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  إعداد الطالبة
  ربا سلیم إبراهیم وافي

  
  إشراف
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  متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في إدارة األعمالقدمت هذه الرسالة استكماًال ل
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

يرفع ا الذين أمنوا منكم والذين أوتوا 
  العلم درجات

  صدق ا العظيم
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  إهداء
ــن یضــــیق المقــــام لقــــدرها وال یفــــي حقهــــا واللســــان ذكرهــــا صــــحبة والإلــــى العــــین الســــاهرة .. إلــــى مــ

  "والدتي"                ..العلل واألمراض يآلالم عندما أقعدتنا يإلى من خففت عن..  المختارة

ومـن ، يیـوم اشـتد عـود ي، ومـن إرشـاده مـا قـومنتولـد منذبه  تمن حنانه ما نعم يإلى من حبان
  "والدي"          ..میذةتل وأناجد في طلب المعرفة أمن أن  يعونه على تحصیل العلم ما مكن

وعمل على تـذلیل .. إلى من شاركني أفراحي وأتراحي  وكان لي عونًا معینا..  إلى شریك حیاتي 
  "زوجي"                ..العقبات وتسهیل الظروف ووفر لي أسباب السكینة والهدوء من حولي

لعیش في إلرضائي وا... ویساندوني ویتنازلون عن حقوقهم ... إلى من كانوا یضیئون لي الطریق
  "إخواني وأخواتي"                                                                      ..هناء

  ...الشموع التي تحترق لتضئ لآلخرین... إلى أساتذتي

  ...إلى كل من علمني حرفا

  ...إلیهم جمیعًا أهدي بحثي هذا راجیة من المولى عز وجل أن یجد القبول والنجاح

  
  ةالباحث



 د 
 

  شكر وتقدير
        
كما  ،هذا البحث إلتمامبدایة أتوجه بالشكر والحمد هللا عز وجل الذي منحني القوة والثقة       

محمد إبراهیم مقداد الذي  /إلى أستاذي المشرف الدكتور الفاضل وامتنانيأتقدم بعمیق شكري 
  .واإلرشادوسعًا في  توجیهي بالنصیحة  لم یدخر

  
اعات الفلسطینیة على في االتحاد العام للصن لإلخوةیل الشكر والعرفان وأتقدم بجز        

تمام هذا البحث من خالل توفیر المعلومات الكاملة عن المنشآت  مساعدتهم في ٕ إنجاح وا
  .الصناعیة في قطاع غزة

  
والشكر . لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث ألعضاءوأتقدم بالشكر        

 ،اإلسالمیةوعمادة الدراسات العلیا في الجامعة  ،ى كلیة التجارة وأساتذتها الكرامموصول إل
  .جعلها اهللا رمزًا للخیر والعلم والعطاء

  
تمام هذا البحث إنجاحلكل من ساهم وساعد على  والعرفانأتقدم بجزیل الشكر  ،وأخیراً        ٕ   .وا

  
  ....واهللا الموفق لما فیه الخیر والسداد

  
  
  
  
  

  لیم وافيربا س
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  احملتوياتقائمة 
رقم   الموضوع

  الصفحة
  أ  صفحة العنوان

  ب  آیة قرآنیة
  ج  اإلهداء

  د  شكر وتقدیر
  ه  قائمة المحتویات

  ط  قائمة الجداول
  ل  قائمة المالحق

  م  لبحثملخص ا
Abstract  س  

  الفصل األول
  خطة البحث

  

  ٢  مقدمة ١,١
  ٤  مشكلة البحث ١,٢
  ٤  فرضیات البحث ١,٣
  ٥  أهمیة البحث وأسباب اختیار الموضوع ١,٤
  ٥  أهداف البحث ١,٥
  ٦  الدراسات السابقة ١,٦
  ١٩  ما یضیفه البحث الحالي ١,٧

  ٢٠  ملخص
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  الفصل الثاني
  )واقع القطاع الصناعي الفلسطیني(

  

  ٢٢  مقدمة ٢,١
  ٢٣  الفلسطیني هیكلیة القطاع الصناعي ٢,٢
  ٢٥  ناعي وأهم المؤشرات االقتصادیةالقطاع الص یةتحلیل هیكل ٢,٣

  ٢٦  مساهمة القطاع الصناعي الفلسطیني في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطیني ٢,٣,١
  ٢٧  في تشغیل القوى العاملة الفلسطیني مساهمة القطاع الصناعي ٢,٣,٢
  ٣٣  في اإلنتاج الفلسطیني مساهمة القطاع الصناعي ٢,٣,٣
  ٣٣  في االستهالك الوسیط الفلسطیني يمساهمة القطاع الصناع ٢,٣,٤
  ٣٤  في القیمة المضافة الفلسطیني مساهمة القطاع الصناعي ٢,٣,٥

  ٣٥  المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي الفلسطیني ٢,٤
  ٣٥  المشاكل والمعوقات الذاتیة
  ٣٨  ة عن سیاسة االحتالل اإلسرائیليالمشاكل والمعوقات الناتج

  ٤١  ملخص
  الثالفصل الث

  )آفاق التنمیة الصناعیة الفلسطینیة(
  

  ٤٣  مقدمة ٣,١
  ٤٣  االقتصادیة في فلسطینالتنمیة  ٣,٢

  ٤٤  االستراتیجیات العامة للتنمیة ٣,٢,١
  ٤٨  فلسطین في التنمویة المبادرات ٣,٢,٢
  ٤٩  الفلسطینیة لخططا ٣,٢,٣

  ٥٥  تحلیل البیئة التنمویة لالقتصاد الفلسطیني ٣,٣
  ٥٥  في فلسطین االقتصادیةئة الداخلیة للتنمیة البی ٣,٣,١
  ٥٦  في فلسطین االقتصادیةالبیئة الخارجیة للتنمیة  ٣,٣,٢

  ٥٧  دور القطاع الصناعي في عملیة التنمیة الفلسطینیة ٣,٤
  ٦٢  أهداف وشروط وآلیات العملیة التنمویة ٣,٥

  ٦٤  ملخص
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  الفصل الرابع
  )یة في قطاع غزةواقع قطاع صناعة المالبس الفلسطین(

  

  ٦٦  مقدمة ٤,١
  ٦٧  واقع صناعة المالبس في فلسطین ٤,٢
ة لصناعة المالبس في واالقتصادي على المؤشرات الرئیس أثر الوضع السیاسي ٤,٣

  قطاع غزة
٧٠  

  ٧٠  التغیرات في المؤشرات الرئیسیة لقطاع لصناعة المالبس ٤,٣,١
  ٧٢  أداء قطاع صناعة المالبس الفلسطینیة ٤,٣,٢

  ٧٣  الفلسطینیة المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع صناعة المالبس ٤,٤
  ٧٣  المشاكل التي یعاني منها قطاع صناعة المالبس بشكل عام

  ٧٤  المشاكل التي یعاني منها قطاع المالبس على مستوى االتحادات
  ٧٤  المشاكل التي تعاني منها المصانع في قطاع صناعة المالبس

  ٧٥  وة وضعف هیكلیة قطاع صناعة المالبس الفلسطینیةق نقاط ٤,٥
  ٧٨  إعادة هیكلة قطاع صناعة المالبس في فلسطین ٤,٦

  ٧٨  إعادة الهیكلة الصناعیة والتجارب السابقة ٤,٦,١
  ٨٢  إمكانیات إعادة هیكلة قطاع صناعة المالبس الفلسطینیة ٤,٦,٢
  ٨٧  ملخص

  الفصل الخامس
  )والتحلیل بحثمة في الالمنهجیة العلمیة المستخد(

  

  ٨٩  مقدمة ٥,١
  ٨٩  بحثمنهجیة ال ٥,٢
  ٩٠  بحثمجتمع وعینة ال ٥,٣
  ٩١  ةأداة البحث الرئیس ٥,٤
  ٩٣  ستبانةصدق وثبات اإل ٥,٥

  ٩٣  ستبانةصدق اإل ٥,٥,١
  ٩٥  ستبانةثبات اإل ٥,٥,٢

  ٩٧  لبحثاألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في ا ٥,٦
  ٩٧  ملخص



 ح 
 

  الفصل السادس
  )نتائج الدراسة المیدانیة( تحلیل أداء قطاع صناعة المالبس في قطاع غزة

  

  ٩٩  مقدمة ٦,١
  ٩٩  خصائص عینة البحث

  ١٠٢  تحلیل أداء قطاع صناعة المالبس في قطاع غزة
  ١٠٢  لقطاع صناعة المالبس التحلیل المالي ١

  ١٠٢  تطور حجم رأس المال في مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة ١,١
  ١٠٣  مصادر التمویل في مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة ١,٢

  ١٠٥  األیدي العاملة في قطاع صناعة المالبس ٢
  ١٠٥  متوسط العمالة للمصنع الواحد في محافظات غزة ٢,١
  ١٠٦  المستوى التعلیمي للعاملین في مصانع الخیاطة ٢,٢
  ١٠٧  األسس المعتمدة في تشغیل العاملین ٢,٣
  ١٠٧  متوسط األجور المدفوعة شهریًا داخل مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة ٢,٤
  ١٠٨  التأمینات المتوفرة لدى مصانع الخیاطة والمزایا المقدمة للعمال ٢,٥

  ١١٠  المواد الخام واآلالت المستخدمة في صناعة المالبس ٣
  ١١٠  في قطاع غزة مصادر الحصول على المواد الخام لمصانع المالبس العاملة ٣,١
  ١١٠  آلیة إدخال المواد الخام الالزمة لمصانع المالبس العاملة في قطاع غزة ٣,٢
  ١١٢  أنواع اآلالت المستخدمة في اإلنتاج ٣,٣
  ١١٣  الطاقة التشغیلیة لآلالت المستخدمة في اإلنتاج ٣,٤

  ١١٦  تسویق منتجات مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة ٤
  ١١٦  لتسویقمنافذ ا ٤,١
  ١١٨  أسالیب التسویق ٤,٢
  ١١٩  معوقات التسویق ٤,٣
  ١١٩  المنافسة التي تتعرض لها مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة ٤,٤
  ١٢٠  قدرة منتجات مصانع المالبس على اإلحالل محل السلع المستوردة ٤,٥

  ١٢٢  اختبار فرضیات البحث ٥
  ١٣٢  العدید من المسائل حول بحثلوق في آراء أفراد عینة اتحلیل الفر  ٦

  ١٣٥  ملخص
  



 ط 
 

  الفصل السابع
  )النتائج والتوصیات( 

  

  ١٣٨  ستنتاجاتاال ٧,١
  ١٤١  التوصیات ٧,٢
  

  ١٤٤  المراجع العلمیة
  ١٤٩  المالحق

  
  

  قائمة اجلداول

رقم 
  الجدول

رقم   عنوان الجدول
  الصفحة

جمالي في الضفة نسبة مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي اإل  ١/٢
: باألسعار الثابتة ٢٠٠٩- ٢٠٠٨حسب األرباع لألعوام  الغربیة وقطاع غزة

  (%) ٢٠٠٤سنة األساس 

٢٧  

سنة فأكثر في األراضي  ١٥نسبة المشاركة في القوى العاملة لإلفراد   ٢/٢
  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨: الفلسطینیة حسب المنطقة والجنس

٢٨  

الفلسطینیة حسب الحالة العلمیة  التوزیع النسبي للعاملین في األراضي  ٣/٢
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨: والمنطقة

٣٠  

: توزیع العاملین في األراضي الفلسطینیة حسب النشاط االقتصادي والمنطقة  ٤/٢
٢٠٠٩- ٢٠٠٨  

٣١  

  ٣٢  ٢٠٠٩ ،عدد المؤسسات في األراضي الفلسطینیة حسب النشاط االقتصادي  ٥/٢
  ٣٢  ٢٠٠٩ ،لنشاط االقتصاديعدد المشتغلین في األراضي الفلسطینیة حسب ا  ٦/٢
 ،إجمالي قیمة اإلنتاج في األراضي الفلسطینیة حسب النشاط االقتصادي  ٧/٢

٢٠٠٩.  
٣٣  

إجمالي قیمة االستهالك الوسیط في األراضي الفلسطینیة حسب النشاط   ٨/٢
  .٢٠٠٩ ،االقتصادي

٣٤  



 ي 
 

رقم 
  الجدول

رقم   عنوان الجدول
  الصفحة

 ،األراضي الفلسطینیة حسب النشاط االقتصاديإجمالي القیمة المضافة في   ٩/٢
٢٠٠٩.  

٣٥  

  ٩١  الدراسة حسب المحافظة وعینة توزیع مجتمع  ١/٥
المستثمر في  المال معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال رأس  ٢/٥

  المنشأة والدرجة الكلیة للمجال
٩٤  

لدرجة الكلیة وا" التسویق"معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال   ٣/٥
  للمجال

٩٤  

ستبانة والدرجة الت االمعامل االرتباط بین كل درجة كل مجال من مجا  ٤/٥
  ستبانةالكلیة لال

٩٥  

  ٩٥  ستبانةامل ألفا كرونباخ  لقیاس ثبات االمع  ٥/٥
  ٩٦  ستبانةلقیاس ثبات االالتجزئة النصفیة  ةطریق  ٦/٥
  ٩٩  عاملة في قطاع غزةالمستوى التعلیمي ألصحاب مصانع الخیاطة ال  ١/٦
  ١٠٠  سنوات الخبرة ألصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة  ٢/٦
  ١٠٠  التوزیع الجغرافي لمصانع المالبس العاملة في قطاع غزة  ٣/٦
  ١٠١  العمر الزمني للمنشأة  ٤/٦
  ١٠٢  الشكل القانوني لمصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة  ٥/٦
  ١٠٣  ل في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزةتطور حجم رأس الما  ٦/٦
  ١٠٤  مصادر تمویل االستثمار في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة  ٧/٦
  ١٠٦  عدد العاملین في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة  ٨/٦
  ١٠٦  المستوى التعلیمي للعاملین في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة  ٩/٦
معتمدة في تشغیل العمال في مصانع المالبس العاملة في قطاع األسس ال  ١٠/٦

  غزة
١٠٧  

  ١٠٨  متوسط رواتب العاملین شهریًا في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة  ١١/٦
  ١٠٩  أنواع التأمینات التي تقدمها مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة  ١٢/٦
  ١١٠  العاملة في قطاع غزة المزایا المقدمة للعمال في مصانع المالبس  ١٣/٦
مصادر الحصول على المواد الخام في مصانع المالبس العاملة في قطاع   ١٤/٦

  غزة
١١١  



 ك 
 

رقم 
  الجدول

    عنوان الجدول

العاملة في قطاع  سآلیة إدخال مستلزمات اإلنتاج الالزمة لمصانع المالب  ١٥/٦
  غزة

١١١  

  ١١٢  أنواع اآلالت المستخدمة في االنتاج  ١٦/٦
  ١١٣  الطرق التي یتم بها تصنیع منتجات المالبس في قطاع غزة  ١٧/٦
اإلنتاجیة الحالیة إلى الطاقة الكلیة في مصانع المالبس العاملة  ةنسبة الطاق  ١٨/٦

  في قطاع غزة
١١٤  

بالطاقة اإلنتاجیة أسباب عدم عمل مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة   ١٩/٦
  الكاملة

١١٤  

لتطویر وزیادة اإلنتاج في مصانع المالبس العاملة في  مدى توفر خطة  ٢٠/٦
  قطاع غزة

١١٥  

  ١١٦  أهم مرتكزات خطة تطویر اإلنتاج  ٢١/٦
  ١١٧  نسبة تسویق منتجات مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة  ٢٢/٦
  ١١٨  أسالیب الترویج لمنتجات مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة  ٢٣/٦
  ١١٩  العاملة في قطاع غزة تواجه معوقات في التسویق؟هل مصانع المالبس   ٢٤/٦
  ١٢٠  ترتیب درجات منافسة المنتجات المختلفة لمنتجات قطاع غزة  ٢٥/٦
ترتیب العوامل التي تساهم في إحالل المنتجات المحلیة محل المنتجات   ٢٦/٦

  المستوردة
١٢٠  

حول دور لفحص الفروق في آراء أفراد العینة ) Chi-Square(اختبار   ٢٧/٦
  اتحاد صناعة المالبس في دعم أصحاب مصانع المالبس في قطاع غزة

١٢٣  

لفحص الفروق في آراء أفراد العینة حول دور ) Chi-Square(اختبار   ٢٨/٦
  مصانع المالبس في قطاع غزة عمالاتحاد صناعة المالبس في دعم 

١٢٤  

  ١٢٥  مصادر تمویل االستثمار في المصنع  ٢٩/٦
المصنع من ضعف التسهیالت المصرفیة أو الخدمات المالیة من  هل یعاني  ٣٠/٦

  مؤسسات االستثمار
١٢٥  

لفحص العالقة والتفاعل بین  Chi-Square Testاختبار كاي تربیع   ٣١/٦
  التمویل الذاتي وضعف التسهیالت المصرفیة من مؤسسات االستثمار

١٢٦  

  ١٢٧  المستوى التعلیمي للعمال  ٣٢/٦
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رقم 
  الجدول

رقم   الجدول عنوان
  الصفحة

  ١٢٨  اختبار اإلشارة لبیان مدى قیام مصانع المالبس بعقد دورات تدریبیة للعمال  ٣٣/٦
نیتهم في لفحص الفروق في آراء أفراد العینة حول ) Chi-Square(اختبار   ٣٤/٦

  التوسع في اإلنتاج للمساهمة في عملیة التنمیة الفلسطینیة
١٢٩  

لفحص العالقة والتفاعل بین  Chi-Square Testاختبار كاي تربیع   ٣٥/٦
توفر الفرص التمویلیة والدعم من قبل االتحادات الصناعیة والغرف 

  وزیادة اإلنتاج ،التجاریة

١٣٠  

لفحص العالقة والتفاعل بین  Chi-Square Testاختبار كاي تربیع   ٣٦/٦
  وزیادة اإلنتاج ،توفر الفرص التمویلیة والمواد الخام

١٣٠  

لفحص العالقة والتفاعل بین  Chi-Square Testختبار كاي تربیع ا  ٣٧/٦
وتوفر الدعم من قبل االتحادات  ،زیادة عدد العمال في وزیادة اإلنتاج

  الصناعیة والغرف التجاریة سواء للمصنع نفسه أو للعاملین فیه

١٣١  

معامل سبیرمان لتحلیل العالقة بین الطاقة اإلنتاجیة للمصنع ومتوسط   ٣٨/٦
  واتب العاملین الشهریةر 

١٣٢  

معامل سبیرمان لتحلیل العالقة بین متوسط حجم رأس المال الذي بدأ به   ٣٩/٦
  المصنع ومتوسط رأس المال المستثمر حالیاً 

١٣٣  

ضعف التسهیالت المصرفیة  العالقة بینلفحص ) Chi-Square(اختبار   ٤٠/٦
  وعالقتها بحجم رأس المال المستثمر حالیاً 

١٣٤  

حجم رأس المال المستثمر  العالقة بینلفحص ) Chi-Square(اختبار   ٤١/٦
  حالیًا وعدد العمال في المصنع

١٣٥  
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ممت للحصول على معلومات تفید البحث  ١   ١٥٠  االستبانة التي صُ
حكمین لالستبانة  ٢ ُ   ١٥٥  أسماء السادة الم
  ١٥٦  لجهات المسئولة لغرض الحصول على معلومات تخص البحثخطاب موجه ل  ٣
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  ملخص البحث
  

دراسة حالة مع ( واقع وآفاق تنمیة قطاع صناعة المالبس في فلسطین یناقش البحث      
، حیث تحتل صناعة المالبس موقعًا حیویًا ضمن القطاع )صناعة المالبس في قطاع غزة

  .الصناعات التحویلیة الهامة الصناعي الفلسطیني، وتعتبر أحد أقسام
  

اإلجابة على مشكلة البحث والتي توضح أن ضعف فعالیة قطاع صناعة  ویحاول البحث     
مشاكل اإلدارة، وزیادة المالبس في فلسطین یرجع لعدد من األسباب الذاتیة والخارجیة، تتمثل في 

االستشاریة،  الخدماتوارتفاع التكالیف، وضعف ومحدودیة رأس المال، مخاطر االستثمار، 
 تجاه اإلسرائیلیة واإلجراءات والسیاسات الصعبة السیاسیة األوضاع وضعف التمویل، وكذلك

  .الفلسطینیة الصناعة
  

دف البحث      إلى التعرف على الواقع الذي تعیشه مؤسسات قطاع صناعة المالبس، وكیف  وهَ
إلسرائیلیة، وضعف اإلطار القانوني یتأثر أداء هذه المؤسسات في ظل السیاسات واإلجراءات ا

الخروج بتوصیات للتغلب على ، ومن ثم واألنظمة المتبعة والبنیة التحتیة لهذه المؤسسات
  .المشاكل التي تواجه قطاع صناعة المالبس لنرتقي بهذه الصناعة بما یخدم االقتصاد الفلسطیني

  

صناعة المالبس في محافظات جمیع المؤسسات العاملة في  قطاع  بحثل مجتمع الاشتم     
إحصائیات االتحاد حسب م ٢٠٠٩مؤسسة حتى نهایة عام ) ٢٦٥(قطاع غزة، والتي یبلغ عددها 

 تمثل المصانع القائمة فعلیاً  مصنعًا فقط، ٧٩وقد بلغ حجم العینة ، العام للصناعات الفلسطینیة
خالل برنامج البیانات  وقد تم تحلیل %.٩٨,٧ستبانة بنسبة إ ٧٨ ، وقد تم استرداد٢٠١٠لعام 

  .، وتم استخدام االختبارات اإلحصائیة الالمعلمیة)SPSS( التحلیل اإلحصائي
  

عدة نتائج هامة منها ضعف مستویات التدریب والتعلیم لألیدي العاملة في البحث  وأظهر     
یل الذاتي قطاع صناعة المالبس، وعدم االستغالل الكامل للطاقة اإلنتاجیة، واالعتماد على التمو 

بشكل كبیر، وتسویق معظم اإلنتاج داخل السوق في قطاع غزة، وضعف دور وزارة االقتصاد 
الوطني الفلسطیني واالتحاد العام لصناعة المالبس والغرف التجاریة في دعم المنتجین، وقد 

عف أثبتت الدراسة أن السیاسات اإلسرائیلیة وكثرة اإلجراءات األمنیة على المعابر أدت إلى ض
أن  كما أثبت البحث األسواق الخارجیة، ىالقدرة على تصدیر منتجات المالبس الفلسطینیة إل

بین المنتجات المحلیة داخل سوق قطاع غزة والمنتجات المستوردة وخصوصًا الصینیة المنافسة 
تي تحتل المركز األول في درجات المنافسة، یلیها المنتجات التركیة، تلیها المنتجات المصریة ال

تحتل المرتبة الثالثة، ثم منتجات قطاع غزة التي تحتل المرتبة الرابعة، ثم منتجات الضفة الغربیة 
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التي تحتل المرتبة الخامسة، ثم المنتجات اإلسرائیلیة، وأخیرا المنتجات األخرى مثل المنتجات 
  .السوریة

  

لعمل على تحریر تم التوصل إلى عدد من التوصیات منها ضرورة ا وفي نهایة البحث     
المعابر من السیطرة اإلسرائیلیة، وتنمیة قدرات العاملین في صناعة المالبس عبر التدریب، 
والعمل على إیجاد فرص ومنافذ تسویقیة خارجیة، وتعزیز دور وزارة االقتصاد الوطني واتحاد 

لخیاطة العاملة صناعة المالبس لدعم مصانع المالبس الفلسطینیة، وزیادة الدعم المالي لمصانع ا
  .في قطاع غزة
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Abstract 
 
    This study discusses the reality and prospects of developing the sector of garments 
industry in Palestine ( with a case study of garments industry in Gaza Strip). The 
garments industry actually occupies a vital site within the Palestinian industrial sector, 
as it is one of the important conversion industries. 
 
    It tries to resolve the research problem, explaining that the ineffectiveness of 
garments industry in Palestine is due to a number of subjective and external reasons. 
Such reasons are represented in administrative problems; investment risks; limited 
capital; high costs; weak consultative services; weak finance, besides hard political 
conditions and Israeli policies towards the Palestinian industry. 
 
   The study aims at recognizing the reality of garments industry institutions, and how 
the performance of such institutions is affected by the Israeli procedures, weakness of 
legal framework, and the infra structures of these institutions . It concludes 
recommendations to overcome the problems of garments industry, with the aim of 
promoting this industry for the benefit of Palestinian economy. 
 
   The study subject includes all institutions working at the garments industry sector in 
Gaza Strip governorates. Their number according to the statistics of General Union of 
Palestinian Industries was estimated at ٢٦٥ institutions in the end of ٢٠٠٩. Sample 
volume is put only at ٧٩ plants that actually existed in ٢٠١٠. The number of acquired 
questionnaires was ٧٨, with recovery percentage of ٩٨.٧%. The data were analyzed 
through the Statistical Package for the Social Sciences   (SPSS), Statistical test used 
nonparametric tests. 
 
    The study showed several important results including low standards of labor 
training and instructing in the garments industry sector; lack of full employment of 
production capacity, and absence of reliance on self-finance, in addition to marketing 
most of production inside markets of Gaza Strip; weakness of Palestinian National 
Economy Ministry's role; the General Union of Garments Industry and trade 
chambers in supporting the producers. 
 
   The study proved that the Israeli polices and security measures at crossing points, 
had incapacitated the export of Palestinian garments to external markets. 
   It further demonstrated that competition among local products inside Gaza Strip 
markets, and imported products, particularly the Chinese, had occupied the first rank 
in competition, followed by the Turkish, and Egyptian products that occupied the 
third rank. The products of Gaza Strip occupied the fourth, those of West Bank 
occupied the fifth, followed by the Israeli ones. Other products such as Syrian, came 
last. 
 
    The study finally concluded recommendations such as the necessity of freeing the 
crossing points from the Israeli domination; promoting the abilities of those working 
in garments industry through training , and finding external marketing channels; 
reinforcing the role of National Economy Ministry, and the Union of Garments 
Industry, in addition to financial support of sewing workshops in Gaza Strip. 
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  -:مقدمة ١,١
 من له وذلك لما دولة، ةأی في الهامة اإلنتاجیة القطاعات من الصناعي القطاع یعتبر       

 له ولما واالجتماعیة، والسیاسیة االقتصادیة جمیع المجاالت في المطلوب النمو إحداث على قدرة
ًا رئیس هدفاً  الصناعي القطاع تطویر أصبح لذلك للتقدم، المادي األساس إرساء في دور هام من
تتجه بعض هذه الدول لتنمیة و . المرجوة االقتصادیة التنمیة لتحقیق النامیة الدول افةلك

الفقر والبطالة وزیادة الصناعیة من خالل إعداد إستراتیجیة متكاملة لمحاربة  روعاتالمش
تشكل المشروعات الصناعیة مجاال حیویا لروح المبادرة واستغالل الموارد المحلیة و  .اإلنتاجیة

عادة توزیع الدخل لذلك البد أن تكون المش ٕ یة محط اهتمام من الحكومة الصناع روعاتاألولیة وا
تدرس وتبحث وتحاول أن تشرع القوانین التي تحمى هذه  ،الفلسطینیة بجمیع مؤسساتها

  .وتدعم مسیرتها في عملیة التنمیة روعاتالمش
 

ویعتبر قطاع الصناعة الفلسطینیة من القطاعات الهامة التي تساهم مساهمة فاعلة في        
في الناتج المحلي اإلجمالي في % ١٤,١هذا القطاع بما نسبته  إذ ساهم ،تشكیل الناتج المحلي

% ١٣,٥ثم تراجعت هذه النسبة  لتصل إلى نحو  ٢٠٠٨الضفة الغربیة وقطاع غزة خالل العام 
نتیجة لزیادة فترات اإلغالق للمعابر التجاریة والقیود المفروضة على حركة  ٢٠٠٩في العام 

على قطاع غزة وما تبع ذلك من خسائر في الحرب  االستیراد والتصدیر والحصار المفروض
سیاسات االقتصادیة الفلسطیني معهد أبحاث ال(على قطاع غزة ٢٠٠٨عام  سرائیلیة األخیرة اإل

  ).٢٠٠٩ ،ماس
  

رم من المواد الخام األولیة الضروریة لعملیة حیث حُ  ثر القطاع الصناعي بالحصاروتأ       
من % ٩٥وأدى ذلك إلى إغالق  ،نتجات الجاهزة للخارجاإلنتاج وحرم أیضا من تصدیر الم

وباقي المؤسسات العاملة تعمل بطاقة إنتاجیة ال  ،المؤسسات الصناعیة العاملة في قطاع غزة
حیث . وتأثرت مبیعات المؤسسات العاملة بضعف القدرة الشرائیة لدى المواطنین ،%١٥تزید عن 

مؤسسة أي  ١٤٥٣٩عي في األراضي الفلسطینیة بلغ عدد المؤسسات العاملة في القطاع الصنا
من إجمالي عدد المؤسسات االقتصادیة العاملة في األراضي الفلسطینیة خالل % ١٥ما نسبته 

من إجمالي عدد % ٢٣,١مشتغًال أي ما نسبته  ٥٩٦٤١وبلغ عدد المشتغلین فیه  ،٢٠٠٨العام 
في هذه األنشطة الصناعیة  لسنويا وبلغت قیمة اإلنتاج ،المشتغلین في األراضي الفلسطینیة

من إجمالي قیمة اإلنتاج في األراضي الفلسطینیة % ٣٩,٦ملیون دوالر أي ما نسبته  ٢٠٥٦,٢
من إجمالي القیمة المضافة لألنشطة % ٢٨,٦ملیون دوالر أي ما نسبته  ٩٦٨,٤وبقیمة مضافة 

قطاع لیس منعزال عن ن هذا الإفوبالتالي  ،)٢٠٠٨الجهاز المركزي لإلحصاء، ( لالقتصادیة
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 بسیاسة فقط یرتبط لمه أداء تراجع نكما أ ،ها الساحة االقتصادیة الفلسطینیةالتطورات التي تشهد
 تنموي برنامج وضع على الفلسطینیةحكومة ال قدرة بعدم كذلك یرتبط بل اإلسرائیلي، االحتالل

ستراتیجیة ٕ  من العدید إلى إلضافةبا الصناعي، القطاع احتیاجات مع تتالءم مناسبة تصنیع وا
 ومشاكل الخام المواد نقص مثل ونموه، تطویره دون حالت التي الذاتیة والمعوقات المشاكل
 اآلالت إنتاجیة وانخفاض الطبیعیة الموارد ونقص التنظیم وغیاب الفنیة الخبرة وغیاب الجودة

  .العاملة القوى ومشاكل
  

الصناعي  القطاع ضمن مهماً  وقعاً م تحتل فهي بصناعة المالبس یتعلق وفیما       
وتندرج ضمن المشاریع الصناعیة  ،الهامة التحویلیة الصناعات أقسام أحد وتعتبر الفلسطیني،

 ١٧٥١حیث بلغ عدد المؤسسات العاملة في قطاع صناعة المالبس  ،الصغیرة والمتوسطة الحجم
راضي الفلسطینیة لعام مؤسسة من إجمالي عدد المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي في األ

مما یدل على طبیعة الوزن النسبي الكبیر لهذا الفرع من فروع  ،%١٢أي ما نسبته  ٢٠٠٨
ه حیث أن ،إال أن هذا القطاع یعتبر من أكثر القطاعات الصناعیة تضررا ،الصناعات التحویلیة

قطاع فرضت قوات االحتالل إجراءات تعسفیة على  ٢٠٠٠منذ بدء انتفاضة األقصى عام 
 ،وأغرقت السوق المحلي بالسلع المستوردة الرخیصة مقارنة بالصناعة الوطنیة ،صناعة المالبس

خسارة  ىاستمرار اإلغالق أدى إل كما أن ،مما أدى إلى إغالق الكثیر من مصانع الخیاطة
مالیین دوالر كقیمه فعلیة لنحو ملیون قطعة  ١٠ ىدحة ألصحاب مصانع الخیاطة تصل إلفا

ن أومما یذكر ب .ةسوق اإلسرائیلیإلى الللتصدیر  وجاهزة ٢٠٠٧انت معدة لموسم صیفمالبس ك
 ،توقفت عن العمل الكلي في قطاع غزة ألف عامل ٢٥مصنع خیاطة تشغل نحو  ٦٠٠نحو 

سوق إلى ال% ٥سوق اإلسرائیلیة و تصدر إلى النع الخیاطة من منتجات مصا%  ٩٥حیث أن 
 ومستلزمات اإلنتاجنتیجة عدم توفر األقمشة  ةللسوق المحلیوتوقف إنتاج المالبس  ،ةالمحلی

- ٢٠٠٧( السابقة  وتقدر إجمالي الخسائر لقطاع الخیاطة خالل الفترة ،الالزمة لعملیة التصنیع
لغاء العقودنتاج و ملیون دوالر نتیجة لتوقف المصانع عن اإل ١٠٠بحوالي ) ٢٠٠٨ ٕ والصفقات  ا

التي كانت تحققها  علما بأن معدل اإلیرادات الشهریة ،ءالمتفق علیها لمواسم الصیف والشتا
غالق المعابر بلغت نحو  ٕ  ،الطباع( شهریا ملیون دوالر ٨مصانع الخیاطة قبل الحصار وا

٢٠٠٨.(  
  

كما انخفض عدد العاملین في قطاع صناعة المالبس بشكل ملحوظ في اآلونة األخیرة        
 اإلسرائیلیةعن العمل والذي كان نتیجة للحرب  نتیجة لتوقف باقي المصانع) ٢٠١٠ -٢٠٠٨(

اكینات تآكل م ىإلسیؤدي  طویلةتوقف هذه المصانع عن العمل لفترة و  ،٢٠٠٨في دیسمبر 
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 ،لذي من شأنه مضاعفة خسائر هذا القطاع والحد من إمكانیة إعادة إنعاشهر االخیاطة األم
  .مجاورة والخارجالدول ال ىهجرة العدید من أصحاب المصانع إل خاصة في ظل

  
  -:مشكلة البحث ١,٢

القتصاد الفلسطیني سواء في الضفة الغربیة أو ل رتكزًا هاماً م مثلی قطاع صناعة المالبس       
وارتفاع  ،ومحدودیة رأس المال ،وزیادة مخاطر االستثمار ،إال أن مشاكل اإلدارة ،غزةقطاع 

 الصعبة السیاسیة األوضاع وكذلك ،وضعف التمویل ،االستشاریة وضعف الخدمات ،التكالیف
سواء والكثیر من المشاكل األخرى  ،الفلسطینیة الصناعة تجاه اإلسرائیلیة واإلجراءات والسیاسات

ن إوعلیه ف ،صناعةالتي یصعب حصرها تقف عائقا أمام هذه الأكانت مشاكل ذاتیة أو خارجیة و 
  - :مشكلة البحث تتمحور حول التساؤل الرئیسي التالي

واآلثار االقتصادیة الحقیقیة  ،في فلسطین قطاع صناعة المالبسأسباب ضعف فعالیة  ما هي
  وكیفیة مواجهة هذه اآلثار ومعالجتها؟ ،ذلك ىالمترتبة عل

  -:ویتفرع من هذا التساؤل الرئیسي عدة تساؤالت فرعیة تشكل مضمون مشكلة البحث وهي
وكیف یتأثر  ،في قطاع غزة سیعیشه قطاع صناعة المالبما هي إشكالیة الواقع الذي  .١

وضعف  ،وارتفاع التكالیف ،ةسوء استخدام اإلدارة السلیم في ظل هذا القطاعأداء 
 .ا القطاعاإلطار القانوني واألنظمة المتبعة والبنیة التحتیة لهذ

من  قطاع صناعة المالبسما هي االستراتیجیات والبرامج المقترحة لتحدیث وتطویر  .٢
 .تصاد الوطني الفلسطینيودعم االق جل مساندةأ

  
  - :فرضیات البحث ١,٣

  -:م هذا البحث على عدة فرضیات منهایقو        
االتحادات الصناعیة الفلسطینیة والغرف التجاریة في دعم ضعف الدور الذي تقوم به  .١

 .ؤسساتیحد من تطور ونمو هذه الممؤسسات قطاع صناعة المالبس 

ویل الذاتي أضعف قدرة منتجات قطاع صناعة محدودیة رأس المال واالعتماد على التم .٢
وعلى دورها التنموي في االقتصاد  ،المالبس من المنافسة أمام المنتجات المستوردة

 . الفلسطیني

نقص برامج التدریب للعاملین في قطاع صناعة المالبس أدى إلى تدني مستوى الخبرة  .٣
 .الالزم لتطویر قطاع صناعة المالبس

یساهم في عملیة التنمیة ات قطاع صناعة المالبس مؤسسالتوسع في إنشاء  .٤
  .االقتصادیة لالقتصاد الوطني
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  -:أهمیة البحث وأسباب اختیار الموضوع ١,٤
یساعد إلى حد كبیر في سد حاجة االقتصاد  لهعرض مثل هذا الموضوع وتحلی .١

وتلبیة احتیاجات  ،سلعة المالبسالفلسطیني الماسة إلى تلبیة احتیاجات السوق من 
المؤسسات القائمة في هذا القطاع حیث أن  ،حل مشكلة البطالةیساهم في تشغیل و ال

صعید حل مشاكل التشغیل وتوفیر  في حل تلك المشاكل سواء على ًا هاماً تلعب دور 
الطلب المحلى من أو على صعید تغطیة  ،فرص العمل بتكلفة استثماریة منخفضة

