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ملخص: 

يهدف هذ� �لبحث �إىل �لتعرف �إىل �لعقبات �لتي تو�جه �لتكوين �لر�أ�سمايل من وجه 
الأهم  �لن�سبية  �الأهمية  وحتديد  طولكرم،  حمافظة  يف  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  �أ�سحاب  نظر 
�أجل ذلك  �ل�سناعي يف �ملحافظة، ومن  �لقطاع  �لتي تو�جه  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  معوقات 
قامت �لدر��سة باختبار 34 معوقًا للتكوين �لر�أ�سمايل �لتي تعرت�س �لقطاع �ل�سناعي يف 
�عتمدت  حيث  �لغر�س،  لهذ�  خ�سي�سا  �سمم  خا�س  مقيا�س  خالل  من  طولكرم  حمافظة 
�لدر��سة على عينة قو�مها 193 مفردة من �أ�سل 219 مفردة متثل جمتمع �لدر��سة. ومن 
�ملعوقات،  هذه  بني  من  مهما  معوقًا   32 هناك  �أن  �إليها  �لتو�سل  مت  �لتي  �لنتائج  �أهم 
�أن هذه �ملعوقات تختلف من  و�أن هناك تر�بطا بني 25 معوقًا منها، كما بينت �لنتائج 
�لدر��سة  �لتي حددتها  �لعقبات  �ل�سناعية ال تو�جه جميع  �أن �ملن�ساآت  �أي  حيث �الأهمية، 
قيام  �رصورة  �لبحث:  بها  خرج  �لتي  �لتو�سيات  �أهم  ومن  �الأهمية.  من  نف�سها  بالدرجة 
�الإد�رية  �الأ�ساليب  عن  و�الإقالع  �حلديثة،  �الإد�رية  �الأ�ساليب  باتباع  �ل�سناعية  �ملن�ساآت 
يخدم  مبا  �لفل�سطينية  و�ملقايي�س  �ملو��سفات  �إجر�ء�ت  مر�جعة  و�رصورة  �لتقليدية، 
يف  ودوره  �لفل�سطيني  �ل�رص�ئب  بقانون  �الهتمام  و�رصورة  وتطوره،  �ل�سناعي  �لقطاع 

�لر�أ�سمايل.  �ال�ستثمار و�لتكوين  ت�سجيع 
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Obstacles of Capital Formation 
in the Industrial Sector in Tulkarm Governorate

Abstract: 

This research aimed to identify the obstacles that face capital formation 
in the industrial sector in TulkarmGovernorate, and to determine the relative 
importance of such obstacles. In order to achieve this aim, a sample of 193 
industrial enterpriseshas been questioned. A descriptive statistical model 
was conducted in testing the hypotheses of the research. Many results were 
concluded and the most important ones are: there are 32 important obstacles 
face capital formation in the industrial enterprises in TulkarmGovernorate. 
Among these obstacles, there are 25 in which there is a strong statistical 
evidence. The results showed that these obstacles are different in terms of 
their importance from the industrial enterprises point of view. The industrial 
enterprises do not face all the obstacles identified by the study with the same 
degree of importance. The main recommendations of the research were: the 
need for industrial establishments to follow modern management methods 
and to leave the traditional administrative methods, the need to review 
procedures followed by the Palestinian Technical Regulationsfrom the point 
of quality and standards of the industrial product, and the need for more 
attention to the Palestinian tax law and its role in encouraging investment 
and capital formation in Palestine. 
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مقدمة: 
كان الحتالل فل�سطني �آثار بارزة على �القت�ساد �لفل�سطيني، ويف مقدمة هذه �الآثار 
�القت�سادية  �لقطاعات  م�ستوى  على  �أم  �ملناطق  م�ستوى  على  �سو�ء  �القت�سادي  �لتفكيك 
�لرئي�سة، وبالتايل حرمان �القت�ساد �لفل�سطيني من �لنهو�س و�لنمو و�لتطور ب�سكل طبيعي، 
حيث �أدى �الحتالل �إىل �سعف �ال�ستثمار وهروب ر�أ�س �ملال، مما �أثر �سلبًا على �لقطاعات 
�القت�سادية ب�سكل عام، وعلى �لقطاع �ل�سناعي ب�سكل خا�س )ن�رص، 2002( .ومع تقلب 
�الأو�ساع �ل�سيا�سية و�القت�سادية �ملحيطة باملنطقة ما ز�ل �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني 
هذه  �أبرز  من  ولعل  وتطوره،  منوه  �أمام  تقف  وكثرية  عديدة  وحتديات  عقبات  يو�جه 
�لتحديات منو وتر�كم ر�أ�س �ملال �لكايف للنهو�س بالطاقة �الإنتاجية، و�لتو�سع يف توظيف 
�لقوى �لعاملة و�متالك �ملزيد من �الأ�سول �لر�أ�سمالية �لثابتة وغري �لثابتة، وبالنظر �إىل هذه 
�لظروف �ملحيطة بالقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم بالتحديد، فاإن هذ� �لقطاع يعاين 
�لدفعة  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  الإعطاء  و�لالزم  فيه  �لر�أ�سمايل  �لرت�كم  م�ستوى  �نخفا�س  من 

�لكافية باجتاه �لنمو و�لتطور.
يتميز �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم باأنه يغلب عليه طابع �لفردية و�لعائلية، 
وعدم �متالكه الأية ميزة تناف�سية �أو �حتكارية لل�سلع �لتي ينتجها، وذلك كله ميكن �أن يعود 
�إىل �فتقار هذ� �لقطاع �إىل �لتكوين �لر�أ�سمايل �لالزم الإدخال �الآالت �حلديثة، و�لتكنولوجيا 
فيه  تقوم  �لذي  للدور  �سعف  هناك  �أخرى  جهة  ومن  �الإنتاجية،  جماالته  يف  �ملتطورة 
وغياب  �لنقابات،  وحتى  و�لوز�ر�ت،  و�لبلديات،  �لتجارية  �لغرف  مثل  �ملحلية  �ل�سلطات 
�ل�سيا�سة �مل�سجعة لل�سناعة، و�ل�سعف �ل�سديد يف �لبيئة �لت�رصيعية و�ال�ستثمارية.هذ� ويرى 
�لباحث �أن من بني �لعقبات �لتي تقف �أمام زيادة �لتكوين �لر�أ�سمايل وتطوره يف هذ� �لقطاع 
غياب �لبيئة �ملالئمة لال�ستثمار، و��ستخد�م �الآالت و�لتقنيات �لقدمية و�لتقليدية، و�سعف 
�القت�سادية مما يحد من  �لظروف  �الإنتاج �مل�ستخدمة، وعدم و�سوح  �الإنتاجية ملدخالت 
و�لت�رصيعات  �ملنظمة  كالقو�نني  �ال�ستثمارية  �ملحفز�ت  و�سعف  �ال�ستثمار  يف  �لرغبة 
�لالزمة، هذ� باالإ�سافة �إىل �سغر حجم �ل�سوق �ملحلي، وعدم �لقدرة على �لدخول �إىل �الأ�سو�ق 

 )World Bank,2002(.خلارجية، و�سعف �لتمويل ومناحيه�
ومن خالل �لبيانات �لتي مت �حل�سول عليها من �لغرفة �لتجارية يف حمافظة طولكرم، 
�ل�سناعية يف حمافظة طولكرم يبلغ )219( من�ساأة موزعة  فاإن عدد �ملن�ساآت و�مل�ساريع 

على �الأن�سطة �القت�سادية �ملختلفة كما ياتي: 
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الجدول (1( 
توزيع القطاع الصناعي في محافظة طولكرم حسب النشاط والعدد

العددالأن�صطة ال�صناعيةالرقم

56�ل�سناعات �لغذ�ئية1
93�ل�سناعات �لتحويلية2
15�سناعة �لرخام و�حلجر و�الإن�ساء�ت3
12�ل�سناعات �لكيماوية4
43�سناعة �لتعدين5

219املجموع

المصدر: الغرفة التجارية والصناعية، طولكرم، 2012، النشرة السنوية، ص3

1.1 مشكلة البحث: 

ملختلف  �القت�سادية  �لتنمية  م�سرية  يف  �أ�سا�سيا  دور�  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  يوؤدي 
�ملجتمعات، فالدول �ملتقدمة تتميز على �لدول �ملتخلفة يف قدرتها على تر�كم ر�أ�س �ملال 
�لذي ينعك�س على زيادة �الإنتاجية وت�سكيل �لقدرة �لتناف�سية لالقت�ساد.فالقطاع �ل�سناعي 
من  جمموعة  يو�جه  بخا�سة  طولكرم  حمافظة  يف  �ل�سناعي  و�لقطاع  عامة  �لفل�سطيني 
�لنمو  على  قادر  غري  يجعله  مما  فيه،  �ملال  ر�أ�س  تر�كم  وبني  بينه  حتول  �لتي  �لعقبات 
فاإن  وعليه  �لر�أ�سمالية،  وغري  �لر�أ�سمالية  �ل�سلع  من  �ملجتمع  �حتياجات  وتلبية  و�لتطور 
م�سكلة �لبحث تكمن يف �لتعرف �إىل �أهم معوقات �لتكوين �لر�أ�سمايل �لتي تو�جه �ملن�ساآت 
حتاول  �أنها  يف  �لبحث  م�سكلة  �عتبار  وميكن  طولكرم،  حمافظة  يف  �لعاملة  �ل�سناعية 
�الإجابة عن �لت�ساوؤل �الآتي: ما معوقات التكوين الراأ�صمايل يف القطاع ال�صناعي 

يف حمافظة طولكرم؟ 
2.1 أهمية البحث وأهدافه: 

تقدم  دون  حتول  �لتي  �لعقبات  �أهم  �إىل  �لتعرف  يف  تكمن  �لبحث  هذ�  �أهمية  تكمن 
يعود  بدوره  �لذي  �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم،  �لقطاع  �لر�أ�سمايل يف  �لتكوين  وزيادة 
باالأهمية على �الأطر�ف �لعاملة كلها يف هذ� �لقطاع من م�ستثمرين، وم�ستهلكني، وعاملني.
كما تكمن �أهمية هذ� �لبحث يف تقدمي �القرت�حات و�لتو�سيات �لتي من �سانها �أن ت�ساهم يف 
�لتغلب على �لعقبات �لتي تو�جه �لتكوين �لر�أ�سمايل، وتقف حجر عرثة �أمام منوه وتطوره 
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وميكن  �لفل�سطيني ب�سكل عام، ويف حمافظة طولكرم ب�سكل خا�س،  �ل�سناعي  �لقطاع  يف 
اإجمال اأهداف البحث يف النقاط الآتية: 

�لتعرف �إىل �لعقبات �لتي تو�جه �لتكوين �لر�أ�سمايل من وجه نظر �أ�سحاب �ملن�ساآت . 1
�ل�سناعية يف حمافظة طولكرم.

مدى �لتو�فق و�الختالف بني �لعقبات �لتي تو�جه �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة . 2
طولكرم

وحمدد�ت �لتكوين �لر�أ�سمايل يف �لفكر �القت�سادي.
�لقطاع . 3 تو�جه  �لتي  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  معوقات  الأهم  �لن�سبية  �الأهمية  حتديد 

�ل�سناعي يف حمافظة طولكرم.
معوقات . 4 على  �لتغلب  يف  ت�ساهم  �أن  �سانها  من  �لتي  و�حللول  �لتو�سيات  �قرت�ح 

�لتكوين �لر�أ�سمايل يف �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني يف حمافظة طولكرم

3.1 أسئلة البحث: 

مبا �أن �لبحث يهدف �إىل حتديد معوقات �لتكوين �لر�أ�سمايل يف �لقطاع �ل�سناعي يف 
حمافظة طولكرم فيكمن حتديد األأ�صئلة الفرعية للبحث على النحو الآتي: 

ما �أثر مناخ �ال�ستثمار و�لظروف �القت�سادية �ل�سائدة على �لتكوين �لر�أ�سمايل يف . 1
�لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم؟ 

ما �أثر رغبة وقدرة �أ�سحاب �ملن�ساآت �ل�سناعية يف �الدخار على �لتكوين �لر�أ�سمايل . 2
يف �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم؟ 

ما �أثر �إن�ساء �مل�ساريع �جلديدة وتو�سيع �مل�ساريع �لقائمة و�الأرباح على �لتكوين . 3
�لر�أ�سمايل يف �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم؟ 

�لقطاع . 4 �لر�أ�سمايل يف  �لتكوين  و�لتنمية على  للنمو  �القت�سادية  �لتوقعات  �أثر  ما 
�ل�سناعي يف حمافظة طولكرم؟ 

�لقطاع . 5 يف  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  على  �لتكنولوجي  و�لتطور  �البتكار�ت  �أثر  ما 
�ل�سناعي يف حمافظة طولكرم؟ 

4.1 فرضيات البحث: 

�سحة  مدى  �ختبار  على  �أهد�فها  حتقيق  �إىل  �لو�سول  �سبيل  يف  �لدر��سة  هذه  تعتمد 
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طولكرم،  مبحافظة  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  مبعوقات  �ملتعلقة  �لفرو�س 
حيث تفرت�س الدرا�صة ما ياأتي: 

�إن معوقات �لتكوين �لر�أ�سمايل يف �لقطاع �ل�سناعي مبحافظة طولكرم لي�ست على . 1
م�ستوى و�حد من �الأهمية و�لتاأثري.

�ل�سناعي يف . 2 �لقطاع  �ملختلفة يف  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  تر�بط بني معوقات  هناك 
حمافظة طولكرم.

 تختلف �أهمية معوقات �لتكوين �لر�أ�سمايل باختالف نوع �لن�ساط �ل�سناعي �لذي . 3
متار�سه �ملن�ساآت �ل�سناعية يف حمافظة طولكرم.

5.1 حمددات البحث: 

�ل�سناعي يف  �لقطاع  �لر�أ�سمايل يف  �لتكوين  �إىل معوقات  �لتعرف  �لبحث يف  يتحدد 
حمافظة طولكرم يف فل�سطني من وجهة نظر �أ�سحاب �ملن�ساآت �ل�سناعية و�ملدر�ء �لعاملني 

فيها خالل عام 2013.

2.اإلطار النظري:

1.2 املشكالت والتحديات اليت يواجهها القطاع الصناعي الفلسطيين: 

يعاين �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني من جمموعة من �مل�سكالت و�لتحديات �لتي �أعاقت 
منوه وتطوره على مدى �لفرت�ت �ل�سابقة و�حلالية، �سو�ًء على م�ستوى �الأر��سي �لفل�سطينية 
ككل �أو على م�ستوى حمافظة طولكرم كجزء.ومن اأهم امل�صكالت والتحديات التي يعاين 

منها القطاع ال�صناعي الفل�صطيني ما ياأتي: )عطياين، 2008( 
�إ�رص�ئيل  ♦ و�نتهاج  �الإ�رص�ئيلي  �القت�ساد  �إىل  �لفل�سطيني  �ل�سناعي  �لقطاع  تبعية 

�لقطاع  هذ�  منو  و�إعاقة  �لفل�سطينية  �ل�سناعة  تدمري  �ساأنها  من  و�إجر�ء�ت  �سيا�سات 
�القت�سادي �لهام.

على  ♦ �ملن�سات  قدرة هذه  �أمام  �لذي وقف حائاًل  �ل�سناعية،  �ملن�سات  �سغر حجم 
�لتطور و�لنمو مبا يتنا�سب مع �ملتغري�ت و�مل�ستجد�ت �ملحلية و�الإقليمية.

�سعف �مل�ستوى �لتكنولوجي �مل�ستخدم يف �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني ب�سكل عام  ♦
ت�ستخدم تقنيات  ز�لت  ب�سكل خا�س، فمعظم �ملن�سات ما  وعلى م�ستوى حمافظة طولكرم 

تقليدية وبد�ئية يف ن�ساطها، مما ��سعف قدرتها على �ملناف�سة و�ال�ستثمار.
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�لتي حالت  ♦ و�لنقابات  �الحتاد�ت  وكذلك  �لتمويل  موؤ�س�سات  دور  �أو �سعف  غياب 
دون زيادة معدالت �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل بال�سكل �ملطلوب.

�الأ�سا�سية  ♦ �خلدمات  بان  علما  تكلفتها  وزيادة  �لتحتية  �لبنية  خدمات  �سعف 
�القت�سادي  �لنمو  ركائز  من  �أ�سا�سية  ركيزة  ت�سكل  وغريها  و�لطرق  و�لكهرباء  كاملياه 

للقطاع �ل�سناعي.
تدين �مل�ستوى �ملهني و�لفني للعاملني يف قطاع �ل�سناعة، مما ينعك�س �سلبا على  ♦

�الإنتاجية وجودة �ملنتجات، ويحد من قدرة هذ� �لقطاع على �ملناف�سة.
غياب �لرت�بطات �الأمامية و�خللفية �أو �سعفها حيث �عتمدت �ل�سناعة �لفل�سطينية  ♦

على عالقات �لتعاقد من �لباطن مع �ل�سناعة �الإ�رص�ئيلية يف كثري من �الأوقات.
�ل�سناعي  ♦ �لقطاع  حالة  ت�سف  �لتي  و�مل�سكالت  �ملعوقات  هذه  كل  �إىل  �إ�سافة 

�لفل�سطيني فهناك �سعف يف كثري من �الأمور مثل، �إجر�ء�ت �لرت�خي�س، و�ل�رص�ئب، و�ملناطق 
�ل�سناعية، و�خلطط، و�ال�سرت�تيجيات، و�سعف �لبيئة �لقانونية و�لت�رصيعية وغريها.

وبالنظر �إىل هذه �لتحديات كّلها فاإنه من �لو��سح جد�ً �أن قطاع �ل�سناعة �لفل�سطيني 
من  يحد  مما  خا�س  ب�سكل  �جلوهرية  �مل�سكالت  من  عدد�ً  يو�جه  طولكرم  حمافظة  يف 

�ال�ستثمار و�لرت�كم �لر�أ�سمايل يف هذ� �لقطاع �القت�سادي �لهام.

2.2 ماهية التكوين الرأمسالي: 

يعرف �لتكوين �لر�أ�سمايل �أو �لرت�كم �لر�أ�سمايل على �أنه زيادة ر�أ�س �ملال �حلقيقي لبلد 
ما، وهذ� يعني �أن �لتكوين �لر�أ�سمايل يت�سمن �سنع �ملزيد من �ل�سلع �لر�أ�سمالية، مثل �الآالت 
لالإنتاج  �ملخ�س�سة  �الأبنية  وكذلك  �لطاقة،  وتوليد  �لنقل  وو�سائل  و�لتجهيز�ت  و�ملعد�ت 
…�لخ �لتي ت�ستخدم جميعا لالإنتاج �مل�ستقبلي لل�سلع.فالتكوين �لر�أ�سمايل يعك�س �لطاقة 

�الإنتاجية للدولة و�لقدرة �لتناف�سية لالقت�ساد �لقومي فيها.

3.2 أشكال التكوين الرأمسالي: 

يكون  �أن  �إما  فهو  �مللكية،  ل�سكل  تبعًا  رئي�سيني  �سكلني  �لر�أ�سمايل يف  �لتكوين  يظهر 
خا�سا يقوم به �الأفر�د و�ملوؤ�س�سات �خلا�سة، و�إما عاما تقوم به �لدولة �أو من ينوب عنها، 

ويت�سكل من: 
1.3.2 تكوين راأ�س املال الثابت

ياأخذ تكوين ر�أ�س �ملال �لثابت �سكلني: )نوفل، 2001، �س247( .
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تكوين ر�أ�س مال ثابت يولد زيادة مبا�رصة يف �لطاقة �الإنتاجية كاإن�ساء �ملباين �أو أ. 
�مل�سانع �أو ��ست�سالح �الأر��سي.

وهذ� ب.  �الإنتاجية،  �لطاقة  يف  مبا�رصة  غري  زيادة  يولد  ثابت  مال  ر�أ�س  تكوين 
ت�ستفيد  �إذ  �الإنتاجية،  �لطاقة  يف  �ملبا�رصة  �لزيادة  �أجل  من  �رصوري  �لتكوين  من  �لنوع 
و�ل�سدود،  �ملختلفة،  باأنو�عها  �لطرق  �إن�ساء  �ملختلفة.وي�سمل  �القت�سادية  �لن�ساطات  منه 

و�خلز�نات، و�سبكات �لري، وما �إىل ذلك، �أو مبعنى �آخر �إقامة �لقاعدة �لهيكلية 
2.3.2 التغري يف املخزون: 

 ي�سنف �لتغري يف �ملخزون �سمن ثالثة �أ�سكال: )نوفل، 2001، �س248( 
�ملو�د �الأولية: وت�سمل جميع �ملو�د �خلام، و�لو�سيطة، و�لطاقة وغريها، ويعرب عنها أ. 

عادة بر�أ�س �ملال �ملتد�ول.
�ملو�د قيد �ل�سنع و�الإنتاج: وت�سمل جميع �ملو�د �لتي مل ت�سنع، وينتظر �أن ت�ستكمل ب. 

يف دورة �إنتاجية مقبلة.
�ملو�د �لتامة �ل�سنع: وهي �جلاهزة لال�ستعمال.ت. 

3.3.2 التكوين الراأ�صمايل الإجمايل وال�صايف: 
من �ملعروف �أن �الأ�سول �لثابتة �لتي ت�سكل �لتكوين �لر�أ�سمايل �لثابت تتعر�س للتاآكل 
بفعل عاملني رئي�سني: �الأول ناجت عن �ال�ستخد�م، ويعرب عنه باالهتالك �ملادي لالأ�سول، 
�لتطور  ب�سبب  �لثابت  �ملال  ر�أ�س  مكونات  تقادم  عن  ناجت  وهو  معنوي  �أو  فني  و�لثاين 
�لتكنولوجي.وللح�سول على �سايف �لتكوين �لر�أ�سمايل يتعني طرح مقد�ر �الهتالك من قيمة 
�إجمايل �لتكوين �لر�أ�سمايل، وعليه فاإن �ال�ستثمار يكون �إجماليا �إذ� كان �لتكوين �لر�أ�سمايل 
مبكونيه �إجماليًا، ويكون �سافيا �إذ� كان مكوناه �سافيني، �أي ر�أ�س �ملال �لثابت و�لتغري يف 

�ملخزون )ن�رص �هلل، 2004، �س369( .

4.2 التكوين الرأمسالي يف النظرية االقتصادية: 

»�آدم �سميث«  �لفكر �القت�سادي حيث كان  �أهمية بالغة يف  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  �حتل 
)Adam Smith( يف طليعة �القت�ساديني �لذين تناولو� �لتكوين �لر�أ�سمايل وربطه بالتنمية 

�القت�سادية  للتنمية  �لر�أ�سمايل �رصطًا �رصوريًا  �لرت�كم  �عترب »�سميث«  �القت�سادية، حيث 
ويجب �أن ي�سبق بتق�سيم �لعمل، فامل�سكلة كما حددها �سميث تكمن يف مقدرة �الأفر�د علي 

�الدخار �أكرث ومن ثم �ال�ستثمار �أكرث يف �القت�ساد �لوطني.)�لغز�وي، 2003، �س198( .
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�أما “جون �ستيو�رت ميل” )Mill( فاأعترب ر�أ�س �ملال تر�كمات �سابقة لناجت عمل �سابق، 
وعنده يتوقف معدل تر�كم ر�أ�س �ملال على مدي توظيف قوة �لعمل ب�سكل منتج، فاالأرباح 
للدخل.)نوفل، 2001،  �ملنتجة جمرد حتويل  �لعمالة غري  توظيف  تكت�سب من خالل  �لتي 

�س249( .
�حلرية  و�سيادة   ،  )Neo- Classical( كال�سيكي  �لنيو  �القت�سادي  �لفكر  ظل  ويف 
�لفردية، و�أهمية �أن تكون �الأ�سو�ق حرة ب�سكل يوؤدي �إىل �سيادة �ملناف�سة �لكاملة و�لبعد عن 
�لر�أ�سمايل مفتاح �لتقدم �القت�سادي،  �أي تدخل حكومي يف �القت�ساد، فقد �عترب �لتكوين 
ولذلك �أكدت �ملدر�سة �لنيو كال�سيكية على �رصورة حتقيق قدر كاف من �ملدخر�ت، و�عتربت 
�لربح �حلافز �لرئي�سي �لذي يدفع �لر�أ�سماليني علي �تخاذ قر�ر �ال�ستثمار.)�لغز�وي، 2003، 

�س199( .
كما تطرق »�سومبيرت« يف نظريته �إىل �لتكوين �لر�أ�سمايل، و�عترب �أن �لتكوين �لر�أ�سمايل 
ووفقا  �البتكار�ت  فاإن  �القت�ساد،  تو�زن  حال  ويف  �لكاملة،  �ملناف�سة  ظل  يف  يتحدد 
�إدخال حت�سينات م�ستمرة للمنتجات  �أو  �أي منتج جديد  �إدخال  يف  و�ملتمثلة  “ل�سومبيرت” 
�لقائمة، �أو �تباع طرق جديدة يف �الإنتاج، �أو �إقامة منظمة جديدة الأي �سناعة، �أو �لتو�سع 
�لر�أ�سمايل. �لتكوين  وزيادة  �ملال  ر�أ�س  تر�كم  �إىل  توؤدي  �لتي  �لعو�مل  �أهم  من  تعّد  فيها 

)نوفل، 2001، �س250( .
د�لة  يعّد  �لكلي  �لدخل  �أن   )Keynes( كينز  �عترب  �لكينزي،  �القت�سادي  �لفكر  ويف 
�لكلي،  �لدخل  ز�د حجم  �لت�سغيل، كلما  ز�د حجم  �أي دولة، فكلما  �لت�سغيل يف  يف م�ستوي 
فزيادة �الإنفاق �سو�ء على �ال�ستهالك �أو �ال�ستثمار توؤدي �إىل �لو�سول �إىل �لطلب �لفّعال �لذي 
بدوره يحدد م�ستوى �لت�سغيل للمو�رد �القت�سادية، ومن �أهم �لعو�مل �لتي حتدد �ال�ستثمار 
 Marginal Efficiency of( �ملال  لر�أ�س  �حلدية  �لكفاية  كينز  بح�سب  �لر�أ�سمايل  و�لتكوين 
Capital( ، ويرى »كينز« �أن �لكفاية �حلدية لر�أ�س �ملال متثل �أحد �ملحدد�ت �لرئي�سة لرت�كم 
�أن �سعر �لفائدة ميثل �لعن�رص  �أخرى �عترب كينز  .ومن جهة   )Skousen,1992( �ال�ستثمار 
�لثاين �ملحدد لال�ستثمار بجانب �لكفاية �حلدية لر�أ�س �ملال يف �لنموذج �لكينزي.)�لغز�وي، 

2003، �س200( .
�ال�ستثمار  �إىل  تعر�س من خالله  �القت�سادي  للنمو   )Rosto( »رو�ستو«  ويف منوذج 
و�لعو�مل �ملحددة له و�عترب �لتقدم و�لتحديث و�لتخلي عن �ملعوقات �ملوؤ�س�سية و�لعاد�ت 
�لرجعية و�لتطلع �إىل �حلد�ثة من �أبرز �ل�سمات �لتي يجب على �ملجتمع �أن يتمتع بها من �أجل 
حتقيق معدالت منو عالية، وي�سرتط لذلك �رتفاع �ال�ستثمار �ل�سايف من نحو 5%�إىل ماال 
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يقل عن 10% من �لدخل �لقومي، وتطوير بع�س �لقطاعات �لر�ئدة، مبعنى �رصورة تطوير 
قطاع �أو �أكرث من �لقطاعات �ل�سناعية �لرئي�سة مبعدل منو مرتفع ك�رصط �رصوري ملرحلة 
�النطالق.ووجود قوة دفع �سيا�سية و�جتماعية وموؤ�س�سية قادرة على ��ستغالل قوى �لتو�سع 

. )Zamagani & Agliardi,2004(.يف �لقطاعات �حلديثة
وبناء على ما جاء يف �لفكر �القت�سادي، فاإن �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لتكوين �لر�أ�سمايل، 

ميكن �إجمالها على �لنحو �الآتي: 
و�لعر�س  ♦ �لطلب  �ل�سائدة من حيث حركة  �القت�سادية  و�لظروف  �ال�ستثمار  مناخ 

و�ملناف�سة.
فر�س  ♦ زيادة  ب�سبب  �ال�ستثمار  نحو  و�الجتاه  �الدخار  يف  �الأفر�د  ورغبة  قدرة 

�ال�ستثمار.
�إن�ساء �مل�ساريع �جلديدة و�لتو�سع يف �مل�ساريع �لقائمة وحركة �الأرباح. ♦
�لتوقعات �القت�سادية للنمو و�لتنمية. ♦
�البتكار�ت و�لتطور �لتكنولوجي. ♦
�لعائد �ملتوقع من �ال�ستثمار و�سعر �لفائدة �ل�سائد. ♦
�لتخلي عن �الأ�ساليب �لتقليدية و�تباع �لتقدم و�لتحديث. ♦
يف  ♦ �لتو�سع  ��ستيعاب  على  قادرة  وموؤ�س�سية  و�جتماعية  �سيا�سية  بيئة  وجود 

�لقطاعات �حلديثة.

3.الدراسات السابقة: 
�لر�أ�سمايل يف  �لتكوين  تناولت حمدد�ت  در��سات  يوجد  ال  �لفل�سطيني  �مل�ستوى  على 
�أن �لدر��سات �ملتو�فرة د�رت حول ت�سجيع �ال�ستثمار،  �إال  �لقطاع �ل�سناعي ب�سكل مبا�رص، 
هذه  �أهم  ومن  �ل�سناعية،  و�لتنمية  �ال�ستثمار،  ومعوقات  �لتنمية،  يف  �ل�سناعة  ودور 
�لدر��سات در��سة )�سليم، 1990( �لتي �قرتحت جمموعة من �لو�سائل من �ساأنها �أن توؤدي �إىل 

زيادة �الإنتاجية يف قطاع �ل�سناعات �لتحويلية، وميكن اإجمالها فيما ياأتي: 
��ستخد�م �أف�سل للمو�د �خلام �ملحلية، حيث �إن تكلفة �ملو�د �خلام �مل�ستوردة عالية، . 1

مما يعمل على �نخفا�س �الإنتاجية.
زيادة . 2 يف  ي�ساعد  �ملاهرة  �لعاملة  �الأيدي  يف  فالنق�س  �لعامل،  كفاءة  زيادة 

�الإنتاجية.
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تطوير و�سائل �الإنتاج، مما ي�ساعد يف زيادة قدرة �ملوؤ�س�سات �ملحلية على �لتناف�س . 3
مع �ملنتجات �الأجنبية.

�العتماد على �مل�سادر �ملالية �ملحلية وزيادة �ال�ستثمار، مما يدفع عملية �لتنمية، . 4
و�إيقاف هجرة روؤو�س �الأمو�ل �إىل �خلارج.

در��سة )مركز التخطيط الفل�صطيني، 1995( بعنو�ن: »�ل�سناعات �لغذ�ئية يف قطاع 
غزة«، هدفت �إىل �لتعرف �إىل و�قع �ل�سناعات �لغذ�ئية و�مل�سكالت �لتي تو�جهها، و�أ�سارت 
�لدر��سة �إىل �سغر حجم �مل�رصوعات �ل�سناعية �لعاملة يف هذ� �لقطاع وعدم ��ستغالل �لطاقة 
�لغذ�ئية،  �ل�سناعات  م�رصوعات  يف  و�لفني  �لت�سويقي  �جلهاز  �سعف  وكذلك  �الإنتاجية، 
�إن�ساء �حتاد عام لل�سناعات  �أهمها: �رصورة  و�نتهت �لدر��سة �إىل جمموعة من �لتو�سيات 
�لغذ�ئية بالتعاون مع �لدو�ئر �ملعنية يف �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية، وتكثيف �لتعاون بني 
�أرباب �ل�سناعة و�ل�سلطة للتعرف �إىل �مل�سكالت �لتي تو�جهها هذه �ل�سناعة، و�لتعرف �إىل 
�ملو��سفات �لدولية �ملعمول بها يف �خلارج لتح�سني فر�س �لت�سدير ملنتجات �ل�سناعات 

�لغذ�ئية.
بينت  �ل�سغرية« وقد  �ل�سناعات  �الأد�ء يف  بعنو�ن: »حتليل   )1999 )مقداد،  در��سة 
�لدر��سة �أن �الأد�ء يف �لقطاع �ل�سناعي يف قطاع غزة يتاأثر بعدد من �لعو�مل، مثل: نوع 
�ملوؤثرة  �الإ�رص�ئيلية  و�ملمار�سات  �ل�سائد،  �ل�سيا�سي  و�لو�سع  �ملن�ساأة،  وحجم  �ل�سناعة، 
بطريقة جوهرية.و�أو�ست �لدر��سة ب�رصورة توفري �جلو �ملنا�سب للعاملني وذلك ال�ستخر�ج 
كافة �لطاقات �لكامنة لديه عن طريق تطبيق نظام عادل للحو�فز، ونظام ي�سمن توزيع 
�ملو�رد  تنمية  ب�رصورة  �أو�ست  كما  �ملنتظمة،  مو�عيدها  يف  �لثابتة  �لعمالية  �حلقوق 
�الإنتاجية، و�رصورة  �إيجابية على  يوؤثر ب�سورة  �لعاملني وتدريبهم مما  �لب�رصية و�سقل 
�الإنتاجية  ورفع معدالتها  �لتناف�سية  قدرتها  لزيادة  وذلك  للمن�ساآت،  �ملايل  �لدعم  توفري 

)هنية، 2005، �س37( .
�القت�سادية  �لتنمية  يف  �ل�سناعي  �لقطاع  »دور  بعنو�ن:   )2002 )ن�رش،  در��سة 
�لفل�سطيني،  �ل�سناعي  �لقطاع  �ل�سوء على و�قع  لت�سليط  �لدر��سة  �لفل�سطينية«، هدفت هذه 
من حيث حجم قدر�ته على �ال�ستثمار وتطورها، و�الإنتاجية، و�لت�سدير، و�لت�سغيل، و�أ�سارت 
�لدر��سة �إىل �أن �إجر�ء�ت �الحتالل �الإ�رص�ئيلي من ح�سار و�إغالق، و�إغر�ق لل�سوق �لفل�سطينية 
تلك  خا�سة  �لفل�سطينية،  �لتقليدية  �ل�سناعات  تر�جع  �إىل  �أدى  �الإ�رص�ئيلية  باملنتجات 

�ملوجهة لال�ستهالك �ملحلي.
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�لقطاع  طبيعة  �إىل  �لتعرف  �إىل  خاللها  من  هدف  �لتي   )2010 )حمارب،  در��سة 
�لفل�سطينية،  �القت�سادية  �لتنمية  عملية  يف  يوؤديه  �لذي  و�لدور  غزة  قطاع  يف  �ل�سناعي 
وبينت نتائج �لتحليل باالعتماد علي �أ�سلوب ��ستخد�م حتليل �ل�سال�سل �لزمنية نتائج عدة 
�الإجمايل كان 9.8%، وكذلك  �لناجت �ملحلي  �ل�سناعية على  تاأثري عدد �ملن�ساآت  �أن  منها، 
تاأثري �الإنتاج علي �لناجت �ملحلي �الإجمايل كان 8.4%.كما بينت �لدر��سة �أن تاأثري �لتكوين 
تاأثري  �أن  �لد�ر�سة  بينت  كذلك   ،%3 كان  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  علي  �لثابت  �لر�أ�سمايل 
�إىل  �سالبًا مبقد�ر- 1.2%، باالإ�سافة  �الإجمايل كان  �لناجت �ملحلي  �ل�سيا�سي علي  �لو�سع 
تاأثري �لقيمة �مل�سافة على �لناجت �ملحلي �الإجمايل كان 10.2%، و�أخري�ً �أكدت �لدر��سة �أن 

تاأثري �ال�ستهالك �لو�سيط علي �لناجت �ملحلي �الإجمايل كان �سلبيا مبقد�ر- 2.5 %.
در��سة )ال�صوي�س، 2011( بعنو�ن: »و�قع �ل�سناعة يف حمافظة طولكرم من وجهة 
�أن  �إىل  �لدر��سة  �الأعمال و�لتجار )�مل�سكالت و�حللول �ملقرتحة(«، وقد خل�ست  نظر رجال 
هذا  وات�صح  �ملحافظة،  يف  �ل�سناعة  معوقات  يف  كبري  �أثر  له  كان  �القت�سادي  �لو�سع 

التاأثري ب�صكل كبري جداً من خالل الأمور الآتية: 
قطاع  - يف  للم�ستثمرين  �لتجارية  �لغرفة  قبل  من  ��ستثمارية  حو�فز  وجود  قلة 

�الأعمال.
�ملعوقات �ل�رصيبية �لباهظة �لتي تفر�سها د�ئرة �ل�رصيبة على �مل�ستثمرين �لتي  -

حتد من �ال�ستثمار.
�سيق �الأ�سو�ق �ملحلية وندرة وجود �أال�سو�ق �لعربية و�لعاملية �لتي من �سانها �أن  -

ت�سجع و�ملنتج �لفل�سطيني وت�ستقبله.
»و�قع  بعنو�ن:   )2012( الوطنية  النجاح  جامعة  در��سات  �إحدى  �أظهرت  كما 
�لتمويل �ملختلفة  تو�فر م�سادر  �أن عدم  �إىل  �لفل�سطيني«  �ل�سناعي  �لقطاع  �ال�ستثمار يف 
�سو�ء �لتمويل �لذ�تي، �أم عن طريق �القرت��س من �لبنوك، �أم من �مل�ساعد�ت من �خلارج، �إىل 
�ل�سناعية وقلته، وظلت هذه �ملوؤ�س�سات تعتمد على ما يتو�فر من  �سغر حجم �ملوؤ�س�سات 
�أمو�ل من �مل�سادر �ل�سابقة، �لتي ال تتالءم و��ستخد�م �لتكنولوجيات �حلديثة، ويرجع ذلك 
�إىل �سيا�سة �الحتالل يف عدم �لرتخي�س للبنوك و�ل�رصكات �ملالية للعمل يف �لبالد، وكذلك 

عدم �ل�سماح لروؤو�س �الأمو�ل �خلا�سة �لفل�سطينية باال�ستثمار يف فل�سطني الأ�سباب �أمنية.
ومن �لدر��سات �لعربية �لتي تناولت �لتكوين �لر�أ�سمايل در��سة )عادل، 2005( ، وقد 
حددت �لدر��سة جمموعة من �الأطر �لتي يجب تو�فرها من �أجل �لنهو�س بالتكوين �لر�أ�سمايل 
ومن �أهمها: �إطار قانوين متطور، يهدف �إىل توفري بيئة قانونية م�سجعة وحامية لال�ستثمار، 
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و�آلياته خلق جمموعة من �لقو�نني و�لت�رصيعات �مل�سجعة لال�ستثمار، وتوفري �لقو�نني �لتي 
�رصيبة  وقانون  �ال�ستثمار،  كقانون  �خلا�سة،  بامللكية  �ملتعلقة  �جلو�نب  من  كثري  حتكم 
�لدخل، وقانون تنظيم �ل�سناعة، وقانون �لعمل.وكذلك و�سع �ل�سيا�سات �لعامة �لتي حتكم 
�ل�سناعة.و�أما على  و�لوز�ر�ت حتت مظلة وز�رة  �ل�سناعي و�حتاد�ته  �لقطاع  �لعالقة بني 
�سعيد �الإطار �ملوؤ�س�ساتي �قرتحت �لدر��سة �رصورة �إن�ساء موؤ�س�سات متثيل للقطاع �خلا�س 
وتطويرها مبا ي�ساهم يف توحيد جهوده وزيادة قدرته على �سياغة �ل�سيا�سات �القت�سادية 
�لتحتية من خالل تاأ�سي�س بنية  �لبنية  �لدر��سة �رصورة تطوير  و�لقانونية.وكذلك �قرتحت 

حتتية حديثة تفي مبتطلبات �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل.
)عرفة،  �أخرى يف �الأردن تناولت زيادة �الإنتاجية يف �لقطاع �ل�سناعي  ويف در��سة 
للقطاع  و�حلماية  �لتمويل  توفري  بهدف  وتنويعه  �ملايل  �لقطاع  حتديث  �قرتحت   )2008
�ل�سناعي، و�إقر��س �مل�ساريع و�لت�سجيع على �ال�ستثمار، و�إن�ساء بنوك �سناعية متخ�س�سة.
كما �قرتحت �رصورة تطوير و�إعادة تاأهيل �ملو�رد �لب�رصية بهدف تطوير �لكفاء�ت �لب�رصية 
�لعاملة �سبه  �لتنمية و�آلياتها، و�إعد�د بر�مج تدريبية الإعادة تاأهيل للقوى  �لالزمة الإد�رة 
�ملاهرة، وخلق جيل موؤهل لالنخر�ط يف �سوق �لعمل ممتلكًا للمهار�ت، و�إن�ساء مر�كز تدريبية 
��ست�سارية متخ�س�سة، باالإ�سافة �إىل تنظيم �ل�سوق �لد�خلي وتنمية �لعالقات �لدولية كاأحد 
�ل�سيا�سات �ملهّمة يف تطوير �لقطاع �ل�سناعي، وتوطيد عالقات �لتعاون و�لتبادل �لتجاري 

مع دول �لعامل.
1.3 التعقيب على الدراسات السابقة: 

متثلت �لدر��سات �ل�سابقة يف در��سة ظروف �ال�ستثمار و�لعو�مل �ملوؤثرة فيه بالن�سبة 
�إىل �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني، حيث عرفت هذه �لد�ر�سات عدد�ً ال باأ�س به من �لعو�مل 
هذه  �أهم  من  ولعل  �ل�سناعي،  �لقطاع  وتطور  �ال�ستثمار  زيادة  تطور  دون  حتول  �لتي 
�الأ�سباب هو �لبيئة �القت�سادية �ل�سائدة يف ظل �الحتالل �الإ�رص�ئيلي، وقلة م�سادر �لتمويل، 
�إىل  وغياب �لبيئة �لت�رصيعية �ملالئمة و�سيق �الأ�سو�ق �ملحلية، وعدم �لقدرة على �لدخول 
�أ�سو�ق جديدة، هذ� باالإ�سافة �إىل �عتماد �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني على مدخالت �إنتاج 
م�ستوردة، و�سعف �إنتاجية �لعمل وغريها.وتعّد نتائج �لدر��سات �ل�سابقة بعيدة عن �أهد�ف 
�لبحث �حلايل حيث ال يوجد من هذه �لدر��سات من تطرق �إىل �لتكوين �لر�أ�سمايل و�لعقبات 
�لتي حتول دون تر�كمه يف �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم من وجهة نظر �أ�سحاب 
�أهم  من  و�حدة  يف  ينفرد  كونه  �إ�سافية،  �أهمية  �لبحث  يعطي  مما  �ل�سناعية،  �ملن�ساآت 
�مل�سكالت �لتي يعاين منها �القت�ساد �لفل�سطيني ب�سكل عام و�لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني 

ب�سكل خا�س.
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4.منهجية البحث: 
�حلقائق  على جمع  يقوم  �لذي  �لتحليلي  �لو�سفي  للمنهج  وفقًا  �لدر��سة  هذه  �أجريت 
�ملت�سلة باملو�سوع و�إخ�ساعها للتحليل �لذي ي�ستمل على �أ�ساليب �لتحليل �ملتنوعة وذلك 

بهدف �ختبار مدى �سحة �لفرو�س �لتي و�سعتها �لدر��سة.

1.4 أداة البحث: 

عينة  �لالزمة من  �الأولية  و�لبيانات  �ملعلومات  �ال�ستبانة جلمع  على  �لباحث  �عتمد 
�لدر��سة، حيث �سّمم �لباحث ��ستبانة خ�سي�سًا لهذ� �لغر�س كي ت�ساهم يف �ختبار �سحة 
�ل�سناعية،  �ملن�ساآت  �أ�سحاب  �إىل  �ال�ستبانة  وجهت  �لدر��سة.وقد  �أهد�ف  وحتقق  �لفرو�س 
وكذلك �إىل �ملديرين �لعاملني فيها، و�حتوت �ال�ستبانة على 34 فقرة متثل معوقات �لتكوين 

�لر�أ�سمايل يف �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم موزعة على خم�سة جماالت خمتلفة.

2.4 جمتمع وعينة البحث: 

و�لبالغ عددها  �ل�سناعية كافة يف حمافظة طولكرم،  �ملن�ساآت  �لبحث  ميثل جمتمع 
219 من�ساأة بح�سب �لبيانات �لر�سمية لغرفة جتارة و�سناعة طولكرم، هذ� مع �لعلم �أن عدد 
هذه �ملن�سات قد يكون �أكرب من ذلك ولكن مت �العتماد على �إح�ساء�ت �لغرفة �لتجارية يف 
حمافظة طولكرم، و�ملاأخوذة �أ�ساًل من م�سوحات جهاز �الإح�ساء �لفل�سطيني �ملركزي.حيث 
�سعى �لباحث لتغطية جمتمع �لدر��سة بالكامل، �إال �أن عدد �ملن�ساآت �لتي �أعادت �ال�ستبانة 
ومت �لتعامل معها كانت 193 مفردة، �لتي مثلت عينة هذ� �لبحث بن�سبة مئوية ت�ساوي %88 

من جمتمع �لبحث، وتعّد هذه �لن�سبة عالية ومقبولة وميكن �لوثوق بها.

3.4 طريقة حتليل البيانات: 

وحتليلها  �لبيانات  هذه  بت�سنيف  �لباحث  قام  ومعاينتها  �ال�ستمار�ت  جمع  بعد 
وقد  منها،  و�ال�ستفادة  فهمها  ميكن  بطريقة  عر�ست  حيث   ،  (SPSS( برنامج  با�ستخد�م 

�صملت عملية التحليل اخلطوات الآتية: 
مو�سوعيتها . 1 درجة  ملعرفة  وتقوميها  �ال�ستمارة  يف  �لو�ردة  �لبيانات  �ختبار 

وثباتها.
2 .Mean Respons�( �حل�سابي  و�ملتو�سط   )Frequency( �لتكر�ر معدل   ��ستخد�م 

�ل�سناعية يف  للمن�ساآت  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  تو�جه  �لتي  �ملعوقات  �أهمية  قيا�س  ، مع   )es
حمافظة طولكرم با�ستخد�م مقيا�س ليكرت �خلما�سي )A Five Point Scale( ، �لذي يبد�أ 



166

د. عمر محمود أبو عيدةمعوقات التكوين الرأسمالي في القطاع الصناعي في محافظة طولكرم 

على  حت�سل  �لتي  �الإجابات  �لدر��سة  �عتربت  وقد  ب�سدة،  مو�فق  �إىل  ب�سدة  مو�فق  غري  من 
رقم )1( �إجابات غري مهّمة على �الإطالق، و�الإجابات �لتي حت�سل على رقم )2( غري مهّمة، 
و�الإجابات �لتي حت�سل على رقم )3( حمايدة، و�الإجابات �لتي حت�سل على رقم )4( مهّمة 

بدرجة متو�سطة، و�الإجابات �لتي حت�سل على رقم )5( مهّمة جد�ً �أي بدرجة كبرية.
�ُ�ستخدم �ختبار )t( وذلك لتحديد مدى �أهمية �ملعوقات �لتي تو�جه عملية �لتكوين . 3

�لر�أ�سمايل يف �ملن�ساآت �ل�سناعية �ملفحو�سة، وذلك الختبار �لعالقة بني �ملعوقات ونوع 
�لن�ساط �ل�سناعي لهذه �ملن�ساآت.

�لعاملي . 4 �لتحليل  �أ�سلوب  با�ستخد�م  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  معوقات  �أهمية  �ختربت 
)Factor Analysis( ، وقيا�س تلك �الأهمية عن طريق ح�ساب �لقيم و�الأوز�ن �خلا�سة بكل 

. )Factor Loading( عامل

5.حتليل النتائج: 

1.5 معوقات التكوين الرأمسالي وأهميتها يف القطاع الصناعي يف حمافظة طولكرم: 

على  وّزعت  ��ستمارة   )193( يف  وردت  �لتي  للبيانات  �ختبار�ً  يبني   )2( �جلدول 
�لتي  �ملعوقات  �ل�سناعية ومديريها يف حمافظة طولكرم، وهو يو�سح  �ملن�ساآت  �أ�سحاب 
�إىل معدل  و�أهمية هذه �ملعوقات، باالإ�سافة  �لر�أ�سمايل،  �لتكوين  �ملن�ساآت يف  تو�جه هذه 

�لتكر�ر لالإجابات على فقر�ت �ال�ستمارة و�ملتو�سط �حل�سابي لها.
الجدول (2( 

معوقات التكوين الرأسمالي وأهميتها في القطاع الصناعي في محافظة طولكرم

نوع املعوقات
غري موافق 

موافق ب�صدةموافقحمايدغري موافقب�صدة
املتو�صط

%ت%ت%ت%ت%ت

وجود �الحتالل يعّد عائقًا �أمام 
زيادة حجم �ال�ستثمار و�لتكوين 

�لر�أ�سمايل 
 - -147.32814.57438.37739.94.11

�سيطرة �إ�رص�ئيل على �ملعابر 
و�حلدود تعوق من �حل�سول على 

�الآالت و�ملعد�ت و�الأجهزة 
 - -133.74322.37739.96031.33.95
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نوع املعوقات
غري موافق 

موافق ب�صدةموافقحمايدغري موافقب�صدة
املتو�صط

%ت%ت%ت%ت%ت

�عتماد �ل�سناعة على �ملو�د �الأولية 
من �إ�رص�ئيل �أو ��ستري�دها من خالل 

�إ�رص�ئيل يعرقل عمل �ل�سناعة 
وتطورها

 - -84.13819.77237.37538.94.11

�إجر�ء�ت �لنقل و�ل�سحن �ملتبعة على 
�حلدود و�ملعابر تعرقل �لتكوين 

�لر�أ�سمايل 
42.1 - -3417.64623.810956.54.33

يعمل �الحتالل على �حلد من ت�سدير 
�ملنتجات �ل�سناعية �إىل �الأ�سو�ق 

�ملحلية �أو �خلارجية
42.1126.227146935.881424.09

�لظروف �القت�سادية �ل�سائدة يف 
مناطق �ملحافظة ال ت�سجع على 

زيادة ر�أ�س �ملال 
10.5168.34925.45930.66835.23.92

�لبنية �لتحتية �ملتو�فرة يف 
�ملحافظة ال ت�سجع على �ال�ستثمار 

وزيادة �لتكوين �لر�أ�سمايل
 - - - -3015.55729.510654.94.41

بر�مج حتفيز وت�سجيع �ال�ستثمار من 
قبل �لهيئات �ملحلية يف �ملحافظة 

ال ترتقي �إىل �مل�ستوى �ملطلوب
 - - - -3417.67337.88644.64.27

�رتفاع تكاليف �خلدمات �لعامة 
5126.46232.18041.54.15- - - - يوؤدي �إىل تر�جع �لتكوين �لر�أ�سمايل

قو�نني �ال�ستثمار و�الإجر�ء�ت 
�لقانونية �ملتبعة من قبل �لهيئات 

�ملحلية تعوق �لتكوين �لر�أ�سمايل
42.184.14322.37036.36835.23.99

�سيق �ل�سوق �ملحلي و�سعف �لطلب 
63.12412.43518.16533.76332.63.80يوؤثر �سلبا على �لتكوين �لر�أ�سمايل

ظروف �ل�سوق �ملحلي �ل�سائدة غري 
10.542.15830.17136.85930.63.95م�سجعة على �ال�ستثمار 

قلة م�سادر �لدخل و�الأرباح 
للمن�سات �ل�سناعية ميثل عائقًا �أمام 

�لتكوين �لر�أ�سمايل
 - -168.3105.25226.911559.64.38
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نوع املعوقات
غري موافق 

موافق ب�صدةموافقحمايدغري موافقب�صدة
املتو�صط

%ت%ت%ت%ت%ت

تدين م�ستوى �الدخار الأ�سحاب 
�ملن�ساآت �ل�سناعية يعمل على 

تر�جع �لتكوين �لر�أ�سمايل
 - - - -3819.77237.38343.04.23

�العتماد على �الأ�ساليب �الإنتاجية 
�لتقليدية يحد من زيادة �الإنتاجية 

و�لتو�سع يف �لطاقة �الإنتاجية
168.3126.22513.05126.48946.13.96

�لقوى �لعاملة يف �ملن�ساة تعاين من 
�نخفا�س م�ستوى �ملهارة و�لتدريب 

و�الإنتاجية
 - -21.03317.17136.88745.14.26

مهارة وكفاءة �لقوى �لعاملة 
يف �ملن�ساة ال ت�سمح باإدخال 

�لتكنولوجيا �حلديثة
 - -63.14121.27639.47036.34.09

�الأ�ساليب �الإد�رية �ملتبعة يف 
�ملن�ساأة حتد من �لتو�سع يف �لعمل 
وبناء �لطاقات �الإنتاجية �جلديدة

 - -63.12915.08946.16935.84.15

يتاأثر �لتكوين �لر�أ�سمايل بالتوقعات 
�حلا�سلة باملن�ساة بخ�سو�س �أد�ء 
�ل�سوق و�الأرباح و�لعائد �ملحتمل 

من �ل�سناعة

52.6115.74422.88041.55327.53.86

ال متتلك �ملن�ساة خطة تطويرية 
10.5168.33015.57840.46835.24.02و��سحة

ال ت�ستخدم �ملن�ساة تكنولوجيات 
84.1126.23819.713569.94.55- - نظم �ملعلومات �حلديثة

قانون ت�سجيع �ال�ستثمار �لفل�سطيني 
10.542.12211.43920.212765.84.49ال يلبي متطلبات �لتكوين �لر�أ�سمايل

قانون �ل�رص�ئب �لفل�سطيني 
غري م�سجع على زيادة �لتكوين 

�لر�أ�سمايل
42.1 - -3216.69147.26634.24.11

�لبيئة �ال�ستثمارية يف �لقطاع 
�ل�سناعي غري مالئمة لالبتكار�ت 

و�الخرت�عات
 - -105.23920.27538.96935.84.05
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نوع املعوقات
غري موافق 

موافق ب�صدةموافقحمايدغري موافقب�صدة
املتو�صط

%ت%ت%ت%ت%ت

هناك فرق بني �الإجر�ء�ت و�لقو�نني 
�مل�سجعة لال�ستثمار �ملعمول فيها 

يف حمافظات �لوطن
84.1105.23216.68343.06031.13.92

 �إجر�ء�ت ومتطلبات �ملو��سفات 
و�ملقايي�س �لفل�سطينية ترفع من 

خماطر �ال�ستثمار يف �ل�سناعة 
 - -2010.44422.83216.69750.34.07

ظروف �ال�ستثمار يف �ملحافظات 
�الأخرى م�سجعة للتكوين �لر�أ�سمايل 

ب�سكل �أف�سل
10.53417.63216.64724.47940.93.88

�ملحافظة ال متتلك ر�أ�س �ملال 
�لكايف للو�سول �إىل �لتكوين 

�لر�أ�سمايل �لالزم يف �ل�سناعة
136.7199.82412.45629.08142.03.91

خروج �أو هروب ر�أ�س �ملال من 
�ملحافظة يوؤثر �سلبا على �لتكوين 

�لر�أ�سمايل
105.23015.52814.54623.87940.93.81

قلة م�سادر �لتمويل وزيادة 
�أ�سعار �لفائدة تعرقل عملية تو�سع 

�مل�ساريع �ل�سناعية وتطورها
12062.22915.0157.842.12513.01.89

هناك �سعف يف م�سادر �لتمويل 
�حلكومي للقطاع �ل�سناعي يف 

�ملحافظة
 - - - -3417.67337.88644.64.27

�رتفاع تكاليف �لتمويل توؤدي �إىل 
3216.69147.26634.24.11- - 42.1�سعف �لتكوين �لر�أ�سمايل

عدم �ملقدرة على توظيف 
3216.69147.26634.24.11- - 42.1�لتكنولوجيا �حلديثة

عدم تو�فر بنوك و�سناديق ��ستثمار 
�سناعية متخ�س�سة تعوق من 

�لتكوين �لر�أ�سمايل
12062.22915.0157.842.12513.01.89

مهّمة،  معوقات  فاأكرث   )3( لها  �حل�سابي  �ملتو�سط  بلغ  �لتي  �ملعوقات  �أن  وباعتبار 
�أن  و�ملعوقات �لتي يقل و�سطها �حل�سابي عن )3( معوقات غري مهّمة، ت�سري �لبيانات �إىل 
يف  �ل�سناعي  للقطاع  �لر�أ�سمايل  للتكوين  حتديًا  جمموعها  يف  ت�سكل  معوقًا   )32( هناك 
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حمافظة طولكرم، وتعّد هذه �ملعوقات مهمة وبدرجة كبرية، حيث تر�وح �لو�سط �حل�سابي 
لهذه �ملعوقات بني )3.8 �إىل 4.55( .

وعلى ر�أ�س هذه �ملعوقات وجود �الحتالل �الإ�رص�ئيلي، وما ينبثق عنه من �سيا�سات 
و�إجر�ء�ت وعر�قيل تعوق �لتكوين �لر�أ�سمايل يف �ملن�ساآت �ل�سناعية، وتقف عقبة �أمام تو�سع 
هذ� �لقطاع وتطوره، حيث �أظهرت �لبيانات �أن �لو�سط �حل�سابي لوجود �الحتالل بلغ )4.11( 
، و�لو�سط �حل�سابي ل�سيطرة �إ�رص�ئيل على �ملعابر و�حلدود بلغ )3.95( و�سيطرة �إ�رص�ئيل على 
�ملو�د �الأولية بلغ و�سطها �حل�سابي )4.11( ، و�إجر�ء�ت �لنقل و�ل�سحن �ملتبعة على �حلدود 
�الأ�سو�ق �خلارجية كان  �إىل  �لو�سول  ، ومعوقات  و�ملعابر كان و�سطها �حل�سابي )4.23( 
و�سطها �حل�سابي )4.09( .وتر�وح عدد �ملن�ساآت �لتي كانت مو�فقة على هذه �ملعوقات بني 
)46- 77( من�ساأة، وكان عدد �ملن�ساآت �ملو�فقة ب�سدة عليها بني )60 – 109( من �ملن�ساآت 
ينبثق  وما  �الإ�رص�ئيلي،  �الحتالل  وجود  �أن  يعني  �لدر��سة.وهذ�  عينة  مثلت  �لتي   )193(
�لتكوين  �لتي حتول دون  و�ملهمة  �لكبرية  �ملعوقات  يعّد من  و�إجر�ء�ت  �سيا�سات  عنه من 

�لر�أ�سمايل �أو زيادته يف �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني يف حمافظة طولكرم.
�أما على �سعيد �لهيئات �ملحلية، فقد تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �لظروف �ملحلية �خلا�سة 
مبناطق �ملحافظة ال ت�سجع على زيادة �ال�ستثمار، حيث كان �لو�سط �حل�سابي لها )3.92( 
، وعدم ت�سجيع �لبنية �لتحتية بلغ و�سطها �حل�سابي )4.41( ، وعدم �رتقاء بر�مج ت�سجيع 
تر�وح  وكذلك   ،  )4.15( �لعامة  �خلدمات  تكاليف  و�رتفاع   ،  )4.27( وحتفيزه  �ال�ستثمار 
�لو�سط �حل�سابي لكل من �لقو�نني �ملحلية، وظروف �ل�سوق �ملحلي و�سيقه بني )3.80 �إىل 
3.99( ، حيث تر�وح عدد �ملن�ساآت �لتي كانت �إجاباتها باملو�فقة على هذه �ملعوقات بني 
نف�سها بني )59-  �ملعوقات  ب�سدة على  �ملو�فقة  �لتكر�ر�ت  وتر�وحت  من�ساأة،   )73 -57(
106( .مما يدل على �سعف دور �لهيئات �ملحلية يف ت�سجيع �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل 
وجود  عدم  على  يدل  �لذي  �الأمر  طولكرم،  حمافظة  يف  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  يف  وحتفيزه 
�خلطط و�لرب�مج �لو��سحة من قبل هذه �لهيئات من ناحية، ومن ناحية �أخرى عدم �إدر�ك 
هذه �لهيئات لدورها �لفاعل و�ملوؤثر يف عملية تطور وتو�سع �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة 

طولكرم.
وبالن�سبة لل�سوؤون �لد�خلية �خلا�سة باملن�ساآت �ل�سناعية نف�سها، فقد �أظهرت �لنتائج 
�أن هناك عدد�ً من �لعقبات يف هذ� �ملجال، مثل قلة م�سادر �لدخل و�الأرباح، وتدين �الدخار، 
وعدم  �لعاملني،  م�ستوى مهارة  و�نخفا�س  �لتقليدية،  �الإنتاجية  �الأ�ساليب  على  و�العتماد 
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��ستخدم  وعدم  �لتطويرية،  للخطط  �ملن�ساأة  �متالك  وعدم  حديثة،  �إد�رية  �أ�ساليب  تبني 
 – تكنولوجيا �ملعلومات ونظمها، حيث تر�وح �لو�سط �حل�سابي لهذه �لعقبات بني )3.86 
4.55( ، كما تر�وح عدد �لتكر�ر�ت �لتي كانت مو�فقة على هذه �لعقبات بني )51- 89( 
توؤكد  �لنتائج  هذه  .كل   )135  -59( بني  تر�وحت  ب�سدة  مو�فقة  كانت  �لتي  و�لتكر�ر�ت   ،
�أن هناك جملة من �ملعوقات �لتي تعرقل عملية �لتكوين �لر�أ�سمايل و�لنابعة من �ملن�ساآت 
�ل�سناعية نف�سها، مما يعني �أن هذه �ملن�ساآت تتبع �أ�س�سًا �إنتاجية بد�ئية �أو تقليدية و�أ�ساليب 

�إد�رية فردية، مما ينعك�س �سلبًا على م�سرية تو�سع ��ستثمار�تها وتطورها.
تلبية  لعدم  �حل�سابي  �لو�سط  بلغ  فقد  �لفل�سطينية،  و�الإجر�ء�ت  �لقو�نني  �سعيد  وعلى 
قانون ت�سجيع �ال�ستثمار �لفل�سطيني ملتطلبات �لتكوين �لر�أ�سمايل )4.49( ، وبتكر�ر )127( 
من�ساأة مو�فقة ب�سدة، و )39( من�ساأة مو�فقة، يليه قانون �ل�رص�ئب �لفل�سطيني بو�سط ح�سابي 
و�سل �إىل )4.11( ، وكذلك �إجر�ء�ت �ملو��سفات و�ملقايي�س بو�سط ح�سابي و�سل �إىل )4.07( 
، وعدم مالءمة �لبيئة �ال�ستثمارية �لفل�سطينية لالبتكار و�الخرت�ع بو�سط ح�سابي )4.05( 
.هذه �لنتائج �الإح�سائية للبيانات ت�سري فعال �إىل �أن �لقو�نني و�الإجر�ء�ت �لفل�سطينية �خلا�سة 
�لت�سجيع  م�ستوى  �إىل  ت�سل  وال  �لر�أ�سمايل،  �لتكوين  متطلبات  تلبي  ال  �ل�سناعي  بالقطاع 
خا�سة  طولكرم،  حمافظة  يف  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  وزيادته  لال�ستثمار  �لفّعال  و�لتحفيز 
�لفل�سطيني،  �ل�رص�ئب  وقانون  �لفل�سطيني،  �ال�ستثمار  ت�سجيع  قانون  من  كاًل  يخ�س  فيما 
و�الإجر�ء�ت ال  �لقو�نني  �إن مثل هذه  �لقول هنا  �ملو��سفات و�ملقايي�س، وميكن  و�إجر�ء�ت 
�لعظمى  �لغالبية  باأن  علما  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  م�سلحة  يف  ت�سب 

ملفرد�ت عينة �لدر��سة تتبع �إىل هذه �لفئة من �ملن�ساآت.
�حلكومي،  �لتمويل  م�سادر  �سعف  فاإن  بالتمويل  �خلا�سة  للعقبات  بالن�سبة  و�أخري� 
 4.27( �حل�سابي  و�سطها  كان  حيث  �ملعوقات،  �أهم  من  كانت  �لتمويل  تكاليف  و�رتفاع 
وكذلك  ب�سدة،  ومو�فق  مو�فق  بني  من�ساأة   )159( �إىل  و�سل  بتكر�ر  �لتو�يل،  على  و4.11( 
كان �لو�سط �حل�سابي لعدم قدرة �ملن�ساآت على توظيف �لتكنولوجيا �حلديثة )4.11( بتكر�ر 
و�سل �إىل )157( من�ساأة بني مو�فق ومو�فق ب�سدة، �أما خروج ر�أ�س �ملال من �ملحافظة فقد 
ب�سدة. ومو�فق  مو�فق  بني  من�ساأة   )125( �إىل  و�سل  بتكر�ر   )3.81( �حل�سابي  و�سطه  بلغ 

هذه �لنتائج تبني مدى قوة �لعر�قيل �لتي يو�جهها �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم 
بخ�سو�س �لتكوين �لر�أ�سمايل و�خلا�س باالأمور �ملتعلقة بالتمويل، وتكاليفه، وخروج ر�أ�س 

�ملال من �ملحافظة.
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الجدول (3( 
متوسط أهمية معوقات التكوين الرأسمالي وترتيبها حسب األهمية

املتو�صط الفقراتالرتتيب
احل�صابي

النحراف 
املعياري

4.550.79ال ت�ستخدم �ملن�ساة تكنولوجيات نظم �ملعلومات �حلديثة1

�لبنية �لتحتية �ملتو�فرة يف �ملحافظة ال ت�سجع على �ال�ستثمار وزيادة �لتكوين 2
4.390.74�لر�أ�سمايل

4.380.92قلة م�سادر �لدخل و�الأرباح للمن�سات �ل�سناعية ميثل عائقًا �أمام �لتكوين �لر�أ�سمايل3
4.330.91�إجر�ء�ت �لنقل و�ل�سحن �ملتبعة على �حلدود و�ملعابر تعرقل �لتكوين �لر�أ�سمايل4

بر�مج حتفيز وت�سجيع �ال�ستثمار من قبل �لهيئات �ملحلية يف �ملحافظة ال ترتقي 5
4.270.74�إىل �مل�ستوى �ملطلوب

4.260.77�لقوى �لعاملة يف �ملن�ساة تعاين من �نخفا�س م�ستوى �ملهارة و�لتدريب و�الإنتاجية6

تدين م�ستوى �الدخار الأ�سحاب �ملن�ساآت �ل�سناعية يعمل على تر�جع �لتكوين 7
4.230.76�لر�أ�سمايل

4.150.81�رتفاع تكاليف �خلدمات �لعامة يوؤدي �إىل تر�جع �لتكوين �لر�أ�سمايل8

�الأ�ساليب �الإد�رة �ملتبعة يف �ملن�ساة حتد من �لتو�سع يف �لعمل وبناء �لطاقات 9
4.150.78�الإنتاجية �جلديدة

4.110.91وجود �الحتالل يعّد عائقًا �أمام زيادة حجم �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل10

�عتماد �ل�سناعة على �ملو�د �الأولية من �إ�رص�ئيل �أو ��ستري�دها من خالل �إ�رص�ئيل 11
4.110.86يعرقل عمل �ل�سناعة وتطورها

4.110.83قانون �ل�رص�ئب �لفل�سطيني غري م�سجع على زيادة �لتكوين �لر�أ�سمايل12
4.110.83�رتفاع تكاليف �لتمويل توؤدي �إىل �سعف �لتكوين �لر�أ�سمايل13
4.110.83عدم �ملقدرة على توظيف �لتكنولوجيا �حلديثة ب�سب قلة م�سادر �لتمويل14

يعمل �الحتالل على �حلد من ت�سدير �ملنتجات �ل�سناعية �إىل �الأ�سو�ق �ملحلية �أو 15
4.091.0�خلارجية

�إجر�ء�ت ومتطلبات �ملو��سفات و�ملقايي�س �لفل�سطينية ترفع من خماطر �ال�ستثمار 16
4.071.07يف �ل�سناعة وحتد من �لتكوين �لر�أ�سمايل

4.050.88�لبيئة �ال�ستثمارية يف �لقطاع �ل�سناعي غري مالئمة لالبتكار�ت و�الخرت�عات17

قو�نني �ال�ستثمار و�الإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة من قبل �لهيئات �ملحلية تعوق 18
3.980.97�لتكوين �لر�أ�سمايل
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املتو�صط الفقراتالرتتيب
احل�صابي

النحراف 
املعياري

�العتماد على �الأ�ساليب �الإنتاجية �لتقليدية يحد من زيادة �الإنتاجية و�لتو�سع يف 19
3.961.26�لطاقة �الإنتاجية

�سيطرة �إ�رص�ئيل على �ملعابر و�حلدود تعوق من �حل�سول على �الآالت و�ملعد�ت 20
3.950.90و�الأجهزة

3.920.99�لظروف �القت�سادية �ل�سائدة يف مناطق �ملحافظة ال ت�سجع على زيادة ر�أ�س �ملال21

�ملحافظة ال متتلك ر�أ�س �ملال �لكايف للو�سول �إىل �لتكوين �لر�أ�سمايل �لالزم يف 22
3.901.24�ل�سناعة

ظروف �ال�ستثمار و�ل�سناعة يف �ملحافظات �الأخرى م�سجعة لال�ستثمار و�لتكوين 23
3.881.15�لر�أ�سمايل ب�سكل �أف�سل

يتاأثر �لتكوين �لر�أ�سمايل بالتوقعات �حلا�سلة باملن�ساة بخ�سو�س �أد�ء �ل�سوق 24
3.850.97و�الأرباح و�لعائد �ملحتمل من �ل�سناعة

3.801.12�سيق �ل�سوق �ملحلي و�سعف �لطلب يوؤثر �سلبا على �لتكوين �لر�أ�سمايل25

ن�ستنتج من �جلدول )3( �ملعوقات �لتي تو�جه �ملن�ساآت �ل�سناعية يف عملية تكوين 
ر�أ�س �ملال ح�سب �الأهمية باالعتماد على �لو�سط �حل�سابي و�النحر�ف �ملعياري، حيث ت�سري 
وتدين  �حلديثة،  �ملعلومات  نظم  ��ستخد�م  عدم  يف  تتمثل  �ملعوقات  هذه  �أن  �إىل  �لبيانات 
و�إجر�ء�ت  و�الأرباح،  �لدخل  وقلة م�سادر  �ملحافظة،  �ملتو�فرة يف  �لتحتية  �لبنية  م�ستوى 
�لنقل و�ل�سحن �ملتبعة على �حلدود و�ملعابر، وبر�مج حتفيز �ال�ستثمار وت�سجيعه من قبل 
�لعاملة، وتدين  للقوى  �لهيئات �ملحلية، و�نخفا�س م�ستوى �ملهارة و�لتدريب و�الإنتاجية 
م�ستوى �الدخار، و�رتفاع تكاليف �خلدمات �لعامة، و�الأ�ساليب �الإد�رية، ووجود �الحتالل، 
و�عتماد �ل�سناعة على �ملو�د �الأولية من �إ�رص�ئيل �أو ��ستري�دها من خالل �إ�رص�ئيل، وقانون 
�لتكنولوجيا  توظيف  على  �ملقدرة  وعدم  �لتمويل،  تكاليف  و�رتفاع  �لفل�سطيني،  �ل�رص�ئب 

�حلديثة، وت�سدير �ملنتجات �ل�سناعية �إىل �الأ�سو�ق �ملحلية �أو �خلارجية ب�سبب �الحتالل،  
و�إجر�ء�ت ومتطلبات �ملو��سفات و�ملقايي�س �لفل�سطينية، وعدم مالءمة �لبيئة �ال�ستثمارية 
�لقانونية  �ل�سناعي لالبتكار�ت و�الخرت�عات، وقو�نني �ال�ستثمار و�الإجر�ء�ت  �لقطاع  يف 
�لتقليدية، و�سيطرة  �الإنتاجية  �الأ�ساليب  �لهيئات �ملحلية، و�العتماد على  �ملتبعة من قبل 
�إ�رص�ئيل على �ملعابر و�حلدود، و�لظروف �القت�سادية �ل�سائدة يف مناطق �ملحافظة، وقلة 
لال�ستثمار  م�سجعة  �الأخرى  �ملحافظات  يف  و�ل�سناعة  �ال�ستثمار  وظروف  �ملال،  ر�أ�س 
�ل�سوق  �أد�ء  بخ�سو�س  باملن�ساة  �حلا�سلة  و�لتوقعات  �أف�سل،  ب�سكل  �لر�أ�سمايل  و�لتكوين 
�سلبًا  يوؤثر  �لطلب  �ل�سوق �ملحلي و�سعف  �ل�سناعة، و�سيق  و�الأرباح و�لعائد �ملحتمل من 

على �لتكوين �لر�أ�سمايل.
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2.5 اختبار مدى ترابط معوقات التكوين الرأمسالي يف القطاع الصناعي يف حمافظة طولكرم:

بعد حتديد �أهم �ملعوقات �لتي تو�جه �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم يف عملية 
�لتكوين �لر�أ�سمايل، �خترب �لباحث مدى تر�بط معوقات �لتكوين �لر�أ�سمايل عن طريق �إخ�ساع 
 ، )Factor Analysis( لعو�مل �خلا�سة مبعوقات �لتكوين �لر�أ�سمايل الختبار حتليل �لعو�مل�

وذلك بهدف �لو�سول �إىل �ملعوقات �ملرت�بطة و�إدر�جها يف جمموعات ح�سب �أهميتها.
الجدول (4( 

بيانات تحليل العوامل ومدى ارتباط معوقات التكوين الرأسمالي في القطاع الصناعي في محافظة طولكرم

يب
رتت

ال

الفقرات
 (component) العوامل اأو الت�صبعات

1234567

1

قانون �ل�رص�ئب �لفل�سطيني 
غري م�سجع على زيادة 

�لتكوين �لر�أ�سمايل
0.9670.1420.07310.0511 -

0.0693
 -

0.03500.0864

2

�رتفاع تكاليف �لتمويل 
توؤدي �إىل �سعف �لتكوين 

�لر�أ�سمايل
0.9670.1420.07310.0511 -

0.0693
 -

0.03500.0864

3

عدم �ملقدرة على توظيف 
�لتكنولوجيا �حلديثة ب�سب 

قلة م�سادر �لتمويل
0.9670.1420.07310.0511 -

0.0693
 -

0.0350
0.0864

4

�لبيئة �ال�ستثمارية يف 
�لقطاع �ل�سناعي غري 

مالئمة لالبتكار�ت 
و�الخرت�عات

0.7650.2820.02100.02790.2650.04320.00951
5

�الأ�ساليب �الإد�رة �ملتبعة 
يف �ملن�ساة حتد من �لتو�سع 

يف �لعمل وبناء �لطاقات 
�الإنتاجية �جلديدة

0.8330.180 -
0.02140.029160.110 - -

0.0419

6

ظروف �ال�ستثمار 
و�ل�سناعة يف �ملحافظات 

�الأخرى م�سجعة لال�ستثمار 
و�لتكوين �لر�أ�سمايل ب�سكل 

�أف�سل

0.8140.01790.3120.276 -
0.00610.0623
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يب
رتت

ال

الفقرات
 (component) العوامل اأو الت�صبعات

1234567

7

 �جر�ءت ومتطلبات 
�ملو��سفات و�ملقايي�س 

�لفل�سطينية ترفع من 
خماطر �ال�ستثمار يف 

�ل�سناعة وحتد من �لتكوين 
�لر�أ�سمايل

0.8020.174 -0.3280.170 -
0.05140.107 -

8

�لقوى �لعاملة يف �ملن�ساة 
تعاين من �نخفا�س 

م�ستوى �ملهارة و�لتدريب 
و�الإنتاجية

0.717 -
0.0820

 -
0.05050.468 - -

0.05990.185

9

يتاأثر �لتكوين �لر�أ�سمايل 
بالتوقعات �حلا�سلة 

باملن�ساة بخ�سو�س �أد�ء 
�ل�سوق و�الأرباح و�لعائد 

�ملحتمل من �ل�سناعة

0.6570.1800.0589 -
0.0576

 -
0.07490.0287

10

�ملحافظة ال متتلك ر�أ�س 
�ملال �لكايف للو�سول �إىل 
�لتكوين �لر�أ�سمايل �لالزم 

يف �ل�سناعة

0.603 -
0.02040.4080.1000.04090.348

11

�لبنية �لتحتية �ملتو�فرة 
يف �ملحافظة ال ت�سجع على 
�ال�ستثمار وزيادة �لتكوين 

�لر�أ�سمايل

0.898 -
0.0377

 -
0.0139

 -
0.0102

 -
0.0919

12

قو�نني �ال�ستثمار 
و�الإجر�ء�ت �لقانونية 

�ملتبعة من قبل �لهيئات 
�ملحلية تعوق �لتكوين 

�لر�أ�سمايل

0.8200.184 -
0.0280

 -
0.0152

 -
0.0463

13

�رتفاع تكاليف �خلدمات 
�لعامة يوؤدي �إىل تر�جع 

�لتكوين �لر�أ�سمايل
0.7720.07950.210 -

0.07810.0355
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يب
رتت

ال

الفقرات
 (component) العوامل اأو الت�صبعات

1234567

14

بر�مج حتفيز وت�سجيع 
�ال�ستثمار من قبل �لهيئات 

�ملحلية يف �ملحافظة 
ال ترتقي �إىل �مل�ستوى 

�ملطلوب

0.7090.309 -
0.06150.1330.266

15

قلة م�سادر �لدخل و�الأرباح 
للمن�سات �ل�سناعية 

ميثل عائقًا �أمام �لتكوين 
�لر�أ�سمايل

0.8520.01790.1080.196 -

16

تدين م�ستوى �الدخار 
الأ�سحاب �ملن�ساآت 

�ل�سناعية يعمل على تر�جع 
�لتكوين �لر�أ�سمايل

0.7170.180 -
0.0765

 -
0.0685

17

�العتماد على �الأ�ساليب 
�الإنتاجية �لتقليدية يحد من 

زيادة �الإنتاجية و�لتو�سع 
يف �لطاقة �الإنتاجية

0.639 -
0.0591

 -
0.06090.337

18

�سيق �ل�سوق �ملحلي 
و�سعف �لطلب يوؤثر �سلبا 

على �لتكوين �لر�أ�سمايل
0.5470.3240.149 -0.237

19
�إجر�ء�ت �لنقل و�ل�سحن 

�ملتبعة على �حلدود 
و�ملعابر تعرقل �لتكوين 

�لر�أ�سمايل

0.8700.005750.163 -
20

يعمل �الحتالل على �حلد 
من ت�سدير �ملنتجات 

�ل�سناعية �إىل �الأ�سو�ق 
�ملحلية �أو �خلارجية

0.7430.3260.113

21

�لظروف �القت�سادية 
�ل�سائدة يف مناطق 

�ملحافظة ال ت�سجع على 
زيادة ر�أ�س �ملال

0.6520.09950.248
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يب
رتت

ال

الفقرات
 (component) العوامل اأو الت�صبعات

1234567

22

وجود �الحتالل يعّد عائقًا 
�أمام زيادة حجم �ال�ستثمار 

و�لتكوين �لر�أ�سمايل
0.8190.171 -

23

�عتماد �ل�سناعة على �ملو�د 
�الأولية من �إ�رص�ئيل يعرقل 

عمل �ل�سناعة وتطورها
0.7860.0633

24

�سيطرة �إ�رص�ئيل على 
�ملعابر و�حلدود تعوق 

من �حل�سول على �الآالت 
و�ملعد�ت و�الأجهزة

0.5650.120 -

25

ال ت�ستخدم �ملن�ساة 
تكنولوجيات نظم 

�ملعلومات �حلديثة
0.836

ت�سري نتائج �لتحليل �ملدرجة يف �جلدول )4( �إىل �أن هناك �سبعة عو�مل �أ�سا�سية لها 
تاأثري على عملية �لتكوين �لر�أ�سمايل يف �ملن�ساآت �ل�سناعية �لعاملة يف حمافظة طولكرم، 
و�ملعوقات  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  بني  �رتباط  عالقة  وجود  �إىل  �الأول  �لعامل  ي�سري  حيث 
على  �ملقدرة  وعدم  �لتمويل،  تكاليف  و�رتفاع  �لفل�سطيني،  �ل�رص�ئب  قانون  يف  �ملتمثلة 
و�الخرت�عات. لالبتكار�ت  �ال�ستثمار  بيئة  مالءمة  وعدم  �حلديثة،  �لتكنولوجيا  توظيف 

�لر�أ�سمايل  �لعديد من �ملعوقات و�لتكوين  �رتباط بني  �ثبت وجود  �لثاين فقد  �لعامل  و�أما 
يف  و�ل�سناعة  �ال�ستثمار  وظروف  �ل�سناعية،  �ملن�ساآت  يف  �ملتبعة  �الإد�رة  �الأ�ساليب  مثل 
و�جر�ءت  �أف�سل،  ب�سكل  �لر�أ�سمايل  و�لتكوين  لال�ستثمار  �مل�سجعة  �الأخرى  �ملحافظات 
و�لتدريب  �ملهارة  م�ستوى  و�نخفا�س  �لفل�سطينية،  و�ملقايي�س  �ملو��سفات  ومتطلبات 
و�لعائد  و�الأرباح  �ل�سوق  �أد�ء  بخ�سو�س  �حلا�سلة  و�لتوقعات  �لعاملة،  للقوى  و�الإنتاجية 
�ملحتمل من �ل�سناعة، وعدم تو�فر ر�أ�س �ملال �لكايف �إىل �لتكوين �لر�أ�سمايل يف �ملحافظة 

و�لالزم لتطوير وتو�سيع �لقطاع �ل�سناعي.
�لتحتية  �لبنية  من  كل  ق�سور  �إىل  �لرتتيب  على  �أ�سار  فقد  �لثالث  للعامل  وبالن�سبة 
�ملتو�فرة يف �ملحافظة، وقو�نني �ال�ستثمار، و�الإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة من قبل �لهيئات 
قبل  من  وت�سجيعه  �ال�ستثمار  حتفيز  وبر�مج  �لعامة،  �خلدمات  تكاليف  و�رتفاع  �ملحلية، 
�لهيئات �ملحلية �لتي ال ترتقي �إىل �مل�ستوى �ملطلوب لت�سجيع �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل.



178

د. عمر محمود أبو عيدةمعوقات التكوين الرأسمالي في القطاع الصناعي في محافظة طولكرم 

�لتي  �أن هناك عدد�ً من �ملعوقات  �لعاملي  �لتحليل  �لر�بع فتبني نتائج  �لعامل  و�أما 
حتول دون �لتكوين �لر�أ�سمايل يف �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم و�ملتمثلة يف قلة 
�ملن�ساآت  الأ�سحاب  �الدخار  م�ستوى  وتدين  �ل�سناعية،  للمن�سات  و�الأرباح  �لدخل  م�سادر 
�ل�سناعية، و�عتماد �ملن�ساآت �ل�سناعية على �الأ�ساليب �الإنتاجية �لتقليدية، و�سيق �ل�سوق 

�ملحلي و�سعف �لطلب �لذي يوؤثر �سلبا على �لتكوين �لر�أ�سمايل.
�لر�أ�سمايل وعدد من  �لتكوين  �رتباط قوية بني  �لعامل �خلام�س عالقة  وكذلك يظهر 

�ملعوقات، مثل
يعوق حركة  �لذي  و�الحتالل  و�ملعابر،  �حلدود  �ملتبعة على  و�ل�سحن  �لنقل  �إجر�ء�ت 
�خلارجية،  �الأ�سو�ق  �إىل  ت�سديرها  وكذلك  �ملحلية،  �الأ�سو�ق  �إىل  �ل�سناعية  �ملنتجات 

و�لظروف �القت�سادية �ل�سائدة يف مناطق �ملحافظة.
�أما �لعامل �ل�ساد�س فاأظهر عالقة �رتباط قوية لعدد من �ملعوقات �ملتمثلة يف وجود 
�الحتالل، و�عتماد �ل�سناعة على �ملو�د �الأولية من �إ�رص�ئيل، و�سيطرة �إ�رص�ئيل على �ملعابر 
�لعامل  ي�سري  و�الأجهزة.و�أخري�  و�ملعد�ت  �الآالت  على  �حل�سول  يعوق  �لذي  �الأمر  و�حلدود 
و��ستخد�م  �ل�سناعي  �لقطاع  �لر�أ�سمايل يف  �لتكوين  بني  �رتباط  �إىل وجود عالقة  �ل�سابع 

تكنولوجيات نظم �ملعلومات �حلديثة.
ويف �سوء �لنتائج �ل�سابقة ميكن �لقول بكل و�سوح �إن هناك جملة من �ملعوقات �لتي 
تقف دون تطور �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل يف �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم، 
ومن �أبرز هذه �ملعوقات �لظروف �خلا�سة باملن�ساآت �ل�سناعية نف�سها، و�ملعوقات �خلا�سة 
بالقو�نني و�الإجر�ء�ت، و�ملعوقات �خلا�سة بالتمويل وتكاليفه، وكذلك �ملعوقات �خلا�سة 
باالحتالل وما يرتتب عليه من �إجر�ء�ت، ومعوقات خا�سة بالهيئات �ملحلية يف �ملحافظة.

جماالت  حسب  الصناعي  القطاع  يف  الرأمسالي  التكوين  معوقات  ترابط  مدى  اختبار   3.5
الدراسة:

�لر�أ�سمايل  �لتكوين  معوقات  �رتباط  عالقة   )5( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لبيانات  تظهر 
باملجاالت �لرئي�سة �لتي �سملتها �لدر��سة، حيث ُحّدد عامالن �أ�سا�سيان لهما �آثار �سلبية على 
عملية �لتكوين �لر�أ�سمايل يف �ملن�ساآت �ل�سناعية، �الأول ي�سمل �ملعوقات �لد�خلية �خلا�سة 
باملن�ساآت �ل�سناعية، ومعوقات خا�سة بالقو�نني و�الإجر�ء�ت، ومعوقات خا�سة بالتمويل، 
�الإ�رص�ئيلي، و�ملعوقات �خلا�سة  �لثاين �ملعوقات �خلا�سة باالحتالل  �لعامل  بينما ي�سمل 

بالهيئات �ملحلية.
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الجدول (5( 
بيانات تحليل العوامل ومدى ارتباط معوقات التكوين الرأسمالي في القطاع الصناعي حسب المجاالت

املجالت 
 )component) العوامل اأو الت�صبعات

12

0.8940.206معوقات خا�سة باملن�ساآت �ل�سناعية
0.8780.07معوقات خا�سة بالقو�نني و�الإجر�ء�ت

- 0.7910.208معوقات خا�سة بالتمويل
0.771معوقات خا�سة باالحتالل

0.754معوقات خا�سة بالهيئات �ملحلية

4.5 العالقة بني معوقات التكوين الرأمسالي ونوع الصناعة:

وللقيام باإيجاد �لعالقة بني �ملعوقات �لتي ت�سادف �ل�سناعات و�ملن�ساآت �ملفحو�سة 
يف �لدر��سة وطبيعة �لن�ساط �ل�سناعي ونوعه، �ختربت �ملعوقات بح�سب جماالت �لدر��سة 
�ملحلية،  و�لهيئات  �الإ�رص�ئيلي،  باالحتالل  �خلا�سة  �ملعوقات  يف  و�ملتمثلة  �لرئي�سة 
ومدى  �ل�سناعات  �أنو�ع  مقابل  و�لتمويل،  و�الإجر�ء�ت،  و�لقو�نني  �ل�سناعية،  و�ملن�ساآت 
هذ�  نتائج  يبني  �الآتي  و�جلدول  �ملعوق،  ونوع  �ل�سناعة  نوع  بني  �الأهمية  يف  �الختالف 

�الختبار.
الجدول (6( 

المتوسطات الحسابية للصناعات بحسب أنواعها

املجالتالرقم
املتو�صطات احل�صابية لأنواع ال�صناعات ودللة امل�صتوى لها

ال�صناعات 
الغذائية

ال�صناعات 
الكيماوية

�صناعة 
التعدين

�صناعة الرخام 
واحلجر

ال�صناعة 
التحويلية

4.354.303.554.394.02�ملعوقات �خلا�سة باالحتالل1
4.164.363.583.903.89�ملعوقات �خلا�سة بالهيئات �ملحلية2
4.094.554.154.163.92�ملعوقات �خلا�سة باملن�ساآت �ل�سناعية 3
4.744.414.734.003.97�ملعوقات �خلا�سة بالقو�نني و�الإجر�ء�ت4
4.564.054.483.903.69�ملعوقات �خلا�سة بالتمويل5

 دالة عند مستوى 0.05
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تزد�د  حيث  �ملعوقات،  �أهمية  متو�سط  �إىل   )6( �جلدول  يف  �لو�ردة  �لبيانات  ت�سري 
�أن  �إىل  �لتحليل  �لو�سط �حل�سابي �خلا�س به، وت�سري نتائج  �زدياد قيمة  �أهمية �ملعوق مع 
على  �إ�رص�ئيل  �سيطرة  يف  �ملتمثل  �لر�أ�سمايل  للتكوين  كمعوق  �الإ�رص�ئيلي  �الحتالل  وجود 
�ملعابر و�حلدود، و�عتماد �ل�سناعة على �ملو�د �الأولية من �إ�رص�ئيل �أو ��ستري�دها من خالل 
�إ�رص�ئيل، و�الإجر�ء�ت �الإ�رص�ئيلية �ملتبعة على �حلدود و�ملعابر من نقل و�سحن، ومو��سفات 
يعّد  �خلارجية،  �أو  �ملحلية  �الأ�سو�ق  �إىل  �ل�سناعية  �ملنتجات  ت�سدير  ومقايي�س، و�حلد من 
�ل�سناعات  يليها  �لرخام و�حلجر،  بالن�سبة ل�سناعات  �إح�سائيا عند م�ستوى )0.05(  د�اًل 
�لغذ�ئية ومن ثم �ل�سناعات �لكيماوية حيث بلغت �ملتو�سطات �حل�سابية لهذه �ل�سناعات 
( على �لتو�يل، بينما �ل�سناعات �الأخرى، كال�سناعات �لتحويلية،  4.30 ، 4.35 ، 4.39(

و�سناعة �لتعدين، مل ت�سل �ملتو�سطات �حل�سابية لها حلد �لداللة �الإح�سائية.
�لظروف  يف  و�ملتمثلة  �ملحلية  بالهيئات  �خلا�سة  �ملعوقات  �إىل  بالن�سبة  �أما 
�ملحافظة،  يف  �ملتو�فرة  �لتحتية  و�لبنية  �ملحافظة،  مناطق  يف  �ل�سائدة  �القت�سادية 
وبر�مج حتفيز �ال�ستثمار وت�سجيعه، و�لتكوين �لر�أ�سمايل من قبل �لهيئات �ملحلية، و�رتفاع 
تكاليف �خلدمات �لعامة، وقو�نني �ال�ستثمار و�الإجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة من قبل �لهيئات 
�ملحلية، و�سيق �ل�سوق �ملحلي و�سعف �لطلب، وظروف �ل�سوق �ملحلي �ل�سائدة غري م�سجعة 
على �ال�ستثمار، فقد �أثبت �ختبار �لبيانات �أن هذه �ملعوقات �أكرث ما توؤثر على �ل�سناعات 
بو�سط  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  يليها   ،  ) 4.36( لها  �حل�سابي  �لو�سط  بلغ  �لتي  �لكيماوية، 
( ، بينما مل ي�سل �لو�سط �حل�سابي لباقي �ل�سناعات �إىل م�ستوى �لداللة  ح�سابي بلغ )4.16

�الإح�سائية.
كما �أظهر �الختبار �أن �ملعوقات �خلا�سة باملن�ساآت �ل�سناعية نف�سها، وتتمثل يف قلة 
م�سادر �لدخل و�الأرباح، وتدين م�ستوى �الدخار الأ�سحاب �ملن�ساآت و�مل�ساريع �ل�سناعية، 
و�العتماد على �الأ�ساليب �الإنتاجية �لتقليدية، وتدين م�ستوى �ملهارة و�لتدريب و�الإنتاجية 
ال  �ملن�ساأة  و�أن  و��سحة،  تطويرية  خطة  �ملن�ساأة  �متالك  وعدم  �لعاملة،  للقوى  بالن�سبة 
ت�ستخدم تكنولوجيات نظم �ملعلومات �حلديثة، وت�سري �لنتائج �إىل �أن �ل�سناعات �لكيماوية 
�أكرب من غريها من �ل�سناعات، حيث بلغ  هي �لتي تو�جه هذ� �لنوع من �ملعوقات ب�سكل 
�أنو�ع �ل�سناعات، فلم  �أما باقي  �إح�سائيا،  �لذي يعّد د�اًل   ،  ) �لو�سط �حل�سابي لها ) 4.55
ت�سل �إىل حد �لداللة، مما يعني �أنها تعاين من هذه �ملعوقات ولكن ب�سكل قليل �أو منخف�س.

�أما فيما يخ�س �ملعوقات �خلا�سة بالقو�نني و�الإجر�ء�ت و�ملتمثلة يف قانون ت�سجيع 
�ال�ستثمارية  �لبيئة  مالءمة  وعدم  �لفل�سطيني،  �ل�رص�ئب  وقانون  �لفل�سطيني  �ال�ستثمار 
ترفع  �لفل�سطينية  و�ملقايي�س  �ملو��سفات  ومتطلبات  و�إجر�ء�ت  و�الخرت�عات،  لالبتكار�ت 
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من خماطر �ال�ستثمار يف �ل�سناعة، وظروف �ال�ستثمار و�ل�سناعة يف �ملحافظات �الأخرى 
�أن  �إىل  ت�سري  �لتحليل  نتائج  �أف�سل.فاإن  ب�سكل  �لر�أ�سمايل  و�لتكوين  لال�ستثمار  م�سجعة 
�ل�سناعات �لغذ�ئية هي �أكرث �أنو�ع �ل�سناعات تعر�سًا ملثل هذه �ملعوقات، حيث بلغ �لو�سط 
( ، ثم �ل�سناعات  ( ، يليها �سناعات �لتعدين بو�سط ح�سابي )4.73 �حل�سابي لها )4.74
هذه  مثل  �إىل  عر�سة  فتعّد  �ل�سناعات  باقي  بينما   ،  ) 4.41( ح�سابي  بو�سط  �لكيماوية 

�ملعوقات، ولكن ب�سكل �أقل، حيث مل ي�سل �لو�سط �حل�سابي لها �إىل م�ستوى �لداللة.
�لكايف  ر�أ�س �ملال  �أن �ملحافظة ال متتلك  �لتمويل �ملتمثلة يف  و�أخري� فاإن معوقات 
من  هروبه  �أو  �ملال  ر�أ�س  وخروج  �ل�سناعة،  يف  �لالزم  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  �إىل  للو�سول 
�ملحافظة، وقلة م�سادر �لتمويل وزيادة �أ�سعار �لفائدة، و�سعف م�سادر �لتمويل �حلكومي 
�لتكنولوجيا  توظيف  على  �ملقدرة  وعدم  �لتمويل،  تكاليف  و�رتفاع  �ل�سناعي،  للقطاع 
�حلديثة، وعدم تو�فر بنوك و�سناديق ��ستثمار �سناعية متخ�س�سة، فاإن �الختبار يظهر �أن 
�أكرث �ل�سناعات عر�سة ملثل هذه �ملعوقات هي �ل�سناعات �لغذ�ئية، و�سناعة �لتعدين حيث 

( على �لتو�يل. بلغ و�سطها �حل�سابي )4.56 و  4.48
�لتكوين  معوقات  �إىل  عر�سة  �ل�سناعات  �أكرث  �أن  �أظهر  �لتحليل  فاإن  عامة،  وب�سفة 
�لتعدين  �لكيماوية، ومن ثم �سناعة  �لغذ�ئية، يليها �ل�سناعات  �لر�أ�سمايل هي �ل�سناعات 
�ال�ستثمار  ب�ساأن  �أهمية  �أقل  حتديات  تو�جه  �الأخرى  �ل�سناعات  �أن  يالحظ  كما  و�لرخام، 
و�لتكوين �لر�أ�سمايل فيها.وقد يعود ذلك �إىل جملة من �الأ�سباب، لعل �أهمها �لت�سابه �لكبري 
يف �لبيئة �ال�ستثمارية �لتي تعمل بها هذه �ملن�ساآت �ل�سناعية �لذي �أدى بدوره �إىل ت�سابه 
معوقات وم�سكالت �لتكوين �لر�أ�سمايل فيها.و ميكن �أن يعود �ل�سبب �إىل كون معظم �ملعوقات 
�أكرث من كونها معوقات خا�سة ب�سناعة دون  �إجر�ئية  �لتي تو�جهها �ملن�ساآت �ل�سناعية 

�أخرى.

5.5 مناقشة النتائج: 

لقد �أظهرت نتائج �لتحليل �أن معوقات �لتكوين �لر�أ�سمايل للقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني 
يف حمافظة طولكرم لي�ست على �مل�ستوى نف�سه من �الأهمية، حيث �إن هناك معوقات مهّمة 
تعرت�س �ملن�ساآت �ل�سناعية عند قيامها باال�ستثمار، وهناك معوقات غري مهمة.ويالحظ �أن 
هذه �لدر��سة قد تو�سلت �إىل �أن هناك 25 معوقًا مهما يو�جه �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني 
يف عملية تكوين ر�أ�س �ملال وتر�كمه من �أ�سل 32 معوقًا قد �ُختربت، ومن خ�سائ�س هذه 
�ملعوقات �أنها تختلف يف طبيعتها، حيث �إن هناك معوقات تعود �إىل �الحتالل �الإ�رص�ئيلي، 
ومعوقات خا�سة بالهيئات �ملحلية، ومعوقات د�خلية خا�سة باملن�ساآت �ل�سناعية نف�سها، 
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ومعوقات خا�سة بالقو�نني و�الإجر�ء�ت �لفل�سطينية، ومعوقات خا�سة باجلو�نب �لتمويلية.
وهذه �لنتيجة تثبت �سحة �لفر�سية �الأوىل للبحث، �لتي ن�سها �إن معوقات �لتكوين �لر�أ�سمايل 

يف �لقطاع �ل�سناعي مبحافظة طولكم لي�ست على م�ستوى و�حد من �الأهمية و�لتاأثري.
كما �ظهر �لتحليل �لعاملي �أن هناك �سبعة عو�مل رئي�سة ميكن �أن تندرج حتتها هذه 
�ملعوقات، وقد ��ستحوذ �لعامل �لثاين على �أكرب عدد من �ملعوقات �سمن �لعو�مل �ل�سبعة، 
حيث �أ�سار هذ� �لعامل �إىل ق�سور يف �الأ�ساليب �الإد�رية �ملتبعة من قبل �ملن�ساآت �ل�سناعية، 
وتو�فر ظروف �ال�ستثمار يف �ملحافظات �الأخرى ب�سكل �أف�سل من حمافظة طولكرم، وزيادة 
خماطر �ال�ستثمار ب�سبب متطلبات �ملو��سفات و�ملقايي�س �لفل�سطينية، و�نخفا�س م�ستوى 
�ملهارة و�لتدريب و�الإنتاجية للقوى �لعاملة، و�لتوقعات �خلا�سة باأد�ء �الأ�سو�ق و�الأرباح 

و�لعائد �ملحتمل من �ل�سناعة.
�ملتغري�ت  �أهم  من  �ال�ستثمار  وظروف  �الإد�رية  باالأ�ساليب  �خلا�سة  �ملعوقات  وتعّد 
�لتي ي�سملها �لعامل �لثاين، وال �سك يف �أن �تباع �الأ�ساليب �الإد�رية �حلديثة، و�القالع عن 
�لرتكيز  وزيادة  �الإد�ري،  باجلانب  �الهتمام  تكثيف  يتطلب  �لتقليدية،  �الإد�رية  �الأ�ساليب 
على �جلو�نب �الإد�رية �لتي من �ساأنها �أن ترفع من �الأد�ء، وت�ساعد �ملن�ساآت �ل�سناعية على 
زيادة قدرتها على تر�كم ر�أ�س �ملال و�لتكوين �لر�أ�سمايل.هذه �لنتيجة قد �أ�سارت �إليها بع�س 
�لدر��سات �ل�سابقة كدر��سة مركز �لتخطيط �لفل�سطيني )1995( ، ودر��سة مقد�د )1999( ولو 
ب�سكل غري مبا�رص، وكذلك تعّد هذه �لنتيجة متو�فقة مع ما جاء يف �الإطار �لنظري للدر��سة.
ولذلك يجب �لتاأكيد على �رصورة �الهتمام باإعد�د �لقوى �لعاملة يف �لقطاع �ل�سناعي من 
�ملو��سفات  �إجر�ء�ت  مر�جعة  وكذلك  و�لتاأهيل،  �لتدريب  يف  وهادفة  مميزة  بر�مج  خالل 
�ال�ستثمار  ظروف  وحت�سني  وتطوره  �ل�سناعي  �لقطاع  يخدم  مبا  �لفل�سطينية  و�ملقايي�س 
��سرت�تيجيات  ر�سم  يتطلب  �الأمر  فاإن  طولكرم.وعليه  حمافظة  يف  خا�سة  �ل�سناعية 
�أن تخدم �لقطاع �ل�سناعي، مبا يجعله قادر� على مو�جهة  �أجل  ��ستثمارية و�سناعية من 

تلك �لتحديات و�لعقبات �لتي حتول دون زيادة �ال�ستثمار وتر�كمه وتكوينه فيها.
�أربعة  على  منها  كل  ��ستحوذ  فقد  و�لر�بع،  و�لثالث  �الأول  �لعامل  بخ�سو�س  �أما 
�لفل�سطيني،  �ل�رص�ئب  قانون  يعّد  �الأول  �لعامل  فبخ�سو�س  �لر�أ�سمايل،  للتكوين  معوقات 
�أقوى  من  �حلديثة  �لتكنولوجيا  توظيف  على  �ملقدرة  وعدم  �لتمويل،  تكاليف  و�رتفاع 
�إليها �لتحليل.وهذه �لنتائج تتفق ودر��سة مقد�د )1999( �لتي بينت  �أ�سار  �ملعوقات �لتي 
ودر��سة  �لفل�سطيني،  �ل�سناعي  �لقطاع  �أد�ء  على  �لقدمية  �لتقليدية  �لتكنولوجيا  �سيطرة 
�ل�سوي�س )2011( �لتي بينت �أن هناك معوقات �رصيبية تفر�س على �مل�ستثمر �ل�سناعي 
باالإ�سافة  �جلو�نب،  �أي�سا هذه  تناولت  �لتي   )2005( در��سة عادل  وكذلك  �ملحافظة،  يف 
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�أن �الإطار �لنظري للدر��سة قد تطرق ملثل هذه �لعو�مل.كل هذه �لنتائج توؤكد �رصورة  �إىل 
�لر�أ�سمايل،  �ال�ستثمار و�لتكوين  �لفل�سطيني ودوره يف ت�سجيع  �ل�رص�ئب  �الهتمام بقانون 
للقطاع  بالن�سبة  �لتمويل  تكلفة  تقليل  تعمل على  و�ئتمانية  نقدية  �سيا�سات  �تباع  وكذلك 
�ل�سناعي، باالإ�سافة �إىل حث �لقطاع �ل�سناعي على توظيف �لتكنولوجيا �حلديثة من خالل 

توفري �لبيئة �ملالئمة لذلك.
�ال�ستثمار  وقو�نني  �لتحتية،  �لبنية  �أثر  بني  �لذي  �لثالث  �لعامل  يخ�س  فيما  و�أما 
يف  �ال�ستثمار  ت�سجيع  على  �ملحلية  �لهيئات  وجهود  �لعامة  �خلدمات  تكاليف  و�رتفاع 
حمافظه طولكرم، فقد تو�فقت هذه �لنتيجة مع نتائج در��سة كل، )�سليم، 1999( ودر��سة 
)�ل�سوي�س، 2011( ودر��سة )عادل، 2005( ، �لتي �أجمعت على دور �لبنية �لتحتية وقو�نني 
�ال�ستثمار من خالل ت�سكيل قوى تكون قادرة على �ل�سغط على �لهيئات �حلكومية و�ملحلية 
�ال�ستثمار �ملعمول بها و�لعمل على توظيفها  �لتحتية، ومر�جعه قو�نني  �لبنية  يف تطوير 
�لتحتية  �لبنية  دور  على  توؤكد  �لدر��سة  فاإن  �لفل�سطيني.ولذ�لك  �ل�سناعي  �لقطاع  خلدمة 
و�لقو�نني �ملنا�سبة لت�سجيع �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل يف �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني.
وبالن�سبة للعامل �لر�بع �لذي �أظهر �أن هناك �أربعة معوقات تو�جه �ملن�ساآت �ل�سناعية، 
�لر�أ�سمايل، وعلى ر�أ�س هذه �ملعوقات قله م�سادر  �أمام �ال�ستثمار و�لتكوين  وتقف حائاًل 
�لدخل و�الأرباح، يليها تدين م�ستوى �الدخار، ثم �العتماد على �الأ�ساليب �الإنتاجية �لتقليدية 
�لدر��سات  �إليها  �أ�سارت  �لتي  �لنتائج  بني  من  �لنتيجة  هذه  وتعّد  �ملحلي،  �ل�سوق  و�سيق 
وجود  وندرة  �ملحلي  �ل�سوق  �سيق  �أثر   )2011 )�ل�سوي�س،  در��سة  بينت  حيث  �ل�سابقة، 
بينت  كما  طولكرم،  حمافظه  يف  �ل�سناعي  �لقطاع  �أد�ء  على  و�لعاملية  �لعربية  �الأ�سو�ق 
�الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  يف  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  م�ساهمة  قلة   )2010 )حمارب،  در��سة 

وكذلك ��سرتكت در��سة )مقد�د، 1999( يف �لنتيجة نف�سها.
�لعمل  �ساأنها  من  جتارية  �سيا�سات  �تباع  �رصورة  على  توؤكد  �لدر��سة  فاإن  وعليه، 
على حت�سني �أد�ء �ل�سوق �ملحلي فتح �أ�سو�ق جديدة للقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني �سو�ء على 
�مل�ستوى �الإقليمي �أو على �مل�ستوى �لعاملي، وتوفري �لظروف �ال�ستثمارية �ملالئمة الإدخال 
وتوفري  �الأد�ء،  وحت�سني  �الإنتاجية،  من  ترفع  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �حلديثة  �الإنتاج  �أ�ساليب 
�لفل�سطينية  �ل�سناعية  للمن�ساآت  بالن�سبة  و�الدخار،  و�الأرباح  �لدخل  لزيادة  مهمة  و�سيلة 
�لتي من �ساأنها �أن ت�ساهم �إىل حد كبري يف تذليل معوقات �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل 

يف هذ� �لقطاع.
متثلت  وقد  معوقات،  ثالثة  منهما  كل  فحمل  و�ل�ساد�س  �خلام�س  للعامل  وبالن�سبة 
وكذلك  و�ملعابر،  �حلدود  على  �ملتبعة  و�ل�سحن  �لنقل  باإجر�ء�ت  �خلام�س  �لعامل  معوقات 
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قيام �الحتالل باحلد من �لت�سدير �إىل �الأ�سو�ق �خلارجية، باالإ�سافة �إىل �لظروف �القت�سادية 
�ل�سائدة يف �ملحافظة، فكل هذه �ملعوقات تتو�فق ونتائج �لدر��سات �ل�سابقة، �لتي �أظهرت 
باملجمل �لتاأثري �ل�سلبي لالحتالل �الإ�رص�ئيلي على �أد�ء �لقطاع �ل�سناعي ب�سكل عام، وعلى 
و�سول �ملنتجات �ل�سناعية �سو�ء �إىل �الأ�سو�ق �ملحلية �أم �إىل �الأ�سو�ق �خلارجية، باالإ�سافة 
�القت�سادي  بال�سلب على �جلو  �أن تنعك�س  �ساأنها  �لتي من  �ملتعددة  �إفر�ز�ت �الحتالل  �إىل 
بالتقليل  �لفل�سطينية  �لوطنية  �ل�سلطة  قيام  �رصورة  على  توؤكد  �لدر��سة  فاإن  �لعام.وعليه 
�أثر �الحتالل وممار�سته على �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل جتاه �ملن�ساآت �ل�سناعية  من 
�لفل�سطينية، وتوفري �لظروف �القت�سادية �ملنا�سبة لال�ستثمار �لتي من �ساأنها �أن تعمل على 

زيادة �لتكوين �لر�أ�سمايل يف هذ� �لقطاع �القت�سادي �ملهم.
وفيما يتعّلق بالعامل �ل�ساد�س، فقد �أظهرت نتائج حتليل �لبيانات �أن هذ� �لعامل، ميثل 
ثالثة معوقات خا�سة باالحتالل �الإ�رص�ئيلي متمثلة يف وجود �الحتالل، و�عتماد �ل�سناعة 
�لفل�سطينية على �ملو�د �الأولية �مل�ستوردة من �إ�رص�ئيل، باالإ�سافة �إىل �سيطرة �إ�رص�ئيل على 
�ملعابر و�حلدود، فكل هذه �ملعوقات يو�جهها �القت�ساد �لفل�سطيني ب�سكل عام وتو�جهها 
�القت�سادية  �ل�سيا�سة  على  �لقائمني  على  خا�س.وبالتايل  ب�سكل  �ل�سناعية  �ملن�ساآت 
�لقطاعات  �أد�ء  �أثر �الحتالل على  تقليل  �أجل  �ملتاحة من  �لو�سائل  �لعمل بكل  �لفل�سطينية 
�ل�سناعية  و�ملن�ساآت  �لفل�سطيني  �القت�ساد  �إعطاء  على  و�لعمل  �لفل�سطينية،  �القت�سادية 
نوعًا من �لتحرر و�ال�ستقالل عن �الحتالل و�القت�ساد �الإ�رص�ئيلي، حتى ي�ستطيع �القت�ساد 

�لفل�سطيني ممثاًل بقطاعاته ومن�ساآته من ممار�سة حياته �القت�سادية ب�سكل �أف�سل.
و�أخري� فقد حمل �لعامل �ل�سابع معوقًا و�حد�ً فقط يتمثل يف عدم ��ستخد�م �ملن�ساآت 
�ل�سناعية لتكنولوجيا نظم �ملعلومات، وبالتايل فاإن مثل هذ� �ملعوق من �ملمكن �أن يوؤدي 
دور�ً كبري�ً يف �لتاأثري على �تخاذ �لقر�ر�ت ب�ساأن �ال�ستثمار، وكذلك �لتاأثري على �الإنتاجية، 
و�الأد�ء، ومن ثم على �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل، ولذلك من �لو��سح �أن هناك �رصورة 
للعمل على ت�سجيع �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني على �إدخال �لتكنولوجيا �حلديثة، من خالل 
�ملزيد من �إجر�ء�ت �لتثقيف و�لتوعية على دور مثل هذ� �لعامل يف حت�سني �الأد�ء وتطوير 
�ملن�ساآت �ل�سناعية مبا ميكنها من زيادة �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل فيها.وهذه �لنتائج 
معوقات  بني  تر�بطًا  هناك  �أن  على  تن�س  �لتي  �لثانية  �لبحث  فر�سية  �سحة  تثبت  كلها 

�لتكوين �لر�أ�سمايل �ملختلفة يف �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم.
فقد  �ل�سناعي،  �لن�ساط  ونوع  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  معوقات  بني  �لعالقة  ناحية  ومن 
باأن  يقول  �لذي  �لدر��سة  و�سعته  �لذي  �الفرت��س  مع  ما  حد  �إىل  متو�فقة  �لنتائج  جاءت 
�لن�ساط  طبيعة  باختالف  تختلف  �ل�سناعات  تو�جه  �لتي  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  معوقات 
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�ل�سناعي �لذي متار�سه هذه �ل�سناعات، �أي �أن �ل�سناعات �لغذ�ئية تو�جه معوقات تختلف 
عن تلك �لتي تو�جهها �ل�سناعات �الأخرى، مثل �لكيماوية وغريها، حيث تبني من �لنتائج 
بدرجات  ولكن  جميعها  �ل�سناعات  تو�جه  �لدر��سة  جماالت  بح�سب  �ملبوبة  �ملعوقات  �أن 
خمتلفة، فاأحيانا ت�سل هذه �ملعوقات �إىل حد �لداللة و�أحيانا ال ت�سل، فال�سناعات �لغذ�ئية، 
و�ل�سناعات �لكيماوية تت�سابه يف �ملعوقات بينما �سناعة �لتعدين تو�جه معوقات �لقو�نني 
و�الإجر�ء�ت و�لتمويل، و�سناعة �لرخام و�حلجر تو�جه معوقات �الحتالل �الإ�رص�ئيلي ب�سكل 
ت�سل  مل  �لتحويلية  �ل�سناعات  �أن  لالنتباه  �لالفت  و�ل�سيء  �ل�سناعات،  باقي  من  �أكرب 
�ملعوقات �خلا�سة بها �إىل حد �لداللة �الإح�سائية، مما يعني �أن هذه �ملعوقات ال تعّد مهمة 
من وجهة نظر هذه �ل�سناعات، وقد يعود �ل�سبب يف ذلك �إىل متّيز هذه �ل�سناعات عن غريها 

يف جماالت �الإنتاجية، و�الإد�رة و�لت�سويق و�ال�ستثمار وغريها.

6. النتائج والتوصيات: 
�لقطاع  تعرت�س  �لتي  �لر�أ�سمايل  للتكوين  معوقًا   34 باختبار  �لدر��سة  هذه  قامت 
�ل�سناعي يف حمافظة طولكرم، حيث بني حتليل �لبيانات �أن هناك 32 معوقًا مهما من بني 
باأهميتها  و�أن هذه �ملعوقات تختلف  هذه �ملعوقات، وهناك تر�بط بني 25 معوقًا منها، 
النحو  على  للبحث  الرئي�صة  النتائج  ا�صتخال�س  وميكن  �ل�سناعي،  �لن�ساط  باختالف 

الآتي: 
وجود �الحتالل �الإ�رص�ئيلي وما ينبثق عنه من �سيا�سات و�إجر�ء�ت وعر�قيل تعوق . 1

�لتكوين �لر�أ�سمايل يف �ملن�ساآت �ل�سناعية، ويقف عقبة �أمام تو�سع هذ� �لقطاع وتطوره.
�خلا�سة . 2 �ملحلية  �لظروف  �أن  �إىل  �لدر��سة  تو�سلت  �ملحلية،  �لهيئات  �سعيد  على 

مبناطق �ملحافظة ال ت�سجع على زيادة �ال�ستثمار، مما يدل على �سعف دور �لهيئات �ملحلية 
يف ت�سجيع �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل وحتفيزهما يف �ملن�ساآت �ل�سناعية يف حمافظة 
طولكرم، �الأمر �لذي يدل على عدم وجود �خلطط و�لرب�مج �لو��سحة من قبل هذه �لهيئات من 
ناحية، ومن ناحية �أخرى عدم �إدر�ك هذه �لهيئات لدورها �لفاعل و�ملوؤثر يف عملية تطور 

وتو�سع �لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم.
�أظهرت . 3 فقد  نف�سها،  �ل�سناعية  باملن�ساآت  �خلا�سة  �لد�خلية  لل�سوؤون  بالن�سبة 

�لنتائج �أن هناك عدد�ً من �لعقبات يف هذ� �ملجال، مثل قلة م�سادر �لدخل و�الأرباح، وتدين 
�الدخار، و�العتماد على �الأ�ساليب �الإنتاجية �لتقليدية، و�نخفا�س م�ستوى مهارة �لعاملني، 
وعدم تبني �أ�ساليب �إد�رية حديثة، وعدم �متالك �ملن�ساأة للخطط �لتطويرية، وعدم ��ستخدم 
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�أو  بد�ئية  �إنتاجية  �أ�س�سًا  �أن هذه �ملن�ساآت تتبع  تكنولوجيا �ملعلومات ونظمها، مما يعني 
تقليدية، و�أ�ساليب �إد�رية فردية، مما ينعك�س �سلبًا على م�سرية تو�سع ��ستثمار�تها وتطورها.

للبيانات . 4 �الإح�سائية  �لنتائج  ت�سري  �لفل�سطينية،  و�الإجر�ء�ت  �لقو�نني  على �سعيد 
فعاًل �إىل �أن �لقو�نني و�الإجر�ء�ت �لفل�سطينية �خلا�سة بالقطاع �ل�سناعي، ال تلبي متطلبات 
�لتكوين �لر�أ�سمايل، وال ت�سل �إىل م�ستوى �لت�سجيع و�لتحفيز �لفّعال لال�ستثمار وزيادته يف 
�لقطاع �ل�سناعي يف حمافظة طولكرم، خا�سة فيما يخ�س كاًل من قانون ت�سجيع �ال�ستثمار 
�لفل�سطيني، وقانون �ل�رص�ئب �لفل�سطيني، و�إجر�ء�ت �ملو��سفات و�ملقايي�س، وميكن �لقول 
�ل�سغرية  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  ت�سب يف م�سلحة  ال  و�الإجر�ء�ت  �لقو�نني  مثل هذه  �إن  هنا 
و�ملتو�سطة، علما باأن �لغالبية �لعظمى ملفرد�ت عينة �لدر��سة تتبع هذه �لفئة من �ملن�ساآت.

�حلكومي، . 5 �لتمويل  م�سادر  �سعف  فاإن  بالتمويل،  �خلا�سة  للمعوقات  وبالن�سبة 
و�رتفاع تكاليف �لتمويل كانت من �أهم �ملعوقات، هذه �لنتائج تبني مدى قوة �لعر�قيل �لتي 
و�خلا�س  �لر�أ�سمايل  �لتكوين  بخ�سو�س  طولكرم  حمافظة  يف  �ل�سناعي  �لقطاع  يو�جهها 

باالأمور �ملتعلقة بالتمويل، وتكاليفه، وخروج ر�أ�س �ملال من �ملحافظة.
تختلف �ملعوقات �لتي تو�جه �ملن�ساآت �ل�سناعية من حيث �الأهمية، �أي �أن �ملن�ساآت . 6

�ل�سناعية ال تو�جه جميع �لعقبات �لتي حددتها �لدر��سة بالدرجة نف�سها من �الأهمية، وميكن 
اإدراج النتائج يف هذا املجال على النحو الآتي: 

وجود �الحتالل �الإ�رص�ئيلي كمعوق للتكوين �لر�أ�سمايل، وما ينبثق عنه من معوقات أ. 
�أكرث ما يوؤثر على �ملن�ساآت �لتي تعمل يف جمال �سناعة �لرخام و�حلجر، يليها �ل�سناعات 

�لغذ�ئية، ومن ثم �ل�سناعات �لكيماوية.
�ملعوقات �خلا�سة بالهيئات �ملحلية و�ملتمثلة يف �لظروف �القت�سادية �ل�سائدة ب. 

�ال�ستثمار  وبر�مج حتفيز  �ملحافظة،  �ملتو�فرة يف  �لتحتية  و�لبنية  �ملحافظة،  مناطق  يف 
وت�سجيعه وغريها من �ملعوقات �أكرث ما توؤثر على �ل�سناعات �لكيماوية، يليها �ل�سناعات 

�لغذ�ئية.
�ملعوقات �خلا�سة باملن�ساآت �ل�سناعية نف�سها، و�ملتمثلة يف قلة م�سادر �لدخل ت. 

�الإنتاجية  �الأ�ساليب  و�الأرباح، وتدين م�ستوى �الدخار الأ�سحاب �ملن�ساآت، و�العتماد على 
�لتقليدية، وتدين م�ستوى �ملهارة و�لتدريب و�الإنتاجية بالن�سبة للقوى �لعاملة، �أكرث ما توؤثر 
على �ل�سناعات �لكيماوية، �لتي تو�جه هذ� �لنوع من �ملعوقات ب�سكل �أكرب من غريها من 

�ل�سناعات 



187

2014 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية - اجمللد األول - ع )1( - كانون 

�ملعوقات �خلا�سة بالقو�نني و�الإجر�ء�ت و�ملتمثلة يف قانون ت�سجيع �ال�ستثمار 	. 
لالبتكار�ت  �ال�ستثمارية  �لبيئة  مالءمة  وعدم  �لفل�سطيني،  �ل�رص�ئب  وقانون  �لفل�سطيني 
و�الخرت�عات، و�إجر�ء�ت ومتطلبات �ملو��سفات و�ملقايي�س �لفل�سطينية، �أكرث ما توؤثر على 

�ل�سناعات �لغذ�ئية، يليها �سناعات �لتعدين ثم �ل�سناعات �لكيماوية.
على ج.  توؤثر  ما  �أكرث  فرعية  معوقات  من  حتتها  يندرج  وما  �لتمويل،  معوقات 

�ل�سناعات �لغذ�ئية و�سناعة �لتعدين.
�إن �أكرث �ل�سناعات عر�سة �إىل معوقات �لتكوين �لر�أ�سمايل هي �ل�سناعات �لغذ�ئية، 	. 

تليها �ل�سناعات �لكيماوية، ومن ثم �سناعة �لتعدين و�لرخام، كما يالحظ �أن �ل�سناعات 
�الأخرى تو�جه حتديات �قل �أهمية ب�ساأن �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل فيها.

وبناًء على ما تقدم من نتائج فاإن الدرا�صة تو�صي مبا ياأتي: 
و�القالع . 1 �حلديثة،  �الإد�رية  �الأ�ساليب  باتباع  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  قيام  �رصورة 

عن �الأ�ساليب �الإد�رية �لتقليدية، وزيادة �لرتكيز على �جلو�نب �الإد�رية �لتي من �ساأنها �أن 
ترفع �الأد�ء، وت�ساعد �ملن�ساآت �ل�سناعية على زيادة قدرتها على تر�كم ر�أ�س �ملال و�لتكوين 

�لر�أ�سمايل.
بر�مج . 2 خالل  من  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �لعاملة  �لقوى  باإعد�د  �الهتمام  �رصورة 

وحت�سني  �الإنتاجية،  على  �إيجابي  �أثر  من  لذلك  ملا  و�لتاأهيل،  �لتدريب  يف  وهادفة  مميزة 
�الأد�ء و�لتو�سع و�لتطور.

يخدم . 3 مبا  �لفل�سطينية  و�ملقايي�س  �ملو��سفات  �إجر�ء�ت  ملر�جعة  �رصورة  هناك 
يف  خا�سة  �ل�سناعي  �لقطاع  يف  �ال�ستثمار  ظروف  وحت�سني  وتطوره  �ل�سناعي  �لقطاع 

حمافظة طولكرم.
يجب على �ل�سيا�سة �القت�سادية �لفل�سطينية �أن تقوم بر�سم ��سرت�تيجيات ��ستثمارية . 4

�أن تخدم �لقطاع �ل�سناعي ب�سكل يجعله قادر�ً على  �أجل  و�سناعية و��سحة وحمددة، من 
مو�جهة �لتحديات و�لعقبات �لتي حتول دون زيادة �ال�ستثمار وتر�كمه.

�ال�ستثمار . 5 ت�سجيع  يف  ودوره  �لفل�سطيني  �ل�رص�ئب  بقانون  �الهتمام  �رصورة 
و�لتكوين �لر�أ�سمايل، و�لعمل على مر�جعته �لتعديالت �لالزمة عليه و�إجر�ئها من وقت �إىل 

�آخر مبا يخدم تطور �لقطاع �ل�سناعي وزيادة �ال�ستثمار فيه.
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بالن�سبة . 6 �لتمويل  تكلفة  تقليل  على  تعمل  و�ئتمانية  نقدية  �سيا�سات  �تباع  يجب 
وموؤ�س�سات  �ل�سناعي  باال�ستثمار  خا�سة  �سناديق  �إن�ساء  خالل  من  �ل�سناعي،  للقطاع 

متويل تكون قادرة على توفري �لتمويل بتكلفة معقولة �إىل �مل�ستثمر �ل�سناعي.
توفري . 7 خالل  من  �حلديثة  �لتكنولوجيا  توظيف  على  �ل�سناعي  �لقطاع  حث  يجب 

�لبيئة �ملالئمة لذلك.
�ال�ستثمار . 8 لت�سجيع  �ملنا�سبة  و�لقو�نني  �لتحتية  �لبنية  دور  على  �لدر��سة  توؤكد 

و�لتكوين �لر�أ�سمايل يف �لقطاع �ل�سناعي �لفل�سطيني
�رصورة �تباع �سيا�سات جتارية من �ساأنها �أن تعمل على حت�سني �أد�ء �ل�سوق �ملحلي . 9

وفتح منافذ ت�سويقية جديدة على �مل�ستويني �الإقليمي و�لعاملي.
�رصورة توفري �لظروف �ال�ستثمارية �ملالئمة الإدخال �أ�ساليب �الإنتاج �حلديثة �لتي . 10

من �ساأنها �أن ترفع من �الإنتاجية، وحت�سني �الأد�ء، �للذين ي�ساهمان �إىل حد كبري يف تذليل 
معوقات �ال�ستثمار و�لتكوين �لر�أ�سمايل.

وممار�سته . 11 �الحتالل،  �أثر  من  بالتقليل  �لفل�سطينية  �لوطنية  �ل�سلطة  قيام  �رصورة 
على  و�لعمل  �لفل�سطينية،  �ل�سناعية  �ملن�ساآت  جتاه  �لر�أ�سمايل  و�لتكوين  �ال�ستثمار  على 
�إعطاء �القت�ساد �لفل�سطيني و�ملن�ساآت �ل�سناعية نوعًا من �لتحرر و�ال�ستقالل عن �الحتالل 
و�القت�ساد �الإ�رص�ئيلي، حتى ي�ستطيع �القت�ساد �لفل�سطيني ممثاًل بقطاعاته ومن�ساآته من 

ممار�سة حياته �القت�سادية ب�سكل �أف�سل.
�إدخال . 12 على  �لفل�سطيني  �ل�سناعي  �لقطاع  ت�سجيع  على  للعمل  �رصورة  هناك 

دور مثل هذ�  و�لتوعية على  �لتثقيف  �إجر�ء�ت  �ملزيد من  �حلديثة، من خالل  �لتكنولوجيا 
�ال�ستثمار  زيادة  من  ميكنها  مبا  �ل�سناعية  للمن�ساآت  و�لتطور  �الأد�ء  حت�سني  يف  �لعامل 

و�لتكوين �لر�أ�سمايل فيها.
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