا٢خهاصًت الٗاملت في ُ٢إ
ٚؼة
حصجُ٘ وجدٟحز اإلايكأث
الا٢خهاصًت اٖ٫املت في
مىاَ"٤ج"
جىٞحر الخضماث الضاٖمت
لالؾدثماع.

هٓام حٗلُماث مٗخمض

٢غاع مجلـ الىػعاء

ػٍاصة عضخى المؾخُٟضًً

ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خواص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي

ماؾؿت اإلاىانٟاث
واإلا٣اًِـ
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪

ً
ؾىىٍا
اؾخٟاصة  20ميكإة

ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي

خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪

ػٍاصة حجم الاؾدثماع
ػٍاصة حجم الاؾدثماع
ػٍاصة حجم الاؾدثماع

ً
اؾخٟاصة  100مدل ججاعي ؾىىٍا
ً
اؾخٟاصة  5ميكاث ا٢خهاصًت ؾىىٍا
ً
اؾخٟاصة  20ميكاة ؾىىٍا
ً
اؾخٟاصة  20ميكإة ؾىىٍا
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صىاعت فلظطيييت
زائدة ومىافظت

اٖضاص وجىُٟظ الـ ًاؾت ؾُاؾت وَىُت للميكأث م .م.م مهاص٢ت وػٍغ
الا٢خهاص الىَجي
الىَىُت للميكأث م.م.م .م٣غة
٢اٖضة بُاهاث قاملت خؿاؾت للىىٕ ج٣اعٍغ وػاعة
٢اٖضة بُاهاث مىخضة
الا٢خهاص الىَجي
الاحخماعي
للميكأث م.م.م.
ً
ج٣اعٍغ وػاعة
جىمُت وع٢ ٘ٞضعاث اإلايكأث جدضًث  20مهىٗا ؾىىٍا
الا٢خهاص الىَجي
م.م.م.
ً
اؾخٟاصة  200ميكإة ؾىىٍا ( 20ج٣اعٍغ وػاعة
جىٞحر بغهامج ٢غوى
ميكاة مً ال٣ضؽ ) ازظًً بٗحن الا٢خهاص الىَجي
للميكأث م.م.م.
الاٖخباع اإلاكاعَ٘ اليؿىٍت
 %5ج٣اعٍغ وػاعة
الدسجُل الغؾمي للميكأث ػٍاصة الٗضص اإلاسجل بيؿبت
الا٢خهاص الىَجي
ؾىىٍا
م.م.م.
اٖضاص وجىُٟظ ؾُاؾت وَىُت ؾُاؾت وَىُت للخجمٗاث الٗى٣ىصًت مهاص٢ت وػٍغ
الا٢خهاص الىَجي
م٣غة
للخجمٗاث الٗى٣ىصًت.
ج٣اعٍغ وػاعة
اوكاء ججمٗحن حضًضًً ؾىىٍا
اوكاء ججمٗاث ٖى٣ىصًت
الا٢خهاص الىَجي
حضًضة.
ج٣اعٍغ وػاعة
ُ٢إ زضماث اؾدكاعي مىٓم
جىُٓم ٖمل م٣ضمي
الا٢خهاص الىَجي
الخضماث الاؾدكاعٍت.
ج٣اعٍغ وػاعة
ػٍاصة مؿاَمت مىخجاث الجمُٗاث
جُىٍغ ٢ضعاث الجمُٗاث
الخٗاوهُت وجُىٍغ مىخجاتها .في الىاجج الهىاعي بيؿبت  %1ؾىىٍا الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
ػٍاصة مكاع٦ت اإلاغؤة في الُ٣إ
حٗؼٍؼ صوع اإلاغؤة في الخىمُت
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ٖضم جىٞغ ؾُاؾت
ٖضم جىٞغ ٢اٖضة
بُاهاث قاملت
بغهامج جدضًث
الهىاٖت
خؿب رَت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
ٖضم جىٞغ ؾُاؾت
وحىص  7ججمٗاث
ٖى٣ىصًت
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة ٫طل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل

الا٢خهاص الىَجي
الوهاعي بيؿبت  %1ؾىىٍا
الهىاُٖت.
جُىٍغ اإلاضن الهىاُٖت في بِذ لخم ج٣اعٍغ الهُئت الٗامت
جُىٍغ اإلاضن واإلاىاَ٤
للمضن الهىاُٖت
واعٍدا وحىحن وٚؼة.
الهىاُٖت.
واإلاىاَ ٤الهىاُٖت
الخغة.
ج٣اعٍغ الهُئت الٗامت
اوكاء مضن ومىاَ ٤نىاُٖت اوكاء مضًىت نىاُٖت في الخلُل
للمضن الهىاُٖت
وهابلـ.
حضًضة.
واإلاىاَ ٤الهىاُٖت
الخغة.
ج٣اعٍغ الهُئت الٗامت
اوكاء مساػن بىهضص في اإلاىاَ٤
اوكاء مساػن حمغُ٦ت
ا٫نىاُٖت (اعٍدا وبِذ لخم وحىحن) .للمضن الهىاُٖت
(بىهضص).
واإلاىاَ ٤الهىاُٖت
الخغة.
ج٣اعٍغ الهيثت الٗامت
البضء بالضعاؾاث والخدًحراث
جإؾِـ قب٨ت ه٣ل جغبِ
للمضن الهىاُٖت
الالػمت.
٧اٞت اإلاضن واإلاىاَ٤
واإلاىاَ ٤الهىاُٖت
الهىاُٖت م٘ بًٗها وم٘
الخغة.
اإلاٗابغ الخضوصًت.
اوكاء مضًىت ج٨ىىلىحُت في عام هللا  /ج٣اعٍغ الهُئت الٗامت
ا٢امت مضن نىاُٖت
للمضن الهىاُٖت
َىل٨غم /ال٣ضؽ الكغُ٢ت.
ج٨ىىلىحُت حضًضة.
واإلاىاَ ٤الهىاُٖت
الخغة.
اوكاء مىاَ ٤خغُٞت في هابلـ ج٣اعٍغ الهُئت الٗامت
اإلاؿاٖضة في ا٢امت مىاَ٤
للمضن الهىاُٖت
و٢لُ٣لُت.
خغُٞت.
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اإلاٗضة لظل٪
الهُئت الٗامت للمضن
الهىاُٖت واإلاىاَ٤
الهىاُٖت الخغة.
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪

خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪

خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪

خؿب زُت الٗمل
اإلا٘صة لظل٪

خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪

واإلاىاَ ٤الهىاُٖت
الخغة.
ج٣اعٍغ وػاعة
جُىٍغ ال٩اصع البكغي الٗامل ٧ 300اصع بكغي ماَل ؾىىٍا
الا٢خهاص الىَجي
في الُ٣إ الهىاعي
اصزا 3 ٫مىخجاث حضًضة نضً٣ت ج٣اعٍغ وػاعة
الخدى ٫الى الهىاٖت
الا٢خهاص الىَجي
للبِئت
الخًغاء.
ج٣اعٍغ وػاعة
اوكاء وصٖم خايىاث جإؾِـ  10اٖما ٫حضًضة ؾىىٍا
الا٢خهاص الىَجي
اٖما.٫
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خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
وحىص  4خايىاث
اٖما٫
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الظىىاث
6 5 4 3 2 1

جىظيم الظىق
وخماًت املظتهلك

٢اٖضة بُاهاث مً احل
جدضًض ؤولىٍاث الؿى١
الٟلؿُُجي مً الؿل٘
والاؾٗاع واإلاىخجاث.
الغ٢ابت ٖلى ألاؾٗاع وٖضالت
اإلاىاٞؿت.
مداعبت ؤلاٚغا ١ويبِ
التهغب الًغٍبي والتهغٍب.
حٗؼٍؼ الغ٢ابت ٖلى حمُ٘

٢اٖضة بُاهاث قاملت.

ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي

خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪

جضعٍب اإلاٟدكحن خؿب الاخخُاحاث
الخضعٍبُت ؾىىٍا.
ؾى ١زا ٫مً البًاج٘ اإلاهغبت.

ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة

خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خـب زُت الٗمل

جىٞحر بًاج٘ خؿب اإلاىانٟاث
103

الؿل٘ اإلاىخجت مدلُا
واإلاؿخىعصة خؿب
الخٗلُماث الٟىُت الالؼامُت.
جُىٍغ زضماث الخدُ٨م في
الجزاٖاث الخجاعٍت.
جُٟٗل جُبُ٢ ٤اهىن
م٩اٞدت اإلاؿخىَىاث.
ػٍاصة وعي اإلاؿتهل ٪بد٣ى٢ه
في الخهىٖ ٫لى ؾل٘
وزضماث مُاب٣ت وامىت.
الاهًمام للمىٓماث الضولُت
طاث الٗال٢ت.
جدضًث مسخبر الظَب.

