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ملخص:
الأرا�ضي  يف  الأعمال  منظمات  تواجهها  قد  التي  الأخطار  قيا�ص  اإىل  البحث  يهدف 
ملالءمته  نظراً  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم  الغر�ص  ولهذا  الفل�ضطينية، 
ووزعت  العالقة،  ذات  الأدبيات  من  متغرياتها  ا�ضتقُت  ا�ضتبانة  اأُعدت  البحث، حيث  طبيعة 
مفردة(،   120( الفل�ضطينيني  الأعمال  رجال  جمتمع  الأوىل  متثل  م�ضتقلتني  عينتني  على 
ومتثل الثانية كبار املوظفني احلكوميني )50 مفردة( يف اأربعة وزارات ذات عالقة مبا�رشة 
بال�ضاأن القت�ضادي. تو�ضلت الدرا�ضة اإىل نتيجة رئي�ضة مفادها اأن بيئة الأعمال الفل�ضطينية 
–اإجماًل– تعد خطرة ملمار�ضة الأعمال. وعند حتليل نتائج العينتني ب�ضكل منف�ضل، تبني 
اإىل حد ما، واأما  الأعمال يف فل�ضطني كانت �ضلبية  الأعمال نحو بيئة  اأن اجتاهات رجال 
عينة كبار املوظفني احلكوميني فقد كانت اجتاهاتهم اأكرث اإيجابية. واأخرياً قدمت الدرا�ضة 
الأرا�ضي  يف  ال�ضتثمارية  البيئة  لتح�ضني  خمتلفة  جمالت  يف  التو�ضيات  من  جمموعة 

الفل�ضطينية.
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Abstract:
The main purpose of this research is to measure the risks that business 

enterprises might face when doing business in Palestine. To achieve this 
purpose, the descriptive analytical methodology was employed as it suits 
this kind of research. A questionnaire reflecting the main variables of the 
research was prepared and distributed to a sample of 120 business men and 
50 high ranked government employees in four ministries concerned directly 
with economic affairs. The research came up with a main conclusion that- the 
overall- business environment in Palestinian territories is considered risky. 
When analyzing the two samples independently, the results showed that the 
attitudes of businessmen towards the business environment were negative to 
some extent, whereas the high ranked government employees showed more 
positive attitudes. Finally, the research put forward a set of recommendations, 
in various spheres, to improve the overall investment climate in Palestine.
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مقدمة:
تواجه منظمات الأعمال –�ضواء اأكانت حملية Local Companies اأم متعددة املحلية 
Multidometic اأم كونية Global– العديد من املخاطر يف البلدان التي تعمل بها، مما يوؤثر 

ثناياها  بيئات حتمل يف  وفعالية يف  بكفاءة  العمل  على  املنظمات  هذه  قدرة  على  �ضلبًا 
اأخطارا خمتلفة. لهذا كله، حتاول املنظمات عمل حتليل ا�ضرتاتيجي للمعطيات البيئية كافة 
يف البلدان التي تنوي ال�ضتثمار فيها، بهدف التعرف اإىل مواطن اخلطر واجلذب فيها متهيداً 
لتخاذ القرار بال�ضتثمار اأو عدمه. والأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال يف البلدان 
امل�ضيفة لال�ضتثمار كثرية ومتنوعة، فهناك املخاطر القت�ضادية املتمثلة باأخطار تبادل 
العمالت، وارتفاع معدلت الت�ضخم، وارتفاع مديونية ال�رشكات واحلكومات، والرتاجع يف 
القت�ضادية  املفرطة على احلياة  والرقابة  الطلب،  وانكما�ص  املالية،  الأوراق  اأ�ضواق  قيمة 
والعنف،  ال�ضيا�ضي  ال�ضتقرار  بعدم  املتمثلة  ال�ضيا�ضية  الأخطار  اأي�ضًا  وهناك  وغريها. 
الأخطار  هناك  اأن  كما  وغريها.  الإقليمية  والنزاعات  وامل�ضادرة  امللكية  ونزع  والتاأميم 
القانونية التي تتمثل مبنظومة القوانني والت�رشيعات التي قد تقّيد عمل منظمات الأعمال، 
وحتول دون حتقيق اأهدافها. كما اأن املكّون الثقايف والجتماعي يف بلد ما قد ي�ضكل خطراً 
على منظمات الأعمال، فبع�ص ال�رشكات مل ت�ضتطع ممار�ضة اأعمالها يف بع�ص البلدان ب�ضبب 
املناوءة الثقافية ملثل هذه الأعمال، الأمر الذي دفعها اإىل الن�ضالخ والبحث عن بيئة ترى 
اأنها مواتية لأعمالها. لهذا كله، جاء هذا البحث لقيا�ص الأخطار التي قد تواجهها منظمات 
الأعمال املحلية والأجنبية يف الأرا�ضي الفل�ضطينية، متهيداً لو�ضع تو�ضيات قد ت�ضاهم يف 

حت�ضني البيئة ال�ضتثمارية، وا�ضتقطاب ال�ضتثمارات املحلية والأجنبية.

مشكلة البحث وتساؤالته:
الفل�ضطينية  لالأرا�ضي  الإ�رشائيلي  الحتالل  من  عامًا  واأربعني  ثالثة  عن  َم  َنَ لقد 
ه يف بلد ذي اعتماد كامل على القت�ضاد الإ�رشائيلي. ففي حني حققت  اقت�ضاد �ضديد الت�ضوُّ
بلدان اأخرى يف املنطقة بع�ص النمو والت�ضنيع، ما زال القت�ضاد الفل�ضطيني يتمتع ب�ضفات 
القت�ضاد الأقل تطوراً حيث يقدر عدد العاملني يف امل�رشوع الواحد باأربعة عمال باملتو�ضط، 
 World Bank Publication, 2007,( 1927 وهذا الرقم ل يتعدى الأرقام التي �ضجلت عام
يف  �رشيع  تو�ضع  ح�ضل  املحلي،  الناجت  اإجمايل  من  الزراعة  ح�ضة  هبطت  وفيما   .)p.1

اخلدمات والقطاع العام بدعم من اجلهات املانحة والتحويالت من ت�ضدير العمالة، وبقيت 
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ح�ضة ال�ضناعة متدنية بن�ضبة ترتاوح بني 12%- 13%. وباملقارنة ميثل قطاع ال�ضناعة 
اأن الزيادة يف التكوين الإجمايل مل تكن  اإجمايل الناجت املحلي، كما  يف الأردن 30% من 
بالقدر املطلوب، فقد بلغ 1082، 1022، 1276، 1420، 1159، 1315 مليون دولر خالل 
احل�ضابات  الفل�ضطيني،  لالإح�ضاء  املركزي  )اجلهاز  التوايل  على   2003 – الأعوام 2008 
الفل�ضطينية.  الأرا�ضي  يف  ال�ضتثمار  �ضعف  على  يدل  مما   ،  )2003  –  2008 القومية، 
لتمكني  اأو�ضلو  اتفاقيات  اإطار  يف  املحدود  الذاتي  احلكم  على  معقودة  الآمال  كانت  وقد 
القطاع اخلا�ص من الإقالع، ولدى التحرر من القيود التي يفر�ضها الحتالل، ميكن لرجال 
اأن ي�ضتثمروا ب�ضكل �رشيع و�ضيتمكن القت�ضاد عندئذ من  الفل�ضطينيني والأجانب  الأعمال 
جذب ال�ضتثمارات اخلارجية، ولكن ل�ضوء احلظ مل ُيرتجم ذلك على اأر�ص الواقع، وتعر�ص 
القت�ضاد الفل�ضطيني ملعاناة اأكرب منذ اأو�ضلو. وعلى الرغم من جهود ال�ضلطة الفل�ضطينية يف 
جمال حت�ضني البيئة ال�ضتثمارية، فاإن غياب روؤية تنموية وا�ضحة لالقت�ضاد الفل�ضطيني، 
والفتقار اإىل �ضيا�ضات تنموية اقت�ضادية من�ضقة، وخطة �ضمولية لالإ�ضالح القانوين، وعدم 
اكتمال منظومة القوانني الالزمة، و�ضعف كفاءة الإدارة العامة، كل ذلك اأ�ضهم يف �ضعف 
دوراً  الإ�رشائيلية  املمار�ضات  ذلك  جانب  اإىل  ت  واأدَّ  .  ) �ص.  ،2002 )مكحول،  ال�ضتثمار 
�ضبق  مما  الإنتاجية.  القطاعات  يف  وبخا�ضة  الفل�ضطينية،  الأرا�ضي  يف  لال�ضتثمار  معوقًا 
يظهر اأن امل�ضكلة الرئي�ضة للبحث تكمن يف �ضعف ال�ضتثمار يف الأرا�ضي الفل�ضطينية، وهذا 
ال�ضعف يعود اإىل اأ�ضباب عدة بع�ضها خارجي له عالقة بالحتالل، وبع�ضه داخلي له عالقة 
بالإدارة القت�ضادية لالقت�ضاد الفل�ضطيني الأمر الذي ي�ضتدعي البحث يف املو�ضوع للتعرف 
اإىل اأ�ضباب هذا ال�ضعف، وما هي الأخطار التي حتيق مبنظمات الأعمال، وحتول دون قيامها 

مبمار�ضة اأعمال يف فل�ضطني، وعليه يحاول البحث الإجابة على الت�ساوؤلت الآتية:
الأعمال؟ وما  الفل�ضطينية بيئة خطرة ملمار�ضة  الأرا�ضي  الأول: هل تعد  الت�ضاوؤل  ● 
الأخطار التي قد تواجه منظمات الأعمال يف فل�ضطني؟ .وي�ضتق من هذا الت�ضاوؤل ت�ضاوؤلت 

ثالثة:
الت�ضاوؤل الفرعي الأول: هل ت�ضكل البيئة ال�ضيا�ضية- القت�ضادية الكلية الفل�ضطينية  - 

خطورة على منظمات الأعمال؟ 
على  خطورة  املحلية  القت�ضادية  الظروف  ت�ضكل  هل  الثاين:  الفرعي  الت�ضاوؤل  - 

منظمات الأعمال؟ 
الفل�ضطينية  اخلارجية  القت�ضادية  العالقات  ت�ضكل  هل  الثالث:  الفرعي  الت�ضاوؤل  - 

خطورة على منظمات الأعمال؟ 
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الأرا�ضي  يف  الأعمال  منظمات  على  خطورة  العنا�رش  اأكرث ●  ما  الثاين:  الت�ضاوؤل 
الفل�ضطينية )الأكرث خطورة ثم الأقل( ؟ 

الت�ضاوؤل الثالث: هل تختلف اجتاهات رجال الأعمال وكبار املوظفني احلكوميني  ● 
نحو الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال يف فل�ضطني؟ 

الت�ضاوؤل الرابع: هل هناك اختالف يف اجتاهات رجال الأعمال الفل�ضطينيني نحو  ● 
الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال تبعًا لقطاع الأعمال؟ 

الت�ضاوؤل اخلام�ص: هل تختلف اجتاهات رجال الأعمال الذين دخلوا يف �رشاكات  ● 
مل  الذين  اأولئك  عن  فل�ضطني  يف  الأعمال  خماطر  نحو  اأجنبية  اأعمال  منظمات  مع  اأعمال 

يدخلوا يف �رشاكات؟ 
الأعمال يف  الأعمال نحو خماطر  ال�ضاد�ص: هل تختلف اجتاهات رجال  الت�ضاوؤل  ● 

فل�ضطني تبعًا ملتغري �ضنوات العمل يف ال�ضوق؟ 

أهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث يف اأنه جاء بعد مرور ما يقرب من �ضبع �ضنوات على خطة الإ�ضالح 
القت�ضادي التي قامت بها احلكومات الفل�ضطينية منذ منت�ضف عام 2002، والتي ركزت 
اأ�ض�ص  على  الفل�ضطيني  النظام  بناء  اإعادة  اإىل  احلاجة  الأوىل:  ملحتني:  �رشورتني  على 
موؤ�ض�ضاتية، والثانية: احلاجة اإىل اإجراءات وبرامج تهدف اإىل اإ�ضالح اأوجه اخللل والف�ضاد 
وتكري�ص العدالة وال�ضفافية يف الأداء الإداري واملايل. وتاأكيداً على ذلك جاء برنامج احلكومة 
الثالثة ع�رشة ليوؤكد على ال�رشورتني ذاتهما متهيداً لإنهاء الحتالل واإقامة الدولة )برنامج 
احلكومة الثالثة ع�رشة، اآب، 2009( . يف الواقع، هذا البحث �ضيكون ذا اأهمية بالغة للحكم 
على قدرة برامج الإ�ضالح القت�ضادي والإداري والقانوين التي قامت به ال�ضلطة الفل�ضطينية 
اأن  الأعمال فيها، وبخا�ضة  والتخفيف من خماطر  فل�ضطني،  الأعمال يف  بيئة  يف حت�ضني 
ال�ضلطة الفل�ضطينية واملنظمات الدولية توؤكد اأن حت�ضنًا ملحوظًا قد ح�ضل على اأداء القت�ضاد 
الناجت  يف  النمو  الدويل  النقد  �ضندوق  قدر  فقد  الأخرية،  ال�ضنوات  ثالث  خالل  الفل�ضطيني 
يف   %8.5 بواقع   2009 ل�ضنة   %6.8 الفل�ضطينية  الأرا�ضي  يف  احلقيقي  الإجمايل  املحلي 
ال�ضفة الغربية، وواحد باملائة يف قطاع غزة، واأن البطالة يف ال�ضفة الغربية انخف�ضت من 
20% اإىل 18% يف الن�ضف الثاين من �ضنة IMF Report, 13 April, 2010( 2009( . كما 
اأن البحث �ضي�ضاهم يف التعرف على اأخطار الأعمال يف فل�ضطني، الأمر الذي �ضي�ضاعد على 
و�ضع �ضيا�ضات وا�ضرتاتيجيات كلية وجزئية جديدة، وت�ضويب القائم منها بهدف حت�ضني 

بيئة الأعمال وا�ضتقطاب ال�ضتثمارات املحلية والأجنبية.
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أهداف البحث:
يهدف البحث اإىل حتقيق الأهداف الآتية:

التي  والقانوين  واملايل  والإداري  القت�ضادي  الإ�ضالح  برامج  قدرة  من  التحقق  ♦ 
الفل�ضطينية يف حت�ضني بيئة الأعمال يف فل�ضطني والتخفيف من خماطر  ال�ضلطة  قامت به 

الأعمال فيها.
التعرف اإىل الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال يف الأرا�ضي الفل�ضطينية. ♦ 

احلكوميني  املوظفني  وكبار  الأعمال  رجال  اجتاهات  يف  الختالف  اإىل  التعرف  ♦ 
نحو الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال.

منظمات  تواجهها  قد  التي  الأخطار  نحو  الجتاهات  يف  الختالف  اإىل  التعرف  ♦ 
الأعمال تبعًا لقطاع الأعمال.

منظمات  تواجهها  قد  التي  الأخطار  نحو  الجتاهات  يف  الختالف  اإىل  التعرف  ♦ 
الأعمال تبعًا ل�ضنوات العمل يف ال�ضوق.

خماطر  من  واحلد  ال�ضتثمارية،  البيئة  حت�ضني  يف  ت�ضاهم  قد  تو�ضيات  اقرتاح  ♦ 
الأعمال يف فل�ضطني.
حمددات البحث:

الأعمال  رجال  نظر  وجهة  من  الدرا�ضة  قيد  الظاهرة  درا�ضة  على  البحث  يقت�رش  ♦ 
ت�ضخي�ص  على  الأقدر  هما  الفئتني  هاتني  اأن  اعتبار  على  احلكوميني،  املوظفني  وكبار 
خماطر الأعمال. يف فئة كبار املوظفني احلكوميني، اقت�رش البحث على املوظفني من فئة 
مدير عام فاأعلى يف اأربع موؤ�ض�ضات حكومية ذات عالقة باملو�ضوع القت�ضادي وهي: وزارة 
املالية، وزارة القت�ضاد الوطني، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، والهيئة العامة لت�ضجيع 
ال�ضتثمار. ويف فئة رجال الأعمال، اقت�رش البحث على رجال الأعمال الفاعلني وامل�ضجلني 
لدى جمعية رجال الأعمال الفل�ضطينيني لغاية تاريخ 2010/4/10م، وا�ضتثني الأع�ضاء 

املوؤازرون للجمعية.
اقت�رش البحث على درا�ضة الظاهرة من وجهة نظر رجال الأعمال وكبار املوظفني  ♦ 
احلكوميني يف ال�ضفة الغربية، ومل ت�ضمل الدرا�ضة قطاع غزة نظراً لالأو�ضاع الراهنة، و�ضعوبة 
الفل�ضطينية يف  ال�ضلطة  اإىل غياب موؤ�ض�ضات  التوا�ضل مع رجال الأعمال هناك، بالإ�ضافة 

القطاع.
حتدد البحث مو�ضوعيًا بثالثة حماور رئي�ضة هي: البيئة ال�ضيا�ضية- القت�ضادية  ♦ 

الكلية- والظروف القت�ضادية املحلية، والعالقات القت�ضادية اخلارجية.
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جمتمع البحث والعينة:
ا�ستمل املجتمع الكلي للبحث على جمتمعني فرعيني، الأول: هو جمتمع رجال 
الأعمال الفاعلني وامل�ضجلني لدى جمعية رجال الأعمال الفل�ضطينيني وعددهم 200، والثاين: 
هو جمتمع كبار املوظفني احلكوميني واملكّون من املديرين العامني والوكالء امل�ضاعدين 
وزارة  الوطني،  القت�ضاد  وزارة  املالية،  وزارة  موؤ�ض�ضات حكومية هي:  اأربع  والوكالء يف 
التخطيط والتعاون الدويل، والهيئة العامة لت�ضجيع ال�ضتثمار، وقد بلغ عدد هذا املجتمع 
60. واأما العينة، فقد كانت م�ضحًا �ضاماًل لعنا�رش املجتمعني املبحوثني كافة، حيث وزعت 
من   %60( ا�ضتبانة   120 الأول  املجتمع  من  وا�ضرتد  املجتمعني،  عنا�رش  على  ال�ضتبانة 
مفردات  عدد  يكون  وبذلك   ،  )%83( الثاين  املجتمع  من  ا�ضتبانة  و%50  الكلي(  املجتمع 

جمتمع عينة الدرا�ضة الكلي هو 170 مفردة.

