
  

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

   للعناية باالستثمارات القائمةاستراتيجية 
  الفلسطينية احملتلةاألرض يف 

وحدة مساعدة الشعب الفلسطيين التابعـة لـشعبة        (أعدت هذه الدراسة أمانة األونكتاد        
       ).  وتنميـة املـشاريع    العوملة واستراتيجيات التنمية وقسم تيسري االستثمار التابع لشعبة االستثمار        

وال تنطوي ). اخلبري االستشاري لألونكتاد(وقد استفاد البحث من مسامهات السيد أنطوان باسيلي       
التسميات املستخدمة يف هذه الوثيقة وال طريقة عرض املادة اليت تتضمنها على اإلعراب عـن أي                

       القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينـة     رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز         
  .أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها

  األمم املتحدة
  ٢٠٠٩نيويورك وجنيف، 
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  مالحظة    

ليس يف التسميات املستخدمة يف هذا املنشور، وال يف طريقـة عـرض مادتـه،                 
مانة العامة لألمم املتحدة بشأن الوضع القانوين ألي        ما يتضمن التعبري عن أي رأي كان لأل       

  .بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو لسلطات أي منها أو بشأن تعيني ختومها أو حدودها

ويعين إيراد أحد هذه الرموز     . تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام         
  .اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

باس املادة الواردة يف هذا املنشور أو إعادة طبعها دون استئذان، ولكـن             ميكن اقت   
 كما ينبغي إرسال نسخة من املنشور الذي يتضمن النص املقتـبس          . ُيرجى التنويه بذلك  

 Palais des Nations, CH 1211:أو املعاد طبعه إىل أمانة األونكتاد على العنـوان التـايل  

Geneva 10, Switzerland.  

 األمانـة   ، وال متثل بالضرورة آراء    للمؤلف هي   املنشور ااآلراء املعرب عنها يف هذ      
  .ملتحدةالعامة لألمم ا

  

UNCTAD/GDS/APP/2009/1  

  ٢٠٠٩ األمم املتحدة ©حقوق النشر حمفوظة 
  مجيع احلقوق حمفوظة
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   تنفيذيموجز    

دام والتحديث االقتصادي ُيعترب اجتذاب االستثمار اخلاص عنصرا مركزيا يف النمو املست        
ويف حالة االقتصاد الفلسطيين الذي مزقته احلروب، يتمثل التحدي يف كيفية           . يف البلدان النامية  

االحتفاظ باالستثمارات القائمة واجتذاب استثمار مباشر حملي وأجنيب يستطيع إعادة احليويـة            
سي لوقف معدالت سحب االستثمار وهذا أسا. ية املدمَّرة لالقتصادنتاجللنمو البطيء والقدرة اإل

القاعدة الرأمسالية لالقتصاد على مدى الـسنوات       املتسارعة وعكس التآكل الكبري الذي أصاب       
  .الثماين املاضية بسبب تدمري وتدهور البىن التحتية اخلاصة والعامة

هود معّدة خصيصا لدعم اجل   للعناية باالستثمارات القائمة    وتقترح هذه الورقة استراتيجية       
وتركـز االسـتراتيجية علـى    . الفلسطينية الرامية إىل وضع االقتصاد على طريق اإلنعاش املستدام    

، الـيت   ١٩٩٨ لعـام    ١املؤسسات احمللية واألجنبية املستفيدة من قانون االستثمار الفلسطيين رقم          
راتيجية إىل مسح   وتستند االست .  قاعدة عمالء اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار       تكّون معاً 

ميداين شامل هلذه املؤسسات واحتياجاهتا اإلمنائية يف جمال األعمال، نفذته اهليئة الفلسطينية العامـة             
  ).األونكتاد(لتشجيع االستثمار بالتعاون مع مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة 

لة وتوسيعها مساعدة الفلسطينية احملتاألرض وسوف يتطلب االحتفاظ باالستثمارات يف   
املؤسسات على تعزيز قدرهتا على املنافسة، مبا يف ذلك من خالل تنمية قـدراهتا التكنولوجيـة                

جياد أوجـه   إوينبغي ملثل هذا النهج أن يهدف أيضا إىل         . والتخفيف من القيود اليت تعرقل منوها     
لعاجلة والتدخالت  تآزر بني اخلدمات العامة والتدخالت اليت تتصدى الحتياجات املؤسسات ا         

ويستلزم ذلك بذل اجلهود من أجل . منائية استراتيجيةإالبعيدة األجل اليت هتدف إىل حتقيق غايات 
على مستوى املؤسسة وعلى    : االحتفاظ باالستثمار وتوفري الرعاية الالحقة على أربعة مستويات       

قع هـذا النـهج     وي. مستوى الصناعة وعلى املستوى املؤسسي وعلى مستوى االقتصاد الكلي        
العنايـة   املقترحة اليت ُتربز خـدمات       العناية باالستثمارات القائمة  املتكامل يف قلب استراتيجية     

  :اليت توفرها اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار من أجلباالستثمارات القائمة 
  توليد استثمارات رأمسالية إضافية من املؤسسات القائمة؛  )أ(  
  ؛نتاجاإلاء باملؤسسات احمللية إىل املعايري الدولية من حيث نوعية االرتق  )ب(  
ئـد العرضـية النامجـة عـن االسـتثمار                    ضمان أكرب قدر ممكن من الفوا       )ج(  
  .املباشراألجنيب 

ما يتعلق  فيستثمار هي اهليئة الرائدة     وبالنظر إىل أن اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع اال         
االستراتيجية تشمل كل من وظائف اهليئة فإن ، ملستثمرين وصياغة سياسة االستثماربالتعامل مع ا

  :األساسية على النحو التايل
ُيمكن للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار : العناية باملستثمرينخدمات   )أ(  

يـة  خدمات جديدة تشمل نشر املعلومات وتكوين التجمعـات القطاعيـة واجلغراف          ُتطلق  أن  
 اإلقليميـة يف سالسـل القيمـة    املؤسسات الفلسطينية   والتشبيك فيما بني املؤسسات وتضمني      

  والعاملية وتنمية مهارات املؤسسات يف جمايل اإلدارة االستراتيجية والتنظيم الصناعي؛
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ُيمكن للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن توّسع        : الدعوة للسياسات   )ب(  
شد التأييد من أجل تبسيط إجراءات االسـتثمار وحتـديث اإلطـار القـانوين       نطاق جهودها حل  

  لالستثمار وتنمية املهارات وإجياد حلول مبتكرة للوساطة املالية ونظام ضرييب أكثر مالءمة؛
ُيمكن للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن تنظر : اجتذاب االستثمار  )ج(  

املباشر األجنيب تعلقة باجتذاب االستثمار من التدفق الداخل لالستثمار يف إعادة تركيز وظيفتها امل    
بشكل عام حنو املؤسسات والقطاعات اليت ُتكّمل املؤسسات القائمة من خالل حماكاة األسواق             

وعلى وجه اخلصوص، ينبغي للهيئة أن تستهدف بلدان وشركات عرب وطنية           . الروابطتنشيط  و
  . املباشرثل مصدرا لالستثمار األجنيبمعّينة من بني تلك اليت مت

السياسات احملدودة املتاحة للسلطة    حيز  وسوف يتعّين لدى تنفيذ االستراتيجية مراعاة         
ومن املرجح أن تؤثر هذه العوامل يف       . الفلسطينية، وكذلك األحوال األمنية والسياسية السائدة     

ويف الوقت نفـسه،    . يذ االستراتيجية حتديد األولويات يف جمال السياسات واجلدول الزمين لتنف       
قدرات تفوق ما هو متاح اآلن للهيئة الفلـسطينية         التنفيذ الكامل لالستراتيجية املقترحة     يتطلب  

      فمساعدة اجلهات املاحنة مطلوبـة ال مـن        . العامة لتشجيع االستثمار ومؤسسات دعم السوق     
ا من أجل الـسماح للهيئـة بإدامتـها    أجل دعم تنفيذ االستراتيجية املقترحة فحسب وإمنا أيض  

  .واستغالل فوائدها
وعالوة على ذلك، فحىت إذا توافر للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار ما يكفـي             

. آن واحـد  نشطة املقترحة يف    األمجيع  إطالق  من املوارد والدعم احلكومي، فسيكون من العسري        
 لألولوية على   راتيجية املوصى هبا بشكل متسلسل تبعاً     االستعناصر  وتقترح هذه الورقة خطة تنفيذ      

 على حنـو     صحيحاً ويتمثل اهلدف من ذلك السماح بترتيب األنشطة ترتيباً       . مرحلتني متشابكتني 
البعيدة األجل  االستراتيجية  منائية العاجلة و  اإليساعد على التصدي الحتياجات املستثمرين القائمني       

.  الالزمة بني اهليئة ومؤسسات القطاعني العام واخلاص املعنيـة         يف جمال األعمال ودعم الشراكات    
تنظيم حلقات نقـاش    وُيمكن حتديد األنشطة اليت ينصب عليها التركيز يف كل مرحلة من خالل             

  .تضم أصحاب املصلحة الرئيسيني املنتمني ملختلف القطاعات ذات األولويةمتخصصة 
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  متهيد    
قامت وحدة مساعدة الشعب الفلسطيين التابعة لشعبة العوملة واستراتيجيات التنمية            

عـداد هـذه    إوقسم تيسري االستثمار التابع لشعبة االستثمار وتنمية املشاريع يف األونكتاد ب          
العنايـة  اسـتراتيجية   وقد أُعدت استجابة لطلب من السلطة الفلسطينية وتقتـرح          . الورقة

وحتدد االستراتيجية خطـوات عمليـة      . باالستثمارات القائمة يف األرض الفلسطينية احملتلة     
بناًء علـى   لالحتفاظ باالستثمارات القائمة وزيادة مسامهتها يف النمو االقتصادي الفلسطيين          

الفلسطينية األرض  امل الحتياجات املستثمرين احملليني واألجانب العاملني يف        مسح تقييمي ش  
احملتلة وخربة األمانة الغنّية فيما يتعلق بدعم جهود التنمية االقتصادية الفلسطينية وعملـها يف              

  .جمال تشجيع االستثمار وتيسريه
ـ                      ضفة الغربيـة   وقد قُدمت االستراتيجية يف حلقة عمل ُعقدت يف مدينـة رام اهللا بال

 حتت رعاية وزير االقتصاد الوطين يف السلطة الفلسطينية         ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩يوم  
 ممثال من احلكومة الفلسطينية ودوائر األعمال واملؤسسات الرئيـسية املعنيـة            ٦٥وشارك فيها   
 اجيابيا، وطلـب  وكان التعليق على االستراتيجية املقترحة من جانب املشاركني       . بدعم املشاريع 

  .املسؤولون الفلسطينيون مساعدة تقنية وتوجيها من األونكتاد من أجل تنفيذ االستراتيجية
وسوف يتوقف تنفيذ االستراتيجية إىل حد بعيد على اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع              

االستثمار بصفتها مركز التنسيق الذي يتعامل مع املستثمرين ويصوغ سياسات االسـتثمار            
 على حّيـز الـسياسات املتـاح     وسوف يتوقف أيضاً  . الفلسطينية احملتلة األرض  وينفذها يف   

للسلطة الفلسطينية واألحوال السياسية واألمنية السائدة وإمكانيـة تعزيـز قـدرة اهليئـة              
الدعم املايل والـتقين    فإن  ونتيجة للعجز الراهن يف القدرة،      . ومؤسسات دعم السوق القائمة   

  .مسة فيما يتعلق بتنفيذ االستراتيجية وإدامتها يف األجل املتوسطيتسم بأمهية حا
  .وقد أُجنز هذا التقرير بفضل متويل سخي من حكومة النرويج  
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  مقدمة    
، أحد عناصـر    املباشر املوّجه األجنيب  يعترب االستثمار اخلاص، وال سيما االستثمار         

ضافة إىل كون االستثمار إلفبا. أقل البلدان منوا  التنمية املستدامة الرئيسية يف البلدان النامية ويف        
هذا االستثمار ييّسر التحـّول اهليكلـي   فإن  للتمويل اخلارجي،     مهماً املباشر مصدراً األجنيب  

املباشر األجنيب  فاالستثمار  .  املتسم بقيمة مضافة أعلى    نتاجاإللقاعدة االقتصاد الصناعية حنو     
 نتـاج إلوإمنا ُيشكّل أيضا وسيلة لنقل تكنولوجيـا ا تراكم رأس املال ال يسمح فقط بتسريع   

  .داريةاإلاحلديثة واملهارات وأحدث املمارسات التنظيمية و
الفلسطينية احملتلة، يثري ترويج االستثمار التحدي بشكل خـاص         األرض  ويف حالة     

ـ        . بسبب الظروف السياسية واالقتصادية املناوئة     ذي وقد أّدت الزيادة يف حدة هذا الرتاع، ال
زمة اقتصادية واسعة النطاق    أ وما جنم عنها من      ٢٠٠٠أكتوبر  /طال أمده، منذ تشرين األول    

ولن يتسىن عكـس هـذه     . حداث تغيريات عميقة يف هيكل االقتصاد الفلسطيين وعمله       إإىل  
وقد شـهد االقتـصاد اسـترتافا لقدرتـه      . التغيريات بسهولة مىت حتقق االستقرار السياسي     

وتعمل املؤسسات الـيت    . غالق املؤسسات إتضح من الزيادة يف معدالت      ية، حسبما ي  نتاجاإل
غالق يف ظل ظروف غري مستقرة يزيدها خطورة تناقص الطلـب           اإلاستطاعت أن تتجنب    

وقد استنفدت هـذه املؤسـسات      . الناجم عن االرتفاع الشديد يف معدالت البطالة والفقر       
  .مّدخراهتا، ولذا فهي مضطّرة إىل ختفيض أنشطتها

منائية الطويلة األجل إىل مرتبة أدىن يف       اإلوقد دفعت هذه الظروف املناوئة باألهداف         
هتمام لالحتياجـات   االيالء املزيد من    إقائمة أولويات السلطة الفلسطينية من أجل السماح ب       

وحىت اآلن، انطوت التدخالت اليت استهدفت      . اإلنسانية الطارئة األساسية النامجة عن األزمة     
برامج ؤسسات على تقدمي تعويض جزئي عن األضرار النامجة عن الرتاع، إضافة إىل             قطاع امل 

ويف غضون ذلك، تراجع    . من أجل التصدي لنقص السيولة يف املؤسسات      القروض الصغرية   
ومل حتظ املؤسـسات األجنبيـة      . االحتفاظ باالستثمار واجتذابه إىل مرتبة ثانوية من األمهية       

  .املباشراألجنيب ناقص االستثمار سوى باهتمام قليل، كما ت
وينطوي هذا التركيز الذي يقتصر على االحتياجات الطارئة على خطر فقد املزيـد               

وبالتايل، يتعّين أن تكون    . ية لالقتصاد مبزيد من الضعف    نتاجصابة القدرة اإل  إمن االستثمار و  
ية القائمة وتنميتها، ويف    املهمة العاجلة هي التركيز على االحتفاظ باملؤسسات احمللية واألجنب        

وهنـاك  . نعاش قاعدة االقتصاد الرأمسالية   إالوقت نفسه اجتذاب استثمارات موجهة من أجل        
بالتايل حاجة ماسة إىل هنج متكامل يستهدف املستثمرين احملليني واألجانب علـى الـسواء              

وجيـة  ويتجاوز جمرد التخفيف من وقع األزمة االقتـصادية إىل تنميـة القـدرات التكنول             
جياد مستوى أدىن من التنمية الصناعية لضمان       إومن شأن هنج كهذا أن يسمح ب      . للمؤسسات

  .ما بعد الرتاع اجتذاب االستثمار بنجاح وحتديث االقتصاد على نطاق واسع يف مرحلة
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العنايـة باالسـتثمارات    ويشكل هذا النهج اإلطار املفاهيمي العريض الستراتيجية          
نطالق، تستهدف االستراتيجية املؤسسات املستفيدة من قـانون        اقطة  وكن. املقترحةالقائمة  

وتضم هذه اجملموعة   .  يف الضفة الغربية وقطاع غّزة     ١٩٩٨ لعام   ١االستثمار الفلسطيين رقم    
تشكّل معا عمـالء اهليئـة      و مؤسسة، أغلبها من املؤسسات املتوسطة والكبرية احمللية،         ٤٠٠

يف املقـام األول تنفيـذ      اهليئـة   ومن املقرر أن تتوىل     . ارالفلسطينية العامة لتشجيع االستثم   
االستراتيجية بالنظر إىل دورها الرائد فيما يتعلق بالتعامل مع املستثمرين وصـوغ الـسياسة              

قتراح تغيريات يف القوانني واللـوائح      اويفوض قانون االستثمار الفلسطيين اهليئة      . االستثمارية
والتوصية بتغيريات يف القانون من أجـل حتـسني منـاخ           اليت تتعارض مع قانون االستثمار      

نشاء مركز موحـد لتيـسري مجيـع اإلجـراءات          إالفلسطينية احملتلة و  األرض  االستثمار يف   
  .للمستثمرين واجتذاب املستثمرين واالحتفاظ بسجل لالستثمارات

هيئـة   لل معّدة خصيصاً للعناية باالستثمارات القائمة    وتقترح هذه الورقة استراتيجية       
. الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار على أساس مسح تقييمي شامل الحتياجات عمالئهـا           

ويلقي الفصل األول الضوء على التحديات اخلاصة اليت تواجه جهود االحتفاظ باالستثمار يف             
ويتيح الفصل الثـاين نظـرة   . الفلسطينية احملتلة بوصفها أراضي حمتلة مزقتها احلروب     األرض  
لى احتياجات املستثمرين القائمني يف جمال تنمية األعمال، مبا يفضي يف الفصل الثالث             عامة ع 

  . للعناية باالستثمارات القائمةإىل اقتراح استراتيجية
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  الفلسطينية احملتلة األرض التحديات اليت تواجه االحتفاظ باالستثمار يف   -  أوالً  
ة الرئيسية اليت تؤثر بشكل سـليب       يلقي هذا الفصل نظرة عامة على العوامل اخلارجي         

وتنبـع هـذه   . الفلسطينية احملتلـة األرض على منو املستثمرين احملليني واألجانب العاملني يف       
طار القانوين العام ومؤسسات دعم السوق يف       اإلالعوامل من األحوال السياسية واالقتصادية و     

  .الفلسطينية احملتلةاألرض 

   من مشاكل هيكلية مزمنةيعاينممزق باحلرب اقتصاد   - ألف  
الفلسطينية احملتلة  األرض  سرائيلية املفروضة على    اإللقد أدت مضاعفة التدابري األمنية        

سرائيلية والقيود اليت ختـضع  اإلغالق  اإل إىل تشديد سياسة     ٢٠٠٠أكتوبر  /منذ تشرين األول  
تـشديد التـدابري    كما مت   . هلا حركة السلع والعمالة الفلسطينية، واليت كانت صارمة أصالً        

سرائيلية عند نقط العبور التجارية الرئيسية لألراضي الفلسطينية احملتلة مـع األردن            اإلاألمنية  
سرائيلي الذي ينتهك   اإلومما يضاعف من أثر هذه التدابري حاجز الفصل          .)١( ومصر وإسرائيل

ي يعيـد بالفعـل      تقريبا من احلاجز الذ    يف املائة  ٨٦وقد اكتمل بناء    . أراضي الضفة الغربية  
ما يقرب مـن      وينطوي على مصادرة   ١٩٤٨الفلسطينية احملتلة يف عام     األرض  ترسيم حدود   

  .)٢(ُخمس أكثر األراضي خصوبة يف الضفة الغربية
األرض احلـاجز إىل تفتيـت      ببنـاء   وأدت القيود املفروضة على احلركة املقترنـة          

    مكتـب منـسق    (الفعل عن باقي العامل     الفلسطينية احملتلة وإىل عزل املؤسسات الفلسطينية ب      
 للمرجع وطبقاً). (UNSCO, 2005)ط ـالم يف الشرق األوسـاألمم املتحدة اخلاص لعملية الس

UNCTAD, 2007a احمللي الناتجون دوالر أمريكي من ـ بلي٨,٤، فَقَد االقتصاد ما ُيقّدر مببلغ 
تج احمللـي اإلمجـايل لعـام    ، وهو ما يقارب ضعف النا٢٠٠٥ و٢٠٠٠اإلمجايل بني عامي  

ية لعـام   نتاجواألشد من ذلك خطورة الفقد الذي قُّدر بثُلث قدرة االقتصاد اإل          . )٣(٢٠٠٦
. فراط يف االستخدام وسوء الصيانة    اإلسرائيلي للبىن التحتية املادية و    اإل نتيجة للتدمري    ١٩٩٨
ملؤسسات وتناقص نسبة   غالق ا إلحصاءات الفلسطينية الرمسية أيضا معدالت مرتفعة       اإلوتبّين  

  ). على التوايل2007 و2000 وPCBS ،2004c(من يعملون مقابل أجر يف القوة العاملة 
__________ 

سرائيلية ونظامها اخلاص بالقيود املفروضة على احلركة يف املرجـع          اإلغالق  اإلترد مناقشة مفصلة لسياسة      )١(
B'TSELEM (2005)ؤون اإلنسانية ـيق الشـب تنسـ، ومكت)(2005a OCHAو )2005b (OCHA . أّما

 2005c (OCHA(صيل اخلاصة بالقيود املفروضة على احلركة عند نقاط العبور التجاريـة فتوجـد يف               التفا
  .PalTrade (2007)ومركز التجارة الفلسطيين 

) 2005d( و OCHA 2008)(ترد تفاصيل عن حاجز الفصل وأثره على االقتصاد الفلـسطيين يف املـرجعني               )٢(
OCHA واملكتب املركزي لإلحصاء الفلسطيين PCBS (2004a)و PCBS (2004b).  

  .الفلسطينية احملتلةاألرض  أحدث القتصاد  استعراضاًUNCTAD (2008)يوفر املرجع  )٣(
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النـشاط الـصناعي منـذ      التقلص املتواصل   وقد أدت هذه االنتكاسات إىل تفاقم         
ودفع ذلك باالقتصاد الفلسطيين حنو     . ١٩٦٧سرائيلي لألراضي الفلسطينية عام     اإلحتالل  اال

 فقـد قطـاع     ٢٠٠٦ و ١٩٩٦وفيما بني عامي    . يةنتاج االخنفاض يف األنشطة اإل    املزيد من 
وخالل نفـس الفتـرة،     . يف املائة  ٧التصنيع أمهيته كمصدر للدخل مع اخنفاض ناجته بنسبة         

يـة العمالـة    إنتاج، مما يعين اخنفاضا مهما يف       يف املائة  ٣زادت العمالة يف هذا القطاع بنسبة       
وهذا النمط أوضح . ها حنو العمليات املنخفضة املهارات واألجرنتاجإنتيجة حتويل املؤسسات 

ففي حني  . ما يكون يف القطاع الزراعي، الذي صار مالذا للعمالة املنخفضة األجر واملهارات           
 تقريبا خـالل الفتـرة نفـسها، زاد       يف املائة  ١٩تناقصت القيمة املضافة هلذا القطاع بنسبة       

وعالوة على ذلك، ما زالـت  ). (UNCTAD (2007a) يف املائة ٨٠سهامه يف العمالة بنسبة إ
 من العجز   يف املائة  ٦٠، اليت كانت مسؤولة عن       إسرائيل التجارة الفلسطينية مركّزة بشدة مع    

وُيلقي ذلك الضوء على مسة بارزة ). (UNCTAD (2007a) ٢٠٠٦التجاري الفلسطيين يف عام 
  . إسرائيلصدمات اخلارجية اآلتية من وهي شّدة تعرضه للالألالقتصاد الفلسطيين 

الفلـسطينية  األرض   من سـكان     يف املائة  ٤٠والوضع يف قطاع غّزة، حيث يعيش         
وقد شهدت غّزة، اليت تعاين أصال من الفقر بـسبب احلـصار            . احملتلة، أسوأ من ذلك كثريا    

اقتـصادها  ، اهنيارا فعليـا يف      ٢٠٠٧يوليه  /االقتصادي شبه الكامل املفروض عليها منذ متوز      
 حـىت   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٧سرائيلي الذي دام من     اإلنتيجة للهجوم العسكري    

صابة األنشطة االقتصادية بالشلل، أدى اهلجوم إضافة إىل إلفبا. ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٧
. العسكري إىل تدمري كاسح للممتلكات اخلاصة والعامة واملنافع األساسية واألراضي الزراعية          

حصاء الفلسطيين احملافظة األوليـة، بلغـت اخلـسائر         لإلطبقا لتقديرات املكتب املركزي     و
 بليـون دوالر    ١,٩االقتصادية املباشرة النامجة عن تدمري البنية التحتية واملمتلكات حـوايل           

مجايل لقطاع غّزة يف عام     اإل عن قيمة الناتج احمللي      يف املائة  ١٣٥أمريكي، وهو ما يزيد بنسبة      
٢٠٠٦ (PCBS (2009)) .املعقدةّزة مثال واضح حلاالت الطوارئ اإلنسانية ـع يف غـوالوض 

 على أسباب معيشة الشعب     تتفاقم فيها هشاشة االقتصاد حبيث يصبح تأثره حاد وبعيد املدى         
ومل يتضح بعد املدى    . ية وبنيته التحتية وعلى االقتصاد    نتاجالفلسطيين يف املستقبل وقدرته اإل    

الفلسطينية األرض   األزمة االقتصادية واإلنسانية اليت تعاين منها غّزة على اقتصاد           الكامل ألثر 
احملتلة ككل، مما ال يدعو للتفاؤل بشأن احتماالت االستثمار والنمو، على األقل يف األجـل               

وبالتايل، يتطلب األمر بشكل ملح إجراءات فورية للتعويض عن أي فقد إضايف يف             . القريب
  .الطريق أمام التنمية املستدامةالدخل ومتهيد 

 إىل ما للقطـاع الزراعـي       ٢٠٠٠ويشري أداء االقتصاد الفلسطيين ككل منذ عام          
 من دور حاسم يف التخفيف مـن األثـر الـسليب لألزمـة             املؤسسات الصغرية واملتوسطة  و

يف وقد استطاع القطاع الزراعي واملؤسسات الصغرية واملتوسطة        . االقتصادية الواسعة النطاق  
سائر القطاعات استيعاب الوافدين اجلدد إىل صفوف القوة العاملة ونسبة مهمة ممن فقـدوا              

، وهكذا عملت على امتصاص الصدمات اليت يتعرض هلا االقتصاد واحلد    إسرائيل وظائفهم يف 
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بيد أن ذلك مل يتحقق ). UNCTAD (2004) وUNCTAD (2007a)(معدالت البطالة تفاقم من 
ية العمالة ومستويات األجور، مع ما لذلك من آثار سلبية على الرفاء            نتاجإإالّ على حساب    

التحدي يتمثل يف إعداد وتنفيذ استراتيجية تسمح للمؤسـسات  فإن  وبالتايل،  . العام للسكان 
  .يةنتاجالفلسطينية باالنتعاش وتنمية قدراهتا اإل

  إطار قانوين ضعيف  - باء  
، ١٩٩٥لعام   ثمار إىل قانون تشجيع االستثمار    يستند اإلطار القانوين اخلاص باالست      

وقد مت مؤخرا إعداد تنقيح ثان لينظر فيه اجمللـس          . ١٩٩٨الذي جرى تنقيحه يف قانون عام       
ويوفر التنقيح اجلديد جمموعة أكرب من احلوافز للمـستثمرين احمللـيني           . التشريعي الفلسطيين 

 لقضايا من قبيل مـنح  يتصدى أيضاًوهو . عفاءات ضريبية ومجركيةإواألجانب، مبا يف ذلك  
فالس والتصفية وجوانب معّينة من إدارة الضريبة للمستثمرين الوطنيني         اإلالرخص التجارية و  

 هو قانون   ١٩٩٨املناطق الصناعية احلرة لعام     القانون اخلاص باملدن الصناعية و    و. واألجانب
      للمؤسـسات العاملـة يف     عفاءات مجركية وضريبية وغريهـا      إآخر يتعلق باالستثمار ومينح     

  .)٤(املدن الصناعية
وقد أصدرت السلطة الفلسطينية أيضا عدة قوانني لتنظـيم النـشاط االقتـصادي               

والتجاري تؤثر بشكل مباشر على مناخ االستثمار، مثل قانون هيئة سوق رأس املال الـذي               
ويف عهـد   . )٥()نات واإلجيار التأمني واألوراق املالية والرهو   (ينظم القطاع املايل غري املصريف      

 البريوقراطية  املتطلباتختذت وزارة االقتصاد الوطين خطوات حمددة للتعجيل بتقليل         اأقرب،  
صدار التصاريح والنظام الضرييب أيـضا     إويتسم منح التراخيص و   . الالزمة للتسجيل التجاري  

  .(World Bank (2007))باجلودة مقارنة مبناطق أخرى 
 تبذهلا السلطة الفلسطينية من أجل حتسني مناخ االستثمار يف ظل           ورغم اجلهود اليت    

ظروف سياسية مناوئة، فما زال األمر حيتاج إىل إصالح شامل لدعم االحتفاظ باالستثمار،             
فهذا النظام ما هو إالّ خليط من اللوائح التجاريـة          . ال سيما فيما يتعلق بالنظام القانوين اجملّزأ      

تناقضة أحيانا، اليت ترجع إىل االنتـداب الربيطـاين واإلدارة األردنيـة            غري املتوافقة، بل وامل   

__________ 

 مـن أجـل اجتـذاب       ١٩٩٩هذه املؤسسات هي جزء من برنامج املدن الصناعية الذي اسُتهل يف عام              )٤(
املنـاطق  مة للمدن الصناعية و    اهليئة العا  استثمارات حملية وأجنبية جديدة موّجهة حنو التصدير، والذي تديره        

  .الصناعية احلرة
قانون : ُنشرت القوانني التالية اليت تؤثر بشكل مباشر على النشاط االقتصادي والتجاري يف اجلريدة الرمسية              )٥(

األشغال والعطاءات العامة، قانون املشتريات العامة، قانون املوارد الطبيعية، تعديل قانون الصرافة، قـانون              
الذهب واملعادن الثمينة ودمغها، قانون العمل، قانون البيئة، قانون إنشاء صـندوق التـأمني           شراف على   اإل

