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�أجنزت هذه الدرا�سة بدعم من االوكالة االمريكية للتنمية الدولية من خالل م�شروع تطوير املناخ اال�ستثماري،
وال تعك�س بال�ضرورة وجهة نظر الوكالة االمريكية للتنمية الدولية او احلكومة االمريكية.
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 .1إطار عام
رافق ت�أ�سي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف عام  1994وفق ن�صو�ص اتفاق او�سلو الذي ُوقع بني منظمة التحرير واحلكومة
اال�سرائيلية بروز توقعات متفائلة من جهات عديدة بخ�صو�ص فر�ص وامكانيات تطور �أداء االقت�صاد الفل�سطيني .وا�ستندت هذه
ا�سا�سيي هما :او ًال ،ان انتقال ال�صالحيات املدنية يف مناطق ال�ضفة والقطاع من اجهزة
افرتا�ضي
التوقعات يف جمملها اىل
ْ
ْ
احلكم الع�سكري اال�سرائيلي اىل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سينجم عنه حت�سن جوهري يف البيئة القانونية والتنظيمية
وامل�ؤ�س�سية لالقت�صاد املحلي ،مما �سيزيد من جاذبية هذه املناطق لال�ستثمارات اخلا�صة مب�صدر ْيها املحلي واخلارجي
ا�سرت�شاد ًا مبا يعرف «بالعالقة التبادلية» التي تربط بني خماطر االعمال وعوائدها املالية .وهذا اال�ستقطاب املفرت�ض
للر�ساميل اال�ستثمارية �سيدفع بعجلة التنمية االقت�صادية الفل�سطينية قدم ًا اىل االمام .ثانياً ،ان الرعاية الدولية لعملية
الت�سوية ال�سلمية للنزاع العربي /الفل�سطيني  -اال�سرائيلي منذ م�ؤمتر مدريد يف العام  1991ترتب عليها م�س�ؤولية جماعية
جتاه اعادة ا�صالح االقت�صاد الفل�سطيني وترميم بنيته التحتية وتعزيز القدرات االدارية لل�سلطة االنتقالية التي �س ُيعهد لها
ادارة ال�ش�ؤون العامة يف ال�ضفة والقطاع ،وهذا ما ُا�صطلح عليه «باملكا�سب �أو العوائد االقت�صادية لل�سالم» .ومن الطبيعي ان
يندرج يف اطار هذه امل�س�ؤولية قيام املجتمع الدويل بتقدمي م�ساعدات مالية وعينية كبرية لل�شعب الفل�سطيني ممث ًال ب�سلطته
الوطنية النا�شئة وم�ؤ�س�ساته االهلية املختلفة ل�سد اي فجوة حمتملة بني املوارد املتاحة لهذه ال�سلطة واالحتياجات االغاثية
والتطويرية املتزايدة .و�شكلت هذه امل�ساعدات وال زالت حتى اليوم رافد ًا مهم ًا لل�سيولة النقدية يف االقت�صاد الفل�سطيني،
اىل جانب م�ساهمتها يف اعادة تاهيل البنية التحتية والفوقية لهذا االقت�صاد لي�صبح اكرث جاذبيه لن�شاط القطاع اخلا�ص .
ولكن بالرغم من ان هذه االتفاقية منحت ال�سلطة الفل�سطينية الوليدة �صالحيات مدنية كاملة يف املناطق امل�صنفة (�أ)
و(ب) ،و�إدارة املوارد االقت�صادية يف تلك املناطق مبا ين�سجم مع الأهداف والأولويات الفل�سطينية ،اال انها �سلبت منها قدر ًا
كبري ًا من ال�سيادة من خالل حرمانها من ال�سيطرة على املعابر احلدودية وعلى االرا�ضي وا�ستخداماتها يف املنطقة امل�صنفة
(ج) (ت�شكل  %62من اجمايل م�ساحة ال�ضفة والقطاع يف حينه) وعلى معظم املوارد الطبيعية (املياه والف�ضاء) .ويف مقابل
هذه ال�صالحيات واالمكانيات املحدودة ،ا�صبحت ال�سلطة م�س�ؤولة م�س�ؤولية مطلقة عن تلبية االحتياجات احلياتية وت�أمني
احلقوق اال�سا�سية (العمل وامل�سكن والرعاية ال�صحية والتعليم والغذاء ومرافق البنية التحتية وغريها) جلميع املواطنني
الفل�سطينيني يف ال�ضفة وغزة .فكان على ال�سلطة منذ ن�ش�أتها ان تعمل وفق هذه املعادلة ال�صعبة للغاية.
ويف اطار املحددات ال�سيا�سية واالمنية الوا�سعة التفاق او�سلو املرحلي ُولد بروتوكول باري�س االقت�صادي ،لينظم العالقات
االقت�صادية بني الطرفني يف املجاالت التجارية واملالية والنقدية والعمل .وكان من الطبيعي ان ي�أتي هذا الربوتوكول من�سجماً
يف جوهره مع روح وم�ضمون اتفاق او�سلو .ومن ابرز مالمح هذا الربوتوكول انه ربط االقت�صاد الفل�سطيني مع االقت�صاد
اال�سرائيلي بغالف جمركي واحد وبالتايل �سلب ال�سلطة الفل�سطينية القدرة على التحكم مبعدل �ضريبة القيمة امل�ضافة
والر�سوم اجلمركية (مكونات هامة من ال�سيا�سة املالية) ملعظم ال�سلع واخلدمات وبالتايل قارب بني م�ستويات ا�سعارها يف
ال�سوقني بالرغم من التباين الكبري يف م�ستويات االجور والدخول .وابقى الربوتوكول كذلك وظيفة جباية اجلمارك والقيمة
امل�ضافة على م�ستوردات الفل�سطينيني بيد ا�سرائيل والتي اخ�ضعت حتويلها خلزينة ال�سلطة العتبارات امنية و�سيا�سية
تع�سفية� .أما ا�صدار عملة وطنية فهو م�شروط مبوافقة ا�سرائيل مما يعني حرمان �سلطة النقد الفل�سطينية من ا�ستتخدام
معظم ادوات ال�سيا�سة النقدية ال�ضرورية لتوجيه االقت�صاد .ووفق الربوتوكول تتحكم ا�سرائيل مبن�سوب تدفق العمالة
الفل�سطينية اليها مبا يخدم م�صاحلها االقت�صادية واعتباراتها االمنية .فباخت�صار ابقى الربوتوكول معظم مفاتيح
االقت�صاد الفل�سطيني بيد ا�سرائيل .ورغم عدم التزام اجلانب اال�سرائيلي بتطبيق بنود ومواد االتفاق وخرقه للعديد من


هذه البنود ،ورغم املالحظات العديدة امل�سجلة على االتفاق وعلى ال�ضرر الذي حلق باالقت�صاد الفل�سطيني نتيجة ا�ستمرار
العمل به� ،إال �أن هذا االتفاق ظل طيلة  19ال�سنة املا�ضية هو الإطار الناظم للعالقات االقت�صادية بني اجلانبني و�سيبقى كذلك
طاملا بقي او�سلو على حاله.
و�ساهمت هذه الرتتيبات ال�سيا�سية واالقت�صادية املجحفة يف ا�ستمرار بل رمبا يف تعميق الت�شوهات والفجوات املوروثة عن
االحتالل اال�سرائيلي الطويل يف الإقت�صاد الفل�سطيني على امل�ستويني الكلي والقطاعي .فبالرغم من الإجنازات الهامة
التي حققتها ال�سلطة يف جمال بناء م�ؤ�س�سات احلكم الإقت�صادي و�إعادة ت�أهيل مرافق البنية التحتية ،و�إ�صدار الت�شريعات
الناظمة حلياة املواطنني يف ال�ضفة الغربية وغزة وتن�شيط احلركة التجارية والإ�ستثمارية� ،إال �أن تكلفة تلك الإجنازات
كانت مرتفعة ن�سبيا لأنها متت يف ظل ا�ستمرار قيود االحتالل و �سيا�ساته التع�سفية ،ويف ظل غياب ر�ؤية وبرنامج تنموي �شامل
تهتدي به ال�سلطة يف �إعادة الإعمار وهيكلة الإقت�صاد الفل�سطيني .كما �أن الت�شوهات املوروثة عن الإحتالل وامل�ستجدة بعد قيام
ال�سلطة �أثرت �سلب ًا على هيكل و�إدارة املوازنة العامة لل�سلطة الوطنية ،والتي �أظهرت حجم االعتماد الكبري على امل�ساعدات
الدولية وعلى الإيرادات اجلمركية املح�صلة من قبل �إ�سرائيل ،وباملقابل �ضعف م�ساهمة القاعدة ال�ضريبية للجباية املحلية
ب�سبب تغري تركيبة االقت�صاد الفل�سطيني مع مرور الوقت ل�صالح قطاعي التجارة واخلدمات على ح�ساب القطاعات االنتاجية
مثل الزراعة وال�صناعة .فاالقت�صاد الفل�سطيني ا�صبح مع مرور الوقت ينك�شف اكرث فاكرث على ال�صدمات اخلارجية �سواء
ذات املن�ش�أ اال�سرائيلي او الدويل .و�شهد هذا االقت�صاد الفل�سطيني تراجعا يف اداءه بكافة املقايي�س وامل�ؤ�شرات يف معظم
الناجتي املحلي والقومي مبعدالت تراكمية زادت عن  ،%35حتى بد�أ يتح�سن
ال�سنوات منذ  .1994فرتاجع ن�صيب الفرد من
ْ
قلي ًال يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،وارتفعت معدالت البطالة والفقر اىل معدالت قيا�سية ،وت�صاعد االختالل يف امليزان
التجاري الفل�سطيني بحيث و�صل اىل اكرث من  3.5مليار دوالر يعود يف غالبيته العظمى حل�ساب ا�سرائيل.
فامل�ؤثر اال�سرائيلي ال�سلبي مل ُيف�شل فقط املحاوالت التي ُبذلت العادة ترميم العالقات االقت�صادية الفل�سطينية  -العربية من
خالل ال�سيطرة الكاملة على املعابر واحلدود ،وامنا اي�ض ًا �شل اخلطط التي �سعت الحداث حتوالت تنموية حقيقية يف االقت�صاد
الوطني من خالل �سيا�سة ممنهجة اربكت ان�شطة االنتاج واال�ستثمار اخلا�ص والعام يف املناطق الفل�سطينية .فا�ستمرار الت�أزم
ال�سيا�سي واالمني الناجم عن �سيا�سة احلكومات اال�سرائيلية املتعاقبة منذ او�سلو يف «ادارة الظهر» ال�ستحقاقات ال�سالم العادل
وال�شامل رفعت ب�شكل حاد درجة عدم الت�أكد واليقني وبالتايل زادت من «خماطر االعمال» يف املناطق الفل�سطينية مما جعل هذه
املناطق «طاردة» لال�ستثمارات اخلا�صة ولي�س «جاذبة» لها كما كان متوقع ًا .ورمبا زاد من �ضعف التناف�سية الفل�سطينية على
ال�صعيد اال�ستثماري غياب ا�سرتاتيجية فل�سطينية معلومة وحمددة االهداف وال�سيا�سات فيما يخ�ص ادارة ال�ش�أن االقت�صادي
الداخلي ،وعدم اكتمال وتوحد منظومة الت�شريعات التي حتكم احلقوق والواجبات االقت�صادية يف املجتمع الفل�سطيني ،وتداخل
ال�صالحيات يف البناء امل�ؤ�س�سي لل�سلطة الوطنية ،و�ضعف جودة احلوكمة الر�شيدة ،وبطء اجراءات ت�سوية النزاعات يف املحاكم
النظامية .فبذلك �شهد الن�شاط اال�ستثماري اخلا�ص بنوعيه املحلي واخلارجي تراجعاً كبرياً يف من�سوبه واجتاهاته بعد
�سنوات قليلة من انطالقه .فانعك�ست حالة «االندفاع اال�ستثماري» التي �شهدتها مناطق ال�سلطة الفل�سطينية يف االعوام االوىل
بعد او�سلو اىل حد و�صل فيه معدل الرتاجع الرتاكمي يف اال�ستثمارات اخلا�صة اكرث من  %38عن م�ستواها عام  .1994فبينما
و�صلت ن�سبة اال�ستثمارات اخلا�صة اىل الناجت املحلي الفل�سطيني يف عام  1999اىل حوايل  ،%22عادت وانخف�ضت هذه الن�سبة
لتت�أرجح بني  %15-13يف ال�سنوات الثالثة ع�شر االخرية .وبالرغم من التح�سن الن�سبي يف من�سوب اال�ستثمارات اخلا�صة منذ
عام  ،2008اال ان معظمها تركز يف العقارات وقطاعي اخلدمات والتجارة مما ا�ضعف درجة ت�أثريه يف ا�ستدامة حالة النمو
يف الناجت املحلي التي مت ر�صدها يف هذه الفرتة .فانح�سرت مع ذلك التوقعات املتفائلة بخ�صو�ص دور اال�ستثمارات اخلا�صة
(القطاع اخلا�ص) يف دفع عجلة النمو والتطور الذاتي لالقت�صاد الفل�سطيني بعيد ًا عن ال�صدمات اال�سرائيلية املعيقة .وعاد
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االقت�صاد الفل�سطيني من جديد اىل االعتماد يف حركته على العالقة مع ا�سرائيل اىل جانب تنامي دور االنفاق احلكومي العام
من خالل املوازنة اجلارية والتطويرية لل�سلطة الفل�سطينية واملمول ما يزيد عن ثلثها من املانحني .
ومع ان البيئة اال�ستثمارية العامة يف املناطق الفل�سطينية قد تبدو حالياً غري م�شجعه او مواتية جلذب الر�ساميل املحلية
واخلارجية ،اىل ان ذلك ال يعني اطالقاً انتفاء �صحة ومنطقية الطرح الداعي ال�ستمرار اجلهود الرامية حلفز اال�ستثمار
اخلا�ص والعمل من قبل احلكومة الفل�سطينية على تهيئة اف�ضل املناخات املمكنة له التي ُتخف�ض تكاليف ممار�سة ن�شاطه
ويف نف�س الوقت حتد من املخاطر املحيطة به .ومع ان هذه املهمة تبدو �صعبة يف ظل الظروف ال�سيا�سية االنتقالية
الراهنة اال انها لي�ست م�ستحيلة وخ�صو�صاً اذا ما مت اعتماد ا�سلوب التخطيط اال�سرتاتيجي التدرجي طويل املدى يف
حتقيقها ،ومت �صياغة اجندة ا�صالح م�شرتكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
 1.1مشكلة واهمية الدراسة

ُيعترب القطاع اخلا�ص املحرك اال�سا�س للإقت�صاد الفل�سطيني وذلك من خالل ا�سهامه باكرث من ثلثي الناجت املحلي وفر�ص
الت�شغيل .ومن املتوقع ان تزداد اهمية هذا القطاع يف ال�سنوات القادمة نتيجة للأزمة املالية التي متر بها ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية وبالتايل تراجع قدرتها على االنفاق اال�ستهالكي والتطويري يف �آن واحد وكذلك على ا�ستيعاب عمالة جديدة.
فالتعويل االكرب يف ذلك �سيكون على اال�ستثمارات اخلا�صة .وبالتايل فانه من ال�ضروري حت�سني بيئة االعمال يف فل�سطني من
�أجل ت�شجيع تدفق ر�ؤو�س االموال اخلا�صة املحلية واالجنبية وزيادة فر�ص اال�ستثمار .كما يجب على اي بيئة �أعمال ان تتميز
بقلة درجة اخلطورة لبدء اي عمل وذلك من خالل اال�ستجابة ملتطلبات و�إحتياجات اال�ستثمار اخلا�ص ،والتغلب على خماوف
امل�ستثمرين من خالل اعتماد ال�سيا�سات االقت�صادية املحفزة وتلك التي تتمتع بدرجة عالية من الثبات واليقني .وتكون نقطة
الإنطالق يف هذا االجتاه من خالل حتديد الق�ضايا والعقبات الأكرث �إثارة للقلق بالن�سبة للقطاع اخلا�ص الفل�سطيني خا�صة
فيما يتعلق بالبيئة اال�ستثمارية التي حتتاج �إىل �إهتمام خا�ص من قبل احلكومة كجزء من احلوار االقت�صادي الوطني.
ويتم حتديد هذه الق�ضايا والعقبات من خالل �إجراء م�سح ميداين ال�ستك�شاف وجهات النظر واملواقف من عينة متثيلية من
�صاحبات و�أ�صحاب الأعمال اخلا�صة واملديرين واملديرات حول اجلوانب املختلفة للبيئة اال�ستثمارية ،مثل اجلوانب القانونية
والتنظيمية ،نوعية وتكلفة املرافق وخدمات البنية التحتية ،الو�صول �إىل التمويل والأ�سواق ،ال�سيا�سات االقت�صادية احلكومية
(ال�ضرائب واجلمارك على وجه اخل�صو�ص) وق�ضايا الرتخي�ص والت�سجيل وق�ضايا التمويل .مت اال�ستفادة يف ت�صميم
ا�ستبيان امل�سح لهذه الدرا�سة من ا�ستبيانات �سابقة اعدت من قبل م�شروع تطوير املناخ اال�ستثماري ( )ICIاملمول من قبل
الوكالة االمريكية للتنمية الدولية ،وم�سوحات �أخرى مماثلة �أجرتها م�ؤ�س�سة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل .لكن هذا
امل�سح يختلف عن اال�ستطالعات ال�سابقة يف �أربعة جوانب هي:
 .1يركز امل�سح على من�ش�آت االعمال ال�صغرية واملتو�سطة ،نظرا لهيمنة املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة التي ت�شكل
حوايل  %99من اجمايل املن�شات العاملة يف االرا�ضي الفل�سطينية .فقد اظهرت نتائج امل�سوحات التي نفذها اجلهاز
املركزي لالح�صاء بان  %97من تلك املن�شات توظف اقل من  9عمال ،بينما  %99من تلك املن�شات توظف اقل من
 20عامال (اجلهاز املركزي لالح�صاء .)2008 ،وعلى الرغم من ان الن�سبة الأكرب من املن�ش�آت العاملة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية هي من�ش�آت �صغرية ومتو�سطة� ،إال �أنها ما زالت تعاين من م�شاكل وحتديات عديدة حتد من قدرتها على
النمو واال�ستمرار .ومن ابرز هذه امل�شاكل تلك املتعلقة بالتمويل من حيث قلة توفره لهذه املن�ش�آت وارتفاع �أعبائه
و�ضعف قدرة هذه املن�شات على الو�صول �إليه يف الوقت املنا�سب.