 .المالبس

في  قطاع صناعة المالبسضعف فعالیة  ة إشكالیةتحقیق األساس العلمي والبحثي لدراس .٢
وتحقیق  ،الذي یمكن من توفیر فرص أفضل للبحث في عوامل القوةاألمر ، فلسطین

الصمود واالستقرار االقتصادي الفلسطیني والوصول إلي اقتصاد المواجهة المعتمد على 
لتي تستهدف وكذلك المساعدة في وضع السیاسات والخطط والبرامج والبدائل ا ،الذات

وتعزیز النمو االقتصادي وتحسین االقتصاد الفلسطیني  قطاع صناعة المالبستطویر 
 .بكافة السبل والوسائل

 ،تنبع أهمیة هذا البحث من اإلشارة إلى األهمیة التي ینطوي علیها عرض هذا الموضوع .٣
ن األراضي الفلسطینیة ال تزال تتعرض للحصار اإلسرائیلي ٕ ر اآلثار وكذلك تفسی ،سیما وا

ومعرفة مختلف الجهات  ،االقتصادیة المرتبطة بمؤسسات قطاع صناعة المالبس
 .والقطاعات المتأثرة بها

حیث أنه من أوائل  ،تبرز أهمیة هذا البحث في تمیزه عن غیره من األبحاث السابقة .٤
 .البحوث التي تتناول قطاع صناعة المالبس بشكل تفصیلي

  
  -:أهداف البحث ١,٥

   -:ف البحث إلي تحقیق عدة أهداف أبرزهایهد       
هذه  وكیف یتأثر أداء ،مؤسسات قطاع صناعة المالبس تعیشه الواقع الذي التعرف على .١

وضعف اإلطار القانوني واألنظمة  ،المؤسسات في ظل السیاسات واإلجراءات اإلسرائیلیة
 .ؤسساتالمتبعة والبنیة التحتیة لهذه الم

 ،والتي تضعف من فاعلیتها منها قطاع صناعة المالبسمعرفة المشاكل التي یعاني  .٢
التي تقف حائال دون  المشكالتوالحلول والبدائل المالئمة لعالج  ،وكیفیة مواجهتها

 .في قطاع غزة هذا القطاعتطور 
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ومدى ارتباطها بمختلف  ،التعرف على طبیعة اآلثار التي لحقت بقطاع صناعة المالبس .٣
والطرق الالزمة لتطویر مؤسسات قطاع صناعة  ،األخرىأنشطة القطاعات االقتصادیة 

 .المالبس

 ،وقطاع صناعة المالبس بشكل خاص ،تحلیل هیكلیة القطاع الصناعي الفلسطیني .٤
 .للوقوف على  نقاط القوة والضعف فیها

إیجاد آلیة خاصة لتنسیق السیاسات الحكومیة من أجل االرتقاء بهذا النوع من  .٥
 .روف جمیع أطراف العملیة اإلنتاجیةالصناعات بشكل یتوافق وظ

بهذه  لالرتقاءالخروج بتوصیات للتغلب على المشاكل التي تواجه قطاع صناعة المالبس  .٦
 .الصناعة بما یخدم االقتصاد الفلسطیني

  
  -:الدراسات السابقة ١.٦
  :الدراسات باللغة العربیة: أوالً 
 -):٢٠٠٦(الصوراني  .١

وقد هدفت هذه الدراسة  ،"ارة في الضفة الغربیة وقطاع غزةواقع الصناعة والتج": بعنوان      
حیث تنبع أهمیة هذا القطاع من فكرة  ،إلى استعراض واقع القطاع الصناعي الفلسطیني وأهمیته

والذي  ،إمكانیة االستمرار الذي هو بمثابة األمل للمجتمع الفلسطیني ولیس للقطاع الصناعي فقط
صادیات الصمود في وجه االحتالل اإلسرائیلي والتي تتطلب ینطلق من فكرة تعزیز مفهوم اقت

تعزیز عدة أمور من أهمها دراسة الموارد المادیة والبشریة المتاحة للمجتمع الفلسطیني حتى 
مناخا مناسبا  الرؤى التي تخلقیتمكن من حصر جمیع إمكانیاته الذاتیة بما یساهم في إیضاح 

  .القوميلصیاغة خطة إستراتیجیة على المستوى 
 األحدأن مجمل السیاسة االقتصادیة التي اتبعتها السلطة الفلسطینیة خالل  إلىوتوصلت الدراسة 

عشر عامًا الماضیة وحتى اآلن، أدت إلى هذا الوضع المتردي الذي كرس تخلف ومحدودیة 
، وغیاب شروط التفاعل )الزراعة والصناعة(ودور القطاعین اإلنتاجین الرئیسین في بالدنا 

اإلنتاجي اإلیجابي بینهما، بما یفرض على قوى الیسار الفلسطیني وضوح الرؤیة ووضوح 
األهداف بالنسبة لقطاع الصناعة والقطاع الخاص عموما، انطالقا من التعاطي والتفاعل مع 
أطراف العملیة التنمویة من أجل تغییر الوضع الراهن، واالنتقال إلى حالة تنمویة تقوم على 

/ ز المشاركة الشعبیة، بما یعود بالفائدة على كل أطراف العملیة اإلنتاجیةیعز المؤسسات وت
التنمویة وفق تصور تكاملي لألسس الضروریة التي تضمن زیادة النمو االقتصادي من خالل 
تفعیل الطاقة القصوى لقطاعي الصناعة والتجارة، عبر المشاركة والدافعیة والحوافز لجمیع 

عات، وذلك عبر العمل على إعادة هیكلة كافة القطاعات االقتصادیة العاملین في كل القطا



7 
 

والمطالبة بتوفیر البنیة التحتیة الالزمة لبناء القاعدة اإلنتاجیة لهذین القطاعین الهامین باإلضافة 
  .إلى القطاعات األخرى

  :منها ،وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصیات
ا لفك االرتباط والتبعیة مع االقتصاد برتوكول باریس، تمهید العمل على مراجعة .١

  .اإلسرائیلي
یم وآلیات اقتصاد التقشف انطالقا من مفاه حجم الواردات، وذلك وقف التضخم في .٢

مبادئ العدالة االجتماعیة وتكافؤ الفرص  والمقاومة الذي یضمن وحده تطبیق والصمود
الصناعات المحلیة  الدخل، بمثل ما یضمن ویعزز دافعیة التشغیل والموارد وتوزیع في

 .الواردات ضمن اإلمكانات الفلسطینیة المتاحة ونجاح تطبیق سیاسة إحالل
خاصة،  اإلنتاجیة الفلسطینیة في الصناعة والزراعة بصورة العمل على توسیع القاعدة .٣

أهمیة سوق  على نحو یؤدي إلى توظیف الید العاملة في اإلنتاج المحلي، دون إغفال
 .ین عن العملالعمل العربي للعاطل

للسلع األساسیة ضمن اإلمكانات المتاحة، ورفع أجور الفئات  الحفاظ على ثبات األسعار .٤
 .االرتفاع في األسعار الفقیرة بنسبة تعادل

  
 -:)أ( )٢٠٠٦(عودة . ٢

دراسة  ،استخدام معدالت اإلنتاجیة في بناء خطط اإلنتاج عن طریق المحاكاة": بعنوان      
وقد تم إعداد هذه الدراسة لنیل درجة  ،"لى قطاع المالبس في قطاع غزةتطبیقیة تحلیلیة ع

وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة  ،الماجستیر في إدارة األعمال من الجامعة اإلسالمیة بغزة
 ،مدى توفر البنیة التحتیة الستخدام برامج المحاكاة في مؤسسات المالبس العاملة في قطاع غزة

ووضع  ،لتطویر وتحسین الكفاءة اإلنتاجیة لقطاع المالبس والعاملین فیه واقتراح بعض الوسائل
التوصیات ألصحاب مؤسسات المالبس حول كیفیة بناء خطط اإلنتاج المرتبطة بالزمن 

وذلك في محاولة إلدخال تقنیات الحاسوب في قطاع المالبس للمساعدة في اتخاذ  ،والتخطیط لها
  .القرارات

  :ة نتائج هامة یمكن إجمال أهمها في النقاط التالیةتوصلت الدراسة إلى عد
یتم بناء الجداول الزمنیة لعملیات اإلنتاج في مؤسسات المالبس بناءًا على الخبرة السابقة  .١

 .فقط ألصحاب المصانع مما یؤدي إلى إعداد خطط اإلنتاج بصورة غیر سلیمة
 .جاة مرات أثناء تنفیذ عملیة اإلنتیتم تعدیل خطط اإلنتاج لعد .٢
ال تستخدم الحاسوب في %) ٩٠,٢٠(الغالبیة من المؤسسات العاملة في قطاع المالبس  .٣

وال یوجد أي شركة تستخدم برامج المحاكاة بالحاسوب في بناء خطط  ،بناء خطط اإلنتاج
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یعرفون أو سمعوا عن %) ٥,٦(ونسبة ضئیلة فقط من أصحاب المؤسسات  ،اإلنتاج
 . ستخدامها في بناء الجداول الزمنیة لإلنتاجالمحاكاة بالحاسوب والتي یمكن ا

أوصى عودة في نهایة دراسته على ضرورة استخدام مؤسسات إنتاج المالبس المحاكاة بالحاسوب 
في بناء برامج اإلنتاج على أساس دراسة مختلف الخیارات للحصول على أفضل برامج اإلنتاج 

واالهتمام بتدریب أصحاب  ،لحة المؤسسةوذلك توفیرا للجهد والمال مع االلتزام بما یحقق مص
المؤسسات والعاملین فیها على األسالیب العلمیة المستخدمة في بناء برامج اإلنتاج ومنها 

  . المحاكاة بالحاسوب
 
 - :)ب( )٢٠٠٦(عودة  .٣

المشاكل والمعوقات التي تواجه فرع صناعة المالبس في قطاع غزة والسبل : "بعنوان       
وقد قدمت هذه الدراسة إلى مؤتمر تنمیة وتطویر قطاع غزة بعد االنسحاب  ،"هاالمقترحة لمعالجت

  .اإلسرائیلي المنعقد بكلیة التجارة في الجامعة اإلسالمیة
 منها فرع یعاني التي المشاكل و المعوقات أهم على الضوء وقد هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء

 إلى انخفاض أدت والتي عامة، سطینفل وفي خاصة غزة قطاع في المالبس و النسیج صناعة
 أهم من واحد على الضوء تلقي كما .المحلي الناتج في مساهمته انخفاض و الفرع هذا إنتاجیة

 ومن جانب من القرار متخذي قبل من الفرع، بهذا االهتمام من اجل الفلسطینیة الصناعة أفرع
 من الفرع اهذ ألوضاع تحلیال و تفصیال أكثر أبحاث الباحثین لعمل قبل من آخر جانب

  .الصناعة
  :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها

الممثلة  المؤسسات مستوى على والمالبس النسیج صناعة تواجه التي المشاكل أبرز من .١
المبذولة  الجهود یشتت مما الصناعة هذه تمثل اتحادات ثالث وجود هو الصناعة لهذه

لتطویر  موحدة إستراتیجیة إیجاد على القدرة فیضع و الصناعة، هذه أوضاع لتحسین
 الممثلة االتحادات بین الثقة ضعف إلى باإلضافة. الصناعة من الفرع هذا وتنمیة

 .المصانع أصحاب و المالبس و لصناعة النسیج
النسیج  صناعة مستوى على المالبس و النسیج صناعة تواجه التي المشاكل ابرز من .٢

 لمنتجات جمركیة حمایة وجود عدم و المحلیة، سواقاأل ضعف عام، بشكل والمالبس
 األكثر األجنبیة المنتجات قبل من الشدیدة المنافسة لخطر یعرضها مما هذه الصناعة

 .الجودة تقییم و الفحص عملیات إلجراء مختبرات وجود عدم إلى باإلضافة .رخصا
مما  كبیرة، بدرجة ةإسرائیلی شركات مع الباطن من التعاقد على المالبس صناعة اعتماد .٣

 .تناسبه التي البدائل اختیار و المناورة على قدرتها انخفاض إلى یؤدي
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  :وقدمت الدراسة مجموعة من التوصیات منها
النسیج  قطاع في العاملة المصانع ألصحاب والمعرفة الوعي مستوى رفع على العمل .١

 بالفائدة على یعود قد لما اإلنتاج خطط بناء في المستخدمة العلمیة بالطرق فیما یتعلق
 العمل ورشات و والمحاضرات الندوات طریق عن وذلك هذه المصانع،

 فلسطین من في والمالبس  النسیج صناعة لفرع الممثلة االتحادات توحید على العمل .٢
 .القطاع الصناعي في الهام الفرع هذا تطویر و تنمیة نحو السیر و الجهود اجل توحید

والمالبس،  ج النسی لصناعة الممثل االتحاد من المقدمة تالخدما تحسین على العمل .٣
دارة المصانع أصحاب بین الترابط و الثقة زیادة جلأ من عمل وعقد ورش ٕ  .هذا االتحاد وا

بشكل عام  الفلسطیني الصناعي للقطاع شامل صناعي دلیل إعداد ضرورة على العمل .٤
 كافة المعلومات دلیلال هذا یشمل بحیث خاص، بشكل المالبس و النسیج ولصناعة

  .القطاع المتعلقة بهذا
  
 -):٢٠٠٥(عبد اهللا  .٤

 الرؤیة صیاغة إلى ةدراسال هذه وقد هدفت ،"نحو صیاغة رؤیة تنمویة فلسطینیة": بعنوان      
 الفلسطینیة التنمیة بیئة تحلیل إلى باالستناد الفلسطینیة التنمیة شركاء جمیع بمشاركة التنمویة
 االستراتیجیات وضع وفي الفلسطینیة، للتنمیة اإلستراتیجیة األهداف تحدیدو  ،والخارجیة الداخلیة
 لتحقیق المتاحة المصادر كافة وتعبئة والبعید، المتوسط المدیین على الرؤیة هذه لتحقیق المالئمة

  .التنمیة لشركاء الواسعة المشاركة منهج إتباع خالل من األهداف تلك
 رؤیة إلى الوصول جرى ما إذاأنه : النتائج والتوصیات منهاوخرجت هذه الدراسة بمجموعة من 

ذا الفلسطینیة، التنمیة شركاء بقبول تحظى ٕ  إمكانیة حیث من بالواقعیة تتصف الرؤیة تلك كانت وا
 ومخطط منسقو  ع وا فعل إلى یحتاج تحقیقها إن بل ،هاذات تلقاء من تتحقق لن فإنها بلوغها،
 البنیة في المتغیرات سلوك على للتأثیر المطلوب الفعل هنأحیث  ،الشركاء جمیع من ومثابر

 ویستحسن وقانوني، مؤسسي إطار في یتم أن یجب المستهدفة الحالة إلى للوصول االقتصادیة
 الدولة من والمطلوب ،ةوامریواأل اإلداریة بالوسائل ولیس قتصادیةاال الوسائل ستخدامبا یتحقق أن
 االقتصادیة والمصادر للفعالیات والموجهة والمحددة المنظمة ةالجه دور لعب الشرعیة السلطة أو

  .التنمویة الرؤیة هدى على
 المخولة والقضائیة والتشریعیة اإلداریة الصالحیات بحكم تستطیع) الثالث بسلطاتها(وأن الدولة 

 سلوك على التأثیر وغیرها، العامة الموازنة خالل من لها المتاحة الكبیرة االقتصادیة والقدرة لها،
 تلك ومن المختلفة، سیاساتها خالل من المؤسسات أو األفراد أو الشركات من المجتمع وحدات

 النقدیة، السیاسة الصناعیة، السیاسة المالیة، السیاسة التجاریة، السیاسة :االقتصادیة السیاسات
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 استخدام من بد وال. وغیرها السیاحیة السیاسة الزراعیة، السیاسة ،العامة السلع وتوزیع إنتاج
 تلك استخدام في التناسق عدم نأل التنمویة، األهداف تحقیق لضمان منسقة بصورة األدوات
 ستخداماال ضمان جلأ ومن ،تأثیرها اتجاهات في والتناقض التضارب إلى سیقود األدوات
 لألهداف الوصول لضمان محددة تنمویة استراتیجیات بوضع الدول تقوم للسیاسات المنسق

 المختلفة، وسیاساتها مؤسساتها بین التنسیق بتحقیق الدولة تكتفي ال أن جدا المهم ومن .جوةالمر 
 الخاص والقطاع المدني المجتمع من العالقة ذوي الشركاء جمیع بإشراك تقوم نأ بها یفترض بل
 .التنفیذه واآللیات والبرامج الخطط وضع وفي تنسیقها، عملیة وفي السیاسات، صیاغة عملیة في

 األولویات لتحقیق التنمیة وعناصر موارد وتوجیه تعبئة في وكفاءتها الدولة قدرة یتجلى وهنا
 نحو االقتصاد یقود الذي االتجاه في القطاعات مختلف في التنمیة شركاء جمیع من المقبولة
  .علیها المتفق التنمویة الرؤیة تحقیق
  

 ):٢٠٠٥(نصراهللا والصوراني  .٥
وقد هدفت هذه الدراسة إلى  ،"واقع ورؤیة نقدیة: الصغیرة في فلسطین المشروعات": بعنوان     

ودورها  ،بیان مدى أهمیة المشاریع االقتصادیة الصغیرة في كافة القطاعات االقتصادیة المختلفة
  :الفعال في تحقیق ما یلي

 .زیادة الدخل -
 .خلق فرص العمل الجدیدة -
تي یحتاجها المجتمع الفلسطیني تحقیق االكتفاء الذاتي لبعض السلع والخدمات ال -

 .في ظل األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة الصعبة في فلسطین
كما أنها تعمل علي تحقیق االستقرار السیاسي واالجتماعي إلتاحة الفرصة  -

 .للفئات المهشمة المتالك مشاریع وتفعیلها في المجتمع
  :أهمها ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات

رأس المال العامل وتطویر المعدات واألصول  روض والدعم الالزم لتمویلتوفیر الق .١
ة أفكار ریادیة جدیدة في سبیل تنمی الرأسمالیة أو التوسع في المشروعات القائمة أو تمویل

 .واجتماعیاً  الصغیرة اقتصادیا المشروعات
یث كیفیة الحدیثة للمشروعات من ح تدریب أصحاب المشروعات الصغیرة على نظم اإلدارة .٢

دارة العملیة ٕ اإلنتاجیة والتسویقیة وكیفیة التعامل مع البنوك  توفیر المستلزمات اإلنتاجیة وا
التدریب المهني المناسب لتطویر مهارات العاملین في  والمؤسسات الحكومیة، وتوفیر

مجاالت اإلدارة والتسویق والمحاسبة واإلنتاج  وتقدیم دورات في أنشطة المشروعات الصغیرة
 .بما یتالءم مع سمات وخصوصیات هذه المشروعات
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واالتحادات الصناعیة وغرف التجارة والصناعة والزراعة  التعاون مع المراكز االستشاریة .٣
 .واإلنتاجیة لتمویل البحوث التسویقیة

واالستشارات األهلیة واألكادیمیة والمؤسسات الحكومیة في  التعاون بین مراكز األبحاث .٤
دارة ال ٕ التدریبیة والمشاریع الریادیة حسب االحتیاجات القطاعیة االقتصادیة  برامجاقتراح وا

 .الفلسطیني للمجتمع
ضمن شروط  ،تقدیم القروض للمشاریع الصغیرة تعزیز وتوسیع دور مؤسسات اإلقراض في .٥

 .حیث فترة السماح والضمانات واعتماد نظام قروض الضمان االجتماعي میسرة من
والتعقیدات البیروقراطیة في اإلجراءات أو ممارسة األنشطة  حكومیةالتخفیف من السیطرة ال .٦

 .المسئولین في السلطة االقتصادیة من قبل
الخاصة بممارسة األنشطة االقتصادیة، بما یعزز البیئة  تعدیل وتطویر القوانین والتشریعات .٧

وخاصة  ،غیرةوالقانونیة ویزید من نجاح واستمراریة المشاریع الص االستثماریة واإلنتاجیة
قانون تشجیع االستثمار بما یضمن استفادة جمیع فئات رأس المال التي ترغب  إعادة هیكلة

 .االستثمار في
بعین االعتبار اإلمكانیات المحلیة واالحتیاجات  رسم سیاسات تنمویة وطنیة شمولیة، تأخذ .٨

حاب المشروعات طبیعة الفرص المتاحة للمبادرین وأص الفعلیة للمجتمع الفلسطیني، لتحدید
  .المختلفة في القطاعات الصغیرة

 
 -):٢٠٠٤(حمدونة  .٦

 ،)"٢٠٠٢- ١٩٨٧(إنتاجیة العمل في صناعة المالبس الجاهزة في قطاع غزة ": بعنوان      
وقد  ،وقد تم إعداد هذه الدراسة لنیل درجة الماجستیر في العلوم االقتصادیة من جامعة القاهرة

وتقییم التغیرات التي طرأت على إنتاجیة العمل في صناعة هدفت هذه الدراسة إلى دراسة 
 ،وتفسیر تطورها واختالفها خالل الفترة المذكورة ،٢٠٠٢ -١٩٨٧المالبس الغزاویة في الفترة 

وتحدید  ،وذلك من خالل قیاس وتحلیل المستویات اإلنتاجیة لها باستخدام بعض مؤشرات القیاس
  .في صناعة المالبس في قطاع غزة انسب السیاسات لتحسین إنتاجیة العمل

  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هامة یمكن إجمالها فیما یلي
من أفراد العینة التي شملها البحث المیداني أكدوا أن اإلغالق % ٨٩أن ما یعادل  .١

منهم أكدوا أن الفصل البیني بین مدن قطاع % ٧٣وأیضا  ،الشامل والمتكرر لقطاع غزة
 .سلبا على إنتاجیة العمل في صناعة المالبس الجاهزة الغزاویةغزة ومخیماته أثر 

من المبحوثین أن انقطاع التیار الكهربائي المتكرر عن قطاع غزة لفترات % ٩٠أجمع  .٢
 .طویلة كان له أثر سلبي على إنتاجیة العمل في صناعة المالبس الجاهزة الغزاویة
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البنیة التحتیة على إنتاجیة العمل أكدت نسبة كبیرة من المبحوثین األثر السلبي لضعف  .٣
 .في صناعة المالبس الجاهزة الغزاویة

من الذین شملهم البحث المیداني أن ضعف رأس المال المستثمر وعدم % ٨٧أجمع  .٤
استخدام آالت ومعدات ذات تقنیة حدیثة اثر سلبًا على إنتاجیة العمل في صناعة 

 .المالبس الجاهزة الغزاویة
 ،المالبس الجاهزة يصیات لكل من أصحاب المصانع ومنتجة من التو وقدمت الدراسة مجموع

  .والمؤسسات المساندة ،والمؤسسات الرسمیة
  -:المالبس يتوصیات ألصحاب المصانع ومنتج: أوالً 

میزة نوعیا وبتكلفة معقولة تینبغي على أصحاب المصانع التفكیر الجدي في إنتاج مالبس م
وال  ،ن یحرصوا أن تقوم مصانعهم بمعظم مراحل اإلنتاجوأ ،میاً قدرة تنافسیة محلیًا وعالتكسبها 

  .یقتصر دورها على الخیاطة والتجهیز فقط
  :توصیات للمؤسسات الرسمیة: ثانیاً 

 ،یتحتم على مؤسسات السلطة الفلسطینیة السعي للحد من تراجع وتدهور صناعة المالبس
اذ اإلجراءات المناسبة التي تساهم في واتخ ،ومحاولة المحافظة على بقائها واستمراریة نموها

مع األخذ بعین االعتبار القیود التي تحد من قدرة مؤسسات السلطة  ،تحقیق هذا الهدف
 ،الفلسطینیة على فعل ما ترید طبقًا لبنود اتفاقیة باریس االقتصادیة الموقعة بین الجانبین

یة الصعبة التي یمر بها قطاع والظروف األمنیة والسیاسات غیر المستقرة واألوضاع االقتصاد
  .والتي تحد من قدرة المؤسسات الرسمیة على تنفیذ ما تفكر به لتحقیق ما تصبو إلیه ،غزة
  :توصیات للمؤسسات المساندة: ثالثاً 

یجب على المؤسسات المساندة أن تقوم بعقد الدورات التدریبیة سواء لتدریب العاملین في صناعة 
وعقد دورات  ،اهم الفني أو تزویدها بعمالة ماهرة قابلة للتطویرالمالبس الجاهزة ورفع مستو 

 ،تدریبیة ألصحاب المصانع والمسئولین اإلداریین لرفع مستواهم اإلداري داخلیًا في المصنع
  .التسویقو وأیضا رفع قدراتهم في إدارة التفاوض 

 
 -):٢٠٠٤(وزارة االقتصاد الوطني  .٧

وقد هدفت هذه الدراسة إلى عرض أداء  ،"في فلسطین واقع الصناعة وآفاقها: "بعنوان      
وأسباب التراجع في معدالت النمو في بعض  ،االقتصاد الفلسطیني ومستلزمات التصنیع

جراءاته التعسفیة : والذي یرجع بعضها إلى عوامل خارجیة ،السنوات ٕ كاالحتالل اإلسرائیلي وا
وضعف  ،ة ومحدودیة الموارد الطبیعیةكقل: وأخرى ذاتیة ،المتعددة بحق االقتصاد الفلسطیني
وغیاب  ،وعدم الوضوح في السیاسات االقتصادیة والمالیة ،البنیة التحتیة الالزمة لعملیة التنمیة
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وحدودیة القدرة على تطبیق القوانین والتشریعات ذات العالقة بالنشاط  ،االستقرار السیاسي
یطرة على الموارد الطبیعیة وغیرها وأخیرًا غیاب الصالحیات الكاملة في الس ،االقتصادي

  .وتوظیفها ألغراض التنمیة
  :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها

أن التغلب على العوائق التي تقف عائقًا أمام انطالق عملیة التصنیع مرهون باستیفاء مجموعة 
  :أهمها ،من الشروط الجوهریة

تتمتع بسیادة كاملة على مواردها وحدودها وقیام دولة مستقلة  ،استقالل سیاسي واقتصادي . أ
 .وعالقاتها الخارجیة

إلى جانب تبني مبادئ وأسس اإلدارة السلیمة والنیرة لعملیة  ةاعتماد سیاسات اقتصادیة ومالی . ب
 .تكون قائمة على أساس المبادرة والقدرة على التغییر ،التنمیة ومنها التصنیع

ات العالقة بمجاالت البحث والتطویر إلى جانب ذعالیة الكفاءة إقامة وبناء المؤسسات ال . ت
مؤسسات التمویل اإلنمائي الالزمة والقادرة على توفیر تسهیالت مالیة إنمائیة بشروط 

 .واقعیة
توافر قدرة ورغبة لدى القطاع الخاص في االستفادة من الفرص والتسهیالت التي یفترض أن  . ث

البحث  ،الحوافز االستثماریة(التنمیة تكون متاحة له في المجاالت ذات العالقة بعملیة 
 .بهدف االنطالق بعملیة التصنیع.....) ،المهارات ،البنیة التحتیة والتكنولوجیة ،والتطویر

وتقلیل االعتماد على إسرائیل  ،وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة تعزیز القدرات الذاتیة الفلسطینیة
 .درة التنافسیة لالقتصاد في المدى الطویلمع األخذ باالعتبار تطویر الق ،في المدى القصیر

 
 -):٢٠٠٣(الراعي  .٨

وقد هدفت هذه الدراسة  ،"واقع ورؤیة نقدیة :الصناعات التحویلیة في فلسطین": بعنوان       
 ،الصناعة هذه فروع وأهم المختلفة والتصنیفات التحویلیة الصناعات مفهوم على التعرفإلى 

 التعرفو  ،عام بشكل التحویلیة الصناعات قطاع على حصلت التي والتغیرات التطورات تتبعو 
 المضافة والقیمة والتشغیل اإلنتاج في التحویلیة الصناعات فروع من فرع كل مساهمة على

مكانیات المختلفة للفروع اإلنتاجیة معدالت على التعرفو  ،الخارجیة والتجارة ٕ كذلك  ،التطویر وا
 التعرفو  ،جالعال وسبل األخرى الفروع في والضعف الفروع بعض في القوة أسباب على التعرف

جراءو  ،التحویلیة الصناعة في المستخدمة الخارجیة المدخالت نسبة على ٕ  على حالة دراسة ا
 هذا على التجاري واالنفتاح المنظم لغیرا االستیراد آثار على التعرف أجل من المالبس صناعة
  .النشاط
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  :منها ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج
 سیاسة شركات ولیدة هي بل طبیعي بشكل تتطور لم فلسطین في المالبس صناعة أن .١

 األراضي المالبس إلى تجمیع نشاطات تحویل على عملت التي اإلسرائیلیة المالبس
 .األجور تدني من لالستفادة الفلسطینیة

 سببب وذلك فلسطین في المالبس لصناعة ضعفها أو والخلفیة األمامیة الترابطات غیاب .٢
 في العاملة المنشآت حجم صغر و الباطن، من التعاقد لترتیبات الصناعة هذه خضوع

 .عمال)٥( من أقل توظف منها % ٥٥ أن حیث المجال هذا
 ومستعملة قدیمة آالت تستخدم المنشآت هذه معظم أن حیث التكنولوجي المستوى ضعف .٣

 فلسطین في اإلنتاج لیفتكا ارتفاع إلى باإلضافة هذا العالمي التطور مع تتماشى ال
 المستوى وتدني قدیمة تكنولوجیا واستخدام التحتیة البنیة وضعف اإلنتاجیة تدني بسبب
 .المجال هذا في للعاملین الفني

 والتدریب التمویل مؤسسات فیها بما المساندة المؤسسات به تقوم الذي الدور ضعف .٤
  .يالمهن

 من والنسیج المالبس صناعة أمام خیارات أو إستراتیجیات ثالث هناكوخلصت الدراسة بأن 
 الوضع في ستمراراال إما وهي والعالمیة قلیمیةاإل تطورات مع لتتكیف هیكلتها إعادة أجل

 على التركیز أو المنافسة شدة بسبب أبوابها قإغال المنشآت من الكثیر ستضطر حیث الحالي
 إستراتیجیة أو دقیقة وهندسة بیرةك كمیات إنتاج على یعتمد الذي النمطي نتاجاإل استراتیجیات

  .للتصدیر عالیة مضافة قیمة وذات متمیزة بسمال إنتاج
 إستراتیجیة هي فلسطین في بسالمال صناعة هیكلة عادةإل ستراتیجیاتاال أنسب نكما أ

 معدله ما تشكل والتي للتصدیر عالیة مضافة قیمة وذات متمیزة بسمال إنتاج على التركیز
 من كبیرة خطوات تتطلب ستراتیجیةاإل هذه ولكن العالمي بسالمال سوق قیمة من % ٢٥
 حیث من خاصة عالمیا وتسویقها ممیزة بسمال إنتاج على القدرة حیث من إنجاحها أجل

 إنشاء إلى بحاجة سنكون فإننا هنا ومن المنافس والتصمیم نسبیا الضخمة والكمیات الجودة
 تسویق أجل من وأمریكا أوروبا في شركات مع اقدالتع یمكن إذ والتوزیع التسویق في شراكه

   .میزةتالم الفلسطینیة المنتجات
 

  ):٢٠٠٣(نصر  .٩
وتهدف هذه الدراسة بصورة رئیسیة  ،"تعزیز القدرة الذاتیة لالقتصاد الفلسطیني": بعنوان      

مالئمة إلى مناقشة فرص وسبل تعزیز القدرات الذاتیة لالقتصاد الفلسطیني لمواجهة السیاسات ال
كما تهدف إلى تحدید وتحلیل التشوهات الهیكلیة التي یعاني منها االقتصاد الفلسطیني . لذلك
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وكذلك التعرف على الوضع االقتصادي الفلسطیني في  ،وربط ذلك باألهداف اإلسرائیلیة التوسعیة
ع انتفاضة وآثار السیاسات واإلجراءات اإلسرائیلیة األخیرة التي أعقبت اندال ،المرحلة الراهنة

  .وتكلفتها بالنسبة لالقتصاد الفلسطیني ،األقصى
  :وكانت كالتالي ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وفي ضوئها قدمت توصیاتها

أن تثبیت الشعب الفلسطیني فوق أرضه ودعم صموده في المرحلة الراهنة یتم من خالل تبنى 
  :إستراتیجیة تقوم على العناصر التالیة

 .اإلسرائیلي واإلغالق الحصار نتیجة المتضررین وتعویض األضرار تصلیح .١
 .الرئیسیة اإلنتاجیة القطاعات دعم خالل من الفلسطیني للشعب األساسیة االحتیاجات تلبیة .٢
 . الفلسطیني االقتصاد داخل عمل فرص توفیر .٣
  .الفلسطینیة المؤسسات انهیار عدم ضمان .٤
  .العام القطاع أداء تحسین .٥

تبني إجراءات خالل المرحلة الالحقة لتعزیز القدرة الذاتیة لالقتصاد الفلسطیني من  كذلك یمكن
  :یلي ماخالل 

 .الفلسطیني لالقتصاد االستثماریة البیئة تحسین -
 والصحیة التعلیمیة المؤسسات دعم مواصلة خالل من البشري المال رأس تطویر -

 .واالجتماعیة
 .التنافسیة قدرتها وزیادة لمختلفةا اإلنتاجیة القطاعات دعم في االستمرار -
 إسرائیل مع العالقة تخفیف خالل من الخارجیة االقتصادیة العالقات تنویع -

 .واإلسالمي العربي العالمین مع االقتصادیة الروابطة وتقوی
  

  -):٢٠٠١(حمدان . ١٠
نیل درجة وقد تم إعداد هذه الدراسة ل ،"واقع التمویل في الصناعة الفلسطینیة": بعنوان       

وقد  ،الماجستیر في إدارة السیاسات االقتصادیة بكلیة الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة
إلى التعرف على هیكل التمویل في القطاع الصناعي الفلسطیني بشكل عام باعتبار أن هدفت 

قطاعات الرائدة عملیة التنمیة االقتصادیة الفلسطینیة ترتكز على القطاع الصناعي باعتباره احد ال
وكذلك دراسة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي الفلسطیني من حیث توفیر مصادر  ،للتنمیة

  .تمویل فعالة
 ،وتوصلت الدراسة إلى أن مشكلة التمویل الصناعي إحدى أهم مشكالت الصناعة الحالیة

مصادر التمویل المختلفة  وبالتالي فإن هذا القطاع یتسم بازدیاد الحاجة الماسة إلى توفیر وتعزیز
باعتبار أن معالم المرحلة المقبلة بدأت تنضج من خالل سیاسات االنفتاح االقتصادي والعولمة 
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كما أن الصناعة الفلسطینیة بشكل عام . والتي تقضي ضرورة مواكبة نهج المنافسة العالمي
حدیثة النشأة وصغیرة  رغم أن أغلبیتها صناعات ،لیست بمعزل عن التغیرات التي اجتاحت العالم

وبالتالي ومن اجل مواكبة التطور االقتصادي الحالي ینبغي االهتمام بحل مشكلة التمویل  ،الحجم
الحالیة والذي یكمن في توفیر التمویل المطلوب الذي یسهم في بناء قطاع صناعي قادر على 

ف العالقة من الصناعیین الصمود أمام المنافسة العالمیة والذي تتضافر فیه الجهود من قبل أطرا
  .ومؤسسات التمویل والحكومة من خالل مؤسسات القطاع العام

  :وعلى ذلك قدمت الدراسة مجموعة من التوصیات منها
تفعیل دور االتحادات الصناعیة للعمل على حصر إمكانات الضمانات الحالیة والتنسیق  .١

 .مع المؤسسات المالیة إلیجاد البدائل
زارة الصناعة الفلسطینیة والغرف الصناعیة في متابعة حل ضرورة إشراك كل من و  .٢

على  ،مشكال التمویل الحالیة وعدم ترك عبء هذه المشكلة على المستثمرین الصناعیین
 .أن یتولى هذا الدور االتحادات الصناعیة

تقدیم البیانات عن التمویل الصناعي المطلوب لمواجهة احتیاجات القطاع الصناعي  .٣
مما قد یساعد ذلك في تقلیص  ،مویل من خالل تقدیمها ألجهزة التخطیطالمتزایدة للت

 .فجوة التمویل من خالل معرفة الحجم الطبیعي للتمویل
قوم بجمع المعلومات عن تإنشاء صنادیق مالیة لدعم مشروعات التصدیر على أن  .٤

إضافة إلى أن اإلشراف على المشروعات  ،األسواق والتسویق والترویج والدعایة
صناعیة ومتابعة تنفیذ البرامج ومعالجة المشكالت بسرعة وكفاءة من خالل هیئة ال

 .قوم بجمع المعلومات والدراسات عن القطاعات االقتصادیة وتحدیدًا الصناعیةتحكومیة 
  

  :الدراسات باللغة االنجلیزیة: ثانیاً 
  

١. Khalidi (٢٠٠٧):- 

  :بعنوان
“The Palestinian Arab Regional Economy in Israel: Sixty Years of 

De-Development… And Occupation?”،   
  
  ".واالحتالل؟.. ستون سنة من نكوص التنمیة: العربي اإلقلیمي في إسرائیلاالقتصاد "

وقد هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحلیل التجربة التنمویة للعرب الفلسطینیین في إسرائیل 
  .بشكل معمق ١٩٤٨منذ عام 
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مة تسهم في التوصل إلى فهم أفضل للتأثیر وقد توصلت ا لدراسة إلى دروس مقارنة قیّ
كما وفر التحلیل لمكانة ودور  ،االقتصادي لالحتالل الطویل في الضفة الغربیة وقطاع غزة

االقتصاد العربي في إسرائیل رؤیة ثاقبة إلعادة إطالق الجهود لتنفیذ إستراتیجیة تنمویة 
  .واجهة أیة سیناریو سیاسي قد یبدو محتمًال الیومفلسطینیة وطنیة قادرة على م

واستنتجت الدراسة من التحلیل أن االقتصادیات اإلقلیمیة الفلسطینیة في إسرائیل واألراضي 
المحتلة تدور في نفس النظام االقتصادي اإلسرائیلي المهیمن على جمیع أراضي فلسطین 

تركة والمسارات التنمویة المتقاربة لهذه واالعتراف بالمصلحة المش ،١٩٦٧التاریخیة منذ عام 
االقتصادیات یجب أن یأخذ في الحسبان جمیع الموارد المتاحة لهذه االقتصادیات الثالثة 

  . المفصولة والتي ما برحت أن أصبحت أكثر تشابهًا مع مرور السنین
عربي وأنه على خالف توقعات النظریات االقتصادیة فإن قرنًا من التعامل االقتصادي ال

كما لم ینبثق من هذا التعامل . الیهودي في فلسطین لم یؤد إلى الوحدة االقتصادیة المنشودة
عملیة التقارب واالندماج التي كان من المفترض أن تنطلق بفضل التبادل بین اقتصاد كبیر 

من واقتصاد كثیف العمالة وریفي وأقل نموًا  ،متقدم تقنیًا وغني بالموارد الرأسمالیة من جهة
ونطبق هذه الحقیقة على العالقة بین المناطق العربیة في إسرائیل واالقتصاد . جهة ثانیة

. بقدر ما عكس جوهر العالقة االقتصادیة بین إسرائیل واألراضي المحتلة ،القومي/ الیهودي
المجتمع (من جانبه یفسر الفكر االقتصادي السیاسي الصهیوني هذا الواقع في الحالة األولى 

بینما في  ،"بطء عملیة التحدیث داخل المجمع الریفي العربي"من منطلق ) بي في إسرائیلالعر 
یعتبر أن إصرار الشعب الفلسطیني تحت ) ٦٧األراضي المحتلة عام (الحالة الثانیة 

التفریط " االحتالل على النضال المتواصل من أجل حقه في تقریر المصیر هو السبب خلف 
  ".صادیة التي أتیحت له منذ أسلوبالفرص السیاسیة واالقت

وترى الدراسة أنه بغض النظر عن التركیبة الحالیة أو المستقبلیة المحتملة للسیادة بین 
فإن االقتصادیات الفلسطینیة الثالثة مجتمعة تشكل علمیًا أحد  ،الشعبین في هذه المنطقة

وتبرز . ١٩٦٧واقع منذ الطرفین الشریكین للوحدة االقتصادیة المشوهة القائمة على ارض ال
والمتمثل في االنطالق من  ،هذه الحقیقة التحدي أمام صانعي القرار االقتصادي الفلسطیني

وینبغي . هذا اإلطار الفكري لصیاغة إستراتیجیة إنمائیة وطنیة وبرنامج اقتصادي مستقبلي
ودیة على أساس الیه -أن تسعي الجهود المتجددة إلى إعادة بناء العالقة االقتصادیة العربیة

والتي طالما لم تتحقق منذ أن تم التعبیر عنها للمرة األولى  ،مبادئ التعاون المتوازن والمتبادل
  .قبل ستین سنة
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٢. Migdad (١٩٩٩):- 

  :بعنوان
“ Performance Analysis of Small-Scale Industries، Industrial Sector 

in the Gaza Strip as a part of the New Palestinian Entity”،   
  
  "األداء والكفاءة للمشروعات الصناعیة مع التركیز على الصناعات الصغیرةتحلیل "

یجاد  ،وقد هدفت الدراسة إلى عرض خصائص القطاع الصناعي في قطاع غزة ٕ وا
االختالفات بین التعاقدات المحلیة والتعاقد في الباطن من حیث العمالة والكفاءة وبعض 

ومقارنة مؤشرات األداء والكفاءة بین المنشآت الصناعیة في مختلف  ،مؤشرات األداء
  .األنشطة ومختلف األحجام

  :وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج منها
: منها ،على أداء القطاع الصناعيسلبًا أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر  .١

الدعم المالي الممنوح  وقلة ،انخفاض مستوى التكنولوجیا المتبعة في القطاع الصناعي
وسیطرة الجانب اإلسرائیلي على حركة المعابر والذي من  ،لهذا القطاع في قطاع غزة

ونوع  ،شأنه التأثیر على دخول المواد األولیة الالزمة كمدخالت للعملیة الصناعیة
 .وحجم المنشأة ،الصناعة

قارنه بقطاع یحقق قطاع صناعة المالبس في قطاع غزة نسبة عالیة من األرباح م .٢
 .األغذیة

 .یواجه قطاع صناعة المالبس عراقیل إسرائیلیة اقل من قطاع الصناعات الغذائیة .٣

  :وتوصلت الدراسة إلى أن السیاسة المناسبة لدعم الصناعات الفلسطینیة تتم من خالل
 .دعم القطاع الخاص بصورة اكبر مما علیه .١

وذلك لمحاولة تحدیث إعطاء أهمیة بشكل خاص للمشاریع الصناعیة الصغیرة  .٢
 .الصناعات التقلیدیة

 .إحداث توازن بین سیاسة إحالل الواردات وتشجیع الصادرات .٣

باإلضافة إلى  ،إعطاء المزید من االهتمام لتنمیة البنیة التحتیة لالقتصاد الفلسطیني .٤
 .النظام القانوني والمؤسسي

  . تحسین الخدمات المصرفیة وخاصة البنوك الصناعیة واإلسالمیة .٥
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  :ما یضیفه البحث الحالي ١,٧
یتضح من العرض السابق قلة الدراسات التي تتعلق بدراسة قطاع صناعة المالبس في قطاع 

حیث أن الباحثة وجدت خالل عملیة البحث في الدراسات السابقة أن هذه الدراسات تعتبر  ،غزة
  .بس في فلسطینمدخًال جیدًا لمزید من البحث حول اآلفاق التنمویة لقطاع صناعة المال

كذلك نالحظ أن معظم الدراسات السابقة قد تناولت القطاع الصناعي بشكل عام وتطرقت في 
بعض الجزئیات إلى الصناعات التحویلیة بشكل عام أیضًا دون التركیز على نوع معین من 

إن أهم ما یمیز هذه الدراسة عن غیرها هو تطرقها لقطاع صناعة المالبس  ،لذلك. الصناعات
  .حیث لم یتم التطرق كثیرًا إلى هذا الموضوع ،بشكل تفصیلي

كذلك من خالل هذه الدراسة سیتم التعرف على إشكالیة الواقع الذي یعیشه قطاع صناعة 
ن  ،وكیفیة تأثر هذا القطاع في ظل العراقیل التي تواجهه ،المالبس في قطاع غزة ٕ سیما وا

وكذلك تفسیر اآلثار  ،سرائیلي الخانقاألراضي الفلسطینیة ال تزال تتعرض للحصار اإل
ومعرفة مختلف الجهات والقطاعات  ،االقتصادیة المرتبطة بمؤسسات قطاع صناعة المالبس

وما هي االستراتیجیات والبرامج المقترحة لتحدیث وتطویر قطاع صناعة المالبس  ،المتأثرة بها
  .من أجل مساندة ودعم االقتصاد الوطني الفلسطیني

  

ه الدراسة عن غیرها من الدراسات السابقة في كونها من أوائل الدراسات التي تتناول وتتمیز هذ
بما یمكننا واهتمام  دراسة إلى القطاع هذا لحاجة وذلك ،قطاع صناعة المالبس بشكل بتفصیلي

 اتوسیاس خطط تطویرها ومن ثم إمكانیة وضع فرصو  الصناعة طبیعة هذه من التعرف على
 لقطاع صناعة المالبس من أهمیة خاصة ، وذلك لمار القدرة التنافسیة لهاتطوی صناعیة من اجل

  .االقتصاد الفلسطیني خصوصا التطور المجتمعي عمومًا وفي تطورفي 
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والتي بینت  ،حیث تم التطرق في البدایة إلى مقدمة البحث ،تناول هذا الفصل عدة نقاط      
والتعرف  ،ام وقطاع صناعة المالبس بشكل خاصتطور القطاع الصناعي الفلسطیني بشكل ع

  .على العقبات التي تحول دون تطور هذا القطاع
  

  :والمتمثلة في التساؤل الرئیس التالي قامت الباحثة باستعراض مشكلة البحث      
ما هي أسباب ضعف فعالیة قطاع صناعة المالبس في فلسطین، واآلثار االقتصادیة الحقیقیة " 

  "ذلك، وكیفیة مواجهة هذه اآلثار ومعالجتها؟ المترتبة على
والمنهجیة  ،وأهمیة البحث وأسباب اختیار الموضوع ،أهداف البحثكما تطرقت الباحثة إلى 

  :والمتمثلة في وفروض البحث العلمیة المتبعة،
االتحادات الصناعیة الفلسطینیة والغرف التجاریة في دعم ضعف الدور الذي تقوم به  .١

 .ؤسساتیحد من تطور ونمو هذه المناعة المالبس مؤسسات قطاع ص

محدودیة رأس المال واالعتماد على التمویل الذاتي أضعف قدرة منتجات قطاع صناعة  .٢
المالبس من المنافسة أمام المنتجات المستوردة، وعلى دورها التنموي في االقتصاد 

 . الفلسطیني

أدى إلى تدني مستوى الخبرة نقص برامج التدریب للعاملین في قطاع صناعة المالبس  .٣
 .الالزم لتطویر قطاع صناعة المالبس

یساهم في عملیة التنمیة مؤسسات قطاع صناعة المالبس التوسع في إنشاء  .٤
 .االقتصادیة لالقتصاد الوطني

  
تناول بعضها دراسة  ،في نهایة هذا الفصل استعرضت الباحثة اثنتا عشر دراسة سابقة      

وناقش بعضها األخر القطاع الصناعي الفلسطیني بشكل  ،ي فلسطینقطاع صناعة المالبس ف
  .عام ومستقبل التنمیة في فلسطین
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  .مقدمة ٢,١
  .هیكلیة القطاع الصناعي الفلسطیني ٢,٢
  .تحلیل هیكلیة القطاع الصناعي وأهم المؤشرات االقتصادیة ٢,٣

الناتج المحلى لقطاع الصناعي الفلسطیني في همة امسا ٢,٣,١
  .الفلسطیني اإلجمالي

مساهمة القطاع الصناعي الفلسطیني في تشغیل القوى  ٢,٣,٢
  .العاملة
  .مساهمة القطاع الصناعي الفلسطیني في اإلنتاج ٢,٣,٣
  .مساهمة القطاع الصناعي الفلسطیني في االستهالك الوسیط ٢,٣,٤
  .في القیمة المضافة الفلسطیني اعيمساهمة القطاع الصن ٢,٣,٥

 .المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي الفلسطیني ٢,٤
 ملخص.  
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  - :مقدمة ٢,١
 إلنتاجيا النشاط فهو الحدیث العصر في قتصادیةاال للتنمیة الفقري العمود التصنیع یعتبر      
 قةالعال لطبیعة نظرا ،یةجتماعواال قتصادیةاال النهضة مسار في نوعیه نقلة تحقیق على القادر

 جتماعیةواال قتصادیةواال الحضاریة والتنمیة الصناعي نتاجياإل النشاط بین المتفاعلة الجدلیة
 في التصنیع على عتماداال وأولویة أهمیة على فاختال یوجد ال حیث المجتمع، في والسیاسیة

 البدء یتعین التي ناعاتالص نوعیة في فاالختال یكمن بل الشاملة، الحضاریة التنمیة عملیة
ا یلعب حیث دولة ةیأل نتاجیةاإل القطاعات أهم من الصناعي القطاع یعتبر بذلك. بها ً ا دور ً  رئیسی
 المنتج وتوفیر واستیعاب العمالة، اإلجمالي المحلي الناتج زیادة في اإلنتاج قطاعات باقي مع

 على واجتماعیة اقتصادیة أهمیة نم لذلك لما المستوردة، السلع على االعتماد بدًال من المحلي
  .الدولة

  
 لمعوقات ٢٠١١ الحالي الوقت حتى ١٩٤٨ عام منذالفلسطیني  الصناعي لقطاعتعرض ا      
 الوطنیة السلطة إنشاء بعد حتى ولىاأل بالدرجة سرائیلياإل لاالحتال لسیاسات وفقاً  متعددة

 كان التي الدول من كثیر مع قتصادیةاال تالوالبروتوكو  تفاقیاتاال من العدید وتوقیع الفلسطینیة،
 تعبئة وضعف المتراكمة استثماراته في تآكل من یعاني زال وما .االقتصادیة باریس اتفاقیة أهمها

 الصناعي القطاع فروع غالبیة في والربحیة نتاجیةاإل لضعف إضافة تحدیثها، في المدخرات
 للتجدید قابلة غیر عائلیة ذاتیة خبرات على واعتمادها ،الصناعیة المنشات تشتت عن الناتج

 مما .الصناعیة تناآمنش احتیاجات تلبیة في إلسرائیلیةا الشركات على عتماداال وأخیراً  والتطویر،
 من بالرغم التنافسیة، قدرتها وضعف وتبعیتها الصناعیة الفروع من كثیر تدهور في ساهم
 من مجموعة لخال من الصناعیة منشاتال أداء لتحسین السلطة الوطنیة الفلسطینیة التمحاو 

نشاء التحتیة البنیة وتحسین المناسبة ستثماریةاال البیئة لتوفیر الهادفة والقوانین السیاسات ٕ  وا
نصر  ،عواد( وخارجیا داخلیا الفلسطیني للمنتج الترویجیة للمعارض إضافة الصناعیة، المناطق

   ).٢٠٠٤ ،اهللا
  

 ؤسساتالم أعداد تراجعتائیلي على القطاع الصناعي فقد ومن حیث تأثیر الحصار اإلسر       
اإلجمالي لقطاع  تراجعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتجو  ،العاملة في القطاع الصناعي

التقدیرات، بسبب  حسب معظم% ٥إلى أقل من % ١٣، من حوالي ٢٠٠٧منذ نوفمبر  غزة
حیث أدى ذلك إلى  طاع الصناعي،من المنشآت العاملة في الق% ٩٠إغالق أو تدمیر حوالي 

عامل إلى نحو  ٣٥٠٠٠انخفاض أعداد العاملین في القطاع الصناعي في قطاع غزة من 
لى حوالي  ٤٢٠٠ ٕ   ).٢٠٠٩ ،الصوراني( ٢٠٠٩عامل في منتصف  ١٥٠٠عامل، وا
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بمبلغ نصف ملیون دوالر یومیا  هذا وتقدر الخسائر اإلجمالیة المتراكمة لقطاع الصناعة      
إلى  ،)ملیون دوالر ٣١٥ما یعادل ( ٢٠٠٩ أغسطسحتى أول  ٢٠٠٧فرض الحصار  منذ

الحرب العدوانیة ینایر  جانب الخسائر المباشرة الناجمة عن تدمیر المنشآت الصناعیة أثناء
 ،)ماس(معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة (  ملیون دوالر) ٣٥(والتي قدرت بـ  ٢٠٠٩
، والحد من قدرة القطاع مال الصناعي أو هروبه إلى الخارجال تآكل رأس ، مما یدفع إلى)٢٠٠٩

 ،خانق لحصاروالمعروف أن القطاع الصناعي تعرض قبل الحرب . المستقبل الصناعي في
ن تصدیر المنتجات وحرم أیضا م ،األولیة الضروریة لعملیة اإلنتاجحیث حرم من المواد الخام 

منشأة  ٤٠٠٠مصنع من مجموع  ٣٧٠٠قارب من ، وأدى ذلك إلي إغالق ما یالجاهزة للخارج
تأثرت مبیعات و  ،% ٥٠عن  صناعیة وباقي المصانع العاملة تعمل بطاقة إنتاجیة ال تزید

وتعمدت آلة الحرب اإلسرائیلیة إلي  .المواطنین المصانع العاملة بضعف القدرة الشرائیة لدي
شأه صناعیة خالل فترة الحرب من   ٢٣٦الصناعي حیث تم استهداف ما یزید عن  تدمیر القطاع

ملیون  ٥٧وبلغت الخسائر األولیة المباشرة للقطاع الصناعي نتیجة الحرب حوالي  علي غزة
 طال إغالق المعابر التجاریة أهم. أمریكي حسب تقدیرات أصحاب المنشآت الصناعیة دوالر

عام  عمل فیها فيالمشاریع االستثماریة في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعیة والتي بدأ ال
. فیها أغلقت كلیا ولم یعد هناك أي مصنع یعمل ،مصنعا ٤٥تضم المنطقة الصناعیة و  ١٩٩٩
 من أصحاب هذه المصانع باشروا بإجراءات الهجرة وفق مصادر القطاع% ٣٠ن أعلما ب

  .)٢٠٠٩ ،الصوراني(خاص ال

 التفصیل، من بشيء ینيالفلسط الصناعي القطاع واقع على التعرف سیتم الفصل هذا وفي      
 لخدمة به المنوط بالدور قیامه دون حال والذي به لحق الذي الخلل مدى على لنتعرف وذلك

ُ  أنه وخاصة الفلسطیني، االقتصاد وتطویر  طوق أنه على فلسطین في الصناعة قطاع إلى نظری
 دور من القطاع هذال لما اإلسرائیلي، باالقتصاد االرتباط من للتخلص الفلسطیني لالقتصاد النجاة

 ُ   .األخرى القطاعات وتنشیط والتوظیف اإلنتاج معدالت زیادة في نتظری
 

  :الفلسطیني هیكلیة القطاع الصناعي ٢,٢
 ،الصوراني(أهمها  تصنیف الهیكل الصناعي في الدول إلى عدة تصنیفات لقد تم      
٢٠٠٦:(-  
ویتم تصنیف  ،ویلیةاالستخراجیة والصناعات التح التصنیف على أساس الصناعات .١

بموجب العملیة اإلنتاجیة أي وفق التأثیر الجاري على المادة  الصناعة إلى هذین النوعین
 .الخام
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الصناعات إلى صغیرة ومتوسطة  حیث تقسم ،التصنیف على حسب حجم المشروع .٢
 .وكبیرة

وعام ومختلط  تقسم الصناعة إلى خاص حیث ،التصنیف على أساس ملكیة المشروع .٣
 .عاونيوربما ت

وذلك بموجب التصنیف  ،ةوالفروع التسعة الرئیس تصنیف الصناعة حسب األنشطة .٤
 .( ISIC)١ القیاسي الدولي لألنشطة الصناعیة 

 واستخدامًا في اإلحصاءات التصنیفات شیوعاً   ویعتبر هذا التصنیف الدولي من أكبر
ذا التصنیف قسمت الدولیة والذي وضعته الدائرة اإلحصائیة لألمم المتحدة، وبموجب ه

 United Nations Statistics(كالتالي  ةمجموعات رئیس ثالث الصناعة إلى
Division، ٢٠٠٤(: 

 .التعدین واستغالل المحاجر .١
 .التحویلیة الصناعات .٢
 .الكهرباء والمیاه .٣

هذا التصنیف فانه تم تقسیم وتصنیف الصناعات التحویلیة في فلسطین إلى  وبموجب
  :ة هيذه األقسام تسعة فروع رئیسشكلت ه عدة أقسام حیث

 .والتبغ صناعة المواد الغذائیة والمشروبات .١
 .الجلدیة صناعة المنسوجات والملبوسات والصناعات .٢
 .األثاث صناعة الخشب ومنتجاته متضمنة .٣
 .والطباعة والنشر صناعة الورق والمنتجات الورقیة .٤
حجري من النفط والفحم ال صناعة الكیماویات والمنتجات الكیماویة .٥

 .ومنتجات المطاط والبالستیك
عدا النفط (المعدنیة  صناعة منتجات الخامات التعدینیة غیر .٦

 ).والفحم
 .األساسیة صناعة المنتجات المعدنیة .٧
 .والمكائن والمعدات صناعة المنتجات المعدنیة المصنعة .٨
 .الصناعات التحویلیة األخرى .٩

                                                
١ )ISIC( : هو اختصار للكلمات اإلنجلیزیةInternational Standard Industrial Classification of 

All Economic Activites.   
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وجمع وتوزیع الكهرباء وجمع وتنقیة وتوزیع  تشمل إمدادات الكهرباء والغاز والمیاه إنتاج      
أما الصناعات االستخراجیة الفلسطینیة تتخصص في إنتاج المواد الخام المستعملة في . المیاه

فالمقالع والمحاجر تعمل على إنتاج الحجارة الخام التي یتم تقطیعها وتشكیلها  ،عملیات البناء
ات تعمل على إنتاج الرمال والحصمة وغیرها من أما الكسار  ،وتجهیزها من قبل مناشیر الحجارة

  ).٢٠٠٦ ،الصوراني(مواد البناء الخام لكي یتم استخدامها في عملیات البناء الالحقة 

 المؤشرات الرئیسـیة لهـذه الفـروع، یتضـح لنـا األهمیـة النسـبیة لكـل منهـا، حیـث تشـیر وبالنظر إلى
الصــناعة  إلــى أن قطــاع ٢٠٠٩ ســطینيالبیانــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفل

أهـم الفـروع المكونـة للقطـاع الصـناعي الفلسـطیني، حیـث بلغـت مسـاهمته فـي  التحویلیـة یعتبـر مـن
الغالبیـة العظمـى  ، األمـر الـذي یشـیر إلـى أن٢٠٠٩خـالل العـام % ٩٠القیمة المضافة مـا نسـبته 

مــدادات المیــاه  طةمـن الصــناعات الفلســطینیة هـي صــناعات تحویلیــة أمــا بالنسـبة ألنشــ ٕ التعــدین وا
الجهــاز المركــزي % (١٠فــي الصــناعة  فــي القیمــة المضــافة والكهربــاء فــال تتجــاوز مســاهمتها

  ).٢٠٠٩ ،لإلحصاء الفلسطیني

  

  -:القطاع الصناعي وأهم المؤشرات االقتصادیة یةتحلیل هیكل ٢,٣
الصناعات التحویلیة بصورة عامة و  إن تتبع التطورات التي تحدث على القطاع الصناعي      

هذه الصناعات والعوامل المؤثرة في  خاصة، یعتبر من المؤشرات الهامة التي توضح طبیعة
ولو أردنا استعراض واقع هذا القطاع  ،واإلشكالیات التي تواجهها حتى یومنا هذا تطورها والعقبات

االقتصاد الفلسطیني في الوقت الحالي فإنه حتمًا سیكون مظلمًا بسبب الشلل التام الذي أصاب 
ن الحدیث عن واقع هذا القطاع ینبع من فكرة إمكانیة . ككل ولیس القطاع الصناعي فحسب ٕ وا

 ،ألن االستمراریة هي بمثابة األمل للمجتمع الفلسطیني ولیس للقطاع الصناعي فقط ،االستمرار
وهذا  ،الحصار وهذا هو المفهوم الذي ینطلق من فكرة تعزیز مفهوم اقتصادیات الصمود في وجه

التعزیز یتطلب عدة أمور من أهمها دراسة الموارد المادیة والبریة المتاحة للمجتمع الفلسطیني 
حتى یتمكن من حصر جمیع إمكانیاته الذاتیة بما یساهم في إیضاح الرؤى التي تخلق مناخًا 

  .مناسبًا لصیاغة خطة إستراتیجیة على المستوى القومي
  :لمؤشرات االقتصادیة وما طرأ علیها من تغیراتونستعرض فیما یلي أهم ا
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  -:مساهمة القطاع الصناعي الفلسطیني في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطیني ٢,٣,١
تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات االقتصاد الكلي مقارنة  ٢٠٠٩شهد الربع الثاني من عام       

 ةحلي اإلجمالي باألسعار الحقیقیحیث حصل نمو في الناتج الم .العام نفس األول من عبالرب
واختلف هذا %. ٥,٦وقد یترجم ذلك النمو في نصیب الفرد من الناتج بمعدل  ،%٦,٤بحوالي 

في أنه لم یكن من النوع غیر المحابي  ٢٠٠٨-٢٠٠٧النمو عن النمو الذي حصل في عامي
نسبة البطالة  فبینما وصلت. بل على العكس صاحبه انخفاض ملحوظ في نسبة البطالة ،للعمالة

 ،%٢٥,٤إلى  ٢٠٠٩تراجعت في الربع األول من عام  ،%٢٦إلى حوالي  ٢٠٠٨خالل عام 
 نوقد حصل ذلك االنخفاض على الرغم من أن نسبة الفلسطینیی%. ٢٢,٢وفي الربع الثاني إلى 

معهد أبحاث (بل تراجعت بشكل طفیف  ،٢٠٠٨العاملین في إسرائیل لم تزدد عن العام 
  ). ٢٠٠٩ ،قتصادیة الفلسطینیة ماسالسیاسات اال

  :وعند تقیم هذا التغییر البد من اعتبار النقطتین الجوهریتین التالیتین
حیث لم یطرأ أي  ،یعود هذا النمو في مجمله إلى النشاط االقتصادي في الضفة الغربیة .١

%) ٣٦(إن نسبة البطالة في قطاع غزة . تحسن على الوضع االقتصادي في قطاع غزة
معهد أبحاث السیاسات %) (١٥,٩(على ضعف النسبة في الضفة الغربیة تزید 

والسبب الرئیس في ذلك هو الحصار الذي تفرضه إسرائیل ). ٢٠٠٩ ،االقتصادیة ماس
 .على القطاع وتشل فیه كل جوانب النشاط االقتصادي

الدول ما زال المحرك الرئیس للنمو في الضفة الغربیة یعتمد على المساعدات المالیة من  .٢
لم تحظ  ٢٠٠٨ففي عام . والتي تذهب في معظمها لدعم میزانیة السلطة ،المانحة

ـــ  معهد أبحاث السیاسات (من إجمالي المساعدات % ١٢,٤المشاریع التطویریة إال ب
فإن النمو الحاصل في جوهره نمو استهالكي وال  ،ولهذا). ٢٠٠٩ ،)ماس(االقتصادیة 

  . یملك القدرة على االستدامة
  

أما بالنسبة لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي فقد شهد الربع الثاني من 
  ):١/٢جدول رقم (انخفاضًا طفیفًا  ٢٠٠٩ العام
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  )١/٢(جدول رقم 
نسبة مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربیة وقطاع غزة 

  (%) ٢٠٠٤سنة األساس : األسعار الثابتةب ٢٠٠٩-٢٠٠٨حسب األرباع لألعوام 

  
  النشاط االقتصادي

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
الربع 
  األول

الربع 
  الثاني

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

الربع 
  األول

الربع 
  الثاني

  ٠,٣  ٠,٤  ٠,٣  ٠,٣  ٠,٤  ٠,٤  التعدین واستغالل المحاجر
  ٩,٨  ١٠,٠  ١٠,٢  ٩,٧  ٩,٥  ٩,٩  الصناعة التحویلیة

  ٣,٤  ٣,٦  ٣,٦  ٣,٤  ٣,٤  ٣,٥  لكهرباءإمدادات المیاه وا
  ١٣,٥  ١٤,٠  ١٤,١  ١٣,٤  ١٣,٣  ١٣,٨  القطاع الصناعي

 .٢٠٠٩ ،معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة ماس: المصدر

  
 - :تشغیل القوى العاملةفي  الفلسطیني مساهمة القطاع الصناعي ٢,٣,٢

جموع العاملین والعاطلین م(حدثت في مطلع التسعینات زیادة مهمة في نسبة القوى العاملة      
فبعد أن كان متوسطها في الثمانینیات  ،)سنة فأكثر ١٥عن العمل مقسومًا على مجموع األفراد 

ولكن عدم قدرة السوق المحلیة على استیعاب %. ٤٤إلى  ١٩٩٣وصلت في العام  ،%٤٠
 ،وق العملمنهم من س نأدت إلى انسحاب الكثیری ،األعداد المتزایدة من القادرین على العمل

. ١٩٩٩في العام % ٤١,٦حتى وصلت إلى  ،فتدنت نسبة المشاركة في أواخر التسعینیات
العام % ٣٨,١حیث وصلت إلى  ،وتراجعت أیضًا في السنوات األولى من انتفاضة األقصى

في العام % ٤١,٩فوصلت إلى  ،٢٠٠٨-٢٠٠٣ومن ثم ارتفعت قلیالً في سنوات  ،٢٠٠٢
وتشیر بیانات الربعین األول والثاني من . ٢٠٠٨في العام % ٤١.٣ى ثم تدنت مجددًا إل ،٢٠٠٧
 ٢٠٠٨أن نسبة المشاركة على مستواها الذي كانت علیه في الربع الرابع من العام  ٢٠٠٩العام 

 ،)٢٠٠٨-٢٠٠١( هذا وقد ازداد عدد العاملین خالل السنوات الثمانیة الماضیة. مع تزاید بسیط
وقد  ،١٩٩٩ألفًا في العام  ٥٨٨مقارنة مع  ،٢٠٠٨نهایة العام ألف عامل في  ٦٤٨لیصل إلى 

  ).٢٠٠٩ ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني(حصل ذلك نتیجة زیادة حجم قوة العمل 
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  )٢/٢(جدول رقم 
  سنة فأكثر ١٥نسبة المشاركة في القوى العاملة لإلفراد 

  ٢٠٠٩ -٢٠٠٨: في األراضي الفلسطینیة حسب المنطقة والجنس
  )نسبة مئویة(                                                                                               

  
  المنطقة والجنس

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
الربع 
  األول

الربع 
  الثاني

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

الربع 
  األول

الربع 
  الثاني

  ذكور
  ٦١,٤  ٦٣,٨  ٦٥,٤  ٦٤,٠  ٦٣,٢  ٦٣,٠  قطاع غزة

  ٦٩,٦  ٦٨,٥  ٦٨,٣  ٦٩,٤  ٦٨,٠  ٦٧,٥  الضفة الغربیة
  ٦٦,٧  ٦٦,٩  ٦٧,٣  ٦٧,٥  ٦٦,٣  ٦٦,٠  األراضي الفلسطینیة

  إناث
  ١١,٨  ١٣,٥  ١١,٧  ١١,٩  ١٢,٠  ١١,٣  قطاع غزة

  ١٨,٧  ١٦,٥  ١٦,٧  ١٦,٩  ١٨,٢  ١٦,٥  الضفة الغربیة
  ١٦,٢  ١٥,٤  ١٥,٠  ١٥,٢  ١٦,٠  ١٤,٧  األراضي الفلسطینیة

  كال الجنسین
  ٣٦,٩  ٣٨,٩  ٣٨,٨  ٣٨,٢  ٣٨,٠  ٣٧,٥  زةقطاع غ

  ٤٤,٤  ٤٢,٨  ٤٢,٨  ٤٣,٤  ٤٣,٥  ٤٢,٣  الضفة الغربیة
  ٤١,٧  ٤١,٤  ٤١,٤  ٤١,٦  ٤١,٦  ٤٠,٦  األراضي الفلسطینیة

  .٢٠٠٩. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني: المصدر
  

  :وقد صاحب الزیادة في قوة العمل الدینامیات التكیفیة التالیة

بة المشاركة ما بین الضفة الغربیة وقطاع غزة مقارنة بما كان علیه ازدیاد الفجوة في نس .١
وخاصة  ،وذلك بحكم الظروف المختلفة التي عاشتها كل منطقة ،الحال قبل االنتفاضة

 .السنوات األخیرة التي فرضت فیها إسرائیل حصارًا مشددًا على قطاع غزة
 
ففي  ،اركة بشكل ملحوظفقد تغیرت نسبة المش ،حصول تغیر في نسب جنس العاملین .٢

حین نجد أن نسبة مشاركة الذكور في الوقت الحاضر أقل مما كانت علیه قبل 
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حیث أن النساء أخذن بالدخول في  ،فإن نسبة مشاركة اإلناث قد ازدادت ،االنتفاضة
ومن  ،وذلك لتعویض خسارة الدخل التي لحقت بذویهن من الرجال من جهة ،سوق العمل

زاید ظاهرة البطالة في األراضي الفلسطینیة وبخاصة بین صفوف جهة أخرى فإنه مع ت
خریجي الجامعات وحملة الشهادات العلمیة األكادیمیة لجأت بعض النساء إلى اقتحام 

أو بغیر تخصصاتها العلمي التي  ،سوق العمل ولو بمجاالت ال تعهدها من ذي قبل
یساهم في التخفیف من األعباء  األمر الذي قد ،اجتازتها خالل سنوات دراستها الجامعیة

االقتصادیة التي تعیشها األسرة الفلسطینیة خاصة في ظل الحصار الخانق المفروض 
 .على الشعب الفلسطیني

 
 ،)٣/٢(وباإلطالع على جدول رقم . حدوث تغیر آخر بالنسبة للحالة العملیة للعامل .٣

جزءًا منها وال  یمكن مالحظة أن نسبة العاملین في منشآت یملكونها أو یملكون
وصاحب ذلك انخفاض في نسبة  ،یستخدمون أحدًا بأجر قد ارتفعت بشكل ملحوظ

وهذا یشیر إلى أن نسبة ملحوظة من الذین فقدوا عملهم في إسرائیل . المستخدمین بأجر
 .اتجهوا للعمل لحسابهم الخاص ،أو القطاع الخاص عقب انتفاضة األقصى

 
وعند مقارنة نسب  ،لین حسب األنشطة االقتصادیةحدوث تغیر بالنسبة لتوزیع العام .٤

 ،ما قبل االنتفاضة والوقت الحاضر بین العاملین في القطاعات االقتصادیة المختلفة
یلیه ارتفاع أقل في نسبتهم  ،فإننا نجد ارتفاعًا كبیرًا في نسبة العاملین في قطاع الخدمات

اء والتشیید قد انخفضت إلى ما بینما نجد أن نسبتهم في قطاع البن ،في قطاع الزراعة
كما انخفضت نسبة العاملین في قطاع التعدین . یقرب من نصف قیمتها قبل االنتفاضة

  ).٤/٢رقم  جدول(والمحاجر والصناعة التحویلیة 
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  )٣/٢(جدول رقم 
  التوزیع النسبي للعاملین في األراضي الفلسطینیة

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨: حسب الحالة العلمیة والمنطقة
  )مئویةنسبة (

  
  المنطقة والحالة العلمیة

٢٠٠٩ ٢٠٠٨  
الربع 
  األول

الربع 
  الثاني

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

الربع 
  األول

الربع 
  الثاني

  قطاع غزة
  ٣,٩  ٥,٣  ٣,٥  ٤,٦  ٣,٣  ٢,٩  صاحب عمل
  ١٣,٢  ١٤,٩  ١٢,٠  ١٥,٧  ١٦,٩  ٢٧,٣  یعمل لحسابه
  ٧٩,٥  ٧٣,٧  ٧٩,٠  ٧٣,٣  ٧١,٣  ٥٨,٥  مستخدم بأجر

  ٣,٤  ٦,١  ٥,٥  ٦,٤  ٨,٥  ١١,٣  سرة غیر مدفوع األجرعضو أ
  الضفة الغربیة

  ٧,٠  ٦,٠  ٥,٠  ٤,٥  ٤,٣  ٤,٢  صاحب عمل
  ١٩,٨  ٢٠,٨  ١٦,٤  ٢٢,٨  ٢٤,١  ٢٢,٩  یعمل لحسابه
  ٦٢,٢  ٦٤,٦  ٦٧,٩  ٦٢,٢  ٦٠,٤  ٦٤,٢  مستخدم بأجر

  ١٠,٧  ٨,٦  ١٠,٧  ١٠,٥  ١١,٢  ٨,٧  عضو أسرة غیر مدفوع األجر
  األراضي الفلسطینیة

  ٦,٢  ٥,٨  ٤,٦  ٤,٥  ٤,٠  ٣,٨  احب عملص
  ١٨,٠  ١٩,١  ١٥,٣  ٢١,٠  ٢٢,٤  ٢٤,٣  یعمل لحسابه
  ٦٦,٩  ٦٧,٢  ٧٠,٧  ٦٥,١  ٦٣,٠  ٦٢,٥  مستخدم بأجر

  ٨,٩  ٧,٩  ٩,٤  ٩,٤  ١٠,٦  ٩,٤  عضو أسرة غیر مدفوع األجر
 . ٢٠٠٩. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني: المصدر
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  )٤/٢(جدول رقم 
  راضي الفلسطینیة حسب النشاط االقتصاديتوزیع العاملین في األ 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨: والمنطقة
  )نسبة مئویة(

  
  النشاط االقتصادي والمنطقة

٢٠٠٩ ٢٠٠٨  
الربع 
  األول

الربع 
  الثاني

الربع 
  الثالث

الربع 
  الرابع

الربع 
  األول

الربع 
  الثاني

  قطاع غزة
  ٤,٨  ٨,٤  ٧,١  ١٠,٦  ١٢,٣  ١٢,٥  والحراجة الزراعة والصید

  ٤,٢  ٥,٦  ٢,٧  ٤,٨  ٤,٦  ٥,٥  والمحاجر والصناعة التحویلیة التعدین
  ٠,٧  ١,٠  ٠,٨  ٠,٧  ٠,٤  ١,٦  البناء والتشیید

  ٦٧,٠  ١٦,٩  ٦٧,٩  ٦٠,٧  ٦١,٤  ٥٢,٠  الخدمات والفروع األخرى
  الضفة الغربیة

  ١٤,٩  ١٣,١  ١٥,٠  ١٣,٥  ١٥,٧  ١٣,٠  والحراجة الزراعة والصید
  ١٣,٩  ١٥  ١٣,٩  ١٥,٠  ١٤,٥  ١٦,٢  التعدین والمحاجر والصناعة التحویلیة

  ١٦,٥  ١٥,١  ١٤,٢  ١٦,٨  ١٤,١  ١٢,٧  البناء والتشیید
  ٣٠,٩  ٣١,٦  ٢٩,٨  ٢٩,١  ٣٠,٩  ٣٢,٨  الخدمات والفروع األخرى

  األراضي الفلسطینیة
  ١٢,٣  ١١,٧  ١٣,٠  ١٢,٧  ١٤,٩  ١٢,٩  والحراجة الزراعة والصید

  ١١,٤  ١٢,٦  ١١,١  ١٢,٤  ١٢,١  ١٣,٠  التعدین والمحاجر والصناعة التحویلیة
  ١٢,٣  ١١,١  ١٠,٨  ١٢,٧  ١٠,٨  ٩,٤  البناء والتشیید

  ٤٠,٤  ٤٠,٥  ٣٩,٤  ٣٧,٢  ٣٨,٢  ٣٨,٥  الخدمات والفروع األخرى
  .٢٠٠٩. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني: المصدر

  
یعد القطاع الصناعي قطاع واعد من حیث مساهمته في تشغیل األیدي العاملة       

غ عدد المؤسسات العاملة في مجال أنشطة الصناعة في األراضي حیث بل ،الفلسطینیة
% ١٥مؤسسة أي ما نسبته  ١٤٥٣٩الفلسطینیة حسب إحصائیات الجهاز المركزي لإلحصاء 

مؤسسة  ١١١١١منها  ،من إجمالي عدد المؤسسات االقتصادیة العاملة في األراضي الفلسطینیة
  ).٥/٢جدول رقم (غزة مؤسسة في قطاع  ٣٤٢٨عاملة في الضفة الغربیة و
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  )٥/٢(جدول رقم 
  ٢٠٠٩ ،عدد المؤسسات في األراضي الفلسطینیة حسب النشاط االقتصادي

  
  النشاط االقتصادي

  مؤسسات القطاع الصناعي
الضفة 
  الغربیة

  قطاع
  غزة

األراضي 
  الفلسطینیة

  ٢٣٠  -  ٢٣٠  التعدین واستغالل المحاجر
  ١٣٩٢٨  ٣٢٢٩  ١٠٦٩٩  الصناعة التحویلیة

  ٣٨١  ١٩٩  ١٨٢  دادات المیاه والكهرباءإم
  ١٤٥٣٩  ٣٤٢٨  ١١١١١  اإلجمالي

  .٢٠٠٩ ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني: المصدر
  

من إجمالي عدد المشتغلین في % ٢٣مشتغال أي ما نسبته  ٥٩٦٤١وبلغ عدد المشتغلین فیها 
مشتغالً في قطاع  ١١٨٤١مشتغالً منهم في الضفة الغربیة و ٣٧٨٠٠ ،المؤسسات االقتصادیة

  ).٦/٢جدول رقم (غزة 
  

  )٦/٢(جدول رقم 
  ٢٠٠٩ ،عدد المشتغلین في األراضي الفلسطینیة حسب النشاط االقتصادي

  
  النشاط االقتصادي

  عدد المشتغلین
الضفة 
  الغربیة

  قطاع
  غزة

األراضي 
  الفلسطینیة

  ١٣١١  -  ١٣١١  التعدین واستغالل المحاجر
  ٥٦٤٦٦  ١١٠٠١  ٣٥٤٦٥  الصناعة التحویلیة

  ١٨٦٤  ٨٤٠  ١٠٢٤  إمدادات المیاه والكهرباء
  ٥٩٦٤١  ١١٨٤١  ٣٧٨٠٠  اإلجمالي

  .٢٠٠٩ ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني: المصدر
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  :في اإلنتاج الفلسطیني مساهمة القطاع الصناعي ٢,٣,٣
الجهاز قام بها  تيال ة المستخلصة من سلسلة المسوح االقتصادیةبینت النتائج الرئیس      

أن قیمة إجمالي اإلنتاج لألنشطة االقتصادیة في  ،٢٠٠٩الفلسطیني  لإلحصاءالمركزي 
ساهم اإلنتاج  ،ملیون دوالر أمریكي ٥١٩٩,١بلغت  ٢٠٠٩األراضي الفلسطینیة حتى بدایة العام 

حظیت الصناعة . موزعة على األنشطة الصناعیة المختلفة% ٣٩,٦الصناعي منها بنسبة 
ألف  ١٨٦٤٢٢٠,٣حیث بلغت قیمة اإلنتاج فیها  ،لقیمة األكبر من قیمة اإلنتاجالتحویلیة با

في حین بلغت قیمة  ،في قطاع غزة ١٥٨٨٥٩,١ ،منها في الضفة الغربیة ١٧٠٥٣٦١,٦ ،دوالر
منها في الضفة  ١٢٠٥٨٨,٧ ،ألف دوالر ١٢٤١٠٤,٩اإلنتاج في إمدادات المیاه والكهرباء 

أما صناعة التعدین واستغالل المحاجر فقد بلغت قیمة اإلنتاج . في قطاع غزة ٣٥١٦,٢ ،الغربیة
  .ألف دوالر جمیعها في الضفة الغربیة ٦٧٨٣١,٨فیه 

  
  )٧/٢(جدول رقم 

  .٢٠٠٩ ،إجمالي قیمة اإلنتاج في األراضي الفلسطینیة حسب النشاط االقتصادي
  )القیمة باأللف دوالر أمریكي(

  
  النشاط االقتصادي

  اإلنتاج
  قطاع  لغربیةالضفة ا

  غزة
األراضي 
  الفلسطینیة

  ٦٧٨٣١,٨  -  ٦٧٨٣١,٨  التعدین واستغالل المحاجر
  ١٨٦٤٢٢٠,٣  ١٥٨٨٥٩,١  ١٧٠٥٣٦١,٦  الصناعة التحویلیة

  ١٢٤١٠٤,٩  ٣٥١٦,٢  ١٢٠٥٨٨,٧  إمدادات المیاه والكهرباء
  ٢٠٥٦١٥٧  ١٦٢٣٧٥,٣  ١٨٩٣٧٨٢,١  اإلجمالي

 .٢٠٠٩ ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني: المصدر

  
  :في االستهالك الوسیط الفلسطیني مساهمة القطاع الصناعي ٢,٣,٤
التي قام الجهاز المركزي  ة المستخلصة من سلسلة المسوح االقتصادیةبینت النتائج الرئیس      

أن إجمالي قیمة االستهالك الوسیط في األراضي الفلسطینیة قد  ٢٠٠٩لإلحصاء الفلسطیني 
من % ٥٩,٩حیث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الصناعة  ،الر أمریكيملیون دو  ١٨١٥,٠بلغت 

الصناعة التحویلیة استحوذت على القیمة األكبر من قیمة االستهالك . إجمالي االستهالك الوسیط
 ،ألف دوالر ٩٩٩٣٨٧,٩حیث بلغت قیمة االستهالك الوسیط للصناعة التحویلیة  ،الوسیط

في حین بلغت قیمة . في قطاع غزة ١١٨٠٧٥,١ ،منها في الضفة الغربیة ٨٨١٣١٢,٤



34 
 

منها في  ٥٨٨٥٩,٥ ،ألف دوالر ٦٠٧١١,٢االستهالك الوسیط إلمدادات المیاه والكهرباء 
أما بالنسبة للتعدین واستغالل المحاجر فقد بلغت قیمة  ،في قطاع غزة ١٨٥١,٧ ،الضفة الغربیة

  .فة الغربیةألف دوالر مقتصرة فقط على الض ٢٧٧٢٠,٩االستهالك الوسیط فیه 
  
  )٨/٢(جدول رقم 

 ،إجمالي قیمة االستهالك الوسیط في األراضي الفلسطینیة حسب النشاط االقتصادي
٢٠٠٩.  

  )القیمة باأللف دوالر أمریكي(
  

  النشاط االقتصادي
  االستهالك الوسیط

الضفة 
  الغربیة

  قطاع
  غزة

األراضي 
  الفلسطینیة

  ٢٧٧٢٠,٩  ٠  ٢٧٧٢٠,٩  التعدین واستغالل المحاجر
  ٩٩٩٣٨٧,٩  ١١٨٠٧٥,١  ٨٨١٣١٢,٤  الصناعة التحویلیة

  ٦٠٧١١,٢  ١٨٥١,٧  ٥٨٨٥٩,٥  إمدادات المیاه والكهرباء
  ١٠٨٧٨٢٠,٠  ١١٩٩٢٦,٨  ٩٦٧٨٩٢,٨  اإلجمالي

  .٢٠٠٩ ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني: المصدر
  

  :في القیمة المضافة الفلسطیني مساهمة القطاع الصناعي ٢,٣,٥
التي قام الجهاز المركزي ة المستخلصة من سلسلة المسوح االقتصادیة نتائج الرئیسبینت ال      

أن إجمالي القیمة المضافة لألنشطة االقتصادیة في األراضي  ٢٠٠٩لإلحصاء الفلسطیني 
ملیون دوالر أمریكي موزعة على األنشطة  ٣٣٨٤,١بلغت  ٢٠٠٩الفلسطینیة خالل العام 

%. ٢٨,٦ساهمة األنشطة الصناعیة من إجمالي القیمة المضافة حیث بلغت نسبة م ،االقتصادیة
منها في  ٨٢٤٠٤٩,٢ ،ألف دوالر ٨٦٤٨٣٣,٣بلغت القیمة المضافة في الصناعة التحویلیة 

في حین بلغت القیمة المضافة إلمدادات المیاه . في قطاع غزة ٤٠٧٨٤,١ ،الضفة الغربیة
. في قطاع غزة ١٦٦٤,٥ ،الضفة الغربیة منها في ٦١٧٢٩,١ ،ألف دوالر ٦٣٣٩٣,٦والكهرباء 

ألف دوالر مقتصرة فقط  ٤٠١١٠,٩بینما بلغت القیمة المضافة في التعدین واستغالل المحاجر 
  .على الضفة الغربیة
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  )٩/٢(جدول رقم 
  .٢٠٠٩ ،إجمالي القیمة المضافة في األراضي الفلسطینیة حسب النشاط االقتصادي

  )أمریكي القیمة باأللف دوالر(
  

  النشاط االقتصادي
  القیمة المضافة

الضفة 
  الغربیة

  قطاع
  غزة

األراضي 
  الفلسطینیة

  ٤٠١١٠,٩  ٠  ٤٠١١٠,٩  التعدین واستغالل المحاجر
  ٨٦٤٨٣٣,٣  ٤٠٧٨٤,١  ٨٢٤٠٤٩,٢  الصناعة التحویلیة

  ٦٣٣٩٣,٦  ١٦٦٤,٥  ٦١٧٢٩,١  إمدادات المیاه والكهرباء
  ٩٦٨٣٣٧,٨  ٤٢٤٤٨,٦  ٩٢٥٨٨٩,٢  اإلجمالي

 .٢٠٠٩ ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني: رالمصد
  

  :المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي الفلسطیني ٢,٤
واجــه القطــاع الصــناعي فــي فلســطین خــالل ســنوات االحــتالل ظروفــًا صــعبه، بــل تــدهورًا مســتمرًا 

ادة بســبب الكثیــر مــن المشــكالت والمعوقــات التــي حالــت دون تطــویره ونمــوه وبالتــالي أدت إلــى زیــ
مـن أجـل تحقیـق سلطات االحـتالل ارتباطه بعجلة االقتصاد اإلسرائیلي وتعمیق تبعیته له، وعملت 

هذا الهدف على إصـدار مختلـف األوامـر العسـكریة والتشـریعات التـي تصـب فـي هـذا الهـدف، ولـم 
یتوقــف األمــر عنــد هــذا الحــد بــل أنهــا لجــأت إلــى فــرض مزیــدًا مــن التــدابیر واإلجــراءات لحصــار 

ناعة الفلســطینیة حتــى بعــد إعــادة انتشــار قواتهــا طبقــًا التفــاق أوســلو، وذلــك مــن خــالل إحكــام الصــ
  .السیطرة على المعابر والمنافذ التي تربط األراضي الفلسطینیة بالعالم الخارجي

  :ویمكن تصنیف المشاكل والمعوقات التي یعاني منها القطاع الصناعي الفلسطیني إلى
  .اتیةمشاكل ومعوقات ذ: أوالً 
  .مشاكل ومعوقات ناتجة عن سیاسة االحتالل اإلسرائیلي: ثانیاً 

  

  :المعوقات الذاتیةالمشاكل و : أوالً 
 ،أبـــو ظریفـــة( وتشـــمل :المعوقـــات المتعلقـــة بالمســـتلزمات والمـــدخالت الصـــناعیةالمشـــاكل  .١

٢٠٠٦(:  
  :المشاكل المتعلقة بالمواد الخام . أ

زمة للصناعة لذلك تلجأ معظم فروع الصـناعة تفتقر األراضي الفلسطینیة للمواد الخام الال  
إلــى االعتمــاد علــى الســوق اإلســرائیلیة واألجنبیــة فــي اســتیراد المــواد الخــام حیــث تقــدر نســبة المــواد 
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وبالتالي فإن منشآتنا الصناعیة تواجه مشاكل كثیـرة % ٨٥الخام المستوردة من إسرائیل بأكثر من 
عارها والتــأخیر المســتمر فـي اســتالمها بســبب الفحــص فـي الحصــول علــى المـواد الخــام وارتفــاع أسـ

  .األمني على المعابر وبسبب اإلغالقات المستمرة
  :المشاكل المتعلقة بالمعدات واآلالت . ب

یواجــه القطــاع الصــناعي انخفــاض فــي نســبة الكفــاءة اإلنتاجیــة مــن جانــب وارتفــاع تكلفــة   
المســـتخدمة فــي المصــانع إمـــا  اإلنتــاج مــن جانـــب آخــر وذلــك بســـبب أن معظــم اآلالت والمعــدات

قدیمة أو متخلفة تكنولوجیا، مما یترتب على ذلك تعطلها في كثیر من األحیـان، األمـر الـذي یزیـد 
من تكلفة الصـیانة باإلضـافة إلـى مـا تواجهـه المنشـآت الصـناعیة مـن معوقـات فـي اسـتیراد اآلالت 

ــبب القیــــود اإلســــرائیلیة مــــن فــــرض رســــوم جمرك ــة بســ یــــة علیهــــا وصــــعوبات فــــي والمعــــدات الحدیثــ
التخلـــیص والفحـــص األمنـــي ممـــا ترتـــب علیـــه إحجـــام الكثیـــر مـــن أصـــحاب المصـــانع علـــى تجدیـــد 
اآلالت والمعـدات لمصــانعهم الـذي یعنــي انخفــاض الكفـاءة اإلنتاجیــة وزیــادة تكلفـة المنــتج وضــعف 

  .القدرة التنافسیة لها
  :مشاكل متعلقة بالخدمات. ج

تتعلــق بالخــدمات الضــروریة والتــي ال غنــى عنهــا منهــا  یواجــه القطــاع الصــناعي مشــاكل  
المیاه والكهرباء والمجاري باإلضافة إلى االتصاالت والنقل وكل هذه الخـدمات أصـبحت ضـروریة 

  .للنهوض بالقطاع الصناعي
  :عدم مالءمة مواقع المصانع وأبنیتها. د

نتاج لمعظمها تقـع تبین من خالل أكثر من مسح میداني للمنشآت الصناعیة أن مواقع اإل  
حیـث أن سـلطات  ،خارج المناطق الصناعیة وهي موزعـة ومشـتتة فـي المنـاطق التجاریـة والسـكنیة

. االحتالل لم تعمل على إنشاء المناطق الصناعیة المناسبة والمزودة بكل الخدمات لتلك المصانع
ناطق الصـناعیة الفلسـطینیة باإلضافة إلى انه ال تزال البیئة غیر مهیأة تمامًا الستغالل المدن والم

 ،وتطـویر شــبكة االتصــاالت فــي المــدن ،ألن هــذا األمــر یــرتبط بوجـود بنیــة تحتیــة مؤهلــة ،بالكامـل
ــة الــــثمن ــ ـــدمات اتصــــاالت قلیل ــة الهیكــــل القــــانوني والتشــــریعي للمــــدن والمنــــاطق  ،وتــــوفیر خـ ــ وتهیئ

كمـا أن . عیة الفلسـطینیةالصناعیة واستكمال المتطلبات الضروریة األخرى للمدن والمناطق الصنا
ــاء  ـــة وبخاصـــة تطـــویر وبنـ ـــة التحتی ـــى اســـتكمال البنیـــة التقنی المـــدن والمنـــاطق الصـــناعیة تحتـــاج إل

وشبكات الكهرباء والمیاه والصرف الصـحي باإلضـافة إلـى تطـویر مواقـع للمـدن  ،شبكات االنترنت
  ).٢٠٠٦ ،أبو كرش(والمناطق الصناعیة على شبكة الویب 
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  :وقات المتعلقة بالتمویلالمشاكل والمع .٢
واجهــت الصــناعة بشــكل أساســي مشــاكل كثیــرة نتیجــة لغیــاب جهــاز مصــرفي قــادر علــى   

تمویــل إقامــة صــناعات جدیــدة أو تطــویر صــناعات قائمــة خــالل ســنوات االحــتالل وبالتــالي حــرم 
القطـــاع الصـــناعي مـــن مصـــدر هـــام ورئیســـي لتنمیتـــه بالتـــالي نـــتج عـــن ذلـــك أن اعتمـــدت منشـــآتنا 

مـن منشـآتنا الصـناعیة % ٩٠ناعیة على التمویل الذاتي حیث یشكل التمویل الذاتي أكثر مـن الص
القائمـــة ممـــا یترتـــب علیـــه قلـــة حجـــم االســـتثمارات فـــي القطـــاع الصـــناعي وصـــغر حجـــم المنشـــآت 

  ).٢٠٠٥ ،الصوراني ،نصر اهللا(الصناعیة التي تم إقامتها 
  
  :المشاكل والمعوقات المتعلقة بتكالیف التحویل .٣

ـــطینی       ـــي الســـــوق الفلســ ـــتم التعامـــــل فــ ــث یــ ــالت رئیســـــ ةحیـــ ــثالث عمـــ والـــــدوالر  ،الـــــدینار( ة بـــ
وتتـأثر  ،بنسـب متفاوتـة حسـب درجـة االسـتخدام والثقـة فـي العملـة ،)والشـیقل اإلسـرائیلي ،األمریكـي

ـــة ــالظروف االقتصــــادیة والسیاســــیة للدولـ ــ ـــي  ،العمــــالت ب ــي األراضـ ـــة األعمــــال فــ ومــــا یمیــــز طبیعـ
مما یؤثر علـي ارتفـاع تكـالیف  ،یة ضرورة التعامل بأكثر من عملة في تعامالت المنشآتالفلسطین

حیـث فـي الغالـب یسـتخدم المسـتورد الفلسـطیني الـدوالر األمریكـي  ،التحویل وزیادة درجة المخـاطرة
 بما(ج جمیع تكالیف اإلنتاج المحلیة وبالمقابل یدفع المنت ،في جمیع المعامالت التجاریة الخارجیة

ممــا یزیــد مـــن  ،ویبیــع المنتجــات فــي الســوق الفلســطیني بالشــیقل اإلســرائیلي ،)فیهــا أجــور العمــال
  .)٢٠٠٥ ،مرجع سابق( تكالیف التحویل

  
  :المشاكل والمعوقات المتعلقة بالخبرة الفنیة وغیاب التنظیم والتخطیط الصناعي .٤

التقـدم الـذي یحـدث فـي من الواضح أن الخبرة الفنیة والتقدم التقني ضـروري لمواكبـة مـدى   
مجـاالت اإلنتـاج والتـي تمكـن مـن خـالل اسـتیراد ونقـل التكنولوجیـا زیـادة الطاقـة اإلنتاجیــة ، إال أن 
إســرائیل كانــت تضــع الكثیــر مــن الحــواجز والمعوقــات لنقــل التكنولوجیــا هــذا باإلضــافة إلــى الــنقص 

م التقنـــي والفنـــي والتـــي الواضـــح فـــي مجـــال الخبـــرة الفنیـــة وذلـــك یرجـــع إلـــى نقـــص مؤسســـات التعلـــی
عرقلــت ســـلطات االحــتالل إنشـــاء تلــك المؤسســـات والمعاهــد الفنیـــة المتخصصــة التـــي كــان یمكـــن 
االعتمــاد علیهــا فــي تخــریج العمالــة المدربــة الالزمـــة لمواكبــة التقــدم التقنــي والفنــي الــالزم لتطـــویر 

عـدد المعاهـد التقنیـة والفنیـة حالیًا علـى زیـادة  الوطنیة الفلسطینیة تعمل السلطة(القطاع الصناعي 
، هـذا باإلضـافة إلـى غیـاب التنسـیق والتنظــیم ) مـن أجـل توریـد القطـاع الصـناعي بالعمالـة المدربـة

ــاب التخطـــیط الصـــناعي الضـــروري النطالقـــة حقیقیـــة وصـــحیحة  بـــین المؤسســـات الصـــناعیة وغیـ
  ).٢٠٠٦ ،أبو ظریفة(للقطاع الصناعي 

  



38 
 

  :ب السیاسات والتشریعات والقوانینالمشاكل والمعوقات المتعلقة بغیا .٥
عـانى القطـاع الصــناعي خـالل فتـرة االحــتالل مـن غیـاب أي شــكل مـن أشـكال السیاســات   

الي لــم یكــن هنــاك بــرامج وخطــط للتنمیــة الصــناعیة واضــحة األهــداف  التنمویــة الصــناعیة ، وبالتــ
اصــة فــي ظـــل والمعــالم ، األمــر الــذي یعنـــي أن القطــاع الصــناعي كـــان یعمــل بشــكل عشـــوائي خ

غیاب القوانین والتشـریعات التـي تـنظم عمـل القطـاع الصـناعي ، وبالتـالي لـم تكـن هنـاك الدراسـات 
واإلحصاءات عن نشاط القطاع الصناعي وكیفیة بناء القـدرة التنافسـیة لـبعض الصـناعات وغیـاب 

ــاع الصـــناعي ، واآلن وفـــي ظـــل الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة البـــد أن تتظـــافر كـــل  مرجعیـــة للقطـ
الجهود من أجل وضع الخطط والبرامج الواضحة األهداف والجـداول الزمنیـة لتنفیـذها ممـا تضـمن 
وانین  صـدار التشـریعات والقـ ٕ تنسیق الجهود وتكثیفها وحسـب المـوارد االقتصـادیة الالزمـة لتنفیـذها وا

  . التي تنظم قطاع الصناعة 
تـــرتبط فـــي معظمهـــا بسیاســـات  هـــذا عـــرض ألهـــم المشـــاكل التـــي تواجـــه القطـــاع الصـــناعي والتـــي

االحتالل السابقة وذلك لتهمیش القطـاع الصـناعي ومنـع تطـویره وتنمیتـه ومـا زالـت تلـك السیاسـات 
غالقــًا علـى األراضـي الفلســطینیة ،  ٕ السـابقة تمـارس الیـوم حیــث مـا زالـت إســرائیل تفـرض حصـارًا وا

ع أســواقنا الداخلیــة فــي الضــفة ومــا زالــت تــتحكم فــي المعــابر والمنافــذ مــع العــالم الخــارجي وحتــى مــ
ـــوى مــــن الحصــــار  ـــطیني والصــــانع الفلســــطیني أقـ ــإن إرادة اإلنســــان الفلسـ ــ ــك ف ــ والقطــــاع ، ومــــع ذل

  ). ٢٠٠٥ ،الصوراني ،عبد الفتاح(واإلغالق 
  

  :مشاكل والمعوقات الناتجة عن سیاسة االحتالل اإلسرائیليال: ثانیاً 
 :غالقاتاإلالمشاكل والمعوقات المتعلقة ب .١

شكال متعددة من قیود غالق ألسباب أمنیة غیر مبررة وبأتستخدم إسرائیل سیاسة اإل      
مفروضة علي حركة السلع والخدمات التي تحد من حریة إتمام المعامالت االقتصادیة وتزید من 

عزل قطاع غزة أعبائها المالیة واإلداریة نتیجة الرتفاع تكالیف المواصالت واإلنتاج الناجمة عن 
بالتالي تؤثر سلبیا علي تحسین  ،وصعوبة الحصول علي المدخالت اإلنتاجیة ،فة الغربیةعن الض

وبالتالي یتوقف إنهاء األزمة االقتصادیة في  ،البیئة االستثماریة ورفع كفاءة األنشطة الصناعیة
وتوفیر  ،قدرة القطاع الخاص للوصول لألسواق العالمیة من خالل فتح الحدود ورفع اإلغالقات

مكانیة تسویق المنتجات الوطنیة بحریة تامة ،الت اإلنتاج والتكنولوجیا بأسعار تنافسیةمدخ ٕ  وا
  .)١٩٩٤ ،نوفل(
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 :المشاكل والمعوقات المتعلقة بالتسویق .٢
تعتبر مشكالت التسویق من أبرز المشاكل والمعوقات التي یعاني منها القطاع الصناعي       

الفلسطینیة حیث ما زالت إسرائیل  الوطنیة ل السلطةسواء في عهد االحتالل أو حالیًا في ظ
  .تسیطر على كل المعابر والتي من خاللها یتم تسویق وتصدیر منتجاتنا المصنعة

  

  -):٢٠٠٦ ،أبو ظریفة(ومن أهم تلك المعوقات المرتبطة بالتسویق ما یلي 
 صــغر حجــم الســوق المحلیــة وعجزهــا عــن اســتیعاب اإلنتــاج المحلــي مــع تــدهور الوضــع . أ

المعیشــي والمــالي للمســتهلكین، حیــث أضــر ذلــك بكثیــر مــن الصــناعات ، خاصــة نتیجــة 
ــة  ـــالق منافـــــذ التســـــویق الداخلیـــ ـــطینیة أو بـــــین الضـــــفة والقطـــــاع ( إغــ ــدن الفلســ ) بـــــین المـــ

الفلسـطینیة تعمـل بأقـل مـن  مصـانعوالخارجیة مـن قبـل إسـرائیل حیـث أن جـزء كبیـر مـن ال
  .نصف طاقتها اإلنتاجیة

ـــ . ب ــات المنافســـة غی ـــة وبـــین منتجـ ــات الصـــناعة المحلی ـــر المتكافئـــة بـــین منتجـ ر العادلـــة وغی
ــفة ســـوق قطـــاع غـــزةأغرقـــت إســـرائیل الصـــناعة اإلســـرائیلیة حیـــث  ــلع الغربیـــة والضـ  بالسـ

والمنتجات اإلسرائیلیة حیث بلغـت حجـم صـادرات إسـرائیل للضـفة والقطـاع أكثـر مـن ألـف 
طینیة مــا زالــت المنتجــات اإلســرائیلیة ملیــون دوالر وحتــى اآلن ومــع مجــيء الســلطة الفلســ

بــدون أیــة قیــود حیــث ال بــد مــن وجــود سیاســات  أســواق قطــاع غــزة والضــفة الغربیــةتــدخل 
عطائها  ٕ  .القدرة على المنافسةحمایة وذلك لحمایة الصناعات الفلسطینیة الولیدة وا

 
 :المشاكل والمعوقات المتعلقة بسیاسة المعابر .٣

 الكاملة على الحدود والمعابر الفلسطینیة بعد توقیع اتفاقیة أسلو عامأبقت إسرائیل سیطرتها       
 ،بحرا والبرا  والجوا ال الخارج  وألراضي الفلسطینیة حیث ال یوجد اتصال مباشر بین ا ،١٩٩٣

المطارات اإلسرائیلیة مرورا بالمعابر التي تربط  وأالموانئ  عن طریقوتتم التجارة الفلسطینیة أما 
الحال  فقد بقىحتى بعد االنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة  ،فلسطینیة بإسرائیلاألراضي ال

 ،وضعت قوات دولیة باتفاقیات بین الجانب الفلسطیني والجانب اإلسرائیليو  ،علي ما هو علیه
ٕ وما تزال األیدي اإلسرائیلیة مسیطرة و  ،وأبقت المعابر تحت السیطرةصعبة  اً وحددت شروط ن لم ا
  .باشریكن بشكل م

من خالل ) ماعدا إسرائیل ( فیما تتم حركة التجارة الخارجیة للضفة الغربیة مع البلدان األخرى 
األخضر  بین الخط تفصل متعدد المراحلمرورا بنقاط تفتیش  ةالموانئ والمطارات اإلسرائیلی

  .نأو من خالل معبري جسر اللنبي ودامیة مع األرد ،اإلسرائیلي ومحافظات الضفة الغربیة
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ویخضع النظام اإلداري واألمني المتبع علي المعابر اإلسرائیلیة للعدید من التعقیدات المفروضة 
 التي تتأثر ،والتجاریة األمر الذي یربك العملیة اإلنتاجیة ،علي حركة التجارة الخارجیة الفلسطینیة
ونظام  ،لیة علیهاوالرسوم العا ،والفحص األمني والصحي ،بفترات التأخیر في التخلیص والتفتیش

وفي حال التأخیر یلزم التاجر الفلسطیني استئجار أرضیات في الموانئ  ،التصاریح المعقد
وتتبعها تكالیف النقل المرتفعة بسبب تعدد مراحل النقل والتنزیل  ،اإلسرائیلیة بأسعار عالیة

بیة لیتمكن ك طرق التفافیة وعرة خاصة في محافظات الضفة الغر وسل ،والتحمیل علي المعابر
مما یسهم في إرباك البیئة االستثماریة  ،مالتجار من توفیر السلع والمواد الخام لمتاجرهم ومصانعه

ویزید من تكالیف المعامالت التي تؤثر علي القدرة التنافسیة للسلع الفلسطینیة من  ،واإلنتاجیة
  ).٢٠٠٥ ،الصوراني ،نصر اهللا( ى ناحیة وترفع مستوي األسعار علي المستهلك من ناحیة أخر 

  
 :المشاكل والمعوقات المتعلقة بتكالیف النقل .٤

% ٣٠تشكل تكالیف النقل والشحن للصادرات والواردات الفلسطینیة بصورة عامة أكثر من       
كما تعادل تكالیف النقل والشحن للمنتجات  ،من تكلفة السلع المصدرة والمستوردة علي حد سواء

وحوالي ضعف  ،أضعاف تكالیف النقل للمنتجات السلعیة في األردنالفلسطینیة أكثر من أربعة 
وذلك نتیجة للقیود والعوائق التي تفرضها إسرائیل علي عدد ونوعیة  ،تكالیف النقل في إسرائیل

سواء الداخلیة بین محافظات الضفة الغربیة وقطاع  ،الشاحنات المسموح دخولها علي المعابر
سرائیل وخصوصا مع قطاع ،غزة ٕ أو المعابر الخارجیة بین محافظات الضفة الغربیة  ،غزة وا

إذ تواجه المنتجات  ،باقي دول العالم من جهة أخريمن جهة وبین  واألردن ،وقطاع غزة
مما ینعكس علي ارتفاع  ،وتصاریح وتفتیش دقیق ،الفلسطینیة إجراءات معقدة من رسوم مرور

  .)١٩٩٥ ،أبو ظریفة(  تكالیف النقل
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القطــاع الصــناعي فــي فلســطین اتضــح لمــن یتــابع األحــداث مــن خــالل العــرض الســابق أن       

ـــًا غیـــر طبیعیـــة أدت إلـــى ت وتخلـــف قطـــاع الصـــناعة  خریـــبواجـــه خـــالل ســـنوات االحـــتالل ظروف
ـــة ،الفلســـطیني ــة التنمی ـــالي لـــم یســـهم بـــأي دور فعـــال فـــي عملیـ واآلن تنصـــب علیـــه اآلمـــال  ،وبالت

ـــا ـــة للقیــــام بــــدوره القیـ ــــةدي العریضـ ــــي عملی ــتالالت  ف ـــة االخــ ـــاملة ومعالجـ ــة االقتصــــادیة الشـ التنمیــ
  .والصعوبات التي یعاني منها االقتصاد الفلسطیني وخصوصًا البطالة والفقر والتخلف

  

بلغــت نســبة مســـاهمة القطــاع الصــناعي الفلســـطیني فــي إجمــالي النـــاتج المحلــي الفلســـطیني       
بنسبة  ،%)١٥(ت العاملة في القطاع الصناعي وبلغت نسبة المؤسسا ،م٢٠٠٩لسنة %) ١٣,٥(

بینمــا بلغــت نســبة مســاهمة القطــاع الصــناعي فـــي  ،%)٢٣(مســاهمته فــي تشــغیل القــوى العاملــة 
ــاج  ــــناعة  ،%)٣٩,٦(اإلنتـــ ـــطة الصـ ــــاهمة أنشــ ـــت نســـــبة مسـ ـــــث بلغــ مـــــن إجمـــــالي %) ٥٩,٩(حی

  %.٢٨,٦ونسبة مساهمته في إجمالي القیمة المضافة بلغت  ،االستهالك الوسیط
  

 التعدین واستغالل صناعة :هي رئیسیة أقسام ثالث من الفلسطیني الصناعي القطاع یتكون      
 ویعتبر قطاع .التحویلیة والصناعات والغاز، والمیاه الكهرباء إمدادات صناعة المحاجر،
 مساهمته في نسبة بلغت حیث الفلسطیني، الصناعي القطاع فروع أهم من التحویلیة الصناعات

 عدد مجمل من%) ٩٥,٨(التحویلیة  الصناعات شكلت وقد ،%)٩٠,٦(الصناعي  اإلنتاج حجم
  .م٢٠٠٩ عام في الصناعیة المؤسسات

  
فترة  طوال األخرى االقتصادیة القطاعات من كغیره الفلسطیني الصناعة قطاع عانى      

الفلسطیني  االقتصاد في مساهمته إضعاف إلى أدت ومعوقات مشاكل من اإلسرائیلي االحتالل
  -:قسمین إلى والمعوقات المشاكل هذه تقسیم تم وقد اإلجمالي، المحلي الناتج وفي

المشاكل المعوقات المتعلقة بالمستلزمات والمدخالت القسم األول مشاكل ومعوقات ذاتیة مثل 
مشاكل الخبرة الفنیة  ،مشاكل تكالیف التحویل ،مشاكل التسویق ،مشاكل التمویل ،الصناعیة

  .مشاكل غیاب السیاسات والتشریعات والقوانین ،ب التنظیم والتخطیط الصناعيوغیا
 ،مثل مشاكل االغالقات اإلسرائیلي االحتالل سیاسة عن ناتجة ومعوقات مشاكل :الثاني القسم

  .وسیاسات المعابر
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  .مقدمة ٣,١
  .ي فلسطینالتنمیة االقتصادیة ف ٣,٢
  .تحلیل البیئة التنمویة لالقتصاد الفلسطیني ٣,٣
  .دور القطاع الصناعي في عملیة التنمیة االقتصادیة ٣,٤
 .أهداف وشروط وآلیات العملیة التنمویة ٣,٥
 ملخص.  
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  - :مقدمة ٣,١
 اتالثمانین من وابتداء الكبیر الحكومي بالتدخل تقلیدیا األوسط الشرق اقتصادیات تمیزت      
 تتركز والتي بالتنمیة الخاصة االستراتیجیات هذه عن تدریجیا التخلي جرى التسعینات وخالل

 حكومات كل تلتزم والیوم .المتزایدة والبطالة والكبیر الكلي االقتصاد اضطراب وسط الدولة على
 التي الكبیرة الشركات من قلیل عدد على ذلك ویتركز الخاص القطاع نمو بتعزیز تقریبا المنطقة
 المتوسطة المنشآت من أقل وبدرجة الصغیرة المنشآت من كبیر وعدد الحمایة بسیاسات انتفعت
  .العمالة من كبیر جانب استیعاب عن والمسئولة الحجم

  
 النجاح عوامل أن المختلفة، العالم دول في األخیرة الثالث العقود خالل التنمیة تجربة بینت      

نما السكان، وعدد والجغرافیا الثروات على یتوقف ال التنمیة أهداف تحقیق في ٕ  باألساس یعتمد وا
  ).٢٠٠٥ ،عبد اهللا(ونزاهتها  التنمویة اإلدارة وحسن الحكم وصالح التنمویة الرؤیة سالمة على

  
وفیما یخص التجربة التنمویة الفلسطینیة فإنه لم یتم اإلعالن عن رؤیة تنمویة متفق علیها       

بحیث ال زالت تنمیة االقتصاد الفلسطیني  ،اء التنمیة في المجتمع الفلسطینيمن قبل جمیع شرك
 بالرغم وذلك الطویل تاریخه مراحل عبر الفلسطیني المجتمع إلیه طلعیت حیویا مطلبا فاعل بشكل

 - ١٩٩٦(السابقة  العشر السنوات عبر الوطنیة السلطة بها قامت التي العدیدة المحاوالت من
 بشكل تتناول لم السابقة االقتصادیة التنمیة محاوالت أن الحسبان في أخذنا إذا خاصة ،)٢٠٠٦
 طویلة لسنوات عانوا الذین المواطنین رغبات مع تتجاوب ولم للوطن الحقیقیة االحتیاجات مباشر

بالتالي فإن إعادة بناء اقتصادنا الوطني تحتاج إلى جهد تنموي غیر . التنمیة هذه غیاب من
االعتبار الظروف المحلیة واإلقلیمیة والدولیة في أي رؤیة تنمویة أو برنامج  عادي یأخذ بعین
  .تنموي یتم إعداده