الا٢خهاص الىَجي

الٟلؿُُيُت.

ج٣اعٍغ وػاعة
ً٢ 10 ٌٞاًا جدُ٨م ججاعٍت
الا٢خهاص الىَجي
ؾىىٍا.
ج٣اعٍغ وػاعة
ؾى ١زا ٫مً بًاج٘ وزضماث
الا٢خهاص الىَجي
اإلاؿخىَىاث
ج٣اعٍغ وػاعة
ٖ٣ض وعقاث ٖمل وبغامج جىُٖت
لخىالي الا٢خهاص الىَجي
خؿاؾت للىىٕ الاحخماعي
 1000شخو ؾىىٍا.
ج٣اعٍغ وػاعة
جى ُ٘٢اجٟاُ٢ت ؾىىٍت.
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
جىعٍض ؤحهؼة ٞدو
الا٢خهاص الىَجي
ج٣اعٍغ وػاعة
جدضًث ٢اثمت الؿل٘ التي لها جدضًث ٢اثمت ا 200 ٫ؾلٗت.
الا٢خهاص الىَجي
صاثل وَىُت.
ج٣اعٍغ وػاعة
نٟدت ال٨تروهُت زانت بىعي
اوكاء بىابت ال٨تروهُت
الا٢خهاص الىَجي
اإلاؿتهل.٪
زانت بغ ٘ٞالىعي لضي
اإلاؿتهل ٪الٟلؿُُجي.
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اإلاٗضة لظل٪

خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪
خؿب زُت الٗمل
اإلاٗضة لظل٪

ملحم زكم ( :)6بسامج ومشازيع املؤطظاث الخابعت لىشازة الاكخصاد الىطني
َىا ٥زالر ماؾؿاث قغٍ٨ت لىػاعة الا٢خهاص الىَجي ًترؤؽ مجلـ اصاعتها وػٍغ الا٢خهاص الىَجي وجخمخ٘ َظٍ اإلااؾؿاث
باالؾخ٣اللُت الاصاعٍت واإلاالُتَ ،ظٍ اإلااؾؿاث وبغامجها هي:
ًال
أوال :هيئت حشجيع الاطدثماز
البرنامج اإلاخٗل ٤بالخىمُت الا٢خهاصًت َى بغهامج حصجُ٘ الاؾدثماع وَكمل مكغوٖحن:
 اؾتهضا ٝاإلاؿدثمغًٍ اإلاٛتربحن والكخاث.
 مسح الٗىاًت باالؾدثماع وجُُ٣م الاخخُاحاث.
زاهيا :مؤطظت املىاصفاث وامللاًيع
البرهامج اإلاخٗل ٤بالخىمُت الا٢خهاصًت َى بغهامج جُىٍغ البيُت الخدخُت وٌكمل زمؿت مكاعَ٘:
 جُىٍغ البيُت الخدخُت للجىصة (جُىٍغ اهٓمت).
 حاثؼة الخمحز الهىاعي للجىصة.
 اوكاء وجُىٍغ مسخبراث ماؾؿت اإلاىانٟاث واإلا٣اًِـ
 بىاء ٢ضعاث اصاعٍت وهٓم مٗلىماث.
زالثا :الهيئت العامت للمدن الصىاعيت واملىاطم الصىاعيت الحسة
 البرهامج اإلاخٗل ٤بالخىمُت الا٢خهاصًت َى الخىميت الصىاعيت الخجازيت وَكمل اإلاكاعَ٘ الخالُت:
 حٗضًل ٢اهىن الهُئت ووي٘ لىاثذ جىُٟظًت
 الخىؾ٘ في اإلاضن الهىاُٖت ال٣اثمت.
 ا٢امت مضن نىاُٖت حضًضة واإلاؿاٖضة في ا٢امت مضن نىاُٖت بلضًت.



اوكاء مىاَ ٤لىحؿدُت لخضمت اإلاىاَ ٤واإلاضن ا٫نىاُٖت.



جإؾِـ قب٨ت ه٣ل جغبِ اإلاضن واإلاىاَ ٤الهىاُٖت م٘ بًٗها وم٘ اإلاٗابغ الخضوصًت.

 اوكاء مساػن بىهضص في اإلاىاَ ٤الهىاُٖت (اعٍدا وبِذ لخم وحىحن وٚؼة).
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