 .2يتبع امل�سح منهجية ت�ستجيب حتديد ًا للظروف الفل�سطينية ،ولي�س منهجية عامة كالتي جتري يف جميع �أنحاء العامل.
 .3يهدف اال�ستبيان ب�شكل خا�ص اىل خدمة �أجندة ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�ص املتعلقة بال�سيا�سات واخلطط
االقت�صادية.
 .4يراعي اال�ستبيان احتياجات النوع االجتماعي وذلك من خالل التمثيل العادل ل�صاحبات الأعمال واملديرات يف
عينة امل�سح ،ومن خالل حتليل البيانات على �أ�سا�س النوع االجتماعي جنبا �إىل جنب مع غريها من العوامل .كما ان
الدرا�سة �سوف تعك�س املعيقات التي تواجه املر�أة يف ممار�سة الأعمال التجارية.
 1.2أهداف الدراسة

الهدف الرئي�سي من هذه الدرا�سة هو التعرف على حمددات اال�ستثمار يف الأرا�ضي الفل�سطينية من وجهة نظر �صاحبات
و�أ�صحاب الأعمال واملديرين واملديرات يف املن�ش�آت االقت�صادية .و�سوف تركز الدرا�سة على من�شاءات االعمال ال�صغرية
واملتو�سطة ،نظر ًا �إىل �أن غالبية م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ت�صنف كمن�شاءات �أعمال �صغرية ومتو�سطة ،حيث انها مل تدرج يف
معظم الإ�صالحات ال�سيا�سية وجهود التنمية التي �أطلقتها احلكومة يف ال�سنوات الأخرية.
كما �أن نتائج هذه الدرا�سة �ست�ساهم يف م�ساعدة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص و�صانعي ال�سيا�سات واجلهات املانحة يف حتديد
�أولوياتهم وو�ضعها على جدول �أعمال �إ�صالح ال�سيا�سات االقت�صادية التي ينبغي تناولها يف �أي حوار وطني �أو ملتقيات ال�شراكة
امل�ستقبلية بني القطاعني العام واخلا�ص .كما من املتوقع ان ت�ساعد نتائج الدرا�سة على حتديد اهم  10حمددات للإ�ستثمار يف
االرا�ضي الفل�سطينية من وجه نظر امل�ستثمرين �أنف�سهم .و�سوف يتم و�ضع هذه املعيقات على جدول �أعمال احلوار االقت�صادي
الوطني من �أجل اخذ االجراءات واال�صالحات ال�ضرورية من �أجل التغلب عليها .كما �سيتم ربطها ومقارنتها مب�ؤ�شرات البنك
الدويل يف تقرير ممار�سة �أن�شطة االعمال.
 1.3منهجية الدراسة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل ا�ستك�شاف مقومات ومعيقات اال�ستثمار اخلا�ص يف الأرا�ضي الفل�سطينية .ومن �أجل حتقيق هذا
الهدف �سيتم �إتباع املنهجية التالية:
 .1مراجعة الدرا�سات والتقارير ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة وذلك لأغرا�ض ا�ستخدامها لت�صميم اال�ستبيان و�إجراء
املقارنات واملقاربات عند حتليل نتائج امل�سح امليداين.
�	.2إعداد ا�ستبيان ا�ستناد ًا ملراجعة �أدبيات �سابقة وتوزيعه على عينة متثيلية من القطاع اخلا�ص .ويتكون اال�ستبيان
(ملحق  )1من �سبعة �أجزاء تتناول املعلومات العامة عن املن�ش�أة والبيئة ال�سيا�سية والبيئة القانونية وخدمات البنية
التحتية ودور امل�ؤ�س�سات امل�ساندة و�إجراءات الت�سجيل وق�ضايا التمويل .ويتم توزيع هذا اال�ستبيان على عينة الدرا�سة
وحتليل هذه املعلومات �إح�صائي ًا.
 .3من متغريات امل�شكلة التي �سرتكز عليها الدرا�سة هي ال�شركات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم ،نظرا �إىل �أن غالبية
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ت�صنف على �أنها �شركات �صغرية ومتو�سطة والتي مل يتم �إدراجها يف معظم الإ�صالحات
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 .2اإلطار المفاهيمي

ال�سيا�ساتية وجهود التنمية التي �أطلقتها احلكومة يف ال�سنوات الأخرية .باال�ضافة اىل حتديد امللكية ح�سب النوع
االجتماعي.
 1.4مجتمع الدراسة

يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع �أع�ضاء م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وهي :احتاد الغرف التجارية ،احتاد ال�صناعات
الفل�سطينية ،منتدى �سيدات الأعمال ،بال تريد ،احتاد جمعيات رجال الأعمال الفل�سطينيني (مرفق جداول البيانات لأعداد
الأع�ضاء وتوزيعهم قطاعيا وجغرافيا).
 1.5عينة الدراسة

تتكون عينة الدرا�سة من  350من�ش�أة (ملحق  :2جدول رقم .)1وقد �أخذ باالعتبار جمموعة من املعايري من �أجل حتديد العينة
امل�سحية للدرا�سة ،وهي:
 متثيل جميع القطاعات االقت�صادية متثيل املناطق اجلغرافية متثيل املن�ش�آت ح�سب النوع االجتماعي للملكية والإدارة. متثيل جميع �أحجام من�ش�آت الأعمال مع �إعطاء وزن اكرب للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة متا�شيا مع وزنها الكلي يفاالقت�صاد كما ا�سلفنا.
مت توزيع العينة كما يلي (ملحق  :2جدول رقم :)2
  250ا�ستبيان مت توزيعها على قاعدة البيانات التي مت جتميعها من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص (احتاد الغرف التجارية،احتاد ال�صناعات الفل�سطينية ،منتدى �سيدات الأعمال ،بال تريد ،احتاد جمعيات رجال الأعمال الفل�سطينيني)
  100ا�ستبيان مت توزيعها على عدد من املن�ش�آت التي مت اختيارها ع�شوائيا من قبل الباحثني امليدانيني ومن خاللالزيارات امليدانية للتجمعات ال�صناعية والتجارية الرئي�سية يف مناطق ال�شمال والو�سط واجلنوب.
 1.6نسبة االستجابة

بلغ اجمايل عدد اال�ستبانات الكاملة وال�صحيحة التي مت ا�ستعادتها وا�ستخدامها يف التحليل االح�صائي  258ا�ستبانة ،اي
بن�سبة ا�ستجابة كلية مقدارها  .%75وهذه الن�سبة مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة ومن غري املتوقع ان تخل بنتائجها.



يلعب اال�ستثمار دور ًا مهما يف اقت�صاديات الدول على اختالف �أنظمتها ال�سيا�سية واالقت�صادية .ويق�سم اال�ستثمار �إىل ق�سمني
رئي�سيني� :إما ا�ستثمار مبا�شر عرب �إن�شاء امل�شاريع اال�ستثمارية� ،أو ا�ستثمار غري مبا�شر من خالل �أ�سواق ر�أ�س املال .ويعترب
اال�ستثمار ثاين مكون للناجت القومي بعد اال�ستهالك يف خمتلف دول العامل.
ت�ؤثر جمموعة من العوامل واملحددات يف حجم وقيمة اال�ستثمارات وطبيعتها .وتختلف العوامل من منطقة �إىل �أخرى وباختالف
طبيعة اال�ستثمار .ولكن ب�شكل عام� ،أجمعت معظم الأدبيات على �أن توفر بيئة منا�سبة لال�ستثمار يتطلب وجود جمموعة من
املحددات ،وهي على النحو التايل:
 ال�شروط االقت�صادية ( :)Economic conditionsوي�شمل ذلك حجم الأ�سواق وم�ستويات الدخل واال�ستقرار االقت�صاديوالنفاذ للأ�سواق املجاورة ،واملوقع اجلغرايف وتوفر املوارد الطبيعية� ،إ�ضافة �إىل توفر املوارد الب�شرية امل�ؤهلة.
 ال�سيا�سات احلكومية :تت�ضمن توجهات احلكومة وا�سرتاتيجياتها جتاه القطاع اخلا�ص عرب ت�شجيع امللكية اخلا�صةواال�ستقرار والو�ضوح يف التوجهات وال�سيا�سات وتب�سيط �إجراءات الدخول واخلروج من ال�سوق ونظام متويل فعال
والدعم املمنهج للم�شاريع ال�صغرية.
وقد حدد تقرير اال�ستثمار العاملي جمموعة من امل�ؤ�شرات املرتبطة بالبيئة اال�ستثمارية ،تتطابق وت�ضيف للعوامل ال�سابقة.
و�أجمل هذه امل�ؤ�شرات بالتايل:
 جاذبية الأ�سواق :وي�شمل هذا امل�ؤ�شر حجم ال�سوق وم�ستوى االتفاق العام واخلا�ص ،ومعدالت منو الأ�سواق.-

توفر �أيدي عاملة ب�أجور منخف�ضة ومهارات عالية ()Availability of low-cost labour and skills

 توفر املوارد الطبيعية من �أرا�ضي وم�صادر طاقة ووقود توفر خدمات البنية التحتية :وي�شمل ذلك املوا�صالت والطرق واالت�صاالت وخدمات الكهرباء واملياه توفر �آليات عادلة وفعالة حلل النزاعات. فعالية الأنظمة ال�ضريبية ت�سهيل �إجراءات الت�سجيل والدخول واخلروج من ال�سوق البيئة القانونية ،وت�شمل قوانني ت�شجيع اال�ستثمار وال�ضريبة واملدن ال�صناعية وقوانني البيئة وقوانني حماية امللكيةالفكرية وقوانني العمل واملناف�سة والتجارة وقوانني امل�صارف وم�ؤ�س�سات الإقرا�ض.
تكت�سب العوامل واملحددات ال�سابقة �أهمية خا�صة يف الت�أثري على املناخ اال�ستثماري يف دول العامل املختلفة .ورغم �أن توفر
العوامل ال�سابقة يعترب حيوي ًا للبيئة اال�ستثمارية امل�ستقرة� ،إال �أن اال�ستقرار ال�سيا�سي يظل حمدد ًا غاية يف الأهمية وال يقل
�أهمية عن العوامل ال�سابقة .ويف العديد من الدول ،يعد توفر بيئة �سيا�سية م�ستقرة من �أكرث العوامل جذب ًا لال�ستثمارات �سواء
املحلية �أو اخلارجية .يف املقابل ،ت�شكل املخاطر ال�سيا�سية �أحد املحددات الأ�سا�سية لال�ستثمار ،وتزيد من تكلفة اال�ستثمار يف
العديد من الأحيان.
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 .3أدبيات الدراسة (مالمح البيئة االستثمارية في
مناطق السلطة)
�شهد االقت�صاد الفل�سطيني تطورات عديدة خالل العقدين املا�ضيني .وارتبطت هذه التطورات مبجموعة من امل�ؤثرات
والعوامل الداخلية واخلارجية .وقد رافق انطالق العملية ال�سيا�سية يف العام  1993توجهات متفائلة تتعلق بحدوث انتعا�ش يف
خمتلف جماالت احلياة وخا�صة املجال االقت�صادي .ومنطلق هذا التفا�ؤل رعاية املجتمع الدويل مل�شروع الت�سوية ال�سيا�سية
وا�ستعداداته الكبرية لتمويل جهود التنمية يف املناطق الفل�سطينية� .إ�ضافة �إىل التوقعات بتح�سن الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية
كمتطلب رئي�سي للبيئة اال�ستثمارية املنا�سبة.
�شكل الإنفاق العام (املحلي والدويل) يف جمال �إعادة ت�أهيل البنية التحتية ركيزة �أ�سا�سية للنهو�ض باالقت�صاد الفل�سطيني.
فقد بلغ الإنفاق على م�شاريع البنية التحتية نحو  115مليون دوالر حتى عام  .2000ويف نف�س ال�سياق� ،شكل البناء امل�ؤ�س�سي
م�ؤثر ًا مهم ًا يف �إطار توفري بيئة مالئمة لإقامة امل�شاريع اال�ستثمارية وت�سهيل عملها وتطوير �أدائها .فقد ترتب على قيام ال�سلطة
الوطنية �إن�شاء العديد من الأج�سام احلكومية وامل�ؤ�س�سات امل�ساندة التي �أ�سهمت يف توفري بيئة منا�سبة لقطاع الأعمال.
ب�شكل عام ،وبالرغم من اجلهود امللحوظة التي بذلتها ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية منذ ت�أ�سي�سها على �صعيد �إعادة اعمار
االقت�صاد الفل�سطيني وتطوير بناه القانونية والتنظيمية والتحتية ،وتعزيز القدرات الإدارية والفنية مل�ؤ�س�ساته العامة واخلا�صة
من خالل الإنفاق احلكومي والعون الدويل� ،إال �أن التوقعات املتفائلة بخ�صو�ص تطور الأداء الكلي لهذا االقت�صاد خالل
الفرتة االنتقالية ( )1999-1994مل تتحقق ،بل على العك�س من ذلك� ،شهد االقت�صاد الفل�سطيني طيلة تلك الفرتة با�ستثناء
الناجتي املحلي والقومي
عامي  1993و 1994تراجعا ملمو�س ًا يف �أدائه بكافة املقايي�س وامل�ؤ�شرات .فرتاجع ن�صيب الفرد من
ْ
مبعدالت تراكمية زادت عن  %25وارتفعت البطالة يف قوة العمل الفل�سطيني �إىل معدالت قيا�سية ،وت�صاعد العجز يف امليزان
التجاري الفل�سطيني بحيث و�صل �إىل �أكرث من  3.5مليار دوالر يعود يف غالبيته العظمى حل�ساب �إ�سرائيل .و�شهدت الفرتة
التي تلت اندالع االنتفا�ضة يف العام  2000تراجع ًا ملحوظ ًا يف كافة امل�ؤ�شرات ،وخ�سر االقت�صاد الفل�سطيني غالبية املكت�سبات
املتحققة على �صعيد حت�سني مرافق البنية التحتية وبناء امل�ؤ�س�سات وتعزيز �سيادة القانون .ورغم التح�سن الن�سبي الذي
�شهدته املناطق الفل�سطينية منذ العام � ،2007إال �أن هذا التح�سن مل يكن كافي ًا لتعوي�ض االختالالت الهيكلية واالنتكا�سات
التي تعر�ض لها االقت�صاد الفل�سطيني وبيئة الأعمال خالل ال�سنوات الأوىل من الألفية اجلديدة.
�شكلت البيئة اال�ستثمارية يف الأرا�ضي الفل�سطينية مقيا�س ًا مهم ًا للتعبري عن حت�سن �أو تراجع امل�ؤ�شرات االقت�صادية
واالجتماعية .ودائما ما ترتبط البيئة اال�ستثمارية بجملة من املحددات والعوامل التي ي�سهم توفرها� ،أو غيابها ،يف الت�أثري
على م�ستويات اال�ستثمار يف املناطق الفل�سطينية يف خمتلف املجاالت واملناطق اجلغرافية.
تعترب التطورات ال�سيا�سية من �أكرث املحددات ت�أثري ًا على بيئة اال�ستثمار .فقد �أ�شارت العديد من التقارير التي تناولت
االقت�صاد الفل�سطيني �أهمية وت�أثري التطور يف العملية ال�سيا�سية بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني .وب�شكل حمدد� ،أكد تقرير
�صادر عن البنك الدويل ( )World Bank, 2007الت�أثري املت�صاعد للإجراءات الإ�سرائيلية واجلمود يف العملية ال�سلمية بني
الطرفني على املناخ اال�ستثماري يف ال�ضفة الغربية وغزة ،والرتاجع الدراماتيكي لال�ستثمارات املحلية .وي�شري التقرير ال�سابق
�إىل �أن حماوالت االنتعا�ش لقطاع الأعمال ت�صطدم بالقيود املفرو�ضة على تنقل الأفراد وال�سلع بني املناطق يف ال�ضفة الغربية،
�إ�ضافة �إىل القيود املفرو�ضة على احلركة بني ال�ضفة وغزة .وبالنتيجة ،ت�سهم الإجراءات ال�سابقة ،ب�شكل حاد ،يف زيادة درجة



عدم الت�أكد واليقني وبالتايل «خماطر الأعمال» يف املناطق الفل�سطينية.
رغم �أهمية املناخ ال�سيا�سي وتطورات الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية يف الت�أثري على البيئة اال�ستثمارية� ،إال �أن عوامل �أخرى ال تقل
�أهمية عن العامل ال�سيا�سي ،وترتبط �أ�سا�س ًا بالأداء الذاتي للم�ؤ�س�سات الر�سمية وامل�ساندة املحلية� .إذ تت�أثر البيئة اال�ستثمارية
ب�أداء م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية ،وقدرتها على �صياغة اال�سرتاتيجيات الهادفة لتح�سني املناخ اال�ستثماري ودعم من�ش�آت
القطاع اخلا�ص ،ويف مرحلة الحقة تنفيذ هذه اال�سرتاتيجيات على �أر�ض الواقع وفق املخطط .وي�شمل الأداء الذاتي �أي�ض ًا،
البيئة القانونية ورزمة الت�شريعات والأنظمة ذات العالقة بقطاع الأعمال� ،سواء من حيث جودتها �أو القدرة على تطبيقها.
�أ�ضف �إىل ذلك الإجراءات الإدارية والتنظيمية والعالقة بني من�ش�آت القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وامل�ساندة ،وتوفر
خدمات البنية التحتية من حيث التكلفة واجلودة ،وتوفر م�صادر التمويل.
البيئة القانونية:

ورثت ال�سلطة الوطنية منذ ت�أ�سي�سها تركة من القوانني عن فرتات احلكم ال�سابقة .ومن �أجل مواكبة التطورات وتهيئة املناخ
اال�ستثماري املالئم ،عملت ال�سلطة على �إعداد البيئة القانونية املنظمة لقطاع الأعمال يف املناطق الفل�سطينية .و�أ�صدرت يف
هذا ال�سياق �أكرث من  50ت�شريع ًا ،من �أهمها قانون ت�شجيع اال�ستثمار ،وقانون ال�ضريبة ،وقانون املدن ال�صناعية .وتناولت
درا�سات عديدة ت�أثري وفعالية البيئة الت�شريعية على قطاع الأعمال عموم ًا ،ومن�ش�آت الأعمال ال�صغرية على وجه اخل�صو�ص.
وخل�صت �إحدى هذه الدرا�سات �إىل �أن البيئة القانونية غري مالئمة متام ًا لعمل املن�ش�آت ال�صغرية وال تالئم خ�صو�صيتها ،كما
�أنها ال ت�ستجيب الحتياجات ومتطلبات تلك املن�ش�آت .وجاءت نتائج العديد من التقارير املحلية والدولية مطابقة �إىل حد بعيد
مع النتائج ال�سابقة ،حيث بني تقرير �صادر عن �صندوق النقد الدويل �أن املنظومة القانونية يف املناطق الفل�سطينية يعرتيها
بع�ض النق�ص ،وحتتاج لإقرار جمموعة من القوانني املنظمة لعمل املن�ش�آت االقت�صادية ،مثل قانون التجارة ،وال�شركات،
وقوانني �ضريبة القيمة امل�ضافة واملكو�س .وي�ؤيد هذه النتائج تقرير �صدر عن البنك الدويل م�ؤخر ًا يبني �أن البيئة القانونية
غري منا�سبة جلذب اال�ستثمارات املحلية والأجنبية للمناطق الفل�سطينية ،وتفتقر لقوانني اقت�صادية مهمة مثل قانون املناف�سة،
والتمويل الت�أجريي ،وامللكية الفكرية .ووفق ًا للعديد من الدرا�سات االقت�صادية ،ف�إن حجم متو�سط ر�أ�س املال امل�ستثمر يف
املناطق الفل�سطينية يقل بـ %60عن احلد الأدنى املطلوب لال�ستفادة من حوافز قانون ت�شجيع اال�ستثمار.
مل يقت�صر اخللل يف البيئة القانونية على عدم وجود بع�ض القوانني املهمة� ،أو على جودة القوانني املتوفرة ومالءمتها للم�شاريع
وخا�صة �صغرية احلجم ،بل �أن نتائج بع�ض التقارير ت�شري بو�ضوح لبع�ض جوانب الق�صور يف تطبيق القوانني يف املناطق
الفل�سطينية لأ�سباب تتعلق بال�صعوبات التي تعرت�ض النظام الق�ضائي الفل�سطيني ،و�ضعف �أداء الأجهزة التنفيذية يف ال�سلطة
على تنفيذ الأحكام ال�صادرة� .أما الآن ف�إنه يتم العمل على �إ�صالح النظام القانوين على �أ�سا�س معايري القانون الدويل .كما
انه يخ�ضع ملراقبة م�ستمرة من قبل املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني من اجل حتديث القوانني القدمية وو�ضع قوانني جديدة عند
ال�ضرورة .ويتم ذلك من خالل احل�صول على م�ساعدة دولية �سواء من خالل اخلربات التي يوفرونها �أو الدعم املايل لت�سريع
العملية والإجراءات و�ضمان �أن القوانني اجلديدة متوافقة مع معايري املنظمات الدولية.
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المؤسسات المساندة:

تن�شط يف الأرا�ضي الفل�سطينية العديد من امل�ؤ�س�سات امل�ساندة ،مثل الغرف التجارية واالحتادات ال�صناعية وجمعية رجال
الأعمال ومركز التجارة الفل�سطيني  -بال تريد .وتهدف هذه امل�ؤ�س�سات لدعم من�ش�آت القطاع اخلا�ص الفل�سطيني وحت�سني
�أدائها .وت�شكل امل�ؤ�س�سات امل�ساندة عام ًال م�ؤثر ًا يف حت�سني البيئة اال�ستثمارية من خالل اخلدمات التي توفرها للمن�ش�آت
االقت�صادية وخا�صة ما يتعلق بتطوير املوارد الب�شرية وت�سهيل الإجراءات وم�ساعدة املن�ش�آت على �إيجاد املنافذ الت�سويقية.
وقد �أ�شارت نتائج ا�ستطالع للمنتجني �أجراه مركز تطوير القطاع اخلا�ص يف العام � 2001إىل �أن الغرف التجارية ح�صلت على
�أعلى تقييم ايجابي بني امل�ؤ�س�سات امل�ساندة ( )%45من امل�ستطلعني .يف املقابل ح�صلت باقي امل�ؤ�س�سات على تقييم �أقل بكثري
فيما يتعلق مب�ستوى اخلدمات التي تقدمها للمنتجني .كما �أ�شارت غالبية امل�ستطلعني ال يعرفون �شيئ ًا عن امل�ؤ�س�سات امل�ساندة
�أو عن اخلدمات التي تقدمها.
وعلى اعتبار �أن ق�سم ًا كبري ًا من املن�ش�آت ال�صغرية تعمل يف �إطار االقت�صاد غري املنظم ،ف�إن مدى ا�ستفادتها من اخلدمات
التي تقدمها هذه امل�ؤ�س�سات يبدو يف حدوده الدنيا.
إجراءات التسجيل:

يخت�ص تقرير ممار�سة �أن�شطة الأعمال ال�صادر عن البنك الدويل بر�صد جمموعة من امل�ؤ�شرات لال�ستدالل على البيئة
اال�ستثمارية وظروف البدء مبمار�سة �أن�شطة الأعمال يف خمتلف بلدان العامل .وت�شمل امل�ؤ�شرات املر�صودة عدد وطول �إجراءات
البدء بالأعمال وت�سجيل ال�شركات لدى الدوائر الر�سمية .وقد �صنف البنك الدويل يف تقريره «يف الن�صف الأول من »2007
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف م�صاف دول كالهند و�إندوني�سيا والهندورا�س� ،إذ احتلت املرتبة الثانية والع�شرين حتديدا على
م�ستوى العامل من حيث نظام ال�سلطة الفل�سطينية ال�ضريبي للأعمال ،واملرتبة الثالثة والثالثني من حيث الإطار القانوين
حلماية امل�ستثمرين .وفيما يتعلق بالإطار ال�سيا�ساتي لل�سلطة الفل�سطينية ف�إن االقت�صاد الفل�سطيني ي�أتي �ضمن الرتتيب
الأف�ضل من حيث تكاليف اال�سترياد والت�صدير والإجراءات املتعلقة بهما .ف�إمكانات الت�صدير �ضخمة ،حيث تتمتع املناطق
الفل�سطينية برتتيبات جتارية جيدة مع االحتاد الأوروبي ودول املنطقة .بالإ�ضافة �إىل ال�سوق اجلاهزة واملتمثلة بخم�سة ماليني
فل�سطيني من فل�سطينيي ال�شتات يف جميع �أنحاء العامل».
وبالعودة �إىل تقرير مركز التجارة الفل�سطيني بالرتيد ،جند انه عند بد�أ �أي نوع من الأعمال ف�إنه يحتاج �إىل  49يوما من
�أجل � 11إجراء بتكلفة ت�صل �إىل  .$1500كما �أن الإجراءات لرتاخي�ص البناء ت�ستغرق  199يوما لتطبيق � 21إجراء� .أما
بالن�سبة للت�سجيل ف�إنه ي�أخذ  47يوما لالنتهاء من � 7إجراءات بتكلفة  %0.7من قيمة امللكية .كما �أن هناك من العديد من
الإجراءات املطولة حول دفع ال�ضرائب حيث انه ي�صل �إىل  27دفعة خالل ال�سنة الواحدة والتي ت�ستهلك � 145ساعة� .أما
بالن�سبة لال�سترياد والت�صدير ،ف�إن العملية حتتاج �إىل  6وثائق حتتاج �إىل  23يوم للإعداد للت�صدير بتكلفة  $1310مقابل 40
يوم ًا للتوريد وت�صل التكلفة �إىل .$1225
كما ي�شكل القطاع غري املنظم بيئة عمل (منا�سبة) من وجهة نظر العديد من املن�ش�آت ال�صغرية ،حيث تعترب هذه املن�ش�آت
�أن العمل �ضمن القطاع غري املنظم يعفيها من الكثري من االلتزامات املفرو�ضة على املن�ش�آت العاملة �ضمن هذا القطاع.
وقد ب ّينت تقارير كثرية �أن ا�ستمرار عمل املن�ش�آت ال�صغرية يف القطاع غري املنظم يجنبها االلتزامات املرتبطة باملعامالت



الر�سمية كالت�سجيل وا�ست�صدار الرخ�ص وال�ضريبة وحقوق العاملني واملوا�صفات واملقايي�س .ولكن من جهة �أخرى ،يفوت
عليها فر�صة اال�ستفادة من املزايا والإعفاءات والدعم الذي ميكن �أن حت�صل عليه املن�ش�آت املنظمة.
الوضع المالي للسلطة:

يعترب الو�ضع املايل لل�سلطة الوطنية مكون ًا رئي�سي ًا للبيئة اال�ستثمارية يف فل�سطني� ،سواء من خالل الإنفاق اجلاري على بند
الرواتب والأجور �أو الإنفاق �ضمن بند النفقات الت�شغيلية الأخرى عرب �شراء ال�سلع واخلدمات من املنتجني املحليني �أو من
خالل الإنفاق على البنية التحتية .وتناولت العديد من الدرا�سات والتقارير الو�ضع املايل لل�سلطة الفل�سطينية منذ ت�أ�سي�سها
يف العام  1994وحتى الآن.
وت�شري البيانات �إىل �أن حجم فاتورة الرواتب للموظفني العموميني بلغت حتى العام  2000نحو  524مليون دوالر تدفع حلوايل
� 115ألف موظف ،ي�ضاف لها نحو  420مليون دوالر �ضمن بند النفقات الت�شغيلية والر�أ�سمالية .وب�شكل عام ،تراوحت م�ساهمة
الإنفاق احلكومي بني  %25-18من �إجمايل الناجت الفل�سطيني خالل الفرتة ( .)2000-1994من جهة �أخرى� ،أنفقت ال�سلطة
من خالل م�صادرها الذاتية واملعونات اخلارجية نحو مليار دوالر على م�شاريع البنية التحتية يف خمتلف املناطق والتجمعات
الفل�سطينية� .أما بعد العام  ،2000تغريت بنية املوازنة العامة ،حيث مت توجيه جزء مهم من النفقات �إىل برامج الإغاثة
الطارئة يف ظل تراجع م�ستويات املعي�شة وانت�شار ظاهرتي البطالة والفقر بني الفل�سطينيني وتزايد �أعداد الأ�سر الفل�سطينية
املحتاجة للمعونات وامل�ساعدة .و�شهد الو�ضع املايل لل�سلطة تطورات م�ؤثرة على بنية االقت�صاد واملناخ اال�ستثماري بعد العام
 ،2006حيث تراجع الدعم الدويل لل�سلطة وانح�سرت الأن�شطة االقت�صادية وجمدت �إ�سرائيل حتويل �أموال املقا�صة .بالنتيجة،
ت�أثر الو�ضع املايل لل�سلطة ،و�أثر ذلك على قطاع الأعمال �سواء عرب االنخفا�ض يف القدرة ال�شرائية للم�ستهلكني (وخا�صة
املوظفني احلكوميني)� ،أو برتاجع امل�شرتيات احلكومية من املوردين املحليني� ،أو برتاجع الإنفاق احلكومي على م�شاريع البنية
التحتية .ورغم التح�سن الذي طر�أ بعد العام � 2007إثر ارتفاع م�ستوى الدعم اخلارجي املقدم للفل�سطينيني ،وانتظام ت�سديد
رواتب موظفي القطاع العام ،وتدفق م�شاريع حت�سني البنية التحتية� ،إال �أن ا�ستمرار حالة عدم اليقني ال�سيا�سي والتقلبات يف
حالة اال�ستقرار املايل ،وعدم �سيطرة الفل�سطينيني على الأرا�ضي الواقعة يف املناطق  ،Cوالتي ت�شكل �أكرث من  %60من م�ساحة
ال�ضفة الغربية ،كلها عوامل تزيد من خماطر اال�ستثمار يف املناطق الفل�سطينية.
ومل حتدث تغريات هيكلية على تركيبة املوازنة العامة لل�سلطة يف ال�سنوات اخلم�س االخرية� ،إال �أن عمق االزمة املالية لل�سلطة،
وتراكم الدين الداخلي حتديد ًا ظل ال�سمة ال�سائدة طيلة الفرتة ال�سابقة .وت�شري بيانات وزارة املالية �إىل �أن هذه االزمة املالية
لي�ست وليدة اللحظة و�إمنا هناك العديد من الديون املرتاكمة قبل جميء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بالإ�ضافة اىل تراكم
الديون لدى البنوك املحلية ،وعدم �إيفاء معظم الدول العربية ب�إلتزاماتها املالية ،و�أنه ميكن تغطية العجز من خالل «حت�صيل
االيرادات من قطاع غزة ،وحت�سني ن�سبة التح�صيل من اجلانب اال�سرائيلي من خالل التعديل على �إتفاقية باري�س».
فرص التمويل الخاص:

توفر م�صادر التمويل لقطاع الأعمال وامل�ستثمرين لتمويل �إن�شاء م�شاريع جديدة وتو�سعة القائم منها ،هو �أحد �أهم مقومات
البيئة املنا�سبة جلذب اال�ستثمارات املحلية والأجنبية .تعترب م�شكلة نق�ص م�صادر التمويل� ،أو بالأحرى عدم التقاء الطلب
والعر�ض على اخلدمات امل�صرفية ،من امل�شاكل الرئي�سية التي يواجهها امل�ستثمرون يف الأرا�ضي الفل�سطيني .ففي حني ت�سعى
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امل�صارف وم�ؤ�س�سات الإقرا�ض ال�صغري لتقدمي الت�سهيالت االئتمانية جلمهور امل�ستثمرين ،حتول القيود واملتطلبات املرتفعة
التي ت�ضعها يف وجه املقرت�ضني من التو�سع يف االئتمان .وت�شري بيانات �سلطة النقد الفل�سطينية �إىل �أن ن�سبة الت�سهيالت �إىل
�إجمايل الودائع ال زالت دون امل�ستوى املطلوب ،حيث مل تتجاوز  %55بنهاية العام  ،2012مقارنة بنحو  %71يف الأردن .وت�شكل
ح�صة القطاع اخلا�ص �أقل من ن�صف �إجمايل الت�سهيالت املقدمة.
و ُترجع الدرا�سات تردد امل�صارف يف التو�سع يف االئتمان لأ�سباب عديدة �أهمها :عدم ا�ستقرار البيئة ال�سيا�سية والنق�ص يف
ال�ضمانات املوثوقة كالأرا�ضي التي ال يتم اعتمادها ك�ضمان ب�سبب عدم وجود ت�سجيل لغالبية الأرا�ضي يف ال�ضفة الغربية.
�إ�ضافة �إىل ارتفاع معدالت الفائدة يف العديد من الأحيان والتي ت�صل على بع�ض العمالت كال�شيكل الإ�سرائيلي حلوايل .%13
ومن جهة �أخرى ،ف�إنه يوجد حمددات يف جانب الطلب (املقرت�ضني) ،حيث بينت الدرا�سات �أن انخفا�ض املالءة املالية
للمقرت�ضني هي �سبب رئي�سي لعدم ا�ستفادتهم من امل�ؤ�س�سات امل�صرفية.
تواجه املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة� ،أكرث من غريها ،م�شكلة نق�ص م�صادر التمويل ،وعدم قدرتها على اال�ستفادة بال�شكل
املطلوب من امل�صادر املتاحة .وقد �أ�شارت نتائج درا�سة �أعدت حول املن�ش�آت ال�صغرية يف الأرا�ضي الفل�سطينية �إىل �أن �إجمايل
الطلب على القرو�ض ال�صغرية يبلغ  80مليون دوالر �سنوي ًا ،يف حني توفر امل�ؤ�س�سات التمويلية  40مليون دوالر فقط .ووفق ًا
تبي �أن  %90من املن�ش�آت ال�صغرية تواجه �صعوبات يف احل�صول على
لنتائج م�سح لالحتياجات التمويلية للمن�ش�آت ال�صغريةّ ،
القرو�ض.
وي�شكل ذلك عقبة كبرية �أمام انطالق وتو�سع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،وخ�صو�صا منها املن�ش�آت اجلديدة (النا�شئة)،
التي لي�س لديها تاريخ ائتماين وال يوجد لديها مقدرة على توفري ال�ضمانات املطلوبة .ومن اجل معاجلة هذه امل�شكلة ،قامت
�سلطة النقد الفل�سطينية بتحديد احلد الأدنى لن�سبة الإقرا�ض �إىل الودائع ،وحددت �سقفا للتوظيفات اخلارجية .وقد �أدى
هذا الإجراء �إىل تو�سع الإقرا�ض ،ولكن من غري امل�ؤكد ان معظمه يذهب لتمويل ا�ستثمارات �أو ن�شاطات املن�ش�آت املتو�سطة
وال�صغرية.
الريادة بين النساء:

تعترب م�شاركة املر�أة منخف�ضة يف �سوق العمل الفل�سطيني ،حيث ال تتجاوز  %15يف �أح�سن الأحوال .وترجع بع�ض الدرا�سات
انخفا�ض امل�شاركة �إىل �أ�سباب �سيا�سة ترتبط بالعامل الإ�سرائيلي� ،إ�ضافة �إىل تركيبة االقت�صاد الفل�سطيني وحمدودية
فر�ص العمل املتوفرة للن�ساء وانح�سارها يف قطاعات حمددة مثل الزراعة والأعمال املكتبية واخلدمات ال�صحية والتعليم.
ومن الأ�سباب الأخرى النخفا�ض م�شاركة الن�ساء ،حمدودية الفر�ص التمويلية املتوفرة للن�ساء لاللتحاق ب�سوق العمل و�إن�شاء
م�شاريع خا�صة بهن .وال تغفل الدرا�سات العوامل املرتبطة باجلوانب الدينية والثقافية ال�سائدة يف املجتمع الفل�سطيني والتي
حتد من م�شاركة املر�أة وتقف عائق ًا �أمام دخول املر�أة ل�سوق العمل من خالل حرمانها من العمل يف العديد من التخ�ص�صات
املح�صورة بالعاملني الذكور.
ت�شكل املن�ش�آت متناهية ال�صغر وال�صغرية واملتو�سطة بيئة منا�سبة� ،أكرث من املن�ش�آت الكبرية ،النخراط الن�ساء الرياديات.
ومتلك هذه املن�ش�آت �إمكانيات وفر�ص كبرية للتو�سع ،وت�شكل م�صدر ًا رئي�سي ًا لنمو االقت�صاد الوطني وخلق فر�ص العمل.
و�أ�شارت نتائج درا�سة تناولت هذا املو�ضوع �إىل �أن الن�ساء العامالت يف جمال املن�ش�آت متناهية ال�صغر وال�صغرية� ،سواء كن
�أ�صحاب هذه امل�شاريع �أو يدرنها ،ينتمني للفئة العمرية املتو�سطة والكبرية ،ومل يح�صلن على تعليم كاف ،ويع�شن يف املناطق


الريفية .ومعظمهن من ذوات الدخل املتو�سط ،ويعملن حل�سابهن اخلا�ص �أو بدوام جزئي .ويرتكز عملهن يف القطاع اخلا�ص
�أكرث من القطاع العام .وي�ساهم التدريب على كيفية �إن�شاء امل�شاريع يف زيادة انخراط ه�ؤالء الن�ساء يف �أن ينخرطن يف هذا
املجال .وبناء على نتائج تقرير عاملي يخت�ص بر�صد م�ؤ�شرات الريادة بني الدول ،تبني �أن الن�ساء الفل�سطينيات ينخرطن يف
هذا املجال ب�سبب ال�ضرورة االقت�صادية �أكرث من غريهن من الن�ساء يف دول ال�شرق الأو�سط.
البنية التحتية والخدمات العامة:

يعترب توفر مرافق البنية التحتية متطلب ًا �أ�سا�سي ًا لتطوير �أداء القطاع اخلا�ص .وقد �أنفقت ال�سلطة الوطنية (�سواء من مواردها
الذاتية �أو املعونات اخلارجية) مليارات الدوالرات منذ العام  1994يف �سياق �سعيها لتوفري بنية حتتية منا�سبة .ووفق ًا للعديد
من الدرا�سات املحلية والدولية يت�ضح مدى �أهمية وت�أثري البنية التحتية على تناف�سية التي ينتجها القطاع اخلا�ص .ورغم
اجلهود املبذولة� ،إال �أن واقع خدمات البنية التحتية ال يزال دون امل�ستوى امل�أمول .و�أظهرت نتائج درا�سة حديثة حول قدرة
مرافق البنية التحتية على خدمة وتطوير �أداء القطاع اخلا�ص الفل�سطيني ،حتكم االحتالل الإ�سرائيلي مبرافق البنية التحتية
للفل�سطينيني ،ويقت�صر دور ال�سلطة و�شركات القطاع اخلا�ص الفل�سطيني على �إدارة هذه املرافق .و�شملت الدرا�سة ا�ستطالع ًا
لآراء القطاع اخلا�ص حول جودة و�أ�سعار خدمات البنية التحتية .و�أظهرت النتائج تباين �آراء امل�ستطلعني تبع ًا للخدمة ،حيث
ترتفع ن�سبة الر�ضا عن جودة خدمات االت�صاالت والكهرباء واملياه ،بينما تقل ن�سبة الر�ضا فيما يتعلق بجودة و�أ�سعار خدمات
االنرتنت والنقل واملوا�صالت.

 .4المسوحات السابقة
أوال :مسح أوضاع القطاع الخاص في فلسطين
ً

يف درا�سة �أجراها مركز تطوير القطاع اخلا�ص ( )2001وجد �أن من �أهم امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية امل�ؤثرة على القطاع اخلا�ص
هي التحوالت بحجم �سوق العمل والأرباح واملنافذ الت�سويقية ،مدى ت�أثري الإغالق على كلفة املواد اخلام وال�شحن وحجم
املبيعات ،القدرة التناف�سية للمنتجات الفل�سطينية ،جناعة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والقطاع العام يف تقدمي اخلدمات التي
ت�ستهدفها .وقد بينت النتائج �أن من اثر االنتفا�ضة الثانية على املن�ش�آت ال�صناعية والتي �أدت �إىل انخفا�ض املبيعات لدى
 %94من املن�ش�آت التي �شملتها الدرا�سة يف ذلك الوقت وبالتايل تراجع ن�سبة الأرباح ب�شكل كبري ،ومن الآثار الأخرى انخفا�ض
عدد العاملني يف هذه املن�ش�آت وخا�صة العاملني ب�أجر حيث انه يغلب الطابع العائلي على معظم املن�ش�آت ال�صناعية .كما ت�أثر
م�ستوى الأجور الذي انخف�ض بن�سبة .%33
�أما بالن�سبة للتحوالت يف املنافذ الت�سويقية ف�إن من �أهم الت�أثريات هو �إغالق الأ�سواق الإ�سرائيلية يف وجه الب�ضائع الفل�سطينية،
والقيود امل�شددة على دخول الفل�سطينيني ومنتجاتهم �إىل �إ�سرائيل ،واملعيقات على حركة الأفراد والب�ضائع ب�سبب االغالقات
الداخلية ،بالإ�ضافة �إىل التوقف التام لتدفق فل�سطيني الداخل �إىل �أ�سواق املدن الفل�سطينية املجاورة .كما كان هناك
�أي�ضا انخفا�ض ًا على حجم املبيعات يف الأ�سواق الأردنية� .أما بالن�سبة لتناف�سية املنتجات املحلية ف�إنها �شهدت تف�ضيال من
قبل امل�ستهلكني على املنتجات الإ�سرائيلية يف حال كانت النوعية واجلودة مماثلة .كما يرى مالكو املن�ش�آت االقت�صادية �أن
االتفاقيات االقت�صادية مع �إ�سرائيل كان لها الأثر ال�سلبي على �إنتاجية من�ش�آتهم.
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ثانيا :تقرير ممارسة األعمال ()Doing Business Report

نظر ًا لأهمية البيئة الإجرائية �ضمن �شروط البيئة املح ّفزة لال�ستثمارُ ،ي�صدر البنك الدويل �سنوي ًا بالتعاون مع م�ؤ�س�سة التمويل
الدولية تقرير «ممار�سة الأعمال  .»Doing Business -وي�شمل التقرير جمموعة من �أهم امل�ؤ�شرات املعتمدة وامل�ستخدمة
على م�ستوى العامل يف املقارنة واملفا�ضلة بني الدول من حيث �سهولة ممار�سة �أن�شطة الأعمال .ويعتمد التقرير  10م�ؤ�شرات
رئي�سية ،ويت�ضمن كل م�ؤ�شر عدد ًا من امل�ؤ�شرات الفرعية .وقد مت �إدراج فل�سطني (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) لأول مرة على
قائمة املناطق امل�شمولة يف تقرير البنك الدويل عام  ،2006حيث كان ترتيبها  125من بني  155دولة .كان ت�صنيف ال�ضفة
الغربية وغزة الرقم  125يف عام � 2006ضمن �سهولة البدء ب�أي ن�شاط �أعمال ،بحيث انه للبدء ب�أي عمل يجب ا�ستكمال 11
�إجراء يتم تنفيذها يف � 106أيام بتكلفة ت�صل اىل  %275.4من ن�صيب الفرد من الناجت القومي� .أما بالن�سبة لت�سجيل امللكية،
ف�إنها حتتاج اىل � 7إجراءات يتم تنفيذها خالل  58يوما بتكلفة ت�صل اىل  %4.7من قيمة امللكية .ويتطلب �إ�صدار تراخي�ص
البناء � 18إجراء يتم تنفيذها خالل  144يوما بتكلفة ت�صل اىل نحو  %780من ن�صيب الفرد من الناجت القومي .وفيم يتعلق
بعملية اال�سترياد ،ف�إن االجراءات حتتاج اىل  6وثائق حتمل  10تواقيع بحيث تتم العملية خالل  27يوما .وحتتاج اجراءات
الت�صدير اىل  9وثائق حتمل  18توقيع وتتم العملية خالل  42يوما .ويف جمال التمويل ،ي�شري التقرير اىل عدم توفر معلومات
كافية عن م�صادر التمويل .اما بالن�سبة لتطبيق العقود ،ف�إنه يجب امتام � 26إجراء خالل  465يوما بتكلفة ت�صل اىل %21.4
من قيمة املطالبة� .أما بالن�سبة اىل �إغالق العمل ف�إنه مل يكن هناك معلومات كافية عن �إجراءات العمل.
يف العام  ،2008ح�صلت فل�سطني على �أف�ضل ترتيب لها ،حيث جاءت يف املرتبة  117من بني  178دولة .وخالل ال�سنوات
الالحقة� ،أخذ ترتيب فل�سطني بالرتاجع ،لي�صل �إىل  139من بني  183دولة يف تقرير عام  ،2010و 135من بني  183دولة يف
تقرير �سنة  ،2011و 135من بني  183دولة يف تقرير عام .2012
�صدر م�ؤخر ًا تقرير ممار�سة االعمال للعام  ،2013وو�صل ت�صنيف فل�سطني �إىل املرتبة  135من حيث �سهولة البدء ب�أي ن�شاط
�أعمال .حيث انه للبدء ب�أي عمل يجب تنفيذ � 11إجراء يتم تنفيذها يف  48يوم ًا بتكلفة ت�صل اىل  %91من ن�صيب الفرد من
الناجت القومي .وباملقارنة مع العام  ،2006يالحظ انخفا�ض املدة والتكلفة الالزمة للبدء بالأعمال� .أما بالن�سبة لت�سجيل
امللكية ف�إنها حتتاج اىل � 7إجراءات يتم تنفيذها خالل  30يوما بتكلفة ت�صل اىل  %3من قيمة امللكية (حت�سن مقارنة مع
� .)2006أما بالن�سبة لإ�صدار تراخي�ص البناء ف�إنها حتتاج اىل � 17إجراء يتم تنفيذها خالل  119يوما بتكلفة ت�صل اىل %948
من ن�صيب الفرد من الناجت القومي (حت�سن يف عدد االجراءات واملدة وزيادة يف التكلفة).
اما بالن�سبة لعملية اال�سترياد ف�إن االجراءات حتتاج اىل  6وثائق بحيث تتم العملية خالل  23يوما (كانت  42يوم يف العام
� .)2006أما بالن�سبة للت�صدير ف�إنها حتتاج اىل  6وثائق تتم العملية خالل  38يوما (يوجد حت�سن) .ومل يطر�أ تغري يذكر يف
جمال احل�صول على متويل .اما بالن�سبة لتطبيق العقود ف�إنه يجب امتام � 44إجراء خالل  540يوما بتكلفة ت�صل اىل %21.2
من قيمة املطالبة (حدث تراجع كبري مقارنة مع العام .)2006
تطورات عديدة طر�أت على املناخ اال�ستثماري الفل�سطيني منذ تقرير مركز تطوير القطاع اخلا�ص املعد يف العام .2001
كما يوجد العديد من امل�ؤ�شرات التي ال ير�صدها تقرير ممار�سة االعمال ال�صادر عن البنك الدويل .لذلك ،كان ال بد من
ا�ستطالع الآراء والتوجهات احلديثة لقطاع االعمال الفل�سطيني يف �ضوء امل�ستجدات االخرية .وقد عمل مركز تطوير
القطاع اخلا�ص على اعداد هذا التقرير من �أجل ا�ستك�شاف �أهم التغريات التي طر�أت على حمددات البيئة اال�ستثمارية
يف فل�سطني يف الفرتة احلالية من وجهة نظر قطاع الأعمال الفل�سطيني .وب�شكل خا�ص ،يهدف التقرير �إىل التعرف على
�آراء وتوجهات املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف هذا املجال.


 .5عرض وتحليل نتائج المسح الميداني
أوال :المعلومات العامة
ً

البيانات التعريفية مبالك و�إدارة من�ش�آت العينة:
من املالحظ من واقع نتائج امل�سح امليداين� ،أن �أ�صحاب املن�ش�آت امل�ستطلعة قد �أبدوا تعاون ًا كبري ًا ،حيث �شارك �أ�صحاب
املن�ش�آت بتعبئة  %62من جمموع اال�ستبانات املوزعة ،يف حني قام موظفون �إداريون وتنفيذيون بتعبئة باقي اال�ستبانات .ولوحظ
�أن امل�ستطلعني عموم ًا ال يحملون م�ؤهالت علمية متقدمة ،حيث �أن ربع امل�ستطلعني مل يح�صلوا على الثانوية العامة ،يف حني �أن
 %40منهم �أكملوا درا�ساتهم الثانوية .ويحمل حوايل ثلث امل�ستطلعني الدرجة اجلامعية الأوىل (البكالوريو�س).
ميتلك امل�ستطلعون من �أ�صحاب املن�ش�آت واملدراء التنفيذيني خربات طويلة يف جمال عملهم ،حيث �أجاب نحو ثلثي امل�ستطلعني
ب�أنهم ميتلكون خربات تزيد عن � 10سنوات .ومن جهة �أخرى ،ف�إن غالبية �أ�صحاب املن�ش�آت كانو ًا ذكور ًا ،حيث مل تتجاوز
ح�صة الإناث  %1من �إجمايل امل�ستطلعني .وي�ستدل من ذلك على انخفا�ض م�ساهمة الإناث يف �إدارة امل�شاريع االقت�صادية
وت�شغيلها .وتتطابق هذه النتيجة �إىل حد كبري مع واقع املر�أة يف �سوق العمل� ،سواء من حيث انخفا�ض م�شاركتها يف القوى
العاملة �أو يف جمال تقلدها منا�صب متقدمة يف املن�ش�آت االقت�صادية.
بيانات عن من�ش�آت العينة:
ت�أ�س�ست نحو ربع املن�ش�آت امل�ستطلعة قبل العام  .1994و�شهدت ال�سنوات الأوىل لتطبيق اتفاق �أو�سلو و�إن�شاء ال�سلطة الفل�سطينية
ت�سارع ًا يف �أعداد امل�شاريع واال�ستثمارات املحلية .وتعك�س نتائج اال�ستبيانات هذا االنطباع ،حيث بينت النتائج �أن  %38من
املن�ش�آت �أن�ش�أت خالل الفرتة ( .)2000-1995و�شهدت الأعوام الالحقة تراجع ًا يف ت�أ�سي�س املزيد من املن�ش�آت ،حيث ت�أ�س�س
 %20من املن�ش�آت بني الأعوام ( ،)2006-2001يف حني اقت�صرت املن�ش�آت التي ت�أ�س�ست بعد العام  2006على  %17من �إجمايل
املن�ش�آت امل�ستطلعة (انظر جدول .)1
جدول ( :)1التوزيع الن�سبي للمن�ش�آت ح�سب �سنة الت�أ�سي�س
الن�سبة ()%
قبل العام 1994

24.8

2000-1995

38.0

2006-2001

20.5

بعد العام 2006

16.7

املجموع

100.0

يغلب على االقت�صاد الفل�سطيني انت�شار املن�ش�آت االقت�صادية �صغرية احلجم ،حيث ت�شري بيانات التعداد العام للمن�ش�آت �إىل
�أن املن�ش�آت التي توظف �أقل من  10عاملني ت�شكل �أكرث من  %98من املن�ش�آت االقت�صادية .وجاءت نتائج اال�ستبانة املوزعة
لأغرا�ض هذه الورقة لت�أكد النتيجة ال�سابقة ،حيث بلغت ن�سبة املن�ش�آت التي توظف �أقل من  5عاملني نحو  %98من املن�ش�آت،


دراسة مسحية لمحددات اإلستثمار الخاص في مناطق السلطة الفلسطينية | المسودة األولى

يف حني ال تزيد ن�سبة املن�ش�آت التي توظف �أكرث من  20عامل عن  %0.4من املن�ش�آت .ولدى اعتماد معيار �آخر حلجم املن�ش�أة
وهو ر�أ�س املال ،فقد �أ�شار  %35من امل�ستطلعني �إىل �أن ر�أ�س املال الت�أ�سي�سي ملن�ش�آتهم يقل عن � 20ألف دوالر ،كما �أن نحو %30
�أو�ضحوا �أن ر�أ�س املال الت�أ�سي�سي تراوح بني � 20ألف و� 50ألف دوالر ،يف حني �أ�شارت  %26من املن�ش�آت �إىل �أن ر�أ�س مالها يزيد
عن � 100ألف دوالر (انظر جدول  .)2وباملقايي�س املحلية والدولية تعترب هذه اال�ستثمارات من اال�ستثمارات �صغرية احلجم.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن احلد الأدنى من ر�أ�س املال لال�ستفادة من قانون ت�شجيع اال�ستثمار الفل�سطيني يبلغ � 250ألف دوالر� ،أي
�أن غالبية هذه امل�شاريع ال ت�ستفيد من الإعفاءات التي مينحها القانون.
وكنتيجة النخفا�ض حجم اال�ستثمارات يف هذه امل�شاريع ،ف�إن حجم املبيعات ال�سنوية بالتايل �ستكون حمدودة .وقد �أ�شارت
النتائج �إىل �أن �أكرث من  %10من املن�ش�آت ال تتجاوز مبيعاتها ال�سنوية � 20ألف دوالر ،بينما بلغت ن�سبة املن�ش�آت التي ترتاوح
مبيعاتها بني � 20ألف و� 70ألف حوايل  .%28وت�شكل ن�سبة املن�ش�آت التي تزيد مبيعاتها ال�سنوية عن � 150ألف دوالر نحو %34
من �إجمايل املن�ش�آت .وتنطبق النتائج ال�سابقة �إىل حد بعيد فيما يتعلق بالقيمة احلالية للأ�صول التي متتلكها املن�ش�آت ،حيث
تبني �أن  %21من املن�ش�آت ال تزيد القيمة احلالية لأ�صولها عن � 20ألف دوالر ،يف حني ت�شكل املن�ش�آت التي تزيد قيمة �أ�صولها
عن � 100ألف وحتى � 250ألف حوايل  %23من املن�ش�آت ،كما �أن ربع املن�ش�آت تبلغ قيمة �أ�صولها �أكرث من � 250ألف دوالر (انظر
جدول .)2
جدول ( :)2التوزيع الن�سبي للمن�ش�آت وفقاً ملجموعة من امل�ؤ�شرات املالية
ر�أ�س املال الت�أ�سي�سي
(دوالر)

الن�سبة

حجم املبيعات ال�سنوي
(دوالر)

الن�سبة

القيمة احلالية
للأ�صول (دوالر)

الن�سبة

على القطاع اخلا�ص خ�صو�ص ًا ما يتعلق باالزدواجية القانونية والإدارية وجتميد حركة الأفراد واملنتجات بني املنطقتني.
بالبناء على ما تقدم ،ف�إن ال�سلطة الفل�سطينية تعاين �أزمة مالية كبرية منذ �أكرث من � 5سنوات ،و�أحد �أ�سباب هذه الأزمة
هو ا�ستمرار االنق�سام من خالل حتمل ال�سلطة لأعباء متويل رواتب �أكرث من � 70ألف موظف يف غزة غري ملتحقني ب�أماكن
عملهم� ،إ�ضافة �إىل الإنفاق يف املجاالت الأخرى والتي ت�ستنزف نحو  %45من موازنة ال�سلطة دون �أن ترفد اخلزينة ب�أكرث
من � %2إجمايل املوازنة .يف املقابل كان قطاع غزة ميول �أكرث من  %40من املوازنة قبل االنق�سام .وميتد ت�أثري الأزمة املالية
لل�سلطة ليطال خمتلف ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية يف املناطق الفل�سطينية .جتدر الإ�شارة �إىل �أن �إنفاق ال�سلطة اجلاري
من خالل الرواتب �أو امل�صاريف الت�شغيلية الأخرى ،ي�سهم �إىل حد بعيد يف تن�شيط احلركة االقت�صادية يف ال�سوق املحلي.
ومن �ش�أن ا�ستمرار الأزمة املالية الت�أثري على خمتلف امل�ؤ�شرات االقت�صادية .وقد �أكدت نتائج اال�ستبيان ب�أن الأزمة املالية
التي تعاين منها ال�سلطة الفل�سطينية من العوامل امل�ؤثرة يف القرارات اال�ستثمارية ون�شاط املن�ش�آت ،حيث �أ�شار نحو  %90من
املن�ش�آت امل�ستطلعة �إىل ت�أثري الأزمة املالية عليهم يف هذا املجال.
ً
ثالثا :البيئة القانونية والقضائية

تعترب البيئة القانونية حمدد ًا رئي�سي ًا ملالءمة املناخ اال�ستثماري يف املناطق الفل�سطينية .وكما �أ�شرنا �سابق ًا ف�إن الو�ضع القانوين
يف فل�سطني يعاين خل ًال حقيقي ًا ب�سبب قدم القوانني املنظمة لل�ش�ؤون االقت�صادية وت�ضارب هذه القوانني يف بع�ض الأحيان.
وبذلت ال�سلطة الفل�سطينية جهود ًا مهمة يف �سياق �سعيها �إىل حت�سني البيئة القانونية وحتديثها مبا يتالءم مع متطلبات
الع�صر وملعاجلة االختالالت التي تعانيها املنظومة القانونية املوروثة عن احلقب ال�سيا�سية والقانونية ال�سابقة.

�أقل من 20,000

34.9

�أقل من 20,000

10.5

�أقل من 20,000

20.9

50,000-20,001

29.5

70,000-20,001

27.5

100,000-20,001

30.6

100,000-50,001

9.7

150,000-70,001

28.3

250,000-100,001

23.3

�أكرث من 100,000

26.0

�أكرث من 150,000

33.7

�أكرث من 250,000

25.2

ال يجب �أن نغفل الدور املهم للإجراءات الق�ضائية املتبعة يف حل النزاعات النا�شئة يف املجاالت االقت�صادية� ،سواء من حيث
جودة الن�صو�ص القانونية �أو من حيث كفاءة اجلهاز الق�ضائي والعبء امللقى على عاتقه حلل تلك املنازعات .ومن ثم ي�أتي
الدور للأجهزة التنفيذية يف تطبيق الأحكام ال�صادرة عن اجلهاز الق�ضائي� .إذن هي منظومة متكاملة تعمل مركباتها جنب ًا
�إىل جنب من �أجل توفري بيئة قانونية ُترتم فيها �سيادة القانون وحتل فيها النزاعات القانونية بكفاءة عالية ومبا ينعك�س يف
طم�أنة امل�ستثمرين على حقوقهم وامتيازاتهم �سواء بالعالقة مع امل�ستهلكني �أو مع اجلهات الر�سمية.

املجموع

100.0

املجموع

100.0

املجموع

100.0

وب�س�ؤال املن�ش�آت عن �أهمية جمموعة من العوامل القانونية يف ت�شجيع اال�ستثمار ،تباينت الآراء والتوجهات حول العوامل الأهم
والأكرث ت�أثري ًا .ولكن ب�شكل عام ،ا�ستحوذت الإعفاءات الواردة يف قانون ت�شجيع اال�ستثمار على اهتمام املن�ش�آت .وبنف�س
القدر من الأهمية �أ�شار امل�ستطلعون �إىل �أهمية قانون �ضريبة الدخل وما يت�ضمنه من �أحكام وتفا�صيل تهم القطاع اخلا�ص
بدرجة عالية ب�سبب ت�أثريها الكبري على معدالت ربحيتهم وعلى ن�شاطهم التجاري ب�شكل عام .وتهتم املن�ش�آت �أي�ض ًا ب�آليات
تطبيق الأحكام الواردة يف قانون �ضريبة الدخل .فال يكفي �أن ي�شكل القانون حمفز ًا لال�ستثمار ،ولكن �أداء موظفي ال�ضرائب
والطواقم املكلفة بتطبيق القانون وقدرتهم على فهم القانون و�إدراك الأهداف والأبعاد املرجوة منه يعد حمدد ًا مهم ًا كذلك
للبيئة القانونية من وجهة نظر املن�ش�آت.

ً
ثانيا :البيئة السياسية

تت�أثر القرارات اال�ستثمارية للمن�ش�آت� ،سواء ما يتعلق ب�إن�شاء امل�شاريع �أو التو�سع يف اال�ستثمارات ،بالبيئة ال�سيا�سية املحيطة.
فبالإ�ضافة للم�ؤثر الإ�سرائيلي ال�سلبي على املناخ اال�ستثماري من خالل �إجراءاته التي باتت معروفة ،ف�إن عوامل داخلية ت�ؤثر
ب�شكل �سلبي على القرارات اال�ستثمارية للمن�ش�آت .وي�شكل االنق�سام الداخلي الذي بد�أ منت�صف العام � 2007إثر �سيطرة حركة
حما�س على قطاع غزة ،و�إن�شاء حكومتني واحدة يف ال�ضفة الغربية و�أخرى يف قطاع غزة� ،أحد �أبرز العوامل الداخلية امل�ؤثرة
يف املناخ اال�ستثماري .وقد �أ�شار نحو ن�صف امل�ستطلعني �إىل �أن االنق�سام الداخلي يعترب من العوامل امل�ؤثرة على القرارات
اال�ستثمارية للمن�ش�أة وعلى ن�شاطها ،وخا�صة تلك املن�ش�آت التي يرتبط قرارها اال�ستثماري ون�شاطها التجاري بتوحيد اجلهود
الر�سمية وغري الر�سمية بني �شقي الوطن يف ال�ضفة وغزة .ويبدو �أن لإجابات امل�ستطلعني عالقة بتداعيات االنق�سام وت�أثريه


بدرجة �أقل ت�أتي �أهمية الإعفاءات الواردة يف قانون املدن واملناطق ال�صناعية ،والتي غالب ًا ما ت�ستفيد منها املن�ش�آت الكبرية
والتي توجه �إنتاجها للأ�سواق اخلارجية .ومن القوانني املهمة واملحفزة على اال�ستثمار من وجهة نظر املن�ش�آت� ،أ�شارت النتائج
�إىل �أهمية قوانني التجارة وال�شركات باعتبارها من القوانني املنظمة لإجراءات ت�سجيل ال�شركات واملن�ش�آت االقت�صادية،
وتنظيم العالقة التجارية بني �أطراف الإنتاج يف الأ�سواق املحلية .جدير بالإ�شارة �إىل �أن القوانني ال�سارية يف هذا املجال هي
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قوانني قدمية وموروثة منذ �أكرث من  50عام ًا .ورغم التعديالت التي �أدخلتها ال�سلطة على قانون ال�شركات مبوجب تعديالت
العام � ،2008إال �أنها غري كافية وال ت�ستجيب للم�ستجدات والتطورات التي حدثت يف هذا املجال خالل العقود ال�سابقة .ومن
بني العوامل الثمانية املحفزة على اال�ستثمار املعرو�ضة للم�ستطلعني ،جاءت الإجراءات الق�ضائية من حيث �سرعة البت و�إعادة
احلقوق يف املرتبة اخلام�سة من حيث الأهمية ،يليها طبيعة الأحكام الق�ضائية ال�صادرة وتنفيذ هذه الأحكام من خالل
الأجهزة التنفيذية يف ال�سلطة (انظر جدول .)3
جدول ( :)3ترتيب العوامل القانونية والق�ضائية ح�سب �أهميتها ( 5للأكرث �أهمية و  1للأقل �أهمية)
البند
الإعفاءات الواردة يف قانون ت�شجيع
اال�ستثمار
قانون �ضريبة الدخل
�أنظمة ال�ضرائب و�إدارتها
الإعفاءات الواردة يف قانون املدن واملناطق
ال�صناعية
قوانني ال�شركات والتجارة
الإجراءات الق�ضائية من حيث �سرعة البت
و�إعادة احلقوق
الأحكام الق�ضائية ال�صادرة
تنفيذ الأحكام الق�ضائية

5

ح�سب الأهمية ()%
2
3
4

1

الو�سيط املتو�سط

53.5

22.9

14.3

1.6

7.8

5

4.12

46.9
46.1

27.9
25.6

13.6
15.5

2.7
4.3

8.9
8.5

4
4

4.01
3.96

31.0

34.9

18.6

3.9

11.7

4

3.69

26.0

26.4

22.1

9.7

15.9

4

3.36

27.1

24.4

22.5

10.1

15.9

4

3.36

24.4
31.8

23.3
12.4

21.3
19.0

12.8
12.4

18.3
23.3

3
3

3.22
3.14

ً
رابعا :إجراءات التسجيل

بينت النتائج �أن غالبية املن�ش�آت امل�ستطلعة ( )%98كانت م�سجلة ويوجد لديها ملف �ضريبي .وال تعك�س هذه النتائج واقع
املن�ش�آت يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،والتي يعمل نحو ثلثها يف االقت�صاد غري الر�سمي .ولدى اال�ستف�سار منهم عما �إذا واجهوا
�صعوبات عند ت�سجيل املن�ش�أة� ،أ�شار نحو  %30من امل�ستطلعني اىل �أنهم واجهوا �صعوبات بطريقة �أو ب�أخرى .وتراوحت
ال�صعوبات التي واجهتها املن�ش�آت للت�سجيل بطول الإجراءات وتعقيداتها ،وارتفاع ر�سوم الت�سجيل ،وتعدد اجلهات الر�سمية
الواجب مراجعتها لإمتام املعامالت ،وبدرجة �أقل عدم وجود فرع جلهة االخت�صا�ص يف املحافظة التي تعمل بها املن�ش�أة.
ت�ؤثر العوامل ال�سابقة ب�شكل ملحوظ على البيئة اال�ستثمارية يف الأرا�ضي الفل�سطينية .وجاءت تقييمات املن�ش�آت لهذه العوامل
�سلبية عموم ًا .ومن �أكرث العوامل التي ح�صلت على تقييم �سلبي (تعدد اجلهات التي يجب مراجعتها لإمتام عملية الت�سجيل
�أو احل�صول على اخلدمات الالحقة) ،١حيث �أ�شار  %60من امل�ستطلعني �أن ت�أثريها �سلبي على البيئة اال�ستثمارية .يليها ر�سوم

الت�سجيل املرتفعة وعدد اخلطوات املطلوبة للت�سجيل ،حيث �أ�شار  %53و %50من امل�ستطلعني على التوايل �إىل �أن لها ت�أثري ًا
�سلبي ًا .يف املقابل ،ت�شري النتائج �إىل �أن لإجراءات ا�سرتجاع ال�ضريبة ت�أثري ايجابي على البيئة اال�ستثمارية .ورغم �أهمية
�إجراءات احل�صول على خدمات البنية التحتية ورخ�ص البناء يف الت�أثري على تكاليف اال�ستثمار والإنتاج� ،إال �أن املن�ش�آت
امل�ستطلعة تعتقد �أن ال ت�أثري لهذه الإجراءات على البيئة اال�ستثمارية (انظر جدول .)4
جدول ( :)4ت�أثري جمموعة من العوامل والإجراءات على البيئة اال�ستثمارية
العامل
عدد اخلطوات املطلوبة لت�سجيل املن�ش�أة
ر�سوم ت�سجيل املن�ش�أة
تعدد اجلهات التي يجب مراجعتها لإمتام عملية الت�سجيل
�أو احل�صول على اخلدمات الالحقة
�إجراءات احل�صول على خدمات البنية التحتية
�إجراءات ا�سرتجاع ال�ضريبة
�إجراءات احل�صول على رخ�ص البناء

الت�أثري ()%
ال ت�أثري
ايجابي
30.5
18.2
29.5
15.9

�سلبي
50.0
52.7

1.4

10.0

29.1

59.5

0.5
29.5
1.4

13.2
36.4
13.6

54.5
19.1
68.6

31.8
15.0
16.4

ايجابي جدا
1.4
1.8

ً
خامسا :السياسات الحكومية

تلعب ال�سيا�سات احلكومية دور ًا �أ�سا�سي ًا يف الت�أثري على البيئة اال�ستثمارية يف املناطق الفل�سطينية �سواء �سلبي ًا �أو �إيجابي ًا.
وانق�سمت املن�ش�آت امل�ستطلعة على نف�سها لدى تقييم ال�سيا�سات احلكومية من حيث دورها وقدرتها على تهيئة مناخ ا�ستثماري
منا�سب� .إذ يرى نحو  %26من املن�ش�آت �أن ال�سيا�سات التي تعدها وتنفذها احلكومة الفل�سطينية تعترب عام ًال حمفز ًا وم�ساعد ًا
لت�شجيع اال�ستثمار يف املناطق الفل�سطينية .بينما يعتقد  %32من املن�ش�آت �إىل �أن ال�سيا�سات احلكومية ت�شكل عائق ًا �أمام
اال�ستثمار .ومل يكن لهذه ال�سيا�سات �أي دور �أو ت�أثري يف املناخ اال�ستثماري وفق ًا لر�أي  %42من امل�ستطلعني.
من �أجل ا�ستي�ضاح �آراء امل�ستطلعني وتوجهاتهم �إزاء ال�سيا�سات احلكومية ،مت التفريق بني ال�سيا�سات احلكومية وتق�سيمها
لأنواع خمتلفة .وهنا ظهر التباين يف �آراء املن�ش�آت جتاه الأنواع املختلفة من ال�سيا�سات� .إذ كان الت�أثري �سلبي ًا فيما يتعلق
بال�سيا�سات ال�ضريبية وخا�صة ما يتعلق ب�ضريبة الدخل والقيمة امل�ضافة ،حيث �أ�شار  %90من �أفراد العينة �إىل �أن ت�أثريها كان
�سلبي ًا وهي بحاجة لتدخالت كبرية .كما دلت النتائج على �أن ال�سيا�سات التجارية والت�سهيالت يف جمال الت�صدير واال�سترياد
بحاجة لتدخالت �أي�ض ًا ،حيث �أ�شار  %42من امل�ستطلعني �إىل �أن ت�أثريها �سلبي على البيئة اال�ستثمارية� .أما �سيا�سات الت�شغيل
امل�ؤثرة على تكلفة عن�صر العمل ،فريى  %34من املن�ش�آت �أن ت�أثريها �سلبي على املناخ اال�ستثماري وهي بحاجة لتدخالت
جدية ،يف حني �أن ربع املن�ش�آت تعتقد �أن ت�أثريها ايجابي .يف املقابل ،تعتقد ن�سبة كبرية من املن�ش�آت ( )%45بعدم وجود ت�أثري
لل�سيا�سات النقدية املرتبطة باجلهاز امل�صريف .ويبدو ذلك منطقي ًا يف ظل غياب العملة الوطنية وعدم قدرة �سلطة النقد
بالت�أثري على م�ؤ�شرات القطاع امل�صريف ب�شكل كبري من خالل �أدوات ال�سيا�سة النقدية (�سعر الفائدة) (انظر جدول .)5

 ١رغم �إ�شارة قانون ت�شجيع اال�ستثمار �إىل النافذة اال�ستثمارية ( )OSSلت�سهيل �إجراءات الت�سجيل واملتابعة� ،إال �أن واقع احلال خمتلف كليا ،حيث حتتاج املن�ش�آت
ملراجعة العديد من اجلهات ال�ستكمال �إجراءات الت�سجيل والبدء مبمار�سة �أعمالها مثل مراقب ال�شركات ،الغرفة التجارية ،البلدية ،وزارة االخت�صا�ص� ،سلطة
البيئة ،وغريها.
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جدول ( :)5ت�أثري ال�سيا�سات احلكومية على البيئة اال�ستثمارية
الت�أثري ()%
ال�سيا�سة احلكومية
ال�سيا�سات ال�ضريبية وخا�صة ما يتعلق ب�ضريبة الدخل
والقيمة امل�ضافة
ال�سيا�سات التجارية والت�سهيالت يف جمال الت�صدير
واال�سترياد
�سيا�سات الت�شغيل املرتبطة بتكلفة عن�صر العمل
ال�سيا�سات النقدية امل�ؤثرة على �أداء اجلهاز امل�صريف
ال�سيا�سات املرتبطة بال�سوق املايل وقطاع الـت�أمني

ايجابي

غري م�ؤثرة

�سلبي وبحاجة
لتدخالت

1.8

8.6

89.6

36.7

21.3

42.1

24.4
25.8
31.2

41.6
44.8
42.5

33.9
29.4
26.2

ً
سادسا :المؤسسات المساندة

تن�شط امل�ؤ�س�سات امل�ساندة يف الأرا�ضي الفل�سطينية لتقدمي خدماتها للمن�ش�آت االقت�صادية مل�ساعدتها يف تطوير �أدائها .وهي
من العوامل امل�ساعدة يف تهيئة بيئة ا�ستثمارية نتيجة طبيعة دورها والغايات من �إن�شائها .لكن طبيعة هذه امل�ؤ�س�سات و�أدوارها
وفعاليتها ومدى ا�ستفادة املن�ش�آت منها تبدو متباينة يف العديد من احلاالت .وقد ب ّينت النتائج �أن  %37فقط املن�ش�آت امل�ستطلعة
كانت قد ا�ستفادت ب�شكل �أو ب�آخر من اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات امل�ساندة .ورغم تعدد اخلدمات التي تقدمها هذه
امل�ؤ�س�سات و�أهميتها لعمل املن�ش�آت� ،إال �أن اخلدمات املتمثلة بامل�ساعدة �إ�صدار ت�صاريح الدخول داخل اخلط الأخ�ضر �شكلت
اخلدمة الأ�سا�سية التي ت�ستفيد بها املن�ش�آت من هذه امل�ؤ�س�سات ،فقد �أ�شار  %72من املن�ش�آت �إىل �أنهم ا�ستفادوا من امل�ؤ�س�سات
امل�ساندة يف هذا املجال .كما ا�ستفاد نحو ن�صف �أفراد العينة يف جمال احل�صول على معلومات عن الأ�سواق املحلية واخلارجية
( ،)%52وبدرجة �أقل تطوير املوارد الب�شرية العاملة يف املن�ش�أة (� )%42أو امل�شاركة يف املعار�ض (( )%23انظر جدول .)6
جدول (� :)6أ�شكال ا�ستفادة املن�ش�آت من خدمات امل�ؤ�س�سات امل�ساندة
٢

احل�صول على معلومات عن الأ�سواق املحلية واخلارجية
ت�سهيل احلركة والو�صول لداخل اخلط الأخ�ضر
تطوير املوارد الب�شرية يف املن�ش�أة
امل�شاركة يف املعار�ض
جماالت �أخرى

 ٢املجموع �أكرث من  %100ب�سبب �إمكانية امل�ستطلع اختيار �أكرث من �إجابة



الن�سبة ()%
52.1
71.9
41.7
22.9
4.2

وب�س�ؤال امل�ستطلعني الذين مل ي�ستفيدوا من اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات امل�ساندة� ،أ�شار  %37منهم �إىل �أنهم ال ينت�سبون
�إىل �أي من هذه امل�ؤ�س�سات ،والتي عادة ما تقدم خدماتها لأع�ضائها .يف حني يعتقد  %23من امل�ستطلعني ب�أن دور هذه امل�ؤ�س�سات
غري مهم �أو م�ؤثر على �أداء املن�ش�أة .وتظهر النتائج وجود م�شكلة جدية ينبغي التعامل معها وتتمثل برتكز �أن�شطة امل�ؤ�س�سات
امل�ساندة يف عدد حمدود من التجمعات ،وخا�صة مراكز املدن ،مما يحرم �شريحة وا�سعة من املن�ش�آت العاملة يف املناطق
البعيدة عن مراكز املدن من اخلدمات املقدمة .وقد �أ�شار  %21من املن�ش�آت �إىل عدم وجود فرع للم�ؤ�س�سات امل�ساندة ،الأمر
الذي �أدى لعدم ا�ستفادتهم من خدماتها .وكنتيجة لعدم انت�شار امل�ؤ�س�سات امل�ساندة ب�شكل �شامل على امل�ستوى اجلغرايف ،ف�إن
 %20من املن�ش�آت ال يتوفر لديها معلومات عن اخلدمات والدعم الذي ميكن �أن تقدمه امل�ؤ�س�سات امل�ساندة (انظر جدول .)7
جدول (� :)7أ�سباب عدم ا�ستفادتك من امل�ؤ�س�سات امل�ساندة
الن�سبة ()%
36.5
20.7
19.5
23.3

عدم االنت�ساب لأي من امل�ؤ�س�سات امل�ساندة
عدم وجود �أي من تلك امل�ؤ�س�سات يف املحافظة
عدم املعرفة باخلدمات التي تقدمها تلك امل�ؤ�س�سات
عدم االقتناع بدور وت�أثري عمل تلك امل�ؤ�س�سات على �أداء املن�ش�أة
ً
سابعا :خدمات البنية التحتية

�أ�شرنا يف مو�ضع �سابق �إىل ت�أثري خدمات البنية التحتية على القرارات اال�ستثمارية يف املن�ش�آت ،حيث بينا دور البنية التحتية
يف الت�أثري على تكلفة �إن�شاء امل�شاريع وعلى تكاليف الإنتاج .وال يقت�صر التقييم لهذه اخلدمات على مدى توفرها فقط� ،إمنا
يطال التقييم جودة اخلدمات املقدمة و�أ�سعارها .و ُتظهر النتائج تقييم ًا ايجابي ًا �إىل حد كبري من قبل املن�ش�آت فيما يتعلق
بجودة خدمات البنية التحتية وت�أثريها على القرارات اال�ستثمارية .ولوحظ وجود تفاوت طفيف يف م�ستوى التقييم للخدمات
املختلفة (طرق ،كهرباء ،ات�صاالت ،مياه)� ،إال �أن التقييم كان ايجابي ًا ب�شكل عام جلميع اخلدمات (بدرجة �أقل املياه التي
اعترب �أكرث من  %25من املن�ش�آت �أنها غري منا�سبة من حيث اجلودة).
يف املقابل ،كانت املن�ش�آت �أقل ر�ض ًا عن م�ستويات �أ�سعار هذه اخلدمات .وكان عدم الر�ضا ظاهر ًا ب�شكل �أكرب فيما يتعلق
ب�أ�سعار الكهرباء ،حيث يعتقدون (� )%66أنها غري منا�سبة وت�ؤثر �سلب ًا على البيئة اال�ستثمارية .وبدا من النتائج �أن �أ�سعار املياه
منا�سبة �إىل مقبولة بالن�سبة للمن�ش�آت (انظر جدول .)8
جدول ( :)8تقييم املن�ش�آت مل�ستوى جودة و�أ�سعار خدمات البنية التحتية من حيث م�ساهمتها يف ت�شجيع اال�ستثمار
العامل
�شبكة الطرق واملوا�صالت
الكهرباء
االت�صاالت
املياه وال�صرف ال�صحي

منا�سبة
46.5
51.5
47.6
35.3

اجلودة ()%
مقبولة غري منا�سبة
17.8
35.7
17.4
31.0
17.1
35.3
25.6
39.1

منا�سبة
28.7
12.0
20.9
29.5

ال�سعر ()%
مقبولة غري منا�سبة
36.8
34.5
66.3
21.7
50.8
28.3
28.7
41.9
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ً
تاسعا :تحليل البيانات من منظور المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ً
ثامنا :التمويل

املن�ش�آت ب�شكل كبري على امل�ساهمات ال�شخ�صية يف متويل م�شروعاتهم .فقد �أ�شار نحو  %90من امل�ستطلعني �إىل
يعتمد �أ�صحاب ِ
�أنهم يعتمدون على م�صادرهم الذاتية للبدء يف م�شروعاتهم �أو التو�سع بها .وتعد الت�سهيالت البنكية املختلفة امل�صدر الثاين
من م�صادر متويل �إن�شاء امل�شاريع ،حيث ي�ستعني حوايل  %6من امل�ستطلعني بامل�صارف وم�ؤ�س�سات الإقرا�ض الأخرى .فيما
تبدو م�ساهمة م�صادر التمويل الأخرى حمدودة جد ًا بالن�سبة للمن�ش�آت (انظر جدول .)9
جدول ( :)9التوزيع الن�سبي مل�صادر التمويل للمن�ش�آت
متو�سط ن�سبة امل�ساهمة ()%
88.75
5.55
0.35
0.94
0.29
1.41
2.25

م�صدر التمويل

م�ساهمات �شخ�صية
القرو�ض والت�سهيالت البنكية
الت�أجري التمويلي
التمويل الداخلي
االئتمان اجلاري
قرو�ض �أو م�ساهمات من �أ�صدقاء �أو من �أفراد العائلة
م�ساهمات من �شركاء جدد

يوجد �أ�سباب عديدة حتول دون ا�ستفادة �أو ح�صول املن�ش�أة على خدمات امل�صارف للأغرا�ض التمويلية .و�أظهرت النتائج
�أن اخللفية الدينية لأ�صحاب املن�ش�آت هي ال�سبب الرئي�سي لعدم توجههم �إىل امل�صارف ،و�أن تعاملهم يف الغالب يكون مع
امل�صارف الإ�سالمية ،ون�شاط هذه امل�صارف يظل حمدود ًا مقارنة مع امل�صارف التجارية .كما �أن ارتفاع �أ�سعار الفائدة
والر�سوم املفرو�ضة على املعامالت امل�صرفية يعد ال�سبب الثاين الذي يحد من ا�ستفادة املن�ش�آت من امل�صارف� .إ�ضافة �إىل
ال�ضمانات املرتفعة واملتطلبات املعقدة التي تطلبها امل�صارف ملنح الت�سهيالت (انظر جدول .)10
جدول ( :)10الأ�سباب التي حتول دون ح�صول املن�ش�أة على متويل من البنك
العامل
قلة خربة ودراية يف التعامل مع البنوك
عدم توفر معلومات مالية ميكن تقدميها
للح�صول على قر�ض
عدم توفر �ضمانات
عدم الرغبة يف تعري�ض املن�ش�أة ملخاطر الإفال�س
�أو التعرث
�أ�سباب دينية
�أ�سعار الفائدة والر�سوم مرتفعة ن�سبي ًا
ال�ضمانات املطلوبة معقدة


()%

موافق
ب�شدة
7.0

موافق

حمايد

25.2

11.2

غري موافق
غري موافق
ب�شدة
29.5
27.1

8.2

4.7

9.3

33.3

27.9

7.0

15.9

18.6

37.2

21.3

7.4

20.5

22.5

29.8

19.8

40.0
32.2
29.9

31.8
31.4
29.8

19.4
16.3
17.4

4.7
14.3
14.0

4.7
5.8
8.9

من بني الأهداف الرئي�سية لهذه الورقة ا�ستطالع �آراء وتوجهات املن�ش�آت ال�صغرية حول الق�ضايا واملوا�ضيع املطروحة .من
خالل حتليل البيانات مقطعي ًا بالرتكيز على عامل النوع االجتماعي ،مل نلحظ فروقات مهمة وذات داللة يف املجاالت املبحوثة.
و�سبب ذلك حمدودية �أعداد املن�ش�آت التي متلكها �أو تديرها الن�ساء يف العينة املبحوثة رغم حر�صنا على متثيل الن�ساء ب�شكل
كبري� .أما البعد الثاين يف التحليل فيرتكز على حتليل البيانات وفق ًا حلجم املن�ش�أة ،حيث �سرنكز فيما تبقى من هذا اجلزء
على حتليل �آراء املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �إزاء عدد من الق�ضايا .وقد ا�ستخدمنا معيار ر�أ�س مال املن�ش�أة لال�ستدالل على
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،بحيث �أننا اعتربنا �أن املن�ش�آت التي يقل ر�أ�س مالها الت�أ�سي�سي عن  100,000دوالر من�ش�آت
�صغرية ومتو�سطة ،فيما املن�ش�آت الكبرية هي املن�ش�آت التي يزيد ر�أ�سمالها الت�أ�سي�سي عن هذا املبلغ .و�أظهرت النتائج �أن نحو
 %74من امل�ستطلعني كانوا من املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة التي ينطبق عليها ال�شرط ال�سابق.
�أ�شارت نتائج اال�ستبيان ب�أن الأزمة املالية التي تعاين منها ال�سلطة الفل�سطينية من العوامل امل�ؤثرة يف القرارات اال�ستثمارية
ون�شاط املن�ش�آت ال�صغرية والكبرية على حد �سواء ،حيث ت�شابهت �أراء املن�ش�آت يف هذا ال�صدد بغ�ض النظر عن حجم املن�ش�أة.
فيما يتعلق بالعوامل القانونية كمحدد لال�ستثمار ،اختلفت �آراء املن�ش�آت ال�صغرية مع املن�ش�آت الكبرية يف حتديد �أهمية
العوامل املرتبطة بالبيئة القانونية والق�ضائية ،ففي حني �شكلت االعفاءات الواردة يف قانون ت�شجيع اال�ستثمار �أولوية للمن�ش�آت
ال�صغرية ،و�أبدت هذه املن�ش�آت رغبتها يف التمتع باملزايا واالعفاءات التي يوفرها القانون كحافز لال�ستثمار ،اهتمت املن�ش�آت
الكبرية (والتي يح�صل غالبيتها على هذه االعفاءات ب�سبب انطباق ال�شروط عليها) ،اهتمت �أكرث ب�أحكام قانون �ضريبة
الدخل واالدارة ال�ضريبية يف املناطق الفل�سطينية كمحدد �أ�سا�سي لال�ستثمار يف اجلانب القانوين.
تعترب م�ستويات انخراط املن�ش�آت ال�صغرية يف القطاع املنظم منخف�ضة باملقارنة مع املن�ش�آت الكبرية ،ففي حني دلت النتائج �أن
تبي �أن �أكرث من  %5من املن�ش�آت ال�صغرية غري
جميع املن�ش�آت الكبرية م�سجلة وتعمل يف القطاع املنظم ولديها �سجل �ضريبيّ ،
م�سجلة .وبالطبع ف�إن الن�سبة على م�ستوى االقت�صاد الفل�سطيني �أكرب ،حيث ت�صل �إىل نحو  .%33ويبدو �أن الدافع الأ�سا�سي
لعدم ت�سجيل املن�ش�آت ال�صغرية هو رغبتها يف جتنب االلتزامات املرتتبة على املن�ش�آت امل�سجلة .ولذلك ،تواجه املن�ش�آت
ال�صغرية �صعوبات �أقل يف جمال الت�سجيل مقارنة باملن�ش�آت الكبرية التي ت�سعى للت�سجيل� ،أو تكون م�ضطرة لذلك ب�سببها
حجم ن�شاطها الكبري وحاجتها لال�ستفادة من املزايا التي يوفرها قانون ت�شجيع اال�ستثمار والت�سهيالت الأخرى التي حت�صل
عليها من امل�ؤ�س�سات امل�ساندة .ونظر ًا النت�شار املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف املناطق البعيدة عن مراكز املدن والتجمعات،
فقد اعتربت غالبية املن�ش�آت ال�صغرية �أن عدم وجود فرع للجهات الر�سمية التي يجب الت�سجيل لديها �شكلت �أكرب التحديات
واملعيقات �أمامها للت�سجيل ،يليها تعدد اجلهات الر�سمية الواجب مراجعتها المتام املعامالت وطول االجراءات وتعقيداتها.
تبي وجود
وبالنظر �إىل ت�أثري العوامل ال�سابقة على البيئة اال�ستثمارية يف الأرا�ضي الفل�سطينية من وجهة نظر املن�ش�آت ال�صغريةّ ،
ت�أثري �سلبي عموم ًا .وتت�أثر املن�ش�آت ال�صغرية �سلب ًا �أكرث من املن�ش�آت الكبرية فيما يتعلق بقيمة ر�سوم الت�سجيل وتعدد اجلهات
الواجب مراجعتها المتام معامالت الت�سجيل .ويبدو �أن الفتقار املن�ش�آت ال�صغرية للخربة املطلوبة يف التعامل مع امل�ؤ�س�سات
الر�سمية وامل�ساندة هو �أحد �أ�سباب الت�أثري ال�سلبي لهذه العوامل ،وذلك يف مقابل اخلربة الطويلة واملرتاكمة التي متتلكها املن�ش�آت
الكبرية .يف املقابل ،تعتقد املن�ش�آت الكبرية �أن الت�أثري ال�سلبي على �أدائها وعلى البيئة اال�ستثمارية يكون �أكرب عندما يتعلق االمر
مبو�ضوع ا�سرتجاع ال�ضريبة واحل�صول على خدمات البنية التحيتية ورخ�ص البناء .ويرجع ذلك لطبيعة وحجم ا�ستثمارات
املن�ش�آت الكبرية ون�شاطها والتي تتطلب التعامل �أكرث يف جمال ا�سرتجاع ال�ضريبة ،وتوفر مرافق البنية التحتية ورخ�ص بناء
ملن�ش�آت امل�شاريع الكبرية ،وذلك خالف ًا للمن�ش�آت ال�صغرية التي غالب ًا ال حتتاج لكل تلك التعقيدات واملرافق.
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ال�سيا�سات احلكومية تلعب دور ًا مهم ًا يف الت�أثري على البيئة اال�ستثمارية .و�أظهرت النتائج �أن تقييم املن�ش�آت الكبرية كان �أكرث
�سلبية �إزاء ال�سيا�سات احلكومية باملقارنة مع املن�ش�آت ال�صغرية .ففي حني اعترب  %28من املن�ش�آت ال�صغرية �أن ال�سيا�سات
احلكومية ت�شكل عائق ًا �أمام اال�ستثمار و� %29أنها تعترب عام ًال حمفز ًا ،جاءت تقييمات املن�ش�آت الكبرية مغايرة �إىل حد كبري.
فقد �أ�شار  %45من املن�ش�آت الكبرية �أنها ت�شكل عائق ًا ،مقابل  %16ر�أوا ب�أنها عامل م�ساعد وحمفز لال�ستثمار .ولدى التف�صيل
يف نوع ال�سيا�سات ،تبني ت�شابه املن�ش�آت ال�صغرية والكبرية فيما يتعلق بالتقييم ال�سلبي لل�سيا�سات ال�ضريبية ( %90يعتقدون
ذلك) .يف حني �أن تقييم املن�ش�آت الكبرية لل�سيا�سات التجارية كان �سلبي ًا ب�شكل كبري ( %65من املن�ش�آت) مقابل ( %35بني
املن�ش�آت ال�صغرية) .ومرد ذلك االعتماد الكبري للمن�ش�آت الكبرية على اجلوانب التجارية والت�سهيالت يف جمال اال�سترياد
والت�صدير يف �أن�شطتها .وبالن�سبة ل�سيا�سات الت�شغيل ،ف�أظهرت النتائج �أن تقييم املن�ش�آت الكبرية كان �أكرث �سلبية يف هذا
املجال مقارنة باملن�ش�آت ال�صغرية ( %49و %29على التوايل) .ويرجع ذلك باال�سا�س �إىل انت�شار ظاهرة العمل غري امل�أجور يف
املن�ش�آت ال�صغرية ،وبالتايل انخفا�ض م�ستوى ت�أثرها ب�سيا�سات الت�شغيل احلكومية.
تبي �أن ا�ستفادة املن�ش�آت
جاءت النتائج منطقية �إىل حد بعيد فيما يتعلق ب�أثر عمل امل�ؤ�س�سات امل�ساندة على املن�ش�آت ،حيث ّ
ال�صغرية كانت �أقل ( %28من املن�ش�آت ال�صغرية) من نظريتها لدى املن�ش�آت الكبرية ( %64من املن�ش�آت الكبرية) .ورغم
تطابق اجابات املن�ش�آت ال�صغرية والكبرية حول كيفية وجمال اال�ستفادة من امل�ؤ�س�سات امل�ساندة� ،إال �أن اختالف ًا ظاهر ًا لوحظ
يف م�ستوى اال�ستفادة يف كل جمال ،ففي حني �أن  %66من املن�ش�آت ال�صغرية ا�ستفادت يف جمال احل�صول على الت�صاريح،
ا�ستفاد  %77من املن�ش�آت الكبرية يف هذا املجال .كما �أن  %45من املن�ش�آت ال�صغرية ا�ستفاد يف جمال احل�صول على املعلومات
عن الأ�سواق اخلارجية مقابل  %58من املن�ش�آت الكبرية .ويف جمال تطوير املوارد الب�شرية ،فاقت ن�سبة املن�ش�آت الكبرية
امل�ستفيدة ( )%49ب�شكل ملحوظ نظريتها املن�ش�آت ال�صغرية والتي مل تتجاوز  .%32ويف نف�س ال�سياق� ،أ�شارت النتائج �إىل �أن
عدم انت�ساب املن�ش�آت ال�صغرية لهذه امل�ؤ�س�سات هو ال�سبب الرئي�سي لعدم ا�ستفادتها من خدماتها ( ،)%39كما �أن عدم وجود
فروع لتلك امل�ؤ�س�سات يف اماكن عمل املن�ش�آت ال�صغرية ي�ساهم ب�شكل كبري يف عدم ا�ستفادتها من اخلدمات التي تقدمها
( .)%23وال ي�شكل هذا العامل مع�ضلة رئي�سية �أمام املن�ش�آت الكبرية التي ترتكز يف املدن الرئي�سية حيث تنت�شر امل�ؤ�س�سات
امل�ساندة.
تعاين املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �أكرث من املن�ش�آت الكبرية فيما يتعلق بخدمات البنية التحتية �سواء ما يتعلق بجودة هذه
اخلدمات �أم با�سعارها� .إذ عربت  %70من املن�ش�آت ال�صغرية عن عدم ر�ضاها عن �أ�سعار خدمة الكهرباء مقابل  %57من
املن�شىت الكبرية .وينطبق ذلك �أي�ض ًا على �أ�سعار تكلفة املوا�صالت ،حيث �أ�شارت  %41من املن�ش�آت ال�صغرية �إىل �أنها غري
منا�سبة مقابل  %25من املن�ش�آت الكبرية .وجاء تقييم املن�ش�آت ال�صغرية �سلبي ًا لأ�سعار خدمات االت�صاالت ،حيث �أ�شارت %56
من املن�ش�آت �إىل �أنها غري منا�سبة يف حني �أ�شارت  %36من املن�ش�آت الكبرية �إىل ذلك.
ُتظهر النتائج التف�صيلية اعتماد املن�ش�آت ال�صغرية ( )%92ب�شكل يفوق نظرياتها من املن�ش�آت الكبرية ( )%79على امل�ساهمكات
ال�شخ�صية لتمويل ا�ستثماراتها .ويف املقابل ،كان اعتماد املن�ش�آت ال�صغرية على امل�صارف (� )%4أقل باملقارنة مع املن�ش�آت
الكبرية التي يعتمد  %9منها على امل�صارف للتمويل .ومن اال�سباب الرئي�سية لعدم اللجوء للم�صارف ،برزت اال�سباب الدينية
وارتفاع الر�سوم والفوائد وتعقيد ال�ضمانات املطلوبة ،ك�أ�سباب معيقة لال�ستفادة من اخلدمات امل�صرفية .وت�شرتك يف ذلك مع
النم�ش�آت الكبرية .لكن يوجد عوامل �أخرى م�ؤثرة لدى املن�ش�آت ال�صغرية تتعلق بقلة اخلربة والدراية يف التعامل مع امل�صارف،
وعدم توفر معلومات مالية منتظمة لدى املن�ش�آت ال�صغرية .و�أثر هذه العوامل يبدو �أقل بكثري لدى املن�ش�آت الكبرية.



 .6االستنتاجات والتوصيات
رغم الإجراءات العديدة التي تبذلها ال�سلطة الفل�سطينية ،مدعومة بامل�ساعدات النقدية والفنية اخلارجية ،يف �سياق �سعيها
لإيجاد بيئة ا�ستثمارية مالئمة وجاذبة� ،إال �أن هذه اجلهود مل حتقق النجاح امل�أمول .ومل حتدث اخرتاقات مهمة على �صعيد
تهيئة املناخ اال�ستثماري .ويبقى االنطباع العام لدى قطاع الأعمال �أحد �أهم املقايي�س على التقدم املحرز على �أر�ض الواقع
على �صعيد البيئة اال�ستثمارية .فيما يلي ملخ�ص لآراء وتوجهات قطاع الأعمال واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �إزاء عدد من
حمددات اال�ستثمار يف املناطق الفل�سطينية:
 ت�ؤثر البيئة ال�سيا�سية غري امل�ستقرة� ،سواء الناجمة عن �إجراءات االحتالل �أو تداعيات االنق�سام الداخلي ،عام ًال�سلبي ًا لقطاع الأعمال .وب�شكل خا�ص ،ف�إن الأزمة املالية لل�سلطة ،ك�أحد �إفرازات االحتالل ،ت�ؤثر على غالبية املن�ش�آت
امل�ستطلعة ب�شكل �سلبي.
 ت�شكل البيئة القانونية حمددا مهما للمناخ اال�ستثماري .وا�ستحوذت الإعفاءات الواردة يف قانون ت�شجيع اال�ستثمار،و�أحكام قانون �ضريبة الدخل والإدارة ال�ضريبية على اهتمام املن�ش�آت يف املقام الأول .وبالرغم من �أهمية الإجراءات
الق�ضائية ،فلم ت�شكل �أولوية للمن�ش�آت امل�ستطلعة.
 ثلث املن�ش�آت �أ�شاروا �إىل �أنهم واجهوا �صعوبات بطريقة �أو ب�أخرى يف الت�سجيل .وتراوحت ال�صعوبات بطول الإجراءاتوتعقيداتها ،وارتفاع ر�سوم الت�سجيل ،وتعدد اجلهات الر�سمية الواجب مراجعتها لإمتام املعامالت ،وبدرجة �أقل عدم
وجود فرع جلهة االخت�صا�ص يف املحافظة التي تعمل بها املن�ش�أة .ت�ؤثر العوامل ال�سابقة ب�شكل ملحوظ على البيئة
اال�ستثمارية يف الأرا�ضي الفل�سطينية .وجاءت تقييمات املن�ش�آت لهذه العوامل �سلبية عموم ًا.
 ثلث املن�ش�آت تعتقد ب�أن ال�سيا�سات احلكومية ت�شكل عائق ًا �أمام اال�ستثمار .وتفاوت التقييم لل�سيا�سات ح�سب نوعال�سيا�سة ،حيث �شكلت ال�سيا�سات ال�ضريبية �أكرث من غريها عام ًال �سلبي ًا ،يليها من حيث الت�أثري ال�سلبي ال�سيا�سات
التجارية و�سيا�سات الت�شغيل .بينما يعتقد �أكرث من  %42من املن�ش�آت بعدم وجود ت�أثري لل�سيا�سة النقدية.
 يبدو دور امل�ؤ�س�سات امل�ساندة �ضعيف ًا على �صعيد حت�سني �أداء املن�ش�آت ،حيث �أن نحو ثلث املن�ش�آت فقط هم من ا�ستفادمن خدمات امل�ؤ�س�سات امل�ساندة .وتركزت اال�ستفادة يف جمال �إ�صدار ت�صاريح الدخول داخل اخلط الأخ�ضر لغالبية
املن�ش�آت امل�ستفيدة .يليها اال�ستفادة يف جمال احل�صول على معلومات عن الأ�سواق املحلية واخلارجية ،وبدرجة �أقل
تطوير املوارد الب�شرية العاملة يف املن�ش�أة �أو امل�شاركة يف املعار�ض.
 ال يزال تقييم املن�ش�آت خلدمات البنية التحتية متفاوت ًا بني اجلودة وال�سعر ،ففي حني تظهر املن�ش�آت ر�ض ًا ن�سبي ًا علىجودة خدمات البنية التحتية وت�أثريها على القرارات اال�ستثمارية ،يظل التقييم �سلبي ًا �إزاء �أ�سعار بع�ض اخلدمات
مثل الكهرباء والوقود واالت�صاالت.
 يعتمد �أ�صحاب املن�ش�آت ب�شكل كبري على امل�ساهمات ال�شخ�صية يف متويل م�شروعاتهم .وحتجم العديد من املن�ش�آتلال�ستعانة مب�صادر التمويل الأخرى ،وخا�صة االقرتا�ض من امل�صارف .ويرجع ذلك �إىل �أ�سباب عديدة� ،أهمها:
االعتبارات الدينية ،يليها ارتفاع �أ�سعار الفائدة والر�سوم املفرو�ضة على املعامالت امل�صرفية ،ثم ال�ضمانات املرتفعة
واملتطلبات املعقدة التي تطلبها امل�صارف.
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 .١المراجع بالغة العربية العربية

فيما يلي جمموعة من املقرتحات الهادفة �إىل حت�سني املناخ اال�ستثماري مع الرتكيز على من�ش�آت االعمال ال�صغرية واملتو�سطة:
 تعظيم ا�ستفادة املن�ش�آت من برامج الت�أمني �ضد املخاطر ال�سيا�سية املمول من البنك الدويل واحلكومة الفرن�سيةوغريها من اجلهات للحد من ت�أثري البيئة ال�سيا�سية غري امل�ستقرة على قطاع االعمال.
 ادخال التعديالت الالزمة على الت�شريعات الفل�سطينية مبا يراعي خ�صو�صية االقت�صاد الفل�سطيني الذي يغلب عليهاملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة .وبوجه خا�ص ،ميكن اجراء تعديالت على قوانني ال�ضريبة واال�ستثمار وامل�صارف
والعمل.
 ت�شجيع املن�ش�آت ال�صغرية على الت�سجيل والعمل �ضمن القطاع املنظم ،مع منحها تطمينات ب�ش�أن تخفي�ض االلتزاماتاملرتتبة عليها نتيجة الت�سجيل .واال�ستفادة من برامج ت�سهيل االجراءات املمول من م�ؤ�س�سة التمويل الدولية بالتعاون
وزارة االقت�صاد.
 �ضبط وتقنني ال�سيا�سات احلكومية مبا يخدم من�ش�آت االعمال ال�صغرية .والعمل على ا�ستقرارها من �أجل زيادةقدرة املن�ش�آت على التعامل مع ال�سيا�سات وفق �أ�سلوب علمي مدرو�س وممنهج وطويل االمد ولي�س وفق ًا ملبد�أ ردات
الفعل.
 اعادة النظر يف طبيعة الأدوار التي ت�ضطلع بها امل�ؤ�س�سات امل�ساند .والعمل على حت�سني �أداءها مبا ي�ضمن زيادةتغطية عمل هذه امل�ؤ�س�سات ليطال عدد �أكرب من املن�ش�آت وزيادة توزيعها قطاعي ًا وجغرافي ًا.
 تخ�صي�ص موازنات �أكرب من قبل ال�سلطة وامل�ؤ�س�سات املانحة لتح�سني خدمات البنية التحتية ،وزيادة التن�سيق بنيخمتلف االطراف مبا ي�ضمن م�ساهمة هذه املرافق يف احلد من تكاليف اال�ستثمار واالنتاج للمن�ش�آت.
 ت�أ�سي�س �صندوق �إقرا�ض جتميعي مب�ساهمات فردية من البنوك ورمبا �أي�ض ًا من اجلهات املانحة بهدف منح هذهمي�سرة .و�إعادة هيكلة م�ؤ�س�سات التمويل غري امل�صرفية ،مبا ي�ؤدي �إىل تخ�ص�صها يف
املن�ش�آت متوي ًال و�شروط ًا ّ
الإقرا�ض للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة يف القطاعات والأن�شطة االقت�صادية املختلفة.
 �ضرورة توحيد تعريف وت�صنيف من�ش�آت االعمال بني كبرية و�صغرية ومتو�سطة وذلك لأغرا�ض ا�ستخداماتها منقبل اجلهاز امل�صريف حتى ي�سهل ن�شر بيانات عن متويل هذه املن�ش�آت واال�ستفادة من ذلك يف تطوير ال�سيا�سات
امل�صرفية.
 �ضرورة تفعيل �إ�سراع �سلطة النقد الفل�سطينية يف م�أ�س�سة العالقة بني م�ؤ�س�سات �ضمان القرو�ض اخلا�صة من جهةواجلهاز امل�صريف من جهة �أخرى لتحفيز هذا اجلهاز على �إعطاء ومنح ت�سهيالت �إئتمانية �أكرب للمن�ش�آت ال�صغري
واملتو�سطة ،وهي االقل قدرة يف الو�صول مل�صادر التمويل

-
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المالحق

ملحق رقم ( :)1االستبيان
مركز تطوير القطاع اخلا�ص
جمعيـة رجـال الأعمال الفل�سطينييـن
�ص.ب  ،1681رام اهلل -فل�سطني،
ت )02(-297 4636/7 :ف)02(-297 4004 :

ال�سيد/ة املبحوث/ة
حتية طيبة وبعد،
مركز تطوير القطاع اخلا�ص م�ؤ�س�سة غري ربحية تابعة جلمعية رجال الأعمال الفل�سطينيني /القد�س ،ويعمل يف جمال �إعداد
البحوث والدرا�سات االقت�صادية ور�صد وحتديد امل�شاكل التي يواجهها االقت�صاد الفل�سطيني وم�ؤ�س�ساته و�شركاته يف كل من
القطاعني العام واخلا�ص واقرتاح �آليات التطوير والنهو�ض بها.
يقوم املركز بعمل درا�سة م�سحية ملحددات اال�ستثمار اخلا�ص يف فل�سطني متولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .USAID
وتهدف الدرا�سة �إىل بحث حمددات اال�ستثمار يف الأرا�ضي الفل�سطينية من وجهة نظر �أ�صحاب الأعمال ومدراء امل�ؤ�س�سات.
و�ستكون نتائج وا�ستنتاجات هذه الدرا�سة مل�ساعدة قطاع امل�ؤ�س�سات و�صانعي ال�سيا�سات واجلهات املانحة ب�شكل خا�ص لتحديد
الأولويات يف جدول �أعمال �إ�صالح ال�سيا�سات االقت�صادية التي ينبغي تناولها يف �أي حوار وطني �أو املنتديات بالإ�ضافة �إىل
تعزيز ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف امل�ستقبل.
بالإ�ضافة �إىل بناء توافق الآراء بني امل�س�ؤولني احلكوميني و�أ�صحاب الأعمال ومدراء امل�ؤ�س�سات ب�ش�أن القيود على اال�ستثمار،
وو�ضع هذه القيود يف مقدمة جدول �أعمال احلوار االقت�صادي الوطني من �أجل حت�سني البيئة اال�ستثمارية.
وعليه نرجو من ح�ضرتكم تعبئة اال�ستبيان مبو�ضوعية لنتمكن من الو�صول اىل نتائج �أقرب ما يكون للواقع .كما نعلمكم ان
املعلومات التي نح�صل عليها من خالل تعبئتكم لال�ستبيان لن ت�ستخدم �إال لأغرا�ض بحثية فقط.
وتف�ضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،،،

�أجنزت هذه اال�ستمارة بدعم من ال�شعب االمريكي من خالل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية،
وال يعك�س بال�ضرورة وجهة نظر الوكالة االمريكية للتنمية الدولية او احلكومة االمريكية.
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أوال :المعلومات العامة
ً
•

 Q11القيمة احلالية للأ�صول (بالدوالر)
�أقل من 20,000

البيانات ال�شخ�صية

 Q1املوقع الوظيفي يف املن�ش�أة .................

 Q12عدد العاملني يف من�ش�أتك:

 Q2امل�ستوى التعليمي
�أقل من ثانوية عامة

ثانوية عامة

درا�سات عليا

بكالوريو�س

 Q3عدد �سنوات اخلربة:
�أقل من � 5سنوات

�أقل من  5عمال

 9-5عمال

 20عامل ف�أكرث

19-10

 Q12.1ب�أجر
 Q12.2بدون �أجر

� 9-5سنوات

�أكرث من � 15سنة

� 15 -10سنة

ً
ثانيا :البيئة السياسية

 Q4املالك الرئي�سي للمن�ش�أة:
ذكر

انثى

 Q13هل تعتقد �أن االنق�سام الداخلي من العوامل امل�ؤثرة يف قراراتك اال�ستثمارية وامل�ؤثرة على ن�شاط من�ش�أتك؟

م�شرتك

نعم

 Q5يحتل �أعلى من�صب �إداري �أو تنفيذي يف املن�ش�أة:
ذكر
•

100,000-20,001

250,000-100,001

�أكرث من 250,000

انثى

اىل حد ما

ال

 Q14هل تعتقد �أن الأزمة املالية التي تعانيها ال�سلطة الفل�سطينية ب�سبب تراجع الدعم املايل اخلارجي وحجز �أموال
املقا�صة من اجلانب اال�سرائيلي من العوامل امل�ؤثرة يف قراراتك اال�ستثمارية وامل�ؤثرة على ن�شاط من�ش�أتك؟

م�شرتك

معلومات عامة عن املن�ش�أة

نعم

اىل حد ما

ال

 Q6املحافظة .........................
 Q7القطاع االقت�صادي الذي تنتمي له من�ش�أتك .......................

ً
ثالثا :البيئة القانونية والقضائية

� Q8سنة الت�أ�سي�س
قبل العام 1994

 Q15رتب العوامل التالية ح�سب �أهميتها لت�شجيعك على اال�ستثمار
2000-1995

2006-2001

بعد العام 2006

 Q9ر�أ�س املال الت�أ�سي�سي (بالدوالر)
�أقل من 20,000

50,000-20,001

100,000-50,001

�أكرث من 100,000

 Q10حجم املبيعات ال�سنوي (بالدوالر)
�أقل من 20,000



70,000-20,001

150,000-70,001

�أكرث من 150,000

البند

 5للأكرث �أهمية و  1للأقل اهمية

 Q15.1الإعفاءات الواردة يف قانون ت�شجيع اال�ستثمار
 Q15.2قانون �ضريبة الدخل (قانون  2011وتعديالته)
� Q15.3أنظمة ال�ضرائب و�إدارتها
 Q15.4الإعفاءات الواردة يف قانون املدن واملناطق ال�صناعية
 Q15.5قوانني ال�شركات والتجارة
 Q15.6الإجراءات الق�ضائية من حيث �سرعة البت يف الق�ضايا و�إعادة احلقوق
 Q15.7الأحكام الق�ضائية ال�صادرة
 Q15.8تنفيذ الأحكام الق�ضائية
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ً
رابعا :إجراءات التسجيل والمتابعة

� Q19.4إجراءات احل�صول على خدمات البنية التحتية (كهرباء -ماء -هاتف):
ت�أثري �إيجابي جد ًا

 Q16هل من�ش�أتك م�سجلة ويوجد لها ملف �ضريبي؟
ال

نعم

� Q19.5إجراءات ا�سرتجاع ال�ضريبة (رديات ال�ضريبة):
ت�أثري �إيجابي جد ًا

�إذا كانت �إجابتك نعم ،انتقل لل�س�ؤال التايل ،و�إذا كانت �إجابتك ال انتقل لل�س�ؤال Q21

 Q17هل واجهتك �صعوبات عند ت�سجيل من�ش�أتك؟
نعم

ت�أثري �إجابي

ال ت�أثري

ت�أثري �سلبي

ت�أثري �إجابي

ال ت�أثري

ت�أثري �سلبي

� Q19.6إجراءات احل�صول على رخ�ص البناء:
ال

�إىل حد ما

ت�أثري �إيجابي جد ًا

ت�أثري �إجابي

ال ت�أثري

ت�أثري �سلبي

�إذا كانت �إجابتك نعم �أو �إىل حد ما انتقل لل�س�ؤال التايل،
ً
خامسا :السياسات الحكومية

 Q18تتعلق ال�صعوبات التي واجهتك بــ:
موافق
ب�شدة

العامل

موافق

حمايد

غري موافق
غري موافق
ب�شدة

 Q18.1طول الإجراءات وتعقيداتها
 Q18.2ارتفاع ر�سوم الت�سجيل
 Q18.3تعدد اجلهات الر�سمية الواجب
مراجعتها لإمتام املعامالت
 Q18.4عدم وجود فرع جلهة االخت�صا�ص يف
حمافظتك

ال�سيا�سة احلكومية

 Q19.1عدد اخلطوات املطلوبة لت�سجيل املن�ش�أة:
ت�أثري �إيجابي جد ًا

ال ت�أثري

ت�أثري �سلبي

 Q19.2ر�سوم ت�سجيل املن�ش�أة:
ت�أثري �إيجابي جد ًا

ت�أثري �إجابي

ال ت�أثري

ت�أثري �سلبي

 Q19.3تعدد اجلهات التي يجب مراجعتها المتام عملية الت�سجيل �أو احل�صول على اخلدمات الالحقة:
ت�أثري �إيجابي جد ًا



ت�أثري �إجابي

تعترب عامل حمفز وم�ساعد

لي�س لها دور وال ت�أثري

ت�شكل عائق ًا امام اال�ستثمار

 Q21ما مدى ت�أثري ال�سيا�سات احلكومية التالية على البيئة اال�ستثمارية؟

 Q19قيم العوامل التالية من حيث ت�أثريها على البيئة اال�ستثمارية:
ت�أثري �إجابي

 Q20ما هو تقييمك لل�سيا�سات احلكومية من حيث دورها وقدرتها على تهيئة مناخ ا�ستثماري منا�سب؟

ال ت�أثري

 Q21.1ال�سيا�سات ال�ضريبية وخا�صة ما يتعلق ب�ضريبة
الدخل والقيمة امل�ضافة
 Q21.2ال�سيا�سات التجارية والت�سهيالت يف جمال
الت�صدير واال�سترياد
� Q21.3سيا�سات الت�شغيل املرتبطة بالت�أثري على تكلفة
عن�صر العمل
 Q21.4ال�سيا�سات النقدية امل�ؤثرة على �أداء اجلهاز
امل�صريف
 Q21.5ال�سيا�سات املرتبطة بال�سوق املايل وقطاع
الت�أمني

الت�أثري
ت�أثري �إيجابي

غري م�ؤثرة

ت�أثري �سلبي
وبحاجة لتدخالت

ت�أثري �سلبي
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ً
سادسا :المؤسسات المساندة

ً
ثامنا :قضايا التمويل

3

 Q26ما هي �أكرث م�صادر التمويل ا�ستخداماً يف من�ش�أتك حاليا؟ مع ذكر ن�سبة كل من هذه امل�صادر �إىل جمموع التمويل
املتاح يف ميزانية من�شاتكم:

 Q22هل �سبق وا�ستفدت من اخلدمات التي تقدمها �أي من امل�ؤ�س�سات امل�ساندة؟
ال

نعم

م�صدر التمويل
 Q26.1م�ساهمات �شخ�صية منكم (ر�أ�س املال اململوك)
 Q26.2القرو�ض والت�سهيالت البنكية
 Q26.3الت�أجري التمويلي
 Q26.4التمويل الداخلي (الأرباح املحققة وغري املوزعة)
 Q26.5االئتمان التجاري
 Q26.6قرو�ض او م�ساهمات من �أ�صدقاء او من �أفراد العائلة
 Q26.7م�ساهمات من �شركاء جدد

�إذا كانت �إجابتك نعم ،انتقل لل�س�ؤال التايل .و�إذا كانت �إجابتك ال ،انتقل لل�س�ؤال Q24

 Q23هل كانت ا�ستفادتك يف جمال( :ميكن اختيار �أكرث من �إجابة)
 Q23.1احل�صول على معلومات عن الأ�سواق املحلية واخلارجية
 Q23.2ت�سهيل احلركة والو�صول لداخل اخلط الأخ�ضر
 Q23.3تطوير املوارد الب�شرية يف من�ش�أتك
 Q23.4امل�شاركة يف املعار�ض

 Q27من الأ�سباب التي حتول دون ح�صول من�ش�أتك على متويل من البنك:

 Q23.5غري ذلك ،حدد .......................
 Q24ما �أ�سباب عدم ا�ستفادتك من امل�ؤ�س�سات امل�ساندة ب�أي �شكل من الأ�شكال

البند

 Q24.1عدم انت�سابك لأي من هذه امل�ؤ�س�سات
 Q24.2عدم وجود �أي من تلك امل�ؤ�س�سات يف حمافظتك
 Q24.3عدم معرفتك باخلدمات التي تقدمها تلك امل�ؤ�س�سات
 Q24.4عدم اقتناعك بدور وت�أثري عمل تلك امل�ؤ�س�سات على �أداء من�ش�أتك
ً
سابعا :البنية التحتية

 Q25ما هو تقييمك مل�ستوى جودة و�أ�سعار خدمات البنية التحتية التالية من حيث م�ساهمتها يف ت�شجيع اال�ستثمار؟
اخلدمة

منا�سبة

ن�سبة امل�ساهمة

اجلودة
مقبولة غري منا�سبة منا�سبة

ال�سعر
مقبولة غري منا�سبة

� Q25.1شبكة الطرق واملوا�صالت
 Q25.2الكهرباء
 Q25.3االت�صاالت
 Q25.4املياه وال�صرف ال�صحي

موافق
ب�شدة

موافق

حمايد

غري موافق
غري موافق
ب�شدة

 Q27.1قلة خربة ودراية يف التعامل مع
البنوك
 Q27.2عدم توفر معلومات مالية ميكن
تقدميها للبنك للح�صول على القر�ض
 Q27.3عدم توفر �ضمانات لديك لتقدمها
للبنك
 Q27.4عدم الرغبة يف تعري�ض املن�شاة
ملخاطر الإفال�س �أو عدم الوفاء بالدين
� Q27.5أ�سباب دينية
� Q27.6أ�سعار الفائدة والر�سوم مرتفعة
ن�سبيا
 Q27.7ال�ضمانات املطلوبة معقدة

 3امل�ؤ�س�سات امل�ساندة :هي امل�ؤ�س�سات الأهلية وغري الر�سمية املحلية والدولية التي تقدم خدمات ت�ساعدك يف تطوير �أداء من�ش�أتك وت�سهيل مهامك (كالتدريب
و�إقامة املعار�ض وامل�ساعدة يف �إ�صدار ت�صاريح لإ�سرائيل وتقدمي الن�صح وامل�شورة يف جمال عملك ...الخ).
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ملحق رقم 2

جدول رقم  :1مجتمع الدراسة
عدد وتوزيع من�ش�آت الأعمال يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املختلفة
القطاع االقت�صادي
التجارة
وخدمات

ال�صناعة

الزراعة

املقاوالت
والإن�شاءات

املجموع

القد�س

بيت حلم

رام اهلل

نابل�س

طولكرم

قلقيلية

جنني

اخلليل

�أريحا
والأغوار

ا�سم امل�ؤ�س�سة

التوزيع اجلغرايف

جمعية رجال الأعمال

209

92

19

31

351

22

24

153

86

12

6

15

24

9

ملتقى رجال �أعمال  -نابل�س

42

3

0

0

45

-

-

-

45

-

-

-

-

-

ملتقى رجال �أعمال  -اخلليل

77

46

7

37

167

-

-

-

1

2

-

-

164

-

احتاد الغرف التجارية

728 6028 4326 2140 2517 5140 3740 1057 974 26,650 746 1,039 4,904 19,961
411

228

274

66

21

43

419

8

الإحتاد العام لل�صناعات

0

1,485

0

0

15 *1,485

25

7

4

4

5

10

5

منتدى �سيدات الأعمال

55

8

2

5

70

4

6

45

31

5

3

5

42

3

بال تريد

102

40

9

19

170

3

33

املجموع

753 6,687 4,394 2,174 2,606 5,584 4,191 1,531 1,018 28,938 838 1,076 6,578 20,446

الن�سبة

%3

%70

%23

%4

%3

%100

%4

%5

%14

%19

%9

%8

%15

%22

جدول رقم  :2عينة الدراسة
عدد وتوزيع من�ش�آت الأعمال يف م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املختلفة
القطاع االقت�صادي
التجارة
وخدمات

ال�صناعة

الزراعة

املقاوالت
والإن�شاءات

املجموع

القد�س

بيت حلم

رام اهلل

نابل�س

طولكرم

قلقيلية

جنني

اخلليل

املجموع

�أريحا
والأغوار

ا�سم امل�ؤ�س�سة

التوزيع اجلغرايف

753 6,687 4,394 2,174 2,606 5,584 4,191 1,531 1,018 28,938 838 1,076 6,578 20,446

الن�سبة من جمتمع الدرا�سة

%70

%23

%4

%3

%100

%4

%5

%14

%19

%9

%8

%15

%22

%3

العدد

175

57

10

8

250

10

13

35

48

23

20

38

55

8

100

0

10

30

15

10

10

10

15

0

ا�ستبيانات �سوف يتم توزيعها على عدد من املن�ش�آت التي مت اختيارها
ع�شوائيا