  
وفي هذا السیاق ال بد أن نؤكد على أن تحقیق إستراتیجیة التنمیة الشاملة التي یكون        

الذي للقطاع الخاص فیها الدور القیادي البد أن تعمل على أن یكون للقطاع الصناعي الدور 
یلیق به وبالتالي فإن تنمیة وتطویر القطاع الصناعي ضرورة لما یعول علیه دفع عملیة التنمیة 

  .وتصحیح االختالل في بنیة االقتصاد الوطني
  

  :االقتصادیة في فلسطینالتنمیة  ٣,٢
في فلسطین من األولویات التي تشغل بال الفلسطینیین على  االقتصادیةتعتبر التنمیة       
ویبدو أن موضوع التنمیة في فلسطین . المراحل التي مر بها الشعب الفلسطیني فاختال
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والظروف التي تعیشها قد فرض طابعًا خاصًا سواء على طبیعة النشاط أو على خطط وبرامج 
مفهوم التنمیة خصوصیة مرتبطة بما یدور في المنطقة وعالقته  كتسباالتنمیة، وبالتالي 
وتعرضت عملیة التنمیة في فلسطین للعدید . والسیاسیة واالجتماعیة یةاالقتصادبمجریات الحیاة 

ستمراریتها، وتحد من نتائجها وتؤثر سلبًا على المصاعب والمعوقات التي تحول دون من ا
 االحتاللوالتدخالت المباشرة لسلطات  االستقرارمستوى المعیشة لغالبیة السكان، نظرًا لعدم 

 .نیة األساسیة والمرافق العامة وتوسیعات اإلنتاج في كل األنشطةاإلسرائیلي، وضرب عناصر الب
 بین األدوار وتوزیع التنموي، العمل على السیاسي العمل أسبقیة حول االجتهادات دارت لقدو 

 حول وكذلك األهلیة، والمؤسسات الوطنیة السلطة مؤسسات وبین الخاص والقطاع العام القطاع
 واجهت وقد به، المكلفین ومساءلة تنفیذه ومراقبة التنموي القرار إنجاز في المشاركة درجة توسیع
 التأثیر یقتصر فلم جوانبها، جمیع على أثرت وتعطیل استالب عملیات فلسطین في التنمیة عملیة
 ،بها القیام عنالمجتمع  قدرات تعطیل وعلى ،كامالً  وقفها على بل التنمویة العملیة تشویه على

 وفي االستالب عملیة وراء تقف التي أو الفاعلة القوى مصالح لخدمة توظیفها على العمل أو
سقاطاته اإلسرائیلي االحتالل مقدمتها ٕ  في والسیاسي التحول االجتماعي عملیة علي السلبیة وا

  .)٢٠٠٥عبد اهللا، ( الفلسطیني معلمجتا
شركاء التنمیة الفلسطیني إلى جهد منظم من جمیع  لالقتصادلذا تحتاج الرؤیة التنمویة       

 واستمرارحیث ال مفر من وضوح الرؤیة . الثالث الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني
فلسطیني تستهدف  القتصادالعمل التنموي رغم كل المصاعب والمعوقات من خالل رؤیة واقعیة 

بل  ال یراهن على تصدیر العمل الرخیص، اقتصاداإلسرائیلي،  لالقتصادتحریره من التبعیة 
  .یراهن على عناصر القوة الرئیسة فیه

  
  :االستراتیجیات العامة للتنمیة ٣,٢,١

 :االستثمار إستراتیجیة: أوالً 
 مستوى على بالتحلیل اهتمت التي والنظریات األفكار تلك اإلستراتیجیة هذه تشمل      

 في تكمن تخلفال مشكلة جوهر بأن لالعتقاد النظرة هذه وتعود التوازن، منظور من االستثمار
  :وهما إستراتیجیتین إلى موعةلمجا هذه تقسیم ویمكن ،)١٩٨٦ ،لطفي( األموال رؤوس نقص

 
 :المتوازن النمو إستراتیجیة . أ

 كفایته بلغت مهما أكثر أو لمصنع یمكن ال بأنه العام االعتقاد من النظریة هذه تنطلق      
ا النجاح یحرز أن اإلنتاجیة ا ألن فقیرة، استثماریة بیئة وسط تنفیذه تم لو منفردً ً  الدخل من جزء

 من كبیر عدد تنفیذ تم اإذ وعكس ذلك منتجاته شراء في یستخدم سوف المصنع هذا عن المتولد
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 ما المطلوب التوازن مراعاة ومع المتكاملة، التالمجا مختلف وفي واحد، وقت في المشروعات
 ،ةالمحلی السوق احتیاجات توفیر فدبه والزراعیة الصناعیة وخاصة المختلفة القطاعات بین

مما یعني  ،ًة بهاخاص اً سوق صناعة لكل یوجد بحیث متوازن وضعإلى   سیؤدي الذي األمر
نتاج أكبر طاقة ممكنة منها ٕ  یعني ال الوضع هذا أن إال ،تفعیل هذه الصناعة أو تنشیطها وا

 الطلب مرونة على قفیتو  صناعة كل نمو أن إذ متساویة، بمعدالت الصناعات نمو بالضرورة
  .)١٩٨٦ ،حبیب( لها ةالداخلی

  
 :المتوازن غیر النمو إستراتیجیة . ب

 على الدولة قبل من تركیز هناك یكون أن المتوازن غیر النمو إستراتیجیة أنصار یرى      
 لمرحلة األخرى القطاعات جذب إلى القطاع هذا یؤدي بحیث ،لمجتمعا في ورائد رئیس قطاع
 ویعتقد األخرى، القطاعات مستوى على المطلوبة التنمیة تحقیق إلى یؤدي مما المتوازن النمو

 على اعتراضهم یعني مما للدولة، األفضل هو األسلوب هذا تباعإ نأب اإلستراتیجیة هذه أنصار
 النمو إطار في یكون بحیث الوطني لالقتصاد القویة الدفعة على ویركزون المتوازن النمو أسلوب

 .)١٩٩٢ ،عریقات( المتوازن غیر
 إذ العرض، جانب خالل من االستثماریة القدرة ضعف على التغلب إلى ستراتیجیةهذه اإل دفته
 األخرى، االستثمارات عن نجمت التي الخارجیة راتو فالو  من ینتفع سوف جدید استثمار كل أن
 یؤدي بحیث أخرى، واستثمارات لصناعات جدیدة راتو فو  توجد سوف االستثمارات هذه أن كما

 ).١٩٨٦ ،لطفي) (ب( السلعة في اإلنتاج نفقات تخفیض إلى) أ( سلعة في النمو
  

ستراتیجیة التصنیع للخارج ،إستراتیجیة إحالل الواردات :ثانیاً  ٕ  :وا
 :الواردات إحالل إستراتیجیة . أ

 في البلد یعتمد التي والمعمرة الخفیفة االستهالكیة السلع تصنیع على اإلستراتیجیة هذه تقوم      
 الواردات على مرتفعة جمركیة حمایة فرض یتم حیث ،الخارج من االستیراد على علیها الحصول
  :هما رئیسیتین بمرحلتین اإلستراتیجیة هذه وتمر استیرادها، لمنع المماثلة
 المالبس مثل المعمرة غیر الخفیفة االستهالكیة السلع مكان الواردات إحالل :األولى المرحلة
 النسیج كخامات إلنتاجها المطلوبة والمدخالت ،واألحذیة المنزلیة واألدوات یةالغذائ والمواد
 ،زكي( اآلتیة لألسباب التصنیع حدیثة النامیة الدول الصناعات هذه تناسبو  .والخشب والجلود
١٩٨٩(:  
 ).ماهرة غیر(كثیفة  عمالة إلى الحاجة -
 .متطورة تكنولوجیا استخدام إلى حاجتها عدم -



46 
 

 دخل متوسط لضآلة نظراً  المتخلفة البلدان ألسواق المحدودة للسعة مالءمتها -
 .للخارج التصدیر وصعوبة الفرد

 .كبیرة غیر لالستثمارات االسترداد فترات -
 .للربحیة النسبي االرتفاع -

 
المرحلة  خالل أنه ونالحظ المعمرة، االستهالكیة السلع مكان الواردات إحالل: الثانیة المرحلة
 بدرجة أسرع االستهالكیة السلع هذه من المحلي اإلنتاج یزید الواردات إحالل إلستراتیجیة األولى

محل  اإلحالل على یعمل أن علیه المحلي اإلنتاج ألن وذلك المحلي، زیادة االستهالك من
 اإلحالل بعد ثم ومن المحلي، االستهالك في المستمرة الزیادة مواجهة إلى باإلضافة الواردات

 إحالل مراحل من الثانیة المرحلة تأتي المعمرة، غیر االستهالكیة السلع من للواردات الكلي
 واآللیات الثالجات مثل المعمرة االستهالكیة السلع محل الواردات بإحالل وتتمثل الواردات،
 )١٩٩٢ إسماعیل،(  والسیارات والمعدات

  ):١٩٨٩ زكي،( یلي بما الصناعات هذه وتمتاز
 .ارةالمه عالیة عمالة إلى الحاجة -
 .عالیة رأسمالیة كثافة ذات متقدمة تكنولوجیا إلى الحاجة -
داریة تنظیمیة كوادر إلى الحاجة - ٕ  .كفؤة وا
 أهمیة وازدیاد النامیة الدول في المحلي السوق حجم مع المشروع حجم كبر -

 .الكبیر الحجم وفورات
 .كبیرة لالستثمارات االسترداد فترات -
 .المتحقق الربح عائد تواضع -

 
  :ات الموجهة إلى إستراتیجیة إحالل الوارداتاالنتقاد

 المطبقة البالد دفعت والتي الواردات، إحالل إستراتیجیة إلى االنتقادات من العدید توجیه تم لقد
  :االنتقادات هذه ومن الصناعیة، التنمیة عملیة لتقود جدیدة استراتیجیات عن للبحث لها

 خام، ومواد مستوردة، وجیاتكنول على أساسیة بصورة الصناعات تلك اعتمدت -
، مستوردة وسیطة ومواد  الصناعیة السلع من رداتاو ال في التقلیص فإن وبذلك أیضًا

 عالونة،( والتكنولوجیا والوسیطة األولیة السلع من رداتاو ال قیمة في ارتفاع رافقه الجاهزة
١٩٩٣.( 

 اتساع من أدنى حد وجود یقتضي األمثل الحجم عند الصناعات هذه تشغیل -
 محدودة، النامیة البلدان في السوق سعة كانت لما أنه غیر منتجاتها، لتصریف األسواق
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 زكي،( ممكنة متوسطة تكلفة أقل إلى باإلنتاج الوصول إمكان عدم ذلك على ترتب فقد
١٩٨٩.( 

، ومتقدمة مستوردة تكنولوجیا على الصناعات هذه اعتماد بسبب -  لم فهي نسبیًا
 ذات دخول وخلق البطالة، مشكلة حل أو العاملین، من رةكبی أعداد توظیف في تنجح
 عالونة،(ا منتجاته على الطلب زیادة وبالتالي المحلي السوق توسیع على ملموس تأثیر

١٩٩٣.( 
 یطلبها التي والكمالیة الترفیهیة السلع إنتاج إلى الصناعات هذه انحیاز -

 استهالكیة أنماط إشاعة إلى أدى أمر وهو الدخول، وأصحاب المدن سكان ویستهلكها
لى القومي، االقتصاد قدرات تتجاوز مترفة ٕ  ).١٩٨٩ زكي،( القومیة المدخرات ضعف وا

 اللجوء إلى أدى قد الصناعات هذه تحتاجها والتي الرأسمالیة التوظیفات ضخامة -
 لم وبالتالي الخارجیة، الدیون أعباء سداد عن عجزت ثم ومن الخارجي، التمویل لمصادر
 ).١٩٩٢ العمالیة، الدراسات مركز( والتبعیة التخلف واقع من تتخلص

  
 :"التصدیر أجل من التصنیع" التصدیریة  السلع إستراتیجیة . ب
 إقامتها من الهدف یكون التي الصناعات من معین عدد اختیار على اإلستراتیجیة هذه تقوم      
 نجاحها في الحاكم نصرالع یكون حیث الداخلي السوق إلى ولیس الخارجي السوق إلى التوجه

  .الخارجي الطلب توافر هو
  ):١٩٩٤ نوفل،( باآلتي التصدیر إلى الموجه التصنیع إستراتیجیة وتمتاز
یعني  وهذا ،)الواردات محل اإلحالل أجل من التصنیع(األولى  اإلستراتیجیة تكمل أنها -

انخفاض  نتیجة النامیة الدول في المحلیة السوق صغر مشكلة على التغلب إمكانیة
 .الدول هذه في المعیشة مستویات

 .تنافسیة قدرة وذات عالیة، جودة ذات منتجات تقدیم على اإلستراتیجیة هذه تعتمد -
 العمالت من الدولة موارد بزیادة وتسمح الكبیر الحجم وفورات اإلستراتیجیة هذه تحقق -

 .المدفوعات ومیزان التجاري المیزان وضع تحسین وبالتالي األجنبیة،
  
 العیوب من العدید هناك أن إال اإلستراتیجیة هذه بها تتمیز التي المزایا هذه من بالرغمو 

  :ومنها إلیها الموجهة واالنتقادات
المحلیة  منتجاتها على الدول تفرضها التي الجمركیة بالحمایة اإلستراتیجیة هذه اصطدام -

 ).١٩٩٣ عالونة،(
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 كثافة ذات حدیثة تقنیة أسالیب اماستخد تتطلب العالمیة األسواق في المنافسة إن -
 البطالة مشاكل من الحد من النامیة البلدان إلیه تتطلع ما مع یتعارض قد مما رأسمالیة

  ).١٩٨٩ زكي،( فیها
  

 :الحدیث التنموي الفكر إستراتیجیة: ثالثاً 
 مويالتن الفكر على ترتكز التي والنظریات األفكار مجموعة هذه اإلستراتیجیة على ملتتش      

 االستثمار على تقتصر فال التنمیة، إلستراتیجیة الشامل بالمفهوم لألخذ تمیل حیث الحدیث،
نما فقط، التصنیع وتوجهات ٕ  السیاسیة،و  االقتصادیة، جوانبها مختلف في التنمیة شروط على وا

  .)٢٠٠٦ ،الصیفي( الثقافیةو  االجتماعیة،و 
 من لها یتوفر لما ابه تقوم أن الدولة على جبیستو  والتي للتنمیة األساسیة العناصر بعض هناكو 

 والمحلیة، الدولیة للمتغیرات باإلضافة التنمیة بعملیة الخاصة المعوقات على للتغلب تستغلها نفوذ
 الفنیة المستویات أفضل وضمن المتعددة واإلجراءات األسالیب من مجموعة یتطلب الدور وهذا

 ):١٩٩٥ ،عالم( التالیة العناصر في دولةال دور بلورة ویمكن واإلداریة، والعلمیة
 .للدولة المؤسساتیة القدرة زیادة -
 .الحر السوق نظام تعاظم ظل في وخاصة للتنمیة المثالیة البیئة خلق -
 والسیاسات األولویات حسب تھاتوجها باختالف التنمویة األنشطة على والرقابة اإلشراف -

 .جدوى األكثر طاعاتالق نحو االستثمارات تحفیز مثل للدولة، العامة
 .الخاص القطاع علیها یقدم ال التي واالجتماعیة االقتصادیة القطاعات في العمل -
 .المتاحة للموارد األمثل االستخدام عبر ودورها الدولة قدرات بین مةاءالمو  -
 بإیرادات المتعلقة فالسیاسات العامة، والنقدیة المالیة السیاسات ألدوات األمثل االستخدام -

 توزیع في التأثیر :وأهمها التنمیة على بارزة آثار لها یكون أن یمكنتھا ونفقا ةالحكوم
 التضخم من والحد االستثمارات تشجیع في التأثیر الدخل، توزیع في التأثیر الموارد،

 .)١٩٩٢ ،عریقات(
  

 ):١٩٩٧ ،الفلسطینیة وزارة التخطیط والتعاون الدولي( فلسطین في التنمویة المبادرات ٣,٢,٢
  :أوسلو اتفاق قبل : أوالً 

 وعقدت  "أجل الصمود من التنمیة" شعار ظهر الثمانینیات بدایة في: الذاتیة المبادرات . أ
 وأهمها الفلسطینیة، المؤسسات معظم فیها شاركت مؤتمرات عدة الشعار هذا تحت

 ومناقشة الخارج من التنمویة الخطط تمویل حول ١٩٨٦ العام في عقد المؤتمر الذي
ا الذاتیة المبادرات لعبت التحدیات إطار وفي .مصادره ً ا دور ً  المؤسسات بناء في مهم



49 
 

ا الفلسطیني لمجتمعا ربط إعادة على المؤسسات التنمویة عملت حیث الوطنیة، ً  جغرافی
لى ٕ  .والخارجیة المحلیة السوقیة طاقاته توسیع وا

 :وهما صنفین إلى هاتصنیف ویمكن: والدولیة العربیة المبادرات . ب
 األجنبیة المؤسسات خالل من الرسمیة شبه التنمویة النشاطات في یتمثل :األول فالصن
  .فلسطین في التنمیة عبر تھاحكوما لنشاط كغطاء عملت التي

 على تمویلها في اعتمدت والتي األجنبیة المؤسسات مبادرات عبر یتمثل: الثاني الصنف
 متعددة بدوافع فلسطین في للعمل مدفوعة وكانت حكومیة، أو حكومیة غیر مصادر

 ). الخ ..عقائدیة إنسانیة،(
 :أوسلو اتفاقیة بعد :ثانیاً 

 ):٢٠٠٠-١٩٩٤( الفلسطیني الوطني لالقتصاد اإلنمائي البرنامج
 العدید وبمساهمة الصایغ، یوسف البروفیسور وبإشراف ١٩٩٣ عام البرنامج هذا وضع تم      

 إنمائیة خطة لوضع األولى المحاولة البرنامج شكل. الفلسطینیة والمؤسسات األكادیمیین من
 البرنامج تكالیف قدرت وقد أوسلو، اتفاق بعد الفلسطیني المجتمع بناء إعادة دفبه طموحة
 أعطت هامة واستراتیجیات افتراضات على البرنامج قام وقد أمریكي، دوالر ملیار ١١,٦ بحوالي
 التحتیة البنیة وتطویر عمل فرص خلقو  االحتالل، عن الناجمة التشوهات لتصحیح األولویة
 الذي العمل ونوعیة وحجم البرنامج هذا أهمیة من وبالرغم واإلسكان، التصدیر قطاع وتشجیع

ا یتم لم تطبیقه أن إال فیه، بذل ً ا عملی ً  وعدم له الالزم التمویل توفر عدم أهمها عوامل لعدة نظر
  .جغرافیة أو دیموغرافیة أو یةسیاس كانت سواء علیها قام التي االفتراضات واقعیة

 
 :الفلسطینیة خططال ٣,٢,٣

 وزارة التخطیط والتعاون الدولي( )٢٠٠٠ -١٩٩٨( الفلسطینیة الثالثیة التنمیة خطة: أوالً 
  :والتي كانت تهدف إلى: )٢٠٠٠ ،الفلسطینیة

 .االقتصادیة والتنمیة التشغیل -
 .الریف وتنمیة إنعاش -
 .یةالمال والسیاسات المؤسسات تطویر -
 .االجتماعیة األوضاع وتحسین البشریة الموارد تنمیة -

وزارة التخطیط والتعاون الدولي ( )٢٠٠٣- ١٩٩٩( خمسیةالالفلسطینیة  التنمیة خطة :ثانیاً 
 :)٢٠٠٣الفلسطینیة، 

ا الخطة هذه تعتبر       ا السابقة للخطة امتدادً ً  المقترحات أهم إضافة تمت حیث ،لها وتطویر
  :على الخطة فرضیاتوتقوم . اله األخرى الجهات من مةالمقد والتصورات
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ا غزة مطار تشغیل في والبدء وملحقاته "ریفر وأي" اتفاق تطبیق - ً  المیناء، وكذلك تجاری
 .الفلسطیني االقتصاد على المفروضة الضغوط والقیود وتخفیض

 األداء على یتوقف وهذا الجاریة، الموازنة في فائض تحقیق على السلطة قدرة -
 .عام بشكل الفلسطیني قتصادياال

ا الدولیة المساعدات استمرار - ً ا مادی ً  .المانحة الدول طرف من ومعنوی
إلى  ١٩٩٩ من الخمس السنوات في وفعال حیوي دور بلعب الخاص القطاع قیام -

٢٠٠٣. 
وزارة التخطیط والتعاون () ٢٠٠٥ -٢٠٠٤(خطة االستقرار االقتصادي واالجتماعي : ثالثاً 

  :)٢٠٠٥سطینیة، الدولي الفل
 الفلسطینیة التخطیط وزارة قامت فلسطین في التنمیة ودعم تحقیق على العمل إطار وفي      

 خطة( سمتها خطة بوضع الدولیة المؤسسات وبعض األخرى الوزارات بعض وبمساهمة
 ومشاریع برامج بتنفیذ القیام تولىیس ذيالو  ،)٢٠٠٥ -٢٠٠٤االستقرار االقتصادي واالجتماعي 

 :الخطةذه ه
 .والصحة التعلیم قطاعيسیشرف على كافة البرامج التنمویة المتعلقة ب: الدولي البنك .١
 .الخاص القطاعسیشرف على كافة البرامج التنمویة المتعلقة ب: األمریكیة التنمیة وكالة .٢
 والمشاریع التحتیة البنیةسیشرف على كافة البرامج التنمویة المتعلقة ب: األوروبي االتحاد .٣

 .كبرىال
 .الطارئة والمساعدات اإلغاثةستشرف على : األنروا .٤
 .واألجور المرتباتستشرف على  :الفلسطینیة السلطة .٥

  
 ):٢٠٠٦ ،قفة( ٢٠٠٥الخطة اإلستراتیجیة للتنمیة في قطاع غزة یولیو : رابعاً 
 دعم من وتمكینه المستقلة دولته قیام في الفلسطیني الشعب أهداف تحقیقتقوم هذه على      
 النشاط مراكز أحد لیصبح غزة بقطاع وصوالً  والتقدم الرفاهیة لتحقیق الشاملة التنمیة أسس

 :وتهدف إلى .واإلقلیمي الوطني ياالقتصاد
 .الفلسطیني االقتصاد دعم في یساهم بما المعابر على والسیطرة االستقرار تحقیق .١
 .الشاملة لتنمیةا لتحقیق الفلسطیني االقتصاد لتأه فاعلة اقتصادیة سیاسات تبني .٢
 .القانون لسیادة تعزیزاً  التشریعات وتطویر واستكمال وتوحید العام األداء تحسین .٣
 .التنمیة عملیة متطلبات یلبي بما التحتیة البنیة مقومات وتطویر تأهیل إعادة .٤
  .التنمیة عملیة متطلبات یخدم بما وتوجیهها الخارجي التمویل آلیات تحسین .٥
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  )٢٠٠٨ ،الفلسطینیة وزارة التخطیط(: مودخطة تعزیز الص: خامساً 
تكمن أهمیة الخطة في تعزیز القوة الذاتیة لالقتصاد الفلسطیني بهدف تثبیت الشعب      

  :إلىهدفت حیث . الفلسطیني في أرضه ومنع هجرته إلى الخارج والصمود في وجه االحتالل
 .عیةإصالح األضرار والتي تسببت في شل الحیاة االقتصادیة واالجتما .١
 :والذي یتطلب دعم القطاعات اإلنتاجیة كما یلي: تلبیة االحتیاجات األساسیة .٢

حیث یلعب القطاع الزراعي دورًا مهمًا في تأمین االحتیاجات : القطاع الزراعي . أ
ولكن ذلك یصطدم  ،خاصة المنتجات الزراعیة النباتیةالرئیسیة الغذائیة للمواطنین وب

 .بصعوبة إدخال مدخالت اإلنتاج
انتهاج سیاسة صناعیة تقوم على أساس االستفادة من  وذلك عبر: لقطاع الصناعيا . ب

مما یؤدي إلى زیادة الترابط بین القطاع  ،وخاصة الزراعیة منها ةالمواد الخام المحلی
عطاء أولویة للمنتجات المحلیة في المشتریات  ،الزراعي والقطاع الصناعي ٕ وا

 .توزیع المنتجات المحلیةهذا باإلضافة إلى دعم نقل و . الحكومیة
أثناء البیوت والمنشآت المدمرة  وذلك عبر تقدیم الدعم ألصحاب: قطاع اإلنشاءات . ت

 .اإلجتیاحات واإلغالقات
 .الفلسطیني قتصاداالتوفیر فرص عمل داخل  .٣
 .ضمان عدم انهیار المؤسسات الفلسطینیة .٤

  
  )٢٠٠٩ ،الفلسطینیة وزارة التخطیط( :خطة اإلغاثة والطوارئ: سادساً 
وضع الخطط ببعد انتهاء العدوان الصهیوني على قطاع غزة سارعت الحكومة الفلسطینیة       

  :والتي تتمثل في ،والبرامج الطارئة
والتي تهدف إلى مساعدة الشعب الفلسطیني عن : خطة المساعدات الغذائیة والنقدیة .١

 .لهاقدیم مساعدات غذائیة ونقدیة لألسر المحتاجة التي فقدت دختطریق 
 .تهدف إلى توفیر اإلیواء لألسر التي فقدت منازلها: خطة اإلیواء العاجل .٢
والذي یهدف إلى إیجاد حل لمشكلة الضائقة االقتصادیة عن : عمل برامج خلق فرص .٣

 .طریق التشغیل المؤقت الطارئ للعمالة
 والتي تهدف إلى تمكین الوزارات من القیام بواجباتها وحفظ: خطة البرامج الطارئة .٤

 .ومحاولة إنعاش االقتصاد الفلسطیني ،االستقرار االجتماعي
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عادة إعمار قطاع غزة: سابعاً  ٕ   ) ٢٠٠٩ ،الفلسطینیة وزارة التخطیط(: خطة التأهیل وا
 تركت والتي ،٢٠٠٧عام  غزة قطاع علىمن قبل قوات االحتالل  الهمجیة  انتهاء الحرب بعد

بالقیام بالعدید من الخطوات  الفلسطینیة الحكومة تباشر  الحیاة، قطاعات شتى في دمارًا واسعاً 
 إعداد من البد كان الواسع للخراب ونتیجة الطبیعي، اھمسار إلى الحیاة إلعادة محاولة منها في

عمار إلعادة خطة ٕ  مناحي جمیععملیة التأهیل  تشمل حیث المتضررة، القطاعات تأهیل وا
 اإلنشاءات على التركیز سیتم ولكن وغیرها، قتصادیةواالاإلنشائیة، واالجتماعیة،  :الحیاة

  :هدفت هذه الخطة إلى. التدمیر من األكبر لها النصیب كان حیث الخطة هذه في والمباني
عمار تأهیل إعادة .١ ٕ الفلسطیني  االقتصاد إنعاش أجل من المتضررة المختلفة القطاعات وا

 .غزة قطاع مناطق في اجتماعي استقرار خلق في والمساهمة
 تقدیم في القیادي ھابدور القیام أجل من الفلسطینیة الحكومة مؤسسات بدور ضالنهو  .٢

 .الفلسطینیین للمواطنین الخدمات الیومیة
 .اإلعمار إعادة أولویات نحو والمساعدات المنح توجیه .٣

  
  )٢٠٠٨ ،الفلسطینیة وزارة التخطیط( :)٢٠١٠- ٢٠٠٩(خطة التنمیة الفلسطینیة : ثامناً 

هدئة المتبادلة بین الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي عبر الوساطة المصریة مع إعالن الت      
أمالً من الحكومة  ،آفاق دعت إلى إعداد خطة تنمویة متوسطةذلك فتح  ،٢٠٠٨منتصف عام 

الفلسطینیة في أن تلزم المجتمع الدولي وخاصة األمتین العربیة واإلسالمیة بواجباتهما تجاه 
ل على رفع الحصار والمساهمة في إعادة االستقرار السیاسي الشعب الفلسطیني والعم

  .واالقتصادي ومن ثم العمل على إعادة إحیاء االقتصاد الفلسطیني والعملیة التنمویة
والحد من تفاقم  ،وتسعي خطة التنمیة متوسطة المدى إلى تحقیق استقرار اقتصادي واجتماعي

وتحقیق د أولویات اإلنفاق لخطة التنمیة بما یتناسب وتحدی ،وتقلیص نسبة البطالة المرتفعة ،الفقر
  . تركز خطة التنمیة على تفعیل التخطیط التأشیري، و األهداف المرجوة من الخطة

  :، منهاةإلى تحقیق عدة أهداف رئیس هذه الخطةتهدف 
 .مواصلة عملیات التنمیة والمهام التي تم اعتمادها في خطط التنمیة السابقة .١
 .المدى القصیر والمتوسط حمایة النمو على .٢
 .الحفاظ على الخدمات الدنیا األساسیة لدعم المؤسسات واألفراد الذین تشملهم الخطة .٣
-٢٠٠٩م ونمو اقتصادي متجدد لألعوام یإعداد حجر األساس لوضع مالي مستد .٤

٢٠١٠. 
تعزیز استخدام الحكم الرشید في القطاعات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة كآلیة  .٥

 .ة للتنمیة المستدامةفعال
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قطاع  ،وتشمل القطاع اإلنتاجي ،یمكن تقسیم خطة التنمیة إلى خمس قطاعات إستراتیجیةو 
وقطاع البنیة  ،قطاع األمن والحكم الرشید ،قطاع الحمایة االجتماعیة ،التنمیة االجتماعیة

  :ویمكن تحدید أهداف كل قطاع من هذه القطاعات على النحو التالي. التحتیة
 :اف القطاع اإلنتاجيأهد . أ
 .تحسین األداء االقتصادي وفق األولویات المعتمدة في الخطة .١
 .التركیز على المجاالت التي تخلق فرص عمل وتزید الدخل .٢
 .إعادة تأهیل وتطویر المصادر اإلنتاجیة القابلة للتأهیل وفق السیناریوهات المقترحة .٣
 .یاسات االقتصادیةتعزیز دور القطاع الخاص وزیادة مساهمته في رسم الس .٤
 .تشجیع التنافسیة في القطاع اإلنتاجي .٥
 .تعزیز السوق المحلي ومحاولة تطویر العالقات التجاریة الخارجیة وخاصة العربیة .٦
مع أهمیة استنهاض  ،توجیه المساعدات نحو األولویات بالتنسیق مع الدول المانحة .٧

 .التمویل الداخلي
 

 :أهداف قطاع التنمیة االجتماعیة . ب
 .تمام بالتنمیة البشریة والثقافیةااله .١
 .تعزیز الخدمات الصحیة والتعلیمیة والثقافیة .٢
 .تطویر اإلدارة القطاعیة وبناء المؤسسات .٣
 .تحقیق الرفاه االجتماعي ألكبر شریحة مجتمعیة بما یضمن توزیع متوازن للموارد .٤

 

  :أهداف قطاع الحمایة االجتماعیة. ج
  .الجتماعي لكل شرائح المجتمعالحرص على توفیر شبكة األمان ا. ١
  .مساعدة الفئات المهمشة وسن القوانین لحمایة حقوقها. ٢
  .تفعیل دور المؤسسات القائمة على رعایة هذه الشرائح. ٣
  ).بتوفیر فرص عمل وربط اإلغاثة بالتنمیة(الحد من الفقر والبطالة . ٤
  .االرتقاء بنظام الرفاه االجتماعي. ٥

  

  :والحكم الرشید أهداف قطاع األمن. د
  .تعزیز وبسط األمن وتسهیل الخدمات المدنیة للجمهور. ١
تعزیز الحكم الرشید في القطاعات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة كقاطرة للتنمیة . ٢

  .المستدامة
  .تعزیز سلطة واستقالل القضاء والفصل بین السلطات والعمل على سیادة القانون. ٣
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  .سات التي تساهم في تعزیز الحكم الرشیدتمكین وبناء المؤس. ٤
  .مكافحة الفساد. ٥

  

  :أهداف قطاع البنیة التحتیة. ه
  ).الجمهور(تحسین الظروف البیئیة والصحیة للسكان . ١
  .تطویر قطاع البنیة التحتیة الخدماتیة واإلنتاجیة. ٢

  

  )٢٠١٠ ،وزارة التخطیط( :٢٠١٢-٢٠١١تصور خطة التنمیة : تاسعاً 
تصور خطة " :ورشة عمل بعنوان ٠١/٠٧/٢٠١٠ت وزارة التخطیط بمدینة غزة نظم      

المشاركون في الورشة على ضرورة تقییم التجارب السابقة في  أشار ،"٢٠١٢-٢٠١١التنمیة 
خطة التنمیة السابقة والتي  إنحیث  ،السابقة األخطاءمجال الخطط التنمویة بهدف تالشي 

والسبب الرئیس في ذلك هو الحصار %. ٥ا ال یتعدى تجاوزت العامین كان نسبة تطبیقه
تدمیر الوزارات  إلى إضافة ،والضغط السیاسي الذي یعیشه المجتمع الفلسطیني اإلسرائیلي
الخطط التي تضعها الوزارات  أنكما  ،التام على مجاالت التنمیة والتطویر واإلغالقالحكومیة 

  .غیر موضوعیة ومبالغ فیها
ث یتم بحی ،حة هي خطة قطاعیة تشمل القطاعات المكونة للمجتمع الفلسطینيخطة التنمیة المقتر 

. شارك فیها الوزارات والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیةتعمل خطة لكل قطاع على حدة 
  :وسیناریو خطة التنمیة المقترح یتمثل في

فیر الدعم تو  واستمرار اإلسرائیليحیث الحصار  :واستمرار الوضع كما هو األساسسیناریو  .١
 .للفترة القادمة ٢٠١٠نمیة وهذا یتطلب إعادة مالءمة خطة الت ،المالي لحكومة رام اهللا

 .٢٠٠٦ما كانت علیه قبل عام  إلى األوضاعسیناریو فك الحصار عن قطاع غزة وعودة  .٢
وعدم القدرة على إعادة االعمار  ،السیناریو المتشائم من استمرار الحصار على قطاع غزة .٣

 .االقتصادیة في الضفة الغربیة وتراجع المساعدات الدولیة وضاعاألوتدهور 
وبیئة  ،والحكم الرشید األمنوبیئة  ،والبیئة االجتماعیة ،وتضمنت البیئة التنمویة البیئة االقتصادیة

  :وهدفت الخطة إلى .والبیئة القانونیة ،البنیة التحتیة
یجادرص العمل وزیادة ف ،تعزیز القدرة الذاتیة لالقتصاد الفلسطیني .١ ٕ مصادر للدخل  وا

یجاد ،الغذائي األمنوالتركیز على  ٕ  .اإلصالحمتكاملة ومواصلة سیاسة  إنتاجیةمنظومات  وا
تنمیة المجتمع ثقافیًا  إلى باإلضافة ،تحقیق تنمیة اجتماعیة شاملة ومتوازنة وعادلة .٢

 اإلنسانیةنمیة وتوفیر متطلبات التنمیة الصحیة الشاملة وتوفیر متطلبات الت ،وتعلیمیاً 
 .والبشریة للفئات المهمشة



55 
 

وتعزیز سیادة القانون والحكم الرشید من خالل مواصلة إصالح  األمنالمحافظة على  .٣
وتطویر النظام القضائي وتعزیز استقاللیته وتفعیل المحاكم وتكریس الحق  ،األمنیة األجهزة

 .الفلسطیني وتعزیز الحضور الفلسطیني إعالمیًا ودولیاً 
التي نتجت عن  األضرار إصالحمن خالل  واإلنتاجیةالبنیة التحتیة الخدماتیة  تطویر .٤

عادة اإلسرائیليالعدوان  ٕ الحكومیة وحمایة البیئة  األراضيعلى  والمحافظة ،االعمار وا
التنمیة المستدامة وتعزیز مساهمة القطاع الخاص في تطویر البنیة  إطارالفلسطینیة في 

  .التحتیة
  

  :قتصاد الفلسطینيئة التنمویة لالتحلیل البی ٣,٣
تداخلة ال یمكن أن تتحقق تعتمد البیئة التنمویة الفلسطینیة على ثالثة عناصر أساسیة م      
  :)٢٠١٠ ،شقورة( بدونهما وهم التنمیة

وضمان حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره بما یضمن السیطرة  االحتاللالتخلص من : أوالً 
  .لحدود والتحكم بالمنافذ والحركةلمعابر واعلى الموارد وكذلك ا

 االحتكاراتالعمل على توفیر منظومة من التشریعات والقوانین والسیاسات البعیدة عن : ثانیاً 
 اجتماعي الخاص في إطار إشراف الدولة كراعِ الخارجي والمشجعة للقطاع  لالستثماروالجاذبة 

  .شراكة مع منظمات المجتمع المدنيبال ومعززة
جذب التعاطف واإلسناد الدولي وخاصة أن جل الخزینة یعتمد على المساعدات الخارجیة، : ثاً ثال

أوسلو بهدف تشجیع  اتفاقسیاسیة، وعلى خلفیة توقیع  العتباراتوالتي من الواضح أنها جاءت 
  .والهدوء االستقرارمناخات 

  
  :)٢٠٠٥ ،عبد اهللا( في فلسطین االقتصادیةالبیئة الداخلیة للتنمیة  ٣,٣,١
العمل التنموي الفلسطیني للرؤیة التنمویة الشاملة، التي  افتقدنتیجة للظروف المحیطة       

، والمجتمع الدولة، القطاع الخاص :تحظى بإجماع وقناعة شركاء التنمیة الفلسطینیة الثالث
 اسیة، وتحظىفي السلطة السی االقتصادیةمن قبل صانعي السیاسات  المدني، وتكون معتمدة

الفلسطینیة والشریكة في تنفیذ الخطط والبرامج التنمویة في مختلف  جمیع الجهات بالتزام
لوضع رؤیة تنمویة، ولكنها لم تستكمل  السابقة محاوالتالوكانت . المجاالت والمناطق الفلسطینیة

ال من حیث بناء اإلجماع علیها من قبل شركاء التنمیة الفلسطینیة الثالث، وال من حیث 
عطاءها دور  ادهااعتم ٕ من قبل الهیئات الرسمیة المخولة في السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وا

خطط وبرامج ونشاطات وسائر الفعالیات التنمویة في مختلف القطاعات ن الموجه المعتمد م
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 االقتصادفي نقاط القوة والضعف  أبرزوفیما یلي نتناول . والمناطق وعلى جمیع المستویات
  .الفلسطیني

  :القوة نقاط . أ
 خصائص جیدة للسكان وقوة العمل الفلسطینیة. 
 قاعدة جیدة لرأس المال البشري الفلسطیني. 
 مخزون الخبرات ورؤوس األموال لدى الجالیات والتجمعات الفلسطینیة في الخارج. 
 حیویة المجتمع المدني الفلسطیني ومخزون رأس المال االجتماعي. 
 التنوع المناخي والذخر التاریخي (لسیاحي ووفرة عناصر الجذب ا الموقع الجغرافي

 .)والثقافي
 قطاع خاص حیوي وذي تجربة غنیة. 

  
 :نقاط الضعف . ب
 ضعف القطاع الحكومي. 
  الموارد الطبیعیة –المیاه  –األرض ( محدودیة قاعدة المصادر.( 
 سیطرة سلطات االحتالل على مفاتیح التحكم باالقتصاد الفلسطیني. 
  واالستهالكضعف العالقة بین اإلنتاج (اكمة، والتي تتمثل في التشوهات الهیكلیة المتر، 

على سوق  االعتماد ،الفلسطیني االقتصادضعف العالقة بین إنتاجیة العمل واألجور في 
 ).ضعف البنیة التحتیة ،الخارجیة إسرائیل تجارة فلسطین احتكار ،العمل اإلسرائیلي

 االقتصاديالنشاط  حقول ضعف مشاركة المرأة في. 
  

  :)٢٠٠٥ ،عبد اهللا( في فلسطین االقتصادیةالبیئة الخارجیة للتنمیة  ٣,٣,٢
رغم كل ما یواجه عملیة التنمیة في فلسطین من صعاب، إال أنه كان البد للشعب       

ویستدعي ذلك ضرورة تحلیل . الفلسطیني أن یقاوم وبشدة عملیة الهدم والتشویه إلمكانیاته وقدراته
نما یعمل في ظل أطر محیطة به  االقتصادیث ال یعمل البیئة الخارجیة ح ٕ الفلسطیني في فراغ، وا

ً من اإلطار أو المحیط العربي واإلسالمي  ً بدء وفیما یلي تحلیل ألهم . بالعالم الخارجي وانتهاء
  .الفرص المتاحة والمخاطر المحیطة

 
  :الفرص المتاحة . أ
 الرسمي والشعبي العمق العربي واإلسالمي. 
 ولي مع نضال الشعب الفلسطینيالتعاطف الد. 
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  الممنوحة للشعب الفلسطیني في معظم أسواق الدول الصناعیةالتسهیالت التجاریة. 
 العولمة.  
 :التهدیدات . ب
 ضعف الجهود التنمویة. 
 تعسف الممارسات اإلسرائیلیة. 
  انخفاض المساعدات الدولیةمخاطر. 

  
  :دور القطاع الصناعي في عملیة التنمیة الفلسطینیة ٣,٤

حیث تتسابق الدول  ،یؤدي القطاع الصناعي دورًا رئیسًا في عملیة التنمیة االقتصادیة      
وتتبع الدول في مجال التنمیة الصناعیة . في الناتج المحليلتطویره وزیادة مساهمته 

إستراتیجیتین، أوالهما سیاسة اإلحالل محل الواردات، والتي من شأنها توفیر البدائل الصناعیة 
ا، مما یعكس أثرًا ایجابیًا على المیزان التجاري، وتتمثل الثانیة في اإلنتاج من أجل محلی

ألكبر  امتالكهویتمیز قطاع الصناعة في  .التصدیر، مما یعزز قدرة الدولة على المنافسة الدولیة
 القوى القادرة على التأثیر في النظم االقتصادیة، وال ینكر أحد دور القطاع الصناعي في ضمان

وبالتالي فإن قطاع . السوق والمدخالت للقطاعات االقتصادیة األخرى، وتوفیر العمالت الصعبة
الصناعة یأخذ على عاتقه دورًا أساسیًا في رفع مستوى المعیشة لألفراد، من حیث استیعابهم 

وتتعدى أهمیة الصناعة كونها تشكل المنتج النهائي، . داخل سوق العمل ورفع مستوى مهاراتهم
كما تكمن أهمیة القطاع الصناعي . ى إنتاج الموارد المختلفة للقطاعات االقتصادیة األخرىإل

والتي بدأت باالنحسار،  األخرىالفلسطیني في توفیر الفرص البدیلة لبعض القطاعات اإلنتاجیة 
مثل قطاع الزراعة، الذي یشهد انخفاضًا ملحوظًا بسبب ضعف قدرته التنافسیة الخارجیة، 

 في المناطق الفلسطینیة االحتاللالتجریف ومصادرة األراضي التي تتبعها سلطات وسیاسة 
  .)٢٠٠٥ ،الصوراني(

إن نجاح قطاع التصنیع في عملیة التنمیة یتوقف على اإلستراتیجیة المالئمة التي یجب       
ستراتیجیة تبنیها والتي تتالءم وظروفنا وعلى المثابرة والتصمیم على تنفیذها، وبقدر ما تكون اإل

الفلسطینیة المستقبلیة، تفرض  تعیشها الدولةمع الظروف االقتصادیة واالجتماعیة التي  متوافقة
 البلدأیضا الضرورة أن یراعى التصنیع الظروف االقتصادیة واإلقلیمیة والدولیة التي تؤثر على 

  ).٢٠٠٦ ،أبو ظریفة(مو السائر في طریق الن
ستراتیجیة المالءمة لواقعنا االقتصادي في مجال تطویر تفاصیل اإل في الخوض قبل      

 :یلي ما إلى إلشارةا من بد ال ،القطاع الصناعي
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 إستراتیجیة أي تطبیق الصعب ومن ،فلسطین في حقیقیة صناعیة بنهضة القیام الصعب من
 والمعابر، ألرضا على المسیطر إلسرائیليا لالحتالا وجود ظل في فلسطین في للتصنیع مقترحة

 . فلسطین في للتصنیع أساسیا شرطا یعتبر الكامل السیاسي الستقاللا أن أي
 والطاقات إلمكانیاتا حشد في یكمن فلسطین في للتصنیع مستقبلیة إستراتیجیة اقتراح من والهدف
 ظل في الممكنة التحرك خطوط رسم في للبدء الموجودة والمعوقات القیود ظل في حالیا المتاحة
 من االقتصاد الفلسطیني مستقبل على تؤثر التي والدولیة، إلقلیمیةا القتصادیةا الظروف مراعاة
 وعدم الحصار تحت یعیشها الشعب الفلسطینيالتی الجتماعیةوا القتصادیةا والظروف جانب

 القتصادیةا السیاسة عن منبثقة إلستراتیجیةا تكون أن یجب وبالتالي أخر، جانب من الستقرارا
 لمتطلبات ستجابةلال تامة ومرونة بواقعیة علیها المنصوص ألولویاتوا ةالعام ألهدافا وفق

 القطاع مؤسسات من كل جهود بتظافر وذلك المستجدة، المستقبلیة ألوضاعوا الراهنة الظروف
 تلبیة سبیل في أمكن إذا الدولیة والجهود التفاقیاتا من ستفادةلال إضافة والخاص، العام

توجه مستقبلي للتنمیة یصطدم بثنائیة  ذلك ألن أيو . فلسطین في الصناعیة التنمیة متطلبات
لهذه الثنائیة تتفاعل في إطاره ثالثة معوقات تعرقل كل منها نمو الفرص  الوجه األولمتناقضة، 

  : ، و هي)٢٠٠٤ ،نصر اهللا وعواد( االحتمالیة المتاحة لالنطالق بالتنمیة الفلسطینیة
یة التي تحول دون امتالك مجتمعنا للقدرة على اتخاذ القـرارات االحتالل أو المعوقات اإلسرائیل  .١

االقتصادیة و السیاسیة بسبب محدودیـة امتالكهـا للقـرار و القیـود المفروضـة علینـا سـواء تلـك 
الناتجــة عــن نصــوص االتفاقــات السیاســیة و االقتصــادیة المعقــودة مــع العــدو اإلســرائیلي، أو 

االعتــداءات العســكریة التــي یمارســها العــدو المحتــل غالقــات واألطــواق و بســبب الحصــار واإل
یومنـا هـذا، حیـث یفـرض العـدو  إلـىبصورة متواصلة منـذ أربـع سـنوات علـى بدایـة االنتفاضـة 

  .ملیون نسمة مجموع أبناء شعبنا في الضفة والقطاع ٣،٨حصارا جماعیا على  اإلسرائیلي
ــــت   .٢ ــة، التــــي بات ـــطینیة الداخلیـــ ــة الفلسـ ـــن جوانبهــــا فــــ –المعوقــــات الذاتیــ ــر مـ ــة  –ي كثیـــ معروفـــ

 ، و أهمهــا غیــابالســابقة، وخاصــة فــي ســنوات االنتفاضــة واســعة مــن أبنــاء شــعبنالقطاعــات 
انتشار مظاهر الفساد المـالي واإلداري النظام العام وسیادة القانون وضعف البناء المؤسسي و 

ســـمالیة للقطـــاع علـــى جمیـــع المســـتویات، ممـــا أزاح إلـــى حـــد كبیـــر المبـــادرات االســـتثماریة الرأ
الخاص الذي اقتصرت أعماله على المشاریع ذات الربحیـة السـریعة، فـي العقـارات واالسـتیراد 

صحاب ورمـوز الثـروات غیـر دونما أي اهتمام ملموس بالقطاعات اإلنتاجیة في مقابل تزاید أ
  .، على مستوى السلطة والمجتمع معاالطفیلیة ،المشروعة

و هــي تنحصــر فــي تراجــع الــدعم العربــي الرســمي عمومــًا عــن : المعوقــات اإلقلیمیــة والدولیــة  .٣
 ،العادلة والمشروعة في مواجهة المحتل اإلسرائیلي من جهة للقضایاتأییده الواضح والصریح 

وضــعف الــدعم المــادي مــن جهــة ثانیــة، ویرجــع ذلــك  یــاب الــدعم االقتصــادي واالســتثماريوغ
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ر السیاســة األمریكیـة، بحیــث بـات یــرى فــي تعمــق تبعیـة النظــام العربـي واحتــواءه فــي إطـا إلـى
أمـا بالنسـبة للموقـف . الخـالص منهـا بـأي ثمـن إلىالقضیة الفلسطینیة عبئًا ثقیالً علیه یسعى 

وهـي مسـاعدات ) عبر الدول المانحـة ( األوروبي فقد اقتصر دعمه على المساعدات المالیة 
مــن % ٢٠تســتطع تغطیــة  ملیــون دوالر ســنویًا لــم ٣٠٠-٢٠٠) فــي المتوســط ( لــم تتجــاوز 

الخســائر الســنویة الناجمــة عــن التــدمیر لآللــة العســكریة اإلســرائیلیة لمقــدراتنا، هــذا وقــد اســتمر 
الموقـف الحیـادي السـلبي النـاجم عـن عجـزه فـي  إلـىالموقف السیاسي األوروبي عمومًا أقرب 

شــعوبنا العربیــة مواجهــة السیاســة األمریكیــة التــي تتمیــز الیــوم بعــدائها الصــریح لنضــال وتقــدم 
  .عمومًا ونضال شعبنا الفلسطیني في حق العودة وتقریر المصیر واالستقالل خصوصاً 

لهذه الثنائیـة المتناقضـة الـذي یمكـن أن یمتلـك القـدرة علـى مواجهـة هـذه  الوجه الثانيأما 
المعوقات من جهة، و على التغییر النـوعي عبـر رؤیـة واضـحة و أسـلوب دیمقراطـي صـریح 

ــدیمقراطي ال: رى، فهــومــن جهــة أخــ الخیــار الوحیــد الممكــن  عتبــارهبابــدیل الــوطني الشــعبي ال
الذي یمهد الطریق نحو الخطوة األولـى الضـروریة إلنجـاح عملیـة التنمیـة المنشـودة لفلسـطین 
بكل أبعادها الوطنیة والقومیة، و بما یخدم و یعزز المقومات الالزمـة السـتكمال مهـام البنـاء 

ــدیمقراط ین و متــداخلتین معــًا فــي الحركـــة ي و التحــرر الــوطني كعملیتــین متــرابطتالــداخلي ال
الهــدف، علــى أن یرتكــز هــذا البــدیل الــدیمقراطي علــى أســس وبــرامج محــددة تمهــد والمســار و 

 إلــىوأدواتــه، اســتنادًا  وأســلوبهتحقیــق متغیــرات نوعیــة فــي فلســفة الحكــم ومفاهیمــه  إلــىوتــدفع 
 ،الصـوراني( طـار أو الحـزب المعبـر عـن هـذه المصـالحمصـالح الجمـاهیر الشـعبیة، عبـر اإل

٢٠٠٦.(  
وفــي هــذا اإلطــار لعــل اإلســتراتیجیة األكثــر مالءمــة لواقعنــا االقتصــادي فــي مجــال تطــویر القطــاع 
الصناعي هي إستراتیجیة التصنیع التي تعمل على خلق توازن مقبول بین اإلحالل محل الواردات 

ــا بشــــكل منفــــرد علــــى واقعنــــا حیــــث مــــن ا ،والتوجــــه الخــــارجي للتصــــدیر ــق أي منهمــ لصــــعب تطبیــ
تصـــنیع  إســـتراتیجیةخـــالل لـــذلك یجـــب االهتمـــام بالقطـــاع الصـــناعي الفلســـطیني مـــن  ،االقتصـــادي

  ):١٩٩٣ ،عالونة(مزدوجة تتكون من 
 الغذائیة، المواد الزراعیة، الصناعات :مثل الصناعیة المنتجات من الحالیة الواردات إحالل .١

 بین المنشود الترابط تقوي أن یمكن التي الصناعات من وغیرها لبوساتوالم البناء، مواد
  .أخرى جهة من الواردات واستبدال جهة، من والصناعي الزراعي القطاع

 والصناعات السیاحیة الصناعات مجاالت في وخاصة التصدیر، أجل من اإلنتاج .٢
 الصناعات من وغیرها الزراعیة والصناعات والخزف الزجاج وصناعة االستخراجیة
 تشجیع في یساعد مما األجنبیة، الصناعیة المنتجات منافسة تستطیع التي والمنتجات
  .الزراعي القطاع وخاصة المختلفة القطاعات
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ٍ ت نحو إستراتیجیة التصنیع المزدوجة لتوجها ولعل یتعلق من األهداف فیما  عمل على تحقیق كثیر
  -):٢٠٠٦ ،أبو ظریفة(بتطویر القطاع الصناعي منها 

لتخلص من نمط ، وبالتالي ااإلنتاج الوطني بالحاجات المحلیةالعمل على ربط  .١
، وبالتالي زیادة الطاقة الصناعیة القادرة على نقل االقتصاد االستهالك المستورد
 .على مراحل النمو الذاتيالفلسطیني تدریجیًا 

إذ أن تصنیع المواد  تحسین وترشید االستفادة من الموارد المحلیة وبخاصة المواد الخام ، .٢
محلیًا وما یترتب على ذلك من تحسین شروط التبادل في األسواق الخارجیة ، وتحقیق 

تراكم الضروریة لتمویل وفورات أكبر تزید من قدرة االقتصاد على تعجیل عملیة ال
 .التنمیة

 تطویر الصناعات التحویلیة وذلك لكون هذه الصناعات تتمتع بارتباطات أمامیة وخلفیة .٣
ومتشعبة بین فروع القطاع الصناعي نفسه وبین قطاعات االقتصاد األخرى وبخاصة 
القطاع الزراعي األمر الذي یعني تطویر تلك الصناعات سیعمل على تعمیق الترابط في 

 .االقتصاد الوطني من خالل التبادل بین فروعه

الصناعي  تعمل تلك اإلستراتیجیة على مواجهة االختالالت والتشوهات في القطاع .٤
وبالتالي إعادة هیكلة القطاع الصناعي لیواجه متطلبات المرحلة قصیرة األجل وفي نفس 

 .طابع التصدیري في األجل الطویلالوقت یعمل على تطویر الصناعات ذات ال

من خالل إستراتیجیة التصنیع المنشودة تلك سیكون باستطاعتنا إیجاد فرص عمل  .٥
التي یواجهها اقتصادنا الوطني وزیادة مساهمة القطاع الستیعاب نسبة البطالة العالیة 

 .الناتج المحليالصناعي في 
الذي وضعه  ،٢٠٠٠-١٩٩٤االقتصاد الفلسطیني للسنوات  إلنماءومن خالل البرنامج العام 
تجمع  إستراتیجیةوسیطة أي  إستراتیجیةاقترح ضرورة اعتماد والذي  ،البروفیسور یوسف الصایغ

  :على اإلستراتیجیةتركز هذه  أنویمكن  ،لإلستراتیجیتینة یسالرئ األهدافبین 
 على التركیز مع الواردات من ذكریٌ  قسم محل الوطنیة المنتجات إحالل أجل من اإلنتاج .١

 .منها الزراعیة وبخاصة الغذائیة الصناعات مثل المطلوبة محلیاً  السلع
 لالقتصاد قویاً  محركاً  یكون ألن مرشحاً  یكون التصدیر أن حیث التصدیر، أجل من اإلنتاج .٢

 .الداخلي السوق لمحدودیة نظراً  الوطني
، الهدفین تخدم التي الصناعات على التركیز .٣  على القدرةو  ،أوال المحلي الطلب إشباع أي معًا

، العالمیة األسواق في األخرى المنتجات منافسة  على التشدید في واضح تركیز مع ثانیًا
 الهادفة التحویلیة الصناعات وتوسیع تطویر یتطلب وهذا ،الخارجیة األسواق صوب التوجه

 .معاً  والتصدیر المحلي الطلب إشباع إلى
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في دراسة أجراها حول االقتصاد الفلسطیني على ضرورة إتباع  )١٩٩٤( نوفل حثویرى البا
ستراتیجیة التصنیع من اجل  ٕ سیاسة بین إستراتیجیة التصنیع من أجل اإلحالل محل الواردات وا

جات الوطنیة ول النامیة وبالتالي حمایة المنتمع مراعاة الحذر فیما وقعت فیه الد ،تصدیرال
  ):١٩٩٤ ،نوفل(منها  األهدافتحقق العدید من ل ،اإلسرائیليالتبعیة لالقتصاد والتخلص من 

 .اإلسرائیلي لالقتصاد التبعیة التخلص من باألصح أو االرتباط فك .١
 االعتماد وتخفیض للسكان، األساسیة الحاجات تأمین على قادرة صناعیة وحدات إنشاء .٢

 .جالخار  على
 لغرض االستثمار تشجیع ثم ومن) وأجنبیة عربیة،( خارجیة أسواق على العثور محاولة .٣

 .الوطنیة المصنوعات تصدیر
 البناء ومواد الزراعیة الصناعات مثل الصناعیة المنتوجات من الحالیة الواردات إحالل .٤

 یجب ثم ومن والصناعي، الزراعي القطاع بین التشابك تقوي التي اتالصناع من وغیرها
 .التحویلیة الصناعات وتطویر توسیع

 .ةواالستخراجی السیاحیة الصناعات مجال في وخاصة التصدیر، أجل من اإلنتاج .٥
 التسویق لعملیة الالزم المؤسسي اإلطار تطویر خالل من متكاملة تسویقیة سیاسة تبني .٦

نشاء الصناعي ٕ  وحاجتها ونوعیتها الخارجیة األسواق بحجم المتعلقة المعلومات لتوفیر بنك وا
 اإلنتاج تسویق في تشارك والخاص العام القطاع من اتحادات وتأسیس المختلفة السلع من

 مع یتالءم بما اإلنتاج عملیة تنظیم تشمل التسویقیة االحتیاجات فإن لذلك الصناعي،
 .يوالخارج المحلي السوق احتیاجات

  
 المقترحة اإلستراتیجیة أن علىتفقوا ی الفلسطینیین نالباحثی فإن السابقة اآلراء استعراض خالل من

 مكان لإلحالل الموجهة الصناعاتم دع على تقوم الفلسطیني الصناعي القطاع وتطویر لدعم
 ضمن ولكن الخارجیة، األسواق في التنافسیة القدرة ذات الصناعات ودعم رئیس بشكل الواردات
 بساطة أن حیث ،اإلستراتیجیة هذه تطبیق عن الناجمة السلبیات تالفي بهدف رئیسیة ضوابط

 فترة وقصر لألرباح النسبي واالرتفاع الماهرة العمالة إلى الحاجة وعدم المطلوبة التكنولوجیا
 للظروف مالءمة أكثر الواردات إحالل سیاسة من األولى المرحلة تجعل االستثمارات استرداد

 الصناعات بعض على التركیز یتم الثانیة المرحلة وفي الفلسطیني، باالقتصاد المحیطة
 بین الروابط تقویة على یساعد مما العالمیة األسواق في التنافسیة القدرة ذات الفلسطینیة
 األسواق في الفلسطینیة الصناعات مكانة ویعزز الفلسطیني، لالقتصاد المختلفة القطاعات

 تتطلب ما یلي وفق اآللیة السابقة إن عملیة النهوض بالقطاع الصناعي وتطویرهك فلذل. العالمیة
  -:)٢٠٠٦ ،الحلبي(
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في فلسطین البد  الصناعي عداد أي برنامج تنموي یهدف إلى تنمیة وتطویر القطاعإن إ -
أن یأخذ بعین االعتبار الظروف والواقع والمشاكل التي یعانیها القطاع الصناعي من 

 .تصاد الفلسطیني من جانب آخرالقجانب وا

إن تنمیة القطاع الصناعي مرتبط بشكل أساسي بحجم االستثمارات التي یجب توظیفها  -
في الصناعة وتهیئة المناخ االستثماري المناسب الذي یعمل على جذب االستثمارات 

 التشریعات والقوانین التي توفر عادةنبیة وهذا ال یتأتى إال من خالل إالمحلیة واألج
وفي هذا السیاق البد أن یلعب القطاع الخاص دوره الریادي في تمویل . المناخ الجید 

القطاع الصناعي وهذا یتطلب من السلطة الوطنیة الفلسطینیة أن تقدم كل التسهیالت 
باإلضافة . للقطاع الخاص لكي یقوم بدوره القیادي في عملیة التنمیة الفلسطینیة الشاملة 

ء بنك التنمیة الصناعي وذلك لتقدیم التسهیالت والقروض المیسرة إلى العمل على إنشا
لرجال األعمال والصناعیین لتمویل الصناعات الجدیدة ذات البعد االستراتیجي ودعم 

 .الصناعات القائمة لتطویر أدائها وزیادة إنتاجها

ئم مع إن عملیة النهوض بالقطاع الصناعي تتطلب العمل على فك االرتباط والتداخل القا -
الهیاكل االقتصادیة والصناعات اإلسرائیلیة ، وبالتالي التركیز على اختیار الصناعات 

 .رائیلیةالتي من شأنها أن تخفف بصورة تدریجیة من االعتماد على الصناعات اإلس

التركیز على الصناعات االستهالكیة والریفیة والحرفیة والتقلیدیة لما لها من مزایا نسبیة  -
 .الصناعات اإلسرائیلیة المماثلةومطلقة على 

نشاء المزید منها لتوفیر الكوادر  - ٕ دعم المراكز المهنیة والمعاهد الصناعیة المتخصصة وا
الفنیة واإلداریة الالزمة لعملیة اإلنماء الصناعي ، باإلضافة إلى إقامة مراكز للدراسات 

 .واالستشارات الصناعیة

وبالتالي العمل على إیجاد حلول لمشكلة  االهتمام بالصناعات ذات الطابع التصدیري -
 .تسویق منتوجاتنا الصناعیة وذلك من خالل البحث عن أسواق خارجیة عربیة ودولیة

 
  :)٢٠٠٦ ،الصوراني( أهداف وشروط وآلیات العملیة التنمویة ٣,٥

في ضوء المتغیرات العالمیـة  –في الحاضر و المستقبل  –إن أي حدیث عن التنمیة في فلسطین 
، إلى أن آفاق تطـور هـذه التنمیـة سـتظل مغلقـةال بد و  اإلقلیمیة و المحلیة،و   أن یتوصل استنتاجًا

بـدون التعامـل معهـا و  ،وبدون تفاعلها التكاملي مـع المحـیط العربـي ثانیـاً  ،بدون إزالة االحتالل أوالً 
واجتماعیـــة الملموســـة مـــن سیاســـیة  داخلیـــًا كعملیـــة شـــمولیة تتضـــمن جملـــة مـــن المتغیـــرات البنیویـــة

تملــك مقومــات االســتمرار و  الــراهن، الوضــع دیمغرافیــة تتفاعــل مــع األهــداف الوطنیــة فــيوتقنیــة و 
، األمــر الــذي یســتدعي اســتیعاب وتطبیــق المفــاهیم واآللیــات العملیــة  والتواصــل فــي المســتقبل ثالثــًا
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، وهي مفـاهیم أو الرئیسة التي تؤدي إلى إیضاح وتفعیل مكونات المنظور العام للتنمیة الفلسطینیة
  : عناوین أساسیة یمكن استعراض أبرز عناوینها فیما یلي

  :هدف التنمیة ٣,٥,١
النمـو االقتصـادي بمـا یحقـق سان الفلسطیني و توفیر فـرص العمـل، و تلبیة الحاجات األساسیة لإلن

ن شـرط و  .أصـحاب الـدخل المـنخفض بشـكل خـاصفلسطیني عمومـًا والفقـراء و ال المجتمعمصالح  ٕ ا
ي اتسـاعًا فـمؤشـرات التخلـف التـي تـزداد حـدة و  التوجه هو العمل على إلغاء أهـم مؤشـرین مـنهذا 

  : هماهذه المرحلة و 
  .الصناعةاعي اإلنتاج األساسیین الزراعة و تدني قط .١
العمـل علـى حصـر المـوارد البشـریة إلـى یـدعو الثروة، و هذا ازدیاد الفجوة في توزیع الدخل و  .٢

رأس المــال الفلســطیني المتنــاثر فــي كــل أنحــاء العــالم وتشــجیعه  تجمیــعالمادیــة الفلســطینیة و و 
 .التنمویة وفق صیغة محددةلخدمة األهداف الوطنیة و  وتحفیزه

  
  :شروط التنمیة ٣,٥,٢

  :إن التنمیة یجب أن تستند إلى ثالث شروط ال یمكن أن تتحقق بدونها
ظیفتــه باالســتناد إلــى إن یمتلــك نظــام الحكــم الــوطني الفلســطیني، رؤیــة وطنیــة متكاملــة لو  -

 .اإلطار القومي األوسع في السیاسة واالقتصاد
، ولقطـاع  - دور إیجابي للقطاع العام یساهم في عملیة النمو للقطاعـات االقتصـادیة عمومـًا

الشــركات الصــناعیة المســاهمة العامــة، فــي اعة خصوصــًا عبــر إقامــة المجمعــات و الصــن
ــــز دور  ـــیاق تعزی ــناعة واسـ ــــي الصــ ــاص ف ــارة و القطــــاع الخــ ـــة والتجــ ـــق لزراعـ ــدمات وفــ الخــ

 .توجیهات محددة بعیدة عن الطابع االحتكاري المباشر أو غیر المباشر
الكـــف عـــن ممارســـة األوامـــر تحقیـــق مبـــدأ المشـــاركة الشـــعبیة عبـــر المؤسســـات الوطنیـــة، و  -

مـن المؤسسـات  غیره من المجـاالت األخـرى، فـالمطلوبت األحادیة في االقتصاد و القراراو 
التأشــیري المنبثــق عــن مبــدأ المشــاركة و البرمجــة أو التخطــیط المركــزي  لمعنیــةوالــوزارات ا

فـي صـیاغة البـرامج  الذي هو صمام األمان لهذه العملیة، بحیث تنحصر مهمـة التخطـیط
اإلیحـاء بعیـدًا عـن الفـرض أو اإللـزام التوجیـه و جانـب المراقبـة و  إلـىاالقتصادیة والتنمویـة، 

  .اإلكراهي
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، الصناعي القطاع تطور         عملیة تقدم بمدى مرهون خاص بشكل فلسطین وفي عمومًا
 وتنظیم الصناعي اإلنتاج قواعد إلرساء الرئیس المنفذ اعتبارها یمكن والتي الصناعیة، التنمیة
  .الوطني لالقتصاد والخارجیة المحلیة التنافسیة القدرات

 

 یحتل لذا والشعوب، األمم كافة لتحقیقه تسعى هدفاً  الشامل بمفهومها التنمیة تعتبر       
 في والمخططین والباحثین والمسئولین المتخصصین قبل من كبیرة أهمیة التنمیة موضوع

 العدید على أهدافها تحقیق في الشاملة التنمیة وترتكز .المختلفة والمنظمات والشعوب الحكومات
  .والثقافي االجتماعي نبوالجا العلمي، والجانب االقتصادي، الجانب مثل الجوانب من

 

 أو القویة الدفعة نظریة مثل االقتصادیة التنمیة بعملیة المتعلقة النظریات من العدید یوجد      
 غیر النمو أسلوب أن ویبدو االنتقائي، األسلوب أو المتوازن غیر النمو ونظریة المتوازن، النمو

 توزیع إمكانیة وعدم المالیة، الموارد لقلة نظراً  الفلسطینیة للحالة المناسب األسلوب هو المتوازن،
  .واحدة دفعة واالجتماعیة االقتصادیة القطاعات جمیع على االستثمارات

 

 ومن ،التنمویة والبرامج الخطط من العدید وضع تم ، ١٩٩٣ عام أوسلو اتفاقیة توقیع بعد      
وخطة التنمیة الفلسطینیة  ،٢٠٠٠-١٩٩٤ الفلسطیني الوطني لالقتصاد اإلنمائي البرنامج :أهمها

وخطة االستقرار االقتصادي  ،٢٠٠٣-١٩٩٩وخطة التنمیة الفلسطینیة  ،٢٠٠٠- ١٩٩٨
  .٢٠٠٥ -٢٠٠٤واالجتماعي 

 

 والكتاب الباحثین فإن الفلسطیني، لالقتصاد المناسبة التصنیع بإستراتیجیة یتعلق فیما      
 الصناعي القطاع وتطویر لدعم مقترحةال اإلستراتیجیة أن على نیجمعو  ونیكاد الفلسطینیین
 ودعم رئیسي، بشكل الواردات مكان لإلحالل الموجهة الصناعات دعم على تقوم الفلسطیني
 تالفي بهدف رئیسیة ضوابط ضمن ولكن الخارجیة، األسواق في التنافسیة القدرة ذات الصناعات
  .اإلستراتیجیة هذه تطبیق عن الناجمة السلبیات

 

 تخطیط :أهمها نقاط عدة في فلسطین في المستقبلیة التصنیع متطلبات إجمال مكنی أخیراً       
 بشكل الصناعیة والتنمیة عام، بشكل االقتصادیة التنمیة أهداف لتحقیق الفلسطیني االقتصاد
مكانیة خاص، ٕ ، المؤهلة البشریة الموارد توفیر وا  للقطاع التحتیة البنیة بتطویر واالهتمام مهنیًا

 .الصناعة قطاع وتمویل دعم في المصرفي الجهاز دور أهمیة على والتأكید الصناعي،
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  .مقدمة ٤,١
 .واقع صناعة المالبس في فلسطین ٤,٢
أثر الوضع السیاسي واالقتصادي على المؤشرات الرئیسیة لصناعة  ٤,٣

  .المالبس في قطاع غزة
  .كل والصعوبات التي تواجه قطاع صناعة المالبس الفلسطینیةالمشا ٤,٤
  .قوة وضعف هیكلیة قطاع صناعة المالبس الفلسطینیة نقاط ٤,٥
 إعادة هیكلة قطاع صناعة المالبس في فلسطین ٤,٦
 ملخص.  
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  :مقدمة ٤,١
 یعتبر قطاع صناعة المالبس أحد األفرع الهامة في قطاع الصناعة الفلسطیني ومن      

من حیث أهمیتها االقتصادیة ومن حیث قدرتها على المنافسة  ،الصناعات الرائدة في فلسطین
 كبیركما أن هذا الفرع من الصناعة ال زال له دور هام في تشغیل عدد . والتطور التقني والنوعي

   .كما أنه یساهم في توفیر بعض االحتیاجات المحلیة من المالبس ،من األیدي العاملة
وقد بدأت أهمیتها في فلسطین مع  ،لمالبس هي إحدى فروع الصناعات التحویلیةصناعة ا

م كانت أعداد المنشآت العاملة في صناعة المالبس نحو ١٩٢٧بدایات القرن الماضي ففي عام 
  ).٢٠٠٤ ،عواد ،نصر اهللا(منشأة  ٨١٣

  
أهمیة صناعة  إلى ازدیاد )م٢٠٠٩(بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  تشیر      

من % ١٣حیث تشكل  ،المالبس من حیث قدرتها االستیعابیة ومساهمتها في القیمة المضافة
من إجمالي القیمة المضافة % ٩من مجموع العاملین وبنحو % ٢١إجمالي عدد المنشآت وبنحو 
  .بالنسبة إلى الصناعة التحویلیة

  
 ،ور الرئیسي لقطاع الصناعة الفلسطینيوعلى الرغم من استمرار هذا الفرع في احتالل الد      

إال أنه ال زال یواجه تحدیات كبیرة سواء من قبل االحتالل اإلسرائیلي من خالل خنق هذه 
باإلضافة إلى . واحتكار المواد األولیة لها من جهة أخرى ،الصناعة عبر إغالق المعابر من جهة

لى انخفاض إنتاجیة هذا الفرع من أن سیاسة االستیراد المفتوح وغیر المنضبط أدت أیضًا إ
مما خلق واقعا  ،الصناعة لعدم قدرته على منافسة األسعار الخارجیة المتعلقة بالمالبس الجاهزة

  .اقتصادیا مشوها انعكس بدوره على صناعة المالبس العاملة في فلسطین
  

ها في تتعرض صناعة المالبس في األراضي الفلسطینیة لخطر جسیم یكاد أن یعصف ب      
ظل التطورات االقتصادیة العالمیة فیما یتعلق باالتجاه التدریبي نحو بناء التكتالت االقتصادیة 

األمر الذي یفرض تحدیات جمة أمام  ،وتحریر التجارة في إطار ما یعرف بالعولمة االقتصادیة
ا تلك صناعتنا المحلیة من المالبس وخصوصا فیما یتعلق بالمنافسة الشدیدة التي تتعرض له

األمر الذي یتطلب منا تضافر الجهود لتطویر الكفاءة اإلنتاجیة لهذه الصناعات  ،الصناعات
وتحسین أدائها من خالل زیادة إنتاجیة العمل ورأس المال والمواد الخام وضرورة إزالة المعوقات 

السلع مع التي تقف حائال أمام تقدم تلك الصناعة والعمل على تخفیض التكالیف النسبیة إلنتاج 
وجمیع هذه الخطوات یجب أن یصاحبها وضع مواصفات  ،التركیز على تطویر جودة المنتج

دقیقة والعمل على تطبیقها على جمیع المنتجات التي تدخل إلى األراضي الفلسطینیة بحیث ال 
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تسمح تلك المواصفات بإدخال بضائع رخیصة الثمن قلیلة الجودة تعمل على منافسة بضائعنا 
ة حیث أن السعر یعتبر العنصر األول للمنافسة بالنسبة للمستهلك الفلسطیني وذلك بسبب المحلی

  .انخفاض مستوى المعیشة
  

  :واقع صناعة المالبس في فلسطین ٤,٢
تعتبر صناعة المالبس إحدى الصناعات الهامة إن لم تكن األكثر أهمیة خاصة بالنظر       

حیث تحتل  ،یمة المضافة للصناعة التحویلیة الفلسطینیةإلى مساهمتها في اإلنتاج والتشغیل والق
ساهمت صناعة المالبس بما . هذه الصناعة المرتبة األولى من حیث المساهمة في التشغیل

مما یدل على أن  ،٢٠٠٩من إجمالي حجم التشغیل في الصناعة التحویلیة للعام % ٢١نسبته 
ومن الجدیر . ة ببقیة الصناعات التحویلیةهذه الصناعة تعتبر ذات كثافة عمالیة نسبیا مقارن

مما % ٥٤حیث أن نحو  ،بالذكر أن هیكل العمالة في صناعة المالبس یتسم بالصغر والعائلیة
وبالرغم من العدد  ،منهم یعملون بدون أجر% ٨یعملون في هذه الصناعة هم من اإلناث و 

الجهاز المركزي (صغیرة  الكبیر لهذه المشاریع إال أن معظمها عبارة عن محالت ومشاغل
  ).٢٠٠٩ ،لإلحصاء الفلسطیني

منشأة في مجال صناعة المالبس من  ٤٥٥أما بالنسبة إلى قطاع غزة فیعمل بها نحو       
من % ٢٦أي أن منطقة قطاع غزة تستحوذ على نحو  ،منشأة تعمل في فلسطین ١٧٥١أصل 

عامل یعملون في  ١٨١١شآت نحو وتستوعب هذه المن ،أعداد المنشآت العاملة في هذا النشاط
أي أن الكثافة العمالیة  ،عامل یعملون في األراضي الفلسطینیة ١١٤٣٧قطاع غزة من أصل 

في قطاع غزة مما یعني أن الجزء األكبر من العمالة الفلسطینیة % ١٦لهذا النشاط بلغت نسبتها 
  .في هذا النشاط تعمل في أراضي الضفة الغربیة

 ٣٤٨٨,٢إلى حجم القیمة المضافة لهذا النشاط في قطاع غزة فقد بلغت نحو  أما إذا نظرنا     
مما یعني أن القیمة المضافة  ،ألف دوالر لألراضي الفلسطیني ٧٢٧٠٢,٣ألف دوالر من أصل 

من إجمالي القیمة المضافة لهذا النشاط % ٥لقطاع غزة في مجال صناعة المالبس تشكل نسبة 
مر الذي یشیر إلى تراجع هذه الصناعة في قطاع غزة حیث كان ما األ ،في األراضي الفلسطینیة

الجهاز المركزي لإلحصاء ( یقارب نصف حجم القیمة المضافة لهذا النشاط ینتج من قطاع غزة 
  ).٢٠٠٩ ،الفلسطیني

  :وذلك بسبب ،ونشیر هنا إلى عدم دقة البیانات الخاصة بقطاع غزة
حیث تم إغالق مكتب  ،طیني في قطاع غزةعدم عمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس -

األمر الذي أوجد صعوبات  ،٢٠٠٨جهاز اإلحصاء المركزي في قطاع غزة منذ ابریل 
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في إكمال التعداد العام للمنشآت الصناعیة وعدم دقة اإلحصاءات الخاصة بالقطاع لعدم 
 .وجود تحدیثات لبیانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

 غیریة العاملة في قطاع صناعة المالبس تعمل بشكل غیر رسمي و المنشآت الصناع -
وال تتوفر عنها أیة بیانات لدى االتحاد العام للصناعات  ،مسجل في قطاع غزة

 . الفلسطینیة
  

  :طبیعة اإلنتاج ٤,٢,١
وتتضمن القمصان  ،یتكون إنتاج المالبس من أصناف مختلفة لألطفال والرجال والسیدات      

  .والجینز واألثواب) البنطلونات(والتنانیر والسراویل ) T-shirt(لقصیرة األكمام والقمصان ا
ن الباطن مع من هذا القطاع كان منذ بدایاته یعمل وفق صیغة التعاقد م% ٨٠إن أكثر من 

ماعدا الشركات القلیلة (والطاقة اإلنتاجیة لمعظم الشركات الفلسطینیة  الشركات اإلسرائیلیة،
  ).١٩٩٧ ،دیستریمو ،منصور(قطعة في الیوم  ٥٠٠زید بالمعدل عن ال ت) الكبیرة

وتقوم الشركة المحلیة  ،یعتمد اإلنتاج للسوق المحلیة بالعموم على األقمشة المحلیة أو اإلسرائیلیة
وتعطي هذه الشركة  النموذج والقص والخیاطة والتجهیز،بما في ذلك صنع  ،بكل خطوات اإلنتاج

ویقوم اإلنتاج للشركات  ،اإلنتاج لمشاغل خیاطة محلیة صغیرة في بعض األحیان جزء من
  .اإلسرائیلیة في العموم حسب ترتیبات التعاقد من الباطن على أقمشة إسرائیلیة أو أجنبیة

  
  :اإلدارة ٤,٢,٢

حیث یتولى المالك اإلدارة والتسویق والعملیات المالیة  ،ملكیة شركات المالبس ملكیة عائلیة     
نه ال یشرف على العملیة اإلنتاجیة أ الك على العموم هو أیضا شخص تقني، أيوالم .والتقنیة

وفي الحاالت التي یعمل فیها عدة . ولكنه یشارك مباشرة في هذه العملیة اإلنتاجیة عینها ،فقط
ومثل هذه الترتیبات في إدارة . فإنهم یقسمون إدارة الشركة بینهم ،إخوة معًا في المعمل عینه

  .٢توفر مرونة اكبر للمالك الذي یجد من السهل أن یفوض المسئولیات ألفراد في العائلة المنشأة
  

  :وسائل اإلنتاج ومعداته ٤,٢,٣
ولدى القلیل  ،إن معظم معدات اإلنتاج في الشركات الفلسطینیة تتكون من آالت الخیاطة      

لقص القماش وفي كثیر ومعدات حدیثة  ،)بترون(من المعامل معدات للتصمیم وصنع النماذج 
                                                

وعضو مجلس إدارة االتحاد العام  ،رئیس اتحاد أصحاب مصانع الخیاطة ،محمد أبو شنب اذاألست: معمقابلة  ٢
 .٢٠١٠مارس  ٣٠ ،للصناعات الفلسطینیة
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وقلیلة جدًا منها آالت محوسبة  ،من الحاالت یجري القص یدویًا ومعظم آالت الخیاطة كهربائیة
وهي تقلل من مخاطر الخطأ الهامشي  ،ومن فوائد اآلالت المحوسبة أنها أكثر كفاءة. ومبرمجة

تجعل حساب الوقت  ولذلك فهي تساعد في تحسین نوعیة اإلنتاج كما أنها ،الذي یحدثه العمال
لذلك فهي تساعد في إیجاد  ،الدقیق الذي صرفه العمال في إنتاج قطعة واحدة من المالبس ممكناً 

ومعظم اآلالت التي تم شراؤها في السابق من إسرائیل أو من الخارج . طرق لتحسین اإلنتاجیة
الوقت ال یستطیعون أن  إال أن المالكین في هذا ،من خالل وكالء إسرائیلیین) وخصوصًا الیابان(

ویقوم بصیانة اآلالت تقنیون . یحدثوا معداتهم بسبب عدم االستقرار السیاسي وانكماش السوق
وقد اشترت . وعندئذ ترسل اآلالت إلى إسرائیل للتصلیح ،إال في المشاكل المعقدة ،فلسطینیون

الت في المستقبل اآلالت دون أن تأخذ باالعتبار الحاجة إلى صیانة هذه اآل تمعظم المنشآ
  ).١٩٩٧ ،دیستریمو ،منصور(والمشاكل التي یمكن أن تنشأ 

  
  :المهارات التقنیة ٤,٢,٤
معظم  ،الدراسة الثانویة انهو وعدد قلیل منهم أ ،نهوا الدراسة االبتدائیةإن معظم العمال أ      

 سثل خان یونبینما المدن األخرى م ،هم من الرجال) وخاصة مدینة غزة(العمال في قطاع غزة 
 ،جر الرجالویدفع أجر للنساء أقل إلى حد كبیر من أ .والضفة الغربیة یتكون أساسًا من النساء

أو عندما  یتزوجنالوظیفة عندما  وأكثرهن یتركن ،وهن ال یمكثن في الوظیفة عینها مدة طویلة
  . یكون علیهن أن یعتنین بأطفالهن

وهناك عدد منهم مما حضروا  ،ریب في موقع العملویكتسب العمال خبراتهم عامًة من خالل التد
وقلیل من النساء هن . دورات تدریب مهنیة أو كانوا سابقًا یعملون في معامل الخیاطة في إسرائیل

مع أنهن عمومًا  ،اللواتي حصلن على تدریب رسمي في دورات الخیاطة أو عملن في إسرائیل
. متالئمة مع متطلبات قطاع المالبس الصناعيوهذه المهارة غیر  ،تمرسن بالخیاطة في بیوتهن

  .٣أن الخیاطة الصناعیة مختلفة تمامًا وأكثر تعقیدًا من الخیاطة المنزلیة ،وفي الواقع
  

  :البنیة التحتیة والتسهیالت المتوفرة ٤,٢,٥
م اآلن معظم مواقع شركات المالبس في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة في المناطق تقا      
وكان  ،وقد انتقل كثیر منها من محالتها السابقة إلى البنایة عینها حیث یقیم أصحابها ،یةالسكن

هذا ضروریًا لحمایة المشاغل من أي طارئ ومن أجل أن یكونوا قادرین على مواصلة العمل 

                                                
وعضو مجلس إدارة االتحاد العام  ،رئیس اتحاد أصحاب مصانع الخیاطة ،األستاذ محمد أبو شنب: مقابلة مع ٣

 .٢٠١٠مارس  ٣٠ ،للصناعات الفلسطینیة
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وكان  ،ویملك الكثیر منهم األرض والبناء. دون أن یضطروا أن ینتقلوا یومیًا إلى مكان عملهم
وعلى كل حال فإن المشاغل . حال أكثر شیوعًا في قطاع غزة منه في الضفة الغربیةهذا ال

وخاصة في قطاع غزة تواجه عمومًا مشاكل أمنیة وانقطاع في التیار الكهربائي ومسألة توفر 
  .وفي كثیر من الحاالت فإن اإلنتاج یتم في غرف متعددة تنقصها التهویة المناسبة ،الماء

مالكي المنشآت من الفلسطینیین یحتاجون إلى المعلومات حول التقنیة  فإن ،ومن جهة أخرى
وهم ال یشتركون عادة في الصحف . والمعدات الجدیدة والمعلومات عن حاجات األسواق العالمیة

فإن  ،كذلك. والمجالت المتخصصة لیتابعوا آخر التطورات في صناعة المالبس في العالم
لالزمة في مجال األبحاث لتحسین اإلنتاجیة ولتحدید تكلفة المالكین لیس لدیهم التسهیالت ا

ویمكن أن یفسر نقص تسهیالت المساعدة بغیاب  .القطعة من اإلنتاج ومن ثم ربحیة المنشأة
ولم تكن الحكومة حتى اآلن قادرة على خلق  ،المعونة الحكومیة للقطاع خاصة مرحلة االحتالل

 ،لخدمات الملبیة لحاجات مشاغل المالبس الفلسطینیةالمؤسسات المساعدة التي یمكن أن تقدم ا
ومما یجدر ذكره أن قطاع المالبس في . من خالل خدمات المعلومات والبحث والتطویر الخ

إسرائیل وفي بلدان أخرى مثل بلدان شرق أسیا كان قادرًا أن ینمو ویتوسع بفضل سیاسات 
  .)١٩٩٧منصور، دیستریمو، ( الحكومة والمساعدة والمحفزات

  
ة لصناعة المالبس في قطاع واالقتصادي على المؤشرات الرئیس أثر الوضع السیاسي ٤,٣ 

  :غزة
  :ة لقطاع لصناعة المالبسالتغیرات في المؤشرات الرئیس ٤,٣,١
عام  االقتصادیة باریس اتفاقیة توقیع منذ تتغیر لم التي والثابتة القائمة الحقائق من إن      
 المتغیرات بكل یتأثر اقتصاداً  وجعله الفلسطیني لالقتصاد الجائرة لتبعیةا حقیقیةفي ال هي ١٩٩٤

 هذا من جزء هي المالبس صناعة كانت ولما ،اإلسرائیلي لالقتصاد تحدث التي المستقلة
 التغیرات بكل وستتأثر تأثرت الصناعة هذه نإف اإلسرائیلي باالقتصاد المرتبط االقتصاد

 على المؤثرة اإلسرائیلیة التوجهات أهم من لولع ،اإلسرائیلیة یةاالقتصاد والتوجهات والتطورات
 التعرفة أداة خاصةً  إسرائیل تخذتهاا التي المالیة السیاسة هو فلسطین في المالبس صناعة

 تحریر وخاصة العالمیة التجارة منظمة بمتطلبات بالوفاء إسرائیل التزام ضمن وذلك الجمركیة
لغاء التجارة ٕ  قد إسرائیل قبل من إتباعها تم التيو  وغیرها اإلجراءات هذه. كیةالجمر  الرسوم وا

 القدرة إلى الفلسطینیة السلطة افتقار مع وخاصة الفلسطیني االقتصاد على سلبي بشكل انعكست
 الذي األمر اإلسرائیلي الجانب عن منفصلة أو مستقلة بأدوات تجاریة سیاسة وانتهاج بلورة على
 من المالبس وخاصةً  الواردات لهذه والغزو الخارج من الواردات حجم في ةالكبیر  الزیادة لنا یفسر
 منافسة وجود إلى أدى الذي األمر الصناعة هذه مجال في المرتفعة النسبیة المزایا ذات الدول
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 على المحلي المنتج قدرة إضعاف على عمل مما المحلیة والمنتجات المستوردات هذه بین قویة
ا الصناعة لهذه التنافسیة لقدرةا ضعف بسبب االستمرار ً   .الصناعة هذه في الهیكلي للخلل نظر

 إسرائیل اتخذتها التي األمنیة السیاساتو  اإلجراءات جانب إلى االقتصادیة العوامل هذه      
باإلضافة إلى الحصار الشامل على قطاع غزة في یونیو  ،األقصى انتفاضة اندالع مع وخاصة
غالق جمیع المعاب ٢٠٠٧ ٕ  العام األداء على المباشر أثره ترك كل ذلك ،ر الدولیة والتجاریةوا
ألف  ٥٤٩٧٤,١من  اإلنتاج حجم تراجع إلى أدى الذي األمر غزة قطاع في المالبس لصناعة

في قطاع غزة أي بمعدل  ٢٠٠١ألف دوالر عام  ٣٣١٩٢,٤إلى نحو  ٢٠٠٠دوالر عام 
العام في حجم التشغیل والقدرة االستیعابیة هذا باإلضافة إلى االنخفاض  ،%٣٩,٦انخفاض نحو 

 ١٠٥٢٩لصناعة المالبس في قطاع غزة حیث انخفض عدد المشتغلین في هذه الصناعة من 
أي بمعدل انخفاض في حجم التشغیل  ٢٠٠١عام  عامالً  ٧٨٨٩إلى نحو  ٢٠٠٠عام  عامالً 

 بصورة الفلسطیني االقتصاد منه یعاني الذي العبء حجم من زاد الذي األمر ،%٢٥بمقدار 
 أما ٢٠٠١ عام % ٤٥ نحو إلى وصلت التي المرتفعة البطالة معدالت ظل في خاصة ،عامة

ألف دوالر  ٤٠٢٢٨,٤حجم القیمة المضافة فقد تراجع حجم القیمة المضافة من  لتأثر بالنسبة
أي أن القیمة المضافة تراجعت بنسبة  ٢٠٠١ألف دوالر عام  ٢٥٣٩٤,٧إلى نحو  ٢٠٠٠عام 

حیث بلغ  ،عامالً  ٢٢٣٨إلى  ٢٠٠٧كما استمر هذا التراجع لیصل حجم التشغیل عام  ،%٣٦,٨
 ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني(منشأة  ٤٧٣عدد المنشآت العاملة في صناعة المالبس 

ووصل عدد  ،عامالً  ١٨١١حیث بلغ حجم التشغیل  ٢٠٠٩واستمر االنخفاض لعام  ،)٢٠٠٧
تعمل في صناعة المالبس في قطاع غزة مع اتساع حجم البطالة  منشأة ٤٥٥المنشآت إلى 

حیث وصلت نسبة البطالة في قطاع غزة منتصف عام  ،تقریباً  ٦- ١والفقر وارتفاع نسبة اإلعالة 
 ٧٦٩,٦واستمر التراجع الحاد في حجم اإلنتاج عما كان علیه لیصل إلى  ،%٣٥,٦إلى  ٢٠٠٩

ألف دوالر  ٢٣٢,٢افة إلى أدنى درجة لتصل إلى وانخفضت قیمة القیمة المض ،ألف دوالر
 ).٢٠٠٩ ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني(

هم وفي هذا الجانب فإن من الم. الصناعة هذه أصاب الذي الخطیر التراجع تبرز المؤشرات هذه
عوامل كان ل حیث ،الحقیقیة أسبابها إلىوالقیمة المضافة  اإلنتاجإرجاع االنخفاض في حجم 

في  كبراأل األثر واإلجراءات اإلسرائیلیة التعسفیة التي صاحبت انتفاضة األقصى القاإلغ
غالقات على قطاع غزة بدرجات وأسالیب حیث تم فرض الحصار واإل ،معدالت هذا التراجع

أثناء   ه وأسالیبهتر ی، حیث اشتدت وت٢٠٠٠حتى عام  ١٩٩٥ من متنوعة خالل السنوات
حیث أصبح  ،١٤/٦/٢٠٠٧صوًال إلى االنقسام في و  ٢٠٠٦ االنتفاضة وبعدها حتى ینایر

عبر تراكمات دفعت  قطاع غزة منذ ذلك التاریخ إلى الیوم، الحصار مطبقًا بصورة شاملة على
االقتصادیة والمجتمعیة لمعظم سكان القطاع المعزولین تمامًا عن  إلى مزید من تردي األوضاع
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غاثیة من وكالة الغوث دات اإلعلى المساعفي جانب من معیشتهم  بقیة العالم یعتمدون
والتواكل  اإلغاثةاألمر الذي خلق ما یسمى باالقتصاد الموازي أو اقتصاد  والتبرعات من الخارج،

تراجع  جنب مع أنشطة اقتصاد السوق السوداء والمحتكرین والمهربین المتنوعة بعد أن جنبًا إلى
  .ةبر من األنشطة االقتصادیة الرئیسالقسم األك

كل هذه األسباب مجتمعة یمكن إرجاع أسباب التراجع في اإلنتاج والقیمة المضافة لها بصورة 
  . تراكمیة

  
  :أداء قطاع صناعة المالبس الفلسطینیة ٤,٣,٢
یعكس نتائج سلوك مؤسسة ما أو صناعة معینة  ،أداء الصناعة هو مقیاس متعدد الجوانب      

وتتمیز . یة للمؤسسة وتفاعلها مع عوامل البیئة الخارجیةكمحصلة نهائیة لعوامل البیئة الداخل
 ،عوامل البیئة الخارجیة المؤثرة في أدائها لمالبس عن غیرها من الصناعات بعدد منصناعة ا

والوضع  ،والمنافسة ،والقوانین والتشریعات ،والمستهلكین ،المزودین: وتشمل هذه األطراف
والوضع المهني والوضع  ،والوضع التعلیمي ،والوضع البیئي ،والوضع السكاني ،الصحي

والكفاءة  ،والكفاءة اإلنتاجیة ،ویشمل األداء الربحیة. السیاسي واالجتماعي والثقافي العام
وتسمح البیانات المتوفرة بتقییم أداء ). ٢٠٠٠ ،مكحول(والعدالة والتطور والتوظیف  ،التوزیعیة

  .القدرة التنافسیةصناعة المالبس من ناحیة اإلنتاجیة والربحیة و 
 تعد اإلنتاج لعملیات الزمنیة الجداول أن تبین )٢٠٠٦(عودة ل دراسة أجراها ومن خال       
 القوى إنتاجیة معدالت االعتبار بعین األخذ مع فیها اإلنتاج مدیري أو الشركة أصحاب بواسطة
 العاملة األیدي أعداد اليوبالت اإلنتاج، لعملیة المختلفة المراحل لتنفیذ الالزم والزمن العاملة
 حالیا وتعتمد .اإلنتاجیة العملیة في المختلفة الفعالیات إنجاز تكلفة وبالتالي وتكلفتها، الالزمة
 التقریبیة والمعدالت مشابهة، أعمال في لمعدیها السابقة الخبرة على اإلنتاج خطط بناء عملیة

 الموارد وضع االعتبار بعین یؤخذ أن بمكان الصعوبة من حیث الفعالیات، وتقدیر لإلنتاجیة
 وصعوبة اإلنتاج عملیات لتعدد والفعالیة، المستوى تقدیر كذلك و الصحیح مكانها في المتاحة
 تعدیل ویتطلب دقیقة غیر الخطط هذه تكون أن إلى یؤدي مما یدویة بصورة معها التعامل
 إلى یؤدي مما دقیقة، بصورة تاجیةاإلن العملیة عن تعبر وال اإلنتاج عملیة أثناء الزمنیة الجداول

نا المناسب، الوقت في السوق متطلبات تلبیة على القدرة عدم  مع متعاقدة الشركات تكون وأحیًا
 مما بها، االلتزام یتم ال محددة وتواریخ بمواعید ملزمة بعقود المناقصات طریق عن أخرى جهات

 تصیبها التي مباشرة غیرال األضرار لىإ باإلضافة تأخیر غرامات الشركات تدفع أن إلى یؤدي قد
 إلى یؤدي مما المحددة المواعید في التسلیم على قادرة الغیر الشركات قائمة ضمن وضعها بسبب
 یتم ال نشاط ألي الالزم والزمن الالزمة الموارد تحدید بأن القول ویمكن الجیدة، سمعتها فقدان
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 واإلنتاجیة الوقت على للحصول المحاكاة، أو اإلنتاج معدالت مثل العلمیة الطرق باستخدام
  .والمالبس النسیج قطاع في العاملة الشركات في المختلفة اإلنتاج عملیات تنفیذ في األفضل

  
  :٤الفلسطینیة المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع صناعة المالبس ٤,٤

تها في تطویر مشكالت حقیقیة من شأنها إضعاف قدر  فلسطینتواجه صناعة المالبس في       
ویمكن تصنیف المشكالت التي تواجه  ،أدائها واستمرارها في ظل التطورات االقتصادیة الراهنة

مشاكل على  ،مشاكل على مستوى صناعة المالبس بشكل عام: قطاع صناعة المالبس إلى
  .مشاكل على مستوى األوضاع الداخلیة للمصانع ،مستوى االتحادات المتعلقة بهذه الصناعة

  
  :بشكل عامالمشاكل التي یعاني منها قطاع صناعة المالبس : الً أو 

 .التبعیة للسوق اإلسرائیليكذلك عدم وجود أسواق كافیة الستیعاب المنتج الوطني و  .١
ووجود العراقیل واإلجراءات  ،ضعف اإلمكانیات الفنیة وعدم مواكبة التطور التكنولوجي .٢

 .ات المتطورة الالزمة لزیادة اإلنتاجاإلسرائیلیة المتمثلة في منع إیصال بعض المعد
 .ضعف مؤسسات تطویر الصناعة من الناحیة الفنیة والتقنیة .٣
غیر ة المستورد وبالذات في الحاالت عدم وجود حمایة وضعف القدرة على منافس .٤

 .قانونیةال
 .ازدیاد االستیراد من السلع الرخیصة ذات المنافس العالیة على السوق الفلسطیني .٥
 ،والمستوردة ،تبرات إلجراء عملیات الفحص على المنتجات المحلیة منهاعدم وجود مخ .٦

 .وتقییم الجودة ومدى مالءمتها للتصدیر
 .اعتماد عدد كبیر من المؤسسات على التعاقد من الباطن .٧

                                                
  :كل من إلىن التفاصیل حول هذه المشاكل والصعوبات یمكن الرجوع لمزید م ٤

دائرة الدراسات  ،)تحلیل ورؤیة نقدیة(الصناعات التحویلیة في فلسطین  ،)٢٠٠٣(محمد  ،الراعي ) أ(
 .٥٣- ٥٢صفحة  ،فلسطین ،غزة ،الوطنيوزارة االقتصاد  ،والسیاسات االقتصادیة

ي تواجه فرع صناعة النسیج والمالبس في قطاع غزة المشاكل والمعوقات الت ،)٢٠٠٦(فؤاد  ،عودة ) ب(
 .٧٠٢- ٧٠٠صفحة  ،فلسطین ،غزة ،والسبل المقترحة لمعالجتها

 ،في الحد من مشكلة البطالة في فلسطین وأهمیتهاالمشاریع الصغیرة  ،)٢٠٠٦(فوزي  ،أبو جزر ) ت(
 .١٣٣صفحة  ،فلسطین ،غزة

 ،غزة ،االستثمار كأحد أهم معوقات التنمیة االقتصاد الفلسطیني ومعوقات ،)٢٠٠٩(نسیم  ،أبو جامع ) ث(
 . ٢٣- ١٩صفحة  ،فلسطین
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 مجال في خاصة الخارج من المستوردة السلع على منخفضة جمركیة رسوم فرض .٨
 منظمة إطار في بالتزاماتها للوفاء التجارة ربتحری إسرائیل التزام ضمن وذلك المالبس
 مقارنة قلیلة نسبیة تكالیف ذات بأنها تتمیز المستوردة البضائع أن حیث العالمیة التجارة

 عدد لتسریح المؤسسات من العدید یضطر قد الذي األمر المحلي المنتج إنتاج بتكالیف
غالق لدیها العاملین من كبیر ٕ  .منشآتها وا

 .صناعي كامل وواضح یبرز إمكانیات القطاع الصناعي عدم وجود دلیل .٩
 ،الفكرة السائدة لدى المستهلك بأن البضائع األجنبیة واإلسرائیلیة هي األفضل .١٠

 .حیث یعتقد المستهلك بأن تلك البضاعة جودتها عالیة مقارنة مع منتجاتنا الوطنیة
  

  :تحاداتالمشاكل التي یعاني منها قطاع المالبس على مستوى اال : ثانیاً 
 .عدم وجود بنیة تحتیة لالتحادات .١
عدم وجود قوانین إداریة وتنظیمیة لالتحادات تحدد طریقة التعامل واإلجراءات في األمور  .٢

 .المالیة واإلداریة
 .عدم وجود خبرات وكوادر إداریة متخصصة .٣
وفي حال وجودها عدم  ،عدم وجود قنوات اتصال مع االتحادات الخارجیة المشابهة .٤

 .ار بها بما یعود بالفائدة على قطاع الصناعةاالستمر 
 .عدم وجود مصادر تمویل كافیة خصوصًا لمرحلة البناء .٥
 .ضعف الثقة بین االتحادات والمؤسسات الصناعیة القائمة بصورة عامة .٦
  .عدم وجود قانون واضح یربط االتحادات والمؤسسات الصناعیة القائمة .٧

  
  :نع في قطاع صناعة المالبسالمشاكل التي تعاني منها المصا: ثالثاً 

 .عدم وجود مناطق صناعیة كافیة .١
 العمل أصحاب من عالیة نسبة حیث وجود ،ضعف األداء اإلداري ألصحاب المصانع .٢

ا یؤثر الذي المنشأة األمر یدیرون أو یعملون أسرهم أفراد أو ً  القطاع هذا تطور على سلب
 في المنشآت أصحاب موحط من الحد یؤدي إلى والذي اإلداري المجال في وخاصةً 
 مما الصناعة هذه مستقبل حساب على الذي یأتي و السریع الربح على والتركیز التطور

 على قادرةال غیر المالبس صناعة تجعل من إستراتیجیة خلق على القدرة من یحد
 .األزمات ومواجه المنافسة

األمر الذي  ،تيإن نسبة كبیرة من المنشآت العاملة في هذه الصناعة تعمل بتمویل ذا .٣
 .یعیق إمكانیات التوسع واالستفادة من وفرات الحجم الكبیر



75 
 

 ،عدم توفر اآلالت والمعدات الالزمة لدعم جمیع المراحل اإلنتاجیة لهذه الصناعة .٤
 .وضعف جانب الصیانة داخل المصانع

 .شح األیدي العاملة المدربة والمؤهلة فنیاً  .٥
المتشابهة لوجود منافسة دائمة ولیس  ضعف الروابط الشخصیة بین أصحاب المصانع .٦

 .تعاون لحل المشاكل
التكالیف بالطریقة العلمیة وبناء  إحتسابعدم قدرة أصحاب المصانع بصورة عامة على  .٧

 .برامج اإلنتاج الكبیرة
 .ضعف جانب التصمیم داخل المؤسسات .٨
 .اعتماد معظم المصانع على المواد الخام المستوردة .٩
  
 :لیة قطاع صناعة المالبس الفلسطینیةهیكقوة وضعف  نقاط ٤,٥

 نتیجة أما الناجمة الهیكلیة الضعف نقاط من العدید من الفلسطینیة بسالمال صناعة تعاني      
  ):٢٠٠٣ ،الراعي (التالي  في إجمالها ویمكن داخلیة أو خارجیة لظروف
 تسیاسة شركا ولیدة هي بل طبیعي بشكل تتطور لم فلسطین في المالبس صناعة إن .١

 إلى المناطق المالبس تجمیع نشاطات تحویل على عملت التي اإلسرائیلیة المالبس
 صناعة المالبس اعتماد إلى هذا أدى وقد ،فیها األجور تدني من لالستفادة الفلسطینیة

) األساس على هذا یتم اإلنتاج من% ٩٠(الباطن  من التعاقد نشاطات على فلسطین في
 المالبس لنشاط صناعة تبعاً  حادة لتقلبات عرضة علهاج مما إسرائیلیة شركات لصالح

 كبیرة ضغوطًا تنافسیة هناك أن إذ ، بها تمر التي الهیكلیة والتغیرات إسرائیل في
 نشاطات إلى نقل اإلسرائیلیین بعض دفع مما إسرائیل في المالبس صناعة تواجهها
 ومصر مثل األردن فةتكل أقل مناطق إلى الفلسطینیة المناطق من الباطن من التعاقد

 .آسیا شرق ودول والبرتغال
 لصناعة) الصناعي العنقود اكتمال عدم( ضعفها أو والخلفیة األمامیة الترابطات غیاب .٢

 الفلسطیني المنتج ینفذها التي الباطن من التعاقد عملیات أن حیث فلسطین، في المالبس
 فقد حیث متقدمة، جیاتكنولو  أو عالیة مهارات تتطلب ال التي األنشطة على تركزت

 التصمیم مجال في خاصة الصناعة حلقات بقیة لتطویر الحاجة أو الحافز الفلسطینیون
 الصناعیة الحلقات أهم على اإلسرائیلیون سیطر إذ المكملة والصناعات والتسویق والقص

 .وغیرها والصباغة الخیوط وصناعة والتسویق التصمیم مثل القطاع هذا في
 من أقل توظف منها % ٥٥ أن إذ المالبس صناعة في العاملة المنشآت حجم صغر .٣

ب تتطل إذ الهیكلة إعادة على قدرتها من المنشآت حجم صغر سیحد حیث عمال) ٥(
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نتاجیة إداریة مهارات واكتساب والمعدات اإلنتاج خطوط تغییر الهیكلة ٕ  جدیدة تسویقیة وا
 .الهیكلة إلعادة المطلوبة لتغیراتا هذه یبرز إنتاج وحجم كبیرة مالیة موارد یتطلب وهذا

 وغیر تقلیدیة آالت الغربیة الضفة في األلبسة مشاغل من العظمى الغالبیة تستخدم .٤
 اإلنتاج تكلفة وزیادة الجودة انخفاض إلى هبدور  هذا ویؤدي اإلنتاج عملیة في متطورة
 شاغلالم بعض أن من وبالرغم الحدیثة التكنولوجیا نقل في مشاكل وجود إلى إضافة
ا قدیمة تعتبر اآلالت هذه أن إال أوتوماتیكیة محوسبة تآال تستخدم ً  مقارنه نسبی

 .عالمیاً  المتوفرة بالتكنولوجیا
 -: التالیة لألسباب وذلك فلسطین في اإلنتاج تكلفة ارتفاع .٥

 وارتفاع ضعیفة تحتیة بني ووجود للوحدة، العمل تكلفة زیادة إلى أدى مما اإلنتاجیة تدني
 تكنولوجیا واستخدام البشري، العنصر في االستثمار وتدني والمواصالت لكهرباءا تكلفة
 من المفروضة اإلنتاج شروط تحقیق وصعوبة اإلنتاج وحدات حجم وصغر قدیمة

 إضافة الكبیرة الطلبات مع التعامل من الصناعة لهذه یسمح ال مما العالمیة الشركات
 األقمشة على عالیة جمركیة رسوم دفع إلى الفلسطینیة المنشآت تضطر ذلك إلي

ضعاف إنتاجها تكلفة ارتفاع في یسهم مما المستوردة واإلكسسوارات ٕ  التنافسي موقفها وا
 تواجه فإنها إنتاجها تصدر التي الفلسطینیة للشركات بالنسبة وحتى ةالمحلی السوق في

  .الخام المواد على الجمركیة الرسوم استرداد في كبیرة صعوبات
 مجال في العاملین غالبیة یمتاز حیث عام، بشكل للعاملین والمهني الفني توىالمس تدني .٦

 جودة على سلباً  ینعكس مما المنخفض والمهني التعلیمي بالمستوى البسالم صناعة
 في متخصصاً  واحداً  فنیاً  هناك أن إذ الصیانة مجال في ذلك ویظهر نتاجیةواإل إلنتاجا

 .ینفي فلسط المحوسبة الماكینات صیانة
 ومراكز التمویل، مؤسسات فیها بما المساندة المؤسسات به تقوم الذي الدور ضعف .٧

 بالمفهوم المالبس صناعة في متخصصین عمال بتدریب تقوم التي المهني التدریب
 التمویل مؤسسات من الالزم التمویل تأمین في صعوبات إلى باإلضافة هذا الحدیث
 ١٩٩٦ العام في تأسس الذي النسیجیة عاتالصنا اتحاد المساندة المؤسسات وتشمل
 واحد إطار في الصناعة وجمع الرسمیة الجهات أمام األعضاء مصالح تمثیل بهدف
 ورفع المعنیة الجهات مع بالتعاون الصناعة تواجه التي المشكالت حل على والعمل
 في تأسست فقد غزة قطاع في الخیاطة مصانع أصحاب جمعیة أما اإلنتاج جودة مستوى

 الصناعة لتطویر واألفراد المؤسسات مع والتعاون األعضاء مصالح لرعایة ١٩٩٣ العام
 مع التعاون باإلضافة الصناعة لهذه والترویج البیانات وتوفیر التدریب خالل من
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 التدریب ومعاهد مراكز أما ،للمنظمة دولیین خبراء الستقطاب ودولیة محلیة مؤسسات
 :فتشمل والتعلیم

 .األزیاء تصمیم في دبلوم شهادة ویمنح ،الخلیل بولیتكنك يف األزیاء قسم . أ
 الوسطى الكوادر وتدریب تعلیم إلى المعهد ویهدف ،رساحو  بیت في األزیاء معهد . ب

 .األلبسة وتقنیة األزیاء تصمیم مجاالت في أللبسةا لصناعة
 ).طولكرم -يخضور ( التقنیة فلسطین كلیة في المالبس وتصنیع ألزیاءا تصمیم قسم . ت
 . بغزة الشافعي اإلمام تریب معهد في الخیاطة سمق . ث

خاص،  بشكل المالبس وصناعة عام، بشكل للصناعة المشجعة العامة السیاسة غیاب .٨
األهمیة االقتصادیة  من فبالرغم ،الفلسطینیة المناطق في العامة االستثماریة البیئة وضعف
 الصناعیة، عن األنشطة یرهاغ عن تمیزها معاملة بأیة تحظى ال أنها إال المالبس لصناعة

 إشباع إلى أدى المالبس مجال استیراد في العامة السیاسة غیاب إن بل فحسب هذا ولیس
 المحلي السوق في قاتلة منافسة إلى خلق أدى مما المستوردة بالمالبس المحلي السوق
 .االستیراد إلى من اإلنتاج التحول إلى المنتجین من بالعدید دفعت

  

 ،ما سبق تم تحدید نقاط القوة والضعف الداخلیة لقطاع صناعة المالبس في فلسطینوبناءًا على 
 ،عودة): (SWAT(وكذلك الفرص المتاحة والمحددات لهذه الفرص من عناصر خارجیة 

٢٠٠٦(  
  :العوامل الداخلیة: أوالً 

  :نقاط القوة
 .الجودة .١
 .المرونة في اإلنتاج وتنوعه .٢

  :نقاط الضعف
 .ألصحاب المصانع ضعف القدرات اإلداریة .١
 .ارتفاع تكلفة العمالة الماهرة .٢
 .ارتفاع تكلفة المرافق .٣
 ).نقل/ أجور/ كهرباء/ میاه( تكالیف اإلنتاج  .٤
 .عدم وجود حلقات إنتاج كاملة في القطاع .٥
 .ضعف التشطیب .٦
 .ضعف التسویق .٧
 .عدم توفر معلومات حول االسواق المحلیة .٨
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 .ضعف السیطرة على السوق الداخلیة .٩
  .مؤسسات كقوة ضاغطة على الدولةضعف ال. ١٠
  .عدم العمل على تطویر مهارات العاملین. ١١
  .االفتقار إلى مختبرات فحص الجودة. ١٢
  .ضعف البنیة التحتیة. ١٣
  .ضعف القدرة على التعاقد. ١٤

  
  :العوامل الخارجیة: ثانیاً 

  :الفرص
 .مصانع إسرائیلیة ُأغلقت بسبب التكلفة العالیة .١
 .الحدودیةالمناطق الصناعیة  .٢
  .االتفاقیات الخارجیة .٣

  :التهدیدات
 .التغیرات السیاسیة .١
 .ضعف المواصفات والمقاییس .٢
 .ضعف البیئة القانونیة بشكل عام .٣
 .عدم وجود سیاسات صناعیة واضحة .٤
 .إغراق السوق واالستیراد غیر المنظم .٥
 .عدم وجود میناء ومطار فلسطیني .٦
 .والضفة الغربیةغزة محافظات قطاع عدم القدرة على التواصل بین  .٧
 
 :إعادة هیكلة قطاع صناعة المالبس في فلسطین ٤,٦

  
  :إعادة الهیكلة الصناعیة والتجارب السابقة ٤,٦,١
تعرف إعادة الهیكلة الصناعیة بأنها عملیة تحسین قدرة منشأة ما أو قطاع اقتصادي ما        

ستمراریة في تحقیق الربح واال ،أو االقتصاد ككل على التحرك والوصول إلى مركز أكثر ربحیة
وال سیما األسواق وتقنیات اإلنتاج  ،وذلك كرد فعل لتغیرات جوهریة تواجه المؤسسة ،والتطور

ذا لم تتجاوب المؤسسة مع هذه الظروف. والسیاسات العامة ٕ فقد تشهد تراجعًا جوهریًا في  ،وا
إلى التحول إلى مزیج إنتاجي  تؤدي إعادة الهیكلة الناجحة. مركزها التنافسي وجدواها االقتصادیة

وتشمل تغیرات األسواق كًال من  ،)١٩٩٦ ,Mathieu(أو هیكل تكالیف یحقق میزة التنافسیة 
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كما قد یحدث تغیر في تكنولوجیا . وظروف المنافسة المحلیة والعالمیة ،تغیر أذواق المستهلكین
ما أن تغیر السیاسات الكلیة بما ك. اإلنتاج یؤدي إلى انعكاسات على التكلفة واإلنتاجیة والنوعیة

 ،وقوانین المنافسة ،والسیاسات القطاعیة خاصة سیاسة تحریر التجارة ،فیها الحوافز الصناعیة
  .وتغییر األطر واألنظمة القانونیة یخلق ضغوطًا إلعادة الهیكلة الصناعیة 

حدیث الهیكل اإلنتاجي إذ یقتصر التأهیل على ت ،ویجري التمییز عادة بین إعادة الهیكلة والتأهیل
كما أن . أما إعادة الهیكلة فإنها تعمل على تغییر الهیكل اإلنتاجي واإلداري ،واإلداري القائم

إذ أن إعادة الهیكلة قد تؤدي إلى زیادة حجم اإلنتاج أو  ،إعادة الهیكلة تختلف عن توسیع المنشأة
  ).١٩٩٦ ,Mathieu(وقد تحول خطوط اإلنتاج إلى أصناف جدیدة  ،تقلیله

إذ قد  ،كما أن إلعادة الهیكلة أبعادًا تنمویة تؤثر على رفاهیة المجتمع في المدى الطویل      
إال أن  ،یترتب علیها خسائر اقتصادیة في المدى القصیر خاصة خسارة بعض فرص العمل

  .تحسن القدرة التنافسیة سیعمل على زیادة الرفاهیة في المدى الطویل
بحیث یتم  ،فقد تحدث على مستوى المنشأة ،الهیكلة عملیة متعددة المستویات كما أن إعادة      

. أو من السلع البسیطة إلى السلع المعقدة ،التحول من إنتاج السلع الرخیصة إلى السلع الغالیة
بحیث یتحول من اإلنتاج النمطي الكبیر إلى اإلنتاج  ،وقد تحدث على مستوى قطاع صناعي

بحیث یتم التحول من االقتصار على  ،قد تحدث على مستوى االقتصادكما . المرن والممیز
  .التجمیع إلى التصنیع والتركیز على خلق ترابطات أمامیة وخلفیة

 ،أصحاب المشاریع: یتطلب نجاح إعادة الهیكلة خلق عالقات وثیقة بین األطراف الثالثة      
إذ أن ). ١٩٩٦ ,Mathieu(تمویل والمؤسسات المساندة خاصة مؤسسات ال ،والمؤسسات العامة

بل یجب أن تكون هناك  ،حتى مع توفر سیاسة عامة مواتیة ،إعادة الهیكلة ال تحد بشكل تلقائي
  :ویشمل الدور المطلوب من القطاع العام. برامج مخصصة لتسهیل عملیة التحول

 .وضع سیاسات اقتصادیة عامة تعمل على خلق بیئة استثماریة ناجحة .١
تقلل من عوائق الدخول و نافسة تشجع المنافسة في السوق المحلیة وضع سیاسات م .٢

 .والخروج
 ،واإلعانات ،والضرائب ،تحریر أسعار عناصر اإلنتاج بما في ذلك تسعیر المنتجات .٣

 .وقوانین العمل
 :والتي تعمل على توفیر ما یلي. تجهیز البنیة التحتیة والمؤسسات المساندة والداعمة .٤
ت اإلحصائیة حول األسواق المحلیة والعالمیة وتطورات أذواق خدمات توفیر المعلوما -

 .المستهلكین واتجاهات السوق والموضة
 .بنیة تحتیة مادیة من شبكات اتصاالت ونقل وموانئ ومیاه وكهرباء -
 .الموارد البشریة المدربة -
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وتحسین  ،نقل التكنولوجیا والتطویر التكنولوجي من خالل تحدید المواصفات والمقاییس -
وأنظمة المعلومات ومراكز البحث  ،ومختبرات للفحوصات ،نظمة التحكم في الجودةأ

 .والتطویر
والصیانة وغیرها من  ،واالستثمار ،والتسویق ،خدمات استشاریة في مجاالت الهندسة -

 .المجاالت
ال بد عادة من القیام بتحلیل  ،وقبل تحدید المجاالت والنواحي التي یلزمها إعادة هیكلة       
إذ أن ذلك التحلیل عملیة مهمة تساعد أصحاب المشاریع والمؤسسات العامة ومؤسسات  ،قطاعي

  ):١٩٨٩ ,Lieberman(التمویل على تحدید األمور التالیة 
 ،حجم الفجوة بین األداء المحلي واألداء العالمي المنافس من حیث السعر والجودة .١

د هذه الفجوة أمر في غایة األهمیة وذلك إن تحدی. والتنظیم ،والتقنیة ،والتصمیم ،والتكلفة
أو  ،لتحدید ما إذا كان باإلمكان إغالق هذه الفجوة أو تخفیضها من خالل إعادة الهیكلة

وبالتالي ینبغي وقف المنشآت عن العمل وتحویل  ،أن الفجوة غیر قابلة للتخفیض
 .مواردها االقتصادیة إلى استخدامات أفضل

 .ة في الشریحة السوقیة المستهدفةاإلجراءات المطلوبة للمنافس .٢
 .القیود العامة المعیقة لنمو الصناعة .٣
 .الخدمات المساندة المطلوبة للمساعدة في إغالق الفجوة .٤
 .تغییرات المطلوبة في منشآت قطاع غزةالمتطلبات المالیة الالزمة لتنفیذ ال .٥

 
  ):٢٠٠٠ ،مكحول(منها  ،أما تحدید القطاعات التي تحتاج إلى إعادة هیكلة فیتم على أسس عدة

 .والتصدیر ،والتوظیف ،استهداف القطاعات ذات األهمیة االقتصادیة من حیث اإلنتاج .١
 .أهمیة الترابطات األمامیة والخلفیة للقطاع مع بقیة القطاعات االقتصادیة .٢
 .القطاعات الواعدة .٣
قطاع بعد تحلیل ال. القطاعات التي تشكل حالة دراسیة یمكن تعمیمها لبقیة القطاعات .٤

وتحدید أهداف إعادة الهیكلة یجب وضع السیاسات الالزمة إلعادة الهیكلة وهذه المهمة 
وال بد من تحدید . من أصعب المراحل وتحتاج إلى خطط تفصیلیة وخبراء مختصین

وقدرتها على ذلك وكیفیة التنسیق فیما بینها  ،المؤسسات المسئولة عن تنفیذ السیاسات
 .وكیفیة قیاس التحسن في األداء ،صوبین مؤسسات القطاع الخا

  
إن إعادة الهیكلة على مستوى المؤسسة والقطاع الصناعي هي نتاج إستراتیجیة عمل       
وتشمل هذه اإلستراتیجیة قضایا وجوانب عدیدة بضمنها تقییم فني للمعدات ومالءمتها  ،جدید
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 ،والتسویق ،السوقیة المستهدفةوتغییر خطوط اإلنتاج لتتالءم مع الشریحة  ،الفنیة واالقتصادیة
وهذا یتطلب ). ١٩٩٦ ,Mathieu(واألنظمة اإلداریة والتكنولوجیة وأنظمة المعلومات والتحكم 

 ،واالستالم اآلني ،واالستجابة السریعة ،إدارة الجودة الشاملة: استخدام أنظمة إنتاج حدیثة مثل
  .والعمل كفریق

  
  ):٢٠٠٠ ،مكحول(یتوقف على أما المردود االقتصادي إلعادة الهیكلة ف

 .قدرة المنتج على اإلبداع في تحدید الفرص الناجحة في مجالي اإلنتاج والتسویق .١
تعتمد مؤشرات و . القدرة على تنفیذ الفرص الناجحة من حیث اإلنتاج والتسویق والتمویل .٢

 :على األمور التالیةالقدرة على التنفیذ 
 .وبنیة التكالیف ومراكز التكلفة ،إلنتاجیةوالمراحل ا ،الجوانب اإلنتاجیة التشغیلیة -
ومدى اطالع إدارة الشركة على آلیة عمل األسواق  ،األسواق والتسویق -

المزیج  –والقدرة على الوصول لألسواق  ،ومتطلبات النجاح في هذه األسواق
مكانیات تحقیق تلك  ،التسویقي المناسب ٕ ومعرفة مواصفات السلعة المطلوبة وا

 .المواصفات
مكانیات تحقیق تلك معرف - ٕ ة التكنولوجیا المطلوبة إلنتاج السلعة المطلوبة وا

 .المواصفات
 .معرفة التكنولوجیا المطلوبة إلنتاج السلعة بالمواصفات المحددة -
 .القدرة على تمویل االستثمارات المطلوبة إلنتاج السلعة بالمواصفات المقبولة -
وقیة والتكنولوجیة والسیاسات القدرة التنظیمیة على التعامل مع المتغیرات الس -

  .العامة وذلك لخلق میزة تنافسیة محلیة وعالمیة
ویمكن تلخیص أهم الدروس والعبر المستقاة من تجارب بعض الدول في إعادة الهیكلة في النقاط 

  ):١٩٩٤ ,Meyanathan and Jaseem(التالیة 
 .ودعم سیاسيتتمیز إعادة الهیكلة بأنها عملیة دینامیكیة تحتاج إلى التزام  .١
ارتفاع عنصر المخاطرة في إعادة الهیكلة ألنه قد تكون هناك صعوبات كبیرة في تحدید  .٢

. حجم الفجوة بین األداء المحلي واألداء العالمي المنافس وتوقیت التغیرات المطلوبة
 .وبالتالي ال بد من وجود دراسات مقارنة بین األداء المحلي والعالمي

همال الجوانب اإلداریة في إعادة الهیكلة نتائج حقق التركیز على الجوان .٣ ٕ ب المالیة وا
 .محدودة جداً 

 .ینبغي أن تعزز إعادة الهیكلة بروح المنافسة ومحاربة االحتكار .٤
 .ًا في إعادة الهیكلةوعیة الخدمات المالیة دورًا رئیستلعب ن .٥
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 Meyanathan and(أما أهم عوائق إعادة هیكلة صناعة المالبس في الدول النامیة فهي 
Jaseem, ١٩٩٤:(  

 .كون أحجام المشاریع صغیرة .١
 .أن هناك حلقات مفقودة .٢
 .التكنولوجیا القدیمة وضعف القدرة على استیعاب التكنولوجیا الحدیثة .٣
 .تدني اإلنتاجیة .٤
 .وجود مشاكل صیانة .٥
 .عدم إدراك أهمیة التحكم في الجودة .٦
 .ضعف مهارات التسویق واإلدارة .٧

  
  :هیكلة قطاع صناعة المالبس الفلسطینیةإمكانیات إعادة  ٤,٦,٢
 ،سبق وأن أوضحنا الواقع المشوه للقطاع الصناعي عامة ولقطاع صناعة المالبس خاصة      

ال یمكن الحدیث عن إمكانیات إعادة هیكلة قطاع صناعة المالبس الفلسطینیة بمعزل عن هذا  إذ
هذه الصناعة من قبل المنتجات ذات خاصة من حیث المنافسة الشدیدة التي تتعرض لها  ،الواقع

حیث تتعرض صناعة المالبس في فلسطین  ،األسعار المنخفضة والتي یتم استیرادها من الخارج
إضافة إلى تراجع نشاطات التعاقد من  ،لمنافسة قویة من منتجات الدول ذات التكلفة المنخفضة

تهدد قدرة العدید من المنشآت  مما تسبب في خلق تحدیات كبیرة أخذت ،الباطن مع اإلسرائیلیین
  .على االستمراریة في العمل

عن ) ٢٠٠٩(وفي دراسة أجراها معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني ماس       
إمكانیة إعادة هیكلة صناعة المالبس الفلسطینیة للتكیف مع المتغیرات المحلیة واإلقلیمیة 

یعتقدون أن قطاع المالبس ككل لن یستطیع من منتجي المالبس % ٤٥تبین أن  ،والدولیة
ممن لم یستطیعوا االستمرار % ٢٩ویعزو . االستمرار في وضعه الحالي من اإلنتاج والتسویق

منهم إلى تراجع % ٥٠في حین یعزوه  ،في العمل ذلك إلى الضغوط التنافسیة في السوق المحلیة
لذا ). منافسة وتعاقد من الباطن( ة ویعزوه الباقي ألسباب مشترك ،نشاطات التعاقد من الباطن

فإن إعادة الهیكلة أمر ضروري للتصدي لنقاط الضعف والتغیرات واإلقلیمیة المحلیة في الصناعة 
  .لتحسین القدرة التنافسیة

ما تتعرض له صناعة المالبس من ضغوط تنافسیة من الدول ذات التكلفة المنخفضة قد       
هناك أربع استراتیجیات متاحة أمام الدول . الدول الصناعیة تعرضت له العدید من الدول خاصة

  ):٢٠٠٠ ،مكحول(والمنشآت للرد على المنافسة السعریة 
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استراتیجیات ركزت على الهروب من المنافسة على أساس التكلفة من خالل خلق طلب  .١
 ،واستخدامات جدیدة ،والصعود على سلم النوعیة من خالل استخدام مواد جدیدة ،جدید

واإلبداع  ،تحقیق مرونة اكبر في اإلنتاج والتجاوب السریع وتسلیم البضاعة في موعدهاو 
وتتطلب هذه اإلستراتیجیة أنظمة إداریة فعالة وأیدي عاملة مدربة . في التصمیم واألزیاء

نتاجًا بكمیات  ،وتعدد األصناف ،ویتطلب اإلنتاج المرن السرعة في رد الفعل. ومرنة ٕ وا
وعمالة  ،والتصمیم على األنظمة المحوسبة ،لى تنبؤ تغیرات الموضةوالقدرة ع ،صغیرة

علیه  ،فبدًال من تخصص العامل في عملیة إنتاجیة واحدة. مدربة على العمل كفریق
وأفضل ). ماكینة(اكتساب مهارات متعددة تمكنه من العمل على أكثر من محطة إنتاج 

والذي یأخذ شكل  ،)TSS: Toyota Sewing System(النماذج هو النموذج المسمي 
أي أن كل عامل لدیه القدرة على  ٤:١وتبلغ نسبة الماكینات إلى العمال  ،Uحرف 

ومن مساوئ إستراتیجیة تحسین النوعیة المذكور ضمن . العمل على أربع ماكینات
والى إمكانیات خسارة المیزة  ،حساسة جدًا لتغیر دخل المستهلك: أنها ،المجموعة السابقة

والى أن التركیز على  ،سیة بسبب سرعة التقلید خاصة في مجال مدخالت اإلنتاجالتناف
 .الموضة والتصمیم یخلق مشكلة التقلید والتزییف

 ،إستراتیجیة هدفت إلى تقلیل التكلفة من خالل تحدیث تقنیات اإلنتاج وتنظیم العمل .٢
ددة إلستراتیجیة واهم العوامل المح ،والتعاقد مع اآلخرین من الباطن ،وتغییر الموقع

إضافة إلى ضمان استمراریة الحصول على  ،تغییر الموقع هي تكلفة العمل وتكلفة المواد
 .وتكلفة رأس المال والمخاطرة ،المواد الخام

 ،إذ لجأت العدید من الدول. استخدام الحمایة التجاریة ألصناف معینة من المالبس .٣
الل فرض رسوم جمركیة وعوائق إلى حمایة منتجاتها من خ ،خاصة الدول الصناعیة

 .غیر جمركیة
ومع شبكات توزیع  یتصف اإلنتاج فیها بانخفاض ثمنهالتحالفات اإلستراتیجیة مع دول  .٤

وتشیر الدالئل إلى أن اهتمام الشركات . وتسویق في الدول المتقدمة لتصریف اإلنتاج
 ،ج بنوعیة محددةالعالمیة في التعاقد مع اآلخرین یعتمد على قدرة المنتج على اإلنتا

 ،وااللتزام بأوقات التسلیم ،وقدرة المتعاقد على تلبیة الطلبیة في وقت محدد وبسعر مقبول
  .واالستقرار السیاسي

  



84 
 

فهي  ،أما البدائل المتاحة أمام الصناعة الفلسطینیة إلعادة الهیكلة وقدرتها على تحقیق ذلك
  ):٢٠٠٣ ،الراعي(

العدید من المنشآت إلى التوقف عن اإلنتاج الن  ستضطر: االستمرار في الوضع الحالي .١
الطاقة اإلنتاجیة الحالیة تفوق بأضعاف عدیدة حجم السوق المحلي الذي بدأ یتراجع 

لذا فإن عددًا قلیًال من المنتجین سیستطیعون التحول من . لصالح المالبس المستوردة
 .التعاقد من الباطن إلى اإلنتاج إلى السوق المحلیة

إن اعتماد صناعة المالبس على األیدي العاملة بشكل كبیر یضعف : النمطياإلنتاج  .٢
القدرة التنافسیة السعریة للمالبس الفلسطینیة وبالتالي یقلل جدوى االعتماد على اإلنتاج 

ویعتمد اإلنتاج النمطي على إنتاج كمیات كبیرة ویتطلب هندسة دقیقة وأسواقًا . النمطي
وهذه . ذلك لالستفادة من اقتصادیات الحجم الكبیرو  ،كبیرة وأیدي عاملة رخیصة

ذلك أن هیكلیة قطاع  ،اإلستراتیجیة ال تناسب الوضع الفلسطیني على المدى البعید
صناعة المالبس في فلسطین ال تفي بالمتطلبات الالزمة إلنجاح هذه اإلستراتیجیة سواء 

أو شبكات التسویق  أو من حیث تكنولوجیا اإلنتاج ،من حیث تكلفة األیدي العاملة
 .العالمیة

ومن الناحیة النظریة . إستراتیجیة إنتاج مالبس ممیزة وذات قیمة مضافة عالیة للتصدیر .٣
والخطوة األولى  ،على األقل تبدو إستراتیجیة التمییز في اإلنتاج البدیل المناسب لفلسطین

التطورات إذ یجب معرفة ومتابعة  ،للنجاح في هذه اإلستراتیجیة هي دراسة السوق
والموضة واألزیاء وأذواق  ،والتوجهات في األسواق العالمیة من حیث مراكز االستهالك

بعد تحدید األسواق والشریحة التسویقیة التي یمكن أن ننجح في المنافسة . المستهلكین
یتعین علینا دراسة وتحدید البدائل المتاحة من حیث المزیج اإلنتاجي والتسویقي  ،فیها

وتتطلب هذه اإلستراتیجیة القدرة على إنتاج مالبس ممیزة وتسویقها  .ه الشریحةالالزم لهذ
عالمیًا مما یحتاج إلى العدید من الخطوات العملیة في الصناعة المحلیة من اجل 

وتشیر . الوصول إلى تصمیم منافس وجودة عالیة وكمیات ضخمة نسبیًا من اإلنتاج
وذلك على  ،یرًا في مهارات التصمیم والتسویقالمعطیات الحالیة إلى أن هناك نقصًا كب

الرغم من أن الفلسطینیین قد اكتسبوا خبرة في مجال التقنیة والفعالیة اإلنتاجیة من خالل 
ومن  ،إال أن نقطة الضعف الرئیسیة تبقى في التسویق. العمل مع المسوقین اإلسرائیلیین

  :لمیة في المجالین التالیینهنا سنكون في حاجة ماسة إلى خلق تحالفات مع شركات عا
إذ یمكن التعاون مع شركات صغیرة ومتوسطة نسبیًا : شراكة في التسویق والتوزیع . أ

من اجل تسویق  ،في دول أوروبا تصمم وتسوق منتجاتها في األسواق القریبة منها
اختیار شركاء  ،وفي حالة اختیار شركاء في التسویق. المنتجات الفلسطینیة الممیزة
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على التصنیع المرن الذي یتطلب إنتاج كمیات صغیرة نسبیًا وذات جودة یعتمدون 
وتتطلب مهارات عالیة وذلك لتقلیل احتمالیة تحول  ،عالیة وصعوبة في التصنیع

وفي هذه الحالة فإن المنتج الفلسطیني یتمتع بأفضلیات . الشركاء إلى بلدان أخرى
وقعتها السلطة الوطنیة مع االتحاد جمركیة بناءًا على اتفاقیات التجارة الحرة التي 

 .األوروبي
وذلك من خالل جذب واستقطاب استثمارات مشتركة مع : شراكة في االستثمار . ب

الشركات العالمیة مما یقلل من مشاكل تذبذب اإلنتاج وتقلیل احتمالیة التحول إلى 
وبهذا نضمن مصدرًا وتشكیلة واسعة من  ومشاكل نقص التمویل، ،بلدان أخرى

ویعتمد النجاح في استقطاب االستثمارات العالمیة على القدرة . امیم الناجحةالتص
داریة تضمن اإلنتاج بالمواعید والتحكم بالنوعیة والجودة  ٕ على تطویر نظم إنتاجیة وا

)UNIDO، ١٩٩٧.( 
   

ویرجع ذلك بالدرجة األولى  ،تتمیز صناعة المالبس في فلسطین بارتفاع المرونة في اإلنتاج
التصمیم والقص (إذ أن سیطرة إسرائیل على حلقات اإلنتاج المكملة  ،من إسرائیللقربها 

وصناعة القماش والصباغة یعطیها مرونة عالیة تنعكس إیجابًا على المنتج ) والتسویق
واالتفاقیات التجاریة التي وقعتها  ،إضافة إلى قرب فلسطین من األسواق األوروبیة. الفلسطیني

ع السوق األوروبیة والوالیات المتحدة والتي تعفي المنتجات الفلسطینیة من السلطة الفلسطینیة م
ومن المفترض أن یعمل اإلعفاء الجمركي ). مع مراعاة شروط المنشأ(القیود الكمیة والجمركیة 

وبالتالي تحسین القدرة التنافسیة للمالبس  ،على تعویض فروقات التكلفة أو تقلیل تأثیرها
  .استفادة صناعة المالبس الفلسطینیة من هذه االتفاقیات ما زالت محدودة جداً  إال أن. الفلسطینیة

وعند االستفسار عن قدرة المنتجین الفلسطینیین على ابتكار الفرص االستثماریة الناجحة وتنفیذها 
حسب الدراسة التي أجراها معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني ماس حول صناعة 

و  ،من المنتجین لدیهم القدرة على تحدید الفرص االستثماریة في اإلنتاج% ٧٩ن المالبس تبین أ
منهم لدیهم القدرة الفنیة واإلداریة على استغالل الفرص من حیث % ٧٥و ،في التسویق% ٦٥

منهم لدیهم معرفة بالتكنولوجیا الالزمة % ٧٣كما أن . والصیانة ،والعمل ،تكنولوجیا اإلنتاج
لكن نقص . منهم لدیهم قدرة عالیة على استیعاب التكنولوجیا الحدیثة% ٢٣و  ،للمنافسة عالمیاً 

منهم ال یستطیعون تمویل الفرص االستثماریة في % ٥٤إذ أن  ،التمویل یقف عائقًا أمام ذلك
  .اإلنتاج والتسویق
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لى االستمراریة أما أسس المنافسة المستقبلیة لمنتجي المالبس الذین یعتقدون أنهم قادرون ع      
واألسعار  ،)من المنتجین% ٧٨(النوعیة : في الصناعة فإنها تعتمد على أمور عدة أهمها

والقدرة  ،%)٣٠(والمرونة في اإلنتاج  ،%)٥٣(والموضة والتصمیم  ،%)٤٣(والتنوع  ،%)٦٤(
  %).١٥(على المنافسة في جمیع المعاییر السابقة 
أن أهم المشاكل التي تعترض المنتجین  السابقة لدراسةوتبین من المسح المیداني الذي أجرته ا

  :في محاوالت تطویر صناعة المالبس ومحاوالت إعادة الهیكلة كانت كما یلي
  منهم من نقص مصادر التمویل الالزمة لتحدیث خطوط اإلنتاج وشراء % ٦٥یعاني

 .خاصة القماش ،مدخالت اإلنتاج
  تكنولوجیا إنتاج متطورة وتشغیلهامنهم من صعوبات في الحصول على % ٣٥یعاني. 
  منهم من نقص في المهارات الفنیة واإلداریة% ٥٠یعاني. 
  منهم من ضیق المنافذ التسویقیة المحلیة والخارجیة وتراجعها% ٦٧یعاني. 
  منهم من ارتفاع تكلفة اإلنتاج% ٧٥یعاني. 
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 ،الرئیسي لقطاع الصناعة الفلسطیني على الرغم من استمرار هذا الفرع في احتالل الدور       

إال أنه ال زال یواجه تحدیات كبیرة سواء من قبل االحتالل اإلسرائیلي من خالل خنق هذه 
ى باإلضافة إل. واحتكار المواد األولیة لها من جهة أخرى ،الصناعة عبر إغالق المعابر من جهة

انخفاض إنتاجیة هذا الفرع من  منضبط أدت أیضًا إلىالغیر أن سیاسة االستیراد المفتوح و 
 مما خلق واقعاً  ،الصناعة لعدم قدرته على منافسة األسعار الخارجیة المتعلقة بالمالبس الجاهزة

  .انعكس بدوره على صناعة المالبس العاملة في فلسطین مشوهاً  اقتصادیاً 
  

 ومنها اإلسرائیلیة االقتصادیة والتوجهات والتطورات التغیرات بكل تأثرت صناعة المالبس       
 إسرائیل التزام ضمن وذلك الجمركیة التعرفة أداة خاصةً  إسرائیل أنتجتها التي المالیة السیاسة
لغاء التجارة تحریر وخاصة العالمیة التجارة منظمة بمتطلبات بالوفاء ٕ  والتي الجمركیة الرسوم وا

 القدرة إلى الفلسطینیة طةالسل افتقار مع وخاصة الفلسطیني االقتصاد على سلبي بشكل انعكست
  .الجانب عن منفصلة أو مستقلة بأدوات تجاریة سیاسة وانتهاج بلورة على

  
واجهت صناعة المالبس في األراضي الفلسطینیة مشكالت حقیقیة كان من شأنها إضعاف       

وقد صنفت هذه  ،قدرتها في تطویر أدائها واستمرارها في ظل التطورات االقتصادیة الراهنة
مشاكل على مستوى  ،مشاكل على مستوى صناعة المالبس بشكل عام: لمشكالت إلىا

  .مشاكل على مستوى األوضاع الداخلیة للمصانع ،االتحادات المتعلقة بهذه الصناعة
  

 نتیجة أما الناجمة الهیكلیة الضعف نقاط من العدید من الفلسطینیة بسالمال صناعة عانت     
 المستوى تدني ،نفلسطی في اإلنتاج تكلفة ارتفاع: في إجمالها مكنوی داخلیة أو خارجیة لظروف

 طبیعي بشكل تتطور لم فلسطین في المالبس صناعة نكما أ ،عام بشكل للعاملین والمهني الفني
 ضعفها أو والخلفیة ألمامیةا الترابطات غیاب ،اإلسرائیلیة المالبس شركات سیاسة ولیدة هي بل
 في العاملة المنشآت حجم صغر ،فلسطین في البسالم لصناعة) اعيالصن العنقود اكتمال عدم(

 التمویل، مؤسسات فیها بما المساندة المؤسسات به تقوم الذي الدور ضعف ،صناعةهذه ال
  .بسالمال صناعة في متخصصین عمال بتدریب تقوم التي المهني التدریب ومراكز
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  .مقدمة ٥,١
  .بحثمنهجیة ال ٥,٢
  .بحثمجتمع وعینة ال ٥,٣
  .لبحث الرئیسةأداة ا ٥,٤
  .ستبانةصدق وثبات اإل ٥,٥
  .لبحثاألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في ا ٥,٦
 ملخص.  
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  :مقدمة ٥,١
وذلك  ،یدانیةفي تنفیذ الدراسة الم اتباعهایقدم هذا الفصل وصفًا شامالً لمنهجیة البحث التي تم 

ویتضمن . من خالل التعرف على مختلف الطرق واألدوات التي استخدمت في إتمام هذه الدراسة
وذلك بهدف التعرف على واقع قطاع صناعة المالبس  ،هذا الفصل وصفًا لمجتمع وعینة الدراسة

  .في قطاع غزة
وبیان  ،وثباتها وفحص مدى صدقها ،ستبانةذا الفصل إلى شرح كیفیة إعداد اإلكما یتطرق ه

جل التعرف على دور قطاع أاألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل النتائج وذلك من 
  .صناعة المالبس في تحقیق التنمیة االقتصادیة في فلسطین

  
  :بحثمنهجیة ال ٥,٢

قطاع صناعة لمحاولة وصف وتقییم واقع  ج الوصفي التحلیليالمنه على ةحثاالب تاعتمد      
باالقتصاد بهدف النهوض  ،ة اآلفاق التنمویة المستقبلیة لهومعرف ،في فلسطین المالبس

ویحاول المنهج . قطاعال المشاكل والمعوقات التي تواجه هذاكافة  والتغلب على ،الفلسطیني
ذات معنى یزید بها  تعمیم أحكامأمالً في التوصل إلى  ،الوصفي التحلیلي أن یقارن ویفسر ویقیم

  .)١٩٩٩ ،وآخرون ،عبیدات( عن الموضوعرصید المعرفة 
كما  ،في الدراسات اإلنسانیة ویعد المنهج الوصفي التحلیلي هو األسلوب األكثر استخداماً        

أن هذا المنهج ال یقف عند وصف الظاهرة موضع الدراسة فحسب بل یركز في جمع البیانات 
وذلك بغرض  ،بیر عنها كمیا وكیفیاظاهرة الدراسة وتنظیمها وتصنیفها والتع علومات علىوالم

 نتائج یمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الدراسة عالقات بین المتغیرات والوصول إلىدراسة ال
  .)٢٠٠٢ ،صابر ،خفاجة(

 ،)(SPSS اإلحصائي التحلیل برنامج على المتجمعة البیانات تحلیل في عتمد البحثا       
 والتوصیات النتائج إلى الوصول أجل من وذلك ،ناسبةالم اإلحصائیة ختباراتاال تطبیقو 

  .المقترحة
  :وقد استخدمت الباحثة مصدرین أساسیین للحصول على البیانات

  
  :البیانات الثانویة ٥,٢,١

تتمثل في والتي  ،مصادر البیانات الثانویة ىي معالجة اإلطار النظري للبحث إلف ةالباحث تاتجه
 العربیة والمقاالت والتقاریر، واألبحاث والدراسات السابقة ، والدوریاتالكتب والمراجع العربیة
التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت  واألجنبیة ذات العالقة

  .المختلفة
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  :األولیة بیاناتال ٥,٢,٢
 ماالل جمع البیانات األولیة من خ ىة إلالباحث تلمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع البحث لجأ

  :یلي
واستكمال البیانات بهدف الحصول الشخصیة والمقابالت  المیدانیة القیام بالعدید من الزیارات: أوالً 
وذلك حتى تتمكن الباحثة من تحدید مجتمع  ،٥مصانع المالبس العاملة في محافظات غزة عن

  .وعینة الدراسة
لهذا اة للبحث، صُ ستبانة كأداة رئیساإل: ثانیاً  ووزعت على أصحاب  ،لغرضممت خصیصا ً

  .قطاع صناعة المالبس العاملة في محافظات قطاع غزة مصانع
  

  :بحثمجتمع وعینة ال ٥,٣
جمیع المؤسسات العاملة في  قطاع صناعة المالبس في محافظات قطاع  دراسةیشمل مجتمع ال

 نعاً صم) ٤٥٥(والتي یبلغ عددها حسب إحصائیات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  ،غزة
إال أنه تم االعتماد على إحصائیات اإلتحاد العام للصناعات  ،م٢٠٠٨حتى نهایة عام 

وذلك لعدم وجود تحدیثات  ،م٢٠٠٩مؤسسة حتى نهایة عام ) ٢٦٥(الفلسطینیة والتي تبلغ 
كما أن المؤسسات الواردة ضمن إحصائیات  ،لبیانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

حتى العام  ناعات الفلسطینیة لم تتعرض للدمار وال تزال قائمة على رأس عملهااالتحاد العام للص
تحاد العام للصناعات باإلضافة إلى أن هذه المؤسسات مدرجة في عضویة اال ،م٢٠٠٩

  .الفلسطینیة وبالتالي تتوفر بیانات كاملة عنها
مع الدراسة إلى أربع حیث تم تقسیم مجت ،الشامل وقد استخدمت الباحثة أسلوب المسح المیداني

ویوضح . محافظة غزة ،محافظة الوسطى ،محافظة جنوب غزة ،محافظة شمال غزة: مناطق هي
  .٢٠٠٩التوزیع الجغرافي لصناعة المالبس في محافظات غزة لعام ) ١/٥(الجدول رقم 

مصنعًا  ٧٩حیث تبین من خالل المسح المیداني وجود  ،مصنعًا فقط ٧٩وقد بلغ حجم العینة 
  :وكانت موزعة كالتالي ،أو تعرض للدمار بالكامل ،والباقي مغلقًا كلیاً  ٢٠١٠یًا فقط لعام فعل

                                                
  :بالعدید من الزیارات على النحو التاليقامت الباحثة  ٥

 ،٢٠١٠ إلى أغسطس مارس في الفترة بینالتحاد العام للصناعات الفلسطینیة عدة زیارات متفرقة ل . أ
وعضو مجلس إدارة االتحاد , لخیاطةرئیس اتحاد أصحاب مصانع ا(ومقابلة األستاذ محمد أبو شنب 

حیث حصلت الباحثة منهم على معلومات  ،ومقابلة المهندس باسل قندیل ،)العام للصناعات الفلسطینیة
 .تخص موضوع البحث

ومقابلة الباحث  ،عدة زیارات متفرقة لوزارة التخطیط الوطني في الفترة بین مایو إلى أغسطس . ب
 .الباحثة ببعض الكتب والمراجع والدراسات الهامةوالذي زود  ،االقتصادي أسامة نوفل
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  )١/٥(جدول رقم 
  حسب المحافظة بحثال وعینة توزیع مجتمع

  النسبة المئویة  العینة النسبة المئویة العدد عنوان المؤسسة
  %٦٥,٨ ٥٢ %٧٢ ١٩١ محافظة غزة

  %٢٤ ١٩ %٢١ ٥٥ محافظة شمال غزة
  %٦,٤ ٥ %٤,٥ ١٢ حافظة جنوب غزةم

  %٣,٨ ٣ %٢,٥ ٧ محافظة الوسطى
  %١٠٠ **٧٩ %١٠٠ *٢٦٥ المجموع

  .االتحاد العام للصناعات الفلسطینیة* :المصدر
مع إغالق  ،المنشآت الصناعیة العاملة منشأة فقط من ٧٩حیث أشارت إلى وجود  ،نتائج الدراسة المیدانیة** 

  .ضمن مجتمع الدراسة باقي هذه المؤسسات المسجلة
  

. ةستبانختبار االتساق الداخلي وثبات اإلستبانة  الإ ٢٥توزیع عینة استطالعیة حجمها  تم وقد
 ،ینة الدراسةستبانة على عإ ٧٩الختبار تم توزیع في استبانة وبعد التأكد من صدق وسالمة اإل

  %.٩٨.٧ستبانة بنسبة استرداد إ ٧٨وتم الحصول على 
  

  :ةالرئیس بحثأداة ال ٥,٤
  ".واقع وآفاق تنمیة قطاع صناعة المالبس في فلسطین: " تم إعداد إستبانة حول

  :فقرة موزعة على سبعة مجاالت رئیسة هي ٥٧من ستبانة الدارسة إتتكون 
فقرات أخذت  ٤وقد احتوى هذا القسم على  ،بیانات شخصیة عن أفراد العینة: القسم األول

وعدد سنوات  ،ستبانةالذي قام بتعبئة اإل ،مؤهل العلميال ،الجنس: مثل ،)٤-١(التسلسل  من 
  ).١انظر ملحق رقم (الخبرة 

  
 ،)١٠-٥(فقرات أخذت التسلسل من  ٦وقد احتوى على  ،بیانات خاصة بالمنشأة: القسم الثاني

ن  ،وهل یوجد ترخیص للمنشأة ،عنوان المنشأة  حسب المحافظة التابعة لها ،مثل عمر المنشأة ٕ وا
وهل تقدم االتحادات الصناعیة تسهیالت  ،لمنشأة عضو في اتحاد صناعة المالبس بغزةكانت ا

  ).١انظر ملحق رقم (والشكل القانوني للمنشأة  ،في اإلجراءات القانونیة الخاصة بتسجیل المنشأة
  

فقرات  ٩وقد تضن هذا القسم  ،المستثمر في المنشأة المال رأس حول بیانات :القسم الثالث
ومقدار رأس  ،تناولت مقدار رأس المال الذي بدأ به المصنع ،)١٩- ١١(سلسل من أخذت الت
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وعملیات  ،وتقییم أرباح المصنع ،ومصادر تمویل االستثمار في المصنع ،المال المستثمر حالیاً 
والتسهیالت المالیة التي تقدمها االتحادات  ،التسهیالت المصرفیة من مؤسسات االستثمار

 .تجاریةالصناعیة والغرف ال
  

فقرات أخذت التسلسل من  ١٠وقد تضمن هذا القسم  ،بیانات خاصة بالعمال: القسم الرابع
واألساس المعتمد في  ،والمستوى التