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  شكر وتقدير

  

 اعمل صالحاً ترضاه أن علي وعلى والدي و أنعمت  التيرب أوزعني أن اشكر نعمتك(

  )19آية : النمل) (وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
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الشكر للدكتور محمد إبراهيم مقداد على ما بذله من جهد وتعاون بناء في اإلشراف على  •

 .هذا البحث وتقديم النصح والتوجيهات الكريمة النجاز هذه البحث

 الذين شرفاني يوأتقدم بالشكر الجزيل للدكتور خالد أبو القمصان والدكتور خليل النمر وط •

 .حثبمناقشة هذا الب
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 .في توفير البيانات من هيئة تشجيع االستثمار علي مساعدته لي يسكافال

 . لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحثكما أتقدم بالشكر ألعضاء •

 .و أخيرا ال أنسي زوجتي العزيزة التي لم تبخل علي بأي جهد وتضحيات •

  

  .........واهللا الموفق والمستعان

  

  لؤي فتحي محمد نصر

  



 ج 

  المحتويات

  رقم الصفحة  الموضوع

  ب  .اآلية
  ت  .اإلهداء
  ث  .التقديرالشكر و

  ج  .قائمة المحتويات
  د  .ائمة الجداولق

  ر  .قائمة المالحق
  ز  .ملخص الدراسة

.Abstract ش  
  1  .منهجية البحث والدراسات السابقة: الفصل األول

  2 مقدمة
  4  .مشكلة الدراسة 1.1
  5 .فرضيات الدراسة 1.2
  5  .أهمية الدراسة 1.3
  7 .أهداف الدراسة 1.4
  7 .منهجية الدراسة 1.5
  8 .مجتمع الدراسة 1.6
  9 .لدراسات السابقة ا1.7

  13  .فلسطينمناخ االستثمار في  :الفصل الثاني
  16 .مفاهيم االستثمار 2.1

  16 .تعريف االستثمار 2.1.1
  16 .الدوافع االقتصادية لالستثمار 2.1.2 

  21  .المناخ االستثماري في فلسطين 2.2
  21  .مكونات المناخ االستثماري 2.2.1
  25  . االستثماري في فلسطين مميزات المناخ 2.2.2
  25  . تطوير البيئة االستثمارية في فلسطين2.2.3
  27  .في فلسطين حجمه وتطوره و معوقاتهالخاص واقع االستثمار  2.3

  



 ح 

  رقم الصفحة  الموضوع

  27  . في فلسطين الخاصواقع االستثمار 2.3.1
 في 1998ثمار  المتمتع بمزايا قانون تشجيع االست الخاص حجم االستثمار2.3.2

  .محافظات قطاع غزة
31  

  35 . في فلسطين الخاصمعوقات االستثمار 2.3.3
  37  ).فرص االستثمار(أفق االستثمار بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة  2.3.4
  40  . اتفاقيات تعاون بين فلسطين ودول أخرى في مجال تشجيع االستثمار2.3.5
  43  . خالصة الفصل •

  44  بيئة القانونية والمؤسساتية لتشجيع االستثمار في فلسطينال: الفصل الثالث
  46  1998قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني  3.1 

  47 .الحوافز والتسهيالت التي يمنحها القانون 3.1.1
  50 .تقييم قانون تشجيع االستثمار 3.1.2
  51 . مقارنات بين قانون االستثمار في فلسطين ودول عربية مجاورة3.1.3
  55 .التعديالت المقترحة على قانون تشجيع االستثمار  3.1.4

  57 .الهيئة العامة لتشجيع االستثمار 3.2
  57 نشأه الهيئة العامة لتشجيع االستثمار 3.2.1
  57  .مهام الهيئة العامة لتشجيع االستثمار 3.2.2
  60 .الهيكلية الوظيفية للهيئة العامة لتشجيع لالستثمار 3.2.3
  63  .تقييم أداء الهيئة العامة لتشجيع االستثمار 3.2.4

  65 . سياسات تشجيع االستثمار الحديثة3.3
  65  .سياسة تشجيع االستثمار المحلي 3.3.1
  70  .سياسة تشجيع االستثمار األجنبي 3.3.2
  75 .تجارب دولية في تحسين مناخ االستثمار 3.3.3
  78  .خالصة الفصل •

  79  .ية العلمية المستخدمة في الدراسة والتحليلالمنهج: الفصل الرابع
  80  . منهجية الدراسة وجمع البيانات4.1
  82  . مجتمع وعينة الدراسة4.2
  82  .أداة الدراسة 4.3
  83  . األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة4.4



 خ 

  رقم الصفحة  الموضوع

  84  .معايير صدق اإلستبانة 4.5
  85  .ثبات اإلستبانة 4.6
  99  .خالصة الفصل •

  100  )نتائج الدراسة الميدانية(تقييم مناخ االستثمار في فلسطين: الفصل الخامس
  101  مقدمة

  101  .لسمات والخصائصا  لمفردات العينة وفقالوصف اإلحصائي 5.1
  108  .اختبار فرضيات الدراسة 5.2

  109  . األوليةنتائج اختبار الفرضي 5.2.1
  120  .الفرضية الثانيةنتائج اختبار  5.2.2
  126  .نتائج اختبار الفرضية الثالثة 5.2.3
  137  .نتائج اختبار الفرضية الرابعة 5.2.4
  143  . الفصلخالصة •

  144  النتائج والتوصيات: الفصل السادس
  145  .النتائج 6.1
  152  .التوصيات 6.2

  156  المراجع
  164  المالحق

  

  

  

  

  

  

  

  



 د 

  قائمة الجداول 

  رقم الصفحة  عنوان الجدول رقم الجدول

في الضفة وغزة قبل السلطة 1996حتي عام 1988االستثمار الخاص من عام حجم   1/2
  الفلسطينية

27  

م في ظل 2005 حتى عام 1997حجم االستثمار الخاص في الضفة وغزة من عام    2/2
  السلطة الفلسطينية

28  

ريبية  في قطاع غزة حسب  عدد المشاريع االستثمارية الحاصلة علي إعفاءات ض  3/2
  2006 حتى العام 1998 من العام 1998 للعام 1قانون االستثمار رقم 

32  

للمشاريع الحاصلة علي إعفاءات ضريبية  في قطاع غزة حسب $ حجم رأس المال  4/2
  2006 حتى العام 1998 من العام 1998 للعام 1قانون االستثمار رقم 

33  

  37  لبيئة قطاع غزة عند االنسحاب SWOT ANALYSISيبين تحليل   5/2
  38  المشاريع المقترحة لالستثمار بها من قبل القطاع الخاص في غزة  6/2
مقارنة بين المزايا التي تمنحها قوانين االستثمار في ثالث بلدان مجاورة مقارنة مع   1/3

  .قانون تشجيع االستثمار في فلسطين
52  

  83  األبعاد خماسي يوضح مقياس ليكرت  1/4
والدرجة ) أداء الكادر الوظيفي(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   2/4

  الكلية للمجال
86  

والدرجة ) خدمات ما قبل االستثمار(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   3/4
   للمجالالكلية

87  

والدرجة ) مار االستثبعدخدمات ما (معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   4/4
   للمجالالكلية

88  

معامل االرتباط بين كل من المجاالت الفرعية للمجال األول والدرجة الكلية للمجال   5/4
  األول

89  

) حوافز القانون للمستثمرين(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   6/4
  والدرجة الكلية

90  

) ضمانات القانون للمستثمرين(ل معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجا  7/4
  والدرجة الكلية

91  

اني والدرجة الكلية للمجال معامل االرتباط بين كل من المجاالت الفرعية للمجال الث  8/4
  الثاني

92  



 ذ 

  رقم الصفحة  عنوان الجدول رقم الجدول

والدرجة ) صعيد السياسة العامة(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   9/4
  لية للمجالالك

92  

صعيد السياسة القانونية والتشريعية (معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   10/4
  والدرجة الكلية للمجال) والقضائية

94  

)الصعيد المالي و المصرفي والنقدي(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال   11/4
   والدرجة الكلية للمجال

95  

تباط بين كل من المجاالت الفرعية للمجال الثالث والدرجة الكلية للمجال معامل االر  12/4
  الثالث

96  

معامل االرتباط بين كل درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية   13/4
  لإلستبانة

97  

  98  يوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانة  14/4
  101  توزيع أفراد العينة حسب عنوان الشركة  1/5
  102  سنة  التأسيس للمشروع االستثماري  2/5
  102  الشكل القانوني للشركة  3/5
  103  )جنسية المستثمر الرئيسي(تصنيف االستثمار  4/5
  103  الهيكل التمويلي للمشروع  5/5
  104  إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع  6/5
  105  وع االستثماريطبيعة المشر  7/5
  106  طبيعة المنتج للمشروع الستثماري  8/5
  107  مكان تسويق منتجات الشركة  9/5

  108  عدد العمال في المشروع  10/5
  110  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال الكادر الوظيفي   11/5
داء الكادر أ( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   12/5

  )الوظيفي
111  

  113  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال خدمات ما قبل االستثمار  13/5
خدمات ما ( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   14/5

  )قبل االستثمار
114  

  117  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال خدمات ما بعد االستثمار  15/5



 ر 

  رقم الصفحة  عنوان الجدول رقم الجدول

خدمات ما ( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   16/5
  )بعد االستثمار

118  

  120  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال حوافز القانون للمستثمرين  17/5
حوافز (فقرة من فقرات مجال  لكل (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   18/5

  )القانون للمستثمرين
121  

  123  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال ضمانات القانون للمستثمرين  19/5
ضمانات ( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   20/5

  )القانون للمستثمرين
124  

  127  بة لمجال صعيد السياسة العامةالنسب المئوية لدرجات االستجا  21/5
صعيد ( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   22/5

  )السياسة العامة
128  

النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال صعيد السياسة القانونية والتشريعية   23/5
  والقضائية

130  

صعيد ( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال   24/5
  )السياسة القانونية والتشريعية والقضائية

131  

  133  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال الصعيد المالي و المصرفي والنقدي  25/5

  134  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال الصعيد المالي و المصرفي والنقدي  26/5
  137   تصنيف االستثمار-الرابعة نتائج الفرضية   27/5
  138   رأس المال-نتائج الفرضية الثانية   28/5
  139  متوسطات الرتب لخدمات ما قبل االستثمار حسب رأس المال  29/5
  140   طبيعة المشروع-نتائج الفرضية الرابعة  30/5
  141  متوسطات الرتب لإلجابات حسب طبيعة المشروع  31/5

  

  قائمة المالحق

  رقم الصفحةعنوان الملحق                       ملحق رقم ال
  165  االستبيان  1
  171  ماء السادة المحكمينأس  2



 ز 

  ملخص الدراسة

الهيئة العامة لتشجيع االسـتثمار الفلـسطينية فـي تـشجيع            دور    التعرف على  هدف الدراسة إلى  ت

  .)دراسة حالة قطاع غزة(طين االستثمار المحلي واألجنبي في فلس

الستثمارية في فلـسطين    البيئة ا أن   على مشكلة البحث والتي توضح       اإلجابةتحاول الدراسة   حيث  

هناك قـصور فـي دور الهيئـة        ، قتصادي الراهن ومن ناحية أخرى    غير مالئمة تماما للوضع اال    

  .تثمارساللمثل   وقانون تشجيع االستثمار في دعم أالعامة لتشجيع االستثمار

طـار القـانوني لالسـتثمار وضـعف        معوقات ضعف اإل  منها  معوقات   من عدة    يعاني االستثمار 

باإلضافة لتلك العوامل الذاتية توجد العوامل الخارجية التي تحد من          ، اإلجراءات الداعمة لالستثمار  

ـ      لمحلي وجذب االستثمار األجنبي إلى فلس     نمو االستثمار ا   سياسات طين وتتمثل تلك العوامل في ال

  .اإلسرائيلية العدوانية واإلغالق الدائم والمتكرر للمعابر والمنافذ البرية والبحرية

 االستثمار مـن    تأكيدتكون مجتمع الدراسة من جميع المشاريع االستثمارية الحاصلة علي شهادة           ي

ثماريا  مشروعا است  68 عددها   غوالبال في محافظات قطاع غزة      االستثمارقبل الهيئة العامة لتشجيع     

 اسـتبانه   60وقد تم استرداد    ،  واستخدم الباحث أسلوب المسح الشامل       2006حتي  1998من العام 

  %.89أي بنسبة استرداد 

 وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج هامة منها ضعف الحوافز والضمانات التي يقدمها قانون تـشجيع               

مات في مرحلتـي مـا قبـل         ضعف الخد  إلىباإلضافة  ، 1998 للعام   1االستثمار الفلسطيني رقم    

االستثمار وما بعد االستثمار للمستثمرين من قبل الهيئة العامة لتشجيع االستثمار وال سيما النافـذة               

االستثمارية الموحدة التي تناط بها مهام تسهيل االستثمار وضمان سرعة انجاز المعامالت الخاصة             

  .بالمستثمرين



 س 

سياسة العامة للسلطة في مجـال سياسـة تـشجيع           في مجال ال   اًضحت الدراسة أن هناك ضعف    وأو

  .االستثمار األجنبي حيث لم يميز قانون االستثمار بين المستثمر المحلي واألجنبي

 إلى حد كبير فـي هجـرة         ساهم وأكدت الدراسة أن عدم االستقرار األمني في المناطق الفلسطينية        

  .ن االستثمار بسبب تلك الظروفوإحجام المستثمر المحلي عن المزيد م، رؤوس األموال للخارج

وقد أوصت الدراسة بجملة من التوصيات التي تقتضي ضرورة مراجعـة التـشريعات الخاصـة               

 وتفعيل دور الهيئة العامة لتشجيع االستثمار عن طريـق          ، بباقي الدول  أسوةمار وتطويرها   ثباالست

وتوصي الدراسة  ، المنوط بها مزيد من الصالحيات والتمويل لكي تتمكن من القيام بالدور          منحها ال 

 تبني سياسة واضحة تجذب و تـدعم االسـتثمار فـي المنـاطق               بالعمل على  السلطة الفلسطينية 

وتوصـي الدراسـة بتفعيـل      ، من حيث تبني سياسة تمويلية تشجيعية للقطاع الخاص       ، الفلسطينية

   . الفلتان األمنيو الفوضىمن ظاهرة  وضرورة الحد، ات االقتصادية مع الدول المجاورةاالتفاقي
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Abstract 
 

This research aims to recognize and evaluate the role of Palestinian 

investment promotion agency" PIPA" in promoting the local and foreign 

investment in Palestine (Gaza Strip Case). 

This study  attempts to respond to the research problem that reveal the 

weaknesses of investment environment in Palestine, and the weaknesses of  

PIPA role in promoting the investment. 

The investment in Palestine suffer from several obstacles, inefficient 

supporting procedures and weaknesses of Palestinian investment law. 

In addition to these internal factors there are external factors prevents the 

investment growth in Palestine, such as the aggressive Israeli policy and 

frequent closures to the borders. 

The study  population involves 100% of investment projects that acquired 

the investment confirmation certificate from PIPA in Gaza strip, according 

to PIPA, 68 investment projects from 1998 to 2006 get this confirmation 

certificate, the research sample covers all these projects, 60 questionnaires 

were retained back which mean 88% of the responders.  

 

The study finds some important results such as inefficient guarantees and 

incentives in the Palestinian investment law No (1) 1998, in addition to poor 

services in the pre and post investment stages, especially in one stop shop in 

PIPA. 

The study also magnifies the poor public policy regarding investment 

promotion and development, Respectively the investment law doesn't 

distinguish between the foreign and local investors, the study confirm that 

the  security instability  in the Palestinian territories contribute to capital 

immigration, and prevent the local investors from more investments. 

 



 ص 

     The study  recommends that the Palestinian authority must revise and 

develop the investment law and legislations as many countries do. 

The PA must enhance the role of PIPA by gives it more authority and 

financial support, thus also the study recommends PA to adopt clear policy 

to promote the foreign investors, adopt  financial encouragement policy for 

the privet sector,  reactivate the commercial agreement with other countries, 

and stop the unstable security conditions.   
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  الفصل األول

  منهجية البحث والدراسات السابقة

  :ةمقدمـ

نتيجـة للظـروف    ، الذي يعاني من ركود كبير     ،يشكل االستثمار أحد مقومات االقتصاد الفلسطيني     

  .وسياسة اإلغالق المستمرة التي تفرضها إسرائيل على األراضي الفلسطينية، السياسية الحالية

إضافة إلي العديد من العراقيل التي تواجه االستثمار التي تتلخص في ضعف البيئة االستثمارية من               

وعدم وجود بيئة تمويل مناسبة لتشجيع المستثمرين        ، حيث عدم وجود بنية تحتية مالئمة لالستثمار      

جه المستثمرين الوضع الـذي أدى      وبعض العراقيل اإلدارية التي توا    ، علي العمل في قطاع غزة      

 وخصوصا في  قطاع غـزة       ة إحجام المستثمر األجنبي عن االستثمار في األراضي الفلسطيني        إلى

  .منية معقدةالذي يعاني من إغالق محكم للمعابر ومشاكل أ

واقتصاره علـى مـشاريع     ،  تدني حجم االستثمار المحلي في قطاع غزة        وأدت هذه الظروف إلى   

صغيرة نسبيا ال تساهم بشكل كبير في تخفيف نسبة البطالة الحادة التـي يعـاني منهـا المجتمـع                 

فـي  % 34 بلغت نسبة العاطلين عن العمل نحو        ثومن تخفيف نسبة الفقر الحالية حي     ، الفلسطيني

في فترات اإلغالق الشامل لألراضي المحتلة، وفـي المقابـل          % 55لترتفع إلى نحو    ، قطاع غزة 

في قطاع غزة   % 74فيما سجلت قرابة  ، % 50قفزت نسبة الفقر في األراضي المحتلة إلى حوالي         

  )UNDP.2007( . 2007وذلك في العام 

م ومن ثم تعـديل     1995ل في العام    قامت السلطة الفلسطينية بإصدار قانون تشجيع االستثمار األو       

علماً بأن األوامر العـسكرية     ،م  1998 للعام   1القانون بإصدار قانون آخر محدث وهو قانون رقم         

اإلسرائيلية بخصوص االستثمار هي التي كانت معمول بها في الضفة الغربية وقطاع غـزة قبـل                

  .قدوم السلطة الفلسطينية
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 بحيث تكون هيئة    ، تأسيس الهيئة العامة لتشجيع االستثمار     نص قانون االستثمار الفلسطيني على     و

غير وزارية ولها مجلس إدارة مكون من ممثلي الوزارات المختصة المعنية بالمشاريع االستثمارية             

 بتـسهيل   قتصاد الوطني الفلسطيني، وهي تعنى    وممثلة أيضا من القطاع الخاص وبرئاسة وزير اال       

ر المحلي واألجنبي من خالل النافذة االستثمارية الموحدة التـي          إجراءات تأسيس المشاريع للمستثم   

  ).م1998،قانون االستثمار الفلسطيني.(تضم مندوبين عن كل الوزارات المعنية

تقوم الهيئة العامة لتشجيع االستثمار بمهام تشجيع ودعم وعناية االستثمار األجنبي والمحلـي مـن          

حة للمشاريع االستثمارية، و تسهيل إصدار التراخيص       خالل رزمة من الحوافز والتسهيالت الممنو     

  .الالزمة للمشاريع ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية وذلك بموجب قانون تشجيع االستثمار

 قطاع غزة فـي قطـاع       التي تسجل في الهيئة العامة لتشجيع االستثمار في         وتتركز االستثمارات   

لتعمير وفي مجال الـصناعات البالسـتيكية        وخصوصا في مجال اإلنشاء وا     ،الصناعة بشكل كبير  

ويأتي االستثمار في القطاع السياحي بنسبة أقل من الصناعة حيـث          ، والصناعات الغذائية المتنوعة  

يتركز االستثمار السياحي في مجال الفنادق والمطاعم السياحية المنتشرة على شاطئ بحر قطـاع              

 مجـال اإلنتـاج     اريع الصغيرة نسبيا فـي    ومن ثم يأتي االستثمار الزراعي في بعض المش       ، غزة

 وفي المرتبة األخيرة يأتي االستثمار في قطاع الخدمات مثل االستثمار فـي             ،الحيواني والزراعي 

وذلك حسب اطالع الباحث على البيانات األولية المسجلة لدى الهيئة عـن            ، مجال التعليم والصحة  

  ).يئة تشجيع االستثماره، بيانات أولية غير منشورة(.المشاريع االستثمارية
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م في ظل   2005 حتى عام    1997وكان حجم االستثمار الخاص في الضفة وغزة من عام          

  )األسعار مليون دوالر(السلطة الفلسطينية 

  )1/1(جدول 

قيمــة االستثمــار   السنـــة

  الخاص

1997  1.005  
1998  1.112  
1999  1.408  
2000  1.117  
2001  745  
2002  482  
2003  505  
2004  510  
2005  546  

  .)2005جنين، عبد الحميد شعبان، واقع االستثمار وتطلعاته في فلسطين(المصدر 

تراجـع   ويتضح منـه     قيمة االستثمار الخاص المنجز في المناطق الفلسطينية      ) 1/1( ويبن الجدول 

والر أي   مليون د  862م بحوالي   2005م و 1999حجم االستثمار الخاص تراجعاً حاداً مابين عامي        

  )م2005،شعبان (%61.2بنسبة انخفاض 

  :مشكلة الدراسة 1.1 

 للوضع االقتصادي   وذلك نتيجة ،  االستثمار مشجعة على ستثمارية في فلسطين غير     تعتبر البيئة اال  

 وقانون تـشجيع    هناك قصور في دور الهيئة العامة لتشجيع االستثمار       ومن ناحية أخرى ف   ، الراهن

 ، هناك معيقات كثيرة تواجه االسـتثمار فـي فلـسطين   كما أن ،ستثمارالاالستثمار في دعم أمثل ل   

  -: مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التاليلخيص تويمكن
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ار المحلـي واألجنبـي فـي    الهيئة العامة لتشجيع االستثمار في دعم وجذب االستثم     ما هو دور   -

  قطاع غزة؟

  :تالية األسئلة الفرعية اليوينبثق من هذا السؤال الرئيس

 هل تسمح هيكلية الهيئة بتقديم أفضل خدمة للمستثمرين؟ -1

   جذب ودعم االستثمار؟تشجيع االستثمار في فلسطين علىهل يساعد قانون  -2

 ما المعوقات التي تواجه االستثمار في فلسطين وسبل تذليلها؟ -3

   مناخ مالئم لالستثمار في قطاع غزة؟ وجودما مدى -4

  : الدراسة فرضيات1.2

 تحسين البنية اإلدارية للهيئة واإلجراءات المتبعة لديها يـؤدى إلـى             :وليالفرضية األ 

 .الستثماراتفعيل دور الهيئة في تشجيع 

جـذب  ساهم في دعم و     تعديل قانون االستثمار وتفعيل نظام الحوافز ي        :الفرضية الثانية 

  .االستثمار

ذب رؤوس األمـوال     يساهم في ج    تحسين مناخ االستثمار في فلسطين      :الفرضية الثالثة 

  .لفلسطين

نظام حوافز  (  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين حول       :  الفرضية الرابعة 

تعزى إلى كـل مـن المتغيـرات        ) ونظام ضمانات قانون االستثمار   ، رقانون االستثما 

  ) طبيعة المشروع- إجمالي رأس المال المشروع-تصنيف االستثمار (-:المستقلة التالية

  :أهمية الدراسة 1.3

بحيـث يمكـن     سعي السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات ذات العالقة إلى تنمية هذا القطـاع،           

فتطوير ، تعديل القوانين التشريعية المتعلقة باالستثمار من اجل مالئمة الظروف االقتصادية الراهنة          
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اض المشاريع االستثمارية   االستثمار سيؤدي إلي خلق بيئة تمويل مناسبة في فلسطين تساهم في إقر           

  .لتتمكن من المساهمة من رفع وتيرة اعتمادية الفلسطينيين علي اقتصاد وطني فلسطيني

تنبع أهمية الدراسة من نـدرة      : تشجيع االستثمار ل  العامة   هيئةلأهمية الدراسة بالنسبة ل    •

مـة  فالدراسة تسلط الضوء على عمـل ودور الهيئـة العا         ، الدراسات المتعلقة بالموضوع  

حيث ينـاط بالهيئـة دور هـام        ، فلسطينلتشجيع االستثمار في دعم وجذب االستثمار في        

وتشجيع االسـتثمار عـن     ، وكبير في توجيه االستثمار نحو القطاعات االقتصادية الهامة       

طريق منح رزمة الحوافز التي تتضمن اإلعفـاءات الـضريبية والجمركيـة  للمـشاريع               

تحسين قدرة الهيئة علـي العمـل بـشكل أفـضل لحفـز             مما قد يؤدى إلى     ، االستثمارية

  .  االستثمار

يـشكل االسـتثمار    : أهمية الدراسة بالنسبة لمجتمع المستثمرين وللحكومة الفلـسطينية        •

ركيزة إستراتيجية قوية لالقتصاد الوطني خالل السنوات القادمة، ال سيما بعد االنـسحاب             

مـستثمرين والحكومـة    راسة بالنـسبة لل   اإلسرائيلي من قطاع غزة، وهنا تكمن أهمية الد       

 في معالجـة القـصور فـي أداء المؤسـسات المعنيـة              الدراسة  بحيث تساهم  الفلسطينية

الستثمار وبالتالي الحد من نسبة البطالة والفقـر        امما يؤدي لزيادة    ، باالستثمار في فلسطين  

  .المرتفعة عند الفلسطينيين 

كون الباحث  حيث   لهذه الدراسة من     ية أخرى  أهم وهناك: للباحثأهمية الدراسة بالنسبة     •

عمل داخل الهيئـة واالرتقـاء      يعمل في الهيئة العامة لتشجيع االستثمار ويسعي لتطوير ال        

 . خدماتهابمستوى

  

  



 7

  :أهداف الدراسة 1.4

  .دراسة واقع وحجم االستثمار المحلي و األجنبي في قطاع غزة -
  .ر في تنمية قطاع االستثماردور الهيئة العامة لتشجيع االستثماالتعرف على  -

 .تقييم البنية المؤسساتية للهيئة والبيئة القانونية لالستثمار في قطاع غزة -

  . القانونية لالستثمارةإصدار توصيات للمشرع الفلسطيني حول تعديل البيئ -

  :منهجية الدراسة 1.5

  منهجية جمع البيانات: أوال 

يانات غير المنشورة الخاصة بالهيئة العامة لتـشجيع   سيعتمد الباحث على الب    - :البيانات الثانويـة  

  .التي سيقوم الباحث بجمعها ومعالجتها االستثمار

 الدراسات في المجال ومقررات المؤتمرات الخاصة باالستثمار واإلحصائيات المنـشورة مـن             -

اسـتخدم  ونظراً لعدم توفر ما يكفي من البيانـات الثانويـة ف          ، كبيانات ثانوية المؤسسات المختلفة   

  .الباحث البيانات األولية لغرض تحقيق هدف الدراسة والختبار فرضياتها

عبر أسلوب االستمارة كمصدر أولي في استقصاء        ، كمصدر أساسي في الدراسة    :البيانات األولية 

المعلومات من المشاريع االستثمارية لتقييم كل من البيئة المؤسساتية والقانونية لتشجيع االسـتثمار             

  الخدمات في قطاع غزة الصناعية والسياحية والزراعية وةغطي كافة القطاعات االستثماريبحيث ت

  منهجية تحليل البيانات: ثانيا

 الرسـوم البيانيـة     اسـتخدمت حيـث   ، منهج الوصفي التحليلي في الدراسـة     يعتمد الباحث على ال   

عيار م أداة القياس ب   ستخدم الباحث ا و SPSSالتوضيحية وتحليل النتائج من خالل برنامج اإلحصاء        

تـم  و  هو مقياس ترتيبـي    مقياس ليكرت وذلك بسبب أن     ليكرت الخماسي في قياس أبعاد الدراسة     

بـإجراء اختبـار تمهيـدي      الباحـث    قاموالالمعلمية،  و    المعملية ستخدام االختبارات اإلحصائية  ا

  .لالستبانة
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  :مجتمع وعينة الدراسة 1.6

  

في قطاع غزة   " المشاريع االستثمارية "مجتمع المستثمرين لمل  أسلوب الحصر الشا  تم استخدام    –أوال

 مجتمع الدراسة مكون من المستثمرين المسجلين و المستفيدين فعـال مـن قـانون تـشجيع                 كانو

االستثمار لدى الهيئة في غزة في قطاعات كل من الصناعة والسياحة والزراعة و الخدمات حسب               

ـ م ويقـدر عـددهم      2006حتـي   1998ذ العام   حجم االستثمار في كل قطاع منها وذلك من         68بـ

لمـستثمر  وذلك حسب إمكانية الوصـول ل     ، مستثمراً موزعين على كافة القطاعات بنسب متفاوتة      

 مستثمرا وتم استرداد عدد     68حيث تم توزيع استبانه الدراسة على       ، وحسب بقائه في سوق العمل    

  .إلغالق هذه المشاريعحيث تعذر الوصول للمشاريع المتبقية نظرا ،  استبيان60
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  :الدراسات السابقة 1.7

 وجد الباحث أن هناك قلة في عدد الدراسات التـي تناولـت             ةمن خالل مراجعة الدراسات السابق    

ن الدراسات السابقة في المجال لـم        وأ ،االستثمار في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بوجه خاص        

 االستثمار بل ستثمار ولم تضع مقترحات لتعديل قوانين     تتعرض للمؤسسات المسئولة عن تشجيع اال     

  . تقييم أداء االقتصاد الفلسطيني وسبل تطويره بما يحقق التنمية المستدامةكانت كلها تنصب على

  -: أهم الدراسات السابقة في مجال الموضوع قيد البحثوفيما يلي نظرة على

وهو رئيس  ، عبد الفتاح أبو الشكر   .دها د دراسة أع ،  )1999(المناخ االستثماري في فلسطين      -1

اري فـي   ثمحيث تضمنت الدراسة تحليـل للمنـاخ االسـت        ،قسم االقتصاد بجامعة النجاح الوطنية      

وأيضاً الخلل في ذلك المنـاخ الـذي يعطـل           ،المزايا التي يتمتع بها المناخ االستثماري     وفلسطين  

  .تطوير االستثمار في فلسطين 

وسـبل التغلـب علـى هـذه        ، تثمار في فلسطين  معوقات التي تواجه االس    وتناولت الدراسة أهم ال   

دراسـة باسـتمرار الـضغط       الجانب السياسي حيث أوصـت ال      وركزت الدراسة على  ، المعيقات

 االسـتثمار فـي     فتح المعابر لتشجيع رأس المال علـى       إسرائيل لتنفيذ االتفاقيات و    السياسي على 

  .فلسطين

باسـم  .دراسة أجراها د   ،)2002(رية لقطاع غزة والضفة الغربية       االستثما ةاالستثمار والبيئ  -2

 واقع االستثمار ومالمـح     للتعرف على ) ماس(اسات االقتصادية   مكحول لصالح معهد أبحاث السي    

حيث أوصت بإجراء مراجعـة شـاملة        ،البيئة االستثمارية ومكوناتها وسبل تطويرها في فلسطين        

وذلـك لحفـز    ، ثمار في فلسطين لتطوير البنية التحتية لالسـت       وتقييم ألوضاع مرافق البنية التحتية    

الستثمار أوصـت    صعيد البيئة القانونية والتشريعية ل     وعلى، القطاع الخاص على زيادة  االستثمار     
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طار التشريعي والقوانين الحاكم للنشاط االقتصادي في كل من الضفة والقطـاع            الدراسة بتوحيد اإل  

  . إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بتلك القوانين إلىةضافة بذلك باإلستكمال سن القوانين الخاصوا

ـ    .دراسة أعدها د   ،)م2005(معوقات االستثمار الخارجي في قطاع غزة          -3  يخليل النمـر وط

حيث سعت الدراسـة    ، مية  ماجد الفرا كورقة عمل لمؤتمر االستثمار والتمويل بالجامعة اإلسال        .ود

وقامت الدراسة بتقيـيم أداء االقتـصاد       ، مار الخارجي في قطاع غزة     معيقات االستث  للتعرف على 

ووجدت الدراسة أن هناك ندرة في تمويل المشاريع وارتفـاع أسـعار            ، الفلسطيني بكافة قطاعاته  

عيقات االسـتثمار الخـارجي    وجدت الدراسة أن من م ناحية أخرىمن، الفائدة للقروض الممنوحة  

وأوصت الدراسـة   ، ي فلسطين لمواكبة ودعم االستثمار الخارجي     ف مة قوانين االستثمار  عدم مالء 

بتطوير المناخ االستثماري في قطاع غزة وتطبيق مبادئ اقتصاد السوق ووضع سياسـة ائتمانيـة    

  .وتمويلية مناسبة لالستثمار

  أعدها خالد أبو القمصان وذلك علـى       دراسة، )2005 ( يات المستقبل دفرص االستثمار وتح   -4

حيث تحدث عن البيئة االسـتثمارية      ،  التنمية واالستثمار المنعقد بالجامعة اإلسالمية       هامش مؤتمر 

  .وفرص االستثمار في فلسطين وذكر عدة  مميزات يمنحها قانون تشجيع االستثمار في فلسطين

أيـضا   ،وسردت الدراسة عدة مزايا هامة تميز البيئة االستثمارية في فلسطين يمكن التعويل عليها            

كما ، .شجيع حقيقي لالستثمار في فلسطين    ة أوصت بإعادة تقييم قوانين االستثمار بما يخدم ت        الدراس

 في فلسطين ومدي مساهمة كل قطاع       ةتناولت دراسة أبو القمصان تقييم ألداء القطاعات االقتصادي       

  .في الناتج اإلجمالي المحلي الفلسطيني

 أجراها غازي الـصوراني حـول   ،)0620(واقع الصناعة وتجارة في الضفة الغربية وغزة   -5

تقييم القطاع الصناعي ومدي مساهمته في الناتج القومي المحلي ومدي مساهمة الصناعة والتجارة             

في التشغيل لأليدي العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتناولت الدراسة تقييما لوضع التجـارة               
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 ومواصـلة   ي تقويض االقتصاد الفلسطين    في ظل اإلجراءات اإلسرائيلية التي تهدف إلى       ةالخارجي

  . تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي

 أجراهـا دراسة  أحدث   ،) 2007(تقييم المناخ االستثماري في الضفة الغربية وقطاع غزة          -6

أن االنكماش والقيود على إمكانية الوصول إلـى الـسوق وانعـدام            وجد   حيثالبنك الدولي   

وأوضـحت  ، عقبات األساسية أمام نمو المنشات التجاريـة الفلـسطينية        الحركة الحرة هما ال   

  ال يبدو أن الفساد واألنظمة الحكومية تشكل تقييدا رئيسيا على االستثمار أنهالدراسة

 Wan Cho-Joong, )2002( FOREIGN  لوفــي دراســة باللغــة االنجليزيــة -7

DETERMINANTS: DIRECT INVESTMENT  ـ ي بعنوان االستثمار األجنب

تتحدث عن دور العولمة في تطوير دور االستثمار األجنبي في الـدول            و   محددات، المباشر

النامية وأثره على االقتصاد الكلي لهذه الدول ومدى اهتمام كل دولة بتحديث سياسة تـشجيع               

  .االستثمار لديها بحيث تحفز المستثمر األجنبي على االستثمار في بلدهم

ضمن  )OECD Investment Programme- MENA)2006 ليةوفي دراسة باللغة االنجليز -8

حيث أوصت الدراسة بتبنـي إنـشاء       ، ورشة عمل حول إصالح وتقويم االستثمار المصري      

 في وزارة االستثمار فـي مـصر لتـسهيل     one stop shopالنافذة االستثمارية الموحدة 

، ات االسـتثمارية   تـسجيل المـشروع    إجراءات على المستثمرين ولزيادة فعالية      التعامالت

 التطويريـة والقطاعـات ذات      األولويةوضمان توزيع هذه المشروعات على المناطق ذات        

 . في خطة التنمية المرسومة من قبل الحكومة المصريةاألولوية

 Optimal Design بعنوان Anastasia Kartashevaوفي دراسة بالغة االنجليزية ل  -9

esof Investment Promotion Polici)2004(   التصميم المثالي لـسياسات تـشجيع 

وتناولت الدراسة السياسات الحديثة المتبعة في تـشجيع االسـتثمار وخـصوصا            ، االستثمار
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فقد ركزت على سياسات معينة تهدف لتحسين مناخ االستثمار وتـشجيع            ،االستثمار األجنبي 

ـ   رت العديد من تجارب الدول إلي أه      أشا ،االستثمار المحلي   ،ام الـضريبي  مية تطوير النظ

وكذلك ضرورة ربط الحوافز المالية     ، وكذلك ترشيد استخدام اإلعفاءات والحوافز الضريبية     

وتنمية الكادر البشري وتنمية الصادرات علي حساب       ، بقضايا التشغيل والتحديث التكنولوجي   

  .الواردات

   الدراسات السابقةالتعليق على

ل عـام فـي      االستثمارية وفرص االستثمار بـشك     يتبين من الدراسات السابقة أنها درست البيئة      

ولـم  ،  شكل أوراق عمل لمؤتمرات متخصصة في مجال االستثمار        فلسطين وأغلبها كانت على   

تتعرض هذه الدراسات بشكل مباشر للبيئة القانونية وسبل تعديلها وللمؤسسات المـسئولة عـن              

لـى تقيـيم أداء القطاعـات       تركـز ع  كانت الدراسات السابقة    ، تطبيق سياسة تشجيع االستثمار   

 لذا يري الباحث أن دراسته دراسـة تكمـل          ،لصناعة والتجارة والزراعة وغيرها   قتصادية كا اال

 من حيث دراستها لبنية هيئة تشجيع االستثمار الفلـسطينية وقـانون تـشجيع              سابقةالدراسات ال 

 وزيادة مهامها لتـشمل     اراالستثمار الفلسطيني وسبل تطوير البنية اإلدارية لهيئة تشجيع االستثم        

وتعديل قوانين  ،  من التسهيالت المتعلقة بتوفير تمويل جزئي للمشاريع االستثمارية        رزمة أخرى 

  .االستثمار بما يتالءم مع الظروف االقتصادية الراهنة
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  :مقدمة

وارتباطه بالرفاهية  ، بيرةستثمار محط اهتمام الكثير من الباحثين االقتصاديين لما له من أهمية ك           اال

، مار كلما تحققـت الرفاهيـة والتقـدم     فكلما كانت القرارات رشيدة في مجال االستث      ، والتقدم للدول 

حاجة األراضي الفلسطينية لجذب رؤوس أموال كبيـرة للعمـل فيهـا لتحقيـق التنميـة                ونظرا ل 

لذا من المهم تطوير المناخ االستثماري في فلـسطين وتحـسين البيئـة االسـتثمارية      ، االقتصادية

  .لتشجيع رؤوس األموال على االستثمار

،  لالسـتثمار كون منطقة جذب     هناك عدة مزايا تتمتع بها البيئة االستثمارية في فلسطين تؤهلها لت          

هناك عدة معوقات خارجية وذاتية تحول دون تشجيع رؤوس األموال علـى            ومن الناحية االخري    

  )2002، مكحول(االستثمار في القطاعات االقتصادية 

 كجـسم   م2000 عـام    الهيئة العامة لتشجيع االسـتثمار     السلطة   أنشئت السلطة الفلسطينية    

وتـم تأسـيس    ، عبر تطبيق قانون تشجيع االستثمار الفلـسطيني       مار لتشجيع االستث  حكومي يسعى 

تطوير مناخ االستثمار في  السلطة أيضا لسعتو ،  One Stop Shopالنافذة االستثمارية الموحدة 

، فلسطين عن طريق تعديل قوانين االستثمار بما ينسجم مع الظـروف االقتـصادية للفلـسطينيين              

وقـد  ،  وطويلة األمد للنهوض باالقتصاد الوطني الفلسطيني      ووضع خطط تنموية اقتصادية قصيرة    

ـ           ستثمرين علـى االسـتثمار فـي       شكل نمو وتطور سوق فلسطين لألوراق المالية دافعا هاما للم

فقـد  ، ورغم هذه اإلجراءات من أجل تشجيع االستثمار بقي االقتصاد الفلسطيني ضـعيفا  ، فلسطين

، 2005 الخاص في العام     حيث بلغ حجم االستثمار     ، ظل حجم االستثمار المحلي واألجنبي ضعيفاً     

 الـذي بلـغ     2000مليون دوالر أمريكي متدنيا بنسبة كبيرة عن حجم االستثمار في العام            $ 546

1.117$.  
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ونظرا لتعدد العوامل الخارجية والذاتية المعيقة لتطور االقتصاد الفلـسطيني وأهمهـا عـدم              

فقد . د درجة والفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني      و تصاع ، وضوح الرؤية السياسية واألمنية   

  %30  تحت خط الفقر وحوالي نصفهم يقعونينمن الفلسطيني % 58أظهرت الدراسات أ ن 

  ، UNDP(من األسر تحت خط الفقر% 70أكثر من وفي غزة تعيش ،مدقعيعيشون في فقر 

  ويحتاج إلى خطط تنموية    اري في فلسطين بأنه ضعيف    لذا فيمكن تقييم الوضع االستثم    2007) 

بحث سبل تطوير البيئة االستثمارية في فلـسطين عـن          وسريعة للنهوض باالقتصاد الوطني     

طريق تشجيع االستثمار في البنية التحتية وتعديل قوانين االستثمار ومـنح ضـمانات أكبـر               

  .للمستثمر األجنبي للعمل في فلسطين
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  مفاهيم االستثمار-2.1

  يف االستثمار تعر-2.1.1

  :هناك عدة تعريفات لالستثمار بشكل عام نسرد منها

 مـدة طويلـة فـي       قيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى      إنه ارتباط مال بهدف تح     •

  تـضحية بـالثروة الحاليـة      "بأنـه   االسـتثمار   كما عرف   ، )1996 ،الهواري(المستقبل  

)(Certainلثروة في المستقبل   )Possible ( غير مؤكدة" )1999 ،الراوي(. 

 بقـصد  أصـول  تكوين أو في اقتناء ةالمتاح األموالتوظيف " ويعرف االستثمار على انه   •

 ).2000، الحضيري" (  المستثمرأغراضاستغاللها لتحقيق 

لعمليـة   بأنـه ا   "ويعرف االسـتثمار   ، الذي يتسم بالشمولية   ويعتمد الباحث التعريف التالي    •

 ، بهدف شراء مواد اإلنتاج والتجهيـزات ،       س األموال ة التي تقوم بتوظيف رؤو    االقتصادي

، ورفع القدرة اإلنتاجية أو تجديد وتعويض رأس المال         وذلك لتحقيق تراكم رأسمالي جديد    

  .)Froyen, 1996("هدف االستثمار كإنفاق مالييبين حيث يتسم التعريف بالشمولية و، القديم

  الدوافع االقتصادية لالستثمار -2.1.2

 وتعـددت  ، مع تغير وتطور االقتـصاد العـالمي،       رت الدوافع االقتصادية لالستثمار   تغيرت وتطو 

  .تنوعت أهداف المستثمرين ومصالحهمأطراف االستثمار و

 االقتصادي  يريحيث   ،)المنظم(ففي االقتصاديات التقليدية كان يتم التركيز على مصلحة المستثمر         

  -:بقيمتينن دوافع االستثمار عند المنظم يرتبط أ ) كينر( 

في حالة القيـام     متوقعالمردود ال الناتج  أي  ( قيمة الفعالية الحدية لرأس المال      القيمة األولي هي     -

  )باالستثمار

  ).أي كلفة القروض الضرورية للقيام باالستثمار ( قيمة معدل الفائدة القيمة الثانية هي  -



 17

  ئدة والفعالية الحدية لرأس المال ال والواقع أن التجربة بينت أن مجرد المقارنة بين معدل الفا

  وتتأثر بعدة معطيات ن عملية االستثمار أكثر تعقيداً من ذلك،إ إذ ،كفي لتحديد اختيارات المنظم ي

، وبأبعـاد الـسياسة      والتنبؤات التي يقـوم بهـا المـنظم        نفسية وموضوعية ، تتعلق باالحتماالت    

  .)1996 ،الهواري( "التخطيطية والمالية والضريبية للدولة

ثمار السـت ا وهـي ويمكن تقسيم الدوافع االقتصادية لالستثمار على أطراف االستثمار الرئيـسية           

  .االستثمار األجنبي  و االستثمار الخاص و)استثمار الدولة ( الحكومي 

   -:ستثمار الحكوميالدوافع االقتصادية لال -أ

واالتجـاه الـسياسي      للدولة، تماعيةواالج يرتبط االستثمار الحكومي بخطط التنمية االقتصادية        -

) التقليديـة   ( السابق ركزت مدارس التنميـة     في   ، واألهداف الواضحة للتنمية،   والفكري القائم فيها  

  التمويل الالزم لعمليـات التنميـة،      ، وذلك باهتمامها بكيفية توفير    على البعد االقتصادي في التنمية    

ولم تأخـذ فـي      ،)الدخار، عالقة االستثمار بالعائد     الدخل، عالقة االستهالك با   عالقة االستثمار ب  (

المنظمة العربيـة للتنميـة     () اعتبارها العوامل االجتماعية والسياسية والتي قد تعيق عملية التنمية          

  ).2000،اإلدارية

وضـعها   ستراتيجيات التنمية التقليدية اعتمدت على تطبيق نماذج جاهزة للنمو،        اويمكن القول أن    

، دون مراعاة الظروف االقتـصادية واالجتماعيـة        دي في الدول المتقدمة اقتصاديا    صاالفكر االقت 

كما نظرت معظم هذه النماذج إلى القيمة االقتصادية علـى           والسياسية السائدة في الدول المتخلفة،    

مجـرد قـضية    اعتبرت مشكلة زيـادة تـراكم رؤوس األمـوال          و أنها دالة في معدل التراكم ،     

  ).1993، عالونة(مالية

فلقد كان المقبول به وجود تفاوت في توزيـع الـدخل            ،الهتمام بزيادة معدالت االستثمار   ونتيجة ل 

القومي ، على أساس أن ذلك يؤدي إلى زيادة المدخرات المحلية، والتي تتأتى من األغنياء الـذين                 
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النظـر فـي    ، ولذلك اتجه الفكر التنموي الحديث إلى إعادة         فع ميلهم المتوسط والحدي لالدخار    يرت

، واالهتمـام بدراسـة     نظرة أكثر شمولية لعملية التنميـة     ، وتبني   ستراتيجيات المطروحة للتنمية  اال

واألهميـة البالغـة لمـشاركة        والثقافية، االجتماعيةالعالقات المتبادلة بين العوامل االقتصادية و       

تياجات األساسـية ألفقـر     ، وتوفير االح  الجماهير في العملية اإلنمائية، وتحقيق عدالة توزيع الدخل       

  ).Solnic, Bruno, 1988( .وتوفير فرص العمل لها ،الفئات

   ستثمار الحكومي يجب أن تهدف إلى وعلى ضوء ما سبق فإن الدوافع االقتصادية لال  

  ، وذلك بوضع السياسات الكفيلة برفع مستوى معيشة غالبية المواطنين إلى القضاء على التخلف

  .باحتياجات المجتمعء ، مما يسهم في الوفا وتوفير احتياجاتهم األساسيةمستوى مقبول حضارياً،

، التي ال يمكن أن تقوم      1االجتماعيةتتمثل دوافع وأهداف االستثمار الحكومي في تحقيق الربحية         و

، إضافة إلى خلق القاعدة     رية األخرى، غير استثمار الدولة    بها أو تحققها أي من القطاعات االستثما      

  ، للقيام ومساعدة قطاعات االستثمار األخرى، الوطنية والخارجيةلتشجيع األساسية 

  .)2005مركز المعلومات الوطني في اليمن ، (  بتنفيذ مشاريعها االستثمارية

  -:ستثمار الخاص  الدوافع االقتصادية لال-ب

 خاللتصادية المتتالية في العالم تطورت فرص ومجاالت االستثمار الخاص مع التطورات االق 

، إضافة إلى تغيير المفاهيم الفكرية والفلسفية لوظيفة الدولة عقد السبعينيات، وفي مختلف المجاالت

  . االقتصادية في التنمية الشاملةوالقطاعات

المشاريع  وخصخصة على اإلنتاج، ) القطاع العام   ( فمنذ ظهور الدعوة إلى تحجيم سيطرة الدولة        

  ، للقيام باالستثمار في ر أمام القطاع الخاصفرص االستثمااتسعت رقعة  ،ةالعام

                                                 
 بين االستثمار و المجتمع بما يحقق أهداف على أسس أخالقية وبشكل مسئول عالقة بناء :لربحية االجتماعية ا- 1

  المجتمع في النماء والتطوير
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   األساسية البني، مثل مشاريع محتكرة على الدولة والقطاع العامالمجاالت والمشاريع التي كانت 

احل السابقة وكذا المشاريع اإلنتاجية التي كانت تعتبرها الدولة في المر ،ذات المردود االقتصادي

  ).2006، خلف (ذات صبغة إستراتيجية

المحصور ، من المشروع الفردي أو العائلي       ستثمار وأطره وأشكاله القانونية   كما تطورت آليات اال   

، إلى شركات ومؤسسات تضم عدداً من المستثمرين من مختلف الـشرائح            استثماره بنشاط محدود  

اإلنتاجيـة و   م في مختلـف المـشاريع االسـتثمارية     ، الذين يقومون بتوظيف مدخراته    االجتماعية

  ).2000،مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (ميةالخد

  :ولكن تبقى الدوافع االقتصادية الستثمار القطاع الخاص محددة بـ 

  .العائد المناسب لالستثمار من صافي األرباح-1

النمو والتطور للمشروع ، وإمكانية التوسع أو خلق مشاريع استثمارية جديدة ، واكتساب -2

  .يةخبرات ومهارات وتقنية عال

  .فرص استعادة رأس المال ، وحقوق الملكية ، في حالة البيع أو التنازل عن المشروع-3

  -:ستثمار األجنبـي  الدوافع االقتصادية لال-ج

هامـة لمـشاريع التنميـة      أصبح االستثمار األجنبي في االقتصاد المعاصر من مصادر التمويل ال         

سـواء    بالتدفقات الكبيرة لرؤوس األموال،    شرين من القرن الع   ،وقد تميز عقد التسعينات   االقتصادية

الكثيـر مـن    الـدول المختلفـة و    بشكل قروض أو استثمارات ساعدت على توثيق االرتباط بين          

، وساهمت في إقامة مناطق استثمارية جديدة وتوسيع        الشركات العالمية، ومؤسسات التمويل الدولية    

  ).Ward, sue, 1995(.األسواق

بعـد   تثمار األجنبي ودوره في عملية التنمية في كل البالد الناميـة،          وقد زادت أهمية االس     

عقد التغيرات التي طرأت على النظام المالي الدولي في أعقاب أزمة المديونية الخارجية منذ أوائل               
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كثيـرا   نكمـش   ا المصادر األخرى للتمويل ، فقد       انكماشحيث أدت تلك التغيرات إلى       ،الثمانينات

األهميـة  بعد أن لعبت دوراً بـالغ        رية في تمويل االستثمارات في البالد النامية،       البنوك التجا  دور

، إن ازدادت أهمية    لتغيرات في مصادر التمويل األخرى    ، وكان من شأن هذه ا     خالل عقد السبعينات  

، غير خالقة لمديونية  ، حيث أنها    الستثمارات األجنبية زيادة كبيرة، لما تتمتع به من مزايا واضحة         ا

 علـى تطـور     ذلك وقد ساعد ،  سياسية ة المصادر األخرى، وغير ذات صف     لشروطر خاضعة   وغي

  منهـا  ودوافـع عديـدة   عوامل   وتوسيع دور االستثمارات األجنبية في اقتصاديات الدول النامية،       

  : أهمهاقويساهمت في خلق مناخ استثماري  ،)2002، الذيابي(  اقتصادية و تقنية

 ، دون التحفظ أو الريبة مصادر خارجية لدى الدول الناميةار من تطور فكرة تمويل االستثم-1

  .ألثار التبعية االقتصادية

، التي تبحث لها اعية والدول ذات الموارد النقدية وجود فوائض نقدية في الدول المتقدمة الصن-2

صات ور، بعيداً عن أعباء الضرائب وتقلبات أسعار البعن فرص لالستثمار في مختلف الدول

  .لفوائدوا

 قيام الدول المتلقية لالستثمار بتقديم التسهيالت والمزايا واإلعفـاءات والـضمانات لتـشجيع              -3

  .استقطاب رؤوس األموال األجنبية لالستثمار فيها

 التطورات السريعة والمتالحقة في      و  التطور الكبير في األسواق والمؤسسات المالية في العالم        -4

التي جعلت من العالم قرية صغيرة، تمكن المـستثمر          بكة اإلنترنت، مجال االتصاالت واإلعالم وش   

  .هالمتاحة في العالم على بساط مكتبمن بسط فرص االستثمار العديدة 

   ترابط المصالح بين عدد من المستثمرين والممولين الدوليين ، دفعهم إلى إقامة شركات-5

  .)2002،الذيابي( ختلف القارات متعددة الجنسيات ، تنتشر فروعها وتتوزع مصالحها في م
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  مناخ االستثمار في فلسطين 2.2

   مكونات المناخ االستثماري-2.2.1

  بأنه مجموع الظروف والسياسات والمؤسسات االقتصادية: يمكن تعريف المناخ االستثماري 

ظمـة  المن( بتوجيه استثماراته إلى بلد دون أخـر       تقنعه، و   ياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر      والس

  ).2005، اإلداريةةالعربية للتنمي

مسألة تتفاعل فيها العوامل الموضوعية مع العوامل النفسية ، كما أن العناصر المكونة             الهذه  في  و 

 االجتماعيـة  باإلضافة إلى الظروف والعوامل االقتصادية و        ،ذا المناخ تتفاوت من بلد إلى أخر      له

 الهامة   القرارات االقتصادية  اتخاذوبالذات في مجال    ،  ر في طريقة عمل النظام االقتصادي     التي تؤث 

،  المختلفـة  االجتماعية، وتوزيع الدخل القومي بين الطبقات والفئات        التي تحكم تخصيص الموارد   

  .ة االقتصاد القومي عموماً فضالً عن طريق إدار

نظومـة   من م  يتكون وفي تعريف أخر للمناخ االستثماري وهو تعريف مفيد وشامل ويعرفه بأنه            

وال يستقيم االستثمار بدونها وال يستقر في        واإلجراءات والسياسات والقيم ،    متكاملة من التشريعات  

  ).2002،مكحول (غيابها أو عند تفكيكها

  : على النحو األتيوهناك عدة عوامل وشروط للمناخ االستثماري المناسب يمكن تلخيصها

  :العوامل التشريعية والقانونية -ا

  .والثبات وتخلوا من القيود التي تعيق االستثمار  ستثمارية متكاملة تتسم بالوضوح،تشريعات ا -

  .وجود نظام قضائي فعال وعادل -

  .وجود تشريعات اقتصادية وعمالية عادلة -

النـشاط وعـدم التـأميم أو       وجود الضمانات الكاملة والكافية للمستثمر التي تكفل لـه حريـة             -

  ).2005، الفرا و النمروطي( المصادرة
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  : العوامل السياسية -ب

، اللذان يـساعدان علـى نمـو االسـتثمارات المحليـة            تقرار السياسي واالستقرار األمني   االس -

  .واألجنبية

  ، وعدم اإلسراف في استخدام الصالحيات القانونية المحددة لهاتحديد دور النقابات في إطار  -

   ،عيق االستثمار، إلى درجة ت)من خالل اإلضرابات ( ائل ضغطها وس

  : العوامل االقتصادية -ج

  .الوضوح الكامل للمنهج االقتصادي وفلسفته في دستور البالد والتشريعات الصادرة بمقتضاه -1

سـم الـسياسات    الذي يجعل تدخل الدولة يقتصر على ر      ، 2ألتأشيري استخدام أسلوب التخطيط     -2

ويدفع االقتصاد الـوطني      األفراد ومواقفهم،  ، على النحو الذي يؤثر في حوافز      االقتصادية والمالية 

  .نحو األهداف التي تتفق ومتطلبات التنمية

وسـعر   ،، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف     3سياسة االقتصاد الكلي  انتهاج أسلوب سليم في      -3

  .وعدالة النظام الضريبي ،لقيود النقديةاوإلغاء  ،الفائدة

، وعدم دفع المستثمرين إلى توجيه      النمط االستثماري مه لتجنب تشويه    محاربة التضخم وتحجي   -4

 عن مجاالت االسـتثمار     واالبتعاد،  هم في مجاالت المضاربة بالعقارات، والمعادن الثمينة      استثمارات

  .المفيدة

حتـى ال    ، وليس اإلسراف في منح اإلعفاءات بدون هدف،       منح اإلعفاءات الضريبية المشجعة    -5

 ، وإنما هي واحدة من عدة حـوافز ،        امل الفعال في تحفيز المستثمر    العتكون قاعدة اإلعفاءات هي     
                                                 

اعية تبين دور كل أنه النسق الذي في ظله تصدر الحكومة خطة أو خطط اقتصادية واجتم: ى التخطيط التأشيري 2
  .من القطاع العام و القطاع الخاص في تحقيق األهداف التي يصبو إليها المجتمع

 
دخار كالناتج القومي والدخل القومي واالستثمار واال ويختص بدراسة الظواهر االقتصادية الكلية  :االقتصاد الكلي 3

 .والطلب الكلي والعرض الكلي
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 وقد يرى المستثمر أن وجود التسهيالت والخدمات أهم بالنسبة له من الحصول على اإلعفـاءات،              

 قيمة اإلعفاءات التي    في حالة ما إذا كان الحصول على الخدمات والتسهيالت سيكلفه قيمة أكبر من            

، يمثل وسيلة لتعويض المستثمر عن بعض المعوقات        فاءات في األخير  وحافز اإلع ، اسيحصل عليه 

، أو  في مناطق نائيـة   التي تعترض االستثمار في حاالت خاصة ، مثل توطين مشاريع استثمارية            

  . العائد االستثماري بالقياس إلى مجال االستثمار بمشروع بديلانخفاض

  إلجراءات في إصدار تراخيص إقامة ، مثل تبسيط استثمارالتسهيل وتبسيط إجراءات اال -6

والتخلـيص    والتـصدير،  االسـتيراد ، وإجراءات   المشاريع االستثمارية، والحصول على األرض    

  ).2000 ،عورتاني(الجمركي

  .وإقامة تسهيالت تدريبية وتعليمية جيدة وجود أيدي عاملة ماهرة ومدربة ، -7

  .،والمصداقية في التعامل ،والكفاءةفاعلية الجهاز التنفيذي المعني بشئون االستثمار  -8

 ،االتـصاالت  ،النقـل   خدمات المـوانئ ،المطـارات،     تسهيالت(  توفير بنية أساسية متكاملة    -9

  ).الطاقة والمياه  ،الطرق

 يتم عادة استخدام عدد من المؤشرات       ،لقياس مدى التطور في مناخ االستثمار وتحليله      و  

  :االقتصادية منها 

  .لالقتصادللداللة على األداء التجميعي :  المحلي اإلجمالي مؤشر نمو الناتج -1

  لتلخيص تطورات كنسبة من الناتج المحلي اإلجماليمؤشر العجز في الموازنة العامة ،  -2

  .لالقتصاد السياسة المالية في سعيها نحو تأسيس التوازن الداخلي 

سعيها نحو تـدعيم اسـتقرار      لتلخيص تطورات السياسات النقدية في      : مؤشر معدل التضخم     -3

  .لالقتصادالتوازن الداخلي 

  .)Froyen, 1996( لالقتصادسعر الصرف في سعيها نحو تأسيس التوازن الخارجي  -4
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وفي تطبيق هذه المؤشرات يجب اإلشارة إلي الناتج المحلي الفلسطيني ومدي مساهمة كل قطاع 

ة على األنشط 2004 ، 2003،  1999 ام لألعوتوزيع الناتج المحلي اإلجماليو، في هذا الناتج

يوضح مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي  وهو االقتصادية حسب الجدول التالي

  -:اإلجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة باألسعار الثابتة

  مكونات الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين

  النشاط االقتصادي  1999  2003  2004
4010.

8  
3838.

9  
4511.

7  
  )باأللف دوالر(قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 

   (%)ةمساهمة الزراع  10.4  10.5  10.8
  (%)  الصناعةمساهمة  14.5  10.5  14

  (%) مساهمة التجارة الداخلية  11  9.4  13.5
   (%) اإلنشاءاتمساهمة  13.7  3.6  2.8
   (%)خرىاأل الخدمات مساهمة  51.9  66  58.9

  

  .44، ص2004، التقرير السنوي )ماس(بحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني معهد أ: المصدر
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  مميزات المناخ االستثماري في فلسطين - 2.2.2

  تميز المناخ االستثماري في ظل سنوات االحتالل اإلسرائيلي بوجود العديد من المعوقات المقيدة 

  ينيين من بناء اقتصاد مستقل يكون دعامة  وتمنع الفلسط،والتي تحارب رأس المال الفلسطيني

  .فقد أهملت البنية التحتية بكافة أنواعها، للكيان الفلسطيني الوليد

  -: بالمميزات التالية1994وتتميز البيئة االستثمارية في فلسطين بعد قدوم السلطة الفلسطينية عام 

فة القطاعات االقتصادية  توفر الفرص االستثمارية للمستثمرين المحليين واألجانب في كا-1

  .والخدمية

حيث أن فلسطين منطقة بكر بالعرف       ، العملية التنموية تبدأ من الصفر عند كثير من القطاعات         -2

  .)م2005، أبو القمصان(  االقتصادي وتحتاج للكثير من البناء والتعمير

  .نية في غزة والضفة الفلسطيFree Zones توفر المدن الصناعية والمناطق الحرة -3

  .ة ورخيصة األجر نسبياًومدرب،  سوق خام ولديها أيدي عاملة فلسطين-4

 بعد توقيع السلطة للعديد من االتفاقيات التجارية مع المحيط الدولي أصبحت لها حصص -5

  .)2006 ، مجدالني(. من األسواق العالمية

   تطوير البيئة االستثمارية في فلسطين-2.2.3

   السلطة الفلسطينية في المجال االقتصادي هو خلق بيئةأهم التحديات التي تواجه  

   تالشي تأثير المعوقات الكبيرة لالستثمار فيالئمة لالستثمار الخاص والعمل على استثمارية م

  -: عدة صعد منها وأهمها فلسطين على

   وتتضمن بناء خطة تنموية اقتصادية عاجلة للنهوض بالوضع  السياسة العامة-ا

  طريق تفعيل العمل بالوزارات وإعادة هيكلتها بما يضمن تشجيع القطاع الخاص االقتصادي عن 

  ويجب ، والقضاء علي الترهل والفساد اإلداري في هذه الوزارات ، االستثمار في فلسطينعلى
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 السلطة الفلسطينية تبني سياسة اقتصاد السوق  وليس سياسة التنافسية بين القطاع الحكـومي               على

كما الممارسات التي يمارسها قيادات ومتنفذين في التجارة واالقتصاد في السلطة            ،والقطاع الخاص 

  .)2002 ،مكحول( الفلسطينية

ورشيدة فيما  الية محفزة وإتباع سياسة حكيمة       وتتضمن انتهاج سياسة م     اإلدارة المالية العامة   -ب

  علق بسياسة و أيضا فيما يت، يتعلق باإليرادات العامة وسبل اإلنفاق الحكومي العام 

 كومية بمـا يعظـم العوائـد الحكوميـة         الح ضاالقتراض الحكومي وسياسة رشيدة إلدارة القرو     

  .)2002 ،مكحول(

  وتتضمن إمكانية توحيد القوانين التشريعية في البيئة القانونية والتشريعية والقضائية -ج

  ي ووضع اللوائح الضفة وغزة واستكمال سن القوانين والتشريعات الداعمة لالقتصاد الوطن

  .باإلضافة لضمان سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني،  التنفيذية لتطبيق كل القوانين

  .)2000، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني( 

  تعزيز دور العمل المصرفي بتنفيذ القوانين ،  الجهاز المصرفي والمجال النقدي-د

  وإنشاء بنوك إقراض متخصصة وتشجيع، فلسطينيةوتطوير سلطة النقد ال ،المتعلقة بذلك المجال

   . وتطوير آليات اإلقراض للمشاريع في فلسطين
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   و معوقاتهفي فلسطين حجمه وتطورهالخاص واقع االستثمار  -2.3

   في فلسطين الخاصواقع االستثمار- 2.3.1 

ـ    ، يعتبر االستثمار من أهم مميزات اقتصاديات الدول       الرغم مـن قـدوم     وفي الوضع الفلسطيني ب

وب لحفز القطاع الخاص     االقتصادية وسعيها الدؤ   تالسلطة الفلسطينية وتوقيعها للعديد من االتفاقيا     

األصـعدة    كـل ي األراضي الفلسطينية بـالنهوض علـى  عن طريق تحسين المناخ االستثماري ف    

الـسياسة   مرارإال أن اسـت   ،  وسن القوانين المحفـزة لالسـتثمار      الخاص بالبنية التحتية لالستثمار   

 إحجـام المـستثمرين المحليـين       إلى بدوره   دى استقرار الوضع السياسي الذي أ     ماإلسرائيلية وعد 

  االسـتثمار الخـاص     حجـم  مقارنـة بـين   وب، االستثمار في الضفة الغربية وغزة    جانب عن   واأل

 1996 حتـى عـام      1988في سنوات ما قبل قدوم السلطة من عام         ) استثمارات القطاع الخاص  (

الذي يبين  ) 1/2(أنظر الجدول رقم  ، 2005م حتى عام    1997ة من عام   السلط قدوموات ما بعد    وسن

  .قيمة االستثمار الخاص ما قبل قدوم السلطة الفلسطينية

في الضفة وغزة قبل 1996حتي عام 1988يبين االستثمار الخاص من عام ) 1/2(جدول رقم

  )األسعار مليون دوالر.(السلطة الفلسطينية
  قيمـة االستثمار الخاص  السنــة

1988  1054  
1989  773  
1990  895  
1991  737  
1992  1012  
1993  584  
1994  527  
1995  320  
1996  256  

  ).1998،هشام عورتاني، أوراق اقتصادية ،دور القطاع الخاص في تطوير المناخ االستثماري  ( 
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 والتي تبين ازديـاد     ي تلك الفترة  حول حجم االستثمار الخاص ف    )2/2 (وللمقارنة أنظر للجدول رقم   

  .ملحوظ في قيمة االستثمار مع قدوم السلطة الفلسطينية والوعودات الدولية بمساعدة الفلسطينيين

م في 2005 حتى عام 1997يبين االستثمار الخاص في الضفة وغزة من عام ) 2/2(جدول رقم 

  )األسعار مليون دوالر(ظل السلطة الفلسطينية 

  ة االستثمــار الخاصقيمــ  السنـــة

1997  1.005  
1998  1.112  
1999  1.408  
2000  1.117  
2001  745  
2002  482  
2003  505  
2004  510  
2005  546  

  .)2005جنين، عبد الحميد شعبان، واقع االستثمار وتطلعاته في فلسطين(المصدر 

حجم  حظ انخفاض فالمتتبع لحجم االستثمار في فلسطين يال      ، ما سبق من مقارنة    عطفاً على   

وانخفاض ، ن وذلك في مرحلة االنتفاضة األولي للفلسطينيي      1996 و 1988االستثمار مابين عامي    

ظروف السياسية واألمنية المعقـدة و       نتيجة لل  2005عام  حتى   2000 الخاص من العام     االستثمار

الخاص تراجعاً  فقد تراجع حجم االستثمار     و بشكل عام    ، كنتيجة مباشرة الندالع انتفاضة االقصي    

  %61.2 مليـون دوالر أي بنـسبة انخفـاض          862م بحوالي   2005م و 1999حاداً مابين عامي    

  ).م2005،النمروطي (

 انتعشت بعض اآلمال بزيادة حجم االستثمار نتيجـة لالنـسحاب اإلسـرائيلي             2005أما بعد العام    

حداث السياسية واألمنيـة    إال أن تطور األ   ، األحادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية       

  .حال دون تقدم ملحوظ في حجم االستثمار الخاص
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  .التجارة الخارجية الفلسطينيةحجم  •

يحتل قطاع التجارة الخارجية أهمية كبيرة في االقتصاد الوطني الفلسطيني ، ويعود ذلك لعوامـل               

ة وسوق العمل وميزان    عديدة تتعلق في مجملها بتأثير هذا القطاع على الفروع االقتصادية اإلنتاجي          

  ومما ال شك فيه أن القطاع التجـاري الفلـسطيني يتـأثر وفـق                رالمدفوعات ومستويات األسعا  

على اثر عملية إعادة االنتشار اإلسرائيلي وإزالة المستوطنات مـن           السياسية    والمتغيرات الظروف

يعة التبادل التجاري بين    على االقتصاد الفلسطيني التي تؤثر على طب      قطاع غزة، والنتائج المترتبة     

فلسطين كما أن السياسة التجارية الفلسطينية واالتفاقيات االقتصادية المبرمة لم تساعد على توسيع             

وتنويع قاعدة اإلنتاج المحلي، بل أدت لتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية أمام الواردات،             

بعد ما كانت   % 60 على   2003-1995 الفترة   فقد زادت نسبة الواردات السلعية لالستهالك خالل      

في بداية التسعينات نتيجة عدم انتهاج سياسة تجاريـة فلـسطينية لـضبط وتقييـد               % 30تقل عن   

% 25الواردات، وبالمقابل انخفضت نسبة الصادرات السلعية إلى الناتج المحلي اإلجمـالي مـن              

معدل النمو السنوي للواردات بنسبة      مما أدى لزيادة     2003في عام   % 11خالل الثمانينات لحوالي    

وقد تأثرت حركة التجارة الخارجية والبينية بـشكل كبيـر نتيجـة            هذا  . أكبر من نمو الصادرات     

 والذي أثر على القطاعات االقتصادية      2000للحصار اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية منذ  أيلول        

هذا يحتم علينا العمل علـى إيجـاد        و. المرتبطة بالتجارة وخصوصاً قطاعي الصناعة والزراعة       

السبل الكفيلة بتأمين حماية مناسبة لهذين القطاعين لما لهما من دور ريادي وسيادي فـي تحقيـق                 

  )2006،الصوراني(. النسبياالكتفاء الذاتي

  -: أهم جوانب األضرار التي لحقت بالقطاع التجاري بما يلي

خاصة بعد  -طنية بالموانئ والمعابر اإلسرائيلية،   حجز كافة البضائع المستوردة لمناطق السلطة الو       -1

 وما يترتب على ذلك من دفع رسوم وغرامات عالية، باإلضـافة            -إعادة االنتشار من قطاع غزة    
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لتأثر كثير من الصناعات الفلسطينية التي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج، مما يـؤثر                

  .على القدرة التنافسية لها

والتـي تقـدر    إلى الخارج عموما والبلدان العربية خصوصاً       صادرات الفلسطينية   تعطيل حركة ال   -2

ة، وال بد من العمل بكل الوسائل لزيادة هذه النسبة          من إجمالي الصادرات الفلسطيني   % 10بحوالي  

تأكيدا ألهمية التصدير إلى البلدان العربية والصديقة بدال من االعتماد على السوق اإلسرائيلي التي              

  )2006،الصوراني(.من صادراتنا% 90  على 2004 – 1994وذت منذ عام استح

تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها أعاق حرية تنقل العمالة والمنتجات الصناعية،              -3

مما أثر على العملية اإلنتاجية والتسويقية في هذه الصناعات، وأدى الرتفاع حجم المخـزون فـي                

ى التسويق في مختلف المحافظات الفلسطينية وخصوصاً محافظات قطـاع          المصانع لعدم القدرة عل   

 .غزة 

الحصار المفروض على القطاع التجاري نتج عنه خسائر كبيرة للخزينة الفلسطينية بسبب توقـف              -4

ــوالي    ــدر بح ــي تق ــضرائب والت ــارك وال ــن الجم ــاتج ع ــدخل الن ــون دوالر 1.7ال  ملي

 ).2006،الصوراني.(يومياً

  

  

  

  

  

  

  



 31

   في محافظات قطاع غزة1998جم االستثمار المتمتع بمزايا قانون تشجيع االستثمار  ح-2.3.2

   حصلت العديد من المشاريع االستثمارية في قطاع غزة على الحوافز المنصوص عليها  

  م علماً بأن الحد األدنى لرأس المال 1998 للعام 1 في قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم

  قانون تشجيع(فادة من مميزات القانون هو مائة ألف دوالر أمريكي المنصوص عليه لالست

  علما بان المشاريع التي تحصل على الموافقة االستثمارية وبالتالي،)1998، االستثمار الفلسطيني

   تتمتع بالحوافز واإلعفاءات المنصوص عليها في القانون هي المشاريع المرخصة من الجهات 

  ستوفية للشروط القانونية من حيث رخصة إقامة المنشأة ورخصة البلدية المعنية باالستثمار والم

   68وقد حصل ، أو الحكم المحلي ورخص السالمة المهنية المطلوبة حسب القوانين الفلسطينية

  مشروعاً استثمارياً علي المزايا المنصوص عليها في قانون االستثمار في الفترة الواقعة مابين 

  .اع غزة في قط2006 حتى 1998

ويقسم قانون االستثمار المشاريع االستثمارية إلى قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والسياحة 

  ).1998، قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني(والزراعة وقطاعات خدمية كالتعليم والصحة 

ويعتبر القطاع الصناعي المستوعب األكبر للمشاريع االستثمارية حيث يعتبر قطاع غزة سوقا 

حيث تتركز معظم المشاريع الصناعية في صناعة األغذية ، تهالكيا كبيرا نظرا لكثافة السكاناس

  .والمشروبات و الصناعات اإلنشائية

الذي يحصي عدد المشاريع االستثمارية المتمتعة بمزايا قانون االستثمار ) 3/2( أنظر جدول رقم

  .الفلسطيني وتوزيع المشاريع حسب القطاعات االقتصادية
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 في قطاع يبين عدد المشاريع االستثمارية الحاصلة علي إعفاءات ضريبية ) 3/2( جدول رقم

  .2006 حتى العام 1998 من العام 1998 للعام 1قانون االستثمار رقم حسب غزة 

  اإلجمالي  خدمات   طبي  السياحة  الزراعة  الصناعة  العام

1998  2  -  1  -  -  3  

1999  3  1  -  -  -  4  

2000  9  3  -  -  2  14  

2001  4  -  -  1  -  5  

2002  7  2  3  -  -  12  

2003  5  -  2  -  1  8  

2004  2  -  -  -  1  3  

2005  9  1  2  1  -  13  

2006  5  -  1  -  -  6  

  4  2  9  7  46  المجموع
68 

  مشروع

  )2007،بيانات غير منشورة، النافذة االستثمارية، الهيئة العامة لتشجيع االستثمار(المصدر

 والـذي   2006 العـام    و 1998 في الفترة مابين عامي    مروقد بلغ حجم رأس المال المستث       

بلـغ  ، التي يمنحها القانون في قطاع غـزة       وبالتالي تمتع بالمزايا  ، ة االستثمارية حصل عل الموافق  

   .قتصادية التي تعفي بموجب قانون تشجيع االستثمارفي كافة القطاعات اال$ 23,383,560

لمـال المـستثمر علـي الـسنوات والقطاعـات          يوضح قيمة وتوزيع رأس ا    ) 4/2( الجدول رقم   

وذلك حسب اطالع الباحث ومعالجته للبيانات غير المنشورة في الهيئة العامة لتشجيع            ، االقتصادية

  .االستثمار
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في قطـاع    علي إعفاءات ضريبية     للمشاريع الحاصلة $ حجم رأس المال  يبين  ) 4/2( جدول رقم 

  2006 حتى العام 1998 من العام 1998 للعام 1قانون االستثمار رقم حسب غزة 

  اإلجمالي خدمات أخري خدمات طبية   السياحة  الزراعة  الصناعة  العام

1998  1,241415  -  476529  -  -  1,717944  

1999  1,094469  113558  -  -  -  1,208027  

2000  2,171207  698576  -  -  357991  3,227774  

2001  953161  -  -  104143  -  1,057340  

2002  2,427633  368789  448145  -  -  3,244567  

2003  4,307998  -  570132  -  116737  4,994867  

2004  238143  -  -  -  109216  347359  

2005  2,668315  113841  1,834210  127055  -  4,743421  

2006  2,059527  -  782770  -  -  2,842297  

  المجموع
17,161868 

  

1,294764 

  

4,111786 

  

231198 

  

583944 

  
23,383,560$  

  )2007،بيانات غير منشورة، النافذة االستثمارية، الهيئة العامة لتشجيع االستثمار(المصدر

في وجد الباحث أن المشاريع في القطاع الصناعي هي األكبر من ناحية قيمة رأس المال المستثمر                

تـع  وبالتالي المشاريع الصناعية هي أكثر المـشاريع التـي تتم         ، السوق الفلسطينية في قطاع غزة    

يني يشكل القطاع الصناعي لالقتـصاد الفلـسط      حيث  ، بحوافز قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني      

منشأة صناعية التي تعمـل فـي األوقـات     14,849  هنالك نحو،من إجمالي الناتج المحلي% 17

 هذه المنشآت مشاريع منتجـة صـغيرة        ة غالبي وتعتبر ، عامل 69,367حوالي  و تشغل   االعتيادية  

تحتاجهـا األسـرة، والمنتجـات الغذائيـة،      ، والبـضائع التـي  المالبـس  الحجم تنتج ومتوسطة

   .)2006،الصوراني (.الخ
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المالبس التي تعتبر في غزة ثاني أكبر مـشغل بعـد    وتعمل العديد من المصانع، خاصة في قطاع

ي ونتيجة لهذه الظروف الصعبة التي شهدها االقتـصاد الفلـسطين   ،UNDP, 2006)(قطاع البناء

ل مكونات ومؤشرات القطـاع  ، حيث حدث تراجع كبير في كالصناعي تأثر بشكل مباشر القطاع

عبر المواني والمنافذ اإلسرائيلية  العتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام ، ونظراًالصناعي

  .تقوم إسرائيل بعرقلة تخليص هذه المواد من موانئها لضرب الصناعة الفلسطينية حيث

 وقد شهدت ارتفاعـاً نـسبياً       ،1998 منشأة عام    14471د بلغت نحو     المنشآت ق  أعداد أنحظ  المال

 إلى 2003 منشأة خالل العام     13693 نحو   إلى ثم أخذت بالتراجع لتصل      ن، وم 1999خالل العام   

 ومن خالل   ،1999مقارنة بالعام   % 7.7بته نحو    قد بلغت نس   2003 معدل التراجع خالل العام      أن

 الحجـم  أن الفلسطيني يتـضح لنـا   لإلحصاء المركزي الجهاز الصادرة عن حصاءاتاإلمراجعة  

 في المنشآت العاملة في مجال الصناعة التحويلية خاصـة خـالل العـام               من التراجع كان   األكبر

 لتصل إلى   1999مقارنة بالعام   % 7.8 منشآت الصناعة التحويلية بنسبة      أعداد تراجعت   إذ،  2003

 سياسات العـدو    إلى المنشآت الصناعية    أعداد الممكن تفسير التراجع في       منشأة، ومن  1303نحو  

ــرائيلي  ــى اإلس ــصادية   و إل ــات االقت ــة للقطاع ــة التنموي ــاب الخط ــسلطة غي ــل ال قب

  ).2006،الصوراني(.الفلسطينية

 إلـي  الضريبي حسب قانون تشجيع االسـتثمار      اإلعفاء الحاصلة علي    المشاريع تدني عدد ويعزي  

 كرخـصة الحرفـة مـن       التشغيل وعدم وجود متطلبات     ةالضريبيشركات بالفواتير   عدم التزام ال  

سبق هو من    فكل ما ،  الحكم المحلي    أو ورخصة العمل من البلدية      المشروعالوزارة المعنية بعمل    

  . االستثمار التي يعفي بموجبها المستثمر من الضرائب والجماركتكايدمتطلبات الحصول شهادة 
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   في فلسطين الخاصستثمار معوقات اال2.3.3

  تحـت تـأثير التبعيـة المباشـرة        ي بشكل عام واالقتصاد الفلسطيني الناشئ     يقع المجتمع الفلسطين  

  حركـة  سبب المحددات والقيود المفـروض علـى      وأيضا ب ، إلسرائيل بسبب ممارسات االحتالل     

ـ            ،التجارة الفلسطينية  ة ين الـسلط   وهي من أحد عيوب بروتوكول باريس االقتـصادي الموقـع ب

لي تحكم إسرائيل بالمعابر البحرية والبرية المحيطـة باألراضـي          الفلسطينية وإسرائيل باإلضافة إ   

  .الفلسطيني مما يعيق التنمية واالستثمار في الضفة الفلسطينية وغزة

 -: تنقسم إلى معوقات خارجية ومعوقات ذاتيةهيو في فلسطين  االستثمارمعوقاتأهم 

  -:تتمثل فيالمعوقات الخارجية و •

 ممـا يعيـق      عدم االستقرار السياسي وتدهور الوضع األمني بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين          -1

  .االستثمار

 مثـل  ،  عدم وجود اتفاق اقتصادي منصف يسهل ويكافئ التجارة بـين الـسلطة وإسـرائيل              -2

  .اهم في ذلك  الذي ال يسبروتوكول باريس االقتصادي الموقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

  . السيطرة اإلسرائيلية على المعابر للضفة وغزة وإغالقها بشكل دائم ومتكرر-3

  . عدم تشغيل وتفعيل ميناء غزة البحري ومطار غزة الدولي بسبب المعيقات اإلسرائيلية-4

  . تبعية االقتصاد الفلسطيني المباشرة إلى االقتصاد اإلسرائيلي-5

 الفلسطينيين وعدم تفعيل االتفاقيـات      واإلسرائيلي المفروض على  ي الدولي    الحصار االقتصاد  -6

  .األخرى والدول  مع مصرةاالقتصادي

  -:المعوقات الداخلية وتتمثل في •

  حيث يقتصر دور،  ندرة التمويل والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للمستثمرين في فلسطين-1

  لية أو األجنبية على استقطاب ودائع البنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية سواء المح
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   األفراد مقابل فوائد متدنية في حين تقوم بتقديم القروض في أبسط الحدود وبفوائد عالية

  )1997،اإلدارة العامة لالستثمار، مناخ االستثمار في فلسطين( نسبيا ً 

طاع الخاص بكثرة وعدم تحفيز القمن حيث فساد الوظيفة العمومية  للقطاع العام ئ األداء السي-2

  .خاص بل ومنافسة القطاع الخاص في بعض المشاريع االستثماريةالتدخالت في عمل القطاع ال

،  قانون تشجيع االسـتثمار الحـالي  مالءمة عدم وجود ضمانات كافية للمستثمر األجنبي وعدم    -3

 منحه حوافز   حيث تميز قوانين تشجيع االستثمار في الدول المجاورة المستثمر األجنبي عن طريق           

  )م2005،  والفرايالنمروط(  . في إسرائيل ومصرروضمانات خاصة كقانون تشجيع االستثما

  . عدم استكمال منظومة التشريعات الخاصة بتشجيع االستثمار في فلسطين-4

  . عدم توفر البنية التحتية المالئمة لالستثمار من طرق وشبكات مياه واتصاالت وكهرباء-5
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  )فرص االستثمار(أفق االستثمار بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة  -2.3.4

   خطة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة في تطوير االقتصاد انعقدت آمال كبيرة بناءا على

  فقد وضعت خطة، وتنمية المجاالت االجتماعية واالقتصادية للسكان الفلسطينيين ، الفلسطيني

  . اإلسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية طوارئ للعمل بعد االنسحاب

حكومية المحلية منها والدولية بوضع خطط تنموية للنهوض        الغير  فقد قامت المؤسسات الحكومية و    

بكافة القطاعات ولعل من أبرزها خطة االستثمار والطوارئ التـي أعـدتها وزارتـي التخطـيط                

 التحليـل   حيث اعتمدت هذه الخطة علـى     ، 2005ن الدولي ووزارة االقتصاد الوطني عام       والتعاو

االستراتيجي للفرص والمخاطر و نقاط الضعف والقوة الكامنة في البيئة االستثمارية فـي قطـاع               

  . االقتصادية بوجه عامجل النهوض باالستثمار والتنميةأوذلك من ، غزة

   لبيئة قطاع غزة عند االنسحاب SWOT ANALYSISيبين تحليل ) 5/2(جدول رقم 

  نقاط الضعف  نقاط القوة

 مجتمع مـدني    - أيدي عاملة متعلمة   -الموقع الجغرافي  •

 قـوانين اقتـصادية     - قطاع خاص دينـاميكي    -نشيط

  مناسبة

- نسبة كبيرة للفقر  -عدم وجود بنية تحتية مؤهلة     •

 -الكثافة الـسكانية  -محدودية المصادر الطبيعية  

  .نعدم سيادة القانو-قلة األسواق المحلية

  طرالمخا  الفرص

 اسـتثمار دعـم     - اإلسـرائيلي مـن غـزة      باالنسحا •

بناء ميناء غزة   -فتح أسواق في الدول العربية    -المانحين

  . قوانين وتشريعات محدثة وجديدة-وتفعيل مطار غزة

- تدهور الوضع األمنـي    -التدخالت اإلسرائيلية  •

عدم التواصـل مـع الـضفة       -هجرة الكفاءات 

  .يةعدم وجود إصالحات اقتصادية ومال-الغربية

أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي باالشـتراك مـع         ، 2005خطة تنمية قطاع غزة     (المصدر

DAI كمسهل فني لعملية التخطيط .  
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   القطاع الخاص القيام بمشاريع متعددة وهامةت خطة تنمية غزة بعد االنسحاب علىوقد اقترح
  وحفز االستثمار األجنبي، ستثماريةغزة وذلك من أجل تهيئة البيئة اال للنهوض بقطاع 
  .)6/2(وذلك كما هو واضح من الجدول رقم  العودة لقطاع غزة والمشترك على 
  -:المشاريع المقترحة لالستثمار بها من قبل القطاع الخاص في غزة) 6/2(جدول رقم 

  التكلفة بالدوالر األمريكي  نوع المشروع

  صناعة

   ورق وتغليف– مواد غذائية -موا د بناء  -
   مليون400

  الصحة

  الرعاية الصحية–مراكز التدريب –المستشفيات -
   مليون100

  التعليم

 مراكز -مدارس وجامعات خاصة-الخدمات التعليمية-

  بحوث ودراسات وتدريب

  

   مليون150

  السياحة

–إعادة تأهيل المرافق السياحية –الخدمات السياحية -

   دعم صناعة السياحة–إنشاء مرافق جديدة 

  

  ليون م250

  الخدمات

   التكنولوجيا- ةالخدمات اللوجستي–التمويل والبنوك 

  

   مليون200

  الزراعة

 تطوير الثروة – إعادة تأهيل المشاريع الزراعية -

  السمكية والحيوانية

   مليون150

   مليون1.250  اإلجمـــــــــالي

 ولي باالشـتراك مـع    أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الد    ، 2005خطة تنمية قطاع غزة     (المصدر

DAI.  



 39

وذلك بفعل السياسة اإلسـرائيلية     ،  تنمية االستثمار في قطاع غزة     تحطمت اآلمال التي انعقدت على    

حيث حولت قطاع غزة إلي سجن      ، التي اتبعتها إسرائيل في التعامل مع قطاع غزة بعد االنسحاب           

  . وأقفلت جميع المعابر بالمحيطة بهاكبير للفلسطينيين

قامـت إسـرائيل والـدول      ، ات السياسة المتمثلة في تشكيل أول حكومة وحدة وطنية        ومع التطور 

وقد تعدى األمر إلـى     ، الغربية بفرض حصار جائر على قطاع غزة واألراضي الفلسطينية عموماً         

إمعانا من إسرائيل في سياسة الحصار المالي علـى         ، مقاطعة البنوك اإلسرائيلية للبنوك الفلسطينية    

الوضع الذي أدى إلى إحجام المستثمرين عن االستثمار في قطاع غـزة بعـد              ، طينيةالسلطة الفلس 

يهدد بقطع المساعدات والقروض المقدمة للـسلطة       الذي  التوجه العالمي   و،  االنسحاب اإلسرائيلي 

كنـوع  الفلسطينية  الفلسطينية بعد فوز حركة حماس بالمجلس التشريعي وتكليفها بتشكيل الحكومة           

غط على حماس لترضخ للشروط الدولية واألمر يحتاج إلى إجراءات لمواجهة هـذا             من أنواع الض  

  .)2006، الرفاتي ( األمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 40

   .االستثمارتشجيع  تعاون بين فلسطين ودول أخرى في مجال تفاقياتا -2.3.5

    عدةةحيث أقامت السلطة الفلسطيني، يينفلسطينل ل قوميايشكل الوطن العربي عمقا استراتيجيا

مصر واألردن وأوروبا والواليات المتحدة والبنك الدولي كل من اتفاقيات تعاونية بينها وبين 

  .لتشجيع االستثمار والتبادل التجاري

  :اتفاقية باريس االقتصادية : أوالً 

     حددت هذه االتفاقية من الناحية النظرية اإلجراءات واألنظمة التي تحكم العالقات االقتصادية 

سلطة الوطنية وإسرائيل خالل الفترة االنتقالية على المبدأ األساسي للتجارة الحرة ضمن نظام بين ال

تجاري يمثل مزيجاً ما بين نظامي منطقة التجارة الحرة واالتحاد الجمركي بينهما ، وتتخلص 

  :4أهـم النقاط المتعلقة بالعـالقات التجـارية في البروتوكـول بما يلي 

صناعية والزراعية الفلسطينية لألسواق الخارجية بدون قيود، على تصدير المنتجات ال •

  .أساس شهادة المنشأ التي تصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية

تخضع الواردات الفلسطينية لمعدالت الجمارك والضرائب والرسوم األخرى اإلسرائيلية،  •

 A1سلع المدرجة في القوائم ما عدا ال"كما تلتزم بسياسة االستيراد اإلسرائيلية وإجراءاتها، 

 ،A2 ، B التي ستحدد السلطة الفلسطينية معدالت الجمارك والرسوم والضرائب عليها 

حسب المصلحة الفلسطينية واسترشاداً باتفاقية الجات ضمن الحصص المحددة، وإذا زادت 

  ".عن ذلك تسري عليها األنظمة اإلسرائيلية

مع إسرائيل ) دخول وخروج( نقاط العبور من حق السلطة الفلسطينية استخدام كافة •

 .بغرض استيراد وتصدير السلع وستعطي معاملة مساوية لإلسرائيليين
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  : اتفاقية مع دولة مصر:ثانياً

  وحرصا على التعاون االقتصادي المشترك بين فلسطين ومصر تم تشكيل اللجنة المصرية 

   حيث اتفق الطرفان 1997هرة في عام  الفلسطينية المشتركة للتعاون االقتصادي والفني بالقا

  -:على عدة أمور منها

  تشجيع االستثمارات وحمايتها بين الطرفين وذلك عن طريق إقامة المشاريع المشتركة -

  .والمناطق التجارية الحرة واالستفادة من الخبرات المصرية وتشجيع التعاون المصرفي

  اري والعمل على إزالة العوائق غيرعقد اتفاق تجاري من أجل زيادة حجم التبادل التج-

  ).2000،اإلدارة العامة لالستثمار(  الجمركية لدى الطرفين 

  . الفلسطيني من الرسوم– إعفاء السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المصري -

  باإلضافة إلى التعاون، تقديم المساعدات الفنية للجانب الفلسطيني وتشجيع االستثمار الصناعي -

  ).2000،اإلدارة العامة لالستثمار(  .عي  وفي مجال النقل والمواصالت الزرا

  :اتفاقية مع المملكة األردنية : ثالثاً

فقد تبلـورت إمكانيـات للتعـاون بـين األردن          ، أما على صعيد التعاون االقتصادي مع األردن       

سـتفادة مـن    واال، وفلسطين من حيث تبادل الخبرات العلمية والفنية في المجاالت المتخصـصة            

والتعاون أيضا في مجال التعليم لما يتمتع بـه األردن          ، مصادر الطاقة والمياه المتوفرة في األردن     

فـي   من عمق اقتصادي وبشري لفلسطين حيث أن هناك نسبة من المـشاريع األردنيـة المقامـة          

  .)1998،ستثمارمنشورات اإلدارة العامة لال(فلسطين مثل البنوك وشركات التامين 

 تحول إلى فـائض لـصالح       1997ان الفائض التجاري الذي كانت تتمتع به فلسطين حتى عام           وك

 أي تراجع التـصدير الفلـسطيني       2004 وما زال حتى نهاية العام       1998األردن اعتباراً من عام     

  ).2006،قرش( مقابل زيادة الواردات من األردن 
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  :اتفاقية مع االتحاد األوروبي : رابعاً

  حيث أقرت السلطة ميثاق اليورومتوسطي للمشاريع، طة اتفاق شراكة مع أوروباوقد وقعت السل

  م2004 الذي وقع عليه وزراء الصناعة في دول الشراكة األوروبية المتوسطية في روما عام 

   حيث مثل الميثاق فرصة جيدة لمواجهة تحديات إقامة منطقة اقتصادية يورومتوسطية تتعامل

  ة السائدة حالياً و حيث أكد الميثاق على حرية الحركة للبضائع ورجال وفق العولمة االقتصادي

   األعمال وطالب بدعم الصناعات وتبسيط إجراءات تسجيل المشاريع وتحسين مهارات األفراد 

  فالهدف األسمى وراء هذا الميثاق هو تحسين ، وتسهيل الوصول إلى التمويل الالزم، والمؤسسات

  .)29/7/2004، جريدة القدس( سطين أسوة ببقية الدولماري في فلالمناخ االستث

ومن أجل تحسين المناخ االستثماري وقعت الهيئة العامة لتشجيع االستثمار العديد من  :خامساً

اتفاقيات التعاون الخاصة في مجال تشجيع االستثمار حيث أن الهيئة عضو في االتحاد العالمي 

ئة عدة اتفاقات لتنفيذ مشاريع العناية باالستثمار مع مؤتمر فقد وقعت الهي، لهيئات تشجيع االستثمار

 جريدة(  أوروبية وبتمويل من عدة حكومات أجنبية) األونتكاد( المتحدة للتجارة والتنمية األمم

  ).2/8/2004 ،الحياة

   وذلك لتوفيرMIGAوقد وقعت الهيئة اتفاقا مع وكالة ضمان تعدد االستثمار التابعة للبنك الدولي 

وذلـك لتـشجيع االسـتثمار األجنبـي     ، في فلـسطين ) تنوع االستثمار(مانات لتعدد االستثمار  ض

حيث تسعى هـذه    ، على االستثمار في فلسطين بضمانات وكالة ضمان تعدد االستثمار        ) الخارجي(

وذلك لتـشجيع   ، الوكالة لضمان وتأمين االستثمارات الخارجية ضد التقلبات االقتصادية والسياسية        

ال األجنبي علي العمل واالستثمار في البلدان النامية ومـن ضـمنها منـاطق الـسلطة                رأس الم 

  ).2006،الهيئة العامة لتشجيع االستثمار(الفلسطينية 
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ت المؤسسة العربية لضمان االستثمار     ستثمار في الوطن العربي فقد أنشئ     ودعما لسياسة تشجيع اال   

 بالترويج لالستثمار   لتي تعنى ذه المؤسسة ا  حد أعضاء ه  وفلسطين أ ، ومقرها في الكويت  1974عام  

  . االستثمار ضد مخاطر التقلبات االقتصادية وتقوم بالتأمين على،فيها عضاءلدول األفي ا

  

  خالصة الفصل •

فعلى ، البيئة االستثمارية في فلسطين غير مشجعة ومالئمة لالستثمار وخصوصا االستثمار األجنبي          

ن اإلجراءات والتحسينات المنوطة بالسلطة الفلسطينية لتحفيز       صعيد السياسة العامة هناك الكثير م     

 عـدة معوقـات تتعلـق بالمنـاخ     ني حجم االستثمار الخاص الناتج عن     حيث يتضح تد  ، االستثمار

 إلى أعباء االحتالل اإلسرائيلي الذي يحول دون تطـور البيئـة            ةباإلضاف، االستثماري بشكل عام  

  .االستثمارية في فلسطين

الضفة وغزة واستكمال سن القوانين والتشريعات الداعمة لالقتـصاد         وانين التشريعية في  توحيد الق ف

وتبني الـسياسات الحديثـة فـي تـشجيع         ، وتفعيل دور الهيئة العامة لتشجيع االستثمار     ، الوطني

  .االستثمار األجنبي سيساعد في خلق المناخ المالئم لالستثمار في فلسطين
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  "ية والمؤسساتية لتشجيع االستثمار في فلسطين البيئة القانون" 

  

 1998 قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني 3.1

 . الحوافز والتسهيالت التي يمنحها القانون-3.1. 1

 . تقييم قانون تشجيع االستثمار- 3.1. 2

 . مقارنات بين قانون االستثمار في فلسطين ودول عربية مجاورة- 3.1. 3

 .يالت المقترحة على قانون تشجيع االستثمار التعد-  3.1.4

 . الهيئة العامة لتشجيع االستثمار3.2

  نشأه الهيئة العامة لتشجيع االستثمار-3.2.1

  . مهام الهيئة العامة لتشجيع االستثمار-3.2.2

 . الهيكلية الوظيفية للهيئة العامة لتشجيع لالستثمار-3.2.3

  .مة لتشجيع االستثمار تقييم أداء الهيئة العا- 3.2.4

 اسات تشجيع االستثمار الحديثة سي3.3

    سياسة تشجيع االستثمار المحلي-3.3.1

    سياسة تشجيع االستثمار األجنبي-3.3.2

   تجارب دولية في تحسين مناخ االستثمار-3.3.3

  الفصلخالصة  •

  

  الثالفصل الث
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  :مقدمـة

ة أولوية لمجال تشجيع االسـتثمار       أعطت السلط  1994منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام       

م 1995حيث قامت بإصدار قانون تشجيع االستثمار األول في العـام           ، الدول األخرى  أسوة بباقي 

ن علمـاً بـأ    ،م1998 للعـام    1انون رقم   ومن ثم تعديل القانون بإصدار قانون آخر محدث وهو ق         

مول بها في الـضفة الغربيـة        مع لية بخصوص االستثمار هي التي كان     األوامر العسكرية اإلسرائي  

  .وقطاع غزة قبل قدوم السلطة الفلسطينية

 نص قانون االستثمار الفلسطيني على تأسيس الهيئة العامة لتشجيع االستثمار بحيث تكون              

إدارة مكون من ممثلي الوزارات المختـصة المعنيـة بالمـشاريع            هيئة غير وزارية ولها مجلس    

طاع الخاص وبرئاسة وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني، وهـي         االستثمارية وممثلة أيضا من الق    

تعني بتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع للمستثمر المحلي واألجنبي من خالل النافذة االسـتثمارية             

قانون (  بتسجيل االستثمار وتجهيز معامالته     مندوبين عن كل الوزارات المعنية     الموحدة التي تضم  

  ).1995،االستثمار الفلسطيني

تشجيع االستثمار بمهام تشجيع ودعـم وعنايـة االسـتثمار األجنبـي            لتقوم الهيئة العامة      

والمحلي من خالل رزمة من الحوافز والتسهيالت الممنوحة للمشاريع االستثمارية، تـشمل هـذه              

الحوافز تسهيل إصدار التراخيص الالزمة للمشاريع ومنح إعفاءات ضـريبية وجمركيـة وذلـك              

  .جيع االستثمار المعمول بهبموجب قانون تش

أكد العديد من الباحثين على ضرورة تعديل القوانين الناظمة لالستثمار في فلـسطين مـن حيـث                 

ومنح المستثمر األجنبي امتيازات واضحة     ، توسيع عدد القطاعات التي تشملها اإلعفاءات الضريبية      

  .وذات جدوى لتشجيع رؤوس األموال على االستثمار في فلسطين
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 .1998  للعامي قانون تشجيع االستثمار الفلسطين-3.1

 منظومـة    عبارة عـن   هي وبصورة جلية  ، الدولإن المتطلبات األساسية لبيئة استثمار صحية في        

قانونية واضحة وقطاع مالي صحي منظم، باإلضافة إلى العمل على إصـالح النظـام القـانوني                

تثمرين الفلسطينيين المغتربين يمكـنهم أيـضاً       وقوانين التجارة، كما أن المستثمرين األجانب والمس      

االستفادة من بعض خطط الدعم المقدمة من المجموعة المانحة والتي وضعت موضع التنفيذ مـن               

  .  البنوك التجاريةأجل تقليص المخاطر االقتصادية والسياسية إضافة إلى القروض المقدمة من

 إستراتيجيةلويات االستثمار التي تهدف إليها      ، صياغة أو  قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني    يوفر  

نح اإلعفـاءات   التنمية الفلسطينية، الترويج لالستثمار في فلسطين، المصادقة على المشروعات وم         

، كما أن إصدار قانون المناطق الصناعية يوفر حـوافز خاصـة تـشمل              من الضرائب والرسوم  

  . التجارية الحرةإعفاءات جمركية وضرائبية للمستثمرين في هذه المناطق

 من تجربة الدول المجاورة وقامت بإصدار قانون تـشجيع          ةفقد قامت السلطة الفلسطينية باالستفاد    

والذي نص علي تأسـيس الهيئـة       ) 1995 للعام   6قانون تشجيع االستثمار رقم     (االستثمار األول   

  .فلسطينالعامة لالستثمار كهيئة غير وزارية تقوم بمهام دعم وتحفيز االستثمار في 

ليتواءم مع السياسة االقتـصادية     ، وبعد ثالث سنوات تم تعديل القانون من قبل المجلس التشريعي         

  . وهي سياسة اقتصاد السوقإتباعهاالتي قررت السلطة الفلسطينية 

حيـث  ،  بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين1998 للعام 1فأصدرت السلطة الفلسطينية قانون رقم      

وإضافة قطاعات ومجاالت استثمار جديـدة  ، عفاء الضريبي للمشاريع االستثماريةتم زيادة فترة اإل   

( م1995 للعام   6ارنة مع قانون رقم     لتتمتع بالقانون وإضافة بعض المزايا الممنوحة للمستثمرين مق       

  ).1998، 1قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم
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  . الحوافز والتسهيالت التي يمنحها القانون-3.1. 1

 ودراسة بنوده فانه يمكن التعرف علـى        1998بالنظر للقانون الفلسطيني لتشجيع االستثمار للعام       و

  : على النحو التالي االمتيازات الممنوحة للمستثمرين أهم

إن قانون االستثمار الفلسطيني ال يستثني أي مستثمر فلسطينيا كان أم عربيا أم أجنبيا مـن    •

افـة   يمكن المستثمرين من االستثمار في أي مشروع من ك         التمتع بمزاياه، كما أن القانون    

  .  القطاعات االقتصادية بفلسطين

اإلعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية وضريبة الشراء المفروضـة علـى اآلالت              •

والمعدات والمواد األولية ولمدة خمس سنوات مقطوعة وتخفيض في نسبة الضرائب على            

  .  عاما إضافية 20ال المشروع لمدة تصل صافي األرباح حسب حجم رأس م

إعفاء الموجودات الثابتة للمشروع عن الجمارك والضرائب وكذلك قطع الغيار المستوردة            •

  . بنسب تخفيضات ضرائبية وجمركيةوتتمتع

من إنتاجها أو أكثر مخـصص      % 25منح إعفاءات استثنائية إضافية للمشاريع التي يكون         •

عـن التكلفـة    % 30ا عن   يمة المضافة الوطنية في منتجاته     الق تقلللتصدير بشرط أن ال     

  . قر القانون حوافز إضافية للمشاريع الزراعية المعدة للتصديرأاإلجمالية و

كفل القانون عدم المساس بالحقوق الجوهرية للمستثمر مهما كانت جنسيته حيـث حظـر               •

المـستثمر مـن    تأميم أو مصادرة أي استثمار مهما كانت جنسيته أو أي إجـراء يحـرم               

  . السيطرة على مشروعه دون موافقته 

يمنح المستثمر غير الفلسطيني حق اإلقامة الدائمة وفقا للقوانين السارية ويمنح هذا الحـق               •

، أما الفلسطيني المغترب والذي يقوم بتقديم مشروع        شروعللفنيين والخبراء العاملين في الم    

وهذا البند مرهـون بـالتطورات      ية  في أحد المجاالت يحصل على جمع شمل وبطاقة هو        
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األمنية حيث يتحكم اإلسرائيليون بالمعابر وبحركة الدخول والخروج ويمنعـون إصـدار            

   .هويات ولم شمل للعائالت الفلسطينية

يضمن القانون حرية تحويل دون أي قيود لألموال سواء رأس المال أو األرباح أو األجور                •

  . الت الصعبة الخ والحرية التامة في انتقال العم…

  . تتمتع المشاريع بالضمانات والتأمينات ضد األخطار الغير اقتصادية المختلفة  •

يحق لصاحب المشروع المستفيد من أحكام هذا القانون بيع األصول الثابتة المعفـاة إلـى                •

  . مشروع آخر بنفس االمتيازات شريطة موافقة هيئة االستثمار على ذلك 

طقة ألخرى يستفيد المشروع من االمتيازات الجديدة للمنطقـة         إذا تم نقل المشروع من من      •

  . األفضل 

تمارس جميع االستثمارات نشاطاتها طبقا للترخيص الممنوح لها دون تمييز قـائم علـى               •

  الجنس أو العرق أو الدين سواء عند استخدام موظفين محليين أو عند شراء احتياجاتها 

  . ألموال ذات الحجم الصغير من االستفادة من ميزاته يمكن القانون أصحاب رؤوس او          

ن المحاكم الفلسطينية هي صاحبة الصالحية والوالية في حـل          إعات ف في مجال حل النزا    •

   يحيل النزاع إلى تحكيم مستقل ملزم أنالمنازعات ويحق ألي من الطرفين المتنازعين 

لعالمية فـي   وفر الحصص ا  يمكن القانون من االستفادة من وضع فلسطين الخاص الذي ي          •

جل تصدير منتجاته إلى األسواق األمريكية واألوربيـة والعربيـة          أاألسواق للمستثمر من    

  )1998،قانون تشجيع االستثمار.( رسوم الجمركية دون الخضوع لل

المساعدة في الحصول على القروض بشروط ميسرة من جهات اإلقراض والمساعدة فـي              •

صائيات عن اإلنتاج واألسواق والمساعدة وتوفير خدمات       الحصول على المعلومات واإلح   

  . البلدية 
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تسهيل إجراءات التسجيل من الدوائر الحكومية دون الدخول في الروتين الحكومي، كمـا              •

  . يسهل القانون حركة المستثمرين داخل وخارج البالد 

ق صاحبها   من تاريخها ويسقط ح    سنةنص القانون أن المصادقة االستثمارية صالحة لمدة         •

إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع خالل تلك الفترة والمـصادقة االسـتثمارية ال تغنـي عـن                  

للحصول على شهادة تأكيد االستثمار      الحصول على كافة التراخيص والمستندات األخرى     

النهائية التي يعفي المشروع بموجب القانون ويمنح اإلعفـاءات الـضريبية المنـصوص             

 .)1998، االستثمار الفلسطينيقانون تشجيع(. عليها
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  . تقييم قانون تشجيع االستثمار- 3.1. 2

 بالقـانون   1995 من خالل تعديل قانون تشجيع االستثمار األول  لعـام          يحاول المشرع الفلسطين  

ال سيما في   ، أن يتالفى بعض القصور في معالجة بعض القضايا االستثمارية        ، 1998لي للعام   االح

  .ض االمتيازات وتحديد القطاعات التي ستستفيد من هذا القانونزيادة بع

ولكن مع االنفتاح االقتصادي    ، لم يكن هذا التعديل إال تطورا طبيعيا بحسب الفترة الزمنية            

وازدياد مجال المنافسة في تحسن مناخ االستثمار في الدول العربية أصبح القانون الجديـد للعـام                

ونناقش هنا بعض   ،  ) 2005، الفرا و النمروطي  ( ستثماري الجديد  غير مناسب للوضع اال    1998

  -:ما يليك جوانب القصور في القانون وهي

ستراتيجيه لدعم المشاريع الـصغير ة وتـشجيع أصـحابها علـى            لم يقدم القانون أي آلية ا     : أوال

لـف دوالر   ريع التي تتجاوز قيمة رأس مالها مائـة أ        حيث أن القانون تعامل مع المشا     ، االستثمار

  . من مئة ألف دوالر من قانون تشجيع االستثماردنىولم تستفيد المشاريع برأسمال أ، أمريكي

من االمتيازات الممنوحة بخـصوص     لم يميز القانون بين المستثمر المحلي واألجنبي في أي          : ثانيا

ثمر األجنبـي   المستالقانون   ولم يعط ، اإلعفاء الضريبي والجمركي وامتيازات حق اإلقامة والتملك      

التأمين على استثماراته ضد المخاطر والتقلبات      الضمانات الكافية لالستثمار في فلسطين من حيث        

  .السياسية االقتصادية

على صعيد تأسيس الهيئة العامة لالستثمار لم  يعط القانون صـالحيات فـي مجـال دعـم                  : ثالثا

ما هو معمول ببعض الدول المجـاورة       المشاريع وتوفير التمويل لها وعمليات الشراء واإلقراض ك       

فقد اقتصر دور الهيئة حسب اطالع الباحث كونه يعمل بها علي تـسجيل             ، )2005، أبو القمصان (

  . المشاريع االستثمارية ومنحها شهادات اإلعفاء فقط
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  . مقارنات بين قانون االستثمار في فلسطين ودول عربية مجاورة-  3.1.3

، يع االسـتثمار  جار قانون االستثمار أسوة بباقي الدول المجاورة لتش       قام المشرع الفلسطيني بإصد   

مـع مراعـاة للوضـع      ، فقد كانت نصوص القانون مستوحاة من تجارب دول عربية مجـاورة          

  .وبيئة األعمال في فلسطين، االقتصادي الفلسطيني

نالحظ بعض التشابه بين مزايـا قـانون تـشجيع    ) 1/3(ومن خالل مراجعة الجدول رقم        

 فيمـا يخـص االسـتثمار       االستثمار الفلسطيني وقوانين تشجيع االستثمار في الدول المجـاورة        

مزايا وضـمانات كبـاقي     منح القانون الفلسطيني    أم فيما يخص باالستثمار األجنبي لم ي      ، المحلي

  .الدول

يوضح مقارنة بين المزايا التي تمنحها قوانين االستثمار في ثالث بلدان  )1/3(جدول رقم 

  .جاورة مقارنة مع قانون تشجيع االستثمار في فلسطينم

  إسرائيل  مصر  األردن  فلسطين  الدولة

اإلعفاءات 

  الضريبية

 5إعفاء ضريبي من 

 سنوات يتدرج 9إلي 

حسب رأس المال 

  للمشروع

 9- 5إعفاء من 

إعفاء + سنوات 

ضريبي إضافي 

  لمدة سنتين

إعفاء ضريبي 

   سنة15-5لمدة

إعفاء ضريبي من 

ات  سنو2-6

  حوافز إضافية+

 ةللمعدات الرأسمالي  الحوافز الجمركية

  )اآلالت(فقط 

علي المعدات % 5  للمعدات الرأسمالية

  الرأسمالية

إعفاء جمركي 

  توورديات للمدخال

إعفاء ضريبي   ال توجد  الحوافز اإلقليمية

  ممتد

إعفاء ضريبي ممتد   ال يوجد

  منح نقدية+ 

متطلبات ترخيص   التراخيص

  شاملة

متطلبا معقدة مع   ل فقطتسجي

  سلطة تقديرية

متطلبات شاملة 

  للتسجيل والترخيص
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قيود علي 

  االستثمار األجنبي

 بين المستثمر مساواة

األجنبي والمحلي 

  معاملة متساوية

القطاعات 

اإلستراتيجية 

  %49وبحدود 

في  % 50ملكية 

قطاعات وشركات 

  المساهمة العامة

  ال قيود

ضمانا ت للمستثمر 

  األجنبي

إعادة االستثمارات 

 مصدرها إلي

  مضمونة

إعادة االستثمارات 

 مصدرها إلي

  مضمونة

يخضع للموافقة 

  المسبقة

إعادة االستثمارات 

 مصدرها إلي

  مضمونة

 ةمؤتمر االستثمار بالجامع ،فرص االستثمار وتحديات المستقبل، خالد أبو القمصان :(المصدر 

  .)2005،اإلسالمية

 مع قانون االستثمار المصري 1998يع االستثمار الفلسطيني للعام وبمقارنة بنود قانون تشج

عفي من الضرائب فيما يخص المشاريع والقطاعات التي تدخل ضمن القائمة التي ت، 1997للعام 

جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام تسري على   المصريأحكام القانون ننجد أ، في القانون

  :ن المجاالت اآلتيةفي أي مو القانوني الخاضع 

  اإلسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية ألغراض السكن غير اإلداري •

 . التأجير التمويل •

  ضمان االكتتاب في األوراق المالية •

  المـصري االسـتثمار    وحوافز  قانون ضمانات  (. إنتاج برامج وأنظمة الحاسبات اآللية       •

الفلسطيني لتشجيع االستثمار لم يمـنح      في حين أن القانون     ، )1997 لسنة   8 رقم   ،القانون

حيث يجب تضمين هذه األنشطة االستثمارية السابقة الـذكر         ، هذه المشاريع ميزة اإلعفاء   

 .في القانون الفلسطيني
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، األجنبي من حيث االمتيـازات والـضمانات       الفلسطيني لم يميز المستثمر      االستثمارقانون تشجيع   

 األجنبي  باالستثماراًخاص ماًنظادي حيث أقر القانون السعودي بالمقارنة مع قانون االستثمار السعو

  .لهذا النظام اللوائح التنفيذية تضمن أيضاو

كحد ادنـي لـرأس مـال       دوالر أمريكي    ألف   100قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني حدد مبلغ       

 فقد حدد بأنه    عوديأما قانون االستثمار الس   ، المشاريع االستثمارية المحلية واألجنبية على حد سواء      

 للمنـشآت  بالنـسبة  سعودي ريال مليون وعشرين خمسة عن المستثمر المال حجم يقل ال يجب أ-

  .الزراعية

  . الصناعية للمنشآت بالنسبة سعودي ريال ماليين خمسة عن المستثمر المال حجم يقل أال -

قانون االستثمار (،األخرى للمنشآت بالنسبة سعودي ريال مليوني عن المستثمر المال حجم يقل أال -

 هذا التحديد خدمة للمصالح السعودية فـي تنميـة ودعـم االسـتثمار              ويأتي )هـ1422،السعودي

  .األجنبي

يبدو من صياغة القانون أن الدولة تهدف إلى تـشجيع اسـتثمار رؤوس             أما في الجماهيرية الليبية     

ع لم  المشرحيث أن   ، سة العامة للدولة   مشروعات استثمارية في إطار السيا     ةاألموال األجنبية، إلقام  

  : ولقد نصت المادة الرابعة من القانون على أنه،يحصر االستثمار في شكل معين

ينظم هذا القانون استثمار رأس المال األجنبي الداخل للجماهيرية بأحـد األشـكال             " 

  :التالية

رق المـصرفية   العمالت األجنبية القابلة للتحويل أو ما يقوم مقامها والـواردة بـالط            -

  .الرسمية

اآلالت والمعدات واألجهزة وقطع الغيـار والمـواد األوليـة الالزمـة للمـشروع               -

  .االستثماري
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  .وسائل النقل غير المتوفرة محليا -

الحقوق المعنوية مثل براءات االختراع والتراخيص والعالمات واألسماء التجاريـة           -

  .)1997،ون االستثمار الليبيقان(.الالزمة إلقامة المشروع االستثماري أو تشغيله

 تطـوير   علـى العمة لتشجيع االستثمار في فلسطين      عملت الهيئة    صعيد تسهيل االستثمار     علىأما  

 سـهلت و نظمـت اإلجـراءات        التي، قدراتها العملية من خالل إنشاء النافذة االستثمارية الموحدة       

  .يع االستثمار الفلسطينيانون تشجالمتبعة لتسجيل المشاريع االستثمارية واالستفادة من ق

 ، أشارت إلى أن الحصول على الترخيص الالزم2005دراسة أعدها البنك الدولي العامفي   

، موضـحا أنـه      قبل إنشاء النافذة الموحدة لالسـتثمار       يوما 83لمشاريع استثمارية، كانت تتطلب     

هر، على أن تجـرى  ستجرى هذه المسألة في غضون مدة تقل عن ش ،"النافذة االستثمارية"بإنشاء 

  )World Bank,2007 (. أيام10عن  مستقبال في غضون فترة تقل

عبـر  في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة         في الشركات   صرح المدراء في المناصب العليا       وقد  

من وقـتهم   % 7أنهم يقضون بالمعدل أقل من      ،  استقصاء أعد خصيصا لدراسة البنك الدولي هذه      

من % 12إلى  % 8اإلجراءات الحكومية بالمقارنة مع ما يزيد عن        في ترتيب معامالت األنظمة و    

الوقت في تركيا ولبنان على التوالي وتعتبر السلطة الفلسطينية جديدة وما زالت في طور تطـوير                

  ).World Bank,2007 ( التي تبدو أنها تنشأ بأسلوب ناجعمؤسساتها 
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  .ستثمار التعديالت المقترحة على قانون تشجيع اال- 3.1. 4

حيـث يـشكل اإلطـار القـانوني        ،  فلـسطين  ن المناخ االستثماري في   انطالقا من سياسة تحسي   

و  USAID وبتمويـل    لذا قامت الهيئة العامـة لالسـتثمار      ، لالستثمار أهم مكونات هذا المناخ    

 وبحضور العديد من المـستثمرين المحليـين        ،باالشتراك مع وزارة المالية واالقتصاد والتخطيط     

 لوضـع اقتراحـات خاصـة       وذلك،  عدة ورشات عمل في الضفة الغربية وغزة       قدجانب بع واأل

، بما يتناسب مع المتطلبات االقتـصادية  الحاليـة          ،1998بتعديل قانون تشجيع االستثمار للعام      

تالفى  بعـض القـصور فـي الجوانـب          لو   ، االستثمار الحديث     تشجيع ويتواءم مع اتجاهات  

  )2007،هديب(.القانونية

  -:أهم التعديالت المقترحة علي قانون تشجيع االستثمار •

 7 إلـي     كما هو منصوص عليه بالقـانون       سنوات 5 من زيادة مدة اإلعفاءات الضريبية    •

 .$ مليونإلى$ ألف100ي يتراوح رأسمالها من سنوات للمشاريع الت

  سنوات للمـشاريع التـي يتـراوح       9  سنوات إلى  7 من   زيادة مدة اإلعفاءات الضريبية    •

 .$إلي خمسة ماليين$ رأسمالها من مليون

 سنة للمـشاريع التـي يتـراوح        12 سنوات إلي    9من   زيادة مدة اإلعفاءات الضريبية    •

 .فأكثر$ رأسمالها من خمسة ماليين

 المشاكل التي تواجه المـستثمرين فـي ضـريبة الـدخل            استند هذا التعديل بناءا على    وقد  

 هو عدد معـين     ء الممنوحة حسب القانون الحالي    عفا مدة اإل  والمعامالت الجمركية حيث أن   

وقـد اقتـرح إلغـاء      ، لسنوات أخري   % 50من السنوات باإلضافة إلي إعفاء جزئي بنسبة        

  .اإلعفاء الجزئي لتفادي المشاكل القانونية التي تقع بين المستثمرين ووزارة المالية
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 المـستفيدة مـن     ومن التعديالت أيضا إدخال مشاريع الرهن العقاري ضمن المـشاريع          •

 اقتصادية أخري مثال مجال تكنولوجيا المعلومات و المحطات         قطاعاتالقانون وإضافة   

 .المركزية للغاز والبترول

زيادة التمثيل للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع االستثمار بما يضمن              •

 .تحفيز القطاع الخاص ودعم المشاريع االستثمارية

إلي أقل من ذلك لتمكين مشاريع مـن        $ ألف100ى لمبلغ االستثمار من     خفض الحد األدن   •

 .االستفادة من قانون تشجيع االستثمار

تمييز المستثمر األجنبي عن المستثمر المحلي في نصوص القـانون ومـنح ميـزات و                •

 .)2005،الهيئة العامة لتشجيع االستثمار( .تأمينات إضافية للمستثمر األجنبي

حيث أنها ،  على المجلس التشريعي الفلسطيني بتبني هذه المقترحات للتعديلوبرأي الباحث يجب

وتوسيع قاعدة المستثمرين المستفيدين من قانون تشجيع االستثمار ليشمل ، تساعد في نمو االستثمار

  .االستثمار الذي يقل عن مائة ألف دوالر بنسبة معينة يحددها المشرع

ا المعلومات من القطاعات الهامة جدا في الوقت الحاضـر          ويري الباحث أيضا أن قطاع تكنولوجي     

والتـي يجـب    ، لما له من اثر مباشر في تحسين البيئة االستثمارية وتطوير الصناعة في فلسطين            

على قانون تشجيع االستثمار منح صناعة تكنولوجيا المعلومات وضعا خاصاً لنمو هـذا القطـاع               

  .الحيوي واستقطابه لرؤوس أموال جديدة
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 .الهيئة العامة لتشجيع االستثمار 3.2

   الهيئة العامة لتشجيع االستثماره نشأ-3.2.1

وقـد  ،  الهيئة العامة لتـشجيع االسـتثمار       تأسست 1998لعام  ل قانون االستثمار الفلسطيني     حسب

بحيث تكون هيئة غير وزارية ولها مجلس إدارة مكون          2000في عام   وواقعاً  تأسست الهيئة فعالً    

 وممثلة أيضا من القطـاع الخـاص   ،لي الوزارات المختصة المعنية بالمشاريع االستثمارية    من ممث 

 بتـسهيل إجـراءات تأسـيس المـشاريع       قتصاد الوطني الفلسطيني، وهي تعنى    وبرئاسة وزير اال  

للمستثمر المحلي واألجنبي من خالل النافذة االستثمارية الموحدة التي تضم منـدوبين عـن كـل                

  .يةالوزارات المعن

تقوم الهيئة العامة بتشجيع االستثمار بمهام تشجيع ودعم وعناية االستثمار األجنبي والمحلي مـن              

خالل رزمة من الحوافز والتسهيالت الممنوحة للمشاريع االستثمارية، تشمل هذه الحوافز تـسهيل             

تشجيع انون  إصدار التراخيص الالزمة للمشاريع ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية وذلك بموجب ق          

  ).1998، قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني(االستثمار المعمول به 

  . مهام الهيئة العامة لتشجيع االستثمار-3.2.2

تنظيم الهيئة على أن الغرض األساسي للهيئة هو العناية بشؤون االستثمار في فلسطين             قانون  نص  
 :ويشمل ذلك القيام بما يلي

 تنمية وزيادة االستثمار المحلي واألجنبي ورفعها إلى مجلس إعداد سياسات الدولة في مجال  ـ1
  .الوزراء

ـ 2    اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ االستثمار في فلـسطين ورفعهـا إلـى    
  .مجلس الوزراء

  . متابعة وتقييم االستثمار المحلي واألجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك  ـ3

  .عن فرص االستثمار في فلسطين والترويج لها إعداد الدراسات   ـ4
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  . التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العالقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها  ـ5

 ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقـة باالسـتثمار    6
  .وإقامتها والمشاركة فيها

  . معلومات وإجراء المسوحات اإلحصائية الالزمة لمباشرة اختصاصاتها تطوير قواعد ال  ـ7

  :ويمكن القول أن تلك األهداف تتمحور حول ثالثة أدوار رئيسة هي

  .تحسين بيئة االستثمار في فلسطين •

  .دعم وتنمية االستثمار المحلي •

  ).1998، قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني( ،جذب وتشجيع االستثمار األجنبي •

  :ن الهيئة تقوم بما يليلتحقيق تلك األهداف فإو

  :السياسات واألنظمة •

 تسعى الهيئة إلى التواصل المستمر مع المستثمرين وعدد من المنظمات الدولية، وعقد العديد من                

الندوات وورش العمل المتخصصة وإعداد الدراسات التنظيمية، وذلـك بهـدف الوصـول إلـى               

والسياسات ذات العالقة باالستثمار، ورفع هذه التصورات إلـى         تصورات شاملة لتطوير األنظمة     

وكذلك مناقشتها مع الجهات التشريعية، كمـا تقـوم الهيئـة بدراسـة             . مجلس الوزراء الفلسطيني  

 بـدور   كفل قيام تلك األنظمـة والـسياسات        مشاريع األنظمة المقترحة مع الجهات المختلفة بما ي       

ب االسـتثمارات المحليـة     توفير األرضية المالئمة السـتقطا    إيجابي في تحسين مناخ االستثمار و     

  ).2006، منشورات الهيئة العامة لتشجيع االستثمار(واألجنبية 
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  :الخدمات واإلجراءات •

في المراحل المختلفة التي يمر بها المشروع، فإن هناك حاجة إلى القيام بعدة إجراءات لدى عـدة                 

على مجموعة من الخدمات والحوافز التـي تقـدمها   جهات، وكذلك يحتاج المشروع إلى الحصول   

  :الجهات المختلفة، وتقوم الهيئة فيما يتعلق بهذا الجانب بمهتمين هي

التنسيق مع الجهات الحكومية حول آليات تقديم تلك الخـدمات واإلجـراءات للمـستثمرين                  )  أ

ة لتلـك الجهـات نحـو       المحليين واألجانب والسعي إلى تبسيطها وتسريعها، وهناك جهود مستمر        

  .التطوير المستمر لتلك اآلليات

إنشاء مراكز الخدمة الشاملة لتقديم الخدمات وإنهاء إجراءات المستثمرين من خالل تواجـد               )  ب

  .)2006، مركز الميزان لحقوق اإلنسان( للجهات الحكومية في هذه المراكز ممثلين

   في فلسطينترويج االستثمار •

ختلفة في سبيل تعريف المستثمرين المحليين واألجانب بمناخ االستثمار فـي           تقوم الهيئة بأنشطة م   

فلسطين واألنظمة المطبقة والمزايا والحوافز الموجودة في المجاالت االستثمارية المختلفة، وذلـك            

من خالل التنظيم والمشاركة في الندوات الترويجية في الداخل والخـارج، وإعـداد اإلصـدارات               

بال الوفود المتخصصة والمشاركة باجتماعات اللجان المشتركة مع الدول الصديقة          المختلفة، واستق 

تقدم الهيئة العامـة لالسـتثمار      و، اتفاقيات تشجيع وحماية االستثمار   والعمل على توقيع المزيد من      

التراخيص للمشاريع المشتركة واألجنبية في أي نشاط استثماري في فلسطين بصفة دائمة أو مؤقتة              

  .نظام االستثمار والئحته التنفيذيةوفقا ل
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  . الهيكلية الوظيفية للهيئة العامة لتشجيع لالستثمار-3.2.3

  -:ثالثة عشر عضواً يحق لهم التصويت وهممن يتكون مجلس إدارة الهيئة 
  وزير االقتصاد الوطني رئيساً -1
 ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس -2

  ممثل عن وزارة الصناعة عضوا -3
  زارة الزراعة عضواممثل عن و -4
  ممثل عن وزارة السياحة عضوا -5
  ممثل عن وزارة اإلسكان عضوا -6
 ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عضوا -7

 ممثل عن سلطة النقد عضوا -8

   .خمسة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الصفة التمثلية بقرار من مجلـس الـوزراء               -9
 )1998 للعام1قانون تشجيع االستثمار رقم(

  -:ام مجلس اإلدارة هي كما يليومه

 .اإلشراف على وتقييم السياسات واالستثمارات •

 .رفع توصيات لمجلس الوزراء لتعديل معايير منح الحوافز •

 .استقطاب المستثمرين من الخارج •

 .تقديم المشورة لوزير االقتصاد الوطني بما يخص السياسة االستثمارية الفلسطينية •

 .ستثمارمراقبة تطبيق قانون تشجيع اال •

 .مساعدة السلطة بالتقيد بأية اتفاقيات استثمار مع دول ومنظمات عالمية أخري •

 .إصدار دليل سنوي لالستثمار حول فرص االستثمار في فلسطين •

   مهام مدير عام الهيئة

  : ومهامه هيوهو المسئول التنفيذي فيها و يعين من قبل مجلس اإلدارة

 .س اإلدارةتنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجل •

 .تنظيم العمليات اليومية للهيئة واإلشراف عليها •
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 .رفع تقارير بصورة منتظمة لمجلس اإلدارة حول أداء الهيئة •

  .المشاركة في األنشطة الرامية لتشجيع االستثمار المحلي والخارجي في فلسطين •

  :دوائر العمل في الهيئة العامة لتشجيع االستثمار

هو يتعامل مباشرة مع المستثمر ودوائـر        لهيئة على عدة دوائر منها ما     تشتمل الهيكلية الوظيفية ل   

الهيكـل التنظيمـي لهيئـة تـشجيع        (  .أخرى تعني بشؤون البحث والتطوير والتدريب والترويج      

  )2004، االستثمار

 وهي مركـز خـدمات المـستثمرين    ONE STOP SHOPدائرة النافذة االستثمارية  •

 االستثمارية واستصدار التراخيص المختلفة للمـشاريع  الموحد لتسهيل تسجيل المشروعات  

فيوجد في هذا المركز منـدوبين عـن عـدة وزارات           ، حسب نوع القطاع الذي تعمل به     

  .فلسطينية يقومون بإجراءات التسجيل والترخيص نيابة عن المستثمر

اريع و تقوم بإعداد التقرير المالي للمـش )Incentives Unit (دائرة اإلعفاءات والحوافز •

 الممنوحـة   تاالستثمارية وتقوم بتحديد المشاريع المستفيدة من القانون وتحدد مدة اإلعفاءا         

 اإلعفـاءات    إلـى  ةللمشاريع االستثمارية والمزايا األخرى التي يمنحها القانون باإلضـاف        

  .الجمركية للمشاريع

ـ   )promotion Unit(دائرة ترويج االستثمار • ين و تقوم بتعريـف المـستثمرين المحلي

واألجانب بمناخ االستثمار في فلسطين واألنظمة المطبقة والمزايا والحوافز الموجودة فـي        

المجاالت االستثمارية المختلفة، وذلك من خالل التنظيم والمشاركة في الندوات الترويجية           

في الداخل والخارج، وإعداد اإلصـدارات المختلفـة، واسـتقبال الوفـود المتخصـصة              

ات اللجان المشتركة مع الدول الصديقة والعمل على توقيع المزيد مـن     والمشاركة باجتماع 

  .اتفاقيات تشجيع وحماية االستثمار
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و تقـوم بإنـشاء سـجل عـام     )Investment Record(دائرة السجل العام لالستثمار •

 بملفـات   ظلالستثمار بتسجيل المشروعات االستثمارية حسب قطاعاتها المختلفة واالحتفـا        

  . االستثمار الخاصة بكل مشروع استثماريوأوراق وشهادات

وتقوم بمهام دعم المشاريع االسـتثمارية التـي   ) After care (دائرة العناية باالستثمار •

تستفيد من القانون بحيث تسهل لها أي عقبات قد تواجه هذه المشروعات أثنـاء تنفيـذها                

تبع تطوراتهـا ورصـد     وتقوم بإعداد تقرير دوري عن المشاريع االستثمارية المستفيدة وت        

  .إمكانيات دعمها

وتقوم هـذه الـدائرة   ) Researches and Development( التطويردائرة البحوث و •

بمهام البحث والتطوير المتعلق بمجاالت تشجيع االسـتثمار والبحـث عـن التعـديالت              

ر والتطورات الخاصة بالبيئة االستثمارية ورصد الواقع االستثماري العام وإصدار التقـاري          

  )Pipa,2007(.واإلحصاءات عن عمل الهيئة بشكل دوري
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  . تقييم أداء الهيئة العامة لتشجيع االستثمار- 3.2.4

، فا في دائرة النافذة االستثمارية    تعاني الهيئة حسب رأي الباحث ومن خالل مالحظته بصفته موظ          

   -:تعاني من مشاكل داخلية تتمثل في ما يلي

 الكادر البشري المؤهل والمدرب علـى     لعمل وخصوصا عدم وجود     واضح في ا  القصور  ال •

  .متطلبات العمل مع االستثمار والمستثمرين

ويكمن الخلل من وجهة نظر الباحث في الهيئة في قطاع غزة عـدم وضـوح الهيكليـة                  •

الـذي   األمـر    ،داخل في بعض المهام وقصور في أخرى      الوظيفية للعمل مما ينتج عنه ت     

  .في العمليؤدي إلي إرباكات 

دوائر هامة في مجال تشجيع االستثمار غير مفعلة بالهيئـة مثـل دائـرة تـرويج                وجود   •

االستثمار ودائرة العناية باالستثمار ودائرة البحوث والدراسات التي تقوم بمهام كبيرة فـي         

  .مجال االستثمار كما سبق في مهام كل دائرة

   -:وتعاني الهيئة من مشاكل خارجية تتمثل في ما يلي

ضعف اإلمكانيات المالية الخاصة بها حيث أن موازنتها من الموازنة العامـة تكـاد               •

 )2007، هديب،مقابلة( . مقتصرة على بعض األمور التصريفية التشغيليةتكون

ال تقوم الهيئة بالدور الرئيس لها وهو اقتراح مشروعات اسـتثمارية واإلشـراف علـي                •

 .السياسة االستثمارية وتقييمها

 ي الدولة حد من إدخال تعديالت علـى       ن عدم االستقرار السياسي وعدم االستقرار ف       كما أ  •

 . مراقبة تطبيق قانون االستثمارستثمار واضعف من قدرة الهيئة علىقانون اال

  ضعف قـدرة   صة باالستثمار مع الهيئة يؤدي إلى     عدم تعاون األجهزة الحكومية المتخص     •

 .االستثمار العمل الجاد في مجال تشجيع الهيئة على
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 المعوقات والضغوط التي تتعرض لها الهيئة إال أننا يجب أال ننكر بعض االنجـازات               وبالرغم من 

، روقراطي عـن المـشاريع االسـتثمارية   التي حدثت خالل مسيرة الهيئة وأهمها رفع الروتين البي 

ليل وتـذ ، ة في مجال تسهيل تسجيل المشروعات وإصدار التراخيص الالزم        تحسن ملحوظ ووجود  

 السياحية والـصناعية والزراعيـة والخدميـة        العقبات التي تواجه المستثمرين في كافة القطاعات      

 .)2007، فريد قبالن ،مقابلة(والتعليمية 
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   تشجيع االستثمار الحديثة سياسات3.3

    سياسة تشجيع االستثمار المحلي-3.3.1

االستثمار تأثيراً إيجابياً، فـاألفراد يقبلـون علـى     لرغبة فيتؤثر في االنفقات العامة  فإن ،عموماً

ريـب    وال،قتصاديالعامة لتصبح أداة توازن واستقرار للنشاط اال االستثمار، عندما توجه النفقات

مـن   أن االستقرار وإقامة المشاريع االقتصادية واالجتماعية المختلفة يسبب حالة من التفاؤل تزيد

، فان  من ذلك  النشاط االقتصادي، وعلى العكس      مار مدخراتهم وإشراكها في   رغبة األفراد في استث   

التشاؤم بين األفـراد   ح يقود إلى حالة انكماش وسيادة رو، الحكومة عن القيام بتلك النفقاتإحجام

  . ي االستثمارففيحجمون عن توظيف أموالهم وتقل رغبتهم 

  وإن، فيه ، يمثل دليل عافية القتصادهنياالستثمار ألي بلد ونمو االستثمار الوط إن تدفق  

مـنهج تـشجيع    ت، والسعي لتعزيز الثقة بثباحقيق ذلكمهام مؤسسات الدولة يجب أن تنصرف لت

ـ   ساتسواء كان ذلك من خالل المؤساالستثمار واستقرار ثقافة تشجيعه  الل الحكومية أو مـن خ

ج تشجيع االستثمار وفقاً لدورها الضريبة مصرة على منه وإن مؤسسة، مؤسسات المجتمع المدني

 يجب تصميم سياسة تشجيع االستثمار بناءا على التوجه الضريبي لذلك في الخريطة المعتمدة وطنياً

  .ومدى توجه الدولة نحو تشجيع االستثمار

  -:فقد ركزت على سياسات معينة تهدف لتحسين مناخ االستثمار وتشجيع االستثمار المحلي

   السياسة العامة -أ

فـالمؤثرات الـسياسية    ، اً مهما وحيويا لترسيخ استثمار آمن      السياسي مطلب  دعم االستقرار  •

 .تلعب دورا في رسم المناخ االقتصادي بشكل عام واالستثماري بشكل خاص

 ،وضع قوائم توضح ترتيب األولويات للمجاالت االستثمارية التي يحتاج إليهـا االقتـصاد             •

 .لمشروعات االستثمارية المختلفة لتركيز االستثمار بهامما يضمن تحديد األهمية النسبية ل
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التركيز علي استكمال البني التحتية من شبكات المياه والكهربـاء واالتـصاالت وخـراط               •

  )1997،العبادي(.الطرق ووسائل النقل

   السياسة المتعلقة بالحوافز الضريبية والمالية-ب

 وكذلك ترشيد استخدام    ،نظام الضريبي مية تطوير ال  رت العديد من تجارب الدول إلي أه      أشا •

وكذلك ضرورة ربط الحوافز الماليـة بقـضايا التـشغيل          ، اإلعفاءات والحوافز الضريبية  

 .وتنمية الكادر البشري وتنمية الصادرات علي حساب الواردات، والتحديث التكنولوجي

ستفادة من  ضرورة وجود مؤسسات ترويج لالستثمار تبين اإلجراءات المالية واإلدارية لال          •

  .نظم اإلعفاءات والضمانات القانونية

   سياسة الترويج المستهدف لالستثمار-ج

 نشاط معين مـن     أويقوم الترويج المستهدف لالستثمار على استخدام المواد الترويجية لجذب نوع           

وكـذلك  ، مثل االستثمارات في المجاالت مرتفعة التقنية أو تلك الموجهة نحو التصدير          ، االستثمار

الوكالــة الدوليــة لــضمان .( االهتمــام بمراكــز البحــث والتطــوير للــصناعات المــستهدفة

  ).2006،االستثمار

يجب الترويج لمجاالت معينة في االستثمار مثال على ذلك استهداف المجلس االقتـصادي               

ركز وتركيز م ، للتنمية بسنغافورا للمستثمرين القادرين على المساهمة في تنمية التكتالت الصناعية         

وقيام هيئة التنميـة    ، ترويج االستثمار في إسرائيل على أقوي الصناعات في االقتصاد اإلسرائيلي         

 تكتالً صناعياً من حيث القدرة علي جـذب االسـتثمارات           22الصناعية في ماليزيا بتحديد أقوي      

  .)2005،مجلس الوزراء المصري.(الموجهة نحو التصدير
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  -:عها في هذا المجالومن أهم اإلجراءات الواجب إتبا

تقوم بمتابعة األنشطة االستثمارية مما يخلق نوعـا        ، إنشاء مؤسسات لضمان االستثمار    •

 .من األمان لدى المستثمرين

إنشاء قاعدة بيانات علي موقع إلكتروني يتيح جميع المعلومات المتعلقـة بـإجراءات              •

 .حوافز االستثمار، االستثمار والفص االستثمارية المتاحة

لتسهيل تسجيل المشروعات   ، ء نظام موحد للموافقة علي المشروعات االستثمارية      إنشا •

 .واالستفادة من الحوافز واإلعفاءات

تقوم بتقديم المشورة الفنية وإصـدار      ، إنشاء مؤسسات ومراكز بحثية داعمة لالستثمار      •

وتقديم دراسات جـدوى مبدئيـة      ، النشرات الدورية المتخصصة في مجال االستثمار     

 .ص االستثمارية المتاحة داخل القطرللفر

يناط دور آخر بالقائمين علي هيئة تشجيع االستثمار من أجـل تفعيـل             ، ومن ناحية أخري  

وفتح مكاتب فرعية للهيئة والقيام بالحمالت الترويجية لالسـتثمار داخـل           ، الدوائر المختلفة بالهيئة  

أسوة ببـاقي   ، جنبي المباشر لفلسطين  والعمل علي إستراتيجية جذب االستثمار األ     ، وخارج فلسطين 

الدول وال سيما دولة مصر الشقيقة التي خطت خطوات واسعة في مجال جذب االستثمار األجنبي               

ومن الضرورة بمكان إيجاد مراكز بحثية واستشارية متخصصة في مجال جذب ودعـم             ، المباشر

  ).2007، القدرة. ( االستثمار في فلسطين

ستثمار في الوطن العربي فقد أنشئت المؤسسة العربية لـضمان          ودعما لسياسة تشجيع اال     

ومقرها الرئيسي في الكويت ولها فرع في السعودية وهي تضم جميع األقطار            1974االستثمار عام   

  ).2006،المؤسسة العربية لضمان االستثمار( العربية وهيئات تشجيع االستثمار في هذه الدول
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وتحسين مناخ االستثمار    العربية في مجال تشجيع االستثمار    مؤسسة ضمان االستثمار    يتركز نشاط   

 -:و من مهامها

  الترويج للقطر-أ 

المؤسـسة   وقد قامت. المؤسسة جهدا مركزا للترويج للقطر بالتنسيق مع الجهات المعنيةهذه بدأت 

المـصارف   ضمن هذا التوجه بالمشاركة في تنظيم عـدة مـؤتمرات ولقـاءات بالتعـاون مـع     

ـ  وكاال هيئات تشجيع االستثمار،المركزية، والـصناعية،   ةت ضمان الصادرات، الغـرف التجاري

المؤسسة بتنظيم والمشاركة  المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة وفي هذا اإلطار قامت

متخصصة في فرص االستثمار كما  في عدة مؤتمرات متخصصة بإعادة اإلعمار وعدة مؤتمرات

  .في عدة أقطار عربية  ملتقيات آليات الضمان والتمويل قامت المؤسسة بتنظيم

  الترويج للقطاع-ب 

. الدول العربية ساهمت المؤسسة في الترويج لالستثمار في القطاعات ذات األولوية والتنافسية في

والمؤتمرات المتعلقة  وفي هذا الصدد ساهمت المؤسسة في تنظيم العديد من ورش العمل والندوات

البتـر  كالـسياحة والـصناعات     ة  ستثمارات في قطاعات حيوي   للقطاع، بهدف ترويج اال   بالترويج  

 الحيوانيـة والـسكر     تالـسمكية والمنتجـا    والصناعات الكهربائية واإلسمنت والثروة      توكيماويا

  .والصناعات البالستيكية والصناعات الدوائية وغيرها

  الترويج للفرص االستثمارية-ج 

وقد تـم  ، األولية انات بالمشاريع االستثمارية استنادا إلى دراسات الجدوىأنشأت المؤسسة قاعدة بي

بتحديث هذه القاعدة دوريا   دولة عربية، كما تقوم المؤسسة16 مشروعا في 1343تسجيل حوالي 

، وقد قامت المؤسسة بنشر ما النشرة الفصلية ونقل محتواها إلى المستثمرين المحتملين عن طريق

   كما قامت بجهد مماثل لتحديد قاعدة بيانات تتضمن، فرصة استثمارية1000عن  يزيد
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وتجري مراجعتها وتحـديثها  )  مؤسسة مالية318شركة استثمارية و1150  منها  شركة1468 (

 .)2006،المؤسسة العربية لضمان االستثمار( دوريا

 تحـسين   ية خالل العام جهودها الرامية إلـى       صعيد الجهود الترويجية، واصلت الدول العرب      وعلى

 ثمار لمواجهة تحديات المنافسة على    وتطوير قدرات وفاعلية أجهزتها الوطنية المعنية بترويج االست       

ـ         األجنبية المباشرة، باإلضافة إلى    جذب االستثمارات  ات  اعتماد أساليب حديثـة للتـرويج للقطاع

 .االقتصادية ذات األولوية وترويج الفرص االستثمارية ذات الجدوى االقتصادية
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  Foreign Direct  Investment (FDI)   سياسة تشجيع االستثمار األجنبي-3.3.2

تسعي مختلف دول العالم والدول النامية بصفة خاصة إلى جذب المزيد من االسـتثمار األجنبـي                

سواء تمثل هذا في القـدرات      ، ه من مردودات إيجابية علي عملية النمو االقتصادي         لما ل ، المباشر

أبـو  (  ارتباطـه بـشبكة األسـواق العالميـة        أو، ةالتكنولوجية و الخبرات اإلداريـة والتـسويقي      

  .)1998،قحف

حيـث    المباشر على التملك الكلي أو الجزئي لمشروع االستثمار،         األجنبي يقوم االستثمار 

  -: أنماطعدة يقسم على 

  )Joint Ventures: ( ـ المشروعات المشتركة1

    وهي المشروعات التي يمتلكها أو يشارك فيها بصفة دائمة طرفان أو شخـصان قانونيـان أو                

أكثر من دولتين مختلفتين، وال تقتصر المشاركة على حصة في رأس المال، بل تمتد إلـى اإلدارة                 

ويتيح االستثمار المشترك اتفاقا طويل األجـل       . مات التجارية والخبرة وبراءات االختراع أو العال    

بين الطرف األجنبي والطرف الوطني لممارسة مشروع إنتاجي أو خدمي داخل الدولة المـضيفة              

  .بصرف النظر عن كون الطرف الوطني شخصا طبيعيا أو اعتباريا

 Wholly – Owned Foreign) : ( المشروع المملـوك بالكامـل للمـستثمر األجنبـي    -2

Investments  

 المستثمرون األجانب وخاصة الشركات المتعددة الجنسيات، وعادة ما يكـون           ه     وهو ما يفضل  

. في شكل إنشاء فروع لإلنتاج أو التسويق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط الخدمي أو اإلنتـاجي                 

ف من الوقوع في التبعيـة      غير أن الدول المضيفة لالستثمار كثيرا ما تتردد في قبوله نتيجة الخو           

االقتصادية، وما يترتب عليها من آثار سياسية، وكذلك الخشية من احتكـار الـشركات األجنبيـة                

  .ألسواقها
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  (Free zone):  ـ االستثمارات في المناطق الحرة3

وهي من أهم وأنجع سياسات تشجيع االستثمارات األجنبية، وهناك بعض الدول شرعت لها قوانين              

وتقـوم المنـاطق    . زت بين ما يعرف بالمناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة         خاصة، ومي 

الحرة على فكرة إعفاء البضائع التي تصدرها أو تستوردها مشروعات المنطقة مـن اإلجـراءات               

أو ، الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات والضرائب الجمركية والضرائب ذات األثر المماثل         

قعية معاملة المشروعات المقامة على المنطقة الحرة وكأنها مقامـة علـى منطقـة              من الناحية الوا  

  .مستقطعة من الدولة، لها إجراءات خاصة وإعفاءات خاصة

  )Assembly Operation Project(  ـ مشروعات عمليات التجميع 4

بموجبهـا       وقد تأخذ هذه المشروعات شكل اتفاقية بين الطرف الوطني والطرف األجنبي، يتم             

قيام الطرف األجنبي بتزويد الطرف األول بمكونات منتج معين لتجميعها بحيـث تـصير منتجـا                

نهائيا، وفي معظم األحيان يقوم الطرف األجنبي بتقديم الخبرة والمعرفة الالزمة لتصميم المـصنع              

 بالكامـل    تكون مملوكة  ووقد تأخذ مشروعات التجميع شكل االستثمار المشترك أ       ، وإدارة العمليات 

  .للمستثمر األجنبي، وقد تكون في شكل اتفاقية ال تتضمن أي ملكية للطرف األجنبي

  -:ومن السياسات الحديثة التي تتبعها الدول لتشجيع وتنمية االستثمار األجنبي المباشر

  :التمييز في منح الحوافز والتسهيالت واالمتيازات -1

  : وهذا يتم وفقا للعديد من األسس، ومنها

هام المشروع في تنمية وتطوير المناطق الجغرافية الفقيرة، فالمستثمر الذي يقيم إس  - أ

مشروعا في منطقة نائية يمنح امتيازات أكثر من نظيره الذي يقيم مشروعه في منطقة 

  .آهلة بالسكان ومتقدمة الخدمات



 72

تي المجال االستثماري للمشروع، فالمشروعات الصناعية تمنح امتيازات أكبر من تلك ال - ب

 .تعمل في مجال الخدمات أو التجارة

 مدى مساهمة المشروع في خلق فرص العمل وتنميتها - ت

 مساهمة المشروع في التدفقات النقدية من العمالت األجنبية - ث

أبو (.جدة أو وتميز المنتج أو نشاط المشروع على المستوى الدولي أو المحلي - ج

 )1985،قحف

  . االستثماري الربط بين منح الحوافز وأداء المشروع ـ 2

         وتتأسس على منح الحوافز المتفق عليها على مراحل تتزامن مع البدء في تنفيذ المشروع 

ولقد تبين أن الدول تختلف فيما بينها . وحتى بداية تشغيله، أو بعد البدء في مرحلة التشغيل الفعلية

رلندة وكندا تربط بين الحوافز في تطبيق هذه السياسة، فبعضها مثل بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وأي

وفرص العمل الجديدة، أما في دول أخرى ومنها األردن فاالهتمام يتركز بشكل أساسي على تنمية 

  )1999، مراد(.المناطق النائية

   -:ومن األمور المهمة التي يجب على الدولة تبنيها في سن قوانين تشجيع االستثمار األجنبي

والسماح . وعات االستثمار سواء كانت ملكية كاملة أو جزئيةرفع القيود على ملكية مشر -1

 .ومساندة الملكية المشتركة على وجه الخصوص. للمستثمرين األجانب بتملك األراضي والعقارات

 إعفاء الواردات من أصول رأس المال والمواد الخام والمواد المساعدة ومستلزمات اإلنتاج من -2

 .جراءات الجمركية بشأنهاالضرائب الجمركية ، وتسهيل اإل

 . إعفاء أو تخفيض معدالت الضرائب الجمركية على الصادرات-3

 سنة بعد البدء 15 اإلعفاء من الضرائب على األرباح التجارية والصناعية لمدد قد تصل إلى -4

  .)Zenoff,1999 (.في مرحلة التشغيل
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 .كالمياه والكهرباء تخفيض الرسوم الخاصة باستخدام واستغالل المرافق العامة -5

 . تخفيض قيمة إيجار العقارات واألراضي الخاصة بمشروعات االستثمار-6

 .  إعفاء العاملين األجانب من الضريبة العامة على الدخل-7

 السماح بتحويل جزء من األرباح ورأس المال واألجور والمرتبات إلى الخارج، إما سنويا أو -8

 .وية تحددها الحكومة أو قوانين االستثماربعد فترة زمنية معينة، وبنسب مئ

  . تسهيل الحصول على القروض من المصارف الوطنية وتخفيض معدل الفائدة عنها-9

وباستعراض مهام هيئات االستثمار في الدول المختلفة التي تتبع اإلتحاد الدولي لهيئات 

  : خيصها على النحو التاليفي تشجيع االستثمار األجنبي المباشر حيث يمكن تل، تشجيع االستثمار

  . ـ تخطيط وتنظيم وتوجيه االستثمار األجنبي في ضوء الخطة العامة للدولة1

  . ـ متابعة ورقابة إنجازات وممارسات الشركات االستثمارية األجنبية2

وحل المشكالت التي تواجه .  ـ تقديم المساعدات الالزمة إلجراء دراسات الجدوى االقتصادية 3 

وتوفير المعلومات والبيانات االقتصادية والسوقية والثقافيـة لهـم، وإعـداد           .  األجانب المستثمرين

القوائم الخاصة بالمشروعات االستثمارية المطلوبة، وإجراء البحوث وتقـديم دراسـات الجـدوى             

  )(OECD,1984. التمهيدية لتلك المشروعات أو المساهمة في إعدادها

   ووضع الضوابط المالئمة مع متطلبات السوق والتنمية ـ اختيار مستوى التقنية وأنواعها4

ووضع الضوابط الكفيلـة بتحقيـق   .  ـ تصميم سياسات تحفيز وجذب رؤوس األموال األجنبية 5

  . الفائدة القصوى من االستثمارات األجنبية بما يخدم أهداف الدولة في جميع المجاالت

  )1985،  قحفأبو(.ل ـ تسويق فرص االستثمار المتاحة في الخارج والداخ6

 المشرع الفلسطيني لم يميـز      ، بالنسبة للوضع الفلسطيني فيما يتعلق باالستثمار األجنبي       اأم

وقد تمتع المستثمر األجنبـي بـنفس       ، بين المستثمر المحلي واألجنبي في قانون تشجيع االستثمار       
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ور قـانون تـشجيع     المزايا والضمانات للمستثمر المحلي وقد اعتبرنا هذا سابقا كأحد أوجه قـص           

 استكمال التشريعات الخاصة باالستثمار فـي الـدول          األعوام السابقة   فقد تواصل خالل   ،االستثمار

تثمار األجنبي  العربية، إذ تبنت كل من الكويت ولبنان، وللمرة األولي، تشريعاً خاصاً بتشجيع االس            

المركـز   ( ا مثل هذا التشريع    حد كبير، عدد الدول العربية التي ال يوجد فيه         ليتناقص بذلك، وإلى  

  ).2001مناخ االستثمار في الدول العربية ، الوطني للتوثيق

إضافة ألهمية التطوير المؤسسي والتشريعي لجذب االستثمار األجنبي الذي يتطلب إعادة هيكلـة             

 ،)(RobetLipsey,2000ة المعنية مثل االقتصاد الوطني والمالية والصناع      تواختصاص الوزارا 

هيئات مثل هيئة سوق رأس المال الفلسطيني وهيئة تـشجيع االسـتثمار وهيئـة المـدن         وبعض ال 

  ).2006 ،قبالن(والمناطق الصناعية الحرة 

ومن الممكن تعزيز كفاءة اإلطار التشريعي عن طريق الحد من تعددية التشريعات الناظمة               

نون المـدن الـصناعية     قـا ، قانون تشجيع االسـتثمار   ، قانون تأسيس الشركات  ( لعمل االستثمار   

وذلك لتوحيدها وتحقيق الشفافية والوضوح أمام المستثمرين وهذا يتطلـب          ....) ،والمناطق الحرة 

مراجعة القوانين للوصـول لقـانون موحـد يـشمل جميـع الحـوافز واإلعفـاءات الممنوحـة                  

  ).2005،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري.(للمستثمرين

 فلسطين منها ما هـو عـام يتعلـق          المباشر إلى ام جذب االستثمار األجنبي      أم هناك عوائق كثيرة  

بضعف مناخ االستثمار في فلسطين وتباطؤ النمو االقتصادي الفلسطيني بسبب الظروف الـسياسية     

صـندوق االسـتثمار    (.ستثمار كأداة جذب هامـة    الوأيضا لعدم كفاية الترويج ل    ، واألمنية السائدة   

العائق األهم الذي نحن بصدده في هذه الدراسة وهو تقـادم التـشريعات              اأم، )2007،الفلسطيني

. الفلسطينية الناظمة لالستثمار وعدم وجود تشريع خاص باالستثمار األجنبي المباشر في فلـسطين            

  )2005 ،النمروطي و الفرا(
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    تجارب دولية في تحسين مناخ االستثمار-3.3.3

 المحفزة والضامنة   القوانين والمؤسسات والتشريعات  يعتبر مناخ االستثمار منظومة شاملة من       

تنمية وزيادة االسـتثمار    خصوصا ل  ، تسعي الدول لتحسين مناخ االستثمار فيها        لذا، لالستثمار

ولقد سجلت الكثير من التجارب الدولية في مجال تحسين ، MIGA,2002) (جنبي المباشراأل

 بمسح سنوي   تقوم ربية لضمان االستثمار  المؤسسة الع ف، االستثمار خصوصا في الوطن العربي    

مناخ االستثمار في الدول العربية لتقويم جوانب التقدم أو التراجع في المناخ االستثماري فـي               ل

 العربية وقدرتها علي تعبئـة      تالدول العربية، وذلك من خالل رصد مؤشرات أداء االقتصاديا        

مل علي زيـادة حـصتها مـن التـدفقات     وتحريك اإلمكانات االستثمارية التجارية البينية والع 

  )2006،المؤسسة العربية لضمان االستثمار(.االستثمارية الدولية

بعض التطبيقات العملية ب بربطه يتمإن الحديث عن أشكال االستثمار األجنبي ال يعطي ثماره ما لم 

  )(Oman,1988.   سنعرض مجموعة من النماذجحيثفي الدول المضيفة لالستثمارات، 

  ألردن ا-1

 ي عدم وجود قيود على تملك األجنبيمن أهم السمات المميزة لسياسة االستثمار في األردن ه

نظر عن لمشروعات االستثمار وإطالق حرية المستثمر في اختيار شكل االستثمار وبصرف ال

ولقد أناط القانون مهمة االستثمارات األجنبية بوزارة التجارة ، كونه مباشرا أو غير مباشر

صناعة بالتعاون مع مكتب تشجيع االستثمارات، وخول األجانب العديد من االمتيازات وال

  :والحوافز، ولقد مرت تلك الحوافز بثالث مراحل

 : قرر1972بمقتضى القانون الصادر سنة الذي : األولى

  .اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات من األصول الثابتة وقطع الغيار -1

 . لمدة ال تقل عن ست سنوات من ضرائب الدخل والضمان االجتماعياإلعفاء -2
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 .اإلعفاء من الضرائب العقارية لمدة ال تقل عن خمس سنوات -3

 .استغالل األراضي المملوكة للدولة خارج عمان كمنحة من الحكومة -4

تم ذلك على ثالثة    حرية تحويل األرباح ورأس المال بعد عامين من بدء اإلنتاج على أن ي             -5

 ).1999،مراد(اط متساوية أقس

 حيث صدر مرسوم يقضي بإعفاء جميع الصادرات بالمناطق الحرة لمدة           1978وبدأت عام   : الثانية

  . عام من الضرائب على الصادرات وذلك بعد عام من بدء اإلنتاج12

طق  لتشجيع االستثمار، وتم فيها تقسيم البالد إلى منا        1984بمقتضى القانون الصادر سنة     : الثالثة  

 منح الحوافز بين المشروعات، فعمان والعقبـة تحـصل علـى            ياستثمار يتم بناء عليها التمييز ف     

  .نصيب أقل من المناطق الجنوبية والصحراوية، والمناطق األخرى وسط بين عمان و الصحراء

   تونس-2

 اتخـذت   1973 جذب رؤوس األموال إليهـا، وفـي سـنة           ةجاهد وتونس تحاول    1969منذ عام   

 بتأسيس الوكالة الوطنية لتشجيع وتـرويج       تمتحررة لزيادة اجتذاب المستثمرين لها وقام     خطوات  

  .االستثمارات وجعلتها حلقة وصل يبين المستثمر األجنبي والسلطات التونسية

 العديد مـن     في تونس  1972 لسنة   72/38وتقدم الحكومة التونسية وفقا لما نص عليه القانون رقم          

بة بنـسبة    سنوات وتخفيض قيمة الضري    10 من الضريبة على األرباح لمدة       اإلعفاء :الحوافز منها 

 أما في المشروعات غير الموجهة للتصدير فإن الحكومة تقدم إعفاءات           ،في السنوات التالية  % 10

مدى مساهمة المشروع في تنمية األماكن المتخلفة اقتصاديا، ودرجة تكامل          : وفقا لعدة معايير منها   

  .صاد القوميالمشروع مع االقت
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   مصر-3

 يعمـل    بها عشرة مكاتب فرعية،    ت العامة لالستثمار والمناطق الحرة، وألحق     يئةالهوأنشأت مصر   

ا يوجد   كم ،يا وأمريكا وكندا والدول العربية     في كل من أوروبا وشرق أس      بها ممثلون ووكالء للهيئة   

  . كاملة لالستثمار األجنبيتشجيعيةوتبنت سياسة ،  العامة للتصنيعجهاز آخر يطلق عليه الهيئة

   اسرائيل-4

 حكومية لالستثمارات األجنبية تقدم كافة التسهيالت الالزمة للمستثمرين هيئةوأنشأت إسرائيل 

 ثمان هيئةاألجانب، وعلى وجه الخصوص الراغبين في إقامة المشروعات المشتركة، ويتبع تلك ال

  .مكاتب فرعية في الدول األوروبية وأمريكا

  ازيلالبر -5

لالستثمارات األجنبية المباشرة دورا حيويا في دفع عجلة التنمية في البرازيل، ويتركز حوالي  

من حجم االستثمارات في المجال الصناعي، ويتيح القانون مجموعة من أنماط % 75

  :االستثمار وهي

  .اتفاقيات وعقود التراخيص واالمتياز -1

 .المشروعات المشتركة -2

  .كة بالكامل للشركات والمستثمرين األجانباالستثمارات المملو -3

وتمنح البرازيل كثيرا من الحوافز والتسهيالت كوسيلة لجذب االستثمار األجنبي، بل تتميز 

البرازيل عن كثير من الدول النامية في أنها ال تضع قيودا على تملك المستثمر األجنبي 

رين، كما أنها تمنح حوافز خاصة لمشروع االستثمار بالكامل، وال قيود على جنسية المستثم

  .لمشروعات الموجهة للتصدير أو تخفيض الواردات
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أحـرزت الـسلطة    علـى الـصعيد الفلـسطيني   حسب دراسة البنك الدولي فقد وضحت انه   و

غير أنها لم تنجز العمل كـامال، ومـا           في خلق مناخ قوي وجاذب لالستثمار      اًالفلسطينية تقدم 

وقالت ،  تسمح بازدهار األعمال التجارية    من أجل خلق مؤسسات   يزال الكثير مما يتوجب فعله      

 هناك ضرورة لالستمرار في تطوير نظام تسجيل األراضـي،          أندراسة للبنك الدولي    نفس ال 

والمحاكم، ودعم العديد من المؤسسات بما في ذلك مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية،             

ن القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطـاع        والجمارك وغيرها من المؤسسات من أجل تمكي      

  ).world Bank,2007(.وجوب قياس وتحسين مناخ االستثمار بشكل متواصلوتأكيد ، غزة

  

  خالصة الفصل •

بيرة تنـاط   نجد أن هناك أهمية ك    ، من خالل استعراض النقاط الرئيسية التي تطرق لها هذا الفصل         

القتـصادية فـي   لكي تتواءم مع التطورات ا، مارجل تعديل قوانين االستث   بالمشرع الفلسطيني من ا   

جـل  ستثمار الفلسطينية خطوة هامة من ا     فإن إنشاء الهيئة العامة لتشجيع اال     ، األراضي الفلسطينية 

لكنها خطوة غير كافية إن لم يتم تعديل التشريعات الفلسطينية الناظمة لالسـتثمار             ، حفز االستثمار 

  .وتطويرها أسوة بباقي الدول المجاورة

 أشـكال   وتطويرتنويع االستثمار المحلي و السياسات الحديثة لتشجيعينبغي للسلطة الفلسطينية تبني   

 ضرورة ملحة لجذب المستثمرين األجانب، وزيادة وتنويـع العوائـد            الذي يعد  االستثمار األجنبي 

السـتثمارية  على مستوى الدولة أو المناطق التي تقام المشروعات ا  ع الممكن تحقيقيها سواء     والمناف

  .يأتي كل ذلك ضمن الجهود لتحسين البيئة االستثمارية في فلسطين، في نطاقها

  

  



 79

  

  

  

  

  

  المنهجية العلمية المستخدمة في الدراسة والتحليل

  

  مقدمة

   منهجية الدراسة وجمع البيانات4.1

  . مجتمع وعينة الدراسة4.2

  . أداة الدراسة4.3

  . في الدراسة األساليب اإلحصائية المستخدمة4.4

  . معايير صدق اإلستبانة4.5

  . ثبات اإلستبانة4.6

 ملخص الفصل •

  

  

  

  

  

  

  

  الرابعالفصل 



 80

  الفصل الرابع

  المنهجية العلمية المستخدمة في الدراسة والتحليل

  :مقدمة

ـ      تباعهاإفا شامال لمنهجية البحث التي تم       يتضمن هذا الفصل وص    ، ة في إتمام الدراسـة الميداني

  .الطرق واألدوات التي استخدمت في تنفيذ الدراسة وذلك من خالل التعرف على

وذلك بهدف التعرف على دور هيئة تـشجيع        ، ويتضمن الفصل وصفا لمجتمع وعينة الدراسة     

 شرح كيفيـة    إلىكما يتطرق   ، فلسطيناالستثمار في تشجيع االستثمار المحلي والخارجي في        

خدمة ن األساليب اإلحصائية المست   وبيا،  صدقها وثباتها   وفحص مدى  ،إعداد االستبانة وتوزيعها  

ثمرين حول إجـراءات االسـتثمار      جل التعرف على آراء المست    وذلك من أ  ، في تحليل النتائج  

 فعاليتها في تسهيل تسجيل مشروعاتهم و تقييمهم للحوافز التي يمنحها قانون االسـتثمار              ومدى

  .الفلسطيني

  -: وجمع البيانات منهجية الدراسة4.1

سة من فروع الدراسة التطبيقية التـي تبـين دور هيئـة تـشجيع االسـتثمار                تعتبر هذه الدرا  

وقد اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي         ، الفلسطينية في دعم وجذب االستثمار في فلسطين      

 فـي   جنبـي التحليلي والذي يحاول تقييم دور هيئة االستثمار في تشجيع االستثمار المحلي واأل           

حليلي يقارن ويفسر الظواهر للوصول علـى تعميمـات         حيث أن المنهج الوصفي الت    ، فلسطين

  )2005،أبو زيد.(ذات مغزى يزداد بها رصيد المعرفة

ات من المصادر األولية والثانوية و تحليلهـا عبـر          وقد اعتمدت الدراسة علي جمع البيان     

  .استخدام الجداول والرسوم المناسبة لتسهيل فهم األرقام وتسهيل المقارنات ذات األهمية
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  :الثانوية جمع البيانات 4.1.1

،  الكتب والمجـالت المتخصـصة     ل االطالع على  من خال  ثانوية  تم الحصول على البيانات ال    

ير الحكوميـة   والدوريات والمقاالت والتقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات الحكومية وغ        

، بكة االنترنت األبحاث والدراسات السابقة وعن طريق تصفح مواقع علي ش        و، المحلية والدولية 

حيث ، قة المباشرة بموضوع البحث   تبات المختلفة والمؤسسات ذات العال    ومن خالل زيارة المك   

  . في قطاع غزةللمستثمرين الميدانية م الباحث بالعديد من الزياراتقا

  -: جمع البيانات األولية4.1.2

العديد مـن   أجرى الباحث    ،ية غير كافية لتحليل موضوع البحث     حيث أن المصادر الثانو    .1

  تم اللجوء  و، المقبالت الميدانية بهدف الحصول على البيانات وبعض الدراسات واألبحاث        

ووزعـت  صممت خصيصا لهذا الغرض     ،  المصادر األولية من خالل تصميم استبانه      إلى

عداد االستبانة بالخطوات   إوقد مر   ،  هيئة تشجيع االستثمار   على المستثمرين المسجلين لدى   

 .بق توضيحهاالعلمية كما س
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  : مجتمع وعينة الدراسة4.2

 هيئة تشجيع االستثمار في قطـاع        من جميع المستثمرين المسجلين لدى     يتكون مجتمع الدراسة  

 بموجبها المـشروع االسـتثماري مـن         شهادة تأكيد االستثمار التي يعفى     غزة الحاصلين على  

 اُ مـشروع  68ن يبلغ عددهم     والذي 2006حتي  1998الضرائب والجمارك وذلك في السنوات      

نه سيتم استخدام أسلوب الحصر الـشامل لمجتمـع   اسة فإونظرا لصغر مجتمع الدر   ، اًاستثماري

 استبيان كامـل    60بحث تكون العينة شاملة لكافة أفراد المجتمع وقد تم استالم عدد            ، الدراسة

  . مشاريع لم يتسنى الوصول لها بسبب إغالق المشاريع8والعدد المتبقي

  : أداة الدراسة4.3

أداة رئيسة من أدوات جمع البيانـات األوليـة ذات العالقـة المباشـرة              ستبانة  استخدم الباحث اال  

  :وقد تكونت االستبانة من األقسام التالية، بموضوع الدراسة

   وهو عبارة عن بيانات شخصية عن المستجيب: القسم األول

 جنـسية (القانوني للشركة، تصنيف االستثمار   الشركة، عنوان الشركة، سنة التأسيس، الشكل       اسم  (

إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع، طبيعة        ،  ، الهيكل التمويلي للمشروع   )المستثمر الرئيسي 

 )المشروع، طبيعة المنتج، عدد العمال في المشروع

دور هيئة تشجيع االستثمار في تـشجيع       وهو عبارة عن ثالثة مجاالت رئيسة تبين         :القسم الثاني 

  . فلسطيناالستثمار المحلي واألجنبي في

  :هيثالثة مجاالت رئيسة  فقرة موزعة على 71تتكون اإلستبانة من  و

فقرة موزعة علـى    ) 25(ويتكون من   تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار       : المجال األول 

  :ثالثة مجاالت فرعية هي

  فقرات) 10(ويتكون من لكادر الوظيفي أداء ا: أوالً  
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  فقرات) 7(ويتكون من خدمات ما قبل االستثمار : ثانياً  

  فقرات) 8( ويتكون من خدمات ما بعد االستثمار: ثالثاً  

 ويتكـون مـن     م1998 للعام   1تقييم  بنود قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم       : المجال الثاني 

  :ين هيفقرة موزعة على مجالين فرعي) 15(

  فقرات) 7(ويتكون من حوافز القانون للمستثمرين : أوالً  

  فقرات) 8(ويتكون من ضمانات القانون للمستثمرين : ثانياً  

فقـرة موزعـة علـى ثالثـة       ) 31( ويتكون من    تقييم مناخ االستثمار في فلسطين    : المجال الثالث 

  :مجاالت فرعية هي

   فقرة)13( ويتكون من صعيد السياسة العامة: أوالً  

  فقرات) 8(ويتكون من صعيد السياسة القانونية والتشريعية والقضائية : ثانياً  

  فقرات) 10( ويتكون من الصعيد المالي و المصرفي والنقدي: ثالثاً  

  )1/4(وقد تم استخدام مقياس ليكرت لقياس االستبيان حسب الجدول

  يوضح مقياس ليكرت) 1/4(جدول 

  

  

وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة هـو          " بشدةموافق  غير  " لالستجابة  ) 0( الدرجة   الباحث اختار
لهـذه  ) 1(وهي أفضل وتعطي نتائج أدق من إعطـاء الدرجـة           االستجابة  هذه  وهو يتناسب مع    % صفر

  .االستجابةهذه يتناسب مع ال وهو % 20يساوي ي هذه الحالة الوزن النسبي فألن الستجابة ا
  : األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة4.4

 استخدام وتم SPSSقام الباحث بتفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي  

  .وذلك حسب طبيعة البيانات، غير المعمليةالمعلمية االختبارات 

  غير موافق بشدة  غير موافق  حايدم  موافق  موافق بشدة  االستجابة

  0  1  2  3  4  الدرجة
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  :ام األدوات اإلحصائية التاليةوقد تم استخد

 Statisticalقام الباحث بتفريغ وتحليل اإلستبانة من خـالل برنـامج التحليـل اإلحـصائي     

Package for the Social Sciences   (SPSS) ، سـتخدام االختبـارات اإلحـصائية    ا وتـم
وات اإلحـصائية   ستخدام األد ا هو مقياس ترتيبي وقد تم       مقياس ليكرت الالمعلمية، وذلك بسبب أن     

  :التالية
  

يستخدم هـذا   : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي        -1
األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينة              

 .الدراسة

  .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة) Cronbach's Alpha( اختبار ألفا كرونباخ -2
قيـاس درجـة   ل) Spearman Correlation Coefficient(امل ارتبـاط سـبيرمان   مع -3

 .ختبار على دراسة العالقة في حالة البيانات الالمعلميةيقوم هذا اال: االرتباط

 متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلىلمعرفة ما إذا كانت ) Sign Test(ختبار اإلشارة ا -4
 .أم ال 2درجة الحياد وهي 

 ذات داللة لمعرفة ما إذا كان هناك فروق) ( Mann-Whitney Test وتني–ختبار مان ا -5
 .حصائية بين مجموعتين من البيانات الترتيبيةإ

 لمعرفة ما إذا كان هناك فروق) ( Kruskal – Wallis Test واالس–ل كاختبار كروسا -6
  .ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات الترتيبية

  : االستبانة صدق4.5

 الباحـث   وقـام ، قيس أسئلة االستبانة ما وضعت من أجل قياسـه        يقصد بصدق االستبانة أن ت    

  :بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين

  :ن صدق المحكمي4.5.1

 من األكاديميين في الجامعـة      5وبلغ عددهم   ، عرضت االستبانة على مجموعة من األكاديميين     

كمـا وعرضـت علـي      ،  واإلحصاء االقتصاد واإلدارة اإلسالمية وهم متخصصون في مجال      

  . يعملون في مجال تشجيع االستثمار في فلسطين2 عدد مهنيين
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 وقام بإجراء التعديالت     الدراسة أهداف التي تتناسب وتحقيق     ينمالمحكواستجاب الباحث آلراء    

انظـر   (.المقرحة وتم إخراج اإلستبانة بصورتها النهائية بالتوافق مع المشرف علي البحـث           

  )1ملحق 

  : صدق المقياس4.5.1

 اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع المجال الذي تنتمي           يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى    

وقام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلـك مـن خـالل حـساب              ، إليه هذه الفقرة  

، ة الكليـة للمجـال نفـسه      معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال االستبانة والدرج         

وكذلك بحساب الصدق البنائي وذلك من خالل حساب معامل االرتباط لكل مجال مع الدرجـة               

  .الكلية لالستبانة

 نتائج االتساق الداخلي •

تقييم فعالية إجـراءات هيئـة تـشجيع        (معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول           -

  .والدرجة الكلية للمجال) االستثمار
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  )2/4(جدول 

  والدرجة الكلية للمجال) أداء الكادر الوظيفي(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  الرقم
   سبيرمانمعامل

  الرتباطل

قيمة 

 (.Sig)االحتمال

 ** 0.000 0.679  الكادر الوظيفي في الهيئة مؤهل للتعامل مع المستثمرين   .1

 ** 0.000 0.702  ى استقبال المستثمرينالكادر الوظيفي مدرب عل   .2

 ** 0.000 0.806  يوجد عالقة تكاملية بين الكادر اإلداري خالل العمل   .3

 ** 0.000 0.851  يقوم موظفو المركز الموحد للخدمات بتسهيل االستثمار   .4

 ** 0.000 0.815  هناك وضوح في دور كل دائرة مختصة في الهيئة   .5

 ** 0.000 0.708  جراءات البيروقراطية في العمل الكادر الوظيفي يقلل من اإل   .6

 ** 0.000 0.629  الكادر الوظيفي يتسم بالشفافية والنزاهة في العمل   .7

 ** 0.000 0.519  الكادر الوظيفي يلتزم بحماية المعلومات السرية للمستثمرين   .8

 ** 0.000 0.657  يصدر الكادر الوظيفي الموافقة على االستثمار خالل المدة القانونية   .9

 ** 0.000 0.535  ةالكادر الوظيفي يتابع تطبيق قرار اإلعفاءات الضريبي   .10

  . α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة **

  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال أداء الكادر الوظيفي والدرجـة             ) 2/4(جدول  يوضح  

 وبذلك  α =0.01 معنوية   دالة عند مستوى  باط المبينة   الكلية للمجال ، والذي يبين أن معامالت االرت       

  . لما وضع لقياسهاًيعتبر المجال صادق
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  )3/4(جدول 

  والدرجة الكلية للمجال) خدمات ما قبل االستثمار(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  الرقم
   سبيرمانمعامل

  الرتباطل

قيمة 

 (.Sig)االحتمال

 ** 0.000 0.780  اقتراح مشروعات استثمارية داخل فلسطينالهيئة تقوم ب   .1

 ** 0.000 0.739  الهيئة تقوم بإصدار دليل سنوي لالستثمار في فلسطين   .2

 ** 0.002 0.547  الهيئة تقدم خدمات دراسة جدوى للمشاريع االستثمارية   .3

 ** 0.000 0.361  الهيئة تقدم مساعدات مالية و منح مباشرة للمستثمرين   .4

 * 0.016 0.278  هيئة تساعد المستثمرين في الحصول على مصادر تمويلال   .5

 ** 0.000 0.594  الهيئة تساعد في الحصول علي التراخيص الالزمة    .6

 ** 0.000 0.541  الهيئة تعقد مؤتمرات وورش عمل في مجال االستثمار   .7

  . α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة **

  . α=0.05صائياً عند مستوي داللة  االرتباط دال إح*

  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال خدمات مـا قبـل االسـتثمار               ) 3/4 (جدوليوضح  

 ،  0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنويـة               

0.01= α المجال صادق لما وضع لقياسه وبذلك يعتبر.  
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  )4/4(دول ج

  والدرجة الكلية للمجال) خدمات ما بعد االستثمار  (معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  الرقم
   سبيرمانمعامل

  الرتباطل

قيمة 

 (.Sig)االحتمال

 ** 0.000 0.634  الهيئة تقدم خدمات العناية باالستثمار بعد تأكيد االستثمار   .1

 ** 0.000 0.603  عقبات التي تواجه المستثمرينالهيئة تساعد في تذليل ال   .2

 ** 0.000 0.445  الهيئة تساعد في تسويق المنتجات للمستثمرين محليا وخارجيا   .3

 ** 0.000 0.519  الهيئة تشرك المستثمرين في أنشطتها المختلفة   .4

 ** 0.000 0.705  الهيئة تقدم اقتراحات لتعديل قانون االستثمار   .5

 ** 0.000 0.730  رة الفنية وتصدر النشرات المتخصصة في االستثمارالهيئة تقدم المشو   .6

 ** 0.000 0.419  الهيئة تساعد في تطوير المشاريع االستثمارية بعد االستثمار   .7

 ** 0.000 0.355  ساعد المستثمرين في الحصول على تصاريح الدخول والخروجالهيئة ت   .8

  . α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة **

  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال خدمات مـا بعـد االسـتثمار               ) 4/4 (جدوليوضح  

 α =0.01والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية              

  .ق لما وضع لقياسهوبذلك يعتبر المجال صاد

  فرعية للمجال األول والدرجة الكلية للمجال األولمعامل االرتباط بين كل من المجاالت ال
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  )5/4(جدول 

  كل من المجاالت الفرعية للمجال األول والدرجة الكلية للمجال األولمعامل االرتباط بين 

  قيمة االحتمال معامل االرتباط  المجال  الرقم

 ** 0.000 0.814  أداء الكادر الوظيفي   .1

 ** 0.000 0.540  خدمات ما قبل االستثمار   .2

 ** 0.000 0.649  خدمات ما بعد االستثمار   .3

  . α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة **          

  

معامل االرتباط بين كل من المجاالت الفرعية للمجال األول والدرجة الكليـة            ) 5/4(جدول   يوضح

 وبذلك  α =0.01 مستوي معنوية    للمجال األول ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند          

  . لما وضع لقياسهيعتبر المجال صادق

تقييم  بنود قانون تـشجيع االسـتثمار         (الثانيمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال          -

  .والدرجة الكلية للمجال) م1998 للعام 1الفلسطيني رقم
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  )6/4(جدول 

والدرجة الكلية ) حوافز القانون للمستثمرين(ال معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مج

  للمجال

  الفقرة  الرقم
   سبيرمانمعامل

  الرتباطل

قيمة 

 (.Sig)االحتمال

 ** 0.000 0.591  القانون يقدم إعفاءات ضريبة الدخل   .1

 ** 0.000 0.648  القانون يقدم إعفاءات جمركية على الموجودات الثابتة   .2

 ** 0.000 0.745  على قطع الغيار المستوردة القانون يقدم إعفاءات جمركية    .3

 ** 0.000 0.778  القانون يقدم إعفاءات جمركية لمستلزمات اإلنتاج   .4

 ** 0.000 0.627  القانون يقدم إعفاءات جمركية على سيارات التشغيل   .5

 ** 0.000 0.556  القانون يمدد اإلعفاءات للمشاريع االستثمارية   .6

 ** 0.000 0.516  الجزء المطور من المشاريعالقانون يقدم إعفاءات على    .7

  . α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة **

  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال حوافز القـانون للمـستثمرين             ) 6/4(جدول  يوضح  

 0.01يـة   الكلية للمجال ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنو            والدرجة  

=αوبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه .  
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  )7/4(جدول 

والدرجة الكلية ) ضمانات القانون للمستثمرين(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  للمجال

  الفقرة  الرقم
   سبيرمانمعامل

  الرتباطل

قيمة 

 (.Sig)االحتمال

 ** 0.000 0.600  القانون يقدم ضمانات كافية للمستثمر المحلي   .1

 ** 0.000 0.456  القانون يقدم ضمانات كافية للمستثمر األجنبي   .2

3.   
القانون يضمن تطبيق نظام الحـوافز بنزاهـة وشـمولية دون تـدخل             

  االعتبارات الشخصية 
0.668 0.000 ** 

 ** 0.000 0.669  مام تطبيق نظام الحوافزأالقانون يضمن تذليل العقبات    .4

 ** 0.000 0.739  ية للمعلومات الخاصة بالمستثمرينالقانون يضمن السر   .5

 ** 0.000 0.547  القانون يضمن تسوية النزاعات بين المستثمرين وجهات االختصاص   .6

 ** 0.000 0.652  القانون يضمن حق اإلقامة للمستثمر الخارجي في فلسطين   .7

 ** 0.000 0.688  القانون يضمن حق التملك للمستثمر األجنبي في فلسطين   .8

  . α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة **

 ضمانات القانون للمـستثمرين   معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال         ) 7/4 (جدوليوضح  

 α =0.01 معنوية    االرتباط المبينة دالة عند مستوى     والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت      

  .ضع لقياسهالمجال صادق لما ووبذلك يعتبر 
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  معامل االرتباط بين كل من المجاالت الفرعية للمجال الثاني والدرجة الكلية للمجال الثاني

  )8/4(جدول 

  كل من المجاالت الفرعية للمجال الثاني والدرجة الكلية للمجال الثانيمعامل االرتباط بين 

  قيمة االحتمال معامل االرتباط  المجال  الرقم

 ** 0.000 0.798  تثمرينحوافز القانون للمس   .1

 ** 0.000 0.848  ضمانات القانون للمستثمرين   .2

  . α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة **          

والدرجة الكليـة   الثاني  معامل االرتباط بين كل من المجاالت الفرعية للمجال         ) 8/4(جدول   يوضح

 وبـذلك   α =0.01اط المبينة دالة عند مستوي معنوية       ، والذي يبين أن معامالت االرتب     الثانيللمجال  

  . لما وضع لقياسهيعتبر المجال صادق

) تقييم مناخ االسـتثمار فـي فلـسطين        (الثالثمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال          -

  .والدرجة الكلية للمجال

  )9/4(جدول 

  والدرجة الكلية للمجال) لعامةصعيد السياسة ا(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  الفقرة  الرقم
   سبيرمانمعامل

  الرتباطل

قيمة 

 (.Sig)االحتمال

  ** 0.000 0.724  قيود على حرية حركة البضائع واألفراد خالل المعابر   .1

 ** 0.000 0.769   متدهورإغالقات متكررة للمعابر ووضع امني   .2

 ** 0.000 0.764   التحكم اإلسرائيلي في الصادرات والواردات   .3

 ** 0.000 0.701   ملحوظالترهل والفساد اإلداري في المؤسسات المختصة باالستثمار   .4
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 ** 0.000 0.763  ال يوجد مخططات للمناطق الصناعية والخدمية الحرة    .5

 ** 0.000 0.790  عدم تفعيل االتفاقيات التجارية بين فلسطين ومحيطها   .6

 ** 0.000 0.838   على االستثمارعدم تشجيع القطاع العام للقطاع الخاص   .7

 ** 0.000 0.829  عدم وجود خطط تنويه للنهوض باالقتصاد الوطني   .8

 ** 0.000 0.784   بين مؤسسات االستثمارتتضارب االختصاصا   .9

 ** 0.000 0.814  بنية تحتية غير مالئمة لالستثمار   .10

 ** 0.000 0.787  ارتفاع نسبة البطالة وزيادة حدة الفقر   .11

 ** 0.000 0.752   أسعار المواد الخام للصناعةارتفاع   .12

 ** 0.000 0.794  ارتفاع تكلفة النقل واألجور   .13

  . α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة **

  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال صعيد السياسة العامة والدرجة            ) 9/4(جدول  يوضح  

 وبـذلك   α =0.01 معنوية   ند مستوى مالت االرتباط المبينة دالة ع    ، والذي يبين أن معا    للمجالالكلية  

  .يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه
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  )10/4(جدول 

) صعيد السياسة القانونية والتشريعية والقضائية(معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  والدرجة الكلية للمجال

  الفقرة  الرقم
   سبيرمانمعامل

  الرتباطل

يمة ق

 (.Sig)االحتمال

 ** 0.000 0.590  قانون تشجيع االستثمار يشجع االستثمار   .1

 ** 0.000 0.598  قانون المدن الصناعية يشجع االستثمار   .2

 ** 0.000 0.481  إجراءات االستفادة من قانون االستثمار سهلة وواضحة   .3

 ** 0.000 0.509  حوافز وضمانات قوانين االستثمار كافية   .4

 ** 0.000 0.557  القضائي يضمن سيادة القانونالجهاز    .5

 ** 0.000 0.694  الجهاز القضائي مؤهل للبت في قضايا االستثمار   .6

 ** 0.000 0.749  قب تطبيق قوانين االستثماراالمجلس التشريعي ير   .7

 ** 0.000 0.715  المجلس التشريعي يدخل تعديالت علي قوانين االستثمار   .8

  . α=0.01 عند مستوي داللة  االرتباط دال إحصائياً**

  

صـعيد الـسياسة القانونيـة      معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال         ) 10/4 (جدوليوضح  

 االرتباط المبينة دالـة عنـد        والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت       والتشريعية والقضائية 

  .قياسهالمجال صادق لما وضع ل وبذلك يعتبر α =0.01 معنوية  مستوى
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  )11/4(جدول 

والدرجة ) الصعيد المالي و المصرفي والنقدي  (معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال 

  الكلية للمجال

  الفقرة  الرقم
   سبيرمانمعامل

  الرتباطل

قيمة 

 (.Sig)االحتمال

 ** 0.000 0.616   يهدد االستثمارعدم وجود إنفاق حكومي على القطاعات االقتصادية   .1

 ** 0.000 0.644   يحد من االستثماردم إتباع سياسة إقراض حكومي رشيدةع   .2

 ** 0.000 0.694   يحد من االستثمارارتفاع أسعار الفائدة في البنوك   .3

 ** 0.000 0.820  صعوبة الحصول على تمويل طويل األجل لالستثمار   .4

 ** 0.000 0.739    يحد من االستثمار بنوك إقراض مختصةعدم وجود   .5

6.   
 يحد مـن    م وجود آليات إلقراض المشاريع الصغيرة في فلسطين       عد

  االستثمار
0.780 0.000 ** 

 ** 0.000 0.721   يحد من االستثمارعدم تفعيل عمل سلطة النقد الفلسطينية   .7

 ** 0.000 0.830   عامل طرد لالستثمارعدم وجود نقد وطني فلسطيني   .8

 ** 0.000 0.840   علي االستثمار يؤثر سلباعدم تفعيل سوق رأس المال الفلسطيني   .9

10.   
 يحد مـن    عدم تفعيل سوق التامين في القطاعات اإلنتاجية والخدمية       

  االستثمار
0.866 0.000 ** 

  . α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة **
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الصعيد المالي و المـصرفي     معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال         ) 11/4 (جدوليوضح  

 معنويـة    االرتباط المبينة دالة عند مستوى      والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت       يوالنقد

0.01= αق لما وضع لقياسه وبذلك يعتبر المجال صاد.  

  معامل االرتباط بين كل من المجاالت الفرعية للمجال الثالث والدرجة الكلية للمجال الثالث

  )12/4(جدول 

  المجاالت الفرعية للمجال الثالث والدرجة الكلية للمجال الثالثكل من معامل االرتباط بين 

  قيمة االحتمال معامل االرتباط  المجال  الرقم

 ** 0.000 0.727  صعيد السياسة العامة   .1

 ** 0.000 0.464  صعيد السياسة القانونية والتشريعية والقضائية   .2

 ** 0.001 0.391  الصعيد المالي و المصرفي والنقدي   .3

  . α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة **          

  

 والدرجة الكلية   الثالثمعامل االرتباط بين كل من المجاالت الفرعية للمجال         ) 12/4(جدول   يوضح

 وبـذلك   α =0.01 معنوية    االرتباط المبينة دالة عند مستوى     ، والذي يبين أن معامالت    الثالثللمجال  

  .ضع لقياسه لما ويعتبر المجال صادق

 Structure Validity نتائج الصدق البنائي  •

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التـي تريـد األداة                 

  . بالدرجة الكلية لفقرات اإلستبانة ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسةليها، ويبين مدىإالوصول 
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  )13/4(جدول 

  .بين كل درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلية لإلستبانةمعامل االرتباط 

  المجال  الرقم
  سبيرمانمعامل

  الرتباطل
  قيمة االحتمال

 ** 0.000 0.877  تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار   .1

 ** 0.000 0.661  م1998 للعام 1تقييم  بنود قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم   .2

 ** 0.000 0.608  قييم مناخ االستثمار في فلسطينت   .3

  . α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة **          

أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائياً ) 13/4(يبين جدول 
ة صادقه لما  وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانα =0.01 معنوية عند مستوى قوية وبدرجة

  وضع لقياسه
  

  ::Reliability   ثبات االستبانة4.6
يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر مـن                 

ستقرار في نتـائج   خرى أن ثبات اإلستبانة يعني اال     مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أ       

 بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خـالل               اإلستبانة وعدم تغييرها  

  .فترات زمنية معينة

  :وقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ وذلك كما يلي

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  

خ لقياس ثبات اإلستبانة، وكانت النتائج كما هي مبينـة           طريقة ألفا كرونبا   الباحث استخدم  

  :بالجدول التالي
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  )14/4(جدول 

  يوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات اإلستبانة

  معامل ألفا كرونباخ  المجال  م 

 0.882  أداء الكادر الوظيفي   .1

 0.678  خدمات ما قبل االستثمار   .2

 0.743 خدمات ما بعد االستثمار   .3

 0.816  قييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمارت   .4

 0.835  حوافز القانون للمستثمرين   .5

 0.798  ضمانات القانون للمستثمرين   .6

 0.870  م1998 للعام 1تقييم  بنود قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم   .7

 0.936  صعيد السياسة العامة   .8

 0.744  صعيد السياسة القانونية والتشريعية والقضائية   .9

 0.907 الصعيد المالي و المصرفي والنقدي.10

 0.826  تقييم مناخ االستثمار في فلسطين.11

 0.889  جميع فقرات اإلستبانة.12

 لكل  مرتفعةأن قيمة معامل ألفا كرونباخ      ) 14/4(واضح من النتائج الموضحة في جدول       

) 0.889( اإلستبانة كانـت     كذلك فإن قيمة معامل ألفا لجميع مجاالت      . مجال من مجاالت اإلستبانة   

 رقم   في الملحق  ستبانة في صورتها النهائية كما هي     وتكون اإل  وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع،     

إستبانة الدراسة مما يجعله على ثقة      وبذلك يكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات         .  قابلة للتوزيع  1

  . فرضياتها على أسئلة الدراسة واختبارتامة بصحة اإلستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة
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  الخالصة

وقـد اسـتخدم    ، في هذا الفصل تم استعراض المنهجية العلمية المستخدمة في الدراسة والتحليـل           

  .الباحث المنهج الوصفي التحليلي

سـتثمار ويبلـغ     الهيئة العامة لتـشجيع اال     لين لدى وقام الباحث باستطالع آراء المستثمرين المسج     

وتحكيمها وتم التأكد من صدق     ، تم تصميم استبانه لجمع البيانات األولية      وقد، ستثمرا م 68عددهم  

  .االستبانة وأنها صالحة للتحليل

  . اإلحصائية المستخدمة لفحص الفرضيات في الدراسة االختباراتوتم استعراض أنواع
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  )نتائج الدراسة الميدانية(تقييم مناخ االستثمار في فلسطين

  تفسير وتحليل مجاالت الدراسة واختبار الفرضيات

 

  

  

  

 

  .مقدمة

  . لسمات والخصائص الشخصيةا  وفقلمفردات العينة الوصف اإلحصائي  5.1

  : اختبار فرضيات الدراسة  5.2 

   األولية نتائج اختبار الفرضي5.2.1

  نية نتائج اختبار الفرضية الثا5.2.2

   نتائج اختبار الفرضية الثالثة5.2.3

   نتائج اختبار الفرضية الرابعة5.2.4

  الخالصة •

  

  الخامسالفصل 
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  الفصل الخامس

  :مقدمة

 بانه لمشاريع استثمارية حاصلة علـى      است 68 في هذا الفصل تم تحليل عينة الدراسة المكونة من          

 1998شهادة تأكيد االستثمار من الهيئة العامة لتشجيع االستثمار بقطاع غزة خالل األعوام مـن               

وذلك للتعرف على وتقييم مناخ االستثمار في فلسطين ومدي فعالية إجراءات            ، 2006وحتى عام 

 هذه المشاكل للوصول لحلول تساعد في تحـسين منـاخ            محاولة التعرف على   يوبالتال، االستثمار

  .االستثمار في فلسطين

  -:وفق الخصائص والسمات الشخصية  لمفردات العينةالوصف اإلحصائي 5.1 

   -:ينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصيةع:  القسم األول

  عنوان الشركةتوزيع أفراد العينة حسب -1

  عنوان الشركة): 1/5(جدول 

%النسبة المئوية  العدد عنوان الشركة

 16.66 10محافظة شمال غزة

 55 33  محافظة غزة

 18.33 11 محافظة الوسطى

 10 6المحافظة الجنوبية

 100.00 60 المجموع

% 55سكان محافظة شمال غزة،     من  الشركات  من   % 16.67أن ما نسبته    ) 1/5(ضح جدول   يو
ويتضح  من المحافظة الجنوبية،  % 10.00من المحافظة الوسطى،    % 18.33من محافظة غزة،    
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أن معظم المشاريع االستثمارية تتركز في حدود محافظة غزة وذلك كون غزة هي مركز األعمال               
  .في قطاع غزة

  تأسيس سنة ال-2

  سنة  التأسيس): 2/5(جدول 

%النسبة المئوية  العدد سنة التأسيس

1994-200024 40 

2001-200636 60 

 100.00 60 المجموع

م، 2000،  1994الشركات تم تأسيسها ما بين سـنة        من  % 40أن ما نسبته    ) 2/5(يوضح جدول   
  .م2006-2001من الشركات قد تأسست ما بين سنة % 60وأن 

  شكل القانوني للشركة ال-3

  الشكل القانوني للشركة): 3/5(جدول 

%النسبة المئوية  العدد  الشكل القانوني  

 26.66 16 شركة عائلية أو فردية

 3.33 2 شركة تضامن

 70.00 42شركة مساهمة خصوصية

 100.00 60 المجموع

نـسبته  مـا   معظم الشركات هي شركات مساهمة خصوصية ويمثل ذلك         أن  ) 3/5(يوضح جدول   

الشركات هـي   من  % 26.66نسبته  من الشركات التي تم اختيارها في العينة، وأن ما          % 70.00

ـ ، %3.33 تضامن ويمثل ذلك ما نسبته       ، وشركتين   شركات عائلية أو فردية    ضح أن معظـم    وي
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الشركات هي شركات مساهمة خصوصية محدودة من حيث التكوين القـانوني حيـث أن نـسبة                

  . العامة قليلة مقارنة بهذا النوع من الشركاتالشركات المساهمة

  ) جنسية المستثمر الرئيسي( تصنيف االستثمار-4

  تصنيف االستثمار): 4/5(جدول 

%النسبة المئوية  العدد تصنيف االستثمار  

 85.00 51 محلي

 15.00 9 أجنبي

 100.00 60 المجموع

نـسبته  ت محلية ويمثل ذلـك مـا        معظم تصنيفات االستثمار هي تصنيفا    أن  ) 4/5(يوضح جدول   

وهذا يدلل علي تواضع حجم االسـتثمار       ، هي تصنيفات أجنبية  % 15نسبته  ، وأن ما    % 85.00

وعدم وجـود   ، األجنبي في قطاع غزة بسبب المعوقات السياسية واألمنية التي يتسم بها قطاع غزة            

  .ضمانات كافية للمستثمر األجنبي في فلسطين 

  شروع  الهيكل التمويلي للم-5

  الهيكل التمويلي للمشروع): 5/5(جدول 

   ذاتيلرأس مانسبة 

%النسبة المئوية  العدد النسبة

50%  4 6.66 

80%  1 1.67 

%100 55 91.66 

 100.00 60 المجموع



 104

نسبته  ويمثل ذلك ما      رأس مال ذاتي    هو الهيكل التمويلي للمشروع  معظم  أن  ) 5/5(يوضح جدول   

رأس % 80رأس مال ذاتي وكذلك شركة واحـدة        % 50كون من   ات تت شرك 4، وأن   % 91.66

 ندرة التمويل الخـاص بالمـشروعات        ذلك إلى  ويعزى، %1.67نسبته  مال ذاتي ويمثل ذلك ما      

 التوجه الـديني مـن      إلى أيضا   ويعزى، لفائدة في البنوك المقرضة     وارتفاع أسعار ا  ، االستثمارية

  .رمة حسب تعاليم الدين اإلسالمي الحنيفحيث اعتبار القروض نوع من أنواع الربا المح

  إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع -6

  رأس المال المستثمر في المشروع): 6/5(جدول 

%النسبة المئوية  العدد رأس المال المستثمر  

 80.00 48 $ة ألف إلى أقل من مليون ئمن م

 20.00 12$ مليون 5 مليون إلى أقل من 1من 

 100.00 60 المجموع

ـ من م الشركات هو    رأس المال المستثمر في المشروع لمعظم     إجمالي  أن  ) 6/5(يوضح جدول    ة ئ

مـن الـشركات    % 20، وأن   % 80نسبته  ويمثل ذلك ما     دوالر أمريكي ألف إلى أقل من مليون      

دوالر  مليـون    5 مليون إلى أقـل مـن        1من  هو  لها   إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع     

 1998 أن المشاريع االستثمارية حسب قانون االستثمار الفلسطيني للعام        عزى ذلك إلى  وي، أمريكي

  . لالستفادة من حوافز القانونن برأسمال مئة ألف دوالر كحد أدنىيجب أن تتكو
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   المشروع  طبيعة-7

   المشروعطبيعة): 7/5(جدول 

%النسبة المئوية  العدد  المشروعطبيعة  

 63.33 38  صناعي

 15.00 9 سياحي

 11.67 7 زراعي

 6.67 4 خدماتي

 3.33 2 طبي 

 100.00 60  المجموع

ويمثل ذلـك مـا     الشركات هي مشاريع صناعية     معظم  طبيعة المشاريع ل  أن  ) 7/5(يوضح جدول   

مـشاريع   6.67مـشاريع زراعيـة،     % 11.67مشاريع طبية،   % 3.33، وأن   % 63.00نسبته  

غالبية المشاريع االستثمارية هي مـشاريع صـناعية    ويتضح أن ة،سياحيمشاريع  % 15،  خدماتي

 للمشاريع االستثمارية في قطاع      استيعاباً اتكبر القطاع حيث يعتبر القطاع الصناعي من أ     ، ةمتنوع

 تأتيثم  ،  ومشاريع الغذاء والمشروبات   اإلنشائيةحيث يعتبر قطاع غزة سوق كبير للمشاريع        ، غزة

مطاعم الـسياحية المنتـشرة علـى       ع في مجال الفنادق وال    تتركز المشاري حيث  المشاريع السياحية   

  . قطاع غزةشاطئ
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   طبيعة المنتج -8

  طبيعة المنتج): 8/5(جدول 
 العدد طبيعة المنتج العدد طبيعة المنتج

 1 أدوية للتجميل 1 خراطة\صناعي

 1 إعالن 1 مواد دعائية\طباعة

 1 المصنع اآللي 1 )قلب مفتوح(عمليات قسطرة

 1 إنتاج حيواني 1 (قرنية) ليزرعمليات

 1 باطون 1 غرف فندقية

 4 باطون جاهز 3 فقاسه

 1 مسموع\بث مرئي 1 فوط صحية للطفل

 2 براميل\بالستيك 1 قهوة

 3 بوظة 3 أكياس بالستيك\كرتون

 1 تحليه مياه 1 منوعات\قهوة\محارم

 1 تغليب مواد غذائية 2 مخابز

 1 تفريخ 1 مخابز الية

 1 جيالتي بأنواعه 1 قيقمطاحن د

 2 زحجر جاه 1 مطعم بيق بايت

 مطعم سياحي
1 

خدمات الفحص الدوري الميكانيكي
1 

 2 خدمات سياحية 2 مالبس جاهزة

 1 خدماتي 3 فوط\محارم\ورق تواليت

 اإلعفاء الضريبي فـي     مشاريع االستثمارية التي حصلت على    ل النشاط ل   نوع )8/5(ويظهر الجدول 

  .ث تتنوع هذه المجاالت حسب القطاع االستثماريحي، قطاع غزة
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   تسويق منتجات الشركة-9

  تسويق منتجات الشركة): 9/5(جدول 

 الخارج إسرائيل الضفة الغربية قطاع غزة المئويةالنسبة

0.00    50 %83.3359 %98.33 60 %100 

10.00   1 %1.67 1 %1.67   

20.00   2 %3.33     

30.00   1 %1.67     

40.00   1 %1.67     

50.00 5 %8.33 5 %8.33     

60.00 1 %1.67       

70.00 1 %1.67       

80.00 3 %5.00       

100.00 50 %83.33      

 100% 60 100% 60 100% 60 100% 60مشروع المجموع

  

زي ذلك  ويع، %83.33منتجات الشركات يتم تسويقها في قطاع غزة بنسبة         ) 9/5(جدول  يوضح  

والمشاريع السياحية  ، لمحدودية الطاقة اإلنتاجية للمشاريع الصناعية والزراعية المتضمنة في العينة        

ويأتي ضـعف التـسويق نتيجـة لإلغـالق         ، ون في اإلطار الجغرافي لقطاع غزة     هي منطقيا تك  

نتجـات  والعراقيل التي تضعها سلطات االحتالل أمـام تـصدير الم         ، اإلسرائيلي المتكررة للمعابر  

  .الفلسطينية للخارج
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   عدد العمال في المشروع-10
  العمال في المشروععدد ): 10/5(جدول 

%النسبة المئوية  العدد عدد العاملين في المؤسسة  

 5 3   عمال1-10

 25 15  عامال20ً -11

 36.67 22  عامال30ً - 21

 23.33 20  عامالً فأكثر31

 100.00 60 المجموع

 30أقـل مـن      حتى   20 لديها من    الشركاتمن  % 36.67أن ما نسبته    ) 10/5(ل  بين جدو ي

تشير النتـائج أن    و،  إلي محدودية الطاقة اإلنتاجية للمشاريع االستثمارية       ، ويعزى ذلك   عامالً

 حتى أقل من    10يها من   لدالشركات  من  %  25، و   عمال10أقل من   من الشركات لديها    % 5

  . عامالً فأكثر30لديها  الشركاتمن % 23.33، وأن  عامال20ً

  : اختبار فرضيات الدراسة 5.2

لتحقيق أهداف الدراسة سيتم اختبار الفرضيات األربعة التي تم وضعها لتقييم المناخ االسـتثماري              

ختبار فرضـيات   الو، في فلسطين وتقييم دور الهيئة العامة لتشجيع االستثمار في تشجيع االستثمار          

-كروسـكال ، وتنـي -مـان ، اختبار اإلشـارة ( غير المعلمي   اتتباراالخستخدام  االدراسة فقد تم    

 في حالة وجود بيانات ترتيبية، حيث أن مقياس ليكرت المستخدم           ة مناسب اتهذا االختبار ف ،)واالس

  .في الدراسة يعتبر مقياسا ترتيبياً

   :الفرضية الصفرية

   ليكرت المستخدمالحياد حسب مقياس وهي درجة 2متوسط درجة اإلجابة يساوي اختبار أن 



 109

   :الفرضية البديلة

0.05αمستوى الداللة    أكبر من    Sig.(P-value)إذا كانت    2متوسط درجة اإلجابة ال يساوي       = 

الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالـة آراء        ال يمكن رفض    فإنه  ) SPSSحسب نتائج برنامج    (

مـستوى  مـن   أقل   Sig.(P-value)كانت   ، أما إذا     2 أفراد العينة تقترب من درجة الحياد وهى      

0.05αالداللة    فيتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة بأن متوسط درجـة             =

اإلجابة تختلف عن درجة الحياد، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيـد أو      

 وذلك من خالل قيمة االختبار فإذا كانت اإلشارة موجبة          .ة عن درجة الحياد   ينقص بصورة جوهري  

  .فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة  يزيد عن درجة الحياد والعكس صحيح

  فرضيات الدراسة 

  : ة األولىلفرضية الرئيسا 5.2.1

ور الهيئة في تشجيع تحسين البنية اإلدارية للهيئة واإلجراءات المتبعة لديها يؤدى إلى تفعيل د "

  "االستثمار 

  -:ة إلى عدة فرضيات فرعية كما يليالرئيسوتقسم الفرضية 

  :الفرضية الفرعية األولى 

  "هيئة يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة في تشجيع االستثمار أداء الكادر الوظيفي لدى التحسين  "
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  )11/5( جدول 

    الوظيفي الكادرالنسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال

  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %2.34  غير موافق بشدة

 %28.88 غير موافق

 %17.53 محايد

 %43.57 موافق

 %7.68 موافق بشدة

من أفراد العينة يوافقون على أن أداء الكادر الـوظيفي           % 51.25أن ما نسبته      ) 11/5(يبين جدول   

 يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة فـي تـشجيع          لمستثمرين بما  مؤهل ومدرب على التعامل مع ا      لدى الهيئة 

ن الكادر الوظيفي المؤهل يساعد في تقليل البيروقراطية الحكومية المتمثلـة           ويعزى ذلك أل  االستثمار ،   

مـن أفـراد   % 31.22 في حين ما نسبته    ،في تعقيد إجراءات التسجيل والموافقة للمشاريع االستثمارية      

 تذمر بعض المستثمرين من تأخر إنجاز معـامالتهم عبـر النافـذة             عزى إلى وهذا ي العينة ال يوافقون    

  .االستثمارية الموحدة

من فقرات مجال أداء الكـادر الـوظيفي         ) 10-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         

دام إستبانة الدراسة، وقد تم استخ     في   وهو أحد معايير تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار        

 2لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد وهـي               اختبار اإلشارة   

  .أم ال
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  )12/5(جدول 

  

  الفقرة  م

المتوسط 

  الحسابي

  المتوسط الحسابي

  الرتبة  النسبي

  قيمة

  االختبار
  قيمة االحتمال

(Sig.) 

1.   
الكادر الوظيفي في الهيئة مؤهل للتعامل 

  مع المستثمرين
2.85 71.25% 2 5.85 *0.000 

2.   
الكادر الوظيفي مدرب على استقبال 

  المستثمرين
2.80 70.00% 3 5.31 *0.000 

3.   
يوجد عالقة تكاملية بين الكادر اإلداري 

  خالل العمل
2.35 58.75% 5 2.30 *0.021 

4.   
يقوم موظفو المركز الموحد للخدمات 

  بتسهيل االستثمار
2.22 55.42% 6 1.22 0.221 

5.   
 وضوح في دور كل دائرة هناك

  مختصة في الهيئة
2.07 51.67% 7 0.34 0.735 

6.   
الكادر الوظيفي يقلل من اإلجراءات 

  البيروقراطية في العمل
1.73 43.22% 8 -1.96 *0.049 

7.   
الكادر الوظيفي يتسم بالشفافية والنزاهة 

  في العمل
2.77 69.17% 4 5.60 *0.000 

8.   
علومات الكادر الوظيفي يلتزم بحماية الم

  السرية للمستثمرين
2.90 72.50% 1 6.57 *0.000 

9.   
يصدر الكادر الوظيفي الموافقة على 

  االستثمار خالل المدة القانونية
1.47 36.67% 9 -3.78 *0.000 

10.   
الكادر الوظيفي يتابع تطبيق قرار 

  ةاإلعفاءات الضريبي
1.38 34.58% 10 -4.76 *0.000 

 0.031* 2.16  %56.39 2.26جميع فقرات 
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  )أداء الكادر الوظيفي( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  

 الكادر الوظيفي يلتـزم بحمايـة      "بالنسبة للفقرة الثامنة  المتوسط الحسابي   أن  ) 12/5(يبين الجدول   

أي أن المتوسط الحسابي النـسبي      ) 4الدرجة الكلية من     (2.90بلغ  " المعلومات السرية للمستثمرين  

 )Sig(.قيمة االحتمال   ،  وأن    )الدرجة المتوسطة حسب مقياس ليكرت     (50 وهو أكبر من     72.50

 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه   6.57وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي  

0.05α وتعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند      2الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي         وهذا يعني  ،  =

  . أن هناك موافقة جوهرية من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 " ةبيالكادر الوظيفي يتابع تطبيق قرار اإلعفاءات الضري       "ويبين الجدول أنه بالنسبة للفقرة العاشرة     

 وهو أقل من الدرجـة      34.58 أي أن المتوسط الحسابي النسبي       1.38فقد بلغ المتوسط الحسابي     

 4.76-وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال    ، وأن    50المتوسطة  

ه  وتعتبر هـذ 2مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة الحياد وهي     

0.05αالفقرة دالة إحصائياً عند    وهذا يعني أن هناك عدم موافقة بصورة جوهرية مـن قبـل            ،  =

هناك وضوح في دور كل دائرة مختصة        "أما بالنسبة للفقرة الخامسة     . أفراد العينة على هذه الفقرة    

 وهو يقترب   51.67 النسبي    أي أن المتوسط الحسابي    2.07فقد بلغ المتوسط الحسابي     " في الهيئة   

وقيمة اختبار اإلشـارة     0.735تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال    ،  وأن     50من الدرجة المتوسطة    

 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهرياً عن درجة               0.34يساوي  

0.05α وتعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند       2الحياد وهي    وهذا يعني أن هناك حياد مـن       ،  =

  . قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
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أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال أداء الكادر الـوظيفي          ) 12/5(وبشكل عام يبين الجدول     

 أي أن المتوسط    2.26يساوي   كأحد المعايير المتبعة لتقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار        

تساوي  )Sig(.قيمة االحتمال   ، وأن   50 وهو أكبر من الدرجة المتوسطة       56.39بي النسبي   الحسا

 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال          2.16وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.031

 وبذلك يؤثر أداء الكادر الوظيفي تأثيراً ذو داللة إحصائية علـى            2قد زاد عن درجة الحياد وهي       

0.05αعند مستوى داللة     يم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار     تقي وهذا يعني أن هنـاك     (،   =

ناك رضا مـن قبـل      ه  فإن  يمكن القول  وبذلك. موافقة جيدة من قبل أفراد العينة على هذا المجال        

 بعض التحسينات فيما    إلى ال انه يحتاج  إ، المستثمرين عن أداء الكادر الوظيفي بشكل عام في الهيئة        

 الهيئة في متابعة قـرار      موظفييتعلق بتسريع إنجاز المعامالت الخاصة بالمستثمرين وتفعيل دور         

  .)في وزارة الماليةودائرة الجمارك اإلعفاء مع ضريبة الدخل 

  :الفرضية الفرعية الثانية 

  "لهيئة في تشجيع االستثمارل دور اخدمات ما قبل االستثمار لدى الهيئة يؤدى إلى تفعي تحسين "

  

   )13/5( جدول 

  خدمات ما قبل االستثمارالنسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال 

  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %17.62  غير موافق بشدة

 %50.71 غير موافق

 %11.43 محايد

 %18.81 موافق

 %1.43  موافق بشدة
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الهيئة تقدم خـدمات    يوافقون على أن    ال  من أفراد العينة     % 68.33أن ما نسبته      ) 13/5(يبين جدول   
، ويعزى ذلك إلى ضعف الحمالت الترويجيـة لالسـتثمار         ،   ما قبل االستثمار بشكل كامل للمستثمرين     

 أيضا إلى عدم مساعدة المـستثمرين  ويعزى، الستثمار بشكل سنوي منتظم م إصدار الهيئة لدليل ا    وعد
 20.24 في حين ما نسبته       ،يجاد مصادر تمويل للبدء في مشروعاتهم       في الحصول على دعم مالي وإ     

 أن بعض الشركات االسـتثمارية شـاركت فـي بعـض            وهذا يعزى إلى  من أفراد العينة يوافقون     % 
األنشطة الترويجية والبحثية التي قامت بها الهيئة وهي نشاطات قليلة مقارنة مع ما يجب أن تقوم بـه                  

  . االستثمارالهيئة في مرحلة ما قبل
 خدمات ما قبل االسـتثمار    من فقرات مجال    ) 7-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         

إستبانة الدراسة، وقد تم استخدام      في   وهو أحد معايير تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار        
 2رجة الحياد وهـي     لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي د          ختبار اإلشارة   ا

   أم ال
  )14/5(جدول 

  )خدمات ما قبل االستثمار( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي

المتوسط الحسابي 

  النسبي

  قيمة  الرتبة

 االختبار

  قيمة االحتمال

(Sig.) 

 0.000* 3.57- 3%1.4536.25  الهيئة تقوم باقتراح مشروعات استثمارية .1

2.
الهيئة تقوم بإصدار دليل سنوي لالسـتثمار فـي         

  فلسطين
1.23

30.83%5 
-5.54 *0.000 

 0.000* 4.38- 4%1.4335.83  الهيئة تقدم خدمات دراسة جدوى للمشاريع .3

 0.000* 7.55- 6%0.6015.00   مالية و منح مباشرة للمستثمرينالمساعدة .4

 0.000* 7.29- 7%0.5814.58  صول على مصادر تمويل في الحالمساعدة.5

 0.021* 2.31 1%2.3558.75  تساعد الحصول علي التراخيص الالزمة .6

 0.480 0.71- 2%1.8546.25  مؤتمرات وورش عمل في االستثمار.7

 0.000* 6.36-  %1.3633.93  جميع فقرات المجال

0.05αداللة  المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي * =.  
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الهيئة تساعد في الحـصول علـي        "السادسةبالنسبة للفقرة   المتوسط الحسابي   أن  ) 14/5(يبين الجدول   

 وهو  58.75أي أن المتوسط الحسابي النسبي      ) 4الدرجة الكلية من     (2.35بلغ   " التراخيص الالزمة 

تـساوي   )Sig(.قيمـة االحتمـال     ،  وأن    )الدرجة المتوسطة حسب مقياس ليكرت     (50أكبر من   

 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة          2.31وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.021

0.05α وتعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند      2قد زاد عن درجة الحياد وهي        وهـذا يعنـي أن     ،  =

  .  العينة على هذه الفقرةهناك موافقة جوهرية من قبل أفراد

الهيئة تساعد المستثمرين في الحصول علـى مـصادر          "الخامسةويبين الجدول أنه بالنسبة للفقرة      

 وهو أقل مـن     14.58 أي أن المتوسط الحسابي النسبي       0.58فقد بلغ المتوسط الحسابي      " تمويل

ة اختبار اإلشارة يساوي    وقيم 0.000تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال    ،  وأن     50الدرجة المتوسطة   

 2 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة الحيـاد وهـي                   7.29-

0.05αوتعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند      وهذا يعني أن هناك عدم موافقة بصورة جوهريـة     ،  =

  . من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

 فقـد بلـغ     "الهيئة تعقد مؤتمرات وورش عمل في مجـال االسـتثمار            "السابعةبة للفقرة   أما بالنس 

 وهو يقتـرب مـن الدرجـة        46.26 أي أن المتوسط الحسابي النسبي       1.85المتوسط الحسابي   

 0.71-وقيمة اختبار اإلشارة يـساوي       0.480تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال    ،  وأن     50المتوسطة  

 2ط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي             مما يدل على أن متوس    

0.05αوتعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند       وهذا يعني أن هناك حياد من قبل أفراد العينة         ،  =

  . على هذه الفقرة
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بصورة معنويـة عـن     ل  يق الفقراتأن المتوسط الحسابي لجميع     ) 14/5(يالحظ من خالل جدول     

 14.58حيث كان المتوسط الحسابي النسبي يتراوح ما بين         ة السادسة    باستثناء الفقر  2درجة الحياد   

  . 36.25إلى 

خـدمات مـا قبـل    أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجـال    ) 14/5(وبشكل عام يبين الجدول     

 أي أن   1.36يساوي   تشجيع االستثمار  كأحد المعايير المتبعة لتقييم فعالية إجراءات هيئة         االستثمار

 )Sig(.قيمة االحتمال ، وأن 50 من الدرجة المتوسطة أقلوهو 33.93 المتوسط الحسابي النسبي 

 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا         6.36-وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي  

 تـأثيراً ذو داللـة      ا قبل االسـتثمار   خدمات م ؤثر   وبذلك ت  2عن درجة الحياد وهي      قلالمجال قد   

0.05αعند مستوى داللة     إحصائية على تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار        وهـذا  ،   =

يمكن القول أن هناك    وبذلك فإنه   (. موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال       عدم  يعني أن هناك    

 ، قبل الحصول علي االستثمار    امة لتشجيع االستثمار في مرحلة م     اعقصور واضح في أداء الهيئة ال     

 مساعدة  موعد، حيث أن هناك قصور في سياسة الترويج المتبعة وعدم عقد فعاليات ترويجية كافية            

عـدم تقـديم النـصح والمـشورة الفنيـة          و،  مصادر الدعم المالي   ي الحصول على  المستثمرين ف 

  .للمستثمرين قبل البدء باالستثمار

عدد كبير من دوائر الهيئة المهمة ال يتم تفعيلها كدائرة التـرويج والدراسـات              وهذا يدل على أن     

  .)والبحوث والعالقات العامة في الهيئة
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  :الثالثةالفرضية الفرعية 

  

  "ل دور الهيئة في تشجيع االستثمار لدى الهيئة يؤدى إلى تفعيخدمات ما بعد االستثمار تحسين "

  

   )15/5( جدول 

  خدمات ما بعد االستثمارالنسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال 

  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %17.92  غير موافق بشدة

 %57.08 غير موافق

 %15.21 محايد

 %9.79 موافق

 %0.00  موافق بشدة

  

لهيئة تقوم بتقـديم    ايوافقون على أن    ال  من أفراد العينة     % 75.00أن ما نسبته      ) 15/5(يبين جدول   

ويعـزى ذلـك    ،   اإلعفاء الضريبي والجمركي   للمستثمرين بعد الحصول على    خدمات ما بعد االستثمار   

مـن أفـراد     % 9.79 في حين ما نسبته      ، إلى انقطاع العالقة ما بين المستثمر والهيئة بعد االستثمار        

  .العينة يوافقون

 خدمات ما بعد االسـتثمار     من فقرات مجال     )8-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         

إستبانة الدراسة، وقد تم استخدام      في   وهو أحد معايير تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار        

 2لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد وهـي               اختبار اإلشارة   

  .أم ال
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  )16/5(جدول 

  ) االستثماربعدخدمات ما ( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig) االحتمال المتوسط الحسابي وقيمة

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

  النسبي

  قيمة  الرتبة

 االختبار

قيمة 

  االحتمال

(Sig.) 

1. 
الهيئة تقدم خدمات العناية باالستثمار بعـد       

  تأكيد االستثمار
1.17 29.17% 5 -6.29 *0.000 

2. 
في تذليل العقبات التي تواجه     الهيئة تساعد   

  المستثمرين
1.23 30.83% 4 -5.41 *0.000 

3. 
الهيئة تـساعد فـي تـسويق المنتجـات         

  للمستثمرين محليا وخارجيا
0.73 18.33% 7 -7.42 *0.000 

 0.046* 2.00- 1 %41.25 1.65  الهيئة تشرك المستثمرين في أنشطتها  .4

5. 
الهيئة تقـدم اقتراحـات لتعـديل قـانون         

  ثماراالست
1.62 40.42% 2 -2.83 *0.005 

6. 
الهيئة تقـدم المـشورة الفنيـة وتـصدر         

  النشرات المتخصصة في االستثمار
1.53 38.33% 3 -3.10 *0.002 

7. 
الهيئة تـساعد فـي تطـوير المـشاريع         

  االستثمارية بعد االستثمار
0.80 20.00% 6 -7.55 *0.000 

8. 
ساعد المستثمرين فـي الحـصول      الهيئة ت 

   الدخول والخروجعلى تصاريح
0.62 15.42% 8 -7.29 *0.000 

 جميع

  الفقرات
1.17 29.22% 0 -7.03 *0.000 

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
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الهيئـة تـساعد المـستثمرين فـي         "الثامنةبالنسبة للفقرة   المتوسط الحسابي   أن  ) 16/5(يبين الجدول   

أي أن المتوسط الحـسابي     ) 4الدرجة الكلية من     (0.62بلغ   " ل على تصاريح الدخول والخروج    الحصو

قيمة االحتمـال   ،  وأن    )الدرجة المتوسطة حسب مقياس ليكرت     (50 وهو أكبر من     15.42النسبي  

.)Sig(   مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة           7.29-وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي 

 وتعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحـصائياً           2 عن درجة الحياد وهـي       قل الفقرة قد    االستجابة لهذه 

0.05αعند   . موافقة جوهرية من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةعدم وهذا يعني أن هناك ، =

 فقد بلـغ    "الهيئة تشرك المستثمرين في أنشطتها المختلفة        "الرابعةويبين الجدول أنه بالنسبة للفقرة      

 وهو أقل من الدرجة المتوسطة      41.25 أي أن المتوسط الحسابي النسبي       1.65المتوسط الحسابي   

 مما يـدل    2.00-وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.046تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال    ،  وأن     50

لفقـرة   وتعتبر هـذه ا    2على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة الحياد وهي              

0.05αدالة إحصائياً عند   وهذا يعني أن هناك عدم موافقة بصورة جوهرية من قبل أفراد العينة            ،  =

  . على هذه الفقرة

بصورة معنويـة عـن     يقل   الفقراتأن المتوسط الحسابي لجميع     ) 16/5(يالحظ من خالل جدول     

  . 41.25إلى  15.42تراوح ما بين  حيث كان المتوسط الحسابي النسبي ي2درجة الحياد 

خـدمات مـا بعـد      أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجـال        ) 16/5(وبشكل عام يبين الجدول     

 أي أن   1.17يساوي   كأحد المعايير المتبعة لتقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار         االستثمار

قيمـة االحتمـال   ، وأن 50ة  من الدرجة المتوسـط أقلوهو  29.22 المتوسط الحسابي النسبي 

.)Sig(   مما يـدل علـى أن متوسـط درجـة           7.03-وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي 

تأثيراً  خدمات ما بعد االستثمار   ؤثر  ت وبذلك   2 عن درجة الحياد وهي      قلاالستجابة لهذا المجال قد     

0.05αعند مستوى داللـة   ذو داللة إحصائية على تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار    = 
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يمكن القـول   وبذلك فإنه   . موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجال       عدم  وهذا يعني أن هناك     ،  

 مـن حيـث عـدم       ،بعد االستثمار للمستثمرين   أن هناك قصور واضح أيضا في تقديم خدمات ما        

 التـصاريح    الحـصول علـى    م مساعدتهم في  وعد مساعدتهم في حل المشاكل التسويقية للمنتجات     

  . شكل في تطوير المشروعات االستثماريةي لإلقامة في مناطق السلطة وعدم المساهمة بأةالالزم

تحسين البنية اإلدارية للهيئة واإلجراءات المتبعة لديها يؤدى إلـى          " أي إثبات الفرضية األولي     

  ."تفعيل دور الهيئة في تشجيع االستثمار 

  : الثانيةة لفرضية الرئيسا 5.2.2 

  ."تعديل قانون االستثمار وتفعيل نظام الحوافز يساهم في دعم و جذب االستثمار "

  -:ة إلى عدة فرضيات فرعية كما يليالرئيسوتقسم الفرضية 

  :الفرضية الفرعية األولى 

  "حوافز القانون للمستثمرين يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة في تشجيع االستثمار زيادة  "

  )17/5( جدول 

   القانون للمستثمرينزالنسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال حواف

  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %2.15  غير موافق بشدة

 %40.67 غير موافق

 %13.88 محايد

 %30.62 موافق

 %12.68 موافق بشدة

ـ     % 43.30أن ما نسبته      ) 17/5(يبين جدول    حـوافز القـانون    ون علـى أن     من أفراد العينة يوافق

جميـع  ويعزى ذلـك إلـى أن       ؤدى إلى تفعيل دور الهيئة في تشجيع االستثمار ،          وت  كافية نللمستثمري
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مشاريع االستثمار تتمتع بمزايا اإلعفاء الضريبي والجمركي المنصوص عليـه فـي قـانون تـشجيع           

 عـدم   إلـى ويعزي هذا    يوافقون   من أفراد العينة ال   % 42.82 في حين ما نسبته      ،االستثمار الفلسطيني 

 كتمديـد اإلعفـاءات ومـنح    ،نص عليها القانونثمارية بباقي رزمة الحوافز التي     تمتع المشاريع االست  

  .المشاريع المطورة امتيازات وإعفاءات جديدة وتمديد اإلعفاءات السابقة لها

 لقانون للمستثمرين حوافز ا من فقرات مجال    ) 7-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         
إستبانة الدراسة، وقد تم استخدام      في   وهو أحد معايير تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار        

   2لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحياد وهي اختبار اإلشارة 
  )18/5(جدول 

  )حوافز القانون للمستثمرين(ن فقرات مجال  لكل فقرة م(.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

  النسبي

  الرتبة
  قيمة

 االختبار

قيمة 

 االحتمال

(Sig.) 

 0.000* 6.96 1 %79.17 3.17  القانون يقدم إعفاءات ضريبة الدخل  .1

 0.007* 2.69 3 %63.75 2.55  القانون يقدم إعفاءات جمركية على الموجودات الثابتة  .2

القانون يقدم إعفاءات جمركية على قطع الغيار   .3

  المستوردة
1.68 42.08% 4 -2.92 *0.004 

 0.004* 2.92- 5 %41.67 1.67  القانون يقدم إعفاءات جمركية لمستلزمات اإلنتاج  .4

 0.000* 5.03 2 %69.58 2.78  القانون يقدم إعفاءات جمركية على سيارات التشغيل  .5

 0.000* 4.30- 6 %37.92 1.52  مدد اإلعفاءات للمشاريع االستثماريةالقانون ي  .6

 0.000* 5.14- 7 %34.48 1.38  القانون يقدم إعفاءات على الجزء المطور من المشاريع  .7

جميع 

  الفقرات
2.11 52.83%  0.00 1.000 
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0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  

 " القانون يقدم إعفاءات ضريبة الدخل     "األولىبالنسبة للفقرة   المتوسط الحسابي   أن  ) 18/5(يبين الجدول   

 50 وهـو أكبـر مـن        79.17أي أن المتوسط الحسابي النسبي      ) 4الدرجة الكلية من     (3.17بلغ  

وقيمـة   0.000تـساوي    )Sig(.قيمة االحتمال   ،  وأن    )الدرجة المتوسطة حسب مقياس ليكرت    (

 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قـد زاد عـن               6.96ختبار اإلشارة يساوي    ا

0.05α وتعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند      2درجة الحياد وهي     وهذا يعني أن هناك موافقـة      ،  =

  . جوهرية من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

فقد بلغ   " القانون يقدم إعفاءات على الجزء المطور من المشاريع        "السابعة  بة للفقرة   ويبين الجدول أنه بالنس   

 وهو أقل من الدرجة المتوسطة      34.48 أي أن المتوسط الحسابي النسبي       1.38المتوسط الحسابي   

 مما يـدل    5.14-وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال    ،  وأن     50

 وتعتبر هـذه الفقـرة      2وسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة الحياد وهي            على أن مت  

0.05αدالة إحصائياً عند   وهذا يعني أن هناك عدم موافقة بصورة جوهرية من قبل أفراد العينة            ،  =

  . على هذه الفقرة

حـوافز القـانون    قـرات مجـال     أن المتوسط الحسابي لجميع ف    ) 18/5(وبشكل عام يبين الجدول     

 أي  2.11يساوي    كأحد المعايير المتبعة لتقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار         للمستثمرين

، وأن  50الدرجـة المتوسـطة     ال يختلف جوهرياً عن      وهو   52.83أن المتوسط الحسابي النسبي     

 مما يـدل علـى أن       0.000وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      1.000تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال   

 وتعتبـر هـذه   2درجة الحياد وهـي  ال يختلف جوهرياً عن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال     

0.05αالفقرة غير دالة إحصائياً عند     وهذا يعني أن هناك حياد من قبل أفراد العينة على هـذه            ،  =

 لكـن يكمـن    كافية بشكل عام لتشجيع االستثماريمكن القول بأن حوافز القانون    وبذلك فإنه   (.الفقرة
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هناك قصور في تطبيق     وهذا يدل على أن   ، الخلل في عدم تنفيذ مجمل رزمة الحوافز للمستثمرين       

مزايا القانون حيث يتم تطبيق الجزء      و  القانون بما يكفل تمتع جميع المشاريع االستثمارية بحوافز         

  .) االخريت اإلعفاءاالمتعلق فقط باإلعفاء الضريبي وعدم تنفيذ

  :الفرضية الفرعية الثانية 

  "ضمانات القانون للمستثمرين يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة في تشجيع االستثمار  تحسين "

   )19/5( جدول 

  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال ضمانات القانون للمستثمرين

  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %9.81  غير موافق بشدة

 %52.40 غير موافق

 %20.88 محايد

 %15.87 موافق

 %1.04  موافق بشدة

  
ضـمانات القـانون    يوافقون على أن    ال  من أفراد العينة     % 62.21أن ما نسبته      ) 19/5(يبين جدول   
ويعـزى ذلـك إلـى أن        لدى الهيئة يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة في تشجيع االسـتثمار ،              للمستثمرين

 % 16.91 في حين ما نـسبته       منحها القانون للمستثمر المحلي واألجنبي غير كافية،      الضمانات التي ي  
 بعض الرضا من المستثمر المحلي عن بعـض الـضمانات           وهذا يعزى إلى  من أفراد العينة يوافقون     

  .المنصوص عليها في القانون
ون ضـمانات القـان   مـن فقـرات مجـال       ) 8-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         

إستبانة الدراسة، وقد    في    وهو أحد معايير تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار         للمستثمرين
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلـي درجـة             تم استخدام اختبار اإلشارة     

  أم ال 2الحياد وهي 
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  )20/5(جدول 

  )ضمانات القانون للمستثمرين(من فقرات مجال  لكل فقرة (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي

المتوسط 

الحسابي 

  النسبي

  قيمة  الرتبة

  االختبار

قيمة 

  االحتمال

(Sig.) 

 0.000* 5.77- 5 %31.67 1.27  القانون يقدم ضمانات كافية للمستثمر المحلي   .1

 0.000* 6.52- 6 %26.67 1.07  القانون يقدم ضمانات كافية للمستثمر األجنبي   .2

3.   

القانون يضمن تطبيق نظـام الحـوافز بنزاهـة         

  وشمولية دون تدخل االعتبارات الشخصية

   

2.05 51.25% 2 0.35 0.728 

 0.001* 3.32- 4 %40.00 1.60   الحوافزمام تطبيقأالقانون يضمن تذليل العقبات    .4

5.   
القانون يـضمن الـسرية للمعلومـات الخاصـة      

  بالمستثمرين
2.39 59.75% 1 2.62 *0.009 

6.   
القانون يضمن تسوية النزاعات بين المـستثمرين       

  وجهات االختصاص
1.68 42.08% 3 -2.39 *0.017 

7.   
القانون يضمن حق اإلقامة للمستثمر الخارجي في       

  فلسطين
0.82 20.42% 7 -7.14 *0.000 

8.   
القانون يضمن حق التملك للمستثمر األجنبي فـي     

  فلسطين
0.82 20.42% 7 -7.14 *0.000 

  جميع 

  فقراتال
1.46 36.47%  -5.12 *0.000 

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
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القانون يضمن السرية للمعلومـات      "الخامسةبالنسبة للفقرة   المتوسط الحسابي   أن  ) 20/5(يبين الجدول   

 59.75أي أن المتوسط الحـسابي النـسبي        ) 4 الكلية من    الدرجة (2.39بلغ   " الخاصة بالمستثمرين 

تـساوي   )Sig(.قيمة االحتمال ،  وأن )الدرجة المتوسطة حسب مقياس ليكرت (50وهو أكبر من    

 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة          2.62وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.009

0.05αالفقرة دالة إحصائياً عند    وتعتبر هذه    2قد زاد عن درجة الحياد وهي        وهـذا يعنـي أن     ،  =

  . هناك موافقة جوهرية من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

فقـد   " القانون يضمن حق اإلقامة للمستثمر الخارجي في فلسطين        "السابعةويبين الجدول أنه بالنسبة للفقرة      

 وهو أقـل مـن الدرجـة        20.42سط الحسابي النسبي     أي أن المتو   0.82بلغ المتوسط الحسابي    

 7.14-وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال    ،  وأن     50المتوسطة  

 وتعتبر هـذه  2مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة الحياد وهي     

0.05αالفقرة دالة إحصائياً عند    وهذا يعني أن هناك عدم موافقة بصورة جوهرية مـن قبـل            ،  =

  . أفراد العينة على هذه الفقرة

القانون يضمن تطبيق نظام الحوافز بنزاهة وشمولية دون تدخل االعتبارات الشخصية            "الثالثةأما بالنسبة للفقرة    

 وهـو يقتـرب مـن       51.25 أي أن المتوسط الحسابي النسبي       2.05فقد بلغ المتوسط الحسابي     " 

وقيمة اختبار اإلشارة يساوي     0.728تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال    ،  وأن     50الدرجة المتوسطة   

 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهرياً عن درجـة الحيـاد                  0.35 

0.05α وتعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائياً عند       2وهي   وهذا يعني أن هناك حياد مـن قبـل         ،  =

  . أفراد العينة على هذه الفقرة

بـصورة  يقـل    الفقـرات أن المتوسط الحسابي لجميع     ) 20/5(يالحظ من خالل جدول     

حيـث كـان المتوسـط      تين الثالثة والخامسة     باستثناء الفقر  2معنوية عن درجة الحياد     
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أن ) 26(بشكل عام يبين الجدول     و. 42.08إلى   20.42الحسابي النسبي يتراوح ما بين      

 كأحـد المعـايير     ضمانات القانون للمـستثمرين   المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال      

 أي أن المتوسـط     1.46يـساوي    المتبعة لتقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار      

قيمـة االحتمـال   ، وأن 50 من الدرجة المتوسـطة  أقلوهو  36.47 الحسابي النسبي 

.)Sig(   مما يدل علـى أن متوسـط        5.12-وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي 

ـ  2عن درجة الحياد وهي  قلدرجة االستجابة لهذا المجال قد      ضـمانات  ؤثر  وبـذلك ت

 تأثيراً ذو داللة إحصائية على تقييم فعالية إجراءات هيئـة تـشجيع             القانون للمستثمرين 

0.05αعند مستوى داللة     االستثمار موافقة من قبل أفراد    عدم  وهذا يعني أن هناك     ،   =

نه يجب تعديل قانون االستثمار بمـا       يمكن القول أ  وبذلك فإنه   (. العينة على هذا المجال   

 وخصوصا إضافة ضمانات كافيـة للمـستثمر        ، إلى زيادة الضمانات للمستثمرين    ىيؤد

  .  )لى االستثمار في فلسطينلك من اجل تشجيع رأس المال األجنبي عذاألجنبي و

تعديل قانون االستثمار وتفعيل نظام الحوافز يساهم في        "أي تم إثبات الفرضية الثانية       "

  ."دعم و جذب االستثمار

  : الثالثةة لفرضية الرئيسا 5.2.3  

  ".تحسين مناخ االستثمار في فلسطين يساهم في جذب رؤوس األموال لفلسطين"

  -:لى عدة فرضيات فرعية كما يلية إالرئيسوتقسم الفرضية 

  :الفرضية الفرعية األولى 

  "تحسين صعيد السياسة العامة يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة في تشجيع االستثمار  "
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  )21/5( جدول 

  صعيد السياسة العامة النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال

  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %0.00  غير موافق بشدة

 %0.26 غير موافق

 %3.33 محايد

 %32.82 موافق

 %63.59 موافق بشدة

  

صـعيد  هناك قيود علـى   من أفراد العينة يوافقون على أن  % 96.41أن ما نسبته      ) 21(يبين جدول   

ويعزى ذلك إلى عدم وجود سياسة عامة تتسم بالوضوح وعدم وجود خطط تنمويـة               ،   السياسة العامة 

أيضا هناك   ،باإلضافة إلى عدم وضوح الرؤيا السياسية واألمنية في المنطقة        ، ثمارللنهوض بواقع االست  

تعيق تقدم االستثمار من حيث اإلغالق المتكرر للمعابر وارتفاع تكلفة النقل واألجـور             عقبات مستمرة   

مـن أفـراد العينـة ال       فقط  % 0.26 في حين ما نسبته      ، وازدياد حالة الفقر والبطالة في قطاع غزة      

  .على ذلكافقون يو

 صعيد الـسياسة العامـة    من فقرات مجال    ) 13-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         

إستبانة الدراسة، وقد تم استخدام      في   وهو أحد معايير تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار        

 2درجة الحياد وهـي     لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلي           اختبار اإلشارة   

  .أم ال
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  )22/5(جدول 

  )صعيد السياسة العامة( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي

المتوسط الحسابي 

  النسبي

  قيمة  الرتبة

  االختبار

  قيمة االحتمال

(Sig.) 

  لمعابرقيود على حرية حركة البضائع واألفراد خالل ا.1
3.63 90.83% 7 7.62 0.000 

 0.000 7.62 2 %92.50 3.70   متدهورإغالقات متكررة للمعابر ووضع امني.2

 0.000 7.62 4 %92.08 3.68   التحكم اإلسرائيلي في الصادرات والواردات.3

4.
الترهل والفـساد اإلداري فـي المؤسـسات المختـصة          

   باالستثمار
3.53 88.33% 12 7.28 0.000 

 0.000 7.42 10 %89.58 3.58  وجد مخططات للمناطق الصناعية والخدمية الحرة ال ي.5

 0.000 7.55 9 %90.42 3.62  عدم تفعيل االتفاقيات التجارية بين فلسطين ومحيطها.6

 0.000 7.48 11 %88.33 3.53  عدم تشجيع القطاع العام للقطاع الخاص على االستثمار.7

 0.000 7.62 8 %90.42 3.62  قتصاد الوطنيعدم وجود خطط تنويه للنهوض باال.8

 0.000 5.96 13 %77.92 3.12   بين مؤسسات االستثمارتتضارب االختصاصا.9

 0.000 7.62 6 %91.25 3.65  بنية تحتية غير مالئمة لالستثمار10

 0.000 7.62 2 %92.50 3.70  والفقرارتفاع نسبة البطالة 11

 0.000 7.62 5 %92.08 3.68  ارتفاع أسعار المواد الخام 12

 0.000 7.62 1 %92.92 3.72  ارتفاع تكلفة النقل واألجور13

 0.000 7.62  %89.94 3.60  جميع فقرات المجال

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
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 " رتفاع تكلفة النقل واألجـور    ا "الثالثة عشر بالنسبة للفقرة   المتوسط الحسابي   أن  ) 22/5(يبين الجدول   

 50وهـو أكبـر مـن        92.92أي أن المتوسط الحسابي النسبي      ) 4الدرجة الكلية من     (3.72بلغ  

وقيمـة   0.000تـساوي    )Sig(.قيمة االحتمال   ،  وأن    )الدرجة المتوسطة حسب مقياس ليكرت    (

فقرة قـد زاد عـن       مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه ال         7.62اختبار اإلشارة يساوي    

0.05α وتعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند      2درجة الحياد وهي     وهذا يعني أن هناك موافقـة      ،  =

  . جوهرية من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

فقـد بلـغ    "  بين مؤسـسات االسـتثمار   تتضارب االختصاصا  "التاسعةويبين الجدول أنه بالنسبة للفقرة      

 وهو أقل من الدرجة المتوسطة      77.92 أي أن المتوسط الحسابي النسبي       1.38لمتوسط الحسابي   ا

 مما يـدل    5.92وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال    ،  وأن     50

 وتعتبر هذه الفقـرة     2 عن درجة الحياد وهي      زادعلى أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد         

0.05αإحصائياً عند دالة   وهذا يعني أن هناك موافقة بصورة جوهرية من قبل أفـراد العينـة             ،  =

  . على هذه الفقرة

 يزيد بصورة معنوية عن درجة      الفقراتالمتوسط الحسابي لجميع    ) 22/5(يالحظ من خالل جدول     

  . 92.92 إلى 77.92 حيث كان المتوسط الحسابي النسبي يتراوح ما بين 2الحياد 

 صعيد السياسة العامة  أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال       ) 22/5(وبشكل عام يبين الجدول     

 أي أن المتوسط    3.60يساوي   كأحد المعايير المتبعة لتقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار        

تساوي  )Sig(.مال  قيمة االحت ، وأن   50 وهو أكبر من الدرجة المتوسطة       89.94الحسابي النسبي   

 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال          7.62وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000

 بدرجة كبيرة جداً مـن أفـراد       وبذلك وهذا يعني أن هناك موافقة        2قد زاد عن درجة الحياد وهي       

 يمكن القـول لك فإنه وبذ. وجود قيود وصعوبات على صعيد السياسة العامة لدى الهيئة       العينة على   
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اء خطط تنموية عاجلـة لرفـع أد      إلى   بحاجة    الفلسطينية أن السياسة العامة المتبعة من قبل السلطة      

وتبنـي سياسـة    ،  المعوقات التي تحد من زيادة االستثمار      االقتصاد الفلسطيني والعمل على تالفى    

  .السوق المفتوح

  :الثانيةالفرضية الفرعية 

يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة في تشجيع        قانونية والتشريعية والقضائية  صعيد السياسة ال   تحسين   "

  "االستثمار 

   )23/5( جدول 

  صعيد السياسة القانونية والتشريعية والقضائية النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال

  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %24.17  غير موافق بشدة

 %42.92 غير موافق

 %13.95 محايد

 %17.71 موافق

 %1.25 موافق بشدة

  

يوافقون علـى أن صـعيد الـسياسة        ال  من أفراد العينة     % 67.09ا نسبته     أن م ) 23/5(يبين جدول   

ويعـزى   يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة في تشجيع االستثمار ،           مناسب و القانونية والتشريعية والقضائية    

 للتطور أسوة بالدول المجاورة من حيث تبني سياسات         ذلك إلى أن قوانين االستثمار في فلسطين بحاجة       

،  وزيادة الحوافز وتوفير الضمانات الكافية لالستثمار في فلـسطين           ، الحديثة تشجيع االستثمار األجنبي  

  .من أفراد العينة ال يوافقون% 18.96 في حين ما نسبته وعدم تضارب القوانين،

صعيد السياسة القانونيـة    من فقرات مجال    ) 8-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         
إسـتبانة   فـي    وهو أحد معايير تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار        والتشريعية والقضائية   
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لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت          الدراسة، وقد تم استخدام اختبار اإلشارة       
  .أم ال 2إلي درجة الحياد وهي 

  )24/5(جدول 

صعيد السياسة القانونية والتشريعية ( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  )والقضائية

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي

المتوسط الحسابي 

  النسبي
  الرتبة

  قيمة

  االختبار

قيمة 

  االحتمال
(Sig.) 

1.   
قانون تـشجيع االسـتثمار يـشجع       

  االستثمار
2.48 62.08% 1 3.57 0.000 

2.   
قــانون المــدن الــصناعية يــشجع 

  االستثمار
1.97 49.17% 3 -0.20 0.845 

3.   
إجــراءات االســتفادة مــن قــانون 

  االستثمار سهلة وواضحة
2.33 58.33% 2 2.29 0.022 

4.   
حوافز وضمانات قوانين االسـتثمار     

  كافية
1.23 30.83% 4 -6.12 0.000 

 0.000 7.36- 5 %16.25 0.65 الجهاز القضائي يضمن سيادة القانون   .5

6.   
الجهاز القضائي مؤهل للبـت فـي       

  قضايا االستثمار
0.52 12.92% 8 -7.48 0.000 

7.   
قـب تطبيـق    االمجلس التشريعي ير  

  قوانين االستثمار
0.55 13.75% 7 -7.29 0.000 

8.   
المجلس التشريعي يـدخل تعـديالت      

  علي قوانين االستثمار
0.58 14.58% 6 -7.21 0.000 

 0.000 7.03-  %32.24 1.29  مجالجميع فقرات ال

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  
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قـانون تـشجيع االسـتثمار يـشجع         "األولىبالنسبة للفقرة   المتوسط الحسابي   أن  ) 24/5(يبين الجدول   

 وهو أكبر من    62.08بي النسبي   أي أن المتوسط الحسا   ) 4الدرجة الكلية من     (2.48بلغ   " االستثمار

وقيمة  0.000تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال   ،  وأن    )الدرجة المتوسطة حسب مقياس ليكرت     (50

 مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قـد زاد عـن               3.57اختبار اإلشارة يساوي    

0.05α وتعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند      2درجة الحياد وهي     وهذا يعني أن هناك موافقـة      ،  =

  . جوهرية من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

فقـد بلـغ     " الجهاز القضائي مؤهل للبت في قضايا االسـتثمار        "السادسةويبين الجدول أنه بالنسبة للفقرة      

ة المتوسطة  وهو أقل من الدرج    12.92 أي أن المتوسط الحسابي النسبي       0.52المتوسط الحسابي   

 مما يـدل    7.48-وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال    ،  وأن     50

 وتعتبر هـذه الفقـرة      2على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد قل عن درجة الحياد وهي              

0.05αدالة إحصائياً عند   صورة جوهرية من قبل أفراد العينة      وهذا يعني أن هناك عدم موافقة ب      ،  =

  . على هذه الفقرة

 أي 1.97فقد بلغ المتوسط الحسابي  " قانون المدن الصناعية يشجع االسـتثمار   "الثانيةأما بالنسبة للفقرة    

قيمة االحتمال   ،  وأن     50 وهو يقترب من الدرجة المتوسطة       49.17أن المتوسط الحسابي النسبي     

.)Sig(   مما يدل على أن متوسـط درجـة         0.20- اختبار اإلشارة يساوي     وقيمة 0.845تساوي 

 وتعتبر هذه الفقرة غيـر دالـة        2االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهرياً عن درجة الحياد وهي           

0.05αإحصائياً عند   . وهذا يعني أن هناك حياد من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، =

صـعيد الـسياسة   أن المتوسط الحسابي لجميع فقـرات مجـال        ) 24/5( الجدول   وبشكل عام يبين  

 كأحد المعايير المتبعة لتقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار        القانونية والتشريعية والقضائية    

، وأن  50 من الدرجة المتوسطة     أقل وهو   32.24 أي أن المتوسط الحسابي النسبي       1.29يساوي  
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 مما يـدل علـى أن       7.03-وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي   )Sig.(قيمة االحتمال   

 وبـذلك يـؤثر أداء الكـادر        2عن درجة الحياد وهي     قل  متوسط درجة االستجابة لهذا المجال قد       

. موافقة من قبل أفراد العينة على هذا المجـال        عدم  وهذا يعني أن هناك     ،  الوظيفي تأثيراً ذو داللة     

  على الحد الـذي يعمـل علـى        ن القول أن قوانين االستثمار غير كافية ومتطورة       يمكوبذلك فإنه   (

 قيامـه بـدوره التـشريعي       مباإلضافة إلي تعطيل عمل المجلس التشريعي وعد      ، تشجيع االستثمار 

وباإلضافة أيضا فهناك قصور في أداء الجهاز القضائي من حيـث عـدم اختـصاصه           ، المعروف

  .) فلسطينومتابعته لقضايا االستثمار في

   :الثالثةالفرضية الفرعية 

  مارتحسين الصعيد المالي و المصرفي والنقدي يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة في تشجيع االستث

  )25/5( جدول 

  النسب المئوية لدرجات االستجابة لمجال الصعيد المالي و المصرفي والنقدي

  %النسبة المئوية   درجة االستجابة

 %0.00  غير موافق بشدة

 %0.00 غير موافق

 %5.17 محايد

 %47.08 موافق

 %47.75 موافق بشدة

  

هناك قيـود وعقبـات      من أفراد العينة يوافقون على أن      % 94.83أن ما نسبته      ) 25/5(يبين جدول   

 تبني الـسلطة الفلـسطينية      عدمويعزى ذلك إلى    ،   الصعيد المالي و المصرفي والنقدي    على  مستوي    
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، يت للمشاريع االستثمارية كجزء من خطـة إلنعـاش االقتـصاد الفلـسطين            لبرامج إقراض و إعانا   

وال ، تـشجيع االسـتثمار   ل  اإلقراض باإلضافة إلى عدم وجود مؤسسات مصرفية متخصصة في مجال        

وعدم ،  االقتصاد دوات السياسة النقدية للتأثير على     السلطة وعجزها عن استخدام أ     حرمانيمكن تجاهل   

من أفراد العينة   فقط  % 0.00 في حين ما نسبته      ق نمو االستثمار  يفلسطيني يع تفعيل سوق رأس المال ال    

  .على ذلكال يوافقون 

الـصعيد المـالي و     من فقـرات مجـال      ) 10-1(تم اختبار هذه الفرضية من خالل الفقرات من         

إسـتبانة   فـي    وهو أحد معايير تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االسـتثمار          المصرفي والنقدي 

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصـلت          سة، وقد تم استخدام اختبار اإلشارة       الدرا

  .أم ال 2إلي درجة الحياد وهي 

  )26/5(جدول 

  )الصعيد المالي و المصرفي والنقدي( لكل فقرة من فقرات مجال (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال 

  الفقرة  م
المتوسط 

  الحسابي

بي المتوسط الحسا

  النسبي

  قيمة  الرتبة

  االختبار

  قيمة االحتمال

(Sig.) 

1.

عدم وجود إنفاق حكومي علـى القطاعـات        

   يهدد االستثماراالقتصادية

  

3.52 87.92% 1 7.55 0.000 

2.
 يحد  عدم إتباع سياسة إقراض حكومي رشيدة     

  من االستثمار
3.48 87.08% 2 7.48 0.000 

3.
ـ    ارتفاع أسعار الفائدة في البنـوك      ن  يحـد م

  االستثمار
3.28 82.08% 10 7.00 0.000 

 0.000 7.28 9 %83.75 3.35  صعوبة الحصول على تمويل طويل األجل .4
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5.
 يحد مـن     بنوك إقراض مختصة   عدم وجود 

   االستثمار
3.43 85.83% 7 7.48 0.000 

6.
عدم وجود آليات إلقراض المشاريع الصغيرة      

   يحد من االستثمارفي فلسطين
3.42 85.42% 8 7.42 0.000 

7.
 يحـد   عدم تفعيل عمل سلطة النقد الفلسطينية     

  من االستثمار
3.47 86.86% 3 7.35 0.000 

8.
 عامل طـرد    عدم وجود نقد وطني فلسطيني    

  لالستثمار
3.43 85.83% 5 7.42 0.000 

9.
 يؤثر  عدم تفعيل سوق رأس المال الفلسطيني     

  سلبا علي االستثمار
3.43 85.83% 4 7.48 0.000 

10.
 سوق التـامين فـي القطاعـات        عدم تفعيل 

   يحد من االستثماراإلنتاجية والخدمية
3.43 85.83% 5 7.55 0.000 

  جميع

 فقرات 

  المجال

3.43 85.63%  7.62 0.000 

0.05α المتوسط الحسابي دال إحصائياً عند مستوي داللة * =.  

عدم وجـود إنفـاق حكـومي علـى          "األولىرة  بالنسبة للفق المتوسط الحسابي    أن   )26/5(يبين الجدول 

أي أن المتوسـط الحـسابي      ) 4الدرجة الكلية مـن      (3.52بلغ   "  يهدد االستثمار  القطاعات االقتصادية 

قيمة االحتمـال   ،  وأن    )الدرجة المتوسطة حسب مقياس ليكرت     (50وهو أكبر من     87.92النسبي  

.)Sig(   مما يدل علـى أن متوسـط درجـة          7.55وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي 

 وتعتبـر هـذه الفقـرة دالـة إحـصائياً           2االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهـي           

0.05αعند   . وهذا يعني أن هناك موافقة جوهرية من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، =
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فقـد بلـغ     "  يحد من االسـتثمار    اع أسعار الفائدة في البنوك    ارتف "الثالثةويبين الجدول أنه بالنسبة للفقرة      

مـن الدرجـة    أكبـر    وهـو    82.08 أي أن المتوسط الحسابي النسبي       3.28المتوسط الحسابي   

 7.00وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي   )Sig(.قيمة االحتمال    ،  وأن     50المتوسطة  

 وتعتبر هذه   2 عن درجة الحياد وهي      زادفقرة قد   مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه ال        

0.05αالفقرة دالة إحصائياً عند    وهذا يعني أن هناك موافقة بصورة جوهرية من قبـل أفـراد            ،  =

  . العينة على هذه الفقرة

 يزيد بصورة معنوية عن درجة      الفقراتالمتوسط الحسابي لجميع    ) 26/5(يالحظ من خالل جدول     

  . 87.92 إلى 82.08 حيث كان المتوسط الحسابي النسبي يتراوح ما بين 2حياد ال

الصعيد المـالي و المـصرفي      وبشكل عام يبين الجدول أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات مجال           

 أي أن   3.43يـساوي     كأحد المعايير المتبعة لتقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار         والنقدي

قيمـة االحتمـال    ، وأن   50 وهو أكبر من الدرجة المتوسـطة        85.63ي النسبي   المتوسط الحساب 

.)Sig(   مما يدل علـى أن متوسـط درجـة          7.62وقيمة اختبار اإلشارة يساوي      0.000تساوي 

بدرجـة   وبذلك وهذا يعني أن هناك موافقة        2االستجابة لهذا المجال قد زاد عن درجة الحياد وهي          

. وجود قيود وصعوبات على صعيد السياسة العامة لـدى الهيئـة          على  فراد العينة   كبيرة جداً من أ   

  التمويل الالزم إلقامـة المـشروعات      لقول أن هناك صعوبة في الحصول على      يمكن ا وبذلك فإنه   (

 رأس المال الذاتي مما يضع عوائـق أمـام إقامـة مـشاريع              االستثمارية واقتصار التمويل على   

  .)وطنيالمردود الاقتصادية ذات 

تحسين مناخ االستثمار في فلسطين يساهم في جذب "لك تثبت الفرضية الثالثة في البحث  وبذ

  ".رؤوس األموال لفلسطين
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  :الفرضية الرابعة الرئيسة 5.2.4

تقييم فعاليـة إجـراءات هيئـة تـشجيع         ( لكل من     بين المبحوثين  توجد فروق ذات داللة إحصائية    

 إلى كـل مـن      تعزى) ظام ضمانات قانون االستثمار   ون، االستثمار، نظام حوافز قانون االستثمار    

  ) طبيعة المشروع- إجمالي رأس المال المشروع-تصنيف االستثمار(-:المتغيرات المستقلة التالية

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهـو اختبـار             " وتني-مان"تم استخدام اختبار    

  ن البياناتغير معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين م

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية         "  واالس –كروسكال  " كذلك تم استخدام اختبار     
  . متوسطات أو أكثر3  يصلح لمقارنة وهذا االختبار الالمعلمي

  تصنيف االستثمار: أوالُ

   )27/5(جدول                                                 

   تصنيف االستثمار-رابعة نتائج الفرضية ال
  )Sig(قيمة االحتمال   وتني-قيمة اختبار مان  المجال

 0.326 66.000  أداء الكادر الوظيفي

 0.902 90.500  خدمات ما قبل االستثمار

 0.079 44.500 خدمات ما بعد االستثمار

 0.551 77.000  تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار

 0.751 85.000  ثمرينحوافز القانون للمست

 0.144 52.500  ضمانات القانون للمستثمرين

 0.316 65.500  م1998 للعام 1تقييم  بنود قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم

 0.288 64.500  صعيد السياسة العامة

 0.792 86.500  صعيد السياسة القانونية والتشريعية والقضائية

 0.710 83.500 ديالصعيد المالي و المصرفي والنق

 0.726 84.000  تقييم مناخ االستثمار في فلسطين



 138

لكل مـن  ) .Sig(تبين أن قيمة االحتمال    "  وتني –مان  "أنه باستخدام اختبار    ) 27/5(يوضح جدول   

، تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار، نظام حوافز قـانون االسـتثمار           (مجاالت الدراسة   

0.05αكانت أكبر من مستوى الداللة      ) ستثمارونظام ضمانات قانون اال     ومن ثم فإنه ال يمكـن       =

قبول الفرضية القائلة بأنة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة عند مـستوى                

اءات  تقيـيم فعاليـة إجـر      أي أنه ال يوجد اختالف جوهري في الرأي حـول         ، α=05.0داللة  

 هذا إلي معاملـة قـانون االسـتثمار         ويعزى، )محلي، أجنبي (حسب تصنيف االستثمار    االستثمار  

حيث لم يميز القانون بين االستثمار المحلـي        ، الفلسطيني للمستثمر األجنبي كما المستثمر المحلي       

  . والضماناتتواألجنبي في االمتيازا

  )28/5(جدول                               رأس المال: ثانياً

   رأس المال-نتائج الفرضية الثانية 
  )Sig(قيمة االحتمال   وتني-قيمة اختبار مان  المجال

 0.722 998.000  أداء الكادر الوظيفي

 0.029* 214.500  خدمات ما قبل االستثمار

 0.251 963.000 خدمات ما بعد االستثمار

 0.903 306.500  تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار

 0.577 989.000  حوافز القانون للمستثمرين

 0.150 247.500  ضمانات القانون للمستثمرين

 0.548 285.000  تقييم  بنود قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني 

 0.522 986.000  صعيد السياسة العامة

 0.279 263.500  صعيد السياسة القانونية والتشريعية والقضائية

 0.351 270.500 لي و المصرفي والنقديالصعيد الما

 0.570 286.500  تقييم مناخ االستثمار في فلسطين
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  0.05 الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوى داللة *

لكل مـن  ) .Sig(تبين أن قيمة االحتمال    "  وتني –مان  "أنه باستخدام اختبار    ) 28/5(يوضح جدول   

، جراءات هيئة تشجيع االستثمار، نظام حوافز قـانون االسـتثمار         تقييم فعالية إ  (مجاالت الدراسة   

ما عدا خدمات ما قبل االستثمار كانت أكبر من مستوى الداللـة            ) ونظام ضمانات قانون االستثمار   

0.05α  ومن ثم فإنه ال يمكن قبول الفرضية القائلة بأنة توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين       =

تقييم فعالية إجراءات ومناخ االستثمار مع       حول   α=05.0اد العينة عند مستوى داللة      إجابات أفر 

 مـدي    أي أنه ال يوجد اختالف جوهري في الرأي حـول          حجم رأس المال للمشروع االستثماري    

قـل  من مئة ألف إلي ا    ( حسب إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع         مناسبة البيئة االستثمارية  

حيث يتضح من تحليل المستجيبين بان      ، )$ مليون   5إلي اقل من    $ و من ا مليون     $  مليون 1من  

  .رأس مال المشاريع معظمه يقع في الفئة مابين مئة ألف إلي ملون دوالر

تبين "  وتني –مان  "بالنسبة إلى المجال الفرعي خدمات ما قبل االستثمار تبين أنه باستخدام اختبار             

0.05αكانت أقل من مستوى الداللة      ) .Sig(تمال  أن قيمة االح    يمكـن قبـول    ال  ومن ثم فإنـه    =

الفرضية القائلة بأنة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة عند مستوى داللـة                

05.0=α   المستثمر في المشروع    حسب إجمالي رأس المال      تقييم فعالية إجراءات االستثمار    حول

  ). $ مليون 5إلي اقل من $ ومن ا مليون $  مليون1من مئة ألف إلي اقل من (

   )29/5( جدول 

 لخدمات ما قبل االستثمار حسب رأس المالمتوسطات الرتب 

  متوسط الرتبة  إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع

 1,111.50  $ مليون1من مئة ألف إلي اقل من 

 214.50  $ مليون 5إلي اقل من $ ون من ا ملي
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يبين متوسطات الرتب إلجابات أفراد العينة حول خدمات ما قبل االستثمار وذلـك             ) 29/5(جدول  
  .حسب إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع

تبين أنه بالنسبة خـدمات مـا قبـل    ) 29/5(ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في الجدول رقم         

 1مئة ألف إلي اقل مـن       ( متوسط الرتبة إلجابات أفراد العينة وذلك رأس المال من           االستثمار كان 

، حيـث كانـت     )$ مليـون    5إلي اقل من    $ ا مليون   (كانت أكبر من حجم رأس المال       ) $مليون

هذا يعنـي درجـة     .  على الترتيب  214.50 و   1,111.50متوسطي الرتب في هذه الحالة تساوي       

مئـة ألـف   (دم خدمات ما قبل االستثمار كانت أكبر لدى رأس المال من   الموافقة على أن الهيئة تق    

  ).$ مليون1إلي اقل من 

   طبيعة المشروع: ثالثاً

   طبيعة المشروع-نتائج الفرضية الرابعة ): 30/5( جدول 
  )Sig(قيمة االحتمال   درجة الحرية  قيمة اختبار مربع كاي  األسلوب

 0.037* 4 10.241  أداء الكادر الوظيفي

 0.249 4 5.401  خدمات ما قبل االستثمار

 0.043* 4 9.848 خدمات ما بعد االستثمار

 0.052 4 9.406  تقييم فعالية إجراءات هيئة تشجيع االستثمار

 0.110 4 7.530  حوافز القانون للمستثمرين

 0.214 4 5.809  ضمانات القانون للمستثمرين

 0.153 4 6.693  طيني تقييم  بنود قانون تشجيع االستثمار الفلس

 0.960 4 0.627  صعيد السياسة العامة

 0.028* 4 10.838  صعيد السياسة القانونية والتشريعية والقضائية

 0.102 4 7.737 الصعيد المالي و المصرفي والنقدي

 0.885 4 1.160  تقييم مناخ االستثمار في فلسطين

  0.05 داللة الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً عند مستوى* 
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تبين أنه بالنسبة لباقي المجاالت  تبين أن        ) 30/5(ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        

0.05αلكل من منهم كانت أكبر من مستوى الداللة         ) .Sig(قيمة االحتمال     ومن ثم فإنه ال يمكن      =

إجراءات ة بين إجابات أفراد العينة حول       قبول الفرضية القائلة بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائي        

 تعزى إلى طبيعة المشروع ، أي أنه ال يوجد اختالف           االستثمار من خالل الهيئة العامة لالستثمار     

أي أن طبيعـة     . حسب طبيعة المـشروع     تقييم فعالية إجراءات االستثمار    جوهري في الرأي حول   

  .المشروع عامل غير مؤثر لتلك المجاالت

 يبين متوسطات الرتب إلجابات أفراد حول تلك المجاالت وذلـك حـسب طبيعـة               )31/5(جدول  

  .المشروع

 إلجابات حسب طبيعة المشروعمتوسطات الرتب ل ): 31/5( جدول رقم 

  متوسط الرتبة

خدمات ما بعد   أداء الكادر الوظيفي  طبيعة المشروع
  االستثمار

صعيد السياسة القانونية 
  والتشريعية والقضائية

 20.48 20.48 20.93 يصناع

 43.25 39.50 35.50 طبي

 29.79 24.29 25.64 زراعي

 39.88 33.88 43.63 خدماتي

 26.75 33.75 28.50 سياحي

  

تبين أنه بالنسبة ألداء الكادر الـوظيفي       ) 31(ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول رقم         

وع ذو الطبيعة الخدماتية كانـت أكبـر مـن          كان متوسط الرتبة إلجابات أفراد العينة وذلك للمشر       

طبيعة المشاريع األخرى ويلي ذلك المشروع الطبي حيث كان متوسطي الرتب في هـذه الحالـة                
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. على الترتيب وهي أكبر من متوسطات الرتب لباقي المشاريع األخرى          35.50،  43.63تساوي  

 تحسين أداء الكـادر الـوظيفي       هذا يعني درجة موافقة أعلى للمشاريع الخدماتية والطبية على أن         

  .يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة في تشجيع الستثمار

تبين أنه بالنسبة لباقي المجاالت  تبين أن        ) 30/5(ومن خالل نتائج االختبار الموضحة في جدول        

0.05αلكل من منهم كانت أكبر من مستوى الداللة         ) .Sig(قيمة االحتمال    ال يمكن   ومن ثم فإنه     =

إجراءات قبول الفرضية القائلة بأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة حول               

 تعزى إلى طبيعة المشروع ، أي أنه ال يوجد اختالف           االستثمار من خالل الهيئة العامة لالستثمار     

أي أن طبيعـة     . حسب طبيعة المـشروع     تقييم فعالية إجراءات االستثمار    جوهري في الرأي حول   

  .المشروع عامل غير مؤثر لتلك المجاالت

تقييم فعالية إجـراءات    (توجد فروق ذات داللة إحصائية لكل من        " لذا يمكن نفي الفرضية الرابعة    

تعزي إلى  ) ونظام ضمانات قانون االستثمار   ، هيئة تشجيع االستثمار، نظام حوافز قانون االستثمار      

 طبيعـة   - إجمالي رأس المـال المـشروع      - االستثمار فتصني(ةكل من المتغيرات المستقلة التالي    

  ).المشروع
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  ملخص الفصل

لما له أهمية في جذب ، يتصدر تحسين مناخ االستثمار في الدول النامية أولويات الحكومات فيها

  .وتنمية االقتصاد الوطني الفلسطيني يمر عبر هذه المرحلة الهامة، االستثمار األجنبي المباشر

د أشارت نتائج الدراسة إلي أن القطاع الصناعي هو األكبر حجما في النشاط االستثماري في فق

وأظهرت الدراسة تقييم لجميع مكونات البيئة االستثمارية في فلسطين من حيث ، قطاع غزة

  .إجراءات االستثمار و تقييم اإلطار القانوني والتشريعي لالستثمار

حيث ثبت ضعف مناخ االستثمار في ، اسة والتأكد من صحتها قام الباحث باختبار فرضيات الدر

ورصد ، ووجدت العديد من النواقص في القانون الفلسطيني الخاص بتشجيع االستثمار ، فلسطين

  .بعض الخلل في بنية وإجراءات هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية موضع الدراسة

وعدم مالئمة البنية التحتية ، ويج لالستثمارة الخاصة بالترأظهرت الدراسة ضعف السياسات العامو

  .لالستثمار في فلسطين
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 النتائج والتوصيات

  

  

  

  

  

  

 

  الفصل السادس
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  الفصل السادس

  : النتائج6.1

 الدراسة النظرية والميدانية التي قام بها الباحث حول دور الهيئة العامة لتشجيع بناءاً على

 فقد توصل الباحث إلى) لة قطاع غزةدراسة حا( ناالستثمار في تشجيع االستثمار في فلسطي

  -:النتائج التالية

  -: نتائج خاصة بالسمات العامة للمشاريع االستثمارية الحاصلة على تأكيد االستثمار6.1.1

 معظم الشركات المالكة للمشاريع االستثمارية هي شركات مساهمة خصوصية من حيث .1

أما باقي الشركات فهي شركات تضامن أو شركات ، %70التكوين القانوني لها وبلغت نسبتها

من إجمالي % 85معظم االستثمار هو استثمار محلي فلسطيني حيث بلغت نسبته و ،عائلية

 من منتجات الشركات يتم تسويقها في قطاع غزة% 100أن و، االستثمارات في قطاع غزة

  .والعراقيل اإلسرائيلية زةبحكم تواضع الطاقة اإلنتاجية للمشاريع في غوذلك %  83.33بنسبة

من رأس % 91.66معظم رأس المال المستثمر في هذه المشاريع هو رأس مال ذاتي بنسبة . 2

 مليون دوالرإلى تتراوح قيمة رأس مال المشاريع االستثمارية مابين مئة إلف ، مال هذه الشركات

  .من المشاريع المبحوثة% 80أمريكي للمشروع الواحد بنسبة 

  على ويتوزع النسبة الباقية % 53.33معظم االستثمارات في حدود مدينة غزة بنسبة تتركز  .3

  .شمال ووسط وجنوب القطاع

، % 63.00نسبته ويمثل ذلك ما الشركات هي مشاريع صناعية معظم طبيعة المشاريع لأن  .4

 مشاريع% 3.33،خدماتيمشاريع  6.67مشاريع زراعية، % 11.67 ، ةسياحيمشاريع % 15وأن

   طبية
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   -: نتائج خاصة بالبنية اإلدارية وأداء الكادر الوظيفي في الهيئة6.1.2

يتضح من نتائج الدراسة أن الكادر الوظيفي عموما مدرب ومؤهل لكنه ال يستخدم كافة صالحياته 

  -:ويتضح ذلك فيما يلي المناطة به

 مؤهل ومدرب على لهيئةمن أفراد العينة يوافقون على أن أداء الكادر الوظيفي لدى ا% 52 .1

  . يؤدى إلى تفعيل دور الهيئة في تشجيع االستثمارالتعامل مع المستثمرين بما

  يتابع قرار تطبيق اإلعفاءات مع الجهات المختصة في وزارة المالية الكادر الوظيفي ال. 2

نونية  يصدر الموافقة القانونية للمشاريع االستثمارية حسب المدة القاالكادر الوظيفي ال. 3

  .المنصوص عليها في قانون تشجيع االستثمار

أفاد المستثمرين بعدم وجود قفزة نوعية في مجال تخفيف البيروقراطية بعد إنشاء دائرة . 4

  .لالستثمار في الهيئة الخدمات الموحدة

 بعض التحسينات فيما يتعلق بتسريع إنجاز المعامالت الخاصة بالمستثمرين وتفعيـل   الحاجة إلى .5

  .في وزارة الماليةودائرة الجمارك  الهيئة في متابعة قرار اإلعفاء مع ضريبة الدخل موظفي دور

  -:خدمات ما قبل االستثمار لدى الهيئة نتائج خاصة ب6.1.3

يتضح من نتائج الدراسة أن هناك قصور واضح في تقديم خدمات ما قبل االستثمار من قبل الهيئة                 

  -:ضح ذلك فيما يليويت وعدم تبني سياسة ترويج فعالة

الهيئة ال تقوم بإصدار دليل سنوي منتظم لالستثمار في فلسطين يوضح الفرص االسـتثمارية               .1

  .المتاحة

وال تقدم المشورة الفنية الالزمـة       ،  الهيئة ال  تقدم خدمات دراسة جدوى للمشاريع االستثمارية         .2

  .للمستثمرين
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من % 85 وقد أيد ذلك ما نسبته       ى مصادر تمويل  تساعد المستثمرين في الحصول عل    ال  الهيئة   .3

  .ةأفراد العين

 وجد أن هناك قصور في المجال الترويجي لمشروعات االستثمار داخل وخارج فلسطين وأيـد               .4

  .من المستثمرين% 52ذلك ما نسبته أكثر من 

 علـي    قبل الحصول  امة لتشجيع االستثمار في مرحلة م     اهناك قصور واضح في أداء الهيئة الع       .5

  .من المستثمرين% 68 وأيد ذلك أكثر مناالستثمار

  -: نتائج خاصة بخدمات ما بعد االستثمار لدى الهيئة6.1.4

 عليهـا فـي     صبعد منح الحوافز المنصو    ن الهيئة ال تمارس دورها في تقديم خدمات ما        فإعموما  

  -:قانون تشجيع االستثمار ويتضح ذلك فيما يلي

المستثمر والهيئة بعد حصول المستثمر علي شهادة اإلعفاء الـضريبي           انقطاع العالقة ما بين      . 1

  .والجمركي

 الهيئة ال تساعد المستثمرين في الحصول على تصاريح الدخول والخروج وأيد ذلك ما نـسبته                .2

  من المستثمرين% 85

رية ن الهيئة ال تساعد في تطوير المشاريع االسـتثما         من المستثمرين بأ   %80 أفاد ماال يقل عن    .3

  .بعد االستثمار

  .من المستثمرين أن الهيئة ال تتابع قضايا فنية كالتصدير والدعم ما بعد االستثمار% 82 أفاد .4

 بعـد   الهيئة تساعد في تذليل العقبات التي تواجه المـستثمرين        ن  ثمرين بأ من المست % 70 أفاد   .5

  .مرحلة االستثمار

 خـدمات مـا بعـد االسـتثمار    يئة تقوم بتقـديم  الهيوافقون على أن ال من أفراد العينة    % 75 .6

  .للمستثمرين بعد الحصول علي اإلعفاء الضريبي والجمركي
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  -: للمستثمرينقانون تشجيع االستثمارحوافز ب نتائج خاصة 6.1.5

لكن هناك بعض القـصور فـي   ، يتضح من نتائج الدراسة بان هناك رضا عام عن حوافز القانون         

و يكمن الخلل في عدم تطبيق جميـع        ، ة والجمركية من قبل الهيئة    معالجة بعض المشاكل الضريبي   

مختصة كوزارة الماليـة    الحوافز المنصوص عليها في قانون تشجيع االستثمار من قبل الجهات ال          

  -:ويتضح ذلك فيما يليالفلسطينية 

وجد أن هناك رضا من قبل المستثمرين حول حوافز اإلعفاء الضريبي وبلـغ نـسبة الرضـا                 . 1

  . من المستثمرين79%

 وجد أن هناك رضا من قبل المستثمرين حول حوافز اإلعفاء الجمركي وبلـغ نـسبة الرضـا                  .2

  .من المستثمرين% 64

 قانون االستثمار ال يقدم حوافز وإعفاءات علي مشاريع التطوير للمشروعات االستثمارية وأيد             .3

  % .66ذلك نسبة 

مـن  % 60ية لمستلزمات اإلنتاج لالستثمار أيد ذلـك         قانون االستثمار ال يقدم إعفاءات جمرك      .4

  .أفراد العينة

ؤدى إلى تفعيل دور الهيئة     وت  كافية نحوافز القانون للمستثمري    أن  يؤكد معظم المستثمرين على    .5

  .في تشجيع االستثمار

  -: للمستثمرينقانون تشجيع االستثمار بضمانات  نتائج خاصة6.1.6

ا القانون للمستثمر المحلي واألجنبي علي حد سواء غيـر كافيـة            يتضح أن الضمانات التي يقدمه    

  -:ويتضح ذلك فيما يليوبحاجة على تعديل 

 للعمل  القانون ال يقدم ضمانات كافية للمستثمر األجنبي      أن  % 74 يؤكد معظم المستثمرين بنسبة      .1

  .في فلسطين
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م ضمانات كافيـة للمـستثمر      القانون ال يقد  أن  % 69 يؤكد معظم المستثمرين المبحوثين بنسبة       .2

  . في فلسطينالمحلي

مـن  % 80 وأكد ذلك ما نـسبته       القانون ال يضمن حق اإلقامة للمستثمر الخارجي في فلسطين         .3

  .المستثمرين

أيـضا مـن    % 80 يد ذلك بنسبة     القانون ال يضمن حق التملك للمستثمر األجنبي في فلسطين        . 4

  .مجتمع المستثمرين

ؤدى إلى  غير كافية وال ت    ضمانات القانون للمستثمرين  اد العينة على أن     من أفر  % 62.21أكد   .5

  .تفعيل دور الهيئة في تشجيع االستثمار

  -: في فلسطينصعيد السياسة العامة نتائج خاصة ب6.1.7

يتضح من الدراسة أن السياسة العامة في فلسطين غير فعالة في تبني سياسة تـشجيع االسـتثمار                 

  -:ضح ذلك فيما يليويتالمحلي واألجنبي 

 لتحسن منـاخ    صعيد السياسة العامة   كبيرة على    اًهناك قيود   أن من المستثمرين  % 96.41أكد   .1

  .االستثمار

 بين مؤسسات االستثمار في     تمن المستثمرين علي وجود تضارب في  االختصاصا       % 78 أكد   .2

  .هيكل السلطة الفلسطينية

  .الفساد اإلداري في المؤسسات المختصة باالستثمار ومن المستثمرين بوجود ظاهرة% 88د  أفا.3

 يحد من   عدم تشجيع القطاع العام للقطاع الخاص على االستثمار       من المستثمرين بأن    % 88 أكد   .4

  .االستثمار

 المنـاطق الـصناعية     ة وخطط لتنمي  عدم وجود مخططات للمناطق الصناعية والخدمية الحرة       .5

  .وتأهيلها
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قيود كبيرة على حرية حركة البـضائع واألفـراد خـالل           ين أن هناك    من المستثمر % 90 أكد   .6

  . وعدم تمكن السلطة من فرض السيطرة علي المعابر يعيق تقدم االستثمارالمعابر

 فـي قطـاع غـزة        ارتفاع نسبة البطالة وزيادة حدة الفقر     من المستثمرين على أن       % 92 أكد   .7

  .يعيق تحقيق الخطط التنموية العامة

  -:صعيد السياسة القانونية والتشريعية والقضائيةائج خاصة ب نت6.1.8

هناك قصور واضح في أداء المجلس التشريعي الفلسطيني في متابعة وتحديث التشريعات الناظمة             

  -:ويتضح ذلك فيما يلي  الصحيح تفعيل القضاء ليأخذ دورهموعد، لالستثمار

ال يقوم بدوره في مراقبة أداء الـسلطة         أن المجلس التشريعي     من المستثمرين على  % 86 أكد   .1

  .التنفيذية

  .ن المجلس التشريعي ال يقوم بتعديل قوانين االستثمار في فلسطين أكد معظم المستثمرين بأ.2

ن الجهاز القضائي غير مؤهـل للبـت فـي قـضايا النزاعـات              لعينة بأ من أفراد ا  % 83 أكد   .3

  .طاع غزةاالستثمارية وانه غير كافل لسيادة القانون في ق

مناسـب   أن صعيد السياسة القانونية والتـشريعية والقـضائية          المستثمرين ال يرون  من  % 67 .4

  .لتهيئة مناخ جيد لالستثمار في فلسطين

  -: نتائج خاصة بصعيد القطاع المالي والمصرفي6.1.9

يل آليات   وإيجاد وتفع ، يتضح من الدراسة أن القطاع المالي والمصرفي بحاجة لتنظيم وإعادة هيكلة          

  -:ويتضح ذلك فيما يليقراض الصغير لمشاريع االستثمارية لإل

 لإلقراض في البنوك مرتفعـة ممـا يحـد مـن            ة من المستثمرين أن أسعار الفائد     %85يؤكد  . 1

  .االستثمار
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عيـق  يمن المستثمرين بعدم وجود بنوك إقراض مختصة في مجال االستثمار مما            % 85يؤكد  . 2

  .نمو االستثمار

عدم وجود آليات إلقراض المشاريع الصغيرة في فلـسطين         أن   على   من المستثمرين % 85د  كأ. 3

  .يحد من االستثمار

  . االستثمارأس المال الفلسطيني يؤثر سلبا على أن عدم تفعيل سوق ريؤكد المستثمرون على. 4

 عدم وجود إنفاق حكومي ودعـم للقطاعـات         أن علىمن المستثمرين   % 88وأكد ذلك حوالي    . 6

  .االقتصادية يهدد االستثمار
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   التوصيات6.2

وخـصوصا  ،  تبني سياسات تشجيعية لالستثمار في بلدانها        تتنافس الدول في العصر الحديث على     

حيث يتم تعديل قوانين تشجيع االستثمار وتهيئة مناخ االستثمار         ،  المباشر تشجيع االستثمار األجنبي  

  .ا يتالءم وخلق بيئة استثمارية مناسبة وتعديل القوانين الضريبية بم

ومن أهم مكونات المناخ االستثماري الجيد هي بناء مؤسسة تشجيع االستثمار بشكل مهني متطور              

  .لقائمون على االقتصاد واالستثمارلتطبيق سياسة تشجيع االستثمار التي يعتمدها ا

جـل   بجملة من التوصيات مـن أ      االستثماريوصي الباحث الهيئة العامة لتشجيع      وفي هذا السياق    

  -:ويتحقق هذا من خالل القيام بما يلي، لنهوض بواقع االستثمار في فلسطينا

  -:لهيئة تشجيع االستثمار البنية اإلدارية 6.2.1

اة مع دول أخرى لالستفادة مـن الخبـرات          وتطبيق المحاك  ةإخضاع الموظفين لدورات تدريبي    .1

  .غزة في قطاع ةالهيئملين في ا ولتحسين أداء العاألخرى

 لتـسهيل   فتح مكاتب في دول خارجية للهيئة ومكاتب في نقاط العبور والمطارات في فلسطين            . 2

  .التواصل مع المستثمرين لغرض تسجيل مشروعاتهم

 تفـادي   يـتم  وتحديد وصف وظيفي لكل دائرة ووظيفة بحيـث       للهيئة  تحديث الهيكل التنظيمي    . 3

  .التضارب في العمل

فاعلة في الهيئة كدائرة الترويج ودائرة الدراسات والبحوث ودائرة العناية          الغير  لدوائر  تفعيل ا . 4

  .باالستثمار

استكمال مشروع المركز الموحد لالستثمار بحيث يشمل جميع منـدوبي الـوزارات المعنيـة              . 5

  .بتسهيل االستثمار
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  -:خدمات ما قبل االستثمارتقديم  6.2.2

  . فلسطين بشكل منتظم و سنويإصدار دليل لالستثمار في.1

  . وذلك لتحفيزهم وتشجيعهمدراسة الجدوى والمشورة الفنية للمستثمرينمجانية كتقديم خدمات  .2

  .الترويج الفعال من خالل المؤتمرات وورش العمل داخل وخارج فلسطين. 3

  .عمالإيجاد مراكز استشارية متخصصة في مجال دعم وتشجيع االستثمار وإنشاء حاضنات األ. 4

  . مصادر تمويل قصيرة األجلستثمرين وتزكيتهم للحصول علىمساعدة الم. 5

ـ         . 6  و تحـديث قاعـدة بيانـات        ةتفعيل الموقع االلكتروني للهيئة وتفعيـل الخـدمات االلكتروني

  .للمستثمرين

  -:بعد االستثمار خدمات ماتقديم  6.2.3

 وتـذليل العقبـات التـي    ناية والدعم لهـا متابعة المشروعات االستثمارية قيد العمل وتقديم الع  . 1

  .تواجهها

إشراك المستثمرين في أنشطة الترويج وورش العمل والمنشورات المتخصـصة التـي تقـوم              . 2

  .بنشرها الهيئة

بالتشاور مع جمهور المـستثمرين      تقوم الهيئة بإعداد مقترحات لتعديل قانون تشجيع االستثمار       . 3

  .والمختصين

ن في تسهيل معامالت السفر وإصدار تصاريح التنقل لهم من خالل الجهات            مساعدة المستثمري . 4

  .المختصة

  .للمشاريع التي يتم تطويرها  وإعطاء مزايا تفضيليةتتمديد اإلعفاءا. 5

إصدار النشرات المتخصصة ودراسات حـول القطاعـات االسـتثمارية و تحليـل الفـرص               . 6

  .والمخاطر فيها
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  -:شجيع االستثمار قانون ت حوافز وضمانات6.2.4

  . الجزء المطور من المشاريع االستثماريةتقديم إعفاءات على. 1

  . الموجودات في المشاريعزمات اإلنتاج وإعفاءات جمركية على مستلتقديم إعفاءات على. 2

  .للمستثمر األجنبي ومنح مزايا تفضيلية له زيادة الحوافز المقدمة. 3

  .ر األجنبيتقديم ضمانات ضد األخطار للمستثم. 4

  .عدم تضمين االعتبارات الشخصية  في مجال منح اإلعفاءات و تطبيق نظام الحوافز بنزاهة. 5

  -:السياسة العامةصعيد  6.2.5

  . وتفعيل جهاز القضاءضبط األوضاع األمنية وضمان سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني. 1

  .سات السلطة الفلسطينيةداري في مؤس ظاهرة الفساد والترهل اإلضاء علىالق. 2

  .تبني القطاع العام لساسة تشجيع القطاع الخاص وليس مناكفته واحتوائه. 3

  .إيجاد مخططات وبناء وتأهيل مدن صناعية جديدة ومناطق خدمية حرة. 4

  .تفعيل اتفاقيات االستثمار مابين السلطة ومحيطها العربي والدولي. 5

ياه والكهرباء والمجاري والطرقات لخلق بنية تحتية مالئمة تأهيل شبكات الم إنشاء والعمل على. 6

   .لالستثمار

  -:صعيد السياسة القانونية والتشريعية والقضائية 6.2.6

تحديث قوانين االستثمار في فلسطين أسوة بباقي الدول المجـاورة وإصـدار قـانون يعنـي                . 1

  .باالستثمار األجنبي المباشر

  .في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذيةتفعيل دور المجلس التشريعي . 2

تفعيل دور المجلس التشريعي في سن ومراقبة تطبيق القوانين المتعلقة باالسـتثمار وإصـدار              . 3

  .اللوائح التنفيذية للقوانين المصدرة
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 واالستثمارية فـي    ةضريبي المهنية للتصدي للنزاعات ال    زيادة حيادية الجهاز القضائي وكفاءته    . 4

  .فلسطين

  -:صعيد القطاع المالي والمصرفي 6.2.7

  . للقطاعات االقتصاديةنفاقواإل الحكومة سياسة إنفاق مرشدة و وتوجيه الدعم تباعإ. 1

  . سياسة إقراض حكومي رشيد للمساهمة في تنمية االستثمارتباعإ. 2

  .المؤسسات المالية المختصة باإلقراض القصير وطويل األجلو االستثماربنوك إيجاد . 3

  .إنشاء حاضنات األعمال و برامج لدعم المشاريع الصغيرة. 4

الفلسطينية وزيادة فعاليتها في مراقبة أداء البنوك والمؤسسات المالية  تفعيل عمل سلطة النقد. 5

  . التأثير بخفض نسبة الفائدة لإلقراض في فلسطينوالعمل على، األخرى

  .لسطيني للمساهمة في نمو االستثمارسن قوانين تضمن كفاءة و تفعيل سوق رأس المال الف. 6

  . ظاهرة الفساد الماليلي للسلطة الفلسطينية والقضاء علىإصالح الجهاز الما. 7

  .تطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسسات النظام المالي الفلسطيني. 8

  .دور تكاملي لصندوق االستثمار الفلسطيني والهيئة العامة لتشجيع االستثمار. 9
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  -: العربية الكتب: أوال

، لطباعة والنشرلصفاء دار ال. الطبعة األولي، أساليب التحليل اإلحصائي، محمد،  أبو زيد -1

 .2005،عمان األردن

  .1998،الطبعة الرابعة ، مصر،مقدمة إدارة األعمال الدولية، عبد السالم ،أبو قحف -2

، مؤسسة شباب  واإلشكال المختلفة لالستثمارات األجنبيةتياساالس، عبد السالم، أبو قحف -3

  .1989الجامعة، اإلسكندرية، 

  .1999،نابلس ،ةجامعة النجاح الوطني ،مناخ االستثمار في فلسطين، عبد الفتاح ،أبو الشكر -4

  .1990، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، شرح قوانين االستثمار، عبد الفتاح، مراد -5
 
  .1998القدس فلسطين، مناهج البحث العلمي، معة القدس المفتوحة جا-6

  .1996عام  طبعةالقاهرة ،  االستثمار والتمويل بالمشاركة في البنوك ،سيد، الهوارى -7

 1 للنشر والتوزيع ، طالمسيرةدار ،  إستراتيجية- تحليل-االستثمار مفاهيم،  خالد،الراوي -8

  .1999 ،األردن عمان

  .2000،القاهرة،  دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،تقييم االستثمارات، حامد،  الحضيري-9

  .2006، األردن، جدارا للكتاب العالمي، التنمية والتخطيط االقتصادي، فليح،  خلف-10

، رام اهللا، 1998  للعام1 قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم ، وزارة االقتصاد الوطني -11

1998.  

  .2006، غزة،دليل المستثمر، لميزان لحقوق اإلنسان  مركز ا-12

، ، ضـمان االسـتثمار، الكويـت      التقرير السنوي العام  ،  سة العربية لضمان االستثمار    المؤس -13

2006.  
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  -:النشرات والدوريات: ثانيا

بحث مقدم لمؤتمر االستثمار والتمويل  ،فرص االستثمار وتحديات المستقبل، خالد،أبو القمصان -1

   . 2005،لجامعة اإلسالميةبا

 ورقة عمل مقدمة لمؤتمر تنمية ،المدن والمناطق الصناعية واقع وطموح ،شريف،  أبو كرش-2

  .2006فبراير  ،الجامعة اإلسالمية، وتطوير قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي

غزة ، عماراالاالقتصادي الفلسطيني للتنمية و  المجلس  ،مناخ االستثمار في فلسطين، بكدار - 3

1997.  

، جامعة النجـاح   ،الستثمار والبيئة االستثمارية في قطاع غزة والضفة الغربية       ا، باسم، مكحول -4

2002.  

 ،دور القطاع الخاص في تطـوير المنـاخ االسـتثماري فـي فلـسطين              ،هشـام،  عورتاني -5

  .2000،نابلس

، لشعب الفلـسطيني وتحـدياتها     المساعدات والقروض العربية والدولية ل     واقع، عالء،  الرفاتي -6

 مركز دراسـات    -مؤتمر مدخالت االقتصاد الفلسطيني وإشكاالت التنمية االقتصادية في فلسطين          

  .2006، الشرق األوسط األردن

، دور التعاون التجاري واالقتـصادي بـين األردن وفلـسطين         ،  أحمد مجدالني ،  محمد قرش  -7

 مركز دراسـات    - التنمية االقتصادية في فلسطين      مدخالت االقتصاد الفلسطيني وإشكاالت    مؤتمر

  .2006،  األوسط األردنالشرق
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تجارب دولية فـي تحـسن      ،  مجلس الوزراء المصري  ،  ودعم اتخاذ القرار   ت مركز المعلوما  -8

  .2005، مصر، مناخ االستثمار

ب السياسات المقترحـة لجـذ  ، مجلس الوزراء المصري،  ودعم اتخاذ القرارت مركز المعلوما -9

  .2005،مصر، ر االستثمار األجنبي المباش

  .)2000-1988خطة التنمية الفلسطينية (،  السلطة الفلسطينية، وزارة التخطيط الفلسطينية-01

  .2005، رام اهللا، ورشة عمل حول تعديل قانون االستثمار،  الهيئة العامة لتشجيع االستثمار-11

  .1997منشورات غزة ، ر في فلسطينمناخ االستثما،  اإلدارة العامة لالستثمار-12
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ورقة مقدمة لمؤتمر آفـاق      اآلفاق المتاحة،    –النظام المصرفي في فلسطين      سليمان عبادي،    -14

لبحوث والدراسـات الفلـسطينية،     مركز ا : االستثمار، في محافظات شمال الضفة الغربية، نابلس      

  .1997.كانون أول 

  .البيانات غير المنشورة لدي الهيئة العامة لتشجيع االستثمار -15

  .2004ة الطوارئ واالستثمار العام خط، وزارة التخطيط والتعاون الدولي-61

لحوار مؤتمر ا"ً  قدمت إلى ، تمويل استثمارات القطاع الخاص محلياً ودوليا،باسم، خوري -17

 بتنظيم مركز التجارة الفلسطيني 30/5/2000الذي انعقد في رام اهللا يوم " الوطني االقتصادي

"PALTRADE " بكدار"و" البنك الدولي"بدعم من.  

  .2001،القاهرة، تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية، المركز الوطني للتوثيق العربي-18
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 بحث مقدم لمؤتمر ،ات االستثمار األجنبي في فلسطينمعوق، يخليل النمر وط،  ماجد الفرا-19
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  1ملحق رقم 
  سم اهللا الرحمن الرحيمب

   غزة–الجامعة اإلسالمية 

  كلية التجــارة

  الدراسات العليا

  قسم إدارة األعمال

  
 

  حفظه اهللا:                             األخ المستثمر الكريم 

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
  

ر فـي تـشجيع    دور هيئة تشجيع االسـتثما    يهدف هذا االستبيان إلى التعرف على وتقييم      

وذلك ألهمية دور الهيئة كأحد مكونـات منـاخ         ، االستثمار المحلي والخارجي في قطاع غزة     
  .،في جذب ودعم االستثمار المحلي واألجنبي في فلسطين، االستثمار

وجدير بالذكر أن هذه االستبانه موجهة إلى األخوة المستثمرين المسجلين في هيئة تشجيع             
  .شهادة تأكيد االستثماراالستثمار والحاصلين على 

  
علمـاً  ، برجاء اإلجابة علي األسئلة المطروحة في االستمارة مع مراعاة الدقة قدر اإلمكان           

  .بان هذه البيانات ستكون سرية و ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط
  

  ،،،،وانتهز الفرصة ألقدم لكم الشكر الجزيل على تعاونكم معنا
  
  

  
  لؤي فتحي نصر/                                      الباحث                           

  محمد مقداد. د/ إشراف
  

  نوفمبر، غزة
2007  
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 أمام اإلجابة التي تراها مناسبة مـن وجهـة   Xفيما يلي مجموعة من األسئلة يرجى منك وضع إشارة     •

  :نظرك

  

   هيئة تشجيع االستثمارفعالية إجراءاتتقييم : أوال 

  وظيفي أداء الكادر ال

  أسئـــــــلة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            الكادر الوظيفي في الهيئة مؤهل للتعامل مع المستثمرين  -1
            الكادر الوظيفي مدرب على استقبال المستثمرين  -2
            يوجد عالقة تكاملية بين الكادر اإلداري خالل العمل  -3
            ظفو المركز الموحد للخدمات بتسهيل االستثماريقوم مو  -4
            هناك وضوح في دور كل دائرة مختصة في الهيئة  -5
            الكادر الوظيفي يقلل من اإلجراءات البيروقراطية في العمل   -6
            الكادر الوظيفي يتسم بالشفافية والنزاهة في العمل  -7
            علومات السرية للمستثمرينالكادر الوظيفي يلتزم بحماية الم  -8
يصدر الكادر الوظيفي الموافقة على االستثمار خالل المـدة            -9

  القانونية
          

            ةالكادر الوظيفي يتابع تطبيق قرار اإلعفاءات الضريبي  -10
  

  خدمات ما قبل االستثمار 

  أسئـــــــلة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            الهيئة تقوم باقتراح مشروعات استثمارية داخل فلسطين  -1
            الهيئة تقوم بإصدار دليل سنوي لالستثمار في فلسطين  -2
            الهيئة تقدم خدمات دراسة جدوى للمشاريع االستثمارية  -3
            الهيئة تقدم مساعدات مالية و منح مباشرة للمستثمرين  -4
ستثمرين في الحـصول علـى مـصادر        الهيئة تساعد الم    -5

  تمويل
          

            الهيئة تساعد في الحصول علي التراخيص الالزمة   -6
            الهيئة تنسق مع الجهات ذات االختصاص باالستثمار  -7
            الهيئة تقوم باستقطاب المستمرين من خارج فلسطين  -8
             فلسطينجالهيئة تقوم بترويج االستثمار في داخل وخار  -9
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            الهيئة تعقد مؤتمرات وورش عمل في مجال االستثمار  -10
            الهيئة لها مكاتب فرعية وكاتب في الدول الخارجية  -11

  

  خدمات ما بعد االستثمار 

  أسئـــــــلة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            د تأكيد االستثمارالهيئة تقدم خدمات العناية باالستثمار بع  -1
            الهيئة تساعد في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين  -2
           الهيئة تساعد في تسويق المنتجات للمستثمرين محليا وخارجيا  -3
            الهيئة تشرك المستثمرين في أنشطتها المختلفة  -4
            الهيئة تقدم اقتراحات لتعديل قانون االستثمار  -5
الهيئة تقدم المشورة الفنية وتصدر النشرات المتخصصة فـي           -6

  االستثمار
          

            الهيئة تساعد في تطوير المشاريع االستثمارية بعد االستثمار  -7
الهيئة يساعد المستثمرين في الحصول على تصاريح الدخول          -8

  والخروج
          

  م1998 للعام 1ي رقمقانون تشجيع االستثمار الفلسطين بنود تقييم  : ثانيا

  حوافز القانون للمستثمرين

موافق   أسئـــــــلة  الرقم

  بشدة
  غير موافق  محايد  موافق

غير موافق 

  بشدة

            القانون يقدم إعفاءات ضريبة الدخل  -1
            القانون يقدم إعفاءات جمركية على الموجودات الثابتة  -2
ـ            -3 ار القانون يقدم إعفاءات جمركيـة علـى قطـع الغي

  المستوردة 
          

            القانون يقدم إعفاءات جمركية لمستلزمات اإلنتاج  -4
            القانون يقدم إعفاءات جمركية على سيارات التشغيل  -5
            القانون يقدم إعفاءات استثنائية لبعض المشاريع  -6
            القانون يمدد اإلعفاءات للمشاريع االستثمارية  -7
            فاءات على الجزء المطور من المشاريعالقانون يقدم إع  -8
القانون يقدم مـساعدات ماليـة لمـشاريع القطاعـات            -9

  اإلنتاجية
          

            القانون يشجع المشاريع الصغيرة على االستثمار  -10
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  ضمانات القانون للمستثمرين

موافق   أسئـــــــلة  الرقم

  بشدة
 غير موافق  محايد  موافق

غير موافق 

  بشدة

            القانون يقدم ضمانات كافية للمستثمر المحلي  -1
            القانون يقدم ضمانات كافية للمستثمر األجنبي  -2
             ضد المخاطرنالقانون يقدم ضمانات وتأمينات للمستثمري  -3
القانون يضمن تطبيق نظام الحوافز بنزاهة وشمولية دون تدخل           -4

  االعتبارات الشخصية 
          

            يضمن تذليل العقبات أمام تطبيق نظام الحوافزالقانون   -5
            القانون يضمن السرية للمعلومات الخاصة بالمستثمرين  -6
القانون يضمن تسوية النزاعات بـين المـستثمرين وجهـات            -7

  االختصاص
          

            القانون يضمن حق اإلقامة للمستثمر الخارجي في فلسطين  -8
            ملك للمستثمر األجنبي في فلسطينالقانون يضمن حق الت  -9

  

  تقييم مناخ االستثمار في فلسطين: ثالثا 

  صعيد السياسة العامة

  أسئـــــــلة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            قيود على حرية حركة البضائع واألفراد خالل المعابر  -1
             متدهورنيإغالقات متكررة للمعابر ووضع ام  -2
             التحكم اإلسرائيلي في الصادرات والواردات  -3
 الترهل والفساد اإلداري في المؤسسات المختصة باالستثمار        -4

  ملحوظ
          

            ال يوجد مخططات للمناطق الصناعية والخدمية الحرة   -5
            عدم تفعيل االتفاقيات التجارية بين فلسطين ومحيطها  -6
             تشجيع القطاع العام للقطاع الخاص على االستثمارعدم  -7
             للنهوض باالقتصاد الوطنيةعدم وجود خطط تنموي  -8
             بين مؤسسات االستثمارتتضارب االختصاصا  -9

            بنية تحتية غير مالئمة لالستثمار  -10
            ارتفاع نسبة البطالة وزيادة حدة الفقر  -11
            ار المواد الخام للصناعةارتفاع أسع  -12
            ارتفاع تكلفة النقل واألجور  -13
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  صعيد السياسة القانونية والتشريعية والقضائية

  أسئـــــــلة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

            قانون تشجيع االستثمار يشجع االستثمار  -1
            ستثمارقانون المدن الصناعية يشجع اال  -2
            إجراءات االستفادة من قانون االستثمار سهلة وواضحة  -3
            حوافز وضمانات قوانين االستثمار كافية  -4
            يوجد تضارب بين القوانين المعمول بها في االستثمار  -5
            الجهاز القضائي يضمن سيادة القانون  -6
            االستثمارالجهاز القضائي مؤهل للبت في قضايا   -7
            قب تطبيق قوانين االستثماراالمجلس التشريعي ير  -8
            المجلس التشريعي يدخل تعديالت علي قوانين االستثمار  -9

  

  الصعيد المالي و المصرفي والنقدي

  أسئـــــــلة  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  بشدة

 يهـدد   ى القطاعات االقتصادية  عدم وجود إنفاق حكومي عل      -1
  االستثمار

          

             يحد من االستثمارعدم إتباع سياسة إقراض حكومي رشيدة  -2
             يحد من االستثمارارتفاع أسعار الفائدة في البنوك  -3
            صعوبة الحصول على تمويل طويل األجل لالستثمار  -4
             ار يحد من االستثمجد بنوك إقراض مختصةعدم يو  -5
 عدم وجود آليات إلقراض المشاريع الصغيرة في فلـسطين          -6

  يحد من االستثمار
          

             يحد من االستثمارعدم تفعيل عمل سلطة النقد الفلسطينية  -7
             عامل طرد لالستثمارعدم وجود نقد وطني فلسطيني  -8
 يـؤثر سـلبا علـي       عدم تفعيل سوق رأس المال الفلسطيني       -9

  تثماراالس
          

 عدم تفعيل سوق التامين في القطاعات اإلنتاجية والخدميـة          -10
  يحد من االستثمار
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 بيانات عن المشروع االستثماري  :رابعا
 

  )اختياري..........................(..اسم الشركة  -1
  .... عنوان الشركة-2  

  محافظة شمال غزة  محافظة الوسطي

  حافظة غزةم  المحافظة الجنوبية

  
           ................ سنة التأسيس-3 

   الشكل القانوني للشركة-4

   شركة عائلية  فردية  شركة مساهمة خصوصية

  شركة تضامن  شركة مساهمة عامة

  )                                           جنسية المستثمر الرئيسي( تصنيف االستثمار-5

  محلي  أجنبي

  
  )حدد النسبة( الهيكل التمويلي للمشروع -6

 % رأس مال ذاتي % قروض

  
   إجمالي رأس المال المستثمر في المشروع-7

  $مئة ألف أقل من   $ مليون 5 إلي اقل من$من ا مليون 

  $مئة ألف إلي اقل من مليونمن    فأكثر$مليون  % 5

  
  بيانات عن نشاط المشروع االستثماري :خامسا

   المشروع  طبيعة -8

  صناعي   زراعي   سياحي

  طبي  خدماتي  :............................ حددهاأخري

  
  : .................................................. طبيعة المنتج-9

  )حدد النسبة في كل سوق(:  يتم تسويق منتجات الشركة-10

  قطاع غزة  إسرائيل

  الضفة الغربية  للخارج

  
  : .......................... عدد العمال في المشروع-11

  

  وشكرا لحسن تعاونكم
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  2ملحق رقم 
  

  أسماء السادة المحكمين
  

  -:فيما يلي أسماء السادة المحكمين الذين تفضلوا مشكورين بتحكيم االستالنة الخاصة بالبحث

  
  :األكاديميين: أوالً

  

    غزة-       الجامعة اإلسالمية      يوسف عاشور              / األستاذ الدكتور .1
   غزة-  الجامعة اإلسالمية                                يوسف بحر  / الدكتور  .2

   غزة-     الجامعة اإلسالمية  ماجد الفرا                              / الدكتور  .3

   غزة- اإلسالمية  الجامعة                               سمير صافي  / الدكتور  .4

  غزة-فريد قبالن                                    جامعة القدس المفتوحة / الدكتور  .5

  
  
  :المهنيين: ثانياً

  
  الهيئة العامة لتشجيع االستثمار                    رامي الطرطور                  / السيد . 1
                      وزارة االقتصاد الوطنيجمال نصر                     / المهندس . 2

 
 

 