املنهج املستخدم يف البحث:

امليداين  امل�ضح  واأ�ضلوب  التحليلي،  الو�ضفي  املنهج  اُ�ضتخدم  البحث  اإناز  لغر�ص 
نظراً ملالءمته طبيعة البحث، فمن خالل هذا املنهج، و�ضفت الظاهرة قيد الدرا�ضة كما هي 
حا�ضلة فعاًل، كما ُدر�ضت الختالفات يف الجتاهات نحو الظاهرة تبعًا لبع�ص املتغريات 

امل�ضتقلة.
ذات  الأدبيات  من  وفقراتها  حماورها  اُ�ضتقت  ا�ضتبانة  الباحث  اأعد  ذاته،  وللغر�ص 
العالقة، حيث ا�ضتملت على ق�ضمني، يت�ضمن الأول بيانات عامة عن امل�ضتجوبني، واأما الق�ضم 
الظروف  الكلية،  القت�ضادية  ال�ضيا�ضية-  البيئة  رئي�ضة هي:  فيت�ضمن ثالثة حماور  الثاين 
حماور  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  اخلارجية.  القت�ضادية  والعالقات  املحلية،  القت�ضادية 
ال�ضتبانة وفقراتها ا�ضتقت من ثالثة م�ضادر رئي�ضة و�ضهرية يف جمال قيا�ص خماطر الأعمال 
 OECD، على امل�ضتوى الدويل، وهذه امل�ضادر هي: منظمة التعاون والتنمية القت�ضادية

Hodgetts & luthans, 2003, p.291, 101. Holt& wigginton, 2002, pp.103- 104

وُعدلت بع�ص الفقرات، واأ�ضيفت اأخرى لتتالءم مع اخل�ضو�ضية الفل�ضطينية.

صدق األداة وثباتها:

املحكمني  من  خم�ضة  على  عر�ضها  خالل  من  �ضدقها  اُخترب  ال�ضتبانة  اإعداد  بعد 
اأبدوا  الدويل، حيث  والت�ضويق  الدولية،  والإدارة  الدويل،  القت�ضاد  املتخ�ض�ضني يف جمال 
بع�ص املالحظات التي اأُخذ بها وُعدلت ال�ضتبانة يف �ضوئها. ولغر�ص قيا�ص ثبات الأداة 
اُ�ضتخدم اأ�ضلوبان: الأول: وزعت ال�ضتبانة على 20% من كال املجتمعني، وبعد ع�رشة اأيام 
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ال�ضتجابات  ُوزعت ثانية على املفردات ذاتها، واُحت�ضب معامل الرتباط بني متو�ضطات 
يف الفرتتني حيث بلغ )81.6%( ، مما يوؤكد اأن ال�ضتبانة تتمتع بدرجة عالية من العتماد 
والثبات، والثاين: اُ�ضتخرج معامل كرونباخ األفا لالأداة، حيث بلغ )86.6%( وهو اأعلى من 
الن�ضبة النمطية ملثل هذا النوع من الدرا�ضات )60%( الأمر الذي يوؤكد اأن الأداة متتاز بثبات 

عال )انظر اجلدول )1(( :

الجدول )1(

معامل كرونباخ ألفا لثبات األداة 

املحور

كبار املوظفنيرجال الأعمالاملجتمع الكلي

17050120

عدد 
الأ�سئلة

معامل 
كرونباخ

عدد 
الأ�سئلة

معامل 
كرونباخ

عدد 
الأ�سئلة

معامل 
كرونباخ

88.4%68.314%81.514%14جمال البيئة ال�ضيا�ضية- القت�ضادية الكلية
80.0%68.519%73.219%19جمال الظروف القت�ضادية املحلية

82.4%66.521%65.721%21جمال العالقات القت�ضادية اخلارجية
92.1%81.154%86.654%54املجال الكلي

املعاجلات اإلحصائية:
بعد جمع البيانات اأُدخلت اإىل احلا�سوب وُحللت با�ستخدام الربنامج الإح�سائي 

ال�سهري SPSS حيث ُوظفت النماذج الإح�سائية الآتية:
( فئة الو�ضط اأو القطع، واأية قيمة  املتو�سطات احل�سابية: وهنا اعتربت القيمة )2 ♦
على  خطورة  ت�ضكل  ل  الفقرة  اأو  املحور  اأن  )اأي  الإيجاب،  منطقة  يف  اعتربت  منها  اأعلى 
اأو  املحور  اأن  )اأي  ال�ضلبية  منطقة  يف  اعتربت   )2( من  اأقل  قيمة  واأية  الأعمال(،  منظمات 

الفقرة ت�ضكل م�ضدر خطورة على منظمات الأعمال( .
خماطر  نحو  ال�ضتجابات  متو�ضطات  يف  الفروقات  لقيا�ص  واُ�ضتخدم   : ♦ t اختبار 
الأعمال تبعًا لبع�ص املتغريات امل�ضتقلة، وبالتحديد تلك التي تتكون من م�ضتويني، وُحددت 
وجود الفروقات اأو عدم وجودها من خالل مقارنة قيمة الدللة املح�ضوبة )sig( مع الدالة 
يوجد  ل  اأنه  على  ذلك  ف�رش  الثانية،  من  اأكرب  الأوىل  كانت  فاإذا   ،α=0.05 الإح�ضائية 
اختالفات يف ال�ضتجابات نحو خماطر الأعمال تبعًا للمتغري امل�ضتقل قيد الدرا�ضة، وعك�ص 

ذلك ف�رش اأنه يوجد اختالفات يف ال�ضتجابات تبعًا للمتغري امل�ضتقل.
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احل�ضابية  املتو�ضطات  اإىل  ُنظر  الجتاهات،  يف  الفروقات  من  ال�ضالح  وملعرفة 
اأعلى تكون اجتاهاته نحو بيئة الأعمال اأكرث اإيجابية  للمتغريات، فاملتغري الذي متو�ضطه 

والعك�ص �ضحيح.
لقيا�ص  اُ�ضتخدم  اختبار  وهو   : ♦ One- Way Anova الأحادي  التباين  حتليل 
الفروقات يف متو�ضطات ال�ضتجابات نحو خماطر الأعمال تبعًا لبع�ص املتغريات امل�ضتقلة، 
عدم  اأو  الفروقات  وجود  وُف�رشرِّ  اأكرث،  اأو  م�ضتويات  ثالثة  من  تتكون  التي  تلك  وبالتحديد 
.)α = 0.05( مع الدالة الإح�ضائية )sig( وجودها من خالل مقارنة قيمة الدللة املح�ضوبة
اأنه ل يوجد اختالفات يف ال�ضتجابات  اأكرب من الثانية، ف�رش ذلك على  فاإذا كانت الأوىل 
اأنه يوجد  الدرا�ضة، وعك�ص ذلك ف�رش على  قيد  امل�ضتقل  للمتغري  تبعًا  الأعمال  نحو خماطر 

اختالفات يف ال�ضتجابات تبعًا للمتغري امل�ضتقل. 

أدبيات البحث: 

أواًل: اخللفية النظرية:

تواجه منظمات الأعمال اأخطاراً متعددة منها ما هو اقت�ضادي ين�ضاأ عن �ضوء الإدارة 
ي�ضبب  اأن  »اإمكانية  باأنه:  يعّرف  اأن  ميكن  القت�ضادي  واخلطر  البلد،  حلكومة  القت�ضادية 
�ضوء الإدارة القت�ضادية تغيريات هائلة يف بيئة الأعمال بالبلد، والتي توؤثر �ضلبًا يف اأرباح 
املنظمات وغاياتها الأخرى« )جامعة القد�ص املفتوحة، 2010، �ص. 353(. ومن املوؤ�رشات 
على �ضوء الإدارة القت�ضادية يف بلد ما، ارتفاع معدلت الت�ضخم، وارتفاع املديونية لل�رشكات 
واحلكومات، وانكما�ص الطلب املحلي، وال�ضيا�ضات القت�ضادية غري املالئمة ...اإلخ. وهناك 
البلدان امل�ضت�ضيفة لال�ضتثمار،  التي قد تواجهها منظمات الأعمال يف  ال�ضيا�ضية  الأخطار 
وهذه الأخطار ناجتة عن الأو�ضاع ال�ضيا�ضية القائمة يف بلد ما، وعن عدم ا�ضتقرار النظام 
ال�ضيا�ضي، وعن القرارات غري املدرو�ضة التي تتخذها بع�ص النظم ال�ضيا�ضية، والتي قد ت�ضكل 
خطراً على املنظمات العاملة هناك. ومن الأخطار ال�ضيا�ضية ال�ضائعة ما يتعلق بامل�ضادرة 
والتاأهيل   expropriation التعوي�ص  بع�ص  مقابل  امللكية  من  والتجريد   ،Confiscation
دون تعوي�ص Domestication، والذي يحدث عندما تقوم الدول امل�ضيفة لالأعمال، وب�ضكل 
مربمج بالت�ضبب بنقل ملكية ال�ضتثمار الأجنبي اإىل م�ضتثمر حملي من خالل جمموعة من 
املرا�ضيم احلكومية التي تعزز ملكية املحلي يف هذه املنظمات، واحل�ضول على ح�ضة من 
تن�ضاأ  التي  القانونية  الأخطار  هناك  اأن  كما   .  )cateora, 2005, pp.164- 165( اإدارتها 
حينما يف�ضل النظام القانوين لبلد ما يف تقدمي تدابري كافية يف حال النزاعات التعاقدية اأو 
حماية حقوق امللكية، وهذه التدابري اإذا كانت �ضعيفة �ضيزداد احتمال خرق العقود و�رشقة 
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املمتلكات الفكرية، كما ين�ضاأ اخلطر القانوين عندما ل يتوافر يف بلد ما منظومة متكاملة 
الفاعلة تغطي جوانب احلياة كافة، مما ي�ضع بيئة الأعمال يف  القوانني والت�رشيعات  من 
خطر حمقق. يف الواقع، اإن الأعمال باأ�ضكالها كافة تعد اأهم مقومات النمو القت�ضادي، واأن 
ما يحدث من تغريات يف حجم واجتاهات الأعمال يحدد حجم واجتاهات التغيري يف الدخل 
يف  ال�ضتثمار  لأهمية  ونظراً  الكلية.  القت�ضادية  املوؤ�رشات  من  وغريها  والعمالة  املحلي 
الأعمال ت�ضعى الدول جاهدة من خالل �ضيا�ضاتها وت�رشيعاتها اإىل تهيئة الظروف املواتية 
لت�ضجيع الأعمال فيها. وكما ذكرنا فاإن العوامل املوؤثرة يف قرارات ال�ضتثمار تتعدد لت�ضمل 
مبا  املتغريات  هذه  عن  ويعرب  ثقافية،  واجتماعية  وقانونية  واقت�ضادية  �ضيا�ضية  عوامل 
لال�ضتثمار من  اأو حمفزة  بيئة طاردة  ت�ضكل يف جمملها  التي  ال�ضتثمارية  بالبيئة  يعرف 
اإحداث  يف  ال�ضتثمار  لأهمية  ونظراً  للم�ضتثمر.  وحماية  مايل  مردود  من  توفره  ما  خالل 
منو اقت�ضادي م�ضتدمي، ت�ضارع الدول اإىل اإ�ضدار رزمة من القوانني وال�ضيا�ضات والإجراءات 
املحفزة لال�ضتثمار )مكحول، 2007، �ص.100( . ويف هذا ال�ضياق طورت منظمة التعاون 
والتنمية القت�ضادية OECD اإطاراً عامًا لل�ضيا�ضات املوؤثرة يف ال�ضتثمار مل�ضاعدة الدول 
واملوؤ�ض�ضات ذات العالقة على �ضياغة �ضيا�ضات مالئمة. واُعتمد الإطار العام كمنج ومرجعية 
ل�ضيا�ضات ال�ضتثمار عام 2006. وقد بني الإطار العام على ثالثة مبادئ حتكم �ضياغة اأية 
-Policy Cohe  �ضيا�ضة اأو اإجراء موؤثر يف ال�ضتثمار وهي: تنا�ضق ال�ضيا�ضات والإجراءات
 Regular الأثر  وتقييم   Transparency & Accountability وامل�ضاءلة  والو�ضوح   ،ence
ال�ضتثمار  العام ع�رشة جمالت موؤثرة يف قرار  الإطار  evaluation of Policies. وي�ضمل 

يلخ�ضها ال�ضكل الآتي:

الإطار العام لل�ضيا�ضات
 املوؤثرة يف ال�ضتثمار

�ضيا�ضة ال�ضتثمار

حوكمة املوؤ�ض�ضات

حوافز ال�ضتثمار

ال�ضيا�ضة التجارية

�ضيا�ضة املناف�ضة

ال�ضيا�ضة ال�رشيبية

احلكم الر�ضيد 
يف القطاع العام

البنية التحتية

املوارد الب�رشية

ال�ضلوك التجاري 
امل�ضوؤول

www.oecd.org امل�ضدر: منظمة التعاون والتنمية القت�ضادية



22

فلسطني: في  األعمال  منظمات  تواجهها  قد  التي  األخطار  قياس 

د. ذياب جراردراسة حتليلية من وجهة نظر رجال األعمال وكبار املوظفني احلكوميني

وتناق�ص هذه املجالت 82 ق�ضية فرعية موؤثرة يف قرار ال�ضتثمار �ضيغت على �ضكل 
اأ�ضئلة موجهة اإىل �ضانع القرار يف القطاع العام واملوؤ�ض�ضات ذات العالقة، وحتدد الإجابة 

عنها جوانب الق�ضور، وما هو مطلوب ملعاجلة اخللل اإن وجد.

ثانياً: الدراسات السابقة:

يف الواقع، هناك درا�ضات كثرية تناولت بيئة الأعمال الفل�ضطينية بجوانبها املختلفة، 
ولكن �ضيتم يف هذا الباب اإبراز الدرا�ضات التي تناولت املو�ضوع بعموميته. 

يف درا�ضة قام بها مكحول )2002( بعنوان: »ال�ضتثمار والبيئة ال�ضتثمارية يف ال�ضفة 
الغربية وقطاع غزة«، فقد هدفت اإىل التعرف على توجهات ال�ضتثمار العام واخلا�ص يف 
املناطق الفل�ضطينية .ولتحقيق هذه الأهداف، ا�ضتخدمت الدرا�ضة اأ�ضاليب التحليل الو�ضفي 
للبيانات املن�ضورة وغري املن�ضورة التي توفرها اجلهات الر�ضمية، اإ�ضافة اإىل عينة مكونة 
وتو�ضلت  ال�ضتثمار.  ت�ضجيع  قانون  من  ا�ضتفادت  التي  امل�ضاريع  من  م�رشوعًا   30 من 
حجم  بلغ  حيث   ،1994  –  1999 الفرتة  خالل  ال�ضتثمار  موؤ�رشات  حت�ضن  اإىل  الدرا�ضة 
ال�ضتثمار الفل�ضطيني العام واخلا�ص خالل الفرتة 9.4 بليون دولر، وارتفعت ن�ضبة التكوين 
الراأ�ضمايل من الناجت املحلي الإجمايل من 37.4% خالل ال�ضنوات 1999 – 1994 اإىل %39 
تبلغ  اإذ  العاملية،  بامل�ضتويات  مقارنة  مرتفعة  الن�ضبة  هذه  واأُعتربت   ،1999 العام  خالل 
اإىل  20% يف دول الدخل املنخف�ص، و24% يف دول الدخل املرتفع. كما تو�ضلت الدرا�ضة 
نتيجة مفادها اأن هناك غيابًا لروؤية تنموية وا�ضحة لالقت�ضاد الفل�ضطيني، والفتقار اإىل 
خطة �ضمولية لالإ�ضالح القانوين، و�ضعف كفاءة الإدارة العامة، وتدخل اأجهزة ال�ضلطة يف 
الن�ضاط القت�ضادي، بالإ�ضافة اإىل املمار�ضات الإ�رشائيلية التي اأدت دوراً معوقًا لال�ضتثمار 
يف املناطق الفل�ضطينية. وقدمت الدرا�ضة تو�ضيات عدة يف جمالت ال�ضيا�ضة العامة، والبيئة 

القانونية، والإدارة املالية العامة، وال�ضيا�ضات التجارية... وغريها.
ويف درا�ضة اأخرى ملحكول )2007( حول »حمددات البيئة ال�ضتثمارية املواتية يف 
ال�ضوق الفل�ضطيني«، اأظهر فيها حمددات ال�ضتثمار يف الأرا�ضي الفل�ضطينية والتي كان اأهمها: 
�ضيا�ضات الحتالل، تاأخر الدول املانحة عن �ضداد التزاماتها املالية، تردي اأو�ضاع ال�ضيا�ضة 
الداخلية، �ضعف ال�ضعور بالأمن ال�ضخ�ضي واجلماعي، عدم اكتمال بناء املوؤ�ض�ضات العامة 
وتوا�ضع اأدائها، عدم اكتمال اإ�ضدار اأو تعديل منظومة القوانني والت�رشيعات، وغياب روؤية 
اأنه بالرغم من هذه املحددات  الفل�ضطيني. واأكد على  �ضيا�ضية وا�ضحة مل�ضتقبل القت�ضاد 
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  يتطلب من  وت�ضجيعه، وهذا  ال�ضتثمار  وا�ضعًا جلذب  فاإن هناك جماًل 
جهوداً كبرية لتح�ضني البيئة ال�ضتثمارية. واأخرياً قدمت الدرا�ضة تو�ضيات لتح�ضني البيئة 
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ال�ضتثمارية يف جمالت عدة منها: الإدارة العامة، البيئة القانونية والق�ضائية، التفاقيات 
التجارية وغريها.

وقام جامع، ن�سيم )2010( بدرا�ضة بعنوان »القت�ضاد الفل�ضطيني ومعوقات ال�ضتثمار 
كاأحد معوقات التنمية«، حيث هدفت اإىل درا�ضة العالقة بني الدخل والدخار وال�ضتثمار، 
وكذلك قيا�ص الكفاية احلدية لراأ�ص املال يف فل�ضطني، كما هدفت اإىل حتديد العوامل املوؤثرة 
على ال�ضتثمار، وتوفري اأر�ضية علمية كقاعدة لدرا�ضة حتليلية م�ضتقبلية حول ال�ضتثمارات 
الفل�ضطينية املحلية والأجنبية. ولتحقيق هذه الأهداف اُ�ضتخدم الأ�ضلوب الو�ضفي التحليلي 
من خالل العتماد على قاعدة معلوماتية واإح�ضائية تتمثل باحل�ضابات القومية لالأعوام 
 –  2006 لالأعوام  النقد  �ضلطة  عن  ال�ضادرة  املحلي  الناجت  ح�ضابات   ،1996  –  2008
وامل�ضتثمر  املخطط  من  لكل  بتوجيه  الدرا�ضة  وخل�ضت  اأخرى.  اإح�ضائية  ون�رشات   1999
وامل�رّشع القت�ضادي نحو اآليات ميكن اأن ترفع من الإنتاجية احلدية للقطاعات املختلفة، 
اأن تدين  الدرا�ضة على  اأكدت  ال�ضتثمارات املحلية والأجنبية. كما  �ضي�ضجع على جذب  مما 
م�ضتويات الإنتاجية احلدية والزيادة يف حجم النفقات اجلارية املتزامن مع انخفا�ص حجم 

النفقات التطويرية للموازنة العامة كان له الأثر الأكرب على م�ضتوى التنمية القت�ضادية. 
ويف درا�ضة للبنك الدويل )2007( بعنوان »تقييم املناخ ال�ضتثماري يف ال�ضفة الغربية 
وقطاع غزة: فتح الآفاق اأمام القطاع اخلا�ص«، اعتمد البحث على م�ضح من�ضاآت من خمتلف 
القطاعات منت�رشة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�ص ال�رشقية، ومل تغط الدرا�ضة بع�ص 
القطاعات القت�ضادية منها القطاع الزراعي وقطاع التجزئة والقطاع غري الر�ضمي. وجتدر 
الإ�ضارة اإىل اأن امل�ضح امليداين اأُنز يف �ضيف العام 2006 اأي قبل الإغالق على قطاع غزة، 
وقبل انقطاع امل�ضاعدات عن احلكومة الفل�ضطينية والذي بداأ يف اآذار 2006. ك�ضفت الدرا�ضة 
الرئي�ضة  التنقل تعد املعوقات  اإىل الأ�ضواق والقيود على حركة  اأن ت�ضاوؤل فر�ص الو�ضول 
اأمام منو امل�ضاريع التجارية الفل�ضطينية باملقارنة مع دول اأخرى يف املنطقة. كما اأظهرت 
اأن املناخ ال�ضتثماري الفل�ضطيني اإجماًل جيد: تدين الف�ضاد بن�ضبة ب�ضيطة، وفعالية ن�ضبية 
يف الإجراءات البريوقراطية، بالإ�ضافة على اأ�ضواق مالية متطورة. وبالرغم من ذلك مل تقم 
امل�ضاريع الفل�ضطينية بال�ضتثمار ب�ضكل كاٍف للمحافظة على فر�ضها يف املناف�ضة الدولية. 
بذلك  للقيام  م�ضتعدين  غري  اأنهم  اإل  لال�ضتثمار  بحاجة  اأنهم  امل�ضاريع  هذه  مديرو  ويدرك 
حلني احل�ضول على �ضمانات حول و�ضول اآمن ومتوقع اإىل الأ�ضواق املحلية والدولية. كما 
تو�ضلت الدرا�ضة اإىل نتيجة اأن معظم امل�ضاريع ل تتمتع بالتناف�ضية الدولية يف جمال ال�ضلع 
وارتفاع  امل�ضاريع  هذه  حجم  ل�ضغر  نتيجة  وذلك  فيها،  املتخ�ض�ضة  املتدنية  القيمة  ذات 
واعتربت  الإ�رشائيلي.  بالقت�ضاد  الفل�ضطيني  القت�ضاد  لرتباط  نتيجة  الإنتاج  تكاليف 
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الدرا�ضة تعاين  واأقل من 15% من عينة  ال�ضيولة،  الفل�ضطيني عايل  املايل  القطاع  الدرا�ضة 
رئي�ضة  معوقات  اأنها  على  احلكومية  والتعقيدات  الف�ضاد  عوامل  تبدو  ول  مالية.  قيود  من 
اأمام ال�ضتثمار، بل هي اأقل حدية مقارنة بدول املنطقة. وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن الإجراءات 

الأمنية الإ�رشائيلية والإغالقات كانت هي املعورِّق الأكرب ملمار�ضة الأعمال يف فل�ضطني.
ويف متوز من العام )2008( قام اجلهاز املركزي للإح�ساء الفل�سطيني بعمل م�ضح 
حول اجتاهات اأ�ضحاب/ مديري املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية ب�ضاأن الأو�ضاع القت�ضادية، حيث 
اُ�ضتخدم عينة مق�ضودة ذات مرحلتني، فقد اُعتمدت عينة امل�ضح ال�ضناعي لعام 2004 كاإطار 
للمعاينة يف املرحلة الأوىل، ويف املرحلة الثانية ُح�رشت جميع املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية التي 
�ضملها  التي  ال�ضناعية  للموؤ�ض�ضات  ال�ضناعي  الإنتاج  اإجمايل  من   %70 ن�ضبته  ما  ت�ضاهم 
عاماًل.   20 من  اأقل  ت�ضّغل  التي  املوؤ�ض�ضات  منها  م�ضتثنيًا  كافًة،   2004 ال�ضناعي  امل�ضح 
اأظهرت نتائج امل�ضح اأن هناك حت�ضنًا ملحوظًا ح�ضل على اأداء املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية خالل 
ال�ضناعي،  الإنتاج  �ضعيد  على  وذلك   ،2008 حزيران  �ضهر  مع  مقارنة   2008 متوز  �ضهر 

واحل�ضول على املواد الأولية، واإنتاجية العاملني، والأو�ضاع املالية والت�ضهيالت البنكية.
الأرا�ضي  يف  ال�ضتثمار  ملحددات  مب�ضح  الدويل  البنك  قام   ،2001 العام  ويف 
ال�ضتقرار  الناجمة عن عدم  امل�ضكالت  اأن  وتبني  العامل.  دول  يقابلها يف  وما  الفل�ضطينية 
ثم م�ضكلة  العامة، ومن  املوؤ�ض�ضات  الف�ضاد يف  يليها  املعوقات،  راأ�ص  تاأتي على  ال�ضيا�ضي 
ال�ضلوك  يليها  ال�رشيبي،  النظام  الفائدة،  اأ�ضعار  وارتفاع  ال�رشف،  اأ�ضعار  وتقلب  الت�ضخم 
بالتمويل،  عالقة  ذات  وم�ضكالت  العام،  القطاع  موؤ�ض�ضات  متار�ضه  الذي  التناف�ضي  غري 
وم�ضكالت ذات عالقة بالنظام الق�ضائي وانت�ضار الختال�ص واجلرمية املنظمة، وم�ضكالت 
ذات عالقة بالبنية التحتية. وللمقارنة، وجد اأن حمددات ال�ضتثمار يف الأرا�ضي الفل�ضطينية 
تختلف بع�ص ال�ضيء عنها يف بقية دول العامل، وذلك ناجم عن الحتالل الإ�رشائيلي، اإذ اإن 
ق�ضايا التمويل تعد اأهم حمدد لعمل القطاع اخلا�ص يف دول العامل، يليها الت�ضخم، ومن ثم 

. )schiffer&weder,2001( )swell, 2001( ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي، واأنظمة ال�رشائب
من�ضاآت  �ضمل  فقد   ،  )2001( اخلا�س  القطاع  تطوير  مركز  اأجراه  الذي  امل�ضح  اأما 
اقت�ضادية يف ال�ضفة الغربية والقطاع. واُعتمد يف اختيار العينة على تعداد املن�ضاآت الذي 
ن�رشه اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني )1997( ، وكان من اأهم نتائج هذا امل�ضح ما 

ياأتي:
اأن تدخل ال�ضلطة وموؤ�ض�ضاتها يف �ضوؤون القطاع اخلا�ص هي اأكرث مما يجب. - 

النزاعات  ح�ضم  جمال  يف  اإيجابي  بتقومي  يحظى  ل  الق�ضائي  اجلهاز  اأن  تبني  - 
التجارية.
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اأن القطاع اخلا�ص ينظر بخطورة اإىل ال�ضتثمارات احلكومية واحتكاراتها. - 

اأن اأداء البنوك كان اإيجابيًا بوجه عام. - 

الأعمال يف 183 دولة،  )2010( واملتعلق بواقع ممار�ضة  الدويل  البنك  واأما تقرير 
فقد اأظهر اأن الأرا�ضي الفل�ضطينية جاءت يف املرتبة 139 من حيث �ضهولة ممار�ضة الأعمال 
البدء  �ضهولة  الأ�ضعدة:  على  الآتية  املراتب  فل�ضطني  احتلت  التف�ضيل  وعند  عام،  بوجه 
بالأعمال )176( ، و�ضهولة احل�ضول على رخ�ص بناء )157( ، و�ضهولة توظيف العاملني 
)135( ، وت�ضجيل املمتلكات )73( ، واحل�ضول على التمويل )167( ، وحماية امل�ضتثمرين 
التجارية  العقود  وتنفيذ   ،  )92( احلدود  عرب  والتجارة   ،  )26( ال�رشيبي  والنظام   ،  )41(

واللتزام بها )111( ، وت�ضفية الأعمال )183( .

تعقيب على الدراسات السابقة:
ال�ضتثمارية  والبيئة  ال�ضتثمار  واقع  درا�ضة  اإىل  جميعها  ال�ضابقة  الدرا�ضات  هدفت 
املنهج  ا�ضتخدم  بع�ضها  عدة،  بحثية  مناهج  ا�ضتخدام  الفل�ضطينية من خالل  الأرا�ضي  يف 
الو�ضفي والأ�ضلوب امل�ضحي، واأخرى ا�ضتخدمت املنهج الو�ضفي التحليلي من خالل حتليل 
وتو�ضلت  الر�ضمية.  الدوائر  لدى  املتوافرة  العالقة  ذات  والإح�ضاءات  القومية  احل�ضابات 
الدرا�ضات ال�ضابقة اإىل اأن املناخ ال�ضتثماري يف فل�ضطني قد �ضهد بع�ص التح�ضن اإل اأنه ما 
زال بحاجة اإىل عمل كثرٍي لتعزيز ال�ضتثمارات القائمة وا�ضتقطاع اجلديد. واأو�ضت الدرا�ضات 
ال�ضابقة كافة ب�رشورة قيام ال�ضلطة الفل�ضطينية، والقطاع اخلا�ص بجهود تكاملية لتح�ضني 
البيئة ال�ضتثمارية يف الأرا�ضي الفل�ضطينية، والعمل مع املجتمع الدويل لإنهاء الحتالل 
كونه امل�ضبب الرئي�ص، وقد يكون الأوحد، اأمام تعرث ال�ضتثمار العام واخلا�ص يف فل�ضطني. 

يف الواقع، اأن الدرا�سة احلالية تتميز عن الدرا�سات ال�سابقة يف جوانب عدة، اأهمها:
اأ�ضحاب  ا�ضتخدمت معظم الدرا�ضات ال�ضابقة الأ�ضلوب ال�ضتطالعي امل�ضحي لآراء  ♦ 
املن�ضاآت حول املناخ ال�ضتثماري يف الأرا�ضي الفل�ضطينية )درا�ضة البنك الدويل، 2001، 
القطاع  تطوير  )مركز   )2008 الفل�ضطيني،  لالإح�ضاء  املركزي  )اجلهاز   )2010  ،2007
اخلا�ص، 2001( ، واُ�ضتخل�ضت موؤ�رشات اإح�ضائية �ضطحية غري معمقة كالتوزيع التكراري 
والن�ضبي والرتب، واأما الدرا�ضة احلالية، فقد ا�ضتملت على جمتمعني م�ضتقلني، الأول: جمتمع 
رجال الأعمال )ميثل القطاع اخلا�ص( ، والآخر: كبار املوظفني احلكوميني )ميثل القطاع 
احلكومي( يف اأربع موؤ�ض�ضات حكومية فاعلة يف ال�ضاأن القت�ضادي. ولغر�ص الو�ضول اإىل 
 ،t اأو�ضع اُ�ضتخدمت مناذج اإح�ضائية اأكرث عمقًا مثل املتو�ضطات احل�ضابية واختبار  نتائج 

.One- Way Anova وحتليل التباين الأحادي
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الذي  الوقت  يف  الزراعية  امل�ضاريع  من  عينة  على  احلالية  الدرا�ضة  ا�ضتملت  لقد  ♦ 
جمتمعًا  الفل�ضطيني  املجتمع  كون  من  نابع  وهذا  ال�ضابقة،  الدرا�ضات  معظم  يف  ا�ضتثنيت 
زراعيًا يف الأ�ضل، وي�ضاهم هذا القطاع بن�ضبة )5.9%( من الناجت املحلي الإجمايل )اجلهاز 
 ،2007 والثابتة  اجلارية  بالأ�ضعار  القومية  احل�ضابات  الفل�ضطيني،  لالإح�ضاء  املركزي 

. )2008
اأن ما مييز هذه الدرا�ضة هو اأنها غطت عنا�رش تعد حمددات مهمة لال�ضتثمار يف  ♦ 
فل�ضطني، يف الوقت الذي اأهملت الدرا�ضات ال�ضابقة بع�ضًا من هذه العنا�رش التي تعد ذات 
الفقرات  تعك�ضها  العنا�رش  الأجنبي على وجه اخل�ضو�ص، وهذه  للم�ضتثمر  بالن�ضبة  اأهمية 
التي حتمل الأرقام الآتية يف ا�ضتبانة البحث: الفقرات 2، 3، 6، 8، 10، 11 يف املحور الأول، 
الفقرات 15، 16، 17، 18، 19، 20 يف املحور الثاين، الفقرات 35، 36، 40، 45، 46، 47، 

48، 49، 50، 51، 52، 53، 54 يف املحور الثالث.
يف  الغربية  ال�ضفة  على  تقت�رش  اأنها  �ضابقاتها  عن  الدرا�ضة  هذه  متتاز  واأخرياً،  ♦ 
الوقت الذي غطت الدرا�ضات ال�ضابقة �ضقي الوطن )ال�ضفة والقطاع( ، واقت�ضار الدرا�ضة على 
ال�ضفة الغربية كونها �ضهدت هدوءاً ن�ضبيًا يف ثالث ال�ضنوات الأخرية، بالإ�ضافة اإىل برامج 
ال�ضلطة الفل�ضطينية، واقت�رش على  الإ�ضالح الإداري والقت�ضادي واملايل الذي �رشعت به 

ال�ضفة الغربية وا�ضتثنيت منه غزة بحكم النق�ضام.

مناقشة تساؤالت البحث:
هل تعد الأرا�سي الفل�سطينية بيئة  الت�ضاوؤل الرئي�ص الأول وفروعه الثالثة:  ●
خطرة ملمار�سة الأعمال؟ . وما الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال 

يف الأرا�سي الفل�سطينية؟ :
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية لمجتمع البحث الكلي، ولعينة رجال األعمال وعينة كبار الموظفين الحكوميين

املحاور والفقرات 
املتو�سط احل�سابي

رجال الأعمالموظفو احلكومةاملجتمع الكلي

1.711.971.60  البيئة ال�سيا�سية- القت�سادية الكلية
11.151.461.03- ميتاز النظام ال�ضيا�ضي الفل�ضطيني بال�ضتقرار

21.581.781.50- الأحزاب ال�ضيا�ضية الفل�ضطينية جميعها ت�ضجع النفتاح القت�ضادي
31.121.201.09- ل يوجد تهديدات من اخلارج لال�ضتقرار ال�ضيا�ضي الداخلي
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املحاور والفقرات 
املتو�سط احل�سابي

رجال الأعمالموظفو احلكومةاملجتمع الكلي

41.832.511.55- هناك درجة معقولة من الرقابة على الن�ضاط القت�ضادي
51.412.061.13- هناك �ضمانات د�ضتورية كافية

61.411.981.18- ميكن العتماد على البلد ك�رشيك جتاري
71.452.201.14- الإدارة العامة الفل�ضطينية فاعلة وكفوؤة

82.272.182.31- عالقات العمل جيدة وال�ضلم الجتماعي كذلك
91.391.821.21- ميتاز الق�ضاء الفل�ضطيني بالنزاهة

102.362.202.43- العالقات مع دول اجلوار �ضحية و�ضليمة
112.442.532.40- نظام احلكم يف فل�ضطني دميقراطي

121.361.541.28- ل يوجد مكان للف�ضاد والر�ضوة والو�ضاطة
132.822.692.87- النظرة نحو ال�ضتثمار الأجنبي ايجابية

14- هناك منظومة قوانني وت�رشيعات متكاملة تطال جمالت احلياة 
1.431.631.35كافة

2.022.131.98 الظروف القت�سادية املحلية
151.912.251.78- معدل النمو ال�ضكاين يف فل�ضطني معقول

162.352.062.47- ح�ضة الفرد من الدخل القومي مت�ضاعدة ن�ضبيا
17- معدل النمو القت�ضادي خالل ثالث ال�ضنوات املا�ضية كان 

2.552.362.63معقول

182.542.482.56- اأتوقع معدل منو اقت�ضادي معقول خالل ثالث ال�ضنوات القادمة
191.941.861.98- معدل الت�ضخم مب�ضتوى معقول

202.522.202.65- هناك اإمكانية لتوظيف مواطنني اأجانب
212.832.882.81- يتوافر عمالة حملية عالية املهارة

222.782.662.83- هناك اإمكانية للو�ضول اإىل �ضوق راأ�ص املال املحلي
231.441.521.41- موارد الطاقة متطورة

241.462.021.23- هناك متطلبات قانونية عالية للحماية البيئية
251.531.941.36- قطاع النقل واملوا�ضالت متطور

262.822.802.83- قطاع الت�ضالت متطور
272.442.502.42- النظام ال�رشيبي متطور وحمفز على ال�ضتثمار

281.532.021.32- النظام اجلمركي متطور ويحفز التبادل التجاري
291.801.841.78- كلف العمل معقولة
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املتو�سط احل�سابي

رجال الأعمالموظفو احلكومةاملجتمع الكلي

301.501.581.47- كلف التمويل معقولة
311.381.841.19- هناك وفرة يف الأرا�ضي الالزمة لإن�ضاء امل�ضاريع ال�ضتثمارية

321.341.721.18- هناك نظام فعال لإدارة الأرا�ضي
331.912.141.82- ل يوجد رقابة على الأ�ضعار يف فل�ضطني

2.092.082.10 العلقات القت�سادية اخلارجية
342.622.222.78- ل يوجد قيود جمركية مفرطة مفرو�ضة على الواردات من اخلارج

352.612.062.83- ل يوجد قيود ح�ض�ضية مفرو�ضة على الواردات من اخلارج
36- ل يوجد تعقيد يف موا�ضفات ال�ضلع املطلوب ا�ضتريادها من 

2.632.182.82اخلارج

371.401.631.31- ل يوجد تعقيد يف اإجراءات ومتطلبات ال�ضترياد من اخلارج
38- كلف ال�ضترياد الإدارية )تامني، نقل و�ضحن، ر�ضوم وغريها( 

1.331.501.26معقولة

391.301.581.18- ل يوجد تعقيد يف اإجراءات ومتطلبات الت�ضدير اإىل اخلارج
402.532.062.73- ل يوجد قيود على ت�ضدير بع�ص اأنواع املنتجات اإىل اخلارج

411.241.521.13- ل يوجد قيود لوج�ضتية على ال�ضادرات اإىل اخلارج
421.482.121.22- يوجد حوافز حكومية للت�ضدير اإىل اخلارج

43- كلف الت�ضدير الإدارية اإىل اخلارج )تامني، نقل و�ضحن، ر�ضوم 
1.341.541.25وغريها( معقولة

442.692.522.76- ل يوجد قيود مفرو�ضة على ال�ضتثمار الأجنبي
45- هناك حرية تامة للدخول يف �رشاكات وحتالفات بني ال�رشكات 

2.762.582.83العاملة يف فل�ضطني

46- يتوافر حماية قانونية كاملة للملكيات الفكرية )عالمات جتارية، 
1.632.171.41ا�ضماء جتارية، براءات اخرتاع( 

472.522.282.63- ل يوجد قيود مفرو�ضة على حتويل الأموال اإىل اخلارج
481.191.441.08- ل يوجد قيود مفرو�ضة على حتويل الأموال من اخلارج

491.461.901.28- العمالت املتداولة يف فل�ضطني م�ضتقرة نوعا ما
502.122.002.18- ميزان املدفوعات الفل�ضطيني متطور

512.592.342.70- املوقف املايل الدويل ايجابي
522.592.302.71- ل يوجد قيود مفرو�ضة على تبادل العمالت
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532.552.342.64- الدين اخلارجي معقول
541.401.641.30- ل يوجد حالت اإغراق متكررة لل�ضلع الأجنبية يف فل�ضطني

1.942.061.89املحور الكلي

ت�ضري نتائج حتليل العينة الكلية ملجتمع البحث اأن الأرا�ضي الفل�ضطينية تعد بيئة خطرة 
ملمار�ضة الأعمال، واأن منظمات الأعمال قد تواجه بع�ص املخاطر عند ممار�ضة اأعمالها يف 
الأرا�ضي الفل�ضطينية، حيث بلغ املتو�ضط احل�ضابي لعينة املجتمع الكلي 1.94، والذي يعد 
اأقل من فئة الو�ضط اأو القطع )2( بقليل، وعند النظر اإىل نتائج حتليل عينة رجال الأعمال 
ندها قد تطابقت مع نتائج العينة الكلية للبحث حيث ظهر املتو�ضط احل�ضابي 1.89، اأي 
اأقل من فئة الو�ضط، الأمر الذي يوؤكد اأن بيئة الأعمال الفل�ضطينية – من وجهة نظر رجال 
اأظهرت نتائج  – تعد خطرة نوعًا ما ملمار�ضة الأعمال. وعلى العك�ص متامًا، فقد  الأعمال 
الفل�ضطينية تعد �ضحية ملمار�ضة  اأن بيئة الأعمال  حتليل عينة كبار املوظفني احلكوميني 
الأعمال، ولي�ضت مب�ضتوى اخلطورة التي اأظهرها رجال الأعمال، فقد بلغ املتو�ضط احل�ضابي 
ل�ضتجابات كبار املوظفني احلكوميني 2.06، اأي اأكرب بقليل من فئة الو�ضط اأو القطع )2( . 

وعند تناول حماور الدرا�سة وفقراتها ب�سيء من التف�سيل جند ما ياأتي:
اأولً: حمور البيئة ال�سيا�سية- القت�سادية الكلية: ◄ 

اأظهرت نتائج حتليل هذا املحور اأن املتو�ضط احل�ضابي بلغ 1.71 مما يوؤكد اأن البيئة 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية الكلية تعد خطرة ملمار�ضة الأعمال يف الأرا�ضي الفل�ضطينية، وهذه 
النتيجة تطابقت مع الدرا�ضات ال�ضابقة كافة، حيث اأظهرت جميعها اأن البيئة ال�ضيا�ضية يف 
الأرا�ضي الفل�ضطينية غري �ضحية ملمار�ضة الأعمال، وهذا يعود اإىل الحتالل واإجراءاته على 
ال�ضلبية.  الجتاهات  اإىل  متيل  غالبيتها  اأن  ند  املحور،  هذا  فقرات  اإىل  وبالنظر  الأر�ص. 
ال�ضيا�ضية ل ت�ضجع جميعها  الفل�ضطيني ل ميتاز بال�ضتقرار، والأحزاب  ال�ضيا�ضي  فالنظام 
الداخلي.  ال�ضيا�ضي  لال�ضتقرار  اخلارج  من  تهديدات  هناك  اأن  كما  القت�ضادي،  النفتاح 
هذه النتيجة، تطابقت مع التقارير والدرا�ضات الآتية: )تقرير البنك الدويل لالأعوام 2001، 
2007( ، )تقرير مركز القطاع اخلا�ص 2001( ، )مكحول 2002، 2007( ، )تقرير اجلهاز 
املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني حول م�ضح اجتاهات اأ�ضحاب/ مدراء املوؤ�ض�ضات ال�ضناعية 
ب�ضاأن الأو�ضاع القت�ضادية، 2008( . فقد اأظهر تقرير البنك الدويل للعام 2007 اأن %24 
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معوق  اأكرب  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  يف  ال�ضيا�ضية  الظروف  اعتربت  املبحوثة  ال�رشكات  من 
لال�ضتثمار، كما اعتربت 30% من ال�رشكات اأن غياب ال�ضتقرار القت�ضادي يعد من معيقات 

ال�ضتثمار يف الأرا�ضي الفل�ضطينية.
كما اأظهرت نتائج حتليل املحور اأن هناك درجة غري معقولة من الرقابة على الن�ضاط 
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  اأجهزة  من  تدخاًل  هناك  واأن  الفل�ضطينية،  الأرا�ضي  يف  القت�ضادي 
الفل�ضطينية ل�ضتثمارات  ال�ضلطة  ا�ضتثمارات  الن�ضاط القت�ضادي ومزاحمة  وم�ضوؤوليها يف 
البيئة  �ضعف  يف  اأ�ضهم  الذي  الأمر  التجارية  الأن�ضطة  يف  وبخا�ضة  اخلا�ص،  القطاع 
البنك  )تقرير   ،  )2007  ،2002 )مكحول  درا�ضة  مع  تطابقت  النتيجة  هذه  ال�ضتثمارية. 
 Swell,( ، )2001 الدويل ملمار�ضة الأعمال، 2010( ، )تقرير مركز تطوير القطاع اخلا�ص
املبحوثة  املوؤ�ض�ضات  من   %54 اأن   )Swell, 2001( درا�ضة  نتائج  اأظهرت  فقد   .  )2001
اعتربت الرقابة احلكومية وال�ضلوك غري التناف�ضي منها من معوقات ال�ضتثمار يف الأرا�ضي 
الفل�ضطينية مقارنة مع ن�ضبة معدل 21.9% يف دول العامل. كما اأظهر تقرير )مركز تطوير 
القطاع اخلا�ص، 2001( ، اأن 37% من املن�ضاآت املبحوثة اعتربت اأن تدخل موؤ�ض�ضات ال�ضلطة 
الفل�ضطينية يف �ضوؤون القطاع اخلا�ص هو اأكرث مما يجب. اأما مدى اللتزام مببادئ اقت�ضاد 
القطاع  موؤ�ض�ضات  ب�ضفافية  يتعلق  اأما ما  �ضيئًا،  العينة  اأفراد  اعتربه 50% من  فقد  ال�ضوق، 
العام، فقد كان التقومي ال�ضيئ 43%، وترتفع هذه الن�ضبة اإىل 47% بني اأ�ضحاب املوؤ�ض�ضات 

اخلدمية والتجارية.
ال�ضلطة  فاإن  الذكر،  اآنفة  ال�ضابقة  والدرا�ضات  الدرا�ضة احلالية  نتائج  الرغم من  وعلى 
الفل�ضطينية قامت بعمل اإ�ضالحات كثرية كان اأهمها التخفيف من التدخل احلكومي يف عمل 
القطاع اخلا�ص، وو�ضع حد لال�ضتثمارات احلكومية عدا عن تلك التي ل يرغب القطاع اخلا�ص 
الدخول فيها. كما اأكدت ال�ضلطة الفل�ضطينية، ومن خالل برنامج احلكومة الثالثة ع�رشة على 
القت�ضادية يف  التنمية  عملية  لقيادة  اخلا�ص  للقطاع  ال�ضالحيات  كامل  اإعطاء  �رشورة 
الأرا�ضي الفل�ضطينية، واأن مبداأ العالقة بني القطاع العام واخلا�ص هو ال�رشاكة ولي�ص الندية 
واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  )ال�رشاكة   ،  )2009 اآب،  ع�رشة،  الثالثة  احلكومة  )برنامج 

ورقة مقدمة اإىل موؤمتر برنامج احلوار الوطني القت�ضادي الثالث، ت�رشين ثاين، 2008( .
الق�ضاء  اأن  النتائج  اأظهرت  فقد  الد�ضتورية،  وال�ضمانات  بالق�ضاء  يتعلق  وفيما 
النزاعات التجارية، وبخا�ضة �رشعة  اإيجابي يف جمال ح�ضم  الفل�ضطيني ل يحظى بتقومي 
لة للمحاكم، وهناك تذمر حول مو�ضوعيته ونزاهته عند معاجلته  البت يف النزاعات املحوَّ
للنزعات التجارية. هذه النتيجة تطابقت متامًا مع امل�ضح الذي اأجراه )مركز تطوير القطاع 
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اخلا�ص يف العام 2001( ، ومع درا�ضة )Swell, 2001( . وعلى الرغم من النتقادات املوجهة 
املحيطة،  الدول  مع  جداً  متقارب  اأداءه  فاإن  فل�ضطني  يف  والد�ضتوري  الق�ضائي  للجهاز 
 World Bank, Investment( ا�ضت�ضدار الأحكام ون�ضبة تنفيذها  وبخا�ضة يف جمال مدة 

. )climate Survey, 2007

كما اأظهرت موؤ�رشات البنك الدويل، 2010 حول ممار�ضة الأعمال يف العامل، اأن النظام 
الق�ضائي الفل�ضطيني ح�ضل على ترتيب 111 من اأ�ضل 183 دولة يف العام 2010 من حيث 
قوة الق�ضاء ونزاهته، بينما كان ترتيبه 123 يف العام 2009، الأمر الذي يوؤكد اأن حت�ضنًا 

ملحوظًا قد طراأ على النظام الق�ضائي الفل�ضطيني يف الآونة الأخرية.
اأما بخ�ضو�ص الإدارة العامة الفل�ضطينية، فقد اأظهرت النتائج �ضعف كفاءتها وتدين 
اأدائها، وهذا قد يكون ناجتًا عن حداثة القطاع العام الفل�ضطيني و�ضعف ال�ضالحيات لدى 
العاملني فيه نظراً لتداخلها مع الحتالل. تطابقت هذه النتيجة مع نتائج )تقرير مركز تطوير 
القطاع اخلا�ص، 2001( ، )مكحول، 2002( . لقد بذلت ال�ضلطة الفل�ضطينية- يف احلقيقة- 
جهوداً كبرية يف اإعادة تاأهيل الإدارة العامة الفل�ضطينية من خالل بناء الهياكل التنظيمية 
الع�رشية للوزارات واملوؤ�ض�ضات احلكومية الأخرى، وكذلك من خالل تكثيف برامج التدريب 
والتاأهيل للعاملني يف هذه املوؤ�ض�ضات بهدف حت�ضني نوعية اخلدمات املقدمة للم�ضتثمرين. 
وتاأكيداً على ذلك اأن�ضاأت ال�ضلطة الفل�ضطينية املعهد الوطني للتدريب الذي اأنيطت به مهمة 

تدريب، وتاأهيل الكادر املدين يف املوؤ�ض�ضات احلكومية يف جمالت اإدارية وفنية خمتلفة.
كما بينت النتائج، اأن الرتهل والف�ضاد والر�ضوة والو�ضاطة تعد معوقًا ملمار�ضة الأعمال 
يف الأرا�ضي الفل�ضطينية. يف الواقع، ل يكاد يخلو تقرير اأو درا�ضة حول القت�ضاد الفل�ضطيني 
من اإ�ضارة حول ما يعانيه القطاع العام من بريوقراطية وتداخل ال�ضالحيات بني وزارات 
ال�ضلطة املختلفة، وبني ال�ضلطة الفل�ضطينية و�ضلطات الحتالل، اإ�ضافة اإىل �ضخامة اجلهاز 
احلكومي وترهله الأمر الذي اأدى اإىل تدين كفاءة القطاع احلكومي وارتفاع اأعبائه. )مركز 
 )Swell, 2001(. )Transparency International,2005( )2001 ،تطوير القطاع اخلا�ص
وعند ال�ضتف�ضار حول مدى انت�ضار ظواهر الف�ضاد يف التعامل مع القطاع العام مقي�ضة بن�ضبة 
العقود احلكومية التي متنح كر�ضوة للقطاع اخلا�ص، وح�ضة الر�ضاوي من املبيعات، تبني 
اأن حدة هذه الظاهرة اأقل بكثري مقارنة بالدول الأخرى )1% يف فل�ضطني، 0.5% يف الأردن، 
Word Bank, Investment cli-(  . 1.1% يف تركيا، 11.2% يف م�رش، 2.9% يف لبنان( 
mate survey, 2007( . وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنه -وللحد من ظاهرة الف�ضاد- قامت ال�ضلطة 

الفل�ضطينية بعمل قانون �ُضمي »قانون الك�ضب غري امل�رشوع« جرى امل�ضادقة عليه يف العام 
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2005. كما �ضكلت هيئة وطنية ملكافحة الف�ضاد �ضميت »هيئة الك�ضب غري امل�رشوع« واأنيط 
بها مالحقة املف�ضدين وتقدميهم للق�ضاء.

كما اأكدت نتائج الدرا�ضة اأن منظومة القوانني والت�رشيعات الفل�ضطينية غري متكاملة، 
ول تطال جمالت احلياة كافة )1.43( ، وهذا يرجع اإىل ان�ضغال ال�ضلطة الفل�ضطينية يف بناء 
موؤ�ض�ضاتها وجتهيزها من جهة، ول�ضعوبة تغيري القوانني القائمة واإ�ضدار بديل عنها خالل 
فرتة ق�ضرية، مما ا�ضطر ال�ضلطة الفل�ضطينية ال�ضتمرار يف بع�ص القوانني التي كانت �ضارية 
قبل العام 1967. وكان لنتخاب املجل�ص الت�رشيعي �ضنة 1996 بداية الت�رشيع يف فل�ضطني، 
ال�ضفة  بني  القوانني  توحيد  عملية  وعن  الت�رشيع  عملية  عن  م�ضوؤوًل  املجل�ص  كان  حيث 
والقطاع. وقد اأُنز العديد من القوانني التي تنظم احلياة العامة، وما زال البع�ص الآخر قيد 
الإعداد واملناق�ضة. يف الواقع، اإن الو�ضف الأف�ضل للنظام القانوين احلايل الذي يحكم اأعمال 
فيما  غمو�ضًا  هناك  اإن  حيث  وال�ضعف،  الغمو�ص  هو  التحديد  وجه  على  اخلا�ص  القطاع 
يتعلق بالأحكام القانونية والإجراءات واجلهات ذات الخت�ضا�ص التنظيمي وتعقيد اللوائح 
التنفيذية وعدم جاهزيتها يف حالة كثري من القوانني )الإطار القانوين املنظم لالقت�ضاد 
الفل�ضطيني، ورقة عمل مقدمة اإىل برنامج احلوار الوطني القت�ضادي الثالث، ت�رشين ثاين، 
ال�ضتثمار  ت�ضجيع  قانون  ا�ضتعرا�ص  املنا�ضب  من  يكون  قد  ال�ضياق،  هذا  ويف   .  )2008
الناجم  املخاطرة  عن�رش  لتقليل  ا�ضتجابة  جاء  والذي  باإيجاز،   1998 ل�ضنة  الفل�ضطيني 
عن عدم ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي من جهة، وجذب ا�ضتثمارات اأجنبية وحملية من جهة اأخرى، 
اإعفاءات جمركية و�رشيبية،  �ضكل  على  مادية  احلوافز: حوافز  نوعني من  يقدم  فالقانون 
وحوافز اإجرائية ت�ضمل �ضمان عدم التاأميم وامل�ضادرة اإل يف حالت امل�ضلحة العامة مع 
و�ضمان  املتحققة،  والأرباح  امل�ضتثمر  املال  راأ�ص  حتويل  وحرية  امللك،  �ضاحب  تعوي�ص 
اآلية حلل النزاعات وعدم التمييز بني امل�ضتثمرين. وعند مقارنة قانون ت�ضجيع ال�ضتثمار 
الفل�ضطيني  القانون  اأن  واإ�رشائيل ند  الأردن وم�رش  ال�ضائدة يف  القوانني  الفل�ضطيني مع 
يقدم حوافز اأف�ضل مقارنة بتلك الدول يف املجالت كافة، مبا يف ذلك مدة احلوافز ال�رشيبية، 
والإعفاءات اجلمركية، و�ضمانات ال�ضتثمار، والقيود على حتويل الأموال والأرباح للخارج، 
ون�ضب ال�رشيبة التي يحددها قانون ال�رشيبة )ملحم، 2010، �ص �ص.27- 21( . اإ�ضافة 
من  العديد  توقيع  على  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  عملت  ال�ضتثمار،  ت�ضجيع  قانون  اإ�ضدار  اإىل 
التفاقيات التجارية التف�ضيلية التي تعطي املنتج الفل�ضطيني معاملة تف�ضيلية. وقد �ضملت 
هذه التفاقيات اأطرافًا عدة منها بع�ص الدول العربية واأمريكيا وكندا والحتاد الأوروبي 
واحتاد الآفتا وغريها. ولعل اأهم هذه التفاقيات هو قرار القمة العربية ل�ضنة 2000، والذي 
ن�ص على �ضماح الدول العربية بدخول املنتجات الفل�ضطينية اإىل اأ�ضواقها دون قيود كمية 

ونوعية ودون جمارك )مكحول، 2007، �ص. 34( .
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اأظهرت بع�ص  الأول  املحور  نتائج حتليل  فاإن  الذكر،  اأنفة  الأخطار  الرغم من  وعلى 
النتائج  اأظهرت  فقد  فل�ضطني،  يف  الأعمال  ممار�ضة  حتفز  قد  التي  اليجابية  اجلوانب 
واأن  كذلك،  الجتماعي  وال�ضلم  جيدة  تعد  الفل�ضطينية  الأعمال  بيئة  يف  العمل  عالقات  اأن 
اإىل �ضدة احلكم  نظام احلكم يف فل�ضطني يعد دميقراطيًا يعتمد منهج النتخابات للو�ضول 
والإدارة، واأن النظرة نحو ال�ضتثمار الأجنبي تعد اإيجابية، وعليه يتم توفري احلماية الكافية 
لال�ضتثمار الأجنبي يف الأرا�ضي الفل�ضطينية. هذه النتيجة تطابقت مع تقرير البنك الدويل، 
2010، الذي اأظهر اأن فل�ضطني حتتل املرتبة رقم 41 من اأ�ضل 183 دولة يف حماية امل�ضتثمر 
الأجنبي، وتف�ضياًل لهذا املوؤ�رش، فقد ح�ضلت فل�ضطني على درجة 6/10 على موؤ�رش الف�ضاح 
وال�ضفافية، 5/10 على موؤ�رش م�ضوؤولية جمل�ص الإدارة، 7/10 على موؤ�رش قدرة امل�ضاهمني 
 ،6.3/10 مبعدل  مقارنة  الإدارة،  �ضوء  حالة  يف  الإدارية  وهيئتها  ال�رشكة  مقا�ضاة  على 
ومعدل 5.9/10،  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�رشق  لدول  التوايل  على   3.7/10  ،4.8/10
 OECD )World 5/10، 6.6/10 على التوايل لدول منظمة التعاون والتنمية القت�ضادية

.Bank, Doing business Publication, 2010.( www.Doingbusiness.org

املحور الثاين: الظروف القت�سادية املحلية: ◄ 
اأظهرت نتائج حتليل هذا املحور اأن الظروف القت�ضادية املحلية تعد مواتية ملمار�ضة 
الأعمال يف فل�ضطني، حيث بلغ املتو�ضط احل�ضابي لهذا املحور 2.02، والذي ُيعد اأعلى من فئة 
الو�ضط بقليل. وبالنظر اإىل الفقرات الفرعية لهذا املحور، ند اأن بع�ضها ميتاز بالإيجابية، 
النمو  واأن معدل  ن�ضبيًا،  القومي مت�ضاعدة  الدخل  الفرد من  اأن ح�ضة  النتائج  اأظهرت  فقد 
القت�ضادي خالل ال�ضنوات املا�ضية كان معقوًل، واأن اأفراد عينة البحث يتوقعون معدل منو 
اإح�ضاءات  اأظهرت  النتائج،  هذه  ولتاأكيد  القادمة.  ال�ضنوات  ثالث  معقول خالل  اقت�ضادي 
القومي  الدخل  من  الفل�ضطيني  الفرد  ن�ضيب  اأن  الفل�ضطيني،  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز 
على   2271.3 دولر،   1976.6 بلغ  الثابتة  بالأ�ضعار   2008  ،2007 لالأعوام  الإجمايل 
التوايل. واأما يف ال�ضفة الغربية فقد بلغ 2،299.4 دولر، 2690 على التوايل. كما اأظهرت 
اإح�ضاءات اجلهاز اأن التكوين الراأ�ضمايل الإجمايل لالأعوام 2008، 2007 بلغ 1،122.9، 
1315.1 مليون دولر على التوايل. واأن ال�ضادرات ارتفعت من 700 مليون اإىل 770 مليون 
اإىل 4821 مليون  الناجت املحلي الإجمايل قد ارتفع من 4، 554  التوايل، واأن  دولر على 
الفل�ضطيني،  لالإح�ضاء  املركزي  )اجلهاز  التوايل  على   2008  ،2007 العامني  يف  دولر 
2010، احل�ضابات القومية بالأ�ضعار اجلارية والثابتة لالأعوام 2008، 2007( . كما قدر 
�ضندوق النقد الدويل اأن النمو يف الناجت املحلي احلقيقي يف الأرا�ضي الفل�ضطينية قد بلغ 
6.8% ن�ضبة 2009، بواقع 8.5% يف ال�ضفة الغربية و1% يف غزة. كما انخف�ص معدل البطالة 
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يف ال�ضفة الغربية من 20% اإىل 18% يف العام 2009. ومبوجب ال�ضيناريو التفاوؤيل، فاإن 
�ضندوق النقد الدويل يتوقع منواً يف الناجت املحلي احلقيقي يف حدود 7% يف �ضنة 2010، 
واأن يرتفع تدريجيًا اإىل 10% بحول 2013- 2012. كما يتوقع اأن تنخف�ص معدلت البطالة 
اأ�ضهمت  لقد  الواقع،  . يف   )IMF Report, April 13, 2010( �ضنة 2013  بحلول  اإىل %15 
ثالثة عوامل رئي�ضة يف ا�ضتمرار النمو يف ال�ضفة الغربية باأداء قوي. اأوًل، تعزيز ثقة القطاع 
اخلا�ص من خالل �ضجل ال�ضلطة الفل�ضطينية يف البناء املوؤ�ض�ضي والإ�ضالحات، وبخا�ضة يف 
اإ�ضناد هذه الإ�ضالحات بدعم �ضخي  جمالت الأمن والإدارة املالية العامة واحلكم. ثانيًا، 
من املانحني للميزانية يعادل حوايل 22% من الناجت املحلي الإجمايل ل�ضنة 2009. وثالثًا، 
والنا�ص بني  الب�ضائع  القيود على احلركة والو�ضول، وبخا�ضة على حركة  تخفيف بع�ص 

.)IMF Report, April 13, 2010( املراكز احل�رشية الرئي�ضة يف ال�ضفة الغربية
وت�ضري نتائج حتليل املحور الثاين اإىل اأن هناك �ضهولة يف توظيف مواطنني اأجانب، 
اإىل توافر عمالة حملية عالية املهارة يف �ضوق العمل الفل�ضطيني. هذه النتائج  بالإ�ضافة 
موؤ�رش  بلغ  حيث  العامل،  دول  يف  الأعمال  ممار�ضة  حول  الدويل  البنك  تقرير  مع  تطابقت 
 ،30/100 بـ  مقارنة   20/100 الفل�ضطينية  الأرا�ضي  يف  العاملني  توظيف  يف  ال�ضعوبة 
اإفريقيا ودول منظمة التعاون والتنمية على  22.6/100 يف دول ال�رشق الأو�ضط و�ضمال 
 .)World Bank Publication. Doing business, 2010. www.doingbusiness.org( التوايل

وعلى الرغم من وفرة العمالة عالية املهارة يف ال�ضوق املحلي، فاإن النتائج اأظهرت اأن 
تكلفة العمل تعد عالية يف الأرا�ضي الفل�ضطينية، وهذا ناجت عن ارتباط القت�ضاد الفل�ضطيني 
بالقت�ضاد الإ�رشائيلي مما يعني هيكلية تكلفة اأعلى من دول اأخرى تنتج ب�ضائع تعتمد على 
العمالة املكثفة، حيث ي�ضل معدل اأجر العامل املنتج يف فل�ضطني �ضعفي اأجر العامل يف الأردن 

.)World Bank, WB & G Investment climate, 2007( وثالثة اأ�ضعاف العامل امل�رشي
راأ�ص  اإىل �ضوق  الو�ضول  ال�رشكات  اإمكانية  اأنه بالرغم من �ضهولة  النتائج  كما تظهر 
املايل املحلي، فاإن كلف التمويل يف الأرا�ضي الفل�ضطينية تعد مرتفعة، الأمر الذي قد يعد 
اأ�ضواق راأ�ص املال  اإن احل�ضول على التمويل والو�ضول اإىل  معوقًا لال�ضتثمار. يف احلقيقة، 
ل تعد مع�ضلة كبرية بالن�ضبة ل�رشكات الأعمال، فاجلهاز امل�رشيف الفل�ضطيني يعد جهازاً 
متطوراً وميتاز بال�ضيولة العالية – 5035 مليون دولر يف العام 2006، 5847 يف العام 
– ويقدم عدداً من املنتجات التمويلية كالودائع ومتويل  2007، 6295 يف العام 2008 
التجارة والرهن وغريها )من�ضورات �ضلطة النقد الفل�ضطينية، 2009( ، ولكن امل�ضكلة تكمن 
يف كلف التمويل املرتفعة والناجتة عن ال�ضمانات العالية -قد ت�ضل اإىل 158/100 من 
قيمة الئتمان– )World Bank\ PCBS WBG enterprise survey, 2006( والتي يطلبها 
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اجلهاز امل�رشيف نتيجة ارتفاع املخاطر. ويف الغالب يطالب اجلهاز امل�رشيف لقاء متويالته 
�ضمانات عقارية وممتلكات، ب�رشط اأن تكون واقعة يف مناطق )B( اأو )A( ، والتي تقع حتت 
ال�ضيطرة الفل�ضطينية الكاملة، ول تقبل البنوك ممتلكات ك�ضمانات يف حال كانت واقعة يف 
مناطق )C( والتي تقع حتت ال�ضيطرة الإ�رشائيلية مما يعوق احل�ضول على التمويل الالزم. 
هذا بالإ�ضافة اإىل ارتفاع اأ�ضعار الفائدة على القرو�ص، فقد اأظهر م�ضح البنك الدويل للعام 
لهم  بالن�ضبة  ال�ضائدة ل تعد مريحة  الفائدة  اأ�ضعار  اأن  اأكدت  ال�رشكات  اأن 7% من   ،2006
اأعدها املجل�ص الفل�ضطيني للتنمية والعمار  )World Bank report, 2006( . ويف درا�ضة 
)بكدار( ، فقد بلغ متو�ضط اأ�ضعار الفائدة على القرو�ص بال�ضيكل يف فل�ضطني ثالثة اأ�ضعاف 
ما هي عليه يف اإ�رشائيل، فقد بلغ متو�ضط الفائدة على القرو�ص بهذه العملة يف الأرا�ضي 
اإ�رشائيل. وبالن�ضبة للدينار  الفل�ضطينية 12،78% يف العام 2007 مقابل 4،05% فقط يف 
اأ�ضعار الفائدة على القرو�ص 9،15% يف فل�ضطني مقابل %8.68  الأردين، فقد بلغ متو�ضط 
يف الأردن. اأما بالن�ضبة للدولر، فقد اأظهرت الدرا�ضة اأن متو�ضط اأ�ضعار الفائدة على الإيداع 
بالعملة الأمريكية قد بلغ يف اأمريكيا 5.27%، يف حني 2،38% فقد يف الأرا�ضي الفل�ضطينية 

)املجل�ص الفل�ضطيني للتنمية والعمار، 2008( .
الفائدة  اأ�ضعار  ارتفاع  اأن  اعتربت  التي   )swell, 2001( درا�ضة  النتائج  هذه  واأكدت 
اأكرب  من  امل�ضتجوبني(  من   %55( ال�ضمانات  توفري  و�ضعوبة  امل�ضتجوبني(  من   %66(
اإىل  الئتمانية  الت�ضهيالت  ن�ضبة  تدين  اإىل  اأدى  ذلك  كل  فل�ضطني.  يف  التمويل  معوقات 
الودائع وتركز اخلدمات امل�رشفية يف الئتمان ق�ضري ومتو�ضط الأجل واإهمال القطاعات 
الآن يف  التجارية. ومل ينجح هذا اجلهاز لغاية  للقطاعات  الت�ضهيالت  الإنتاجية، وتوجيه 
توفري فر�ص متويلية طويلة الأجل لالأن�ضطة ال�ضتثمارية الإنتاجية القائمة واجلديدة، ويف 
الغالب، فاإن معظم القرو�ص املمنوحة هي ق�ضرية الأجل، والقرو�ص ق�ضرية الأجل هي يف 
متويل  اإىل  يحتاج  ما  غالبا  التنموي  الإقرا�ص  لأن  وذلك  تنموية،  قرو�ضًا  لي�ضت  معظمها 
طويل ومتو�ضط الأجل )اجلعفري، 2003، �ص.72( . وبالنظر اإىل ن�ضبة الت�ضهيالت الئتمانية 
اإىل الودائع يف الأرا�ضي الفل�ضطينية ندها 38% يف العام 2007، 33% يف العام 2008، 
34% يف العام 2009 )اُحت�ضبت الن�ضب بو�ضاطة الباحث، بناء على اإح�ضاءات �ضلطة النقد 
الفل�ضطينية للعام 2009( ، يف حني بلغت 105% يف الدول الغربية، و85% يف م�رش، و%86 
يف الأردن )Valdivieso etl, 2001( ، الأمر الذي ي�ضري اإىل تدين م�ضاهمة البنوك يف متويل 
التنمية يف املناطق الفل�ضطينية. وبالنظر اإىل نوع الئتمانات املمنوحة، ند اأن القرو�ص 
بقيت �ضاحبة الن�ضيب الأكرب من الت�ضهيالت وبن�ضبة 71% من اإجمايل الت�ضهيالت، وحافظ 
اجلاري مدين على املرتبة الثانية م�ضكاًل ما ن�ضبته 39%، يف حني بلغت ن�ضبة م�ضاهمة كل 
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 ،%0.003 حوايل  املخ�ضومة  والكمبيالت  امل�رشفية  وال�ضحوبات  التاأجريي  التمويل  من 
0.002% على التوايل )اُحت�ضبت الن�ضب بو�ضاطة الباحث، بناء على اإح�ضاءات �ضلطة النقد 
الفل�ضطينية للعام 2009( الأمر الذي يوؤكد اأن هذين النوعني من التمويل يف طور الظهور 
امل�ضتثمرين  اأمام  املتاحة  ال�ضتثمارية  الأدوات  واأن   ، )زعيرت، 2007، �ص. 126(  والنمو 
حمددة وحم�ضورة باأداة واحدة هي الأ�ضهم، الأمر الذي يحد من خيارات امل�ضتثمرين، ومن 

القدرات التمويلية لل�رشكات.
على  وحمفزاً  متطوراً  للدرا�ضة  الكلية  العينة  اعتربته  فقد  ال�رشيبي،  النظام  اأما 
اإىل 15%، وقد يعد هذا  ال�ضتثمار، فقد ُخف�ضت ن�ضبة ال�رشيبة على ال�رشكات من %37.5 
فل�ضطني،  يف  لال�ضتثمار  ال�ضواء  على  والأجنبية  املحلية  ال�رشكات  اأمام  حافزاً  التخفي�ص 
ولكن يجب النتباه اإىل �ضمان عدم حدوث ازدواج �رشيبي بني فل�ضطني والبلدان الأخرى 
)بلد امل�ضتثمر( يف ظل غياب اتفاقيات �رشائبية ثنائية، لأن بع�ص الت�رشيعات ال�رشائبية 
ازدواج  منع  اتفاقية  وقعت  فل�ضطني  اأن  ويذكر  اجلن�ضية.  اأ�ضا�ص  على  ال�رشيبية  تفر�ص 
�رشيبي مع م�رش عام 1997 )ملحم، 2010، �ص. 63( . اإ�ضافة اإىل �رشيبة الدخل هناك 
�رشائب تفر�ص على ال�ضلع واخلدمات اأهمها: �رشيبة القيمة امل�ضافة وتبلغ ن�ضبتها %14.5 
اأ�ضعار  على  وتدفع  ال�رشاء  �رشيبة  التجارية،  للموؤ�ض�ضات  ال�ضنوية  املبيعات  على  وتفر�ص 
اجلملة للب�ضائع ال�ضتهالكية وبع�ص املواد اخلام والب�ضائع املنتجة وترتاوح ن�ضبتها بني 
%95- 5. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن قانون ال�ضتثمار الفل�ضطيني قدم اإعفاءات �رشيبية عامة، 
واأخرى خا�ضة لبع�ص امل�ضاريع بهدف ت�ضجيع ال�ضتثمار )انظر قانون ت�ضجيع ال�ضتثمار 

الفل�ضطيني، 1998( .
وعلى الرغم من هذه الجتاهات الإيجابية نحو النظام ال�رشيبي، فاإن عينة الدرا�ضة 
مل تعترب النظام اجلمركي الفل�ضطيني متطوراً وحمفزاً على ال�ضتثمار بالرغم من اأن قانون 
ت�ضجيع ال�ضتثمار الفل�ضطيني مل يقدم اإعفاءات �رشيبة فقط، بل منح اأي�ضًا اإعفاءات جمركية 
عامة وخا�ضة �ضخية )انظر قانون ت�ضجيع ال�ضتثمار الفل�ضطيني، رقم )11( ، 1998( ، اإل اأن 
هذه الإعفاءات قد ل ُي�ضتفاد منها لأن اتفاق باري�ص القت�ضادي اعترب الأرا�ضي الفل�ضطينية 
واإ�رشائيل وحدة جتارية وجمركية واحدة )مفرو�ص من جانب واحد( ، وعليه فاإن النظام 
اجلمركي الإ�رشائيلي والتعرفة اجلمركية الإ�رشائيلية هي ال�ضائدة يف الأرا�ضي الفل�ضطينية 
عدا عن ال�ضلع الواردة يف قوائم A1، A2، B والتي ت�ضتطيع ال�ضلطة الفل�ضطينية و�ضع تعرفة 
جمركية ومعايري فل�ضطينية بخ�ضو�ضها. هذا بال �ضك، قد يعوق ال�ضترياد من اخلارج كون 
)النقيب،  احلمائي  الطابع  عليه  ويطفو  التعقيد  يف  غاية  يعد  الإ�رشائيلي  اجلمركي  النظام 
2003، �ص �ص.34 – 18( . وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن ال�ضلطة الفل�ضطينية، وبهدف تطوير النظام 
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الإداري اجلمركي، اأطلقت يف العام 2009 الن�ضخة الفل�ضطينية لنظام اجلمارك الفل�ضطيني 
»ال�ضيكودا العاملي«، القائم على ا�ضتخدام ال�ضبكة العنكبوتية، وبذلك ُتعد فل�ضطني واحدة من 
اأول ع�رش دول يف العامل بداأت بتطبيق النظام من اأ�ضل 90 دولة ت�ضتخدم هذا النظام لإدارة 
اجلمارك، مما يتيح لل�ضلطة الفل�ضطينية اإدارة املعابر وجباية الر�ضوم اجلمركية مبا�رشة دون 
التزوير كافة )جملة رجل  واأ�ضكال  والتهريب  الغ�ص  اإىل جانب حماربة  اإ�رشائيلية،  و�ضاطة 

الأعمال الفل�ضطيني، 2009، �ص �ص 21 – 19( .
واملوا�ضالت،  والنقل  الطاقة  قطاعي  وبخا�ضة  التحتية  البنية  ملوارد  وبالن�ضبة 
قطاع  اعتربوا  العينة  اأفراد  اأن  اإل  القطاعني،  هذين  يف  �ضعف  وجود  النتائج  اأظهرت  فقد 
الت�ضالت متطوراً ويلبي احتياجات امل�ضتثمر املحلي والأجنبي. هذه النتيجة تطابقت مع 
تقرير البنك الدويل للعام 2007 الذي اأ�ضار اإىل اأن 9% من املن�ضاآت الفل�ضطينية و7% منها 
الأرا�ضي  التوايل معوقني لال�ضتثمار يف  النقل واملوا�ضالت والطاقة على  اعتربوا قطاعي 

الفل�ضطينية.
اإ�رشائيل بهما، فاإ�رشائيل  اإن ال�ضعف يف هذين القطاعني ناجت عن حتكم  الواقع،  يف 
اللتفافية  الطرق  ب�ضق  وتقوم   ،  )C( املنطقة  يف  يقع  طريق  اأي  �ضيانة  اأو  ب�ضق  ت�ضمح  ل 
اخلا�ضة بامل�ضتوطنني ومتنع الفل�ضطينيني من �ضلوكها، كما تقوم اإ�رشائيل بتزويد الأرا�ضي 
الفل�ضطينية باجلزء الأعظم من الطاقة الكهربائية وبكميات حمدودة ل تفي بالحتياجات 
ال�ضخ�ضية واحتياجات املن�ضاآت. ت�ضري الإح�ضاءات اإىل اأن معدل انقطاع التيار الكهربائي يف 
ال�ضفة الغربية ي�ضل اإىل مرتني يف ال�ضهر واأربع مرات يف قطاع غزة، كما تظهر الإح�ضاءات 
اأن 5% من احتياجات ال�ضفة الغربية من الطاقة الكهربائية و20% يف قطاع غزة منتجة 
 World Bank Enterprise( حمليًا، والباقي يتم احل�ضول عليه من اإ�رشائيل والأردن وم�رش

. )Data Survey, 2007

اأن خدمات الت�ضالت  الدويل  البنك  اأكد تقرير  وفيما يتعلق بقطاع الت�ضالت، فقد 
خدمات  لديها  املبحوثة  ال�رشكات  من  العظمى  الغالبية  واأن  وا�ضع،  نطاق  وعلى  متوافرة 
ات�ضال باأ�ضكالها كافة. ت�ضري الإح�ضاءات اإىل اأن عدد الهواتف املحمولة و�ضل اإىل ما يقارب 
مليون ون�ضف املليون م�ضرتك ما يعني اأن 88% من الأ�رش الفل�ضطينية متتلك هواتف نقالة، 
يف حني متتلك 65% من الأ�رش الفل�ضطينية الهواتف الثابتة )جملة رجل الأعمال الفل�ضطيني، 
2009، �ص. 72( ، و16% من الأ�رش تت�ضل بالإنرتنت. وُتعد فل�ضطني من الدول املتو�ضطة 
من حيث التقدم التكنولوجي والتطور يف �ضبكة الهواتف الثابتة واخللوية، وياأتي ترتيبها 
يف املرتبة العا�رشة من بني الدول العربية يف انت�ضار الهواتف الثابتة واخللوية لكل مائة 

منزل )مكحول، 2008( .
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بالإ�ضافة اإىل �ضعف قطاعي الطاقة والنقل واملوا�ضالت، اأظهرت النتائج عدم وفرة 
لإدارة  فعالة  واآليات  نظام  غياب  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضتثمارية  امل�ضاريع  لإن�ضاء  الأرا�ضي 
وت�ضجيل الأرا�ضي، وهذا يعد معوقًا كبرياً يواجه ال�رشكات عند تو�ضعة اأعمالها يف مناطق 
 )B و   A( امل�ضنفة  الأرا�ضي  على  امل�ضاريع  اإقامة  يف  �ضهولة  هناك  الواقع،  يف  خمتلفة. 
وهذه   ، الغربية(  ال�ضفة  م�ضاحة  من   %42 )ت�ضكالن  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  قبل  من  واملدارة 
الأرا�ضي يف الغالب يكون ثمنها مرتفعا نظراً ل�ضحها، ولكن عند اإقامة م�رشوع ا�ضتثماري 
يف الأرا�ضي امل�ضنفة )C( )ت�ضكل 58% من اأرا�ضي ال�ضفة الغربية( فهي بحاجة اإىل موافقة 
ال�ضلطات الإ�رشائيلية، والتي يف الغالب ل متنحها ب�ضهولة. كما اأن عدم كفاءة نظام ت�ضجيل 
– فقط  م�ضجلة  تبقى غري  فل�ضطني  الأرا�ضي يف  فغالبية  لال�ضتثمار،  يعد معوقًا  الأرا�ضي 
30% من الأرا�ضي ُم�ضحت و�ُضجلت- وتخ�ضع اإىل قوانني عدة ومتداخلة تعود اإىل اخلالفة 
العثمانية )موؤمتر برنامج احلوار الوطني القت�ضادي الثالث، ت�رشين ثاين، 2008، �ص �ص. 

. )145 – 177
اإن م�ضكلة م�ضح الأرا�ضي واإدارتها ميكن معاجلتها جزئيًا ومرحليًا من  يف احلقيقة، 
خالل اإقامة مناطق ومدن �ضناعية داخل حدود البلديات ومناطق حدودية مع اإ�رشائيل، اإل 
ا�ضتقطاب عدد كبري  زت بالكامل وا�ضتطاعت  –والتي ُجهرِّ ال�ضناعية  اأن جتربة منطقة غزة 
من امل�ضتثمرين– مل تنجح ب�ضبب الغالقات واإعاقة التنقل الذي اأدى اإىل اإغالق املن�ضاآت يف 

هذه املنطقة )اأبو كر�ص، 2006( .
واأخرياً، اأظهرت نتائج حتليل املحور الثاين، اأن معدلت الت�ضخم يف فل�ضطني مرتفعة 
وتت�ضاعد. ت�ضري الإح�ضاءات اإىل اأن الأ�ضعار يف فل�ضطني و�ضلت اإىل اأعلى م�ضتوى لها يف 
العام 2008 يف �ضهري اأيلول )124،19( ، وت�رشين الثاين )124،12( وبلغ متو�ضط الرقم 
القيا�ضي العام، واأ�ضعار امل�ضتهلك يف العام حوايل 121.01 بن�ضبة تغيري عن �ضهر كانون 
اإىل %126.2  ارتفاعه حتى و�ضل  الأ�ضعار  وا�ضل موؤ�رش  الأول 2007 مقدارها 5،7. كما 
)اجلهاز   .2010 العام  من  حزيران  يف   127.9 واإىل   2009 العام  من  متوز  �ضهر  يف 
 -2010 الفل�ضطينية،  الأرا�ضي  يف  املعي�ضة  غالء  تقرير  الفل�ضطيني،  لالإح�ضاء  املركزي 
الأ�ضعار  لرتفاع  كثرية  اأ�ضباب  هناك  الواقع،  يف   .  )100=2004 الأ�ضا�ص  �ضنة   ،2007
وبع�ضها  معه،  املربمة  وبالتفاقيات  الإ�رشائيلي  بالحتالل  يتعلق  ما  منها  فل�ضطني،  يف 
يح�ضل  مبا  تتعلق  واأ�ضباب  املن�ضاآت،  يف  املتبعة  والإنتاجية  الت�ضويقية  بالأمناط  يتعلق 
من تغيريات يف الأ�ضواق العاملية )جرار، 2009، �ص. 65( . كما اأن مداخيل العاملني يف 
اإ�رشائيل – 498 مليون دولر، 511، 647 مليون دولر يف الأعوام 2006، 2007، 2008 
يف  كبري  ب�ضكل  ازدادت  والتي  الدويل،  املجتمع  من  ال�ضخية  وامل�ضاعدات   ، التوايل-  على 
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ثالث ال�ضنوات املا�ضية – 1093، 1044، 1967 مليون دولر يف الأعوام 2006، 2007، 
القت�ضاد  العام يف  الطلب  زيادة حجم  اإىل  الق�ضري  املدى  – اأدت يف  التوايل  2008 على 
الدولية  اإ�رشائيل وامل�ضاعدات  العاملني من  البعيد فاإن لدخل  الفل�ضطيني، واأما على املدى 
الهولندي                                                                      املر�ص  بنتائج  القت�ضاد  اأدبيات  يف  يعرف  ما  ت�ضبه  �ضلبية  تكون  قد  نتائج 
)Gorden and Noary, 1982( ، والتي توؤدي اإىل اأحداث ت�ضويه يف هيكل الأ�ضعار وتقلي�ص 

حجم القطاعات الإنتاجية. 
فاإنها  املحلي،  الإنتاج  يف  زيادة  يوازيه  ل  العام  الطلب  حجم  يف  الزيادة  اأن  ومبا 
اأ�ضعار  واإىل رفع   ،Traded goods دوليًا  املتداولة  ال�ضلع  ا�ضترياد  زيادة حجم  اإىل  �ضتقود 
اإىل ت�ضويه يف هيكل الأ�ضعار  non trades goods، وهذا يقود  ال�ضلع غري املتداولة دوليًا 
ل�ضالح اأ�ضعار ال�ضلع غري املتداولة دوليًا، مما يوؤدي اإىل انكما�ص يف الإنتاج املحلي لل�ضلع 
املتداولة دوليًا )ال�ضلع الزراعية وال�ضناعية( ، وتو�ضع يف اإنتاج ال�ضلع غري املتداولة دوليًا 
)الإن�ضاءات، واملوا�ضالت، واخلدمات ب�ضكل عام( )Unctad, 1996( . هذا يف الواقع، �ضيعمل 
على زيادة اأ�ضعار الت�ضدير الفل�ضطيني بالن�ضبة لأ�ضعار ال�ضترياد، اأو زيادة اأ�ضعار ال�ضلع غري 
املتداولة دوليًا بالن�ضبة لأ�ضعار ال�ضلع املتداولة، ويف كال احلالْتني، فاإن ذلك يعني ارتفاعًا 
يف �ضعر ال�رشف احلقيقي، والذي يقود بدوره اإىل تقلي�ص الطلب على �ضلع الت�ضدير )يعرف 
�ضعر ال�رشف احلقيقي على اأنه متو�ضط �ضعر ال�ضلع غري املتداولة دوليًا مق�ضومًا على متو�ضط 

�ضعر ال�ضلع املتداولة دوليًا( . )النقيب، 2003. �ص �ص.18 – 16( .
ثالثاً: حتليل املحور الثالث، العلقات القت�سادية اخلارجية: ◄ 

اخلارجية  الفل�ضطينية  القت�ضادية  العالقات  اأن  اإىل  املحور  هذا  حتليل  نتائج  ت�ضري 
ُيعد  والذي  لهذا املحور 2.09  العام  احل�ضابي  املتو�ضط  بلغ  اإىل حد ما حيث  اإيجابية  تعد 
اأعلى بقليل من فئة الو�ضط )2( . فقد اأظهرت النتائج عدم وجود قيود جمركية مفرطة على 
مل  القت�ضادي  باري�ص  فاتفاق  الفل�ضطيني،  اجلانب  من  الأقل  على  اخلارج  من  الواردات 
اإل يف حالة  الإ�رشائيلية  تلك  الفل�ضطيني و�ضع تعرفات جمركية تختلف عن  للجانب  يتح 
ا�ضتريادها من دول عربية  يتم  �ضلع حمدودة  A1،A2،B وهي  قوائم  الواردة يف  املنتجات 
واإ�ضالمية وبالتحديد الأردن وم�رش )انظر اتفاق باري�ص القت�ضادي، 1995( ، كما اأظهرت 
اأن اتفاقيات  النتائج عدم وجود قيود ح�ض�ضية على الواردات من اخلارج على الرغم من 
الأوروبية،  )ال�رشاكة  الأخرى  الدول  مع  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  اأبرمتها  التي  احلرة  التجارة 
احتاد الآفتا مثاًل( اأتاح لها حماية بع�ص املنتجات وبخا�ضة النا�ضئة منها من خالل نظام 
احل�ض�ص، اإل اأنه على الأر�ص ل متار�ص ال�ضلطة الفل�ضطينية هذا الإجراء اإل على نطاق �ضيق 
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للغاية. واأظهرت النتائج كذلك عدم وجود تعقيد يف موا�ضفات ال�ضلع امل�ضتوردة اإىل ال�ضوق 
تقت�رش  امل�ضتوردة  ال�ضلع  موا�ضفات  حتديد  يف  الفل�ضطيني  اجلانب  ف�ضالحية  الفل�ضطيني، 
فقط على املنتجات الواردة يف قوائم A1، A2، واأما باقي املنتجات فتخ�ضع للموا�ضفات 
الإ�رشائيلية والتي ُتعد عالية ومعقدة. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن موؤ�ض�ضة املوا�ضفات واملقايي�ص 
الفل�ضطينية قد قامت بو�ضع موا�ضفات قيا�ضية حلوايل 8000 �ضنف من املنتجات وذلك 

متهيداً اإىل ما بعد ال�ضتقالل. 
على  قيود  اأية  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  فقد  اخلارج،  اإىل  بالت�ضدير  يتعلق  وفيما 
من  الأغلب  على  تاأتي  الإعاقة  واأن  الت�ضدير  ي�ضجع  الفل�ضطيني  اجلانب  اإن  بل  ال�ضادرات، 
اجلانب الإ�رشائيلي. واأظهرت النتائج عدم وجود اأية قيود مفرو�ضة على ال�ضتثمار الأجنبي، 
بل اأن ال�ضلطة الفل�ضطينية ومن خالل قانون ت�ضجيع ال�ضتثمار والقوانني ذات العالقة قدمت 
اإعفاءات وحوافز وامتيازات يعتربها بع�ضهم اأف�ضل من تلك املقدمة يف دول املنطقة، وهذه 
النتيجة تطابقت مع تقرير البنك الدويل للعام 2010 والذي و�ضع فل�ضطني يف املرتبة 41 
اأن هناك حرية  اإىل  اأ�ضارت النتائج  من بني 183 دولة من حيث حماية امل�ضتثمرين. كما 
ال�ضلطة  اإن  بل  اأجنبية،  مع �رشكات  �رشاكات  الدخول يف  املحلية  لل�رشكات  بالن�ضبة  تامة 