واملعاشات، قانون الوكالة التجارية، قانون متلك الشقق واحملالت، قانون االتصاالت السلكية والالسـلكية،        
  .قانون تربية احليوانات، قانون امليزنة العامة والشؤون املالية
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وعالوة على ذلك، ما زالت عدة قـوانني جتاريـة          . سرائيليةاإلواملصرية واألوامر العسكرية    
صدار أو التعديل من جانب اجمللس التشريعي الفلسطيين مثل قانون املنافـسة            اإلمهمة تنتظر   

  .لشركات وقانون التأجري وقانون التأمنيوالقانون التجاري وقانون ا
الفلسطينية احملتلـة بطيئـا،     األرض  صالح القضائي يف    اإلويف الوقت نفسه، ما زال        

ثقة دوائـر   ويتجسم تدين   . نفاذاإلبسبب تداخل املسؤوليات املؤسسية وضعف القدرة على        
فاآلليات اخلاصة  . جاريةيف املشاكل املتأصلة بتسوية الرتاعات الت     األعمال يف النظام القضائي     

، حتدد أساس االعتراف باحملكمـة      )٢٠٠٠(٣ارية، املفّصلة يف القانون رقم      باملنازعات التج 
كذلك، يوفّر مركز تسوية املنازعات التجارية الذي أُنشئ يف         . نفاذ والقرارات التحكيمية  اإلو

دت ومـع ذلـك، فقـد أ   .  خدمات حتكيم ووساطة متخصصة جملتمع األعمال      ٢٠٠٢عام  
نفاذ إىل عزوف رجال األعمال، باستثناء قلة منهم،        اإلجراءات و اإلاملخاوف املتعلقة باحلياد و   

وبدال من ذلك، كثريا ما تـسّوى املنازعـات         . عن االعتماد على احملاكم لتسوية املنازعات     
  .بطريقة غري رمسية، على أساس املعايري السائدة اجتماعيا

  قطاع مايل يتطّور  - جيم  

 االتفـاق السلطة النقدية الفلسطينية تنظيم القطاع املايل حسبما حتدده شروط          تتوىل    
 واملعـروف   وإسـرائيل  املعقود بني منظمة التحريـر الفلـسطينية         ١٩٩٥االقتصادي لعام   

الفلسطينية بسلطة تنظيمية مشاهبة لتلك اليت تتمتع هبا        سلطة النقد   وتتمتع  . بربوتوكول باريس 
األرض وهي مكلفة مبهمة ترخيص مجيع املـصارف العاملـة يف           . أغلب املصارف املركزية  

الفلسطينية احملتلة واالحتفاظ باحتياطياهتا وتنظيم عملياهتا فيما يتعلق بالقدرة علـى الوفـاء             
الفلسطينية أيضا بدور املستشار االقتصادي     سلطة النقد   وتقوم  . بالديون والسيولة واالستقرار  
الوحيد للسلطة الفلسطينية، حمليا ودوليا على حد سواء، كمـا          واملايل الرمسي والوكيل املايل     

بيد أنه بالنظر   . أهنا حتتفظ باحتياطيات مجيع كيانات القطاع العام من النقد األجنيب وُتديرها          
الـدينار األردين والـشاقل     (إىل عدم وجود عملة وطنية مع تداول ثالث عمالت رئيـسية            

الفلسطينية حمدودة جدا   لسلطة النقد   القوة الفعلية   فإن  ،  )سرائيلي ودوالر الواليات املتحدة   اإل
 التـداول   كما أن الضعف يعتري قدرهتا على ضمان سالمة النظام واستقراره وعلى مراقبـة            

  .بالعمالت األجنبية
 ٢١، كان القطاع املايل الفلسطيين يتكّون أساسـا مـن           ٢٠٠٨ويف منتصف عام      
وعلى الـرغم مـن أن املـصارف    . (World Bank (2008a))  فرعا١٧٨ً، هلا  جتارياًمصرفاً

قراض حمافظة جملموعة متنوعـة مـن       إهنا متارس سياسة    إالتجارية متتلك فائضا من السيولة، ف     
نطباع اال) أ: (وتشمل هذه األسباب. مصارف البلدان املتقدمة والنامية  لدى  األسباب الشائعة   

سبب عدم كفاية األصول واخنفاض     قراض املؤسسات ينطوي على خماطرة كبرية ب      إالعام بأن   
وعدم تنـاظر  ) ب(؛ إغالق املؤسساتالرمسلة، والتعرض لتقلبات السوق، وارتفاع معدالت  
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املعلومات الناجم عن افتقار املؤسسات للسجالت احملاسبية وعدم كفاية البيانـات املاليـة             
وارتفاع ) ج(ملقدمة؛  مما جيعل من العسري تقييم األهلية االئتمانية للطلبات ا        وخطط األعمال،   

التكاليف اإلدارية وتكاليف املعامالت املرتبطة بالتعامل مع املبالغ الصغرية، مما جيعل مثل هذا             
  .التمويل غري ُمربح للمصارف

الرهونات والتعهدات  : ومن حيث املبدأ، تقبل املصارف ثالثة أنواع من الضمانات          
ملصارف أيضا علما باستمرار باملؤسسات     وُتحاط ا . بأصول منقولة وضمانات تقليل املخاطر    

الفلسطينية الـيت ُتعمـم بانتظـام       سلطة النقد   اليت بلغت ديوهنا مستويات عالية من جانب        
 دوالر وقائمة سوداء مبن قـدموا       ١٠ ٠٠٠معلومات عن املقترضني الذين تتجاوز قروُضهم       
األراضي اليت يوجد   بيد أنه بالنظر إىل ندرة      . شيكات مصرفية ارتدت مرفوضة من املصارف     

أغلـب  فإن  هلا سند ملكية وعدم وجود نظام حموسب لتسجيل التعهدات باألصول املنقولة،            
إّما بضمان دخل املقتـرض أو بـضمان ضـامن          (القروض ُيحصل عليها مقابل ضمانات      

د التقارير بأن املؤسسات الفلسطينية ـالوة على ذلك، تفيـوع. )CGAP (2006)) (شخصي
تفرضـها املـصارف    متشددة  تعتربه متطلبات ضمانية    تلبية ما    مستمرة يف    تفشل بصفة شبه  

(World Bank (2007)).  
ومثة مؤسسة مالية مهمة أخرى هي سوق فلسطني لألوراق املالية اليت بدأت نشاطها            
هيئـة سـوق رأس املـال       دارهتـا و  إويشارك يف تنظيمها رئيسها وجملس      . ١٩٩٧يف عام   

     . ٢٠٠٥ لعـام     قانون هيئة سوق رأس املال      مبوجب ٢٠٠٥ عام   اليت أُنشئت يف  الفلسطينية  
 شركة مدرجة فقط    ٣٥وما زالت سوق فلسطني لألوراق املالية سوقا هزيلة، حيث ضّمت           

وتتسم . ، كما أن أحجام التداول القليلة فيها ال تشمل سوى مخس شركات           ٢٠٠٨يف عام   
بات والتالعب باألسعار، ال سيما بالنظر هذه السوق أيضا بتقلباهتا الشديدة وتعرضها للمضار

  .إىل الظروف السياسية واالقتصادية املناوئة
قراض املتخصصة  اإلويضم القطاع املايل الفلسطيين أيضا عددا حمدودا من مؤسسات            

والشركات املالية املعنية بالتأجري والرهن اليت تعمل إىل جانب حفنة من شركات التأمني اليت              
 ٣٠٠وعالوة على ذلك، هنـاك حـوايل        . لى احلياة واملمتلكات والسيارات   توفّر التأمني ع  

وال يـشارك   . صّراف مير من خالهلم السواد األعظم من التحويالت املرسلة مـن اخلـارج            
الصرافون يف نظام الدفع وإمنا يستخدمون بدال من ذلك حساباهتم املصرفية لتلقـي أمـوال               

بعضهم يوفّر قروضا، فإن قراض، اإللصرافني مبمارسة وعلى الرغم من أنه ال ُيسمح ل. العمالء
  .(CGAP (2006))غالبا مقابل شيكات مصرفية مؤرخة بتاريخ الحق 

تضطلع بدور متزايـد    الصغري  وبالنظر إىل هذه الظروف، أخذت مؤسسات التمويل          
         يف متويل املؤسسات، كما أن عـددها ازداد بـاطّراد علـى مـدى الـسنوات املاضـية                  

وهي تشمل منظمات . PNSMF (2005))الشبكة الفلسطينية للتمويل الصغري واملتناهي الصغر (
بيـد أن   . غري حكومية وشركات رحبية وغري رحبية، إضافة إىل تعاونيات االدخار واالئتمان          
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مواردها املالية حمدودة وال تستطيع تلبية سوى نسبة صغرية من الطلب على القروض املتوسطة 
    اخنفاض معدالت سـداد القـروض وتناقـصها        فإن  وعالوة على ذلك،    . جلوالطويلة األ 

وما زالت عمليـات    . يعرقالن استدامة هذه املؤسسات وقدرهتا على مواصلة تقدمي اخلدمات        
تعتمد يف املقام األول على املساعدة املقدمة من اجلهـات املاحنـة            الصغري  مؤسسات التمويل   

(CGAP (2006)).  
ة الفلسطينية بتنفيذ تدابري مهمة لتشجيع كفاءة النظـام املـصريف           وقد قامت السلط    

عتماد تقنيات حديثة لإلشراف على املـصارف، إىل        ا) أ: (وسالمته واستقراره، مبا يف ذلك    
مثل السيولة (قراض واالستثمار اإلجانب لوائح جديدة للتخفيف من املخاطر املرتبطة بأنشطة       

وعقد مذكرة تفاهم ) ب(؛  )ر صرف العمالت األجنبية   وخطط الطوارئ العملية وخماطر أسعا    
نـشاء  إو) ج(شراف املـشترك؛    اإلمع املصرف املركزي األردين من أجل تشجيع التعاون و        

مكتب ائتمان مزود بنظم معلومات آلية لتيسري وصول املصارف واملؤسسات املاليـة علـى              
فلسطينية أيضا خطـوات    السلطة النقد   وقد اختذت   . نطاق واسع للمعلومات عن املقترضني    

بـإطالق  حمددة لتوسيع نطاق املنتجات املالية املتاحة لرجال األعمال واملستثمرين، وذلـك            
 لتيسري وصول املؤسسات الـصغرية      ٢٠٠٧-٢٠٠٦برناجمني لضمان القروض خالل الفترة      

  .(World Bank (2008a))  أصولواملتوسطة إىل االئتمان دون حاجة إىل ضمانات
صـندوق ضـمان    ادرات احلديثة اليت تؤثر بشكل مباشر على االستثمار         وتشمل املب   

 ٢٠٠٨غّزة التابع للبنك الدويل والذي اسُتهل يف أواخر عام          االستثمار يف الضفة الغربية وقطاع      
(World Bank (2008b)) .  ويتوىل إدارة الصندوق الوكالة الدولية لضمان االستثمار اليت ُتـصدر
للمستثمرين الوطنيني واألجانب على السواء ضـد       ) أي ضمانات (اطر  تأمينا سياسيا ضد املخ   

اخلسائر النامجة عن القيود املفروضة على التحويالت واملصادرات واحلرب واالضطرابات املدنية           
وُتغطي ضمانات الوكالة الدولية لضمان االسـتثمار االسـتثمارات اجلديـدة           . ونقض العقود 

، مع التركيز بـشكل     ألغراض التوسع أو اخلصخصة   القائمة  باإلضافة إىل املؤسسات التجارية     
  .خاص على املشاريع ذات القدرة العالية على توليد فرص العمل

وسـلطة  فينبغي للسلطة الفلسطينية    . ومع ذلك، فما زال هناك جمال كبري للتحسني         
ع املـايل   الفلسطينية تعجيل اجلهود الرامية إىل مواصلة تنمية اإلطار القـانوين للقطـا           النقد  

عتماد مدونة قواعد إلدارة الـشركات      اوتشجيع املنتجات واخلدمات اجلديدة، مبا يف ذلك        
. صدار قانون بشأن املعامالت املضمونة حيدد خمتلف الضمانات املقبولة مـن املـصارف            إو

ويتعني على السلطة النقدية الفلسطينية أن تتحرك بشكل أسرع حنو جعل قانون املـصارف              
ثر توافقا مع مبادئ بازل األساسية، وأن تنظر يف السماح ملؤسسات التمويل             أك ٢٠٠٢لعام  

 أن تضع القواعـد     يئة سوق رأس املال   وعالوة على ذلك، ينبغي هل    . يداعاتاإلبقبول  الصغري  
  .واللوائح الالزمة للتصدي ملشكلة التالعب بأسعار األسهم
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  حمدودية خدمات دعم املؤسسات   - دال  
، يتسم نظام دعم املؤسـسات يف  UNCTAD (2004)ع ـاملرجكما هو مشروح يف   
الفلسطينية احملتلة بتركيزه الضيق على أنشطة التدريب، ال سيما يف جمـاالت اإلدارة             األرض  

وهو أيضا نظام يعتمد على اجلهات املاحنة، إذ تفتقر         .  والتمويل االستراتيجية وتشجيع التجارة  
إىل املوارد املالية الداخلية الالزمة لتنميـة خـدماهتا         غالبية مؤسسات دعم املشاريع التجارية      

وقد تفاقم الوضع املايل العسري هلذه املؤسسات جراء األزمة االقتصادية الواسـعة        . ومواصلتها
. النطاق، اليت أدت بالفعل إىل تقويض قدرهتا على تلبية احتياجات قطاع األعمال املستجدة            

دل دوران املوظفني والتـأخر يف سـداد رسـوم         وقد أصبحت املشاكل من قبيل ارتفاع مع      
فـإن  وعالوة على ذلـك،     . العضوية أو عدم سدادها مشاكل حادة جلميع هذه املؤسسات        

اجلهات املاحنة ما زالت غري منسقة على حنو مالئم، مما يـؤدي إىل ازدواج اجلهـود                أنشطة  
هم بأخذها مركز   ومع ذلك، فبوسع هذه املؤسسات أن تضطلع بدور م        . وتقويض األثر العام  

فلقد اكتسبت معرفة مباشرة مبشاكل املؤسسات القائمـة        . الصدارة يف التحديث االقتصادي   
  .ود عنهاذكما أن أغلبها يشارك بنشاط يف الترويج ملصاحل أعضائها وال
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  األعمالتطوير احتياجاهتم يف جمال املستثمرون القائمون و  - ثانياً  
 حـسبما   مرين القائمني يف جمال تنمية األعمـال      احتياجات املستث حيلل هذا الفصل      

وكان اهلدف من ). ترد تفاصيلها يف املرفقني األول والثاين(يتضح من نتائج دراسة استقصائية 
الدراسة االستقصائية هو حتديد احتياجات املؤسسات الفورية والطويلة األجل يف ضوء األزمة        

سسات وأدائها، مبا يف ذلك بيانات موجزة عن        وتغطي األسئلة قضايا تتعلق بنمو املؤ     . الراهنة
نشاطها يف جمال األعمال وقدرهتا على املنافسة وروابطها اخللفية واألمامية ومدى قدرهتا على             

  .التكّيف مع الصدمات واألزمات
 اهليئـة   ٢٠٠٤سبتمرب  /ومشل اجمليبون على الدراسة االستقصائية اليت أجرهتا يف أيلول          

ومـن  .  من عمالء اهليئةيف املائة ٧٠ مؤسسة متثل ٢٧٨شجيع االستثمار الفلسطينية العامة لت  
نصيبها احملدود من   يعكس   مؤسسة أجنبية، وهو عدد      ٢٨بني هذه املؤسسات، كانت هناك      

وال تسمح نتائج الدراسة االستقصائية إالّ بتحليل عام حيتاج إىل تأكيـد            . قاعدة عمالء اهليئة  
وهناك حاجة للمزيد من البيانات األوليـة       . سبيل املتابعة من خالل دراسات استقصائية على      

ية لعمالء اهليئة، ال سيما فيمـا يتعلـق   نتاجعن املستثمرين األجانب، وكذلك عن القدرة اإل 
  .باألمهية النسبية لرأس املال والقدرة املالية على الوفاء بالديون والرحبية

ء اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع وكما هو مبّين يف املرفق األول، تتكون قاعدة عمال    
. ١٩٩٤االستثمار يف الغالب من مؤسسات أُنشئت عقب قيام السلطة الفلسطينية يف عـام              

وهي مركزة بشدة يف القطاع الـصناعي، وأكـرب عنـصريها مهـا التـصنيع واسـتغالل        
هو مـرآة   وجيسد هذا التوزيع القطاعي املنحرف نظريه يف قطاع األعمال، و         . التعدين/احملاجر

  .صادقة لنجاح اهليئة املتواضع يف اجتذاب االستثمارات يف جماالت جديدة
ويشترك عمالء اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أيضا يف مسات شائعة بني              

فهي يف غالبيتها مؤسسات صغرية وهلـا روابـط         . املؤسسات الصغرية واملتوسطة الفلسطينية   
وتتسم املؤسـسات   . قطاعات األخرى وتركز على األسواق احمللية     خلفية وأمامية ضعيفة بال   

  إسرائيل   العاملة منها يف أنشطة التصدير بأن خليطها التصديري ضيق، وهي تعتمد بشدة على            
بيد أنه على العكس من اهليكل اإلداري للملكية الفردية الذي ميّيـز            . كمنفذ رئيسي ملنتجاهتا  

عمالء اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االسـتثمار  فإن ة، أغلب املؤسسات الصغرية واملتوسط   
 بالـصبغة   هم يف الغالب شركات ذات مسؤولية حمدودة تتميز هبياكل إدارية أكثر اتـساماً            

  . وعالوة على ذلك، أفاد أغلبها بالتخصص يف األنشطة القائمة على كثافة رأس املال. الرمسية
ينية العامة لتشجيع االستثمار، عدة اختالفات      وتوجد، فيما بني عمالء اهليئة الفلسط       

فأغلب املؤسـسات األجنبيـة تـوفّر خـدمات         . حامسة بني املستثمرين احملليني واألجانب    
وهي أكثر اعتمادا على كثافـة رأس       . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات األعمال    

سات احمللية يف اخلليـل،     ويف حني توجد غالبية املؤس    . املال وعادة ما تكون مؤسسات كبرية     
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ومن حيث املوقـع الـصناعي، توجـد        . املؤسسات األجنبية موجودة غالبا يف رام اهللا      فإن  
  .املؤسسات األجنبية يف املناطق السكنية يف حني تتركز املؤسسات احمللية يف املناطق الصناعية

 وقد أظهرت الدراسة االستقصائية أيضا وجود اختالفات موقعيـة تبعـا للنـشاط              
قليمي يف الكثافة النـسبية للعمالـة،       إفأوال، هناك تفاوت    . االقتصادي واألسواق املستهدفة  

وثانيا، تتركـز   . حيث يتوافر للمؤسسات يف خان يونس ورفح ودير البلح كثافة عمالة أكرب           
وتتـسم  . املؤسسات اليت تنتج سلعا هنائية يف قلقيلية واخلليل وطولكرم ومشال غّزة ورفـح            

 إنتـاج قائمة يف طولكرم واخلليل ونابلس ورفح أيضا بكوهنا تعمل أساسـا يف             املؤسسات ال 
وثالثا، تتركز املؤسسات املعنية بالتصدير أساسا يف الـضفة الغربيـة،           . السلع نصف النهائية  

حيث حتتل املؤسسات القائمة يف بيت حلم مكان الصدارة فيمـا يتعلـق بالـصادرات إىل                
  .سيما يف أوروبا والواليات املتحدةسرائيليني، ال اإلالشركاء غري 

وبغية إتاحة الفرصة لفهم احتياجات تنمية األعمال القائمة فهما كامال، يبدأ هـذا               
النمو حسبما أفادت بـه املؤسـسات       حتد من   الفصل بنظرة عامة على القيود اخلارجية اليت        

يف جمـال تنميـة     ويلي ذلك بيان باحتياجات املؤسسات      . املشاركة يف الدراسة االستقصائية   
  .األعمال، مبا ُيفضي إىل وضع تصّور مفاهيمي لديناميات منو املؤسسات

  القيود اخلارجية اليت أبلغ عنها املستثمرون  - لفأ  
 مة بيئة األعمال عموماً   ءطُلب من املشاركني يف الدراسة االستقصائية تقييم مدى مال          

 وترد هذه العوامـل، الـيت صـّنفتها         .لعمل مؤسساهتم ومنّوها بالنسبة جملموعة من العوامل      
املؤسسات اليت خضعت للدراسة االستقصائية تبعا ملقياس مدرج من ثالث نقاط، بالتفصيل            

وتشمل أهم القيود اليت أبلغ عنـها       ). ٢- وألف ثانياً  ١-اجلدوالن ألف ثانياً  (يف املرفق الثاين    
ول عليها إالّ بقدر حمدود، عالوة      أغلب اجمليبني ارتفاع تكلفة املواد اخلام وعدم إمكانية احلص        

  .على تكاليف النقل الّربي الباهظة وتعقيد إجراءات اجلمارك والنقل الربي
وعلى النقيض من ذلك، قّيمت غالبية املؤسسات اليت خضعت للدراسة االستقصائية             

ويدل ذلك على مـدى أمهيـة       . مدى توافر التمويل اخلارجي بشروط معقولة تقييما اجيابيا       
امل األخرى اليت تقّيد توّسع املؤسسات، وال سيما عدم التـيقن الـسياسي، وانـشغال       العو

 القائمة، حىت وإن كانت أقل من القدرة        نتاجاملؤسسات الرئيسي باحملافظة على مستويات اإل     
 من التركيز على التكّيف من      املؤسسات توّجه مزيداً  فإن  وبعبارة أخرى،   . ية القصوى نتاجاإل

لى وجودها، وهتتم بدرجة أقل بتوسيع أنشطتها، مما يؤدي إىل توليد طلـب             أجل احملافظة ع  
ونتيجة لذلك، ظلت مستويات االستثمار أقل من معدل       . حمدود على القروض الطويلة األجل    

اخلدمات املالية واخلدمات   تيسري احلصول على    وبالتايل يتعّين أن يكون     . استهالك رأس املال  
  .ودعم توّسع األعمال التجاريةالعناية باالستثمارات القائمة  ذات الصلة دور مهم يف برامج



 األعمالتطوير احتياجاهتم يف جمال املستثمرون القائمون و

13 GE.09-52008 

  تصنيف املستثمرين األجانب    
تدل نتائج الدراسة االستقصائية على أن املوقع اجلغرايف لألراضي الفلسطينية احملتلـة              

هو العامل الرئيس الذي يتخذ املستثمرون األجانب على أساسه قراراهتم اخلاصـة باختيـار              
 من اجمليبني، يف املائة ٥٩ لنسبة قدرها جيابياًإ كان القرب من األسواق الرئيسية عامالً  و. املوقع

يلي ذلك املعاملة الضريبية املالئمة من جانب السلطة الفلسطينية وتوافر العمالـة الرخيـصة              
وتشمل العوامل األخرى الـيت     ).  من اجمليبني، على التوايل    يف املائة  ٤١ و يف املائة  ٤٦(نسبيا  

ؤثر على قرارات املستثمرين األجانب بالنسبة الختيار املوقع مدى سـهولة الوصـول إىل              ت
وعالوة على ذلـك،    ). يف املائة  ٣٥(ورخص املواد اخلام    ) يف املائة  ٣٥ (اإلقليميةاألسواق  

يف  ٣١( ذكرت نسبة حمدودة من املستثمرين األجانب وجود املناطق الصناعية كعامل مؤثر            
وتـوافر  ) يف املائة  ٣٠(نب االتفاقات التجارية املعقودة مع السلطة الفلسطينية        ، إىل جا  )املائة

  ).يف املائة ٣٠(العمالة املاهرة 
أّما فيما يتعلق بتقييم املستثمرين األجانب لبيئة االستثمار، حسبما هو مبّين يف املرفـق                

لتجاريـة وجتديـدها    ، فقد حدد اجمليبون احلصول على الرخص ا       )١-اجلدول ألف ثانياً  (الثاين  
وتشمل العوامل األخرى استئجار أماكن العمل وشراؤها       . كعاملني رئيسيني يعمالن لصاحلهم   

بيد أن قائمة العوامـل الـيت   . وتوافر العمالة املاهرة احمللية وخدمات االتصاالت بأسعار معقولة    
  :ألغلبيةوتشمل أهم القيود اليت حددهتا ا. تعمل لغري صاحل هؤالء املستثمرين طويلة

  ؛) من اجمليبنييف املائة ٧٣حددها (تكلفة املواد اخلام   )أ(  
  ؛ )يف املائة ٥٠(احلصول على املواد اخلام   )ب(  
  ؛)يف املائة ٣٩(آليات تسوية املنازعات   )ج(  
  ).يف املائة ٣٢(توافر خدمات النقل الربي بأسعار معقولة   )د(  

  تصنيف املستثمرين احملليني    
منائية القائمـة   اإلاليت تعمل على ما يبدو لصاحل املؤسسات احمللية السياسات          تشمل العوامل   

املرفـق  (وبرامج دعم املؤسسات على املستوى الوطين وتوافر العاملني ذوي املهارات الكافية            
  :أّما العوامل اليت تعمل لغري صاحل املستثمرين احملليني فتشمل). ٢-الثاين، اجلدول ألف ثانياً

  ؛)املائة من اجمليبنييف  ٧٢حددها ( املواد اخلام تكلفة  )أ(  
  ؛ )املائةيف  ٥٧(احلصول على املواد اخلام   )ب(  
  ).املائةيف  ٣٨(توافر خدمات النقل الربي بأسعار معقولة   )ج(  
  ؛)املائة يف ٣٠(إجراءات اجلمارك والنقل الربي   )د(  
  ).يف املائة ٢٩(آليات تسوية املنازعات   )ه(  
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   لنشاط املؤسسةختالفات تبعاًتصنيف اال    
كانت تكاليف املواد اخلام هي صاحبة أدىن تصنيف طبقا لغالبية املؤسسات، بصرف            

  :وفيما يلي عرض موجز لالختالفات يف التصنيف حبسب القطاع. النظر عن نشاطها
حددت املؤسسات الزراعية واحلرفية الوصول إىل املواد اخلام كقيد رئيسي،            )أ(  
   اإلجراءات القائمة اخلاصة باجلمارك والنقل الربي والتوصل إىل شركاء جتاريني؛إضافة إىل
التعدين واستغالل احملـاجر    (ركّزت املؤسسات املعنية باألنشطة الصناعية        )ب(  
وبتوفري اخلدمات التعليمية والصحية على التكلفة العالية خلدمات النقـل الـربي            ) والتصنيع

  و خاص؛بوصفها مثرية للمشاكل على حن
أعرب مقدمو خدمات تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت وخـدمات            )ج(  

  األعمال عن اعتراضهم على آليات تسوية املنازعات القائمة؛
ترى املؤسسات السياحية أن احلصول على تراخيص إلنشاء مؤسسة ينطوي   )د(  

  .على مشاكل

   ملوقع املؤسسةتصنيف االختالفات تبعاً    
ؤسسات القائمة يف الضفة الغربية وغزة على الوصول إىل املواد اخلام    ركّزت غالبية امل    

وتكلفتها بوصفهما ينطويان على مشاكل، عالوة على اإلجراءات القائمة اخلاصة باجلمارك           
واعتربت مؤسسات الضفة الغربية أيضا أن خدمات النقل الربي القائمة تنطوي       . والنقل الربي 
 ُصّنفت سلبيا من قبل املؤسسات القائمة يف غّزة آليـات           وتشمل العوامل اليت  . على مشاكل 

  .)٦(تسوية املنازعات القائمة، إىل جانب استئجار أماكن العمل وشراؤها

  احتياجات املستثمرين يف جمال تنمية األعمال  - باء  
 من املؤسسات اليت خضعت للدراسة االستقـصائية أعـضاء يف   يف املائة ٩٢حوايل    

التجارية، وال سيما املؤسسات شبه احلكوميـة مثـل الغـرف       لألعمال  الداعمة  ؤسسات  امل
يف  ٢٩بيد أن   ). ٣-املرفق الثاين، اجلدول ألف ثانيا    (التجارية واالحتادات الزراعية والصناعية     

 ٣٤ت من هذه املؤسسات بشكل منتظم، واملائة فقط من اجمليبني أفادوا بأهنم يطلبون استشارا
  . راضون عن خدمات دعم املؤسسات املتاحةهنمإاملائة فقط قالوا يف 

أن معلومات السوق وخـدمات الـدعم   ) املرفق الثاين (٤-ويبني اجلدول ألف ثانياً    
للمشاركة يف التجارة الدولية هي أهم اخلدمات اليت يطلبها عمالء اهليئة الفلسطينية العامـة              

__________ 

  .يز بني اختالفات التصنيف على مستوى البلديات، بالنظر إىل عدد املشاهدات احملدودمل يتسن التمي )٦(
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ـ اإلواألكثر بروزا، من بني االحتياجات      . لتشجيع االستثمار  ة االسـتراتيجية يف جمـال      منائي
  .تكييف املنتجات وتدريب املوظفني احملليني والتمويل/األعمال املذكورة أدناه، حتسني

  احتياجات املؤسسات األجنبية يف جمال تنمية األعمال    
 باحتياجات املستثمرين األجانب يف جمال تنمية        مفصالً  بياناً ٥-يوفّر اجلدول ألف ثانياً     
  :املائة من اجمليبنييف  ٥٠ قائمة باالحتياجات اليت أبلغ عنها أكثر من وفيما يلي. األعمال

  ؛)املائة من اجمليبنييف  ٦٥(التمويل اخلارجي   )أ(  
  ؛)املائةيف  ٦٢(تدريب املوظفني احملليني   )ب(  
  ؛)املائةيف  ٥٨(املباشر األجنيب تلقي االستثمار   )ج(  
  ؛)املائةيف  ٥٦(حتسني نوعية املنتجات   )د(  
  ).املائةيف  ٥٦(تكييف املنتجات تبعا لألسواق املستهدفة   )ه(  

  احتياجات املؤسسات احمللية يف جمال تنمية األعمال    
 باحتياجات املستثمرين احملليني يف جمال تنمية        مفصالً  بياناً ٦-يوفّر اجلدول ألف ثانياً     
  :املائة من اجمليبنييف  ٥٠وفيما يلي قائمة باالحتياجات اليت أبلغ عنها أكثر من . األعمال

  ؛)املائة من اجمليبنييف  ٧٩(حتسني نوعية املنتجات   )أ(  
  ؛)املائةيف  ٧٣(تدريب املوظفني احملليني   )ب(  
  ؛)املائةيف  ٦٧( لألسواق املستهدفة تكييف املنتجات تبعاً  )ج(  
  ؛)املائةيف  ٦٢(التمويل اخلارجي   )د(  
  ؛)املائةيف  ٥٤(املباشر األجنيب تلقي االستثمار   )ه(  
  ؛)املائةيف  ٥٤(عالقات جيدة مع احلكومة   )و(  
  ؛)املائةيف  ٥٢(زيادة استخدام املوردين احملليني   )ز(  
  ).املائةيف  ٥١(روابط مع الشركات عرب الوطنية   )ح(  
قامة الروابط مـع الـشركات عـرب    إلويبدو أن املؤسسات احمللية تويل أمهية كبرية      

وذلك هو بشكل خاص حال املؤسسات املعنية       .  قدرهتا على املنافسة   الوطنية من أجل حتسني   
بالسياحة والتعدين واستغالل احملاجر وخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات         

اجلـدوالن  (وكما هو مبني يف املرفق الثاين،       ). ٧-املرفق الثاين، اجلدول ألف ثانياً    (األعمال  
يعتقد أغلب اجمليبني أن من شأن مثل هذه الروابط أن تيـسر            ،  )٩- وألف ثانياً  ٨-ألف ثانيا 

وصوهلم إىل التكنولوجيا والتمويل اخلارجي، إضافة إىل تعريفهم بأفضل املمارسات يف جمال            
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ويبدو أن فرص النمو اجلديدة هي آخر ما ُيفكر فيه اجمليبون، مما يوحي             . اإلدارة االستراتيجية 
رورة معاجلة جوانب الضعف هذه قبل الدخول يف        بإدراكهم جلوانب ضعف مؤسساهتم وض    

  .أسواق جديدة

  ديناميات منو املستثمرين  - جيم  
يوحي التحليل بأن املؤسسات القائمة تلقى مقاومة نتيجة لقيود داخلية وخارجيـة              
أّمـا العوامـل    . وتشمل العوامل الداخلية موارد املؤسسات املادية واملالية والبشرية       . راسخة

يت تؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية على مـستوى املؤسـسات فـيمكن    اخلارجية ال 
احملددات العامة على املستوى القطري، مبا يف ذلك مـستوى          ) أ: (تقسيمها إىل ثالث فئات   
املستوى املؤسسي، مبا يف ذلك     ) ب(واملوقع اجلغرايف؛   عوامل اإلنتاج   الطلب وهيكل أسواق    

احملددات اخلاصة بكل   ) ج(نوين والسياسات االقتصادية؛    طار القا اإلمؤسسات دعم السوق و   
  .صناعة، وال سيما الروابط اخللفية واألمامية داخل القطاع ومرحلة تطوره

 إىل  االفتقـار آفاق تنمية املؤسـسات حمـدودة بـسبب         فإن  وعلى املستوى الكلي،      
 مالئمـة خاصـة     منائية واضحة وضعف اإلطار القانوين وعدم وجود بنية أساسية        إاستراتيجية  
وإىل هذه العوامل ينبغي إضافة الطلب املتناقص على منتجات املؤسسات وانعزاهلـا            . بالتجارة

     سرائيلية الـيت  اإل والعاملية يف ظل سياسة تقييد احلركة واإلغالق         اإلقليميةاملتزايد عن األسواق    
ية ال ُتجـسد    رة الدول مشاركة املؤسسات احملدودة يف التجا    فإن  وهكذا  . ما فتئت تزداد صرامة   

، وإمنا ُتجسد باألحرى تكاليف املعامالت الباهظة اليت تواجه التّجـار           عمل قوى السوق احلرة   
سرائيلية التقييدية، اليت تشمل أيضا إجراءات معقدة تتعلق        اإلالفلسطينيني بسبب التدابري األمنية     

 وبسبب هـذه التـدابري،   .(UNCTAD (2003a))باجلمارك والنقل الربي عند احلدود الرئيسية 
  .املقترنة بالنظام التجاري القائم، توّجه املؤسسات الفلسطينية أنظارها للداخل

وعلى مستوى الصناعة، تتأثر آفاق منو املؤسسات بالكثافة التكنولوجية لقطاعهـا             
وُتبّين التجـارب الناجحـة يف جمـال تنميـة          . ومستوى ابتكارها وفرص نقل التكنولوجيا    

ن املؤسسات اليت تنتمي لقطاعات متطورة أوفـر حظـا مـن املؤسـسات يف               املؤسسات أ 
ويف احلالة . (Liedholm (2001))القطاعات األقل تطورا فيما يتعلق بتحقيق معدالت منو أعلى 

 نتـاج اإلالفلسطينية، ُتبّين نتائج الدراسة االستقصائية أن غالبية املؤسسات مقّيدة مبحدودية           
 الصناعات وداخل الصناعة الواحدة والروابط التجارية، بـالنظر إىل          املستِحث للنمو فيما بني   

  . (UNCTAD (2004))أهنا تعمل داخل قطاعات قدراهتا التكنولوجية سيئة 
وعلى املستوى املتناهي الصغر، رمبا كان أشد عائق يعتـرض تنميـة املؤسـسات                

سرائيلية، وبالتـايل   اإل الصارمة   مجة عن قيود احلركة   انشغاهلا باملشاكل اليومية الن   االفلسطينية  
فاملؤسسات الفلسطينية ُمجربة على    . فهي تويل اهتماما قليال بفرص التحسني الطويل األجل       
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التركيز على احملافظة على بقائها من أجل التصدي لألحوال السياسية واالقتصادية املناوئـة،             
  .بدال من التركيز على تنمية األعمال وتوسيعها استراتيجيا

صرف النظر عن األحوال السياسية واالقتصادية املناوئة، تفتقـر املؤسـسات إىل            وب  
وُتبـّين  . الدعم املؤسسي الالزم ملساعدهتا على حتويل تركيزها بعيدا عن جمرد إدارة األزمات           

خربة األونكتاد بشأن مشاريع املساعدة التقنية أن املؤسسات الفلسطينية، إذا ما توافر هلا هذا              
ومن أمثلة ذلك، برنامج األونكتاد لبناء القدرات       . د النظر بسرعة يف جمال تركيزها     الدعم، تعي 

، والـذي   )برنامج إمربيتيـك  (الذي يهدف إىل تشجيع تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة         
فعلى الرغم من الظروف املناوئـة   . دارية للمؤسسات اإليركز على تنمية القدرات التنظيمية و     

 ممن ختّرجوا يف برنامج إمربيتيك، هنـاك        ١٣٠لفلسطينية احملتلة، من بني     ااألرض  السائدة يف   
 قاموا بتوسيع عمليات قائمة أو أعـادوا افتتـاح          ١٣ بدأوا مشاريع جتارية خاصة هبم و      ١٠

وأبلـغ أغلـب    . مشاريعهم التجارية املغلقة وثالثة جنحوا يف احلصول على قروض مصرفية         
هتم وزيادة قدراهتم على إدارة الظروف املناوئـة وحتقيـق         اخلّرجيني اآلخرين عن ارتفاع مبيعا    

عتماد هنج مشابه   اجنازات على ضرورة    اإلوتشهد هذه   . األهداف االستراتيجية الطويلة األجل   
نشغال اال من ستغالل جوانب القوة الفعلية للمؤسسات بدالً   النهج الربنامج، الذي يركز على      

  .ال اإلدارة االستراتيجيةبتعريفها بأفضل املمارسات الدولية يف جم
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  للعناية باالستثمارات القائمةاستراتيجية   - ثالثاً  
األرض من األمور اليت ستساعد إىل حد كبري علـى االحتفـاظ باالسـتثمارات يف                 

هناء سياسة القيود املفروضـة علـى احلركـة         إالفلسطينية احملتلة التوصل إىل تسوية سياسية و      
 ذلك، فبصرف النظر عن حدوث هذه التطورات أو عدم حدوثها،           ومع. سرائيليةاإلواإلغالق  

الفلسطينية احملتلة تستطيع مع ذلك حتسني جاذبيتها كموقع استثماري عن طريـق            األرض  فإن  
هنا تواصل، بـدعم    إورغم وضع السلطة الفلسطينية العسري ف     . التصدي للمشاكل املذكورة آنفا   

منائية من أجل حتسني بيئة االستثمار مـن خـالل          اإلصالحية و اإلمن اجملتمع الدويل، جهودها     
  .املتاحة هلا وتوسيعها على حنو فّعالأدوات السياسات االقتصادية استخدام 
الفلسطينية األرض  ويقترح هذا الفصل استراتيجية لالحتفاظ باالستثمار وتوسيعه يف           

م على املنافسة، مبا     املستثمرين من أجل حتسني قدرهت     تاحملتلة عن طريق التركيز على احتياجا     
وتربز . يف ذلك من خالل تنمية قدراهتم التكنولوجية والتخفيف من القيود اليت تعرقل منوهم            

االستراتيجية أيضا فرصا للتآزر بني اخلدمات العامة والتدخالت اليت تتصدى الحتياجـات            
 منائيـة إاملؤسسات الفورية وكذلك التدخالت الطويلة األجل الـيت تـستهدف غايـات             

علـى مـستوى    : وتستجيب االستراتيجية لالحتياجات على أربعة مـستويات      . استراتيجية
  .املؤسسة وعلى مستوى الصناعة وعلى املستوى املؤسسي وعلى مستوى االقتصاد الكلي

  هنج متكامل  - ألف  
         يتسم االحتفاظ باالستثمارات القائمة بالصعوبة بسبب وجـود إطـار مؤسـسي              

ومن املهّم أال يغيب عن     . ائق االقتصادية النامجة عن الرتاع الذي طال أمده       ال يستجيب للحق  
األذهان أن تقلص النشاط الصناعي الذي يعاين منه االقتصاد الفلسطيين بشكل عام هو مـن               

وعالوة على ذلك، فقد شهدت الفترة منـذ        . األسباب األساسية لتراجعه على نطاق واسع     
نتباه السلطة الفلسطينية واجلهات املاحنة من اجلهـود        ا يف    حتوال ٢٠٠٠أكتوبر  /تشرين األول 

منائية حنو التصدي لالحتياجات اإلنسانية الطارئة، من خالل املعونة الغذائية وتوليد فـرص    اإل
العمل جنبا إىل جنب مع النظم املالية لتعويض املؤسسات احمللية عن اخلسائر املادية ومعاجلـة               

  .أزمة السيولة اليت تواجهها
منائيـة الطويلـة    اإلوحىت اآلن، ركزت اجلهود الرامية إىل معاجلة احتياجات االقتصاد            

). خالية من الرتاع  (األجل يف املقام األول على االحتياجات املستقبلية يف ظل بيئة أكثر مالءمة             
عداد خدمات متطورة وقوانني ليربالية مشاهبة ملا يوجد يف االقتصادات          إلوقد أُسندت األولوية    

ومثة حاجة الستكمال هذا النـهج الواسـع        . جياد مناخ استثماري أكثر جاذبية    إاملتقدمة، بغية   
تأخذ فيه زمام املبادرة اهليئـة      " من أسفل إىل أعلى   "بنهج مصمم   " من أعلى إىل أسفل   "املصمم  

  .الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار ويركز على االحتياجات القائمة يف قطاع املؤسسات
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التحدي العاجل الذي يواجه االحتفاظ باالسـتثمار يتمثـل يف عكـس            فإن  تايل  وبال  
منائية اإلوتشري التجارب   . سحب االستثمارات الذي تعاين منه القاعدة الرأمسالية الصناعية حاليا        

األجـنيب  خرى إىل هذا االجتاه، حيث ُتبّين أن البلدان اليت جنحت يف اجتذاب االسـتثمار               األ
يـة  نتاج بني جهود اجتذاب االستثمار والتدابري الرامية إىل تنمية القـدرات اإل       املباشر قد دجمت  

جياد مـستوى  إلوبالتايل فهناك حاجة إىل هنج شامل . Blomstrom and Kokko ((2003))احمللية 
أدىن من التنمية الصناعية من أجل اكتساب ثقة املستثمرين احملليني واألجانب على حد سـواء               

املباشر والتعويض عن األسواق احملليـة      األجنيب  ئد غري مباشرة من االستثمار      وضمان حتقيق فوا  
  .الفلسطينية احملتلةاألرض واملوارد الطبيعية احملدودة نسبيا يف 

  ه االستراتيجيالتوج  - باء  
يتطلب التصدي للقيود اليت تعرقل القدرة على املنافسة والنمو اليت ُحددت هويتها أن   

هنجا تفاعليا ذا ثالثة مسارات يستهدف القطاعـات        العناية باالستثمارات   تعتمد استراتيجية   
  :ذات األولوية والواعدة بغية

  توليد استثمارات رأمسالية إضافية من املؤسسات القائمة؛  )أ(  
  ؛نتاجاالرتقاء باملؤسسات احمللية إىل املعايري الدولية من حيث نوعية اإل  )ب(  
  .املباشراألجنيب  مباشرة من االستثمار ضمان حتقيق أوسع فوائد غري  )ج(  
تـشجيع  دجمها ضمن املهـام الرئيـسية هليئـة         وميكن تنفيذ هذا النهج من خالل         

توفري خدمات الرعاية الالحقة للمستثمرين والـدعوة للـسياسات         واليت تشمل   االستثمار،  
  . واستهداف املستثمرين، مبزيد من القوة مع توجيهها استراتيجيا

تشجيع االستثمار، على التصدي    مهمة أساسية   ، بوصفها   ناية باالستثمارات العوتركز    
ويتضمن . الحتياجات الشركات عرب الوطنية القائمة والشركات املنتسبة هلا يف البلدان املضيفة          

كافة اخلدمات احملتملة : " للعناية باالستثمارات التعريف التايلYoung and Hood (1994)املرجع 
توى الشركات من جانب احلكومات ووكاالهتا، واملصممة لتيسري بدء نشاط          املقدمة على مس  

قليم مضيف بغية زيادة    إشركة منتسبة أجنبية بنجاح واستمرار منوها على حد سواء يف بلد أو             
ويف هذا السياق، واستنادا إىل دراسـة       ". سهامها يف التنمية االقتصادية احمللية إىل احلد األعلى       إ

 خدمات الرعاية UNCTAD (2007b)ع ـاملمارسات عرب العامل، ُيقسم املرجاستقصائية ألفضل 
إدارية، من أجل السماح بعمليات الـشركات عـرب الوطنيـة           ) أ: (الالحقة إىل ثالث فئات   

وتيسريها يف البلد املضيف، على سبيل املثال مبساعدهتا يف احلصول على التـصاريح الالزمـة؛               
شركات عرب الوطنية على حتقيق الكفاءة والفعالية التشغيلية        وتشغيلية، من أجل مساعدة ال    ) ب(

واستراتيجية، من أجل السماح بتقـّدم      ) ج(من خالل نظم تشجيع التصدير على سبيل املثال؛         
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الشركات عرب الوطنية على درب التنمية املؤسسية من خالل دعم جهودها الرامية إىل تنميـة               
  .راتيجيقدرات جديدة فيما يتعلق بالتوّسع االست

تصميم العناية  ويف حاالت الرتاع أو ما بعد الرتاع، كما يف احلالة الفلسطينية، ينبغي               
على حنو ُيدمج الشركات عرب الوطنية يف اقتصاد البلد املضيف ويولّد أكرب قدر             باالستثمارات  

من فرص  تعزز العناية باالستثمارات    ومن هذا املنظور،    . ممكن من الفوائد للمستثمرين احملليني    
وزيادة االحتفاظ باألعمال واالستثمارات وتوسيعهما كوسيلة لتوليد املزيد من فرص العمل           

فة والفوائد العرضية،   ري مباشرة من خالل اآلثار املضاع     وأيضا لتحقيق فوائد غ   حجم اإلنتاج   
 ويهدف االحتفاظ باألعمـال   . مدادات وحتسني املهارات احمللية   اإلمثل املشتريات احمللية من     

واالستثمارات وتوسيعهما إىل توفيق بيئة األعمال مع اهلدف االستراتيجي املتمثل يف التصدي            
فـإن  ، )Clark (2002)(وحسبما يشرح كـالرك  . منائية للمؤسسات القائمةاإللالحتياجات 

       تعزيـز اآلثـار املفيـدة      "تركيز االحتفاظ باألعمال واالستثمارات وتوسيعهما ينصب على        
  ".للتغّيرات الكلية وسياسات املستوى األعلى) ة اآلثار السلبيةأو معاجل(

بفهم واضح للمشاكل اليت تواجه     العناية باالستثمارات   ويف هذا السياق األوسع، تبدأ        
ويف حني أن   . وكذلك يف عملياهتم اليومية وأنشطتهم التوّسعية     اإلنشاء  املستثمرين خالل مرحلة    

وجيهات اهليئة الفلسطينية العامـة لتـشجيع االسـتثمار         بعض املشاكل قد ُتحل من خالل ت      
  . العديد منها سيتطلب مساعدة مؤسسات عامة أخرى ومتخذي القراراتفإن وتدخالهتا، 

 وعند هذه النقطة، تصبح الدعوة للسياسات واستهداف املستثمرين دفقـا طبيعيـا             
 التنمية، على ضمان أقصى     ويساعد هذا النهج، الذي يرمي إىل     . للعناية باالستثمارات القائمة  

ية احمللية وتعزيز الروابط اخللفية واألمامية داخل االقتصاد وتيـسري          نتاجاستخدام للقدرات اإل  
عادة اهليكلة االقتصادية والتنظيمية    إنقل التكنولوجيا إىل القطاعات ذات األولوية وضمان أن         

  . مؤاتية لالستثمار

  الغايات والتركيز  - جيم  

العنايـة  جهات االستراتيجية املذكورة أعـاله، ُتـنظَّم اسـتراتيجية         على ضوء التو    
  :حول الغايات التاليةباالستثمارات 

  الغايات اليت تستهدف مستوى املؤسسات    
  تعزيز قدرات املؤسسات التكنولوجية؛  )أ(  
  تقوية روابط املؤسسات اخللفية واألمامية؛  )ب(  
  مدادها؛إتنويع أسواق تصدير املؤسسات ومصادر   )ج(  
  .تعريف دوائر األعمال مبختلف جوانب املنافسة على مستوى املؤسسات  )د(  
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  الغايات اليت تستهدف مستوى الصناعة    
  حتسني وصول املؤسسات للتمويل؛  )أ(  
      تعزيز القوانني والسياسات اليت تعزز االحتفـاظ باالسـتثمار واجتذابـه             )ب(  

  والتنمية الصناعية؛
الـصغرية   مبادرات تطوير املؤسسات الداعمة للـشركات        تركيز وبلورة   )ج(  

  واملتوسطة وتيسري وصول املؤسسات هلا؛
  .إقامة حتالف فيما بني العمالء إلدامة جهود التنمية االقتصادية الطويلة األجل  )د(  
عـدادها  إوحيتاج األمر من اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االسـتثمار، يف معـرض              

 ضـمن  تكون انتقائية، حبيث تركز على قطاعات ومواقع حمددة ذات أولوية            لالستراتيجية، أن 
مـن   فانخيتلوالسبب يف ذلك هو أن طبيعة اجلهد التكنولوجي ونطاق التعلّم           . إطار زمين دقيق  

مصممة خّصيصا للتصدي للسمات اخلاصة لكـل قطـاع         حلوالً  صناعة ألخرى، مما يقتضي     
يضا مع نتائج الدراسة االستقـصائية الـيت تبـّين أن أداء            أالنهج  ويتفق هذا   . ولديناميات منوه 

وعـالوة  . املؤسسات وروابطها اخللفية واألمامية هي إىل حد بعيد دالة ملوقعها ونوع أنشطتها           
التركيز على جمموعات حمددة ذات أولوية من املؤسسات يساعد على توليد أثر            فإن  على ذلك،   

ومن شـأن   . من املؤسسات املترابطة فيما بينها    َجُمع  َتملموس، ألنه يسمح بتوجيه اجلهود حنو       
  .حتديد األولويات هذا أن ييسر حشد املساعدة اخلارجية وتوزيعها بطريقة فّعالة

وكما ورد أعاله، تضم قاعد عمالء اهليئة الفلسطينية العامة لتـشجيع االسـتثمار               
نبغي إدراج كال النوعني    وي. أنشطة قائمة على كثافة رأس املال وكثافة العمل على حد سواء          

سهامهما املباشر يف احلد من البطالـة       إمن األنشطة يف استراتيجية الرعاية الالحقة بالنظر إىل         
وينبغي السماح للقطاعات القائمة على كثافة رأس املال بأن         . وتيسري إعادة اهليكلة الصناعية   

ة القائمة على كثافة العمل     ة األنشط دتولّد فوائد غري مباشرة لالقتصاد، يف حني ينبغي مساع        
 املنتجات القائمـة    إنتاجوجتدر مالحظة أن    . يةنتاجعلى توليد فرص عمل دون التضحية باإل      

 مثل إنتاجوقد يكون . ا كبرياإنتاجعلى كثافة رأس املال ال يتطلب بالضرورة مصانع حديثة و 
الت الـيت تكـون   هذه السلع من جانب املؤسسات الصغرية واملتوسطة جمديا ومرحبا يف احلا        

وهذه هي على وجه اخلصوص حالة السلع الرأمسالية        .  الكبري فيها أقل أمهية    نتاجوفورات اإل 
وتتعزز أمهيـة املؤسـسات الـصغرية       . البسيطة نسبيا مثل األدوات اآللية واملعدات الزراعية      

 مـن   واملتوسطة بالنسبة لتوسيع هذه القطاعات بسبب اجتاه الشركات املتزايد حنو التجـّزؤ           
  .ستعانة باملصادر اخلارجية والشراكات االستراتيجية وغري ذلك من أنواع التشبيكاالخالل 

نتباه للقطاعات االيالء إويف معرض اختيار القطاعات ذات األولوية املستهدفة، ينبغي      
فهذه القطاعات تستطيع توسيع استثماراهتا، إذا قُدمت       . القادرة على جماهبة الظروف الراهنة    
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املساعدة، حبيث تشكّل أساسا ملموسا إلعادة اهليكلة الصناعية يف املستقبل يف ظل ظروف هلا 
  : ينبغي للقطاعات ذات األولوية املستهدفةوعموماً. أكثر استقراراً

       نتـهاء  اأن تكون قادرة على توليد فرص عمـل مـستدامة حـىت بعـد                 )أ(  
  برنامج الدعم؛

  وأمامية قوية؛)  سيما املوارد الطبيعيةال(أن تكون هلا روابط خلفية   )ب(  
  ؛أن تتسم بأمهية استراتيجية لالقتصاد واجملتمع عموماً  )ج(  
       أن ُتحبذ االستثمار الرأمسايل املقاوم نسبيا للتـدمري واملتـسم باخنفـاض              )د(  

  حالل؛اإلتكلفة 
أن تكون قادرة على التصدير أو على إثبات وجودها بقـوة يف الـسوق                )ه(  

  .حمللية، حىت يف ظل الظروف الراهنةا
وعلى أساس املعايري الواردة أعاله، ميكن ألول جمموعة من الصناعات القائمة علـى               

كثافة رأس املال أن تشمل الصناعات األكثر اعتمادا على كثافة البحوث من أجل الـسماح               
طلب اسـتثمارات   باستيعاب التكنولوجيات اجلديدة ونشرها، باإلضافة إىل الصناعات اليت تت        

  :وُيمكن النظر يف إدراج عدد من الصناعات يف هذه اجملموعة. رأمسالية هائلة
  اآلالت واملعدات، مبا يف ذلك معدات النقل والبناء؛  )أ(  
أنشطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ال سيما تلك األكثر اعتمـادا            )ب(  

  عي؛على البحوث واليت توجد هلا روابط مع القطاع الصنا
  السياحة؛  )ج(  
  املنتجات الصيدالنية؛  )د(  
  املواد الكيميائية ومنتجاهتا؛  )ه(  
  املطاط واللدائن؛  )و(  
  تقطيع األحجار والرخام؛  )ز(  
  .الفلزات األساسية ومنتجاهتا  )ح(  
وميكن للمجموعة الثانية أن تركّز على الصناعات القائمة على كثافة العمـل الـيت                

ن حتقق زيادة يف العمالة ويف املخرجات، ولكن دون أن تتحقق الزيادة            ُيمكنها يف وقت معا أ    
  :وميكن للصناعات املستهدفة أن تشمل. يةنتاجيف العمالة على حساب اإل

  ؛الصناعات الزراعية واحلرفية  )أ(  
  األغذية واملشروبات؛  )ب(  
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  املنسوجات؛  )ج(  
  اخلشب ومنتجاته، مبا يف ذلك األثاث؛  )د(  
  .ا يف ذلك صناعة احلقائب واألحذيةاجللد، مب  )ه(  
وميكن البّت يف اختيار القطاعات اليت تشكّل حمور التركيز يف كل مرحلة من خالل                

. تضم أهم أصحاب املصلحة من خمتلف القطاعات ذات األولويـة         حلقات نقاش متخصصة    
 أجـل   وعالوة على ذلك، ميكن للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن تنظر، مـن            

ضمان الفّعالية، وال سيما خالل املرحلة املبكرة من تنفيذ االستراتيجية، يف استهداف عـدد              
  .معني من األنشطة من كل مكّون من أجل إجراء اختبار جترييب الستراتيجية الرعاية الالحقة

   االستراتيجيةعناصر  - دال  
سـتراتيجية يتطلـب   توحي خربة األونكتاد يف جمال التعاون التقين بأن جنـاح أي ا      

ويتمحور عمل اهليئة الفلـسطينية العامـة       . دماجها يف الوظائف األساسية للمؤسسة املنفِّذة     إ
لتشجيع االستثمار، مثلها مثل أي هيئة لتشجيع االستثمار، حول الدعوة للسياسات وتقـدمي    

ذّاب الفلسطينية احملتلة كهدف ج   األرض  ترويج  اخلدمات للمستثمرين واجتذاب االستثمار و    
وبالتايل، ينبغي استخدام فرادى مكّونات االستراتيجية كـأدوات اسـتراتيجية          . لالستثمار

ستفادة من وظيفة الـدعوة يف تـرويج        االفيمكن  . لتوسيع نطاق الوظائف األساسية للهيئة    
التدابري السياساتية والقوانني واخلدمات اخلاصة اليت تستهدف االحتفاظ باالسـتثمار، كمـا     

ه خدمات الرعاية الالحقة حنو تعزيز قدرات املؤسسات التكنولوجية وروابطهـا           ُيمكن توجي 
  . وُيمكن استخدام وظيفة اجتذاب املستثمرين يف دعم غايات االستراتيجية. اخللفية واألمامية

وقبل كل شيء، تتطلب االستراتيجية تعاونا مكثفا مع سائر مؤسسات دعم السوق              
للمشاكل اليت تواجه عمالء اهليئة الفلسطينية العامـة لتـشجيع         نظرا للطبيعة املتعددة األوجه     

ضافة إىل تنفيذ مكونات حمـددة، بتقويـة        إلوهكذا ُيتوقع من اهليئة أن تقوم، با      . االستثمار
الشراكات بغية حتقيق تدخالت متوائمة وجتميع املوارد وضمان أن ما يـضطلع بـه أحـد                

ويف هـذا الـسياق،     . طلع به شريك آخر   جراءات ال يقّوضه ما يض    إالشركاء من خدمات و   
يتعّين على اهليئة أن تسعى إىل التركيز على االسـتراتيجيات واملبـادرات القائمـة لـدعم                

ولتحقيق ذلك، يتعّين على اهليئة أن تعمل بـشكل         . املؤسسات ودجمها يف جمّمع للمعلومات    
ـ            اص الفلـسطيين   وثيق مع مؤسسات السلطة الفلسطينية املعنية وجملس تنسيق القطـاع اخل

  ).املرفق الثالث(ومؤسسات دعم األعمال الرائدة 
ويف حني ال ُيمكن معاجلة غالبية القيود اليت تعترض النمو واالحتياجـات اخلاصـة                

بتنمية األعمال اليت كشفت عنها النقاب اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االسـتثمار إالّ يف              
ومن هذا املنظور، ميكن للهيئـة      . فورية أن تؤثر فيها   األجل البعيد، فمن املمكن للتدخالت ال     
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ُيسمح مبقتضاه لكل نشاط أو خدمة بتجميع مكاسب واجنـازات          تصاعدياً   أن تعتمد هنجاً  
وميكن حتقيق ذلك عن طريق ترتيب مكونات       . ملموسة ميكن استغالهلا خالل املراحل التالية     

. الث مراحل، كما هو مبني أدنـاه االستراتيجية حسب األولوية يف سياق خطة تنفيذ ذات ث        
 اخلطة املقترحة يف شكل مصفوفة، وهو حيدد أيضا مؤسسات القطـاع            ١وُيلخص اجلدول   

  .شراكها يف تنفيذ االستراتيجيةإلالعام واخلاص املعنية اليت حيتاج األمر 

  العناية باالستثمارات القائمةخدمات     
اليت توفرها اهليئة الفلسطينية    ثمارات  العناية باالست يف األجل القصري، ينبغي خلدمات        

العامة لتشجيع االستثمار أن تستهل اجلهود الرامية إىل املـساعدة علـى بنـاء القـدرات                
وميكن لذلك أن يشمل إقامة شراكات مع مؤسـسات         . التكنولوجية للمستثمرين وروابطهم  

ـ              ضل متخصصة يف جماالت التدريب والبحث والتطوير ونشر معلومات عـن الفـرص وأف
ويف األجل املتوسط، ميكن للهيئة أن ُتدمج التشبيك املوّجه وجتميع اجلهود مـن             . املمارسات

أجل مساعدة عمالئها، وقطاع املؤسسات بشكل عام، على إقامة عالقات تعاونيـة بـني              
وتتراوح هذه املكاسـب بـني      . املؤسسات وتوليد مكاسب على مستوى الصناعة بأسرها      

ُيمكن للمؤسسات أن تكتسبها بوصفها عضوا يف جمموعة وفوائـد          اخلارجية اليت   الوفورات  
وبعد ذلك ميكن للهيئة،    . اإلجراءات املشتركة اليت تنجم عن التعاون املدروس بني املؤسسات        

إذا ما استغلت نتائج جهود التشبيك والتجميع، أن تركز على إدماج عمالئها يف سالسـل               
طقي لذلك إىل جتارب بلدان نامية أخرى تـبني أن          ويستند السبب املن  .  وعاملية إقليميةقيمة  

وكمـا  . اجملموعات الصناعية املعزولة عن سالسل القيمة الدولية تؤدي إىل اخنفاض النمـو           
ة مالئمة، وبالتـايل  ـ وعامليإقليميةار إىل شبكات ـاالفتقفإن ، )Pyke (1992)(يشرح بايك 

تصدير، ال يترك للمؤسسات من خيار      حمدودية الوصول إىل التكنولوجيات احلديثة وأسواق ال      
وعلى العكس من ذلك، فمن     . نتاجآخر لزيادة قدرهتا على املنافسة سوى خفض تكاليف اإل        

األرجح لنمو اجملموعات املدجمة جيدا يف هذه السالسل أن يكون عاليا، حيث يتسم منوهـا               
  .ىل االرتقاء املستمر بالعمليات واملنتجاتإبالتدرج املستند 

  علوماتنشر امل    
توفّر اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار بالفعل للمستثمرين آخر املعلومات عن             

القواعد واللوائح اخلاصة اليت تنظم تدفقات االستثمار واملعامالت التجارية واملؤشرات الرئيسية           
ـ          . ألداء االقتصاد  ضا قاعـدة  وُتنشر هذه املعلومات يف املوقع الشبكي املؤسسي الذي يشمل أي

وميكن للهيئة، إذا ما استغلت شبكة شركائها، أن تواصل تطـوير           . بيانات بالعمالء املسجلني  
هذه الفئة من اخلدمات لضمان بقاء عمالئها على علم بأحدث التطورات والفرص الناشئة اليت              

  :وميكن حتقيق ذلك عن طريق توفري املنتجات التالية. تؤثر بشكل مباشر على أدائهم
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آخر املعلومات عن برامج التدريب اليت تضطلع هبا املؤسسات املتخصـصة             )أ(  
  احمللية والدولية؛

قليميني والدوليني احملـتملني يف املـشاريع املـشتركة         اإلقوائم بالشركاء     )ب(  
  والتحالفات االستراتيجية مع عمالء اهليئة؛

  حسب القطاع؛قليميني والدوليني اإلقاعدة بيانات عن املوردين احملليني و  )ج(  
 والدوليـة   اإلقليميةنتائج األعمال البحثية اليت تقوم هبا املؤسسات احمللية و          )د(  

  املهمة للعمالء؛
آخر املعلومات عن األسواق التجارية الدوليـة الكـربى الـيت تنظمهـا               )ه(  

  املؤسسات احمللية والدولية؛
ية لألراضي الفلـسطينية    جيابية يف البيئة االقتصاد   اإلاملالمح البارزة للعناصر      )و(  

  احملتلة وجتارب عمالء اهليئة الناجحة؛
ــتراتيجية    )ز(   ــات اإلدارة االس ــضل ممارس ــال وأف ــة األعم         أدوات تنمي

  والتنظيم الصناعي؛
استمارة تقييم ذايت للمخاطر من أجل املؤسسات اليت تسعى للحصول على             )ح(  

  .الئتمانية وحتسينهامتويل خارجي، لكي يتسىن هلا تقييم جدارهتا ا

  بناء الشراكات مع املؤسسات املتخصصة يف جماالت التدريب والبحث والتطوير    
تتطلب تنمية قدرات املؤسسات التكنولوجية االرتقاء هبا إىل معايري النوعية الدولية،             

 للهيئة وميكن. مبا يف ذلك، يف مجلة معايري أخرى، ضمان النوعية واملعايري البيئية ومعايري العمل
الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن تيّسر وصول املؤسسات إىل هذه املعايري عن طريـق              

 والدولية املتخصصة يف جماالت التدريب والبحـث        اإلقليميةإقامة الشراكات مع املؤسسات     
ومن شأن هذه الشراكات أن تسمح للهيئة بأن تعمل كوصلة بينية بني أعـضائها              . والتطوير
  .ملؤسساتوهذه ا

وينبغي هلذه الشراكات أن تسعى، بصرف النظر عن شكلها، إىل تزويـد عمـالء                
. اهليئة، وقطاع األعمال عموما، بقنوات ملموسة لتنمية القدرات التكنولوجية للمؤسـسات          

وقد تتمثل هذه القنوات يف عالقات عمل غري رمسية أو اتفاقات رمسية، على سبيل املثـال يف           
، للحصول على فوائد من قبيل احلصول على شروط مؤاتية لعمـالء            شكل مذكرات تفاهم  

الفلسطينية احملتلة ملساعدة املؤسسات علـى تنميـة قـدراهتا          األرض  يفاد اخلرباء إىل    إاهليئة و 
التكنولوجية وتشجيع البحوث التكييفية املشتركة بني اجلامعات الفلـسطينية واملؤسـسات           

  . والدولية املعنيةاإلقليمية
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ي أن تكون اخلطوة األوىل للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االسـتثمار هـي             بغنوي  
تصال هبذه املؤسسات، ينبغي للهيئة أن      االولدى  .  والدولية املعنية  اإلقليميةحتديد املؤسسات   

تضع يف اعتبارها أن االرتقاء املطلوب لقدرات املؤسسات يتطلب تعزيز قدرات املباشـرين             
  :الت حمددةلألعمال يف ثالثة جما

يتعلق اجملال األول بالقرارات اخلاصة باالستثمار ويـشمل تنميـة قـدرة              )أ(  
املباشرين لألعمال على حتديد التكنولوجيا واملعدات واملوارد البشرية املطلوبـة واحلـصول            

وحتدد هذه األمور التكاليف الرأمسالية للمشروع ومدى مالءمة حجمـه وخليطـه            . عليها
  يته ومعداته والفهم التكنولوجي املكتسب من جانب املؤسسات املشغِّلة؛ ي وتكنولوجنتاجاإل

      ويتراوح بـني املهـارات األساسـية        نتاجويتعلق اجملال الثاين بعمليات اإل      )ب(  
        مثل مراقبة اجلودة والتشغيل والصيانة واملهارات األكثر تقدما مثل التكييـف أو التحـسني             

دات، ويشمل يف هناية املطاف أكثر املهارات تعقيدا مثل البحـث           أو توسيع استعماالت املع   
  والتصميم واالبتكار؛

ويشمل اجملال الثالث قدرة املؤسسات على نقل املهارات والتكنولوجيا إىل،            )ج(  
وتلقيها من، موردي املكونات أو املواد اخلام واملقاولني من الباطن وشـركات اخلـدمات              

  .واملؤسسات التكنولوجية

  تشجيع التعاون والتشبيك بني املؤسسات    
تبني التجارب الناجحة أن تنمية املؤسسات ال تتحقـق إالّ إذا أبـدت املؤسـسات                 

ومع ذلك،  . استعدادا لتوحيد جهودها مع غريها من الكيانات وتعاونت معها بشكل متواصل          
توحيد جهودها ، كثريا ما تتردد املؤسسات يف )Martinussen (1995)(فكما يشرح مارتينوسن 

مع غريها إذا كانت الفوائد سُتجىن فقط يف املستقبل أو رمبا ببساطة ألهنا غري مدركة للفوائـد                 
  .احملتملة للعمل املشترك

ويوفر تشبيك املؤسسات أداة قوية لتشجيع التعاون بني املؤسسات، حيث يـسمح              
وهو يشمل . رفة والتعلم اجلماعيبتعزيز الثقة تدرجييا بني املؤسسات ويوفر قناة فّعالة لنقل املع        

جهودا موجهة لربط املؤسسات املعتمدة بعضها على بعض واملتسمة خبصائص وديناميات منو            
 مضيفة للقيمة، بغية حتقيق الغاية النهائية املتمثلـة يف تـشجيع            إنتاجمتشاهبة معا يف سلسلة     

  . يةنتاجالتكامل املستِحث للنمو بني عملياهتا اإل
 الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن تيسر تكوين الشبكات عـن           وميكن للهيئة   

ومثة تسليم بأن وسيط الشبكات هـو القـوة         ". وسيط الشبكات "طريق االضطالع بدور    
احملركة وراء تكوين الشبكات، حيث يقوم بدور امليسِّر من أجل التغلب على مشاكل بـدء               

وحسب تفسري  . ىل توفري الدعم املتخصص   التشغيل وتنسيق العالقات بني الشركات، إضافة إ      
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 Xinagang Xu and(وكزينـاغنغ كـزو ومـاكنوتون    ) Martinussen (1995)(مارتينوسن 

McNaughton (2003)(ًما يضطلع وسطاء الشبكات باملهام التالية، غالبا :  
ُيمكن إنشاء برنامج شبكات استجابة ملبادرة من       : حتديد الشبكات املمكنة    )أ(  

ويف كلتا احلالتني، يتعّين على وسيط الشبكة إجراء        . سات أو على حنو استباقي    جمموعة مؤس 
عملية تشخيصية الستبانة املشاكل املشتركة واستكشاف اجملاالت املنطويـة علـى فوائـد             

 ١٠ويتمثل أكثر الُنُهج شيوعا يف تكوين جمموعة صغرية من          . مشتركة للمؤسسات املشاركة  
ة الفرص واالتفاق على الغايات املشتركة أو على فكـرة           مؤسسة الستبان  ٢٠مؤسسات إىل   

وعلى العكس من ذلك، ميكن لوسيط الشبكة أن يقترح أفكارا للشبكة، ومـن مث              . للشبكة
  .تصال باملؤسسات احملتملة وضّمها يف جمموعة من أجل مواصلة تطوير فكرة الشبكةاال

طريق توفري فوائد   ميكن حتقيق ذلك عن     : تبديد شكوك املؤسسات املشاركة     )ب(  
وذلك قد يعين، مثال، توحيد مواردها من أجل شراء املواد اخلام باجلملة            . فورية للمؤسسات 

هـا  إنتاجوالتقدم معا بطلب للحصول على قرض وتقاسم املعدات ويف هناية املطاف تنويـع              
وميكن للوسيط أن يعمل كحكم يف املنازعات اليت تنشب بني          . والبحث عن أسواق جديدة   

  .ؤسسات وكوصلة بينية بني املؤسسات املشاركة وسائر مؤسسات القطاعني العام واخلاصامل
رمبا كانت هذه هي أصعب     : جياد التزام بالشبكة بني املؤسسات املشاركة     إ  )ج(  

وتتمثل أكثر االستراتيجيات شيوعا يف جعل اخلروج من الشبكة مكلفا عـن طريـق         . مهمة
  .لألعضاءضمان مستوى معّين من االمتيازات 

ويتمثل الدعم الوحيد الذي تتلقاه الشبكة يف اخلدمات املقدمة من وسيط الـشبكة؛               
وهذه اخلدمات تكون يف البداية جمانية مث تتحول على مدى فترة من الوقـت إىل خـدمات                 

وعالوة على ذلك، وبغية ضمان استدامة الشبكة، ينبغي تعيني وسـطاء           . قائمة على الرسوم  
دة يتعّين على املؤسسات املشاركة أن تضطلع، بعـد انقـضائها، بكافـة             الشبكة ملدة حمدو  

  .(Humphrey and Schmitz (1996))املسؤوليات 
وبالنظر إىل ما للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار من خربة حمدودة يف هـذا      
 بتصميم برناجمهـا    بإمكاهنا طلب املساعدة التقنية من املنظمات املعنية فيما يتعلق        فإن  اجملال،  
وميكن للهيئة أن تستفيد من خربة هندوراس حيث قامت منظمة األمـم املتحـدة             . للتشبيك

. )٧(بتجربة فكرة وسطاء الشبكات وحققت بفضلها نتائج ناجحة       ) اليونيدو(للتنمية الصناعية   
ية وقبل كل شيء، ينبغي للهيئة أن تعمل بشكل وثيق مع رابطات األعمال واالحتادات الصناع

وقد أقامت اهليئة بالفعل عالقات طويلة األمد مع بعض هذه املؤسسات ودعتها إىل             . القائمة
  . دارهتاإنضمام إىل جملس اال

__________ 

  .http://www.unido.org/index.php?id=o4302: نظر اليونيدوا )٧(
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  التجميع القطاعي اجلغرايف    
جتميع املؤسسات يسمح بتوليد    فإن  يف حني ييسر التشبيك التعاون بني املؤسسات،          

جميع جمموعات مركّزة جغرافيا أو قطاعيا ويشمل الت. مكاسب على مستوى الصناعة بأسرها
من املؤسسات املعتمدة بعضها على بعض، وميكن أن ينصب تركيزه أساسا علـى إنـشاء               

  . جتمعات صناعية من البداية أو على تعزيز جتمعات قائمة
 على اعية قائماًـ للتجمعات الصنتصنيفاً) Markusen (1994)(رح ماركوسن ـويقت  

ويشمل هذا التصنيف أربعة    . سسات األعضاء والتعاون بني الشركات    السمات البارزة للمؤ  
التجمعات املارشالية، اليت تضم املؤسسات الصغرية واملتوسطة احمللية وتتسم         ) أ: (أنواع عامة 

وجتمعـات  ) ب(بتجارة وتعاون جوهريني بني الشركات، عالوة على دعم مؤسسي قوي؛           
ة أو عدة مؤسسات كبرية وتتسم بوجود العديد من         التوزيع احملوري، اليت هتيمن عليها مؤسس     

واملنصات الساتلية، اخلاضعة لسيطرة    ) ج(صغار املوردين الذين خيدمون الشركات الكبرية؛       
شركات عرب وطنية وشركات منتسبة هلا تقع مقارها يف اخلارج، وتتسم بأدىن قـدر مـن                

لدولة، اليت هتيمن عليها جهات     والتجمعات املرتبطة با  ) د(التجارة والتشبيك بني الشركات؛     
  .عامة، مثل اجلامعات والوكاالت احلكومية وموّردي اخلدمات للجهات العامة

الفلسطينية احملتلة، سيتحقق املزيد من الفعالية من حيث التكلفة لو          األرض  ويف حالة     
شايل، جرى تعزيز التجمعات الصناعية القائمة والتركيز على أنشاء التجمعات من النوع املار           

ويرجع ذلك على وجه اخلصوص إىل تكاليف       . على األقل خالل املراحل املبكرة من الربنامج      
وإذا عملت اهليئة الفلسطينية    . املعامالت الباهظة اليت تعرقل نقل املؤسسات إىل مواقع جديدة        

 العامة لتشجيع االستثمار بشكل وثيق مع مؤسسات القطاعني العام واخلاص املعنية، فُيمكنها           
 وينبغي أن تكون خطوة اهليئـة األوىل . أخذ زمام املبادرة فيما يتعلق بتوطيد مثل هذا التجمع   

وُيمكـن أن   . حتديد التجمعات اليت تركز عليها يف البدايـة       هي استبانة التجمعات القائمة و    
يعقب ذلك حتليل للتجمع بداللة جماالت قوته وضعفه، وطبيعة روابطه اخللفيـة واألماميـة              

وتستطيع اهليئة بعد ذلك الشروع يف إنشاء فريـق         . يف املهارات ومستوى مؤسساته   والعجز  
 رؤية خاصة بالتجمعات واسـتبانة      إلعداد من القطاعني العام واخلاص      متخصص يضم ممثلني  

وينبغي للهيئة أن تأخذ أيضا زمام املبادرة فيما يتعلـق          . االحتياجات الفورية والطويلة األجل   
  . عملية التجميع يف املستقبلإدامة، كلجان أو مؤسسة مثال، من أجل بإنشاء آليات مؤسسية

، يؤكد املرجع )Piore and Sabel (1984)(واستنادا إىل العمل الذي أجنزه بيور وسابل   
UNCTAD (2004)الفلسطينية احملتلة جيب أن تركز على تنمية األرض ود التجميع يف ـ أن جه

موعة الديناميات األوىل بزيادة التنسيق بني الشركات من        وتتعلق جم . جمموعتني من الديناميات  
 مبقتضاه إىل عملية ال مركزية بواسـطة        نتاجالذي تتحول عملية اإل   " التخصص املرن "خالل  

ترتيبات التعاقد من الباطن كيما يتسىن للمؤسسات األعضاء التخصص يف مراحل معينة من             
ؤسسات بالنسبة لالستفادة من وفـورات      ومن شأن ذلك أن حيّسن وضع امل      . نتاجسلسلة اإل 
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        ، والتركيز علـى خـصائص املنتجـات       نتاجاحلجم املختلفة اليت تتحقق يف شىت مراحل اإل       
، وحتقيق وفورات يف احلجم باستعمال آالت تكيفية وتوسـيع مـشاركة            ) من السعر  بدالً(

القـات عـضوية   املوظفني ذوي املهارات املتعددة حبيث تصبح العالقات بني الـشركات ع         
  .ومؤاتية لالبتكار

وتتعلق جمموعة الديناميات الثانية بتعزيز التعاون فيما بني الشركات من خالل تيسري              
، ينبغي أن ينصب التركيز على )Schmitz (1997)(وكما يشرح مشيتز . عمل املنشآت املشترك

خـرية إىل الفوائـد     وتشري هـذه األ   ". الكفاءة الساكنة "بدال من   " الكفاءة اجلماعية "توليد  
اخلارجية غري املقصودة اليت تكتسبها الشركات بفضل كوهنا جزءا من جتّمع ما، يف حني أن               

وميكن للعمل اجلماعي أن يكون يف شـكل        . األوىل تتحقق نتيجة ألعمال مشتركة مقصودة     
 ، أو تعاون رأسي بني    نتاجتعاون أفقي بني الشركات العاملة يف نفس املستوى من سلسلة اإل          

وقد يترتب على التعـاون الرأسـي       ). التعاون اخللفي (املنتجني النهائيني وموّردي مدخالهتم     
  ).التعاون األمامي(أيضا تبادل املعلومات املتعلقة بالسوق بني املشترين واملنتجني 

   والعامليةاإلقليميةدمج املستثمرين القائمني يف سالسل القيمة     
: عّين لربامج التشبيك أن تنتهج طريقني متكاملني، يتUNCTAD (2001) للمرجع طبقاً  

إقامة روابط جديدة بني املؤسسات احمللية واألجنبية، وتعميق الروابط القائمة بغية تنمية القـدرة    
وينبغي أن تتمثل الغاية يف تيـسري االرتقـاء بنوعيـة منتجـات             . ية للمؤسسات احمللية  نتاجاإل

ستعانة باملصادر اخلارجية وجاذبيـة التجّمـع    االحمللية على   املؤسسات احمللية بغية زيادة القدرة ا     
  .لالستثمار الداخل

ومن هذا املنطلق، ينبغي جلهود التشبيك أن تسعى إىل مساعدة املؤسسات احمللية على               
وميكـن  .  املشترك وتقاسم املعرفـة نتاجتكوين عالقات استراتيجية ذات اجتاهني تركز على اإل  

شكل ترتيبات التعاقد من الباطن أو املشاركة الرأمسالية، على أسـاس           هلذه الشراكات أن تتخذ     
ويـشري املرجـع    . رؤية بعيدة األجل بدال من االعتبارات القصرية األجل مثل الربح الـسريع           

UNCTAD (2001) إىل أنه يف حالة األنشطة القائمة على كثافة رأس املال والتكنولوجيا، يتعّين 
 روابط متعددة مع الشركات عرب الوطنية ومعاهـد البحـوث           على جهود التشبيك أن ُتنشئ    

وميكن للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن تـساعد         . مداداتاإلاملتخصصة ومصادر   
  .عمالءها فيما يتعلق هبيكلة املشاريع املشتركة والتفاوض بشأهنا واتفاقات نقل التكنولوجيا

لربامج حتتاج إىل التركيز على التجمعات أو     وتوحي أفضل املمارسات بأن مثل هذه ا        
خـذ احتياجـات    أ لنهج مدفوع بالطلـب ي     ّتباعاًاالشبكات القائمة ذات اآلفاق الواعدة،      

. الشركات عرب الوطنية يف احلسبان ويسعى إىل مساعدة املؤسسات احمللية على تلبية متطلباهتا            
جـراء تقيـيم شـامل      إات احمللية و  وتتمثل نقطة بداية ممكنة يف استبانة الشبكات أو التجمع        

ومىت تكونت شبكة، ميكن عندئذ للهيئة الفلسطينية العامة        . جملاالت قوة التجمعات وضعفها   
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لتشجيع االستثمار أن تتصل بالشركات عرب الوطنية وتربطها بشبكة املؤسسات احمللية، وهبذا            
لك على الدمج بـني  وينطوي ذ. حتّول دورها من دور وسيط الشبكة إىل دور منّسق الشبكة  

عملية توفيق واالرتقاء بأنشطة املوردين احملليني من أجل إقامة شـراكة اسـتراتيجية بـني               
  .املؤسسات والشركات عرب الوطنية

ويتطلب االضطالع هبذا الدور أن حتدد اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االسـتثمار              
لية بالشركات عرب الوطنية، بالتشاور     أشكال الشراكة والتحالف املمكنة لربط املؤسسات احمل      

تقان التكنولوجيا النقل   إلوتشمل التدابري الشائعة    . مع رابطات األعمال واالحتادات الصناعية    
؛ والترخيص وشراء املعارف    )الذي ُتجسده اآلالت واملعدات املستوردة    (املُدخل للتكنولوجيا   

ـ         أي مقابـل سـداد     (ض  وبراءات االختراع والرخص واملخططات على أساس جتاري حم
شراك املؤسسات األجنبية، وال سيما الشركات عرب الوطنية،        إ؛ و )العائدات ورسوم الرخص  

وتتطلب مثل هذه التدابري  . يف تنمية القدرة احمللية من خالل برامج التدريب والتلمذة الصناعية         
ا ُتصبح االتفاقات   وهن. التوصل إىل فهم مشترك للقضايا القانونية النامجة عن نقل التكنولوجيا         

  . بشأن املعايري املشتركة ضروريةاإلقليميةالثنائية و
  ١اجلدول 

  العناية باالستثماراتخطة عمل مقترحة للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار يف جمال 

  األجل املتوسط  األجل القصري  العناية باالستثماراتأنشطة 
حاطـة  إعداد منتجات جديـدة إل      •  نشر املعلومات

 باستمرار بالتطورات   املستثمرين علماً 
والفرص الناشئة اليت تـؤثر بـشكل       

  مباشر على أدائهم
  اختبار املنتجات جتريبياً  •
  طرح املنتجات لالستخدام  •

إجراء دراسة استقصائية طلبا لتعليقات املستثمرين        •
  على اخلدمات وتعديلها عند االقتضاء

الشراكات مع مؤسسات التدريب    
  ث والتطوير املتخصصة والبح

إقامة شـراكات مـع مؤسـسات         •
 اإلقليميةالتدريب والبحث والتطوير    

  والدولية املعنية

القيام بـدور الوصـلة البينيـة بـني أعـضائه             •
  وهذه املؤسسات

خــدمات التــشبيك والتجميــع 
  اجلغرافية - القطاعية

إعداد ملخص جبوانب قصور مهارات املستثمرين        •  
  طاعحسب الق

تصميم برنـامج متكامـل للتـشبيك وتكـوين          •
التجمعات من أجل تعزيز التعاون املباشر فيما بني        
املستثمرين وبني عمالء اهليئة وقطـاع األعمـال        

  الفلسطيين
  طالق الربنامجإلحشد دعم اجلهات املاحنة   •
  االضطالع بدور منسق الشبكة  •
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  األجل املتوسط  األجل القصري  العناية باالستثماراتأنشطة 
إدماج عمالء اهليئـة يف سالسـل      

  والعاملية اإلقليميةالقيمة 
 اإلقليميـة تكوين فهم شامل لـسالسل القيمـة          •  

استهداف الشركات عرب الوطنية    /والعاملية واستبانة 
  احملتملة للتجمع املختار، واحتياجاهتا

إجراء دراسة استقصائية مفصلة ملختلف أشـكال         •
الشراكة والتحالف املمكنة لربط املؤسسات احمللية      

  بالشركات عرب الوطنية
لشبكات اليت تضم مؤسسات حملية مستعدة      حتديد ا   •

لتوحيد جهودها واملضي قدما يف سياق اإلطـار        
  احملدد الجناز غايات الشبكة املقترحة

 طالق الربنامجإلتصميم برامج ربط وحشد الدعم   •

  الدعوة للسياسات    
صـالحية  اإلينبغي استخدام وظيفة الدعوة للسياسات من أجل تـشجيع التـدابري              
وتنمية قدرة االقتصاد الفلسطيين التنافـسية      العناية باالستثمارات   استراتيجية  جناح  إلالالزمة  

وُيربز التحليل عددا من التوجهات والتدابري السياساتية       . على مستوى املؤسسات بشكل عام    
وترد حملة عامة عن هذه التدابري أدناه، وقـد         . اليت يتعّين أن تشكّل حمط تركيز هذه الوظيفة       

وميكن للهيئة الفلسطينية العامة    . ا حبيث تدعم وظيفة توفري اخلدمات للمستثمرين      جرى ترتيبه 
لتشجيع االستثمار أن تعزز هذه التدابري من خالل ورقات بيضاء تعتمد هنجا قائما على حل               

 وينبغي هلذه الورقات أن تـوفّر بيانـاً       . املشاكل فيما يتعلق باالحتفاظ باالستثمار وتشجيعه     
ة املصادفة وأن حتدد الغايات واألولويات االستراتيجية املتعلقـة باالسـتثمار            باملشكل واضحاً

لـربامج وأشـكال   اواخليارات السياساتية الرئيسية املتاحة للتصدي هلذه الغايات، إىل جانب  
  ).مثل خيارات االستثمار الرأمسايل وغري الرأمسايل واحمللي واألجنيب(املشاركة املمكنة 

   لتنظيم االستثمارإطار قانوين شامل    
ينبغي معاملة توحيد اإلطار القانوين الفلسطيين ومواصلة تطويره معاملة تفضيلية من             

جانب اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار، كما ينبغي أن ينصب عليهما تركيز وظيفة             
ة املؤسـسية   وبالنظر إىل القـدر   .  من األجل القريب   عتباراًااهليئة اخلاصة بالدعوة للسياسات     

صـالح القـانوين يف حتديـد       اإلاحملدودة للسلطة الفلسطينية، يتمثل شرط أساسي لنجاح        
نفـاذ  اإلاألولويات وترتيب سّن القوانني اجلديدة مع بذل اجلهود يف الوقت نفسه لـضمان              

وفيما يلي مناقشة للقضايا العامة واخلاصة اليت ميكن أن تتصدى هلا جهود الدعوة اليت        . الفّعال
وتتعلق هذه القضايا بقانون تشجيع االسـتثمار       . صالح القانوين اإلتضطلع هبا اهليئة يف جمال      

.  وتنقيحه املقترح، الذي أعد مؤخرا لكي ينظر فيه اجمللس التشريعي الفلـسطيين    ١٩٩٨لعام  
ويوّسع التنقيح املقترح عضوية جملس إدارة اهليئة من أجل السماح مبشاركة أكرب من جانب              
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كما يوسع والية اهليئة مـع      ) ١٤املادة  (اخلاصة   - ت املختصة وتعزيز الشراكة العامة    الوزارا
وهو يوفّر أيـضا حـوافز      ). ١٥املادة  (التركيز بشكل خاص على خدمات الرعاية الالحقة        

إضافية على االستثمار مثل منح اجلنسية فورا للمواطنني األجانب الذين يقومون باستثمارات            
  ).٦املادة (لفلسطينية احملتلة ااألرض جوهرية يف 

  القضايا العامة    
تبسيط التشريعات الراهنة اليت تـنظم االسـتثمار وحتـديثها، وتوحيـد              )أ(  

  التشريعات يف الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء؛
  نفاذه؛إفالس وضمان قابلية اإلقانون مراجعة   )ب(  
اسـية لـسياسة االسـتثمار      التمييز بني األحكام اليت تصوغ املبادئ األس        )ج(  

وينبغي إدماج األحكام األوىل    . واألحكام اليت حيتاج األمر إىل تكييفها تبعا للظروف اجلديدة        
  ختصاص هيئات تنظيمية؛ايف قانون االستثمار، يف حني ُيمكن لألخرية أن تكون من 

من عملية املوافقـة علـى املـشاريع        إلزامي  البيئي كجزء   التحليل  تضمني    )ج(  
  .تثمارية املقترحة وجتسيد محاية البيئة يف قانون االستثماراالس

  القضايا املتعلقة بقانون االستثمار احلايل وتنقيحه املقترح    
براز السمات والتوجهات الرئيسية    إلميكن إضافة ديباجة لقانون االستثمار        )أ(  

  عامة لالستثمار؛صالحات اجلارية وكذلك اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني البيئة اللإل
       ينبغي توسيع مفهوم االستثمار وبيان العناصـر الـيت تكّونـه          : التعاريف  )ب(  

وميثل التنقيح املقترح خطوة يف هذا االجتاه، حيث يوفّر تعريفا واضحا لتوسـيع             ). ١املادة  (
 تكـّون   بيد أنه يتعّين تعزيزه بتعاريف واضحة لباقي العناصر اليت        . ةتاالستثمار واألصول الثاب  

االستثمار، مبا يف ذلك املمتلكات غري املادية مثل براءات االختراع وغري ذلك مـن حقـوق       
املـستثمر  "وعالوة على ذلك ينبغي جعل تعريـف        . امللكية الفكرية واالستثمار يف احلوافظ    

   ودقة؛أكثر وضوحاً" الوطين
 دخـول   ال يوضح التنقيح املقترح متطلبـات     : نشاءاإلمتطلبات الدخول و    )ج(  
  وينبغي تعزيز القانون مبعايري دقيقة؛). ٣املادة (نشاء املؤسسات إالسوق و
ينبغي لقانون االسـتثمار أن حيـدد بوضـوح         : عفاءات وسائر احلوافز  اإل  )د(  

عفاءات وغري ذلك من احلوافز للمستثمرين احملليني واألجانب، واملعـايري          اإلاستثناءات منح   
. ناول التنقيح املقترح مبزيد من اإلسهاب معايري منح احلـوافز         ويت. جراءات العامة ملنحها  اإلو

؛ وميكن )٤املادة (عفاءات واحلوافز اإلستفادة من االوهو يزيد من عدد القطاعات اليت ميكنها 
سناد أولويات للقطاعات اليت ُتسهم على حنو اسـتراتيجي يف          إالذهاب أبعد من هذا خبطوة ب     

ضا تعريفا أكثر دقة لقيمة االستثمارات اليت ستستفيد من القانون          وهو يوفّر أي  . منائيةاإلالرؤية  
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وعالوة على ذلك، يتضمن التنقيح املقترح أحكاما خاصة باملؤسسات العاملـة           ). ٢٣املادة  (
جـراءات  اإلبيد أن االستثناءات و   ). ٢٣املادة  (يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      

 ٢٤املـواد  (تاج مزيدا من التعزيز مبعايري مفصلة وواضحة عفاءات واحلوافز حتاإلاخلاصة مبنح   
وعالوة على ذلك، فبالنظر إىل مدى األزمة االقتصادية الراهنة، مـن اجلـدير             ). ٣١ و ٢٥و

النظر يف إدراج املؤسسات القائمة، وال سيما املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة، ضـمن               
  املؤسسات املؤهلة للحصول على حوافز االستثمار؛

وينبغـي للقـانون أن     . ميكن جعل املعامالت العقارية أكثر سهولة ومرونة        )ه(  
  يتصدى أيضا لقضية رهن األصول ذات الصلة والتعهد هبا كضمان؛

يتضمن قانون االستثمار عدة حاالت متييز، على خمتلف الدرجات         : التمييز  )و(  
  :وهي تتعلق مبا يلي. وبطرق خمتلفة

ـ      '١'  مـن   ٢٣ و ١١ و ١٠ و ٦ و ٣واد  احلاالت املترتبة على أحكام امل
القانون، واليت يقتضي األمر تعديلها لضمان عدم التمييز والشفافية         

وينبغي على وجه اخلـصوص احلـد مـن         . واملعاملة غري التعسفية  
  ؛)٣١ و٢٤املادتان (السلطات التقديرية 

 إىل حـد بعيـد      ٢٣خيدم نظام احلوافز املبني يف املادة       : نظام احلوافز  '٢'
ت الكبرية على حساب املؤسسات الصغرية واملتوسطة       مصاحل املؤسسا 

. اليت تبلغ من الصغر حدا حيرمها من التأهل للفوائد املنصوص عليهـا           
ومثة حاجة أيضا إلعادة النظر يف تركيـز املـادة احلـصري علـى              

وحيتاج األمر إىل وضع تدابري منفـصلة ملـنح      . املستثمرين اخلارجيني 
ويف هـذا الـصدد، ميكـن       . خاصةاملؤسسات اململوكة حمليا مزايا     

وعالوة . ٢٤استعراض النظام الضرييب الراهن وكذلك أحكام املادة        
على هذا، فثمة حاجة إىل توسيع حوافز االستثمار حبيث تشمل نطاقا           

وميكن ملثل هذه التدابري    . داريةاإلأوسع من التدابري الضريبية واملالية و     
حـصول علـى    أن تشمل استهالكا أسرع لألصول وضـمانات لل       

القروض وبدالت إلعادة االستثمار، وأن ترتبط بالغايات واألولويات        
  .منائية للسلطة الفلسطينيةاإل

تفتقر اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار إىل       : اختيار املعايري  '٣'
استراتيجية مفصلة وجمموعة معايري الختيار املشاريع االسـتراتيجية        

  اليت ُيمكن أن تستفيد من ميزات حمددة؛
دراج نظام لالسـتثمارات    إميكن إثراء قانون االستثمار ب    : تشجيع التصدير   )ز(  

عفاءات اإل"حنو التصدير، ال سيما وأن القانون يتضمن أصال حكما بشأن           نشطة املوجهة   األو
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 للمنـاطق   املشاريع املوجهة حنو التصدير   صفة  وميكن منح   ". ستثنائية للمشاريع التصديرية  اال
بيد أنه من غري املستصوب معاملة الشركات اليت ال تقع يف منطقة صناعية معاملة              . الصناعية
النظام الذي يستهدف اجتذاب االستثمارات املوجهة حنـو التـصدير          فإن  وبالتايل،  . متييزية

ويف ظـل نظـام     . الفلسطينية احملتلة بكاملها ميكن أن يتسم باملزيد من املزايا        األرض  ويغطي  
كهذا، ميكن لكل مؤسسة أن تستفيد من القانون، بصرف النظر عن موقعهـا، شـريطة أن                

  متتثل ملتطلبات حمددة؛
 أن تتصدى لشروط املصادرة     ٨ و ٧ميكن ألحكام املادتني    : ارمحاية االستثم   )ح(  

وميكن النظر يف توفري ضمانات بشأن وصول املستثمر للعملـة          . القانونية مبزيد من الوضوح   
وعالوة على ذلك، ميكن للقـانون أن       . ١١ و ١٠األجنبية يف احلاالت املوصوفة يف املادتني       
ة ألحكام اتفاقيات ضـمان االسـتثمار املتعـددة         يشري إىل إمكانية امتثال السلطة الفلسطيني     

وميكن لعمل اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار يف هذا الـصدد           . اإلقليميةاألطراف و 
 إكمال أحكام قانون االستثمار املتعلقة بضمانات االستثمار ومحايته وفقاً        ‘ ١‘أن يركز على    

          الوكالة الدوليـة لـضمان االسـتثمار،      عادة تنشيط التعاون مع     إو‘ ٢‘للنسق املوصوف؛   
  نشاء مؤسسة وطنية لضمان الودائع؛إو‘ ٤‘نشاء مؤسسة وطنية لضمان االستثمار؛ إو‘ ٣‘

 من قانون االستثمار    ٣٣ميكن توسيع نطاق املادة     : استقرار نظام االستثمار    )ط(  
ن يذهب أبعد من هذا بل وميكن للقانون أ. حبيث تنطبق على أي تغيري ميس شروط االستثمار       

خبطوة، وذلك بتوفري ضمانات للمستثمرين حبيث انه لو ُعدلت شروط االسـتثمار ُتتـاح               
  ستفادة من أكثر النظم مالءمة وُيترك له يف ذلك اخليار؛االللمستثمر إمكانية 

 مـن قـانون     ٤٠ و ٣٩املادتـان   (تسوية املنازعات املتعلقة باالسـتثمار        )ي(  
وب إدراج أحكام عن تسوية املنازعات بـني األطـراف اخلاصـة            من املستص ): االستثمار

واإلشارة إىل قواعد للتحكيم وكذلك إىل قواعد الغرفة التجارية الدولية واملركـز الـدويل              
ـ        . لتسوية منازعات االستثمار   جراءات للتوفيـق   إوُيوصى أيضا باألخذ على حنو منـهجي ب

ستفادة من املرونة   اال التحكيم، من أجل     لزامية قبل الشروع يف إجراءات    إوالوساطة كمرحلة   
وينبغي أيضا أن يؤخذ يف احلسبان بعض القضايا        . اليت توفرها األدوات البديلة حلل املنازعات     

وينبغـي للهيئـة   . احملددة املتعلقة باملنازعات الدولية وعالقاهتا بتشريعات التحكـيم احملليـة     
  .رحات على هذا النحو وأن تدعمهاالفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن تقدم مقت

  القضايا املتعلقة باملؤسسات املتعثرة    
فالس وغريه من قضايا الشركات، حتتل اهليئـة الفلـسطينية      إلفيما يتعلق با    )أ(  

عسار املايل  اإلالعامة لتشجيع االستثمار موقعا جيدا يسمح هلا باستعراض حاالت حمددة من            
لزامية مثل التوسط   إ عن طريق صياغة إجراءات مرنة غري        ورعاية املفاوضات اخلاصة، ال سيما    

  عداد قائمة خرباء؛إوالتوفيق والوساطة و
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ميكن للهيئة أن تنظر يف تشجيع تدابري لضمان مواصلة املؤسسات املتعثـرة              )ب(  
وعلى وجه اخلصوص، باإلمكان السماح     . ألنشطتها وعمل السوق الرأمسالية على حنو فّعال      

صدار أنواع معّينة   إواع املؤسسات التجارية بالتعامل يف األوراق املالية وب       للشركات وسائر أن  
  من األوراق املالية، مبا يف ذلك التزامات الديون املضمونة وغري املضمونة؛

ينبغي أن تصاحب التدابري املذكورة أعاله خطوات هتدف، علـى سـبيل              )ج(  
مسية الدنيا والسماح بإعادة شراء     اال القيمة   املثال، إىل إلغاء متطلبات رأس املال األدىن وتقليل       

. دين الشركة أو صكوكها املالية وحتسني االمتيازات املمنوحة للشركات القابضة واخلارجية          
  وينبغي للهيئة أن ُتشجع التغيريات املطلوبة يف النظام القضائي؛

قد ترغب اهليئة أيضا يف النظر يف تقدمي مشروع تعديالت علـى القـانون                )د(  
جيـار  إل، وا "البناء فالتـشغيل فنقـل امللكيـة      "الراهن من أجل إدراج ترتيبات تعاقدية مثل        

شراك اإلواالستعانة مبصادر خارجية، وكذلك أشكال تعاقدية أخرى، وذلك من أجل تيسري            
  .غري الرأمسايل للقطاع اخلاص، ال سيما يف القطاعات اليت حيتاج األمر فيها للمشاركة اخلاصة

  املتعلقة حبماية حقوق امللكية الفكريةالقضايا     
عادة ما ُيحجم املستثمرون األجانب عن إتاحة ما لديهم من تكنولوجيا وعالمـات           

ومثة حاجة  . جتارية للشركاء احملليني احملتملني ما مل توجد محاية مناسبة حلقوق امللكية الفكرية           
وبالتايل، يتعّين على   . ة ابتكارية لتوفري حافز للقيام باستثمارات مكلفة وغري مضمونة يف أنشط        

 للمؤسسات والقوانني املتعلقـة    صالحاًإاهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن تستهل        
. حبماية حقوق امللكية ونقلها ورهنها ونزع ملكية األصول املتعهد هبا بطرق غـري قـضائية              

 من  ١هوم االستثمار يف املادة     وُيمكن خلطوة أوىل يف هذا االجتاه أن تشمل إعادة تعريف مف          
  .قانون االستثمار على حنو يتضمن حقوق امللكية الفكرية

عداد قانون منفصل حلماية حقـوق      إويف غضون ذلك، ينبغي للمداوالت اخلاصة ب        
االعتراف بالعالمات التجارية ومحايتها؛    ) أ: (امللكية الفكرية أن تبدأ بالتصدي للقضايا التالية      

           صة أمام األطراف الثالثة لالعتراض على تـسجيل العالمـات التجاريـة؛           وإتاحة الفر ) ب(
واالعتراف باألسرار التجارية أو الصناعية والتكنولوجيات اجلديدة واحلقـوق األدبيـة           ) ج(

وتعريـف  ) د(ومحايتها، وكذلك احلال بالنسبة حلقوق التأليف للمؤلفني والفنانني واملمثلني؛          
وحتديث نظام  ) و( وتدمريها؛   املنتهِكةووضع إجراءات ملصادرة السلع     ) ه(نتهاك وكشفه؛   اال

  .تسجيل العالمات التجارية وبراءات االختراع
ومجيع هذه املقترحات مهمة لضمان مالءمة اإلطار القانوين لالحتفاظ باالستثمارات            
التنمية الفلسطينية  صالحية أن يتفق مع احتياجات      اإلبيد أنه ينبغي لتسلسل التدابري      . واجتذاهبا
وجتدر اإلشارة إىل أنه مل يتسن تنفيذ معايري أعلى حلماية حقوق امللكية الفكرية يف              . ورؤيتها

وبالتـايل، ينبغـي    . البلدان النامية إالّ بعد بلوغ مستوى عتيب مـن التقـدم التكنولـوجي            
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قا للتكلفة مقابـل    صالحات القانونية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية أن تشمل حتليال متعم         لإل
الفلسطينية األرض  ويتسم ذلك بأمهية خاصة بالنظر إىل أن        . العائد وفهما آلثارها على التنمية    

احملتلة مستورد صاف للمنتجات القائمة على املعرفة وقد ينتهي هبا األمر إىل دفع أسعار أعلى               
وينبغـي  .  الذاتيـة  للحصول على هذه املنتجات قبل أن يتسىن هلا تطوير قدرهتا التكنولوجية          

نضمام للمعايري واالتفاقات الدولية،    االللسلطة الفلسطينية أن تدرس بعناية اآلثار املترتبة على         
وينبغي . ال سيما تلك اجملسدة يف اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية            

ق امللكية الفكرية بالنظر عتماد هنج متسلسل حلماية حقواللسلطة الفلسطينية أن تنظر أيضا يف 
إىل أهنا مل توقّع على اتفاق اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية وبالتـايل ال                

  .تعمل يف ظل جدول حمدود زمنيا من االلتزامات

  القضايا املتعلقة باللوائح اخلاصة بالعملة األجنبية    
ة اخلاصة بالعملة األجنبية يف املادتني      ُينظم قانون االستثمار بعض جوانب اللوائح القائم        

 اللتني تسمحان بتحويل العملة األجنبية املتعلقة باالسـتثمار األجـنيب إىل خـارج              ١١ و ١٠
ويف بلدان أخرى، تذهب األحكام القانونية إىل أبعد من جمرد ضمان حرية احلـصول     . فلسطني

ملة األجنبية ستتاح هلـم أو أنـه        فُيضمن للمستثمرين أن الع   . على العملة األجنبية للمستثمرين   
وبالتايل فمن املستصوب األخذ بأحكـام يف قـانون         . سيكون هلم األولوية يف احلصول عليها     

ويف هذا الصدد، ميكن    . االستثمار من شأهنا أن توفّر للمؤسسات األجنبية مثل هذه الضمانات         
قامة نظام مرافق مصرفية    إة  للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن تنظر يف تشجيع فكر         

وتشمل الفوائد املرتبطة مبثل هذا النظام احلد من اإلجـراءات املـصرفية            . لالستثمار يف اخلارج  
وزيادة التنافس املصريف ونقل املعارف املصرفية وترشيد املعامالت الدوليـة وتنميـة الـسوق              

  .صريف الداخلياملشتركة فيما بني املصارف وأخريا، وليس آخرا، تدويل النظام امل

  نظام ضرييب أكثر مالءمة    
ُيمكن حتسني احلوافز الضريبية حىت يف ظل البيئة االقتصادية والسياسية غري املؤاتيـة               
ويف األجل القصري ميكن للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االسـتثمار أن تـستهل،             . الراهنة

 شامال  إصالحيالقانوين، جهدا    ا اإلصالح يف   اإلسهامكجزء ال يتجزأ من جهودها يف سبيل        
وحتويل األرباح إىل احتياطيات قانونية معفـاة       ) ب(ترحيل اخلسائر؛   ) أ: (يركز على ما يلي   

وإعفاء أرباح األسهم اليت توّزعها الشركات ) د(وإعفاء األرباح املُرمسلة؛ ) ج(من الضرائب؛ 
سابات اجلاريـة وحـسابات      الفوائد املدفوعة على مجيع احل     وإعفاء) ه(القابضة واخلارجية؛   

  . األرباح النامجة عن نقل أسهم الشركاتوإعفاء) و(التوفري؛ 
وميكن تشجيع إعادة استثمار األرباح جبعلها معفاة من الضرائب، حىت ولو كـان               

وتشمل التدابري األخرى استهالكا أسـرع لألصـول        . االستثمار يف مؤسسة داخلية أخرى    
  .سلطات الضرائب خبصم النفقات الذي يربره الوضع السائداملادية وترحيل اخلسائر وقبول 
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وقد جيدر باهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن تقتدي بالتجارب الربيطانية             
 البلدان حوافز   اعتمدوقد  . والفرنسية، اليت جنحت يف تنشيط االستثمار يف الشركات اخلاصة        

 من الـضريبة    وإعفاء) ب(وقت االستثمار؛   " يأمام"إعفاء ضرييب   : ضريبية متشاهبة، تشمل  
وقـد زادت   .  من الـضريبة علـى األربـاح الرأمساليـة         وإعفاء) ج(على أرباح األسهم؛    

 ٢٠٠٣االستثمارات يف الشركات اخلاصة بدرجة مهمة يف كال البلـدين خـالل عـامي               
  .ثابتة نسبياً، يف حني ظلت األموال اليت مجعتها الشركات العاملة يف األسواق العامة ٢٠٠٤و

  تدابري مؤاتية لتنمية املهارات    
ال ُيمكن تعزيز القدرات التكنولوجية للمؤسسات إالّ إذا كانت هناك قدرات حملية              

فالقدرة التكنولوجية، يف هناية املطاف،     .  التكنولوجيات املكتسبة وتطويعها   إتقانقادرة على   
ل إىل احلاجة املاسة إىل تنظيم السياسة       ويشري التحلي . جمّسدة يف الناس وليس يف اآلالت فقط      

العمالية حول الغاية االستراتيجية املتمثلة يف توحيد التكنولوجيات القائمة علـى مـستوى             
ومن هذا املنطلق، ينبغي للسياسة العمالية أن تكون موّجه حنو تلبيـة            . املؤسسات وتوسيعها 

يز الروابط مع التخطيط التعليمـي      االحتياجات احمللية من املهارات، حبيث تشمل تدابري لتعز       
ويف األجل البعيد، يتعّين على السلطة الفلسطينية أن تستثمر . وتوجد شبكة أمان للقوة العاملة    
وفيمـا يلـي    .  قدرات حملية يف جمال البحث والتطوير      وإجياديف إنشاء برامج تدريبية متقدمة      

لعامة لتشجيع االستثمار أن تشجعها     قائمة بتدابري سياساتية مقترحة ميكن للهيئة الفلسطينية ا       
  :يف األجل املتوسط هلذه االستراتيجية

إعادة توجيه الربامج التدريبية اليت توفرها املراكز املهنية من أجل التـصدي              )أ(  
       وتشمل التدابري احملددة الـيت ُيمكـن اقتراحهـا         . جلوانب النقص اخلطرية اليت حددهتا اهليئة     

  :على اهليئة
للعلماء واألخصائيني   ورات تدريبية متقدمة من أجل السماح     إنشاء د  '١'

    التقنيني باالضطالع مبهـام اهلندسـة الـصناعية ودورات إعـادة           
تدريب من أجل تفادي آثـار االخـتالل النـاجم عـن التقـدم              

وُيمكن ملثل هذه الربامج أن ُتنشأ من خالل اتفاقـات          . التكنولوجي
فها مراكـز التـدريب     تعاون مع مؤسسات متخصصة وأن تستضي     

 أو اجلامعات؛/املهين و

ملساعدة املؤسسات  ) كالتخفيضات الضريبية مثال  (األخذ بنظم حوافز     '٢'
وميكن للسلطة الفلسطينية أن تنظر     . على تنفيذ براجمها التدريبية الذاتية    

 حزمة من االستحقاقات اخلاصة بالبطالة، مبا يف ذلك    استهاللأيضا يف   
امج قروض مدعومة للعـاطلني عـن العمـل         التأمني ضد البطالة وبر   

  واملشاريع املنطوية على خماطرة عالية نسبيا؛
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برنامج توجيهي أو برنامج لتبادل العاملني لتوفري التوجيه واملشورة ملختلف            )ب(  
  قطاعات القوة العاملة، مبا يف ذلك العاملون والعاملون حلساهبم وكذلك العاطلون عن العمل؛

يشمل ذلك حـشد    . الفلسطينية احملتلة األرض  خصص يف   مركز تدريب مت    )ج(  
الدعم من اجلهات املاحنة واملسامهة يف إعداد دورات تدريبية مصممة خصيـصا للتـصدي              

  جلوانب النقص يف مهارات العمالء؛
بناء قدرات يف جمال البحث والتطوير من أجل تيسري استيعاب التكنولوجيات             )د(  

ويتطلب تنمية هذه القدرات الـذهاب إىل       . تالئم األحوال احمللية  املستوردة وتكييفها وحتسينها ل   
 على البحث والتطوير لضمان مشاركة املؤسسات احمللية النـشطة          اإلنفاقأبعد من جمرد زيادة     
وبالنظر إىل ما يرتبط بزيادة قدرات البحث والتطوير من تكاليف مرتفعـة            . يف األنشطة البحثية  

ومن هـذا   .  هنج انتقائي  اعتمادرمبا تنظر السلطة الفلسطينية يف      ودرجة عالية من عدم التيقن، ف     
املنطلق، ميكن للسلطة الفلسطينية أن تبدأ بتشجيع البحث والتطوير يف اجملاالت اليت تـستجيب              
الحتياجات قطاع األعمال الفورية، تاركة االستثمارات يف البحث والتطوير األكثـر تقـدما             

  .ية الذاتيةنتاجمي املؤسسات قدراهتا اإلوابتكارا ملراحل الحقة عندما تن

  زيادة التوسط املايل    
توحي ديناميات النمو احملددة يف الفصل الثاين للمؤسسات املـشاركة يف الدراسـة               

االستقصائية أن من اخلطأ أن خيلص املرء إىل أن الوصول إىل التمويل اخلارجي على حنو أكرب                
وسوف يكون من اخلطأ أيضا أن خيلص       .  السياسي وأسرع ينبغي أن ينتظر زوال عدم التيقن      

 وبدالً. املرء إىل أن تيسري الوصول إىل التمويل سيحّسن وحده قدرة املؤسسات على املنافسة            
من ذلك، ينبغي معاملة حتسني وصول املستثمرين للتمويل كأحد مكونـات هنـج شـامل               

لتمويل اخلـارجي بطريقـة     يتصدى للقيود اليت تعرقل منو املؤسسات ويسمح هلا باستخدام ا         
وعالوة على ذلك، ينبغي النظر إىل مشكلة زوال التوسط املايل أيضا بوصـفها             . استراتيجية

جتسيدا حملدودية فرص االستثمار يف ظل سياسة القيود املفروضة على احلركـة واإلغـالق              
 االستثمار، إذا   وميكن للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع    . اليت ما فتئت تزداد صرامة     اإلسرائيلية

، أن تشجع التدابري التالية الرامية إىل تيسري وصـول املؤسـسات        االعتبارما أخذت ذلك يف     
  :للتمويل خالل املرحلتني الثانية والثالثة من الربنامج

  توسيع نطاق الضمانات املقبولة    
د ميكن للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن تشجع فكرة اسـتخدام العهـو              

وعادة تغطي العهود مسائل مـن      . أو كضمان إضايف  املعتمدة على األصول    كبديل للضمانات   
وأكثـر  . قبيل رأس املال العامل ونسب الدين إىل املشاركة الرأمسالية ومدفوعات أرباح األسهم    

تقدم تقارير دورية عن وضعها املايل بالتفـصيل؛        ) أ: (العهود شيوعا هو التزام من املؤسسة بأن      
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 وتطلب موافقة املُقرض قبل القيام باستثمار ميكن أن يعرض قدرهتا املالية علـى الوفـاء                )ب(
  .وتدفع فوائد ورسوم أعلى إذا ما جتاوز مركزها املايل حدودا متفقا عليها) ج(بالديون للخطر؛ 

ومن األمثلة النمطيـة للعهـود      . وميكن استخدام العهود السلبية أيضا لنفس الغرض        
 املقترضني بعدم حتّملهم للمزيد من إللزامليت تستخدمها مؤسسة التمويل الدولية    السلبية تلك ا  

وميكن للهيئة الفلسطينية العامـة     . القروض أو زيادة عبء ديوهنم دون التشاور مع املصارف        
لتشجيع االستثمار أن تدرس، بالتنسيق مع السلطة النقدية الفلسطينية، استخدام العهود، وإن            

وميكن إنشاء جلنة خمصصة من أجل إعداد عهود منهجية ميكـن           . تخدامهاأمكن، حتسني اس  
  .للمؤسسات املالية املقرضة أن تقبلها على نطاق واسع كبديل للضمانات أو كضمان إضايف

  إنشاء نظم لالئتمان والتأمني    
 احملافظة الـيت تنتـهجها املـصارف        اإلقراض، ففي ضوء سياسات     كما ذُكر آنفاً    

واملؤسسات املالية غري املصرفية بدور حاسم يف       الصغري  ع مؤسسات التمويل    التجارية، تضطل 
         ومع ذلك، فبالنظر إىل حمدودية قـدراهتا ومواردهـا،         . تلبية االحتياجات املالية للمؤسسات   

وينبغي هلا باألحرى أن ُتكّمل النظـام       .  هذه املؤسسات بديال للنظام املصريف     اعتبارال ميكن   
وظيفته كموفِّر للتمويل لعمالء اهليئة الفلسطينية العامـة لتـشجيع االسـتثمار            املصريف يف   

  .وللمؤسسات الفلسطينية عموما
وميكن حتقيق ذلك بإنشاء ُنظم خاصة لضمان االئتمان تستطيع مؤسسات التمويـل              

يف البالغ الصغر واملؤسسات املالية غري املصرفية مبوجبها أن تستغل قاعدة ودائع النظـام املـصر              
. لتمويل خطوطها االئتمانية، وبذلك تقوم بدور الوسيط بني املقترضني احملـتملني واملـصارف          

وتتوىل هذه املؤسسات فرز املقترضني ورصد أدائهم وحتمل املسؤولية جتاه املصارف يف حالـة              
ومن املهّم لنظم الضمانات أن تشمل عملية تضم املـصارف ورابطـات            . التخلف عن السداد  

 بإعدادلغرف التجارية احمللية من أجل توفري املساعدة ألصحاب الطلبات فيما يتعلق            األعمال وا 
ويسمح هذا النهج بالتركيز على املؤسسات الـيت لـديها          . خطط األعمال التجارية وتنفيذها   

وعالوة على ذلك، فلكي تـتمكن      . خطط لألعمال التجارية جديرة بالثقة، ويسند هلا األولوية       
بالغ الصغر واملؤسسات املالية غري املصرفية من أداء هذا الدور مبزيد مـن             مؤسسات التمويل ال  

الفّعالية، ينبغي تزويدها مبا يكفي من املوظفني للتعامل مع طلبات القروض دون إبطاء واختـاذ               
وينبغي لتدابري بناء   . إجراءات تصحيحية فورية عندما يبلغ التخلف عن السداد مستويات معّينة         

وضع معدالت فائدة وجداول رسوم تكفي لتغطية تكاليف        ) أ: (ز على ما يلي   القدرات أن ترك  
والوصول بـسرعة   ) ب(الربنامج التشغيلية وكذلك التكاليف املرتبطة باحلصول على التمويل؛         

ائتمان املتابعة من أجل السماح لرجال األعمال بتنمية أعماهلم وتشجيع الـسداد؛            /إىل قروض 
وحتقيق أحجام مرتفعة وانتشار مهم عن      ) د(لتخلف عن السداد؛     حازمة حلاالت ا   وإدارة) ج(

والتنسيق والتعاون على حنو أفـضل بـني        ) ه( وادخار مناسبة؛    إقراضطريق تصميم منتجات    
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ووضع معايري دنيا لألداء    " املقترضني السيئني "، كتبادل املعلومات عن     الصغريمؤسسات التمويل   
  . لتقدير اجلدارة االئتمانيةالصناعي، ومع مرور الوقت، إنشاء هيئة

ومثة آلية أخرى لتيسري وصول املؤسسات للتمويل اخلارجي، وهي تتمثل يف إنـشاء               
وتضمن هذه النظم قرض املُقترض ضد خماطر التخلف عن السداد عن           . نظم لضمان القروض  

ة العامة وميكن للهيئة الفلسطيني . طريق فرض عالوة تأمني تتقامسها املؤسسة املُقرضة واحلكومة       
لتشجيع االستثمار أن تشجع أيضا إنشاء نظام منفصل لضمان االئتمان من أجل متويل أنشطة       

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطة التجارية، وكذلك نظام لتأمني القروض
  ٢اجلدول 

  خطة عمل مقترحة للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار يف جمال الدعوة للسياسات

  األجل املتوسط  األجل القصري   الدعوةالسياسات موضع
 الضغط من أجل سـّن قـانون االسـتثمار         •  إجراء استعراض لقانون االستثمار الفلسطيين  •  إطار قانوين شامل لتنظيم االستثمار

  املنقح املقترح
تقدمي مقترحات لتحسني النظام الـضرييب        •  نظام ضرييب مالئم

 الذي  الراهن، على أساس نتائج االستعراض    
  جرى لسياسة االستثمار

ــام  • ــن أجــل األخــذ بالنظ ــضغط م  ال
  الضرييب احملّسن

اتصاالت مع مؤسـسات    الشروع بإجراء     •  تنمية املهارات
 اإلقليميـة التدريب والبحـث والتطـوير      

والدولية املتخصصة طلبا ملشورهتا يف جمـال       
مكانية إقامـة   إتنمية املهارات واستكشاف    

  يةشراكات استراتيج

قتراح قوانني حلماية حقوق امللكية الفكرية      ا  •
منائية الفلسطينية، مـع    اإلتتماشى مع الرؤية    

تركيز خاص على القطاعات ذات األولوية       
  اليت حتتاج دعما ومحاية

قتراح استراتيجيات مناسبة لتعزيز القدرات     ا  •
  التكنولوجية للقطاعات ذات األولوية

وجه القصور  قتراح برامج تدريبية تتصدى أل    ا  •
  )١اجلدول (ت ااخلطرية املستبانة يف املهار

قتراح برامج إعادة تدريب لتفـادي آثـار        ا  •
  االختالل الناجم عن التقدم التكنولوجي

  قتراح برنامج لتبادل العمالةا  •
  :الضغط وحشد الدعم من أجل  •

دورات تدريبيـة متخصـصة     إطالق    •
تتصدى ألوجـه القـصور املـستبانة       

  ت؛اهاريف امل
دورات إعادة تدريب متخصصة    إطالق    •

التقدم  لتفادي آثار االختالل الناجم عن    
  التكنولوجي؛
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  األجل املتوسط  األجل القصري   الدعوةالسياسات موضع
  ستهالل برنامج لتبادل العمالة؛ا  •
إقامة مركـز تـدريب متخـصص يف          •

  الفلسطينية احملتلةاألرض 
عداد مقترحات بشأن التوسط    إلإنشاء جلنة     •  زيادة التوسط املايل

  املايل واستعراضها
تقدمي مقترحات بـشأن توسـيع مـدى           •

  الضمانات املقبولة مقابل املخاطر االئتمانية
العمل على حنو وثيق مع مؤسسات التمويل         •

البالغ الصغر واملؤسسات املالية غري املصرفية،      
واملساعدة على تصميم نظام خاص أو نظم       
خاصة لضمان االئتمان ونظام خاص أو نظم       

  خاصة لتأمني القروض
قتراح بشأن إنشاء شركة لتـأمني أو       ا تقدمي  •

إعادة تأمني التجارة اخلارجية لكي تنظر فيه       
  السلطة الفلسطينية

  استهداف املستثمرين    
ميكن للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار أن تنظر أيضا يف إعـادة توجيـه                

األجنيب قات االستثمار   وظيفة اجتذاب االستثمار من التركيز على الزيادة احملضة يف كمية تدف          
املباشر األجنيب  املباشر الداخلة إىل خدمة القطاعات ذات األولوية عن طريق حشد االستثمار            

ويف هذا الصدد، ميكن للهيئة أن      . من بلدان معّينة توفّر االستثمار ومن الشركات عرب الوطنية        
طاع اخلاص من أجـل     تأخذ زمام املبادرة يف التنسيق مع املؤسسات احلكومية ومنظمات الق         

وينبغي للحملة أن حتدد املـستثمرين      . القيام حبملة الجتذاب االستثمار للقطاعات املستهدفة     
الفلسطينية احملتلة، سواء كانوا حمليني أو عربا أو دوليني، مع التركيز على            األرض  احملتملني يف   

ع األنشطة املقترحـة    وينبغي تنفيذها على التوازي م    . الفلسطينيني الذين يعيشون يف اخلارج    
ومبعىن آخر، ميكن للهيئة أن تستخدم األنشطة املقترحة        . أعاله وعلى حنو متكامل متاما معها     

فعلى سبيل املثال، ميكن استخدام الشبكة      . محلتها الجتذاب االستثمار  مضمون  كوسيلة لنشر   
ة لتشجيع االستثمار    والعاملي اإلقليميةدماج املؤسسات الفلسطينية يف سالسل القيمة       إلاملقترحة  

  .يف فلسطني
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  ٣اجلدول 
           خطة عمـل مقترحـة للهيئـة الفلـسطينية العامـة لتـشجيع االسـتثمار يف جمـال                  

  استهداف املستثمرين

  األجل املتوسط  األجل القصري  استهداف املستثمرين
أخذ زمام املبـادرة يف التنـسيق مـع          •  استهداف املستثمرين

ظمات القطاع  املؤسسات احلكومية ومن  
اخلاص املعنيـة مـن أجـل اسـتبانة         
القطاعات اليت تـستهدفها محـالت      

  اجتذاب االستثمار

تصميم محالت اجتذاب االسـتثمار       •
  القطاعية التركيز واستهالهلا وتعديلها

  احتياجات اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار من القدرات  - هاء  
    /مة لتشجيع االستثمار، اليت أنشئت يف كـانون الثـاين         ما زالت اهليئة الفلسطينية العا      

وتضم اهليئة يف الوقـت     . ، يف طور بناء قدراهتا املؤسسية وتوطيد هيكلها التنظيمي        ٢٠٠٠يناير  
جممع واحد للخدمات، واحلوافز، والترويج، والرعايـة الالحقـة،         : دارات عاملة إالراهن ست   

ويقوم على خدمـة هـذه اإلدارات إدارة الـشؤون          . والبحث والتنمية، واالستثمار اخلارجي   
وكـل هـذه    . دارة العالقات اخلارجية، ووحدة قانونية    إاإلدارية واملالية، والعالقات العامة، و    

 ١٥اإلدارة الـذي يـضم      اإلدارات مسؤولة أمام املدير العام، وهو مسؤول بدوره أمام جملس           
ويـرأس   . مؤسسات السلطة الفلسطينية  عضوا، مخسة منهم من القطاع اخلاص والباقون ميثلون         

  .جملس اإلدارة وزير االقتصاد الوطين، كما يشغل ممثل لوزارة املالية منصب نائب الرئيس
ومن املقرر إعادة هيكلة اهليئة تنظيميا يف املستقبل القريب من أجل تبسيط األنشطة               

إىل تصور مفـاهيمي    وذلك جيعل من العسري التوصل      . وحتسني الكفاءة والفعالية بشكل عام    
. واضح لكيفية إدماج فرادى مكونات الربنامج على أفـضل حنـو يف اإلدارات الرئيـسية              

هنا يف موقف عسري فيما يتعلـق       إوبصرف النظر عن الشكل اجلديد هليكل اهليئة التنظيمي، ف        
       وعلى وجه اخلصوص تفتقـر اهليئـة      . بتوطيد استراتيجية الرعاية الالحقة املقترحة وتنفيذها     

  :إىل ما يلي
  موظفون هلم خربة يف صناعات حمددة؛  )أ(  
         دارةإموظفون هلم خربة يف جمـال إجـراء الدراسـات االستقـصائية و              )ب(  

  قواعد البيانات؛
  ؛العناية باالستثمارات القائمةخربة بشأن أفضل ممارسات   )ج(  
  خربة يف جمال الوساطة لتكوين التجمعات والشبكات؛  )د(  
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ما زالت اهليئة تعتمد بشدة على السلطة الفلـسطينية         : موارد متويل داخلية    )ه(  
  لتغطية فاتورة مرتباهتا والتكاليف املرتبطة بتقدمي اخلدمات؛

صالت قائمة مع الشركات عرب الوطنية والشركات املنتسبة هلا يف األسواق             )و(  
   والعاملية؛اإلقليمية
  .عات يف البلدان املستهدفةمعلومات حمددة عن البلدان والقطا  )ز(  
وتعزى أغلب أوجه القصور يف القدرة املـذكورة أعـاله إىل البيئـة االقتـصادية                 

وقد أضـّرت   . أيضا من قدرة السلطة الفلسطينية على دعم اهليئة       حتد  والسياسية املناوئة، اليت    
فقد شـهدت   . ةاألزمة املالية اليت تعاين منها السلطة الفلسطينية بالفعل اهليئة كمؤسسة عام          

يف مواردها البشرية، حيث فقدت موظفني رئيسيني لصاحل القطاع اخلاص، مبا يف          تقلصاً  اهليئة  
ونتيجـة  . ذلك موظفون تلقوا تدريبا رمسيا يف إطار مشاريع خمتلفة ممولة من جهات ماحنـة             

إىل لذلك، اضطرت اهليئة إىل تقليص أنشطتها إىل جمرد تسجيل االستثمارات اجلديدة، إضافة             
  .دعم جهود السلطة الفلسطينية املتجددة لتشجيع االستثمار

ونتيجة هلذه احلالة املناوئة، يتسم دعم اجلهات املاحنة بأمهية حامسة بالنسبة لتنـشيط               
وحىت لو توافر للهيئة املوارد والدعم احلكومي فسيكون من         .  العناية باالستثمارات  استراتيجية
وسيكون من العسري كذلك    . ، هلا أن تنفذ الربنامج وحدها     ن مل يكن من املستحيل    إالعسري،  

ومن هذا املنطلق، ينبغي للهيئة أن      .  آن واحد  ستهالل مجيع األنشطة املقترحة يف    ابالقدر نفسه   
حدامها قصرية  إتتعاون مع املؤسسات األخرى وأن تنظر يف تقسيم االستراتيجية إىل مرحلتني            

  . أعاله٣-١د بالتفصيل يف اجلداول األجل واألخرى متوسطة األجل، كما ير
وترد تفاصيل اجملاالت احملددة اليت ينبغي جلهود بناء القدرات أن تركـز عليهـا يف                 

وينبغي أن  . ، الذي ُيسلِسل األنشطة عرب األجلني القصري واملتوسط       )٤اجلدول  (اجلدول التايل   
لفلسطينية العامة لتـشجيع    يسبق هذه األنشطة برنامج شامل لتوطيد اهليكل التنظيمي للهيئة ا         

وينبغي هلذا الربنامج أيضا أن يزّود اهليئة بنظم إدارة املعلومات الالزمة لتبـسيط             . االستثمار
  .إجراءاهتا، وكذلك باملهارات الداخلية يف جمال اإلدارة االستراتيجية
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  ٤اجلدول 
  اء القدراتخطة عمل مقترحة للهيئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار يف جمال بن
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  األجل القصري
تطوير نظام إدارة املعلومات    
التابع للهيئـة الفلـسطينية     

  العامة لتشجيع االستثمار 

خدمات استشارية من أجـل       •
تطــوير نظــام اهليئــة إلدارة 
املعلومات، مبا يف ذلك االرتقاء     

ــات ا ــة وبالرباجمي أو /لقائم
  تركيب براجميات جديدة

تدريب موظفي اهليئـة علـى        •
استخدام نظام إدارة املعلومات    

  احملدث

شركات تكنولوجيا املعلومات     •
  الدولية/واالتصاالت احمللية

نظام معلومـات حـديث       •
مصمم خصيصا من أجـل     
ــة  ــات التنظيمي االحتياج

دارية الداخليـة للهيئـة    اإلو
  ومالئم لتعزيز رؤيتها

خربة داخلية لصيانة النظـام       •
  وحتديثه

تطوير قدرة اهليئة على إجراء     
  الدراسات االستقصائية

خدمات استـشارية لتـصميم      •
قامة قاعدة بيانات لعمـالء     إو

  ستعمالاالاهليئة سهلة 
يئـة علـى    تدريب موظفي اهل    •

  استعمال قاعدة البيانات
تدريب موظفي اهليئة يف جمـال       •

صائية تصميم الدراسات االستق  
  دارهتاإو

الشركات الدوليـة املعنيـة       •
 بإجراء الدراسات االستقصائية 

ــهلة   • ــات س ــدة بيان قاع
ستعمال قائمـة يف مقـر      اال

  اهليئة 
خربة داخلية لصيانة قاعـدة       •

  البيانات وحتديثها
خربة داخلية بشأن إجـراء       •

تقييم لالحتياجـات علـى     
ــات  ــاس الدراسـ أسـ

  االستقصائية
 إقامـة   مساعدة اهليئة على  
  شراكات استراتيجية

خدمات استشارية ملساعدة اهليئة      •
على استبانة وكاالت تـشجيع     
االستثمار ومراكـز البحـوث     

   والدولية احملتملةاإلقليمية
خــدمات استــشارية تقنيــة   •

وقانونية لتحديـد األشـكال     
والشروط املناسـبة لترتيبـات     
الشراكة بني اهليئة واملؤسسات    

  ملعنية والدولية ااإلقليمية

  األونكتاد  •
الرابطة العامليـة لوكـاالت       •

  تشجيع االستثمار
  البنك الدويل  •

  قائمة بالشركاء احملتملني  •
ــراكة   • ــات ش ــل (آلي مث

الستخدام ) مذكرات التفاهم 
  اهليئة يف املستقبل

مساعدة اهليئة على مواصلة    
تطوير قـانون االسـتثمار     

  الفلسطيين

خدمات استشارية ملـساعدة      •
 على إجـراء اسـتعراض      اهليئة

  لسياسة االستثمار

سياسة استثمار منقّحة لكي      •  األونكتاد  •
 تنظر فيها السلطة الفلسطينية 
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تعريـف مـوظفي اهليئــة   
ــصادية  ــسياسات االقت بال

  املدفوعة بالتنمية

املشاركة يف حلقـات العمـل      •
التدريبية اليت تعقدها مؤسسات    

 اإلقليميـة البحث والتطـوير    
ــة عــن ا ــسياسات والدولي ل

االقتصادية املدفوعة بالتنمية يف    
ظل العوملة، وال سيما الروابط     
البينية بني التجارة واالسـتثمار   
وكذلك بني السياسة الضريبية    
والـسياسة املتعلقـة بالعمــل   
وحقوق امللكية الفكرية وتنمية    

  املؤسسات

  األونكتاد  •

الرابطة العامليـة لوكـاالت       •
  تشجيع االستثمار

  ويلالبنك الد  •

  منظمة التجارة العاملية  •

  ملنظمة العاملية للملكية الفكريةا  •

 مؤسسات البحوث املتخصصة  •

موظفون يف اهليئة مألوفة هلم       •
ــصادية   ــسياسات االقت ال

  املدفوعة بالتنمية

مساعدة اهليئة على تعزيـز     
رؤيتها، وال سيما دورهـا     
الرائد يف جمال االحتفـاظ     

  باالستثمار

 ملـساعدة   خدمات استشارية   •
اهليئة على تصميم استراتيجيات    
تروجيية لكـل مكـّون مـن       

  الربنامج

  األونكتاد  •

الشركات االستشارية املعنيـة      •
  باملواقع

مواد تروجيية الستخدام اهليئة      •
  الفوري

  األجل املتوسط

مساعدة اهليئة على تصميم    
برنامج متكامل للتـشبيك    

  وتنمية التجمعات

دة خدمات استشارية ملـساع     •
جراء تقييم  إاهليئة على تصميم و   

ــات   ــى الدراس ــائم عل ق
االستقصائية جلوانب قـصور    

  املهارات لدى عمالئها

خدمات استشارية من أجـل       •
تصميم الربنـامج املتكامـل     
للتشبيك وتنميـة التجمعـات    

  واختباره جتريبيا

خدمات تدريبيـة لتعريـف       •
ــضل   ــة بأف ــوظفي اهليئ م
املمارسات والتجارب الناجحة   

   جمال التشبيك والتجميعيف

  األونكتاد  •

  اليونيدو  •

الرابطة العامليـة لوكـاالت       •
  تشجيع االستثمار

استبيان لتقييم االحتياجات     •
الستخدام اهليئة يف تقييمات    

  االحتياجات يف املستقبل

موجز بأوجه القـصور يف       •
املهــارات لعمــالء اهليئــة 

  حسب القطاعات

برنامج متكامل للتـشبيك      •
 التجمعات لكي تنظر    وتنمية

  فيه اهليئة

ــة يف جمــال   • خــربة داخلي
  دارة التجمعاتإالتشبيك و

تعريــف اهليئــة بأفــضل 
املمارسات فيمـا يتعلـق     

  نفاذ العهودإب

خدمات تدريبية لتعريف اهليئة      •
  نفاذهاإباستخدام العهود و

موظفون يف اهليئة مألوف هلم       •  البنك الدويل  •
نفاذهـا،  إاستخدام العهود و  

 سيما كوسيلة لتوسـيع     ال
  مدى الضمانات املقبولة
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مساعدة اهليئة على تصميم    
محالت قطاعيـة التركيـز     

  الجتذاب االستثمار

خدمات استشارية ملـساعدة      •
اهليئة على تـصميم محـالت      
الجتذاب االستثمار حـسب    

  القطاعات

  األونكتاد  •
  اليونيدو  •
  القطاع اخلاص  •

محالت الجتذاب االستثمار     •
  قطاعاتحسب ال

مساعدة اهليئة على تصميم    
  قامة الروابطإلبرنامج 

خدمات استشارية لكي يتسىن      •
للهيئة أن تكّون فهما شـامال      

 اإلقليميــةلــسالسل القيمــة 
ــصلة وأن   ــة ذات ال والعاملي

تستهدف الشركات عرب   /حتدد
ــا   ــل ربطه ــة احملتم الوطني
بالتجمعـــات املختـــارة، 

  واحتياجاهتا
دة خدمات استشارية ملـساع     •

اهليئة علـى إجـراء دراسـة       
استقصائية مفـصلة ملختلـف     
أشكال الـشراكة والتحـالف    
املمكنة لربط املؤسسات احمللية    

  بالشركات عرب الوطنية
خدمات استشارية ملـساعدة      •

نـشاء  إاهليئة علـى حتديـد و     
شبكات تـضم املؤسـسات     
املستعدة لتوحيـد جهودهـا     
واملضي قدما يف سياق اإلطـار     

ايـة الـشبكة    احملدد لتحقيق غ  
  املقترحة

  اليونيدو  •
  األونكتاد  •
  مركز التجارة الدويل  •
  الوكالة األملانية للتعاون التقين  •
املنظمــة اليابانيــة للتجــارة   •

  اخلارجية 
الدوليـة  التجارة  وكالة تنمية     •

  املتحدة التابعة للواليات

اهليئة مألوف هلا سالسـل       •
 والعامليـة   اإلقليميـة القيمة  

ة بالشركات عرب   ومتتلك قائم 
الوطنية احملتملة مـن أجـل      

  برنامج الربط
دراسة استقصائية مفـصلة      •

ملختلف أشكال الـشراكة    
والتحالف املمكنـة لـربط     
املؤسسات احمللية بالشركات   

  عرب الوطنية
مشروع مقترحات بـشأن      •

ــضم  ــبكات ت ــشاء ش إن
املؤسسات املستعدة لتوحيد   
جهودها واملضي قـدما يف     

دد لتحقيق  سياق اإلطار احمل  
  غاية الشبكة املقترحة

تعريــف اهليئــة بأفــضل 
املمارسات يف نظم االئتمان    

  والتأمني

خدمات تدريبية لتعريف اهليئة      •
  بنظم االئتمان والتأمني

موظفون يف اهليئة مألوفة هلم       •  البنك الدويل  •
أفضل املمارسات يف نظـم     

  االئتمان والتأمني
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  مقدمة  - فأل  
    تتكون قاعدة عمالء اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االسـتثمار مـن مؤسـسات             

وقد أُنشئت نـسبة    . ١٩٩٤أُنشئت عقب قيام السلطة الفلسطينية يف عام        ) حملية يف أغلبها  (
      ونـسبة أخـرى     ٢٠٠٠-١٩٩٤ة   تقريبا من املؤسسات خالل الفتـر      يف املائة  ٧٣قدرها  
 يف املائـة  ١٣أّما النسبة املتبقية واليت تبلغ . ٢٠٠٤-٢٠٠٠ خالل الفترة يف املائة  ١٤قدرها  

  .١٩٩٤فكانت قد أنشئت قبل عام 
 ٤٠ويتسم املستثمرون باخنفاض مستوى تنّوع أنشطتهم، حيث تعمل نسبة قدرها             
 يف املائة ٣٠ستقصائية يف األنشطة الصناعية و من املؤسسات اليت خضعت للدراسة اال     يف املائة 

وعالوة على ذلك، يبّين توزيع املؤسسات الصناعية حـسب         . يف التعدين واستغالل احملاجر   
وهذا التوزيع القطاعي املعـَوّج     .  األغذية واملشروبات  إنتاجالنشاط أن مثة تركيزا كبريا على       

يد للنجاح املتواضع الذي أحرزتـه      هو صورة صادقة لنظريه يف قطاع املؤسسات، وهو جتس        
ومن اجلدير أيضا اإلشارة إىل     . )٨(اهليئة فيما يتعلق باجتذاب االستثمارات يف جماالت جديدة       

 تسري على نفـس منـوال       ٢٠٠٤-٢٠٠٠أن أغلب املؤسسات املنشأة حديثا خالل الفترة        
  .يةنتاجضة اإلالتحول اهليكلي العام لالقتصاد حنو األنشطة املنخفضة املهارات واملنخف

ويتقاسم عمالء اهليئة أيضا مسات شائعة يف قطاع املؤسسات الـصغرية واملتوسـطة       
 ات الصغرية وميثلون مصدراًـم يف الغالب من املؤسسـفه). UNCTAD (2004)(الفلسطينية 

 لتوليد فرص العمل، كما أن قوة العمل يف هذه املؤسسات تتكون أساسا من مـوظفني   مهماً
وُتدار غالبية املؤسسات اليت خضعت للدراسة االستقصائية مـن ِقبـل           . ل أجر يعملون مقاب 

رجال أعمال من متوسطي السن أو كبار السن ممن هلم خربة سـابقة يف جمـاالت تتعلـق                  
واملؤسسات الزراعية والصناعية مملوكة لرجال أعمال حصلوا على تدريب         . بأنشطتهم الراهنة 

عنية بقطاعي الصحة والتعليم مملوكة حلائزي الدرجات       مهين فقط، يف حني أن املؤسسات امل      
وميلك حائزو الدرجات اجلامعية أيضا أغلب مؤسسات تكنولوجيـا املعلومـات           . اجلامعية

        واالتصاالت، وكذلك املؤسـسات الـسياحية واملؤسـسات املعنيـة بتـوفري خـدمات              
  .األعمال التجارية

ا أن عمالء اهليئة، كما هو حال املؤسـسات         وُتبّين نتائج الدراسة االستقصائية أيض      
. الصغرية واملتوسطة الفلسطينية، لديهم روابط خلفية وأمامية ضعيفة مع سـائر القطاعـات            

ويتجسد ذلك يف حمدودية وصوهلم للقروض التجارية واملواد اخلام ويف كوهنم يبيعون مباشرة             
 فقط من اجمليبني عن املـشاركة  يف املائة ١٧وعالوة على ذلك، أبلغت نسبة قدرها     . للعمالء

 يف ترتيبات تتعلق بالتعاقد من الباطن، وكانت غالبية التعاقدات من الباطن مـع مؤسـسات              

__________ 

  .PCBS (2006b) وPCBS (2006a)ترد إحصاءات فلسطينية رمسية عن قطاع املؤسسات الفلسطيين يف املرجعني  ) ٨(
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ويتسم عمالء اهليئة أيـضا     . ية، وهو ما يثري الشكوك بشأن فوائد مثل هذه الترتيبات         إسرائيل
و التصدير تعتمد بشدة    بتركيزهم الشديد على األسواق احمللية، كما أن املؤسسات املتجهة حن         

املستثمرون الذين خضعوا للدراسة االستقصائية     وُيظهر  . كمنفذ رئيسي ملنتجاهتا   إسرائيل   على
يتكون غالبا من املالبس، والورق واملنتجات ذات الـصلة،         (أيضا مع خليط تصديري ضيق      

  ).واملطاط واللدائن، إضافة إىل خدمات السياحة
ز عمالء اهليئة عن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة،        أّما بالنسبة للسمات اليت متيّ      

ففي حـني تعمـل غالبيـة    . ية وهياكلهم اإلداريةنتاجفهي تتعلق أساسا بطبيعة عملياهتم اإل     
املؤسسات الصغرية واملتوسطة الفلسطينية يف أنشطة قائمة على كثافة العمل، أبلـغ أغلـب              

.  الـسلع النهائيـة    إنتاجثافة رأس املال و   ى ك علعمالء اهليئة عن التخصص يف أنشطة قائمة        
وعالوة على ذلك، فعلى عكس املؤسسات الصغرية واملتوسطة اململوكة ألفـراد واملتـسمة             

عمالء اهليئة مسجلون كشركات ذات مسؤولية حمـدودة        فإن  باهلياكل اإلدارية غري الرمسية،     
وظفني لألنشطة اإلدارية   وتكرس املؤسسات أعدادا مهمة من امل     . متسمة هبياكل إدارية رمسية   

  .واحملاسبية والتسويقية
هذه السمات العامة ُتخفي اختالفات فيما بني عمالء        فإن  وكما هو مشروح أدناه،       

ومن أبرز األمور يف هذا     . اهليئة يتعّين أخذها يف احلسبان لضمان استجابة سليمة للسياسات        
  .ذلك االختالفات املتعلقة باملوقع بني املستثمرين احملليني واألجانب وكاالختالفاتالصدد 

  )٩(التوزيع القطاعي واحلجم  - باء  

 مـن   يف املائة  ٤٠يتركز عمالء اهليئة يف القطاع الصناعي، حيث تعمل نسبة قدرها             
 يف التعدين   يف املائة  ٣٠املؤسسات اليت خضعت للدراسة االستقصائية يف األنشطة الصناعية و        

السياحة ثالث أكرب قطاع، حيث تستأثر بنسبة قـدرها         ومتثل مؤسسات   . واستغالل احملاجر 
 من املؤسسات، يليها مؤسسات تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت ودعـم         يف املائة  ١١

وتشكّل املؤسسات الزراعية واحلرفيـة وتلـك       . يف املائة  ١٠ األعمال، اليت يبلغ نصيبها معاً    
 من املؤسـسات    يف املائة  ٥ منهما   العاملة يف الصحة والتعليم أصغر قطاعني، حيث ميثل كل        

  .اليت خضعت للدراسة االستقصائية
 األغذيـة   إنتاجويبني توزيع املؤسسات الصناعية حسب النشاط أن أغلبها يعمل يف             

 من عمالء اهليئة    يف املائة  ٣٥وتشكل هذه املؤسسات أكرب قطاع، حيث متثل        . واملشروبات

__________ 

، تصنف الدراسـة االستقـصائية   )PCBS (1998)(حصاء لإلكزي الفلسطيين  مع تصنيف املكتب املرمتاشياً )٩(
 شخصا تعترب صغرية،    ١٩ أشخاص إىل    ٥فاملؤسسات اليت تضم    . املؤسسات حسب حجم قوة العمل فيها     

       وُتصنف املؤسسات اليت يعمل هبـا أكثـر        .  شخصا ُتعترب متوسطة   ٥٠ إىل   ٢٠يف حني أن تلك اليت تضم       
  ).PCBS (2003)(سسات كبرية  شخصا كمؤ٥٠من 
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 واللدائن ثاين أكرب قطاع، الذي يبلغ نـصيبه         وتشكل املؤسسات املنتجة للمطاط   . الصناعيني
 من املؤسسات اليت    يف املائة  ١٦، يليه قطاع صانعي املنتجات املعدنية، الذي ميثل         يف املائة  ١٩

وتعمل املؤسسات املتبقية يف صناعة املالبس والورق ومنتجاته   . خضعت للدراسة االستقصائية  
 على التوايل من املؤسسات     يف املائة  ٤ و يف املائة  ٦ و يف املائة  ١٠واملنتجات الطبية، وهي متثل     

  .اليت خضعت للدراسة االستقصائية
 من املؤسسات اليت يف املائة ٥٤وأغلب عمالء اهليئة من املؤسسات الصغرية اليت متثل   

 يف حـني متثـل   يف املائـة  ٣٣ومتثل املؤسسات املتوسـطة  . خضعت للدراسة االستقصائية  
، ١-وعالوة على ذلك، فكما هو مبني يف اجلدول ألف أوالً         .  املائة يف ١٤املؤسسات الكبرية   

ويف قطـاع  ) يف املائة ٧٧(تتركز املؤسسات الصغرية يف القطاعات الزراعية واحلرفية الفرعية        
وتعمل املؤسسات املتوسطة أساسا يف توفري اخلـدمات التعليميـة          ). يف املائة  ٧٥(السياحة  
 أن للمؤسسات الكبرية تواجدا قويا يف قطـاع الـصناعة           ، يف حني  )يف املائة  ٥٧(والصحية  
وقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات األعمال الفرعي       ) يف املائة  ٢١(الفرعي  

  ).يف املائة ٢٠(
فكما هو مبني   . وهذا االجتاه العام ُيخفي اختالفات بني املؤسسات احمللية واألجنبية          

البية املؤسسات األجنبية يف جمال توفري تكنولوجيا املعلومات ، تعمل غ٢-يف اجلدول ألف أوالً 
وتتسم املؤسسات األجنبية أيضا بأن للـشركات الكـبرية         . واالتصاالت وخدمات األعمال  

 من املؤسسات اليت خـضعت للدراسـة        يف املائة  ٢٤تواجدا قويا يف صفوفها، حيث ُتمثل       
يف  ١٣فإن ويف املقابل، . يف املائة ١٦ االستقصائية، يف حني كان نصيب املؤسسات املتوسطة  

  . منها متوسطةيف املائة ٣٥ من املؤسسات احمللية كبرية واملائة

  املوقع  - جيم  
الفلسطينية األرض  يتركز عمالء اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار يف مدن            

 مـن   يف املائـة   ٢٠(يـل   وتتركز غالبية املؤسسات احمللية يف اخلل     . احملتلة الصناعية الرئيسية  
). يف املائة ١١(ونابلس ) يف املائة ١٣(ورام اهللا ) يف املائة  ١٩(ومدينة غّزة   ) املؤسسات احمللية 

) يف املائة  ٣٢(ومدينة غّزة   ) يف املائة  ٣٢(ويف املقابل، تتركز املؤسسات األجنبية يف رام اهللا         
  ).يف املائة ٢١(واخلليل 
. قعها على ما يبدو ارتباطا وثيقا بطبيعـة أنـشطتها         ويرتبط اختيار املؤسسات ملوا     

فمؤسسات التعدين واستغالل احملاجر وكذلك املؤسسات الـصناعية تتركـز يف املنـاطق             
وتتركز املؤسسات املعنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخـدمات دعـم          . الصناعية

ـ           سكنية، يف حـني تتركـز      األعمال وتلك العاملة يف قطاعي التعليم والصحة يف املناطق ال
  .الصناعات الزراعية واحلرفية يف املناطق الزراعية
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، تقع غالبية املؤسسات    ٣-وعالوة على ذلك، فكما هو مبني يف اجلدول ألف أوالً           
، يليها تلك الواقعة يف املنـاطق  ) من املؤسسات احمللية   يف املائة  ٤٧(احمللية يف املناطق الصناعية     

وتتركز املؤسسات احمللية القائمة يف املناطق السكنية أساسا يف مدن          . )يف املائة  ٢٦(السكنية  
 من املؤسسات احملليـة الـيت خـضعت للدراسـة           يف املائة  ١٠٠(غري صناعية، هي قلقيلية     

ويف ). يف املائـة   ٣٨(وغزة  ) يف املائة  ٦٠(وأرحيا  ) يف املائة  ٦٤(وخان يونس   ) االستقصائية
 مـن املؤسـسات     يف املائـة   ٥٠(األجنبية يف مناطق سكنية     املقابل، تقع غالبية املؤسسات     

  ).يف املائة ٣٦(، بينما تشكّل تلك الواقعة يف مناطق صناعية ثاين أكرب قطاع )األجنبية
قرار املؤسسات بشأن موقعها جيسد هو أيـضا تركيزهـا          فإن  وكما سُيبني الحقا،      

  . واألماميةاحملدود على تلبية الطلب احمللي وطبيعة روابطها اخللفية

  الوضع القانوين وتاريخ اإلنشاء  - دال  
 من املؤسسات احمللية واألجنبية اليت خضعت للدراسـة         يف املائة  ٩٢ن نسبة قدرها    إ  

أّما بقية املؤسسات احمللية فهي مملوكة . االستقصائية مسجلة كشركات ذات مسؤولية حمدودة
 حني أن بقية املؤسسات األجنبيـة فـروع         ، يف )يف املائة  ٤(أو لشركاء   ) يف املائة  ٤(ألفراد  

وعالوة على ذلك، فهناك مؤسسة أجنبية عـضو يف جمموعـة شـركات             . لشركات كبرية 
  ).احتاد مع شركة يف اخلارج(وأخرى مشروع مشترك 

        تقريبـا مـن املؤسـسات خـالل الفتـرة           يف املائة  ٧٣وقد أنشئت نسبة قدرها       
 فقط قبل قيام السلطة الفلسطينية      يف املائة  ١٣ا  ، يف حني أنشئت نسبة قدره     ٢٠٠٠-١٩٩٤
ومثة اجتاه  . ٢٠٠٤-٢٠٠٠ املتبقية خالل الفترة     يف املائة  ١٤وأنشئت النسبة   . ١٩٩٤يف عام   

 مؤسسة  ٢٠أي  ( من اجمليبني    يف املائة  ٧١مشابه فيما يتعلق باملستثمرين األجانب، حيث أبلغ        
) سـت مؤسـسات   (يف املائة ٢١، و٢٠٠٠-١٩٩٤عن بدء التشغيل خالل الفترة    ) أجنبية

  .٢٠٠٤-٢٠٠٠خالل الفترة 
 أن الزراعة والصناعات احلرفية سجلت أعلى معـدالت         ٤-ويبني اجلدول ألف أوالً     

يف  ٢٩، حيث عملت يف هذين القطاعني نسبة قدرها         ٢٠٠٤-٢٠٠٠خالل الفترة   " مواليد"
قطاع السياحة يف املركز الثـاين،  وجاء . مجايل املؤسسات املنشأة خالل هذه الفترة   إ من   املائة

 من مؤسسات القطاع املنشأة خالل الفترة املذكورة، يليـه          يف املائة  ٢٣حيث استأثر بنسبة    
 من املؤسسات، وتكنولوجيا املعلومـات      يف املائة  ١٨التعدين واستغالل احملاجر حبصة قدرها      

 ١١نيع حبصة قدرها     وقطاع التص  يف املائة  ١٦واالتصاالت وخدمات األعمال حبصة قدرها      
 من املؤسسات املنشأة خالل الفترة يف املائة ٧٦وعالوة على ذلك، تقع نسبة قدرها . يف املائة 
 يف أراضي الضفة الغربية، وهو استمرار لالجتاه الذي كان سـائدا خـالل              ٢٠٠٤-٢٠٠٠
 أن مناطق طولكرم ونـابلس      ٥-ومع ذلك، يبّين اجلدول ألف أوالً     . ٢٠٠٠-١٩٩٤الفترة  
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.  من املناطق الصناعية يف الضفة الغربية، مل تستقبل مؤسسات جديـدة      لقيلية، وهي تارخيياً  وق
  .ويف غّزة، توجد غالبية املؤسسات اجلديدة يف دير البلح ورفح

  نتاجعمليات اإل  - هاء  
ى كثافة  عل يف مؤسساهتم بأهنا قائمة      نتاج من اجمليبني عمليات اإل    يف املائة  ٧٣وصف    
وينطبق هذا على وجه اخلصوص يف حالة مؤسسات صنع املنتجات الطبيـة            . )١٠(رأس املال 

، وصناعة املطاط واللدائن    ) من املؤسسات اليت خضعت للدراسة االستقصائية      يف املائة  ١٠٠(
ومؤسسات التعدين واستغالل احملاجر    ) يف املائة  ٨٦(وصناعة الورق ومنتجاته    ) يف املائة  ٩٠(
 يف األمهية النسبية لعامـل      اإلقليمية االختالفات   ٦- ألف أوالً  ويبني اجلدول ). يف املائة  ٨٣(

العمالة، حيث ُتبدي املؤسسات العاملة يف خان يونس ورفح ودير البلح اعتمادا كبريا علـى               
وعالوة على ذلك، تعمل غالبية املؤسسات األجنبيـة يف         . األنشطة القائمة على كثافة العمل    

يف  ٩٠حيث متثل املؤسسات العاملة يف هذه األنـشطة         ى كثافة رأس املال،     علأنشطة قائمة   
 من املؤسسات احمللية تعمل     يف املائة  ٨٦فإن  ويف املقابل،   . مجايل املؤسسات األجنبية  إ من   املائة

  .يف هذه األنشطة
        وُتنتج غالبية املؤسسات الـيت خـضعت للدراسـة االستقـصائية سـلعا هنائيـة           

ما تلك العاملة يف التعدين واسـتغالل احملـاجر والتـصنيع           ، وال سي  )٧-ألف أوالً  اجلدول(
 أن املؤسسات املنتجة للسلع النهائية تتركز       ٩-ويبني اجلدول ألف أوالً   ). ٨-اجلدول ألف أوالً  (

وتتميز املؤسسات الكائنة يف طولكرم واخلليـل  . يف قلقيلية واخلليل وطولكرم ومشال غّزة ورفح      
وُتبّين نتائج الدراسـة  .  السلع نصف النهائية إنتاجو كبري يف    ونابلس ورفح أيضا بعملها على حن     

أي دعـم   (االستقصائية أيضا مشاركة املؤسسات اخلدمية احملدودة يف توفري اخلدمات املساِعدة           
 فقط من املؤسسات العاملة يف جمـال        يف املائة  ١٥وقد أبلغت نسبة قدرها     ).  الصناعي نتاجاإل

  . الصناعينتاجت وخدمات األعمال عن مشاركتها يف دعم اإلتكنولوجيا املعلومات واالتصاال

  األسواق املستهدفة  - واو  
يركز أغلب عمالء اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار على تلبيـة الطلـب               

 من مبيعات املؤسسات القائمـة يف الـضفة   يف املائة ٥٦فالضفة الغربية تستأثر بنسبة  . احمللي
.  من مبيعات املؤسسات القائمة يف غّزة      يف املائة  ٧٦ة  بتأثر قطاع غّزة بنس   الغربية، يف حني يس   

 يف املائة  ٦حيث متثل   (وعلى الرغم من أن غّزة ليست سوقا رئيسية ملؤسسات الضفة الغربية            

__________ 

، ينبغي التعامل مع النتائج حبذر بـالنظر        يف املائة  ١على الرغم من أن احتمال اخلطأ يف هذه احلالة يقل عن             )١٠(
  . يف املؤسساتنتاجإىل عدم وجود بيانات عن األمهية النسبية لعامل العمالة يف عمليات اإل
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الضفة الغربية هي ثاين أهم سوق للمؤسسات القائمة يف غـّزة           فإن  ،  )من مبيعاهتم اإلمجالية  
  ). من مبيعات هذه املؤسساتيف املائة ١٣إالّ بنسبة ن كانت ال تستأثر إو(

. تتركز أساسا يف الضفة الغربيـة     واملؤسسات العاملة يف أنشطة التصدير تشكّل أقلية و         
 يف املائة  ١ من املؤسسات القائمة يف الضفة الغربية وأقل من          يف املائة  ٣٨متثل هذه املؤسسات    و

مجايل صـادرات   إبنصيب األسد من    إسرائيل   وعالوة على ذلك، تستأثر   . من مؤسسات غّزة  
 مـن   يف املائـة   ٣، مقارنة بنسبة قـدرها      )يف املائة  ١٨(املؤسسات القائمة يف الضفة الغربية      

. وتتعامل املؤسسات املوجهة حنو التصدير مع خليط تصديري ضيق        . املؤسسات القائمة يف غّزة   
      سات العاملة يف جمـال املالبـس      وهي تتركز يف عدد حمدود من القطاعات، مبا يف ذلك املؤس          

، )يف املائـة  ٥٠(؛ والسياحة ) من املؤسسات يف هذا القطاع موجهة حنو التصدير        يف املائة  ٧٠(
والتعـدين  ؛  ) يف املائة  ٤٣(واملطاط والبالستيك   ؛  )يف املائة  ٤٣(املنتجات ذات الصلة    ووالورق  

  ).يف املائة ٣٧(واستغالل احملاجر 
قليميني للمؤسسات القائمة يف الضفة الغربية أن البلـدان         اإلركاء  وُتبّين دراسة للش    

" األخـرى "فقد أُدرجت البلدان العربية ضمن أسواق التصدير        . العربية تأيت يف ذيل القائمة    
ليها إوتشمل البلدان اليت أشري .  من مبيعات املؤسسات اإلمجاليةيف املائة ١١واستأثرت بنسبة   

 يف املائـة  ٥ رئيسية أوروبا، ولو أهنا استأثرت حبصة هزيلة قدرها      على انفراد بوصفها أسواقا   
     والواليـات املتحـدة حبـصة    يف املائة ٢من مبيعات املؤسسات، يليها األردن حبصة قدرها        

فـإن  ،  ١٠-وعالوة على ذلك، فكما هو مبني يف اجلـدول ألـف أوالً           . يف املائة  ٢قدرها  
  .دة مدفوعة أساسا باملؤسسات القائمة يف بيت حلمالصادرات إىل أوروبا والواليات املتح

وُتبّين النتائج أيضا أن أوروبا هي السوق األساسية للمؤسسات العاملة يف األنشطة              
والواليات املتحدة هي   ). ١١-اجلدول ألف أوالً   (وإسرائيلالسياحية، يليها الواليات املتحدة     

 اجر والصناعات التحويلية، يـسبقها    ثاين أهم سوق تصدير لصناعات التعدين واستغالل احمل       
  .، ولو أن الفجوة كبرية بني السوقنيإسرائيل 

  بيان موجز عن مباشرة األعمال احلرة  -زاي   
 تقريبا من املؤسـسات الـيت خـضعت للدراسـة           يف املائة  ٣٧هناك نسبة قدرها      

ما، ونـسبة    عا ٤٥-٣٦االستقصائية مملوكة ملستثمرين متوسطي العمر ينتمون للفئة العمرية         
 ٥٥ و ٤٦ مملوكة ملستثمرين كبار السن تتراوح أعمـارهم بـني           يف املائة  ٣٨أخرى قدرها   

 من املؤسـسات، يف     يف املائة  ٨)  من العمر   عاماً ٣٥-٢٥(وميتلك شباب املستثمرين    . عاماً
ويتـسم  . أو يديرون املؤسسات املتبقيـة )  عاما من العمر٥٥أكثر من (حني ميتلك الكهول   

يف  ٥٤ن األجانب بتوزيع عمري خمتلف بشكل طفيف، حيث متتلك فئة الكهـول    املستثمرو
 من اجمليبني، يف حـني      يف املائة  ٢٥ويشكل املستثمرون متوسطو العمر     .  من املؤسسات  املائة

  . من اجمليبني على التوايليف املائة ٢ ويف املائة ١٤ميثل املستثمرون من الكهول والشباب 
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يبا من املالك خربة جتارية سـابقة يف جمـاالت ذات صـلة              تقر يف املائة  ٧٩ولدى    
 مـن  يف املائـة   ٧٠ من املـستثمرين احمللـيني و      يف املائة  ٨١بأنشطتهم اجلارية، مبا يف ذلك      

 يف املائة  ٤٨وقد حصل املالك أيضا على تدريب رمسي، حيث أكمل          . املستثمرين األجانب 
كماهلم برامج للتدريب املهـين     إ آخرون عن    يف املائة  ٣٧التعليم حىت املستوى اجلامعي وأبلغ      

ويعمل من حيملون شهادات جامعية أساسا يف قطاعي الـصحة والتعلـيم،            . الرمسي بنجاح 
وهناك أيضا تواجـد قـوي      .  من اجمليبني العاملني يف هذين القطاعني      يف املائة  ٩٣ويشكلون  

ت وخدمات األعمـال    حلاملي الشهادات اجلامعية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاال       
ويتركز املالك احلاصلون على تدريب مهين يف ). يف املائة ٦٣(وقطاع السياحة ) يف املائة ٨٢(

، )يف املائـة   ٥٠(القطاع الزراعي واحلريف وكذلك يف قطاع التعدين واسـتغالل احملـاجر            
  ).يف املائة ٤٣(باإلضافة إىل قطاع التصنيع 

  اكل اإلداريةخصائص القوة العاملة واهلي  -حاء   

ويتراوح متوسط عدد أعضاء    .  من موظفني يعملون باألجر    ساساًأتتكون قوة العمل      
            ومخـسة ) يف املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة      (ثـنني   ااألسرة يف املؤسسة الواحدة بني      

وعالوة على ذلك، تتسم املؤسسات الـيت خـضعت للدراسـة           ). يف املؤسسات الكبرية  (
صرف النظر عن حجمها، بوجود هياكل إدارية رمسية، ُيكرس عدد مهم من            االستقصائية، ب 

  ).١٢-اجلدول ألف أوالً(املوظفني فيها لألنشطة اإلدارية واحملاسبية والتسويقية 

  الروابط اخللفية واألمامية  -طاء   

  مصادر التمويل    
املدخرات الشخصية هي عادة املصدر الرئيسي للتمويـل الـذي حيتاجـه أغلـب         

اجلـدول  (ستثمرين احملليني لتغطية األنشطة االبتدائية والتكاليف التشغيلية وخطط التوسع          امل
وتأيت القروض املصرفية يف املرتبة الثانية وُتستخدم أساسا لتمويل تكـاليف           ). ١٣-ألف أوالً 

ومن حيث األنشطة، يبدو أن املؤسسات السياحية هي        . )١١(بدء العمل يف املؤسسات الكبرية    
وال ترد  .  من اجمليبني بأهنم استفادوا من هذه القروض       يف املائة  ٤٥استفادة حيث أفاد    األكثر  

__________ 

 فقط من املؤسسات الصغرية استفادت من القروض املـصرفية           يف املائة  ٢٠تبني نتائج الدراسة االستقصائية أن       ) ١١(
 يف املائة من املؤسسات املتوسـطة       ٣٤ يف املائة و   ٢٥ألغراض األنشطة االبتدائية عشية األزمة، مقابل استفادة        

 يف املائة،   ٥وعلى الرغم من أن احتمال اخلطأ هلذا السؤال يزيد على           . والكبرية، على التوايل، من هذه القروض     
يمكن اعتبار أن للنتيجة داللتها خاصة لدى مقارنتها بنتائج دراسة استقصائية أخرى أجرهتـا األونكتــاد                ف

فنتائج هذه الدراسة االستقصائية تبني أن ). UNCTAD, (2004)للمؤسسات الصغرية واملتوسـطة الفلسطينية 
  . يف املائة فقط من املؤسسات الصغرية تستفيد من قروض املصارف١٨
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 فقط من   يف املائة  ٢وهناك نسبة قدرها    . سوق األسهم كمصدر للتمويل ضمن قائمة اجمليبني      
  .املؤسسات احمللية مسجلة لدى سوق فلسطني لألوراق املالية

دقاء وُمقرضي األمـوال والتـأجري      وتشمل مصادر التمويل األخرى األسرة واألص       
عتماد املؤسـسات القائمـة يف غـّزة        اويشيع  ). ١٣-اجلدول ألف أوالً  (واألرباح احملتجزة   

  .خصوصا على مقرضي األموال والتأجري لتمويل رأس املال العامل
وال بد من توقّع مثل هذه الروابط اخللفية الضعيفة مع القطاع املايل الرمسي بـالنظر                 
وقد أفاد املستثمرون   . زمة االقتصادية الراهنة زادت من خماطر االئتمان واالستثمار       إىل أن األ  

ومع ذلك، مل يفـصحوا عـن   . ليهاإاألجانب بأهنم ال يعتمدون على أي من املصادر املشار     
  .مصادر متويلهم، مما ُيجسد ترددهم إزاء كشف مثل هذه املعلومات للجمهور

  مصادر املعدات واملواد اخلام    
 تقريبا من املؤسسات احمللية واألجنبية اليت خضعت        يف املائة  ٥٠أبلغت نسبة قدرها      

الفلسطينية احملتلة هي املصدر الرئيسي للمواد اخلام، وأفادت        األرض  للدراسة االستقصائية أن    
 من اجمليبني   يف املائة  ٣١وحددت نسبة قدرها    .  إسرائيل  بأهنا يف املائة  ٥٠نسبة أخرى قدرها    

 يف املائة  ١١حددهتا نسبة قدرها    (يل قائمة اجمليبني    ذا يف حني جاءت البلدان العربية يف        أوروب
وحتيد ). يف املائة  ١٠(والقارة األمريكية   ) يف املائة  ١١( إىل جنب مع آسيا      ، جنباً )من اجمليبني 

هنا إ، ف )١٤-ألف أوالً  اجلدول(فكما هو مبني يف     . املؤسسات األجنبية عن هذا االجتاه العام     
  . وتتسم مبزيد من التنوع جتاه البلدان العربية إسرائيل علىأقل اعتماداً

 أن املؤسسات الزراعية واحلرفية والـصناعية تعتمـد         ١٥-ويبني اجلدول ألف أوالً     
 للحصول على املواد اخلام، وكذلك احلال بالنسبة للمؤسـسات           إسرائيل بشكل خاص على  

ويف .  وخدمات تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت      العاملة يف جمال توفري الدعم لألعمال     
وعالوة . املقابل تعتمد مؤسسات التعدين واستغالل احملاجر بدرجة أكرب على األسواق احمللية          

على ذلك، وباستثناء املؤسسات السياحية، أقامت نسبة مئوية مهمة من املؤسسات عالقات            
حال املؤسسات الـصناعية، حيـث      وهذا هو على وجه اخلصوص      . مع املوّردين األوروبيني  
 من اجمليبني من هذا القطاع أوروبـا كمـصدر أساسـي            يف املائة  ٥١حددت نسبة قدرها    

أّما فيما يتعلق بالعالقة بني املصادر اليت حتصل منها املؤسسات على املواد اخلـام           . مداداتلإل
 يف غـّزة تـشتري       يبّين أن غالبية املؤسسات القائمة     ١٦-اجلدول ألف أوالً  فإن  ومواقعها،  

أّما املؤسسات العاملة يف بيت حلم وقلقيلية واخلليـل فتـشتري           .  إسرائيل   موادها اخلام من  
  .مداداهتا حملياًإأغلب 

 تقريبا مـن املؤسـسات      يف املائة  ٧٣ أن نسبة قدرها     ١٧-ويبني اجلدول ألف أوالً     
يف املائة   ٢١أخرى قدرها   وحددت نسبة   . احمللية واألجنبية تشتري آالهتا ومعداهتا من أوروبا      

األرض  يف املائـة   ١٧مدادات، يف حني حددت نسبة قـدرها        لإل كمصدر رئيسي    إسرائيل
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، )يف املائـة  ٢(يل قائمة موّردي املؤسـسات  ذوجاءت البلدان العربية يف  . الفلسطينية احملتلة 
مـصادر آالت   وُيبني توزيـع    ). يف املائة  ١٠(وآسيا  ) يف املائة  ٨(يسبقها القارة األمريكية    

والنـشاط االقتـصادي    ) ١٨-اجلدول ألف أوالً  (ومعدات اجمليبني حسب موقع املؤسسات      
  .الترتيب ذاته) ١٩-اجلدول ألف أوالً(

  الروابط مع األسواق    
 تقريبا من املؤسسات العاملة يف جمال التصدير مباشرة         يف املائة  ٦٢تبيع نسبة قدرها      

 يف املائة  ١٥ن خالل وسطاء، حيث تبيع نسبة قدرها        وتعمل باقي املؤسسات م   . إىل العمالء 
 مـن خـالل     يف املائة  ٥يني و  إسرائيل  من خالل وكالء   يف املائة  ٦من خالل وكالء حمليني و    

     وهناك أيضا مؤسسات ُتصرِّف مبيعاهتا من خالل شركاء أجانـب، وهـي            . وكالء أجانب 
  .)١٢( من املؤسسات املوجهة حنو التصديريف املائة ١١متثل 

 ٢٠-اجلدول ألـف أوالً فإن أّما بالنسبة للمؤسسات اليت تستهدف األسواق احمللية،      
وُيستثىن من هذا . يبّين أهنا مملوكة حصرا ملستثمرين حمليني وترتع إىل البيع مباشرة إىل العمالء           

 املنتجات الزراعية واحلرفية، حيث تبيـع غالبيتـها         إنتاجاملؤسسات العاملة يف الصناعة ويف      
  ).٢١-اجلدول ألف أوالً(ساسا من خالل جتار اجلملة أ

  املشاركة يف التجارة اإللكترونية    
ال يشارك عمالء اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار يف التجارة اإللكترونية،             

 فقط من اجمليبني بأن لديهم مواقع شـبكية مؤسـسية           يف املائة  ٣٠كما أبلغت نسبة قدرها     
 تقريبا من املؤسسات اليت لـديها مواقـع         يف املائة  ٧٦و.  ألغراض الترويج  اًُتستخدم أساس 

شبكية مؤسسية هي من املؤسسات الكبرية، ويعمل أغلبها يف الـسياحة ويف جمـال تـوفري                
وعالوة على ذلك، تتركـز     . خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات األعمال     

  .ة يف بيت حلم وأرحيا ورام اهللاملؤسسات اليت لديها مواقع شبكية مؤسسي

  ترتيبات التعاقد من الباطن    
 من املؤسسات الـيت     يف املائة  ١٧ مؤسسة حملية فقط، أي نسبة قدرها        ٤٦أبلغت    

ويقع أغلب هذه . خضعت للدراسة االستقصائية، عن مشاركتها يف ترتيبات تعاقد من الباطن      
ية ومـع    إسرائيل  منها مؤسسات  ٣٠ع  املؤسسات يف طولكرم ونابلس واخلليل، وقد تعاقد م       

  .الباقي مؤسسات فلسطينية
 ويعمل املستثمرون الذين خضعوا للدراسة االستقصائية وتعاقدت معهم مؤسـسات           
ية يف التعدين واستغالل احملاجر والتصنيع والسياحة، يف حني يعمل من تعاقدت معهم             إسرائيل

__________ 

  . مؤسسة فقط هي اليت أجابت على هذا السؤال١٤٠ تفسري هذه النتائج حبذر، بالنظر إىل أن ينبغي )١٢(
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ملعلومات واالتـصاالت وخـدمات     مؤسسات فلسطينية يف جمال توفري خدمات تكنولوجيا ا       
وتشمل املهام املنوطة باملؤسسات اليت جيري التعاقد معها أنشطة من قبيـل البيـع              . األعمال

وتشمل الفوائد املتاحة النفاذ إىل األسواق الدولية واملواد اخلـام،          . وخدمات الدعم والتصنيع  
  .إضافة إىل تطوير املنتجات ومنح حقوق االمتياز

  ستثمرين لقدراهتم التنافسيةرؤية امل  -اء ي  
تبني نتائج الدراسة االستقصائية أنه كان من املنتظر حتّسن قدرة املؤسـسات علـى               

 من اجمليبني عن خطط حمددة لتوسيع       يف املائة  ٨١املنافسة عشية االنتفاضة الثانية، حيث أبلغ       
ملؤسسات الـيت    من ا  يف املائة  ٣٩(وتقع هذه املؤسسات أساسا يف مناطق سكنية        . أنشطتهم

وجتدر أيضا اإلشـارة إىل أن غالبيـة هـذه          ). يف املائة  ٣٤(وصناعية  ) لديها خطط توسيع  
  إسـرائيل   وأهنا تعتمد على  ) يف املائة  ٧٧ (٢٠٠٠-١٩٩٤املؤسسات أنشئت خالل الفترة     

  ).يف املائة ٧٠(للحصول على املواد اخلام وكذلك اآلالت واملعدات 
 مـن   يف املائة  ٨٥(إنشاء خطوط منتجات جديدة     ومشلت خطط توّسع املؤسسات       
قامة إو) يف املائة  ٤٨(ودخول أسواق جديدة    ) يف املائة  ٦٩(وزيادة حجم قوة العمل     ) اجمليبني

 من  يف املائة  ١٢وعالوة على ذلك، أشار     ). يف املائة  ٢٣(الفلسطينية احملتلة   األرض  فروع يف   
. م تواجد يف اخلارج، ال سيما يف األردن وديب        اجمليبني تقريبا إىل أهنم خيططون لكي يكون هل       

 إىل أنه كان من املقرر متويل هـذه اخلطـط ال باملـدخرات              ٢٢-ويبني اجلدول ألف أوالً   
الشخصية فحسب وإمنا أيضا بالقروض املصرفية واألرباح احملتجزة، مما يدل على درجة ما من 

  . القدرة املالية
غالق منذ  اإلسرائيلية وسياسة   اإللتدابري  بيد أن املؤسسات اضطرت، بسبب تشديد ا        

ويزداد أيضا اجتـاه    . لغائها متاماً إىل تأجيل خطط توّسعها أو      إ،  ٢٠٠٠أكتوبر  /تشرين األول 
" غـري مهـتمني   " من اجمليبني بأهنم     يف املائة  ٥٨املؤسسات إىل النظر إىل الداخل، حيث أفاد        

 يفكّرون يف تغيري أماكن مؤسساهتم، مبا  آخرون إىل أهنم  يف املائة  ٢٢وأشار  . بأنشطة التصدير 
يف  ٣٢ من املؤسسات املتوسطة و    يف املائة  ١٠ من املؤسسات الصغرية و    يف املائة  ٢٧يف ذلك   

 من اجمليبني إىل املواقع احمللية اليت توفّر مرافق         يف املائة  ٤٢وأشار  .  من املؤسسات الكبرية   املائة
وأشـار  . أن املستجيبني مل حيددوا مرافق معّينة     أفضل كمواقع حمتملة جديدة ملؤسساهتم، ولو       

 إىل أهنـم سـينتقلون      يف املائة  ١٧ آخرون إىل املناطق الصناعية، يف حني أشار         يف املائة  ٣٣
هنم يسعون هبّمة لالنتقال بعيدا عن املناطق اليت        إوقال الباقون   ). دون حتديد املقصد  (للخارج  

  . غالق بشكل متكررلإلختضع 
لفصل الثاين، أبلغ املستجيبون عن جمموعة متنوعة من االحتياجـات          وكما جاء يف ا     

ومـع  . منائية االستراتيجية يف جمال األعمال، مبا يف ذلك حتسني نوعية املنتجات واملهارات           اإل
 تقـع يف    اإلقليميـة ذلك، يرى أغلبهم أن قدرة مؤسساهتم على املنافسة يف األسواق احمللية و           
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ويات األسعار النسبية والقدرة التصديرية ومستوى التكنولوجيـا        النطاق املتوسط مقارنة مبست   
 أن الغالبيـة تـرى أن       ٢٣-ويبني اجلدول ألف أوالً   . والقدرة على تكييف املنتجات القائمة    

مؤسساهتا تقع يف النطاق املتوسط لألسواق احمللية من حيث األسـعار وتكييـف الـسوق               
 على ذلك، ترى الغالبية أهنا أعلى من املتوسط         وعالوة. للمنتجات القائمة والقدرة التصديرية   

ويف املقابل، ترى غالبية املؤسسات     . الوطين من حيث نوعية املنتجات ومستوى التكنولوجيا      
 قياسا علـى املؤشـرات      اإلقليميةأن قدرهتا على املنافسة تقع يف النطاق املتوسط لألسواق          

 املنافـسة عمومـا يف صـفوف    ويوحي هذا التصنيف باخنفاض معـايري  . اخلمسة املذكورة 
وبعبارة أخرى، يبدو أن املستثمرين يركزون أساسا على التكّيف مـن           . املستثمرين القائمني 

  .أجل البقاء بدال من تنمية أعماهلم وتوسيعها استراتيجيا يف األجل البعيد
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  اجلداول

  ١-اجلدول ألف أوالً
ار حسب النشاط االقتصادي توزيع عمالء اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثم

  وحجم املؤسسة
  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 مؤسسات كبرية مؤسسات متوسطة مؤسسات صغرية النشاط االقتصادي
 ٪١١ ٪٣٦ ٪٥٣ التعدين واستغالل احملاجر

 ٪۲١ ٪٣٤ ٪٤٥ التصنيع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   

 ٪٢٠ ٪۲٤ ٪٥٦ وخدمات األعمال
 ٪٨ ٪١٥ ٪٧٧ ناعات احلرفيةالزراعة والص

 ٪صفر ٪۲٥ ٪٧٥ السياحة 
 ٪صفر ٪٥٧ ٪٤٣ التعليم والصحة

  ٢-اجلدول ألف أوالً
  توزيع املؤسسات احمللية واألجنبية حسب النشاط االقتصادي 

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

  املؤسسات األجنبية املؤسسات احمللية النشاط االقتصادي
 ٪٦ ٪٩٤ اجرالتعدين واستغالل احمل

 ٪٩ ٪٩١ التصنيع
 ٪٤١ ٪٥٩ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات األعمال

 ٪صفر ٪١٠٠ الزراعة والصناعات احلرفية
 ٪٣ ٪٩٧ السياحة 

 ٪٧ ٪٩٣ التعليم والصحة

  ٣-اجلدول ألف أوالً
  توزيع املؤسسات احمللية واألجنبية حسب املوقع 

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 املتوسط  املؤسسات األجنبية املؤسسات احمللية املوقع
 ٪٤٥ ٪٣٦ ٪٤٧ صناعي
 ٪١٠ ٪١١ ٪١٠ جتاري
 ٪۲٨ ٪٥٠ ٪۲٦ سكين
  ٪١٢ ٪٤  ٪١٢ زراعي
 ٪٥ ٪صفر ٪٦  سياحي
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  ٤-اجلدول ألف أوالً
  نشاء املؤسسات حسب النشاط االقتصادي إتاريخ 

  مجايل اجمليبني يف كل منطقةإكنسبة مئوية من 

 نشاءاإلتاريخ 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ ٢٠٠٠-١٩٩٤ ١٩٩٤قبل عام   القتصاديالنشاط ا

 ٪١٨ ٪٧٣ ٪٩ التعدين واستغالل احملاجر
 ٪١١ ٪٦٦ ٪٢٢ التصنيع

تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت    
 وخدمات األعمال

١٦ ٪٧٦ ٪٨٪ 

 ٪۲٩ ٪٧١ ٪صفر الزراعة والصناعات احلرفية
 ٪۲٣ ٪٧٧ ٪صفر السياحة 

 ٪صفر ٪١٠٠ ٪صفر التعليم والصحة

  ٥-اجلدول ألف أوالً
  نشاء املؤسسات حسب املنطقة إتاريخ 

  مجايل اجمليبني يف كل منطقةإكنسبة مئوية من 

 نشاءاإلتاريخ 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٠ ٢٠٠٠-١٩٩٤ ١٩٩٤قبل عام  املنطقة

 ٪١٩ ٪٦٢ ٪١٩  جنني
 ٪صفر ٪٨٩ ٪١١ طولكرم
 ٪صفر ٪٧١ ٪۲٩ نابلس
 ٪صفر ٪١٠٠ ٪صفر قلقيلية
 ٪۲٩ ٪٥٧ ٪١٤ رام اهللا
 ٪صفر ٪١٠٠ ٪صفر أرحيا

 ٪١٣ ٪٨٧ ٪صفر بيت حلم
 ٪۲٨ ٪٦٠ ٪١١ اخلليل

 ٪١١ ٪٦٧ ٪٢٢  مشال غّزة
 ٪٦ ٪٨٦ ٪٨ غزة

 ٪٣٣ ٪٥٦ ٪١١ دير البلح
 ٪صفر ٪٩١ ٪٩ خان يونس

 ٪٢٠ ٪٨٠ ٪صفر  رفح
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  ٦-اجلدول ألف أوالً
   حسب املنطقة نتاجاألمهية النسبية للعمالة يف اإل

  مجايل اجمليبنيإئوية من كنسبة م

  القائم على كثافة العملنتاجاإل   القائم على كثافة رأس املالنتاجاإل  املنطقة

  ٪۲١ ٪٧٩  جنني
 ٪١١ ٪٨٩ طولكرم
 ٪۲١ ٪٧٩ نابلس
 ٪صفر ٪١٠٠ قلقيلية
 ٪١٤ ٪٨٦ رام اهللا
 ٪صفر ٪١٠٠ أرحيا

 ٪١٣ ٪٨٧ بيت حلم
 ٪٤ ٪٩٦ اخلليل

 ٪صفر ٪١٠٠  مشال غّزة
  ٪١٢ ٪٨٨ غزة

 ٪٣٨ ٪٦٣ دير البلح
 ٪٤٤ ٪٥٦ خان يونس

 ٪٤٠ ٪٦٠  رفح

 ٪١٣ ٪٨٧ املتوسط  

  ٧-اجلدول ألف أوالً
  ي نتاجية يف املؤسسات حسب النشاط اإلنتاجالعمليات اإل

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 املؤسسات األجنبية املؤسسات احمللية ينتاجالنشاط اإل

 ٪٤٦ ٪٧٤ سلع هنائية 
 ٪۲٩ ٪١٤  صف هنائيةسلع ن
 ٪صفر ٪٣ جتميع 
 ٪صفر  ٪٢ تعبئة
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  ٨-اجلدول ألف أوالً
  املؤسسات املُنتجة لسلع هنائية ونصف هنائية حسب القطاع 

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 سلع نصف هنائية سلع هنائية  النشاط االقتصادي

 ٪۲٠ ٪٩٦ التعدين واستغالل احملاجر
 ٪٢٢ ٪٩٢ التصنيع
 ٪٤ ٪١١ وجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات األعمالتكنول

 ٪٧ ٪٧١ الزراعة والصناعات احلرفية
 ٪صفر ٪٧ السياحة 

 ٪صفر ٪٧ التعليم والصحة

 ٪٤٢ ٪٧١ املتوسط  

  ٩-اجلدول ألف أوالً
  املؤسسات املُنتجة لسلع هنائية ونصف هنائية حسب املنطقة 

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 مؤسسات منتجة لسلع نصف هنائية مؤسسات منتجة لسلع هنائية املنطقة

 ٪۲٠ ٪٧٠  جنني
 ٪٣٠ ٪٩٠ طولكرم
 ٪۲٤ ٪٦٢ نابلس
 ٪صفر ٪١٠٠ قلقيلية
 ٪١١ ٪٥٣ رام اهللا
 ٪صفر ٪٦٠ أرحيا

 ٪١٧ ٪٤٨ بيت حلم
 ٪٣٠ ٪٩٦ اخلليل

 ٪٦ ٪٩٤  مشال غّزة
 ٪٦ ٪٥٢ غزة

 ٪صفر ٪٧٨ دير البلح
 ٪صفر ٪٨٢ خان يونس

 ٪٤٢ ٪١٠٠  فحر

 ٪١٥ ٪٧١ املتوسط  



 جز عن عمالء اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار بيان مو-املرفق األول 

69 GE.09-52008 

  ١٠-اجلدول ألف أوالً
  أسواق التصدير الرئيسية للمؤسسات حسب املنطقة 

  مجايل املبيعاتإكنسبة مئوية من 

 الواليات املتحدة أوروبا سرائيلإ املنطقة

 ٪صفر ٪صفر ٪٥  جنني
 ٪صفر ٪صفر ٪١٠ طولكرم
 ٪صفر ٪صفر ٪٧ نابلس
 ٪صفر ٪صفر ٪١١ قلقيلية
  ٪٢ ٪٤ ٪١١  اهللارام
 ٪٢ ٪١٨ ٪٦ أرحيا

 ٪١٠ ٪۲٤ ٪٣٢ بيت حلم
 ٪١  ٪٢ ٪٣٢ اخلليل

 ٪صفر ٪صفر ٪١  مشال غّزة
 ٪صفر ٪صفر ٪٤ غزة

 ٪صفر ٪صفر ٪١ دير البلح
 ٪صفر ٪صفر  ٪٢ خان يونس

 ٪صفر ٪صفر ٪صفر  رفح

  ١١-اجلدول ألف أوالً
  أسواق التصدير الرئيسية للمؤسسات حسب النشاط االقتصادي

  مجايل املبيعاتإنسبة مئوية من ك

 أسواق التصدير الرئيسية
 سرائيلإ أوروبا الواليات املتحدة النشاط االقتصادي

 ٪٥١ ٪٨ ٪٤١ التعدين واستغالل احملاجر
 ٪٣٨  ٪۲ ٪١٤ التصنيع

تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت     
 ٪٣ ٪٩ ٪٣ وخدمات األعمال

 ٪٢ ٪صفر ٪صفر الزراعة والصناعات احلرفية
 ٪٥ ٪٨١ ٪٤٢ السياحة 

 ٪١ ٪صفر ٪صفر التعليم والصحة
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  ١٢-اجلدول ألف أوالً
  ٢٠٠٤ - هيكل العمالة يف املؤسسات حسب احلجم

  متوسط عدد املوظفني يف الشركة

 التخصص
  غري ذلك الدعاية احملاسبة اإلدارة نتاجاإل  احلجم
 ١ ١ ١ ۲ ٥ صغري

 ١ ١ ١ ٤ ٢٠ متوسط
 ٣٦ ١۲ ٤ ٢٠ ٧٥ كبري

  ١٣-جلدول ألف أوالًا
  مصادر متويل املؤسسات احمللية حسب االستخدام

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 مصادر التمويل
 األرباح احملتجزة مقرضو األموال التأجري األصدقاء/األسرة القروض املصرفية املدخرات الشخصية االستخدام

 ٪٣  ٪١٢  ٪١٢ ٪١٣ ٪٢٢ ٪٨٨ رأس مال ابتدائي
 ٪٥ ٪٨ ٪١٠ ٪٧ ٪١١ ٪٥٧ عاملرأس مال 
 ٪٤ ٪٤ ٪٤ ٪٣ ٪٨ ٪۲٥  التوّسع

  ١٤-اجلدول ألف أوالً
  مصادر املواد اخلام الرئيسية للمؤسسات

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 املؤسسات األجنبية املؤسسات احمللية املصدر

 ٪٥٠ ٪٥٠ الفلسطينية احملتلة األرض 
 ٪٣٦ ٪٥١ سرائيلإ

 ٪١٤ ٪٣٣ أوروبا
 ٪٧ ٪١١  سيا آ

 ٪١٤ ٪١٠ القارة األمريكية
 ٪١٨ ٪١٠ البلدان العربية
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  ١٥-اجلدول ألف أوالً
  مصادر املواد اخلام الرئيسية للمؤسسات حسب النشاط االقتصادي

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 مصادر املواد اخلام
 أوروبا سرائيلإ الفلسطينية احملتلة األرض  النشاط االقتصادي

 ٪١١ ٪٤٧ ٪٧٨ تعدين واستغالل احملاجرال
 ٪٥١ ٪٦٢ ٪۲٦ التصنيع

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
 ٪٣٠ ٪٣٧ ٪٣٣ وخدمات األعمال

 ٪٥٧ ٪٨٦ ٪٥٧ الزراعة والصناعات احلرفية
 ٪صفر ٪١٧ ٪٧٩ السياحة 

 ٪٣٨ ٪۲٩ ٪٥٠ التعليم والصحة

  ١٦-اجلدول ألف أوالً
  مؤسسات حسب املنطقةمصادر املواد اخلام الرئيسية لل

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 أوروبا الفلسطينية احملتلة األرض  سرائيلإ املنطقة

 ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٦٥  جنني
 ٪٤٠ ٪٩٠ ٪١٠٠ طولكرم
 ٪٤٥ ٪٤١ ٪٣٨ نابلس
 ٪۲٥  ٪١٠٠ ٪٧٥ قلقيلية
 ٪٣٧ ٪٣٩ ٪٤٢ رام اهللا
 ٪٢٠ ٪٦٠ ٪٦٠ أرحيا

 ٪١٣ ٪٧٨ ٪٤ بيت حلم
 ٪٣٠ ٪٦٣ ٪۲٦ اخلليل

 ٪٣٩ ٪۲٨ ٪٨٣  مشال غّزة
 ٪٣٠ ٪٤٣ ٪٦٦ غزة

  ٪٢٢ ٪٤٤ ٪٧٨ دير البلح
 ٪۲٧ ٪٣٦ ٪٥٥ خان يونس

 ٪٢٠ ٪٢٠ ٪١٠٠  رفح

 ٪٣١ ٪٥٠ ٪٥٠ املتوسط  
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  ١٧-اجلدول ألف أوالً
  مصادر اآلالت واملعدات الرئيسية للمؤسسات

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 املتوسط الكلي  ألجنبيةاملؤسسات ا املؤسسات احمللية املصدر

 ٪١٧ ٪١٤ ٪١٨ الفلسطينية احملتلة األرض 
 ٪۲١ ٪۲١ ٪۲١ سرائيلإ

 ٪٧٣ ٪٤٣ ٪٧٦ أوروبا
 ٪١٠ ٪صفر ٪٨  آسيا 

 ٪٨ ٪٣ ٪٨ القارة األمريكية
 ٪۲ ٪٧ ٪۲ البلدان العربية

  ١٨-اجلدول ألف أوالً
  مصادر اآلالت واملعدات الرئيسية للمؤسسات حسب املنطقة

  مجايل اجمليبنيإية من كنسبة مئو

 سرائيلإ أوروبا الفلسطينية احملتلة األرض  املنطقة

 ٪۲٥ ٪٨٠ ٪۲٥  جنني
 ٪٣٠ ٪٩٠ ٪١٠ طولكرم
 ٪١٤ ٪٦٩ ٪١٧ نابلس
 ٪۲٥ ٪١٠٠ ٪٥٠ قلقيلية
 ٪١٩ ٪٥٣ ٪١٤ رام اهللا
 ٪صفر ٪٨ ٪صفر أرحيا

 ٪٣٠ ٪٨٧ ٪٤٤ بيت حلم
 ٪١١ ٪٨٧ ٪٢٠ اخلليل

 ٪١٧ ٪٩٤ ٪٦  مشال غّزة
 ٪۲٦ ٪٥٦ ٪١٣ غزة

 ٪٢٢ ٪٧٨ ٪صفر دير البلح
 ٪٣٠ ٪۲٧ ٪٩ خان يونس

 ٪٤٠ ٪٨٠ ٪صفر  رفح

 ٪۲١ ٪٧٣ ٪١٧ املتوسط  
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  ١٩-اجلدول ألف أوالً
  مصادر اآلالت واملعدات الرئيسية للمؤسسات حسب القطاع

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 سرائيلإ أوروبا الفلسطينية احملتلة األرض  النشاط االقتصادي

 ٪١٧ ٪٩١ ٪١٥ التعدين واستغالل احملاجر
 ٪۲٣ ٪٧٦ ٪١٠ التصنيع

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   
 ٪١٩ ٪۲٦ ٪١٥ وخدمات األعمال

 ٪٧ ٪٩٣ ٪صفر الزراعة والصناعات احلرفية
 ٪٣٨ ٪٥٩ ٪٥٥ السياحة 

 ٪٧ ٪٤٣ ٪٣٦ التعليم والصحة

  ٢٠-اجلدول ألف أوالً
  حمللية يف األسواق احملليةقنوات توزيع املؤسسات ا

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

 النسبة املئوية قنوات التوزيع احمللية

 ٪٤٥ مباشرة للعمالء
 ٪١٣ بيع باجلملة
 ٪۲٧ بيع بالتجزئة

 ٪٢٠  من خالل كافة الوسطاء

  ٢١-اجلدول ألف أوالً
  قنوات توزيع املؤسسات احمللية يف األسواق احمللية حسب النشاط

  مجايل اجمليبنيإنسبة مئوية من ك

 من خالل كافة الوسطاء بيع بالتجزئة بيع باجلملة مباشرة للعمالء  النشاط االقتصادي

 ٪٢٠ ٪٥ ٪٤ ٪٦٧ التعدين واستغالل احملاجر
 ٪۲٧ ٪١٩ ٪٤٦ ٪٢٠ التصنيع

 ٪٧ ٪صفر ٪صفر ٪٤٨ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات األعمال
 ٪١٤ ٪۲٩ ٪٧٩ ٪٣٦ احلرفيةالزراعة والصناعات 

 ٪٣ ٪٣ ٪٣ ٪٣٨ السياحة 
 ٪صفر ٪٧ ٪٧ ٪٥٧ التعليم والصحة

 ٪۲١ ٪١٣ ٪۲٧ ٪٤٥ املتوسط  
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  ٢٢-اجلدول ألف أوالً
  مصادر متويل توّسع املؤسسات عشّية األزمة

  مجايل اجمليبنيإكنسبة مئوية من 

  النسبة املئوية مصادر التمويل

 ٪٤٧ املدخرات الشخصية
 ٪٣٧  املصرفيةالقروض

 ٪۲٥ األرباح احملتجزة
 ٪٨ مشاريع مشتركة/شركاء جدد

 ٪٧ مقرضو األموال
 ٪٥ )للمستثمرين األجانب(الشركة األم 

 ٪٤ األسرة واألصدقاء
 ٪١ التأجري

  ٢٣-اجلدول ألف أوالً
   يف تصّور املؤسسات احملليةقليمياًإ والقدرة على املنافسة حملياً

   اجمليبنيمجايلإكنسبة مئوية من 

 اإلقليميةاألسواق  األسواق احمللية

 فوق املتوسط متوسطة دون املتوسط فوق املتوسط  متوسطة دون املتوسط العوامل

 ٪٢٠ ٪٥٣ ٪۲٧ ٪٦ ٪٧٤ ٪٢٠ السعر
 ٪٣٦ ٪٦١ ٪٣ ٪٥٨ ٪٤٢ ٪صفر النوعية

 ٪۲٦ ٪٦٧ ٪٧ ٪٥٥ ٪٤٥ ٪صفر التكنولوجيا
 ٪۲٣ ٪٧٠ ٪٧ ٪٣٦ ٪٦٤ ٪صفر   العمالءمتثال الحتياجاتاال

 ٪۲٥ ٪٥٣ ٪۲٣ ٪٣٨ ٪٤٣ ٪١٩  القدرة على التصدير
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  املرفق الثاين

 نتائج - احتياجات عمالء اهليئة الفلسطينية العامة لتشجيع االستثمار    
  الدراسة االستقصائية

  ١-ثانياًاجلدول ألف 
  املستثمرين األجانب لبيئة األعمالرؤية 

  كنسبة مئوية من املستثمرين األجانب

 التصنيف

 مشكلة ال هو مفيد وال هو مشكلة مفيد املالعو

 ٪٣٢ ٪٣٢ ٪٣٥ توافر خدمات النقل الربي بأسعار معقولة

 ٪١٦ ٪٧٣  ٪١٢ توافر خدمات النقل البحري بأسعار معقولة

 ٪١٨ ٪٦٤ ٪١٨ إجراءات اجلمارك والنقل الربي

 ٪١٠ ٪٧٦ ٪١٤ احلصص واحلواجز غري اجلمركية يف األسواق املستهدفة

 ٪١١ ٪٣٧ ٪٥٢ توافر خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية بأسعار معقولة

 ٪صفر ٪٦١ ٪٣٩ توافر معلومات عن األسواق الدولية وفرص التصدير

 ٪١٩ ٪٧ ٪٧٤ توافر العاملني املهرة حمليا بتكاليف معقولة

 ٪١٩ ٪١١ ٪٧٠ منائية وبرامج دعم األعمال على املستوى الوطيناإلالسياسات 

  ٪ ١٢ ٪۲٧ ٪٦٢ قليمياإلمنائية وبرامج دعم األعمال على املستوى اإلسياسات ال
 ٪١٤ ٪٤ ٪٨٢ نشاء مؤسسة جتاريةإلاحلصول على رخص 

 ٪١١ ٪٤ ٪٨٦ جتديد الرخص ملواصلة العمليات

 ٪١٤ ٪۲١ ٪٦٤ استئجار أماكن العمل وشراؤها

 ٪٥٠ ٪۲٧ ٪۲٤ الوصول إىل املواد اخلام

 ٪٧٣ ٪١٥ ٪١٢ تكلفة املواد اخلام

 ٪٣٩ ٪٣٢ ٪۲٩ آليات تسوية املنازعات

 ٪١٩ ٪٤٨ ٪٣٤ التوصل إىل موزعني مناسبني

 ٪١٥ ٪٥٠ ٪٣٦ التوصل إىل شركاء يف جمال األعمال

  ٪٢٢ ٪٤٣ ٪٣٥ توافر التمويل اخلارجي بشروط معقولة
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  ٢-ثانياًاجلدول ألف 
  املستثمرين احملليني لبيئة األعمالرؤية 

  احمللينياملستثمرين كنسبة مئوية من 

 التصنيف
 مشكلة ال هو مفيد وال هو مشكلة مفيد العوامل

 ٪٣٨ ٪٧ ٪٥٥ توافر خدمات النقل الربي بأسعار معقولة
 ٪١٨ ٪٤١ ٪٤٢ توافر خدمات النقل البحري بأسعار معقولة

 ٪٣٠ ٪٤٢ ٪٢٨ إجراءات اجلمارك والنقل الربي
 ٪١٠ ٪٥٩ ٪٣١  املستهدفةاحلصص واحلواجز غري اجلمركية يف األسواق

 ٪١٢ ٪٣٢ ٪٥٥ توافر خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية بأسعار معقولة
 ٪١٠ ٪٤٧ ٪٤٢ توافر معلومات عن األسواق الدولية وفرص التصدير

 ٪١٣ ٪٦ ٪٨١ توافر العاملني املهرة حمليا بتكاليف معقولة
 ٪١٣ ٪٨ ٪٨٠ الوطينمنائية وبرامج دعم األعمال على املستوى اإلالسياسات 
 ٪١٠ ٪٢٠ ٪٧١ قليمياإلمنائية وبرامج دعم األعمال على املستوى اإلالسياسات 

 ٪٢١ ٪١١ ٪٦٩ نشاء مؤسسة جتاريةإلاحلصول على رخص 
  ٪١٢ ٪١٣ ٪٧٦ جتديد الرخص ملواصلة العمليات
 ٪١٦ ٪٢٢ ٪٦٢ استئجار أماكن العمل وشراؤها

 ٪٥٧ ٪١٤ ٪٢٩ الوصول إىل املواد اخلام
 ٪٧٢ ٪٨ ٪٢١ تكلفة املواد اخلام

 ٪٢٩ ٪٤٠ ٪٣١ آليات تسوية املنازعات
 ٪١٥ ٪٣٠ ٪٥٤ التوصل إىل موزعني مناسبني

 ٪١٧ ٪٤١ ٪٤٢ التوصل إىل شركاء يف جمال األعمال
 ٪٢٢  ٪١٢ ٪٦٦ توافر التمويل اخلارجي بشروط معقولة

  ٣-ثانياًاجلدول ألف 
مة لتشجيع االستثمار يف مؤسسات دعم املؤسسات عضوية عمالء اهليئة الفلسطينية العا

  الصغرية واملتوسطة
  إمجايل اجمليبنيكنسبة مئوية من 
 *املؤسسات األجنبية املؤسسات احمللية مؤسسات الدعم

 ٪٤٤ ٪٧٠ الغرف التجارية والصناعية
 ٪٥٧ ٪٥٣ احتاد الصناعات الفلسطيين

 ٪١٧ ٪٢٢  رابطة األعمال
 ٪١٣ ٪۲٨  مركز التجارة الفلسطيين
 ٪٩ ٪١٠  رابطات الفنادق واملطاعم

 ٪١٣ ٪٢ شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية
 ٪٤ ٪١  رابطات األطباء

  .يف املائة ٨٢معدل اإلجابة   *  
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  ٤-ثانياًاجلدول ألف 
  نوع املساعدة املتلقاة من مؤسسات دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة

  إمجايل اجمليبنيكنسبة مئوية من 

 املؤسسات األجنبية املؤسسات احمللية ع املساعدةأنوا

 ٪٧ ٪١٩ دعم مايل

 ٪۲١ ٪٤٢ خدمات معلومات عن السوق

 ٪١٤ ٪۲٨ مشورة بشأن تطوير املنتجات

 ٪١٨ ٪٣٥ خدمات دعم للمشاركة يف األسواق التجارية الدولية

 ٪١١ ٪١٨ تسويق

 ٪١٤ ٪۲٥ تدريب

  ٥-ثانياًاجلدول ألف 
  جنبية من أجل التنمية االستراتيجية يف جمال األعمالمتطلبات املؤسسات األ

  املؤسسات األجنبيةكنسبة مئوية من 

 التصنيف

 غري مهم مهم مهم جداً املتطلبات

 ٪۲٣ ٪١٩ ٪٥٨ املباشر األجنيب تلقي االستثمار 

 ٪١٢ ٪٤٦ ٪٤٢ زيادة استخدام املوردين احملليني

 ٪٣٥ ٪٣٩ ٪۲٧ قليمينياإلزيادة استخدام املوردين 

 ٪١٥ ٪۲٣ ٪٦٢ تدريب املوظفني احملليني

 ٪۲٠ ٪۲٤ ٪٥٦ تطويع املنتجات لألسواق املستهدفة

  ٪١٢ ٪٣٢ ٪٥٦  حتسني نوعية املنتجات
  ٪١٢ ٪۲٨ ٪٦٠ عالقات جيدة مع احلكومة

 ٪١٥ ٪١٩ ٪٦٥ متويل خارجي
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  ٦-ثانياًاجلدول ألف 
  ية يف جمال األعمالمتطلبات املؤسسات احمللية من أجل التنمية االستراتيج

  املؤسسات احملليةكنسبة مئوية من 

 التصنيف

 غري مهم مهم مهم جداً املتطلبات

 ٪١٥ ٪٣٠ ٪٥١ روابط مع الشركات عرب الوطنية 

 ٪١٦ ٪٣٠ ٪٥٤ املباشر األجنيب تلقي االستثمار 

 ٪١٣ ٪٣٥ ٪٥٢ زيادة استخدام املوردين احملليني

 ٪١٧ ٪٣٤ ٪٤٨ ينيقليماإلزيادة استخدام املوردين 

 ٪٣ ٪۲٥ ٪٧٣ تدريب املوظفني احملليني

  ٪٢ ٪٣١ ٪٦٧ تطويع املنتجات لألسواق املستهدفة
 ٪٣ ٪١٩ ٪٧٩  حتسني نوعية املنتجات

 ٪١٤ ٪٤٣ ٪٥٤ عالقات جيدة مع احلكومة

 ٪١٣ ٪۲٤ ٪٦٢ متويل خارجي

  ٧-ثانياًاجلدول ألف 
ات عرب الوطنية باعتبارها ذات أمهية املؤسسات احمللية اليت صّنفت الروابط مع الشرك

  حامسة للتنمية االستراتيجية يف جمال األعمال حسب النشاط االقتصادي
 النسبة املئوية للمجيبني  النشاط االقتصادي

 ٪٦٤ التعدين واستغالل احملاجر

 ٪٤٩ التصنيع

 ٪٦٢ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات األعمال

 ٪٣٦ رفيةالزراعة والصناعات احل

 ٪٧٣ السياحة 

 ٪٤٢ التعليم والصحة

 ٪٥٦ املتوسط الكلي  
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  ٨-ثانياًاجلدول ألف 
  العوامل اليت تدفع املستثمرين احملليني إىل التركيز على الروابط مع الشركات عرب الوطنية

  اجمليبني احمللينيكنسبة مئوية من 

 التصنيف

 غري مهم مهم مهم جداً العوامل

 ٪١٩ ٪٥٣ ٪۲٨  فرص النمو يف األسواق احملليةاالفتقار إىل
 ٪١٤ ٪۲٣ ٪٦٣ الوصول إىل التمويل

 ٪٢ ٪۲٦ ٪٧١ الوصول إىل التكنولوجيا
 ٪١٠ ٪٧٤ ٪١٧ تنويع املخاطر

 ٪١٢ ٪٣٤ ٪٥٤ الوصول إىل العمالة املاهرة
 ٪٤ ٪٣٣ ٪٦٣ التعرف على أفضل املمارسات يف اإلدارة االستراتيجية

 ٪١٤ ٪٣١ ٪٥٦ عمال يف اخلارجمعلومات عن فرص األ

  ٩-ثانياًاجلدول ألف 
العوامل اليت تدفع املستثمرين احملليني إىل التركيز على الروابط مع الشركات عرب الوطنية 

  حسب النشاط
  اجمليبني احملليني الذين صنفوا العوامل باعتبارها مهمة جداًكنسبة مئوية من 

 النشاط االقتصادي

 العوامل
تغالل التعدين واس

 التصنيع احملاجر

ا املعلومات ـتكنولوجي
واالتصاالت وخدمات 

 األعمال

ة ــالزراع
والصناعات 

 السياحة احلرفية
يم ـالتعل

 والصحة

االفتقار إىل فـرص النمـو يف       
 ٪١٠٠ ٪٥٣ ٪١٧ ٪٢٢ ٪٣٠ ٪١٢ األسواق احمللية

 ٪٦٧ ٪٨٥ ٪٨٠ ٪٤٤ ٪٤٨ ٪٨١ الوصول إىل التمويل
 ٪٥٠ ٪٦٩ ٪٥٠ ٪٦٧ ٪٦٧ ٪٨٧ الوصول إىل التكنولوجيا

 ٪٥٠ ٪٧ ٪۲٥ ٪٣٠ ٪١٧ ٪١٤ تنويع املخاطر
 ٪٣٣ ٪٨٠ ٪٦٠ ٪٥٦ ٪٤١ ٪٦٧ الوصول إىل العمالة املاهرة

التعرف على أفضل املمارسات    
 ٪٦٧ ٪٧٧ ٪٦٧ ٪٤٤ ٪٤٩ ٪٨١ يف اإلدارة االستراتيجية

معلومات عن فرص األعمـال     
 ٪٥٠ ٪٥٨ ٪٦٠ ٪٣٣ ٪٤٢ ٪٨٣ يف اخلارج
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  فق الثالثاملر

  ٢٠٠٨الفلسطينية احملتلة، األرض نظام دعم املؤسسات يف     
 اخلدمات األساسية اهليئة

 مؤسسات السلطة الفلسطينية

املنـاطق  اهليئة العامة للمـدن الـصناعية و      
 الصناعية احلرة

 الفلـسطينية   املناطق الـصناعية احلـرة    املدن الصناعية و  تصميم برنامج   
 شراف عليهاإلوتطويره و

 توفري املعايري وخدمات ضمان النوعية واخلدمات التقنية للمؤسسات سسة املواصفات واملقاييس الفلسطينيةمؤ

 مؤسسات دعم السوق

شهادات املنشأ، نشر املعلومات التجارية، خدمات تدريبية يف جمـال إدارة            الغرف التجارية والصناعية والزراعية
رج واملعارض احملليـة، تنظـيم      األعمال، تنظيم األسواق التجارية يف اخلا     

 حلقات عمل مواضيعية وقطاعية، إضافة إىل تيسري تبادل الوفود التجارية

ــصناعية   ــة وال ــرف التجاري ــاد الغ احت
 والزراعية الفلسطينية

املساعدة التقنية للغرف التجارية، تشبيك الغرف مع نظرياهتا الدوليـة يف     
 مرجعية للمشاريع املمولة من      نقطة ،األورويب املتوسطي سياق املشروع   

اجلهات املاحنة تشمل الغرف التجارية، تشبيك فلسطينيي الشتات مـع          
 املؤسسات احمللية، تدريب مهين والدعوة للسياسات

 الدعوة للسياسات، التشبيك فيما بني الشركات إحتاد الصناعات ورابطات األعمال الفلسطيين

مصاحل املستوردين واملـصدرين الفلـسطينيني إذا كـانوا         ُيمثل وحيمي    جملس الشاحنني الفلسطيين
 املستخدمني النهائيني للشحن البحري أو اجلوي أو الربي

تشجيع التجارة وتنمية السوق، تيـسري التجـارة وتطـوير الـسياسة             مركز التجارة الفلسطيين
 االقتصادية، بناء القدرات وخدمات معلومات السوق

 معارض، خدمات تنمية األعمال والتدريب، الدعوة للسياسات طينيةشركات أنظمة املعلومات الفلس

 خدمات استشارية حسب احلاجة يف جمال إدارة األعمال شركات استشارية

 خدمات تشجيع التجارة املنظمة اليابانية للتجارة اخلارجية

وقـروض تقاسـم    القروض املصرفية اجملمعة    (الشؤون املالية للشركات     املؤسسة املصرفية الفلسطينية
، الشؤون املالية التجاريـة، خـدمات استـشارية يف جمـال            )األرباح

مـشروع  (اإلدارة املالية وخدمات تدريبية يف جمال األعمـال احلـرة           
 )إمربيتيك فلسطيين

  تيسريات ائتمانية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  املصارف التجارية
 ضمان التمويل لالستثمار اخلاص تثمار الوكالة الدولية لضمان االس/البنك الدويل

تشجيع تنمية األعمال والزراعة، مبـا يف ذلـك زيـادة الـصادرات              وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة
 قراضاإلالفلسطينية، من خالل املساعدة التقنية وبرامج 

يز نظام دعـم املؤسـسات الـصغرية        أنشطة بناء قدرات مستهدفة لتعز     الوكالة األملانية للتعاون التقين 
 .الفلسطينية احملتلةاألرض واملتوسطة يف 

        