الفل�ضطينية حتفرِّز ذلك وتعمل على ت�ضجيعه.
كما اأظهرت نتائج حتليل بنود املحور الثالث اأنه ل توجد قيود مفرو�ضة على حتويالت 
الأموال من فل�ضطني اإىل اخلارج حيث نظم امل�رّشع الفل�ضطيني يف قانون ت�ضجيع ال�ضتثمار 
القواعد املتعلقة ب�ضمانات حتويل جميع املوارد املالية اإىل خارج فل�ضطني، فق�ضت املادة 
رقم 10 من القانون اأنه عماًل باقت�ضاديات ال�ضوق احلر ت�ضمن ال�ضلطة الفل�ضطينية جلميع 
قابلة  فل�ضطني، وبعملة  اإىل خارج  املالية  املوارد  املقيد جلميع  التحويل غري  امل�ضتثمرين 
للتحويل يقبل بها امل�ضتثمر. )انظر قانون ال�ضتثمار الفل�ضطيني، 1998( . كما اأكدت نتائج 
البحث اأن ميزان املدفوعات الفل�ضطيني يعد متطوراً، فقد �ضجل امليزان الكلي خالل العام 
 91.3 قيمته  فائ�ضًا  حقق   2007 العام  ويف  دولر،  مليون   22.3 بقيمة  فائ�ضًا   2006
الفل�ضطيني،  لالإح�ضاء  املركزي  )اجلهاز   2008 العام  يف  دولر  مليون  و534  مليون 
احل�ضابات القومية 2008- 2000( مما يوؤكد قوة تعامل القت�ضاد الفل�ضطيني مع العامل 
اخلارجي. واأما املوقف املايل الدويل، فقد اأظهرت النتائج اأنه اإيجابي، وما يوؤكد ذلك هو 
تلقي القت�ضاد الفل�ضطيني ملليارات الدولرات منذ تاأ�ضي�ص ال�ضلطة الفل�ضطينية ولغاية الآن 
على �ضكل منح وم�ضاعدات ا�ضتثمرت يف م�ضاريع تطويرية ل�ضالح املجتمع، وجتدر الإ�ضارة 
اإىل اأن هذه امل�ضاعدات واملنح قد ُعززت يف ال�ضنوات الأربع الأخرية – 951 مليون يف العام 
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العام  العام 2007، 1967 مليون دولر يف  العام 2006، 1044 يف  2005، 1093 يف 
2008- )اجلهاز املركزي لالإح�ضاء الفل�ضطيني، احل�ضابات القومية، 2008- 2000( نظراً 
حلالة الهدوء ال�ضائدة يف املنطقة، وكذلك ب�ضبب ال�ضفافية والكفاءة التي يدار بها القت�ضاد 
الفل�ضطيني، والتي ظهرت نتائجها على �ضكل تنفيذ م�ضاريع على الأر�ص، اإ�ضافة اإىل برامج 

الإ�ضالح الإداري واملايل التي بداأت بها ال�ضلطة الفل�ضطينية وما زالت م�ضتمرة.
كما اأظهرت نتائج حتليل املحور اأنه ل يوجد رقابة على الأ�ضعار يف فل�ضطني، وهذا 
ال�ضوق  قوى  واأن  الن�ضاأة،  منذ  احلر  القت�ضاد  منهج  تبنت  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  اإىل  مرّده 
والعر�ص هي التي حتدد م�ضتويات الأ�ضعار يف فل�ضطني با�ضتثناء بع�ص احلالت ال�ضلعية 

املحدودة كاخلبز والطحني والبرتول والغاز واملياه وغريها.
وعلى الرغم من هذه املوؤ�رشات الإيجابية يف هذا املحور، فاإن هناك نتائج �ضلبية قد 
تعوق ال�ضتثمار يف فل�ضطني. فقد اأظهرت النتائج اأن هناك تعقيدا يف اإجراءات ومتطلبات 
التي تعاين منها  اللوج�ضتية  القيود  اإىل  ال�ضترياد والت�ضدير وارتفاع يف كلفها بالإ�ضافة 
اأُكدت يف تقرير ممار�ضة الأعمال الذي �ضدر عن البنك  الأرا�ضي الفل�ضطينية. هذه النتيجة 
الدويل يف العام 2010، والذي يظهر فل�ضطني باملرتبة رقم 92 من بني 183 دولة من حيث 
الوثائق  عدد  اأن  ذاته  التقرير  نتائج  اأظهرت  كما  احلدود.  عرب  التجارة  وتعقيدات  �ضعوبة 
املطلوبة للت�ضدير ي�ضل اإىل 6، بينما ت�ضل اإىل 4.3 يف دول منظمة التعاون والتنمية، واأما 
عدد الأيام امل�ضتغرقة للت�ضدير فت�ضل يف فل�ضطني 25 يوما بينما هي 10.5 يوم يف دول 
منظمة التعاون والتنمية. واأما الوثائق الالزمة لال�ضترياد في�ضل عددها اإىل 6 يف فل�ضطني 
مقارنة بحوايل 4.9 وثيقة يف دول منظمة التعاون والتنمية، واأما عدد الأيام امل�ضتغرقة 
التعاون  فل�ضطني، مقارنة بحوايل 11 يومًا يف دول منظمة  لال�ضترياد فهي 40 يوما يف 
الواحد  للكونتيرن  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  يف  الت�ضدير  كلف  اأن  التقرير  اأظهر  كما  والتنمية. 
ي�ضل اإىل 835 دولرا، وهي تعد مرتفعة ولكن اأقل من معدل كلف الت�ضدير يف منطقة ال�رشق 
الأو�ضط )1034،8 دولر( ودول منظمة التعاون والتنمية )1089.7 دولر( . واأما تكاليف 
ال�ضترياد فهي اأي�ضًا مرتفعة فقد ت�ضل اإىل 1225 دولرا للكونتيرن الواحد مقارنة بحوايل 
1221.7 دولر يف دول منطقة ال�رشق الأو�ضط، وحوايل 1145،9 يف دول منظمة التعاون 

والتنمية.
كما بينت نتائج البحث، اأنه ل تتوافر حماية كافية للملكيات الفكرية )عالمات جتارية، 
�ضلبًا على  يوؤثر  قد  الذي  الأمر  الفل�ضطينية،  الأرا�ضي  اخرتاع( يف  وبراءات  اأ�ضماء جتارية، 
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فر�ص ال�ضتثمار. وجتدر الإ�ضارة اإىل اأنه ما زال مطبقًا يف ال�ضفة الغربية قانون العالقات 
ل�ضنة  الأردين  والر�ضوم  الخرتاعات  وامتيازات   ،1952 ل�ضنة   )33( رقم  الأردين  التجارية 
1953 )ملحم، 2010، �ص �ص. 59 – 58( . ولعل توافر قانون متطور حلماية امتيازات 
الخرتاعات والعالمات التجارية ي�ضجع امل�ضتثمرين الأجانب خا�ضة على نقل التكنولوجيا 

ن امل�رشوع القت�ضادي من ت�ضنيع منتجات يف ال�ضوق الفل�ضطيني. احلديثة التي متكرِّ
فل�ضطني،  اإىل  اخلارج  الأموال من  كبرية على حتويل  قيوداً  اأن هناك  النتائج  وبينت 
وهذا بال �ضك جاء ا�ضتجابة للمطالب الدولية بهدف ت�ضديد الرقابة على الأموال الداخلة اإىل 
املنطقة وخا�ضة فل�ضطني، الأمر الذي �ضي�ضكل معوقًا لنقل الأموال اإىل فل�ضطني وال�ضتثمار 
املهجر.  فل�ضطينيو  بها  يقوم  التي  احلجم  ومتو�ضطة  �ضغرية  ال�ضتثمارات  وبخا�ضة  فيها، 
اأموالهم  نقل  كبرية عند  يواجهون معوقات وقيوداً  املهجر  فل�ضطينيي  اأن  توؤكد  فالتجارب 
الهوية  ويحملون  حمليون،  مواطنون  اأنهم  من  الرغم  على  ال�ضتثمار،  بهدف  فل�ضطني  اإىل 

الفل�ضطينية.
ما هي العنا�رص التي ت�سكل اأكرث خطورة على منظمات  الت�ضاوؤل الثاين:  ●

الأعمال يف الأرا�سي الفل�سطينية؟ 
يبني اجلدول )3( خم�ضة ع�رش من هذه العنا�رش مرتبة من الأخطر اإىل الأقل خطورة.

الجدول )3( 
مخاطر ممارسة األعمال في فلسطين حسب األخطر ثم األقل خطورة

املتو�سط احل�سابيالعنا�رصالرقم

1.12الأو�ضاع ال�ضيا�ضية1.

1.19القيود املفرو�ضة على حتويل الأموال من اخلارج2.

1.24القيود اللوج�ضتية على ال�ضادرات3.

1.30التعقيد يف اإجراءات ومتطلبات الت�ضدير4.

1.33كلف ال�ضترياد الإدارية )تاأمني، نقل، �ضحن، ر�ضوم وغريها( 5.

1.34كلف الت�ضدير الإدارية + غياب نظام فعال لإدارة الأرا�ضي6.

1.36الف�ضاد والر�ضاوي والو�ضاطة7.

1.38�ضح الأرا�ضي الالزمة لإقامة امل�ضاريع ال�ضتثمارية8.

1.39�ضعف الق�ضاء ونزاهته9.
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املتو�سط احل�سابيالعنا�رصالرقم

1.40التعقيد يف اإجراءات ومتطلبات ال�ضترياد من اخلارج10.

1.41عدم كفاية ال�ضمانات الد�ضتورية + �ضعوبة العتماد على البلد ك�رشيك جتاري11.

1.43عدم تكاملية القوانني والت�رشيعات و�ضعفها12.

1.44�ضعف موارد الطاقة13.

1.45عدم كفاية وفعالية الإدارة العامة الفل�ضطينية14.

1.46عدم ا�ضتقرار العمالت املتداولة يف الأرا�ضي الفل�ضطينية15.

هذه النتيجة تقاربت اإىل حد كبري مع بع�ص الدرا�ضات ال�ضابقة، وكان تقاربها اأكرث مع 
تقرير البنك الدويل للعام 2001، ومع امل�ضح الذي اأجراه مركز تطوير القطاع اخلا�ص يف 

العام 2001، وكذلك مع مكحول 2002، 2007.
املوظفني  وكبار  الأعمال  رجال  اجتاهات  تختلف  هل  الثالث:  ● الت�ضاوؤل 

احلكوميني نحو الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال يف فل�سطني؟
الجدول )4(

اختبار t لقياس الفرو قات في اتجاهات رجال األعمال وكبار الموظفين الحكوميين 
نحو األخطار التي قد تواجهها منظمات األعمال في فلسطين

الو�سط العددفئة املبحوثاملجال
احل�سابي

النحراف 
درجات اختبار Tاملعياري

احلرية
م�ستوى 
الدللة

جمال البيئة ال�ضيا�ضية- 
القت�ضادية الكلية

1680.000- 1201.600.286.10رجل اأعمال

501.970.51موظف حكومي

جمال الظروف القت�ضادية 
املحلية

1680.003- 1201.980.262.97رجل اأعمال

502.130.37موظف حكومي

جمال العالقات القت�ضادية 
اخلارجية

1202.100.180.421680.675رجل اأعمال

502.080.40موظف حكومي

املجال الكلي
1680.000- 1201.890.203.74رجل اأعمال

502.060.38موظف حكومي
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اإح�ضائيًا،  دالة  اأقل من 0.05، وهي بذلك   sig اأن قيمة  t تبني  اإىل اختبار  بالإ�ضارة 
الأمر الذي يوؤكد اأن هناك اختالفًا يف اجتاهات رجال الأعمال وكبار املوظفني احلكوميني 
يظهر  الختالف  هذا  واأن  فل�ضطني،  يف  الأعمال  منظمات  تواجهها  قد  التي  الأخطار  نحو 
ل�ضالح فئة كبار املوظفني احلكوميني، حيث بلغ املتو�ضط احل�ضابي لعينة كبار املوظفني 
)2.06( وهي اأكرب من املتو�ضط احل�ضابي لعينة رجال الأعمال )1.89( ، اأي اأن اجتاهات 
رجال  من  فل�ضطني  يف  الأعمال  بيئة  نحو  اإيجابية  اأكرث  تعد  احلكوميني  املوظفني  كبار 
املنظومة  ورئي�ص يف  احلكوميني هم جزء حيوي  املوظفني  كبار  اأن  مرده  وهذا  الأعمال، 
على  يعملون  اأي�ضًا  وهم  الأعمال،  ببيئة  اخلا�ضة  وال�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات  تبلور  التي 
مراقبة تنفيذ هذه ال�ضيا�ضات، فعلى الأرجح �ضتكون اجتاهاتهم اأكرث اإيجابية. وعلى الرغم 
من ذلك، يجب اأن ل نغفل اجتاهات رجال الأعمال والتي كانت اأقل اإيجابية من اجتاهات 
الأعمال على  الذين ميار�ضون  الأعمال، هم  اأي رجال  فهوؤلء،  املوظفني احلكوميني،  كبار 

الأر�ص، وقد يكونون الأقدر على ت�ضخي�ص الواقع من منطلق اخلربة العملية على الأر�ص.
نحو  الأعمال  رجال  اجتاهات  يف  اختلف  هناك  هل  الرابع:  ● الت�ضاوؤل 
الأخطار التي قد تواجهها منظمات الأعمال يف فل�سطني تبعاً ملتغري قطاع 

الأعمال؟ 
الجدول )5(

تحليل التباين األحادي one- way anova لقياس الفرو قات في اتجاهات رجال األعمال نحو األخطار 
التي قد تواجهها منظمات األعمال في فلسطين تبعا لمتغير قطاع األعمال.

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى اختبار Fاملربعات

الدللة

جمال البيئة ال�ضيا�ضية- 
القت�ضادية الكلية

0.1620.081.070.348بني املجموعات
9.021170.08خارج املجموعات

9.18119املجموع

جمال الظروف القت�ضادية 
املحلية

0.3020.152.230.112بني املجموعات
7.881170.07خارج املجموعات

8.18119املجموع

جمال العالقات القت�ضادية 
اخلارجية

0.1320.072.010.139بني املجموعات
3.871170.03خارج املجموعات

4.01119املجموع
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جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى اختبار Fاملربعات

الدللة

املجال الكلي

0.1820.092.280.107بني املجموعات
4.541170.04خارج املجموعات

4.72119املجموع

بال�ضتناد اإىل اختبار التباين الأحادي، تبني اأن قيمة sig اأكرب من 0.05 وهي بذلك 
لي�ضت دالة اإح�ضائيًا، الأمر الذي يوؤكد اأنه ل يوجد اختالف يف اجتاهات رجال الأعمال نحو 
الأعمال، مما  الأعمال يف فل�ضطني تبعًا ملتغري قطاع  التي قد تواجهها منظمات  الأخطار 
زراعة–  اأم  اأم جتارة وخدمات  �ضواء كانت �ضناعة  القت�ضادية كافة  القطاعات  اأن  يوؤكد 
تواجه الأخطار نف�ضها. هذه النتيجة قد تكون معقولة كون اأن التعقيدات والقيود يف بيئة 
الأعمال يف فل�ضطني ل متيز بني قطاع ا�ضتثماري واآخر، وبني من�ضاأة واأخرى، كما اأن القوانني 
ال�ضارية، وبخا�ضة قانون ال�ضتثمار الفل�ضطيني مل يقدم امتيازات خمتلفة باختالف القطاع 
ال�ضتثماري واأن القطاعات كافة ت�ضتفيد من المتيازات بامل�ضتوى نف�ضه. وقد متنح امتيازات 
ا�ضتثنائية بقرار من جمل�ص الوزراء لبع�ص امل�ضاريع اأو املناطق املهددة بال�ضتيطان )املادة 
29 من قانون ال�ضتثمار الفل�ضطيني، 1998( ، اأو امل�ضاريع املعدة للت�ضدير التي قد متنح 

اإعفاءات ا�ضتثنائية قد ت�ضل اإىل ثالث �ضنوات )املادة 31 من القانون( .
الأخطار  نحو  الأعمال  رجال  اجتاهات  تختلف  هل  اخلام�ص:  ● الت�ضاوؤل 
التي قد تواجهها منظمات الأعمال يف فل�سطني تبعاً ملتغري �سنوات العمل 

يف ال�سوق؟ 
الجدول )6(

 اختبار- t لقياس الفرو قات في اتجاهات رجال األعمال نحو األخطار التي قد تواجهها 
منظمات األعمال في فلسطين تبعا لمتغير سنوات العمل في السوق.

�سنوات العمل املجال
الو�سط العدديف ال�سوق

احل�سابي
النحراف 
درجات اختبار Tاملعياري

احلرية
م�ستوى 
الدللة

جمال البيئة ال�ضيا�ضية- 
القت�ضادية الكلية

1170.250- 161.520.181.16من 5- 10 �ضنوات
1031.610.29اكرث من 10 �ضنوات

جمال الظروف القت�ضادية 
املحلية

162.030.240.781170.435من 5- 10 �ضنوات
1031.970.27اكرث من 10 �ضنوات
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�سنوات العمل املجال
الو�سط العدديف ال�سوق

احل�سابي
النحراف 
درجات اختبار Tاملعياري

احلرية
م�ستوى 
الدللة

جمال العالقات القت�ضادية 
اخلارجية

162.110.120.311170.758من 5- 10 �ضنوات
1032.090.19اكرث من 10 �ضنوات

املجال الكلي
1170.922- 161.890.130.10من 5- 10 �ضنوات

1031.890.21اكرث من 10 �ضنوات

بالإ�ضارة اإىل اختبار t تبني اأن قيمة sig اأكرب من 0.05، وهي بذلك لي�ضت دالة اإح�ضائيًا 
الأمر الذي يوؤكد اأنه ل توجد اختالفات يف اجتاهات رجال الأعمال نحو الأخطار التي قد 
تواجهها منظمات الأعمال تبعًا ملتغري �ضنوات العمل يف ال�ضوق، فال�رشكات كافة ب�رشف 
النظر عن عمرها يف ال�ضوق تواجه الأخطار نف�ضها، فالقيود –وخا�ضة الإ�رشائيلية– على 

موؤ�ض�ضات الأعمال الفل�ضطينية ل تفّرق بني القدمي منها وحديث الن�ضاأة.
هل تختلف اجتاهات رجال الأعمال الذين دخلوا يف  الت�ضاوؤل ال�ضاد�ص:  ●
�رصاكات اأعمال مع منظمات اأعمال اأجنبية نحو خماطر الأعمال يف فل�سطني 

عن اأولئك الذين مل يدخلوا يف �رصاكات؟ 
الجدول )7(

 اختبار t لقياس االختاف في اتجاهات رجال األعمال الذين دخلوا في شراكات أعمال مع منظمات أعمال 
أجنبية نحو مخاطر األعمال في فلسطين عن أولئك الذين لم يدخلوا في شراكات أعمال.

دخول ال�رصاكة مع املجال
الو�سط العدد�رصكات اجنبية

احل�سابي
النحراف 
درجات اختبار Tاملعياري

احلرية
م�ستوى 
الدللة

جمال البيئة ال�ضيا�ضية- 
القت�ضادية الكلية

681.640.312.201180.030نعم
521.530.21ل

جمال الظروف القت�ضادية 
املحلية

682.010.271.601180.112نعم
521.940.25ل

جمال العالقات القت�ضادية 
اخلارجية

682.130.162.341180.021نعم
522.050.20ل

املجال الكلي
681.930.212.461180.015نعم
521.840.17ل
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اأظهرت نتائج اختبار t اأن قيمة sig اأقل من 0.05 مما ي�ضري اإىل اأن هناك فروقات يف 
اجتاهات رجال الأعمال الذين دخلوا يف �رشاكات اأعمال مع منظمات اأجنبية نحو خماطر 
يف  دخلوا  الذين  الأعمال  رجال  ل�ضالح  �رشاكات،  يف  يدخلوا  مل  الذين  اأولئك  عن  الأعمال 
�رشاكات اأعمال )1.93( الأمر الذي يوؤكد اأن رجال الأعمال الذين دخلوا يف �رشاكات اأعمال 
مع �رشكات اأجنبية كانت اجتاهاتهم اأكرث اإيجابية نحو بيئة الأعمال الفل�ضطينية من اأولئك 
الأطراف  اهتمام  . وقد يكون ذلك ناجتًا عن  اأعمال )1.84(  الذين مل يدخلوا يف �رشاكات 
ال�رشاكات،  بهذه  الأجنبي(  امل�ضتثمر  بلد  اإ�رشائيل،  الفل�ضطينية،  )ال�ضلطة  بع�ضها  اأو  كافة 
ومنحها بع�ص المتيازات اأو الت�ضهيالت الإدارية اأو اللوج�ضتية لأ�ضباب قد تكون �ضيا�ضية اأو 

اقت�ضادية اأو غريها.
النتائج والتوصيات:

اأولً: النتائج الرئي�سة: ◄ 
الفل�ضطينية تعد بيئة خطرة  الأرا�ضي  اأن  للبحث  الكلية  العينة  ت�ضري نتائج حتليل  ♦ 
ملمار�ضة الأعمال، واأن منظمات الأعمال قد تواجه خماطر عند ممار�ضتها اأعمال يف الأرا�ضي 
الفل�ضطينني  الأعمال  اأن رجال  البحث ب�ضكل منف�ضل ند  الفل�ضطينية، وعند حتليل عينتي 
اأكدوا اأن بيئة الأعمال الفل�ضطينية ي�ضوبها بع�ص املخاطر، وعلى العك�ص من ذلك اأكدت عينة 
كبار املوظفني احلكوميني اأن بيئة الأعمال الفل�ضطينية تعد �ضحية ملمار�ضة الأعمال رغم 
وجود بع�ص عنا�رش املخاطرة فيها. وعلى الرغم من اأن نتائج حتليل العينة الكلية للبحث 
تظهر وجود اأخطار عند ممار�ضة الأعمال يف فل�ضطني، فاإن موؤ�رش املتو�ضط احل�ضابي )1.94( 
الفل�ضطينية ل متتاز  اأن بيئة الأعمال  الو�ضط )2( الأمر الذي يظهر  يعد قريبًا جداً من فئة 
مبخاطر عالية جداً، واأن هناك حت�ضنًا قد طراأ على بيئة الأعمال يف فل�ضطني، وهذا بال �ضك 
ناجت عن حالة الهدوء وال�ضتقرار ال�ضيا�ضي الن�ضبي التي ت�ضهدها ال�ضفة الغربية بالإ�ضافة 
الفل�ضطينية، وما  ال�ضلطة  التي �رشعت بها  اإىل ال�ضالحات القت�ضادية والإدارية واملالية 
الأو�ضاع  حت�ضن  حال  يف  و�ضت�ضتمر  الثمار  بع�ص  باإعطاء  بداأت  قد  واأنها  م�ضتمرة،  زالت 

ال�ضيا�ضية، بالإ�ضافة اإىل تعزيز الإ�ضالحات بجوانبها كافة.
ئج حتليل حماور الدرا�ضة الثالثة اختالفًا يف م�ضتويات املخاطرة، فقد  اأظهرت نتا ♦
ظهر املتو�ضط احل�ضابي للمحور الأول –حمور البيئة ال�ضيا�ضية والقت�ضادية الكلية– اأقل من 
فئة الو�ضط )1.71( مما يوؤكد اأن البيئة ال�ضيا�ضة والقت�ضادية الكلية الفل�ضطينية تعد خطرة 
ملمار�ضة الأعمال. واأما املحور الثاين – حمور الظروف القت�ضادية املحلية – فقد ظهرت 
نتائج حتليله بالإيجابية، حيث بلغ املتو�ضط احل�ضابي لهذا املحور 2.02 الأمر الذي يوؤكد 
اأن البيئة ال�ضيا�ضية املحلية تعد �ضحية وم�ضجعة ملمار�ضة الأعمال يف الأرا�ضي الفل�ضطينية، 
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كما تبني اأن العالقات القت�ضادية اخلارجية الفل�ضطينية –املحور الثالث– تعد اإيجابية مما 
ي�ضجع ال�ضتثمار يف الأرا�ضي الفل�ضطينية، حيث بلغ املتو�ضط احل�ضابي لهذا املحور 2.09 

اأي اأكرب من فئة الو�ضط بقليل.
الفل�ضطينية  الأعمال  بيئة  يف  خطورة  العنا�رش  اأكرث  اأن  البحث  نتائج  اأظهرت  ♦ 
جاءت ح�ضب الرتتيب الآتي: الأو�ضاع ال�ضيا�ضية، والقيود على حتويل الأموال من اخلارج، 
والتعقيد يف اإجراءات ومتطلبات الت�ضدير، وكلف ال�ضترياد والت�ضدير، والف�ضاد والو�ضاطة 
ادارتها،  و�ضعف  ال�ضتثمارية  امل�ضاريع  لإقامة  الالزمة  الأرا�ضي  �ضح  والبريوقراطية، 
كفاية  وعدم  ال�ضترياد،  ومتطلبات  اإجراءات  يف  والتعقيد  الق�ضائي،  النظام  و�ضعف 
ال�ضمانات الد�ضتورية، و�ضعوبة العتماد على البلد ك�رشيك جتاري، وعدم تكاملية القوانني 
والت�رشيعات و�ضعفها، و�ضعف موارد البنية التحتية وخا�ضة الطاقة، وعدم ا�ضتقرار العمالت 

املتداولة يف الأرا�ضي الفل�ضطينية.
املوظفني  وكبار  الأعمال  رجال  اجتاهات  يف  اختالفات  وجود  النتائج  بينت  ♦ 
اأن  وظهر  فل�ضطني،  يف  الأعمال  منظمات  تواجهها  قد  التي  الأخطار  نحو  احلكوميني 
املوظفني  كبار  اجتاهات  اأن  اأي  احلكوميني،  املوظفني  كبار  ل�ضالح  كانت  الختالفات 

احلكوميني كانت اأكرث اإيجابية نحو بيئة الأعمال يف فل�ضطني.
الفل�ضطينيني  الأعمال  رجال  اجتاهات  يف  اختالفات  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  ♦ 
نحو خماطر الأعمال يف فل�ضطني تبعًا للمتغريات: قطاع الأعمال و�ضنوات العمل يف ال�ضوق. 
اأي اأن من�ضاآت الأعمال كافة، ب�رشف النظر عن القطاع الذي تعمل به، وعمرها يف ال�ضوق، 

تواجه الأخطار نف�ضها.
اأ�ضارت نتائج البحث اإىل وجود اختالفات يف اجتاهات رجال الأعمال الذين دخلوا  ♦ 
يف �رشاكات اأعمال مع �رشكات اأجنبية نحو خماطر الأعمال عن اأولئك الذين مل يدخلوا يف 
�رشاكات اأعمال، ل�ضالح الأوىل، الأمر الذي يوؤكد اأن رجال الأعمال الذين دخلوا يف �رشاكات 
اأعمال مع منظمات اأجنبية، كانت اجتاهاتهم اأكرث اإيجابية نحو بيئة الأعمال الفل�ضطينية 

من اأولئك الذين مل يدخلوا يف �رشاكات اأعمال.
يات: ثانياً: التو�س ◄

يف الواقع، اإن كثرياً من التو�ضيات التي �ضيتم تقدميها قد تكون حمدودة اجلدوى يف 
ظل بقاء الحتالل ومعوقاته، فنتائج الدرا�ضة احلالية والدرا�ضات الأخرى اأكدت اأن الحتالل 
الفل�ضطينية،  الأرا�ضي  يف  ال�ضتثمار  معوقات  اأكرب  من  يعد  الفل�ضطيني  ال�ضيا�ضي  والواقع 
لإنهاء  كافة  والدولية  والعربية  الفل�ضطينية  اجلهود  تت�ضافر  اأن  �رشورة  هناك  وعليه 
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الحتالل واحل�ضول على ال�ضتقالل، عندئٍذ ي�ضبح هناك اإمكانية لعمل الإ�ضالحات الالزمة 
على امل�ضتوى الكلي وامل�ضتوى اجلزئي مبعوقات اأقل على الأر�ص.

اإن اخلطوة الأخرى يف حت�ضني مناخ الأعمال يتمثل بالقيا�ص امل�ضتمر لهذا املناخ  ♦ 

ومتابعة التغيريات التي تطراأ عليه مع مرور الزمن. هناك �رشورة لأن تقوم موؤ�ض�ضة م�ضتقلة 
بدرا�ضة املناخ ال�ضتثماري يف فل�ضطني ب�ضكل منتظم ومتابعته وتقوميه، كما يتوجب ن�رش 

نتائج هذه الدرا�ضات كي ت�ضتخدم من �ضناع ال�ضيا�ضات والقطاع اخلا�ص.
القوانني  و�ضع  ال�ضتثمار،  دعم  وا�ضرتاتيجيات  �ضيا�ضات  ناح  مقومات  اأهم  اإن  ♦ 

�ضقي  بني  توحيدها  و�رشورة  بع�ضها  مع  تناق�ضها  عدم  و�ضمان  املالئمة  والت�رشيعات 
الوطن )ال�ضفة والقطاع( . اإن �ضن هذه القوانني يوفر الأمان للم�ضتثمر باأن ا�ضتثماراته تتمتع 
بحماية تكفلها قوانني، ولي�ص جمرد تدابري حكومية ميكن اأن تتغري بتغري احلكومات، كما 
يجب على احلكومة اأن حتّول هذه الت�رشيعات والقوانني اإىل اإجراءات حكومية تنفيذية وا�ضحة. 
وعلى الرغم من اإقرار املجل�ص الت�رشيعي للعديد من القوانني، فاإن هناك حاجة ل�ضتكمال 
لة واإقرارها وو�ضع اللوائح لتنفيذها، ومن القوانني القت�ضادية التي ما  �ضن القوانني املكمرِّ
زالت قيد الإ�ضدار قانون ال�رشكات، و�رشيبة الدخل، والأوراق املالية، والقانون التجاري، 
والأموال  والرهونات  والمتيازات،  والحتكارات  واملناف�ضة،  الفكرية،  امللكية  وحماية 
املنقولة وغريها من القوانني. كما اأن هناك �رشورة ل�ضتكمال الإجراءات القانونية الالزمة 
لنفاذ القوانني املقرة، و�ضياغة واإقرار القوانني الالزمة مب�ضاركة موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ص 
لرت�ضيخ اقت�ضاد ال�ضوق احلر وتعزيز دور القطاع اخلا�ص باعتباره املحرك الرئي�ص للن�ضاط 
الإجراءات  و�ضفافية  الق�ضاء  ا�ضتقاللية  لتعزيز  ما�ضة  حاجة  هناك  اأن  كما  القت�ضادي، 
ب�ضكل �رشيع وفعال  اأنواعها  اختالف  النزاعات على  املحاكمات، وحل  النافذة بخ�ضو�ص 

وبخا�ضة يف الق�ضايا التجارية.
املبا�رش  لال�ضتثمار  املطروحة  امل�ضاريع  لأهم  وا�ضحة  ا�ضتثمارية  خريطة  توفري  ♦ 

والقطاعات التي ت�ضملها والأهداف املطلوب حتقيقها واخلدمات احلكومية املتوافرة خلدمة 
هذه ال�ضتثمارات، فاخلرائط ال�ضتثمارية تعد عن�رشاً رئي�ضًا يف جهود الدولة للرتويج لتعزيز 

ال�ضتثمار املبا�رش.
يتما�ضى ومتطلبات  والتدريب مبا  التعليم  واإ�ضالح قطاع  الب�رشية  التنمية  تعزيز  ♦ 

�ضوق العمل، حيث ميثل العن�رش الب�رشي عن�رشاً مهمًا يف تكلفة ونوعية الإنتاج وبالتايل 
تناف�ضيته.
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العامة، كون احلوافز  مي احلوافز والإعفاءات املوجهة بدًل من  اعتماد �ضيا�ضة تقد ♦
امليزانية  وخا�ضة  القت�ضاد،  يتحملها  تكلفة  متثل  احلكومات  توفرها  التي  والإعفاءات 
العامة للدولة. و�ضعيًا لتحقيق مردود اإيجابي، تتجه كثري من الدول اإىل ربط هذه احلوافز 
بقطاعات معينة تتميز فيها الدولة مبيزة ن�ضبية، بحيث تعود نتيجة هذه القطاعات باأعظم 

الفائدة. )اللجنة القت�ضادية لغرب اآ�ضيا، 2003( .
املعنية  واجلهات  املوؤ�ض�ضات  توحيد  على  تعمل  التي  ال�ضتثمارية  النافذة  تفعيل  ♦ 

املوافقات  اإجراءات احل�ضول على  تب�ضيط  وبالتايل  واحدة،  ال�ضتثمار حتت مظلة  بق�ضايا 
والرتاخي�ص، وت�ضجيل امل�ضاريع ال�ضتثمارية، واحلد من تكلفة هذه الإجراءات.

ال�ضتمرار يف تنفيذ برامج الإ�ضالح القت�ضادي واملايل والإداري بهدف الق�ضاء  ♦ 

على البريوقراطية والف�ضاد، وتطوير كفاءة العاملني يف الأجهزة احلكومية.
با�ضتخدام  الأرا�ضي  وت�ضجيل  م�ضح  لت�ضهيل  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  �ضلطة  تطوير  ♦ 

ر�ضوم  وخف�ص  املم�ضوحة،  غري  الأرا�ضي  م�ضح  عمليات  يف  والإ�رشاع  العلمية،  الو�ضائل 
الت�ضجيل يف الطابو لت�ضهيل تقدمي العقارات ك�ضمانات للبنوك. اإن متويل م�رشوع متكامل 
و�ضامل لتح�ضني �ضيا�ضة الأرا�ضي وت�ضجيلها، �ضي�ضكل دعامة رئي�ضة ملمار�ضة الأعمال يف 

فل�ضطني.
واملوا�ضالت  والنقل  الطاقة  قطاعات  وبالتحديد  التحتية،  البنية  قطاع  تطوير  ♦ 

تعتمد  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  كون  تطوير،  اإىل  بحاجة  زالت  ما  القطاعات  فهذه  واملياه، 
اعتماداً �ضبه كلي على اإ�رشائيل يف تزويدها بهذه املوارد.

حت�ضني عمليات الو�ضول اإىل اأ�ضواق الدول الثالثة من خالل توفري م�ضارات جتارية  ♦ 

وخا�ضة  حاليًا،  املعتمدة  فاملعابر  اخلارجية،  الأ�ضواق  اإىل  مبا�رش  ب�ضكل  للو�ضول  بديلة 
ت�ضعها  التي  لالإعاقات  نظراً  اخلارج  مع  حيوية  جتارية  منافذ  متثل  ل  منها  الإ�رشائيلية 
اإ�رشائيل. يجب العمل على اإحداث تقدم يف مو�ضوعي امليناء واملطار كما هو من�ضو�ص عليه 

يف اتفاقية العبور والتنقل من اأجل توفري بدائل اأخرى للو�ضول اإىل اأ�ضواق الدول الثالثة.
م�ضاعدة دائرة اجلمارك الفل�ضطينية على الن�ضمام اإىل منظمة اجلمارك العاملية،  ♦ 

اجلمركية  الإدارة  حت�ضني  بهدف  الأ�ضيكودا،  نظام  تو�ضيع  يف  م�ضاعدتها  اإىل  بالإ�ضافة 
الفل�ضطينية.
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تطوير التفاقيات القت�ضادية والتجارية الفل�ضطينية مع اخلارج، مبا يعزز قدرتها  ♦ 

التي  التجارية  التفاقيات  ملراجعة  �رشورة  هناك  اأن  كما  الدولية.  لالأ�ضواق  النفاذ  على 
عقدت مع الدول الأخرى، واإ�رشاك القطاع اخلا�ص يف تعديلها اأو تطويرها.

و�ضع خطط وطنية لت�ضويق فل�ضطني مب�ضاركة القطاع اخلا�ص من خالل املعار�ص  ♦ 

التجارية وتفعيل البعثات التجارية يف اخلارج ودرا�ضة الأ�ضواق اخلارجية امل�ضتهدفة، كما 
اأن هناك �رشورة لتاأهيل ال�ضفارات الفل�ضطينية وتزويدها باملعلومات وتفعيل دورها يف 

ترويج املنتجات الفل�ضطينية وت�ضجيع ال�ضتثمارات يف فل�ضطني.
، والذي �ضمح بت�ضدير منتجات  العمل على تفعيل قرار القمة العربية ل�ضنة 2000 ♦
فل�ضطني اإىل الدول العربية دون قيود جمركية اأو كمية، وهذا يتطلب العمل على درا�ضة اأ�ضواق 
الأ�ضواق، وظروف  اأن تناف�ص يف هذه  التي ميكن  الفل�ضطينية  ال�ضلع  العربية لتحديد  الدول 
املناف�ضة، وميول امل�ضتهلكني فيها. كما يتطلب الأمر العمل على الإ�رشاع يف اعتماد �ضهادات 

املن�ضاأ الفل�ضطينية.
�رشورة اإعادة النظر ب�ضيا�ضة الحتكارات واقت�ضارها على وجود مربرات اقت�ضادية  ♦ 

وطنية عامة، وو�ضع معايري قانونية لتنظيم عملية اخل�ضخ�ضة ومنح المتيازات.
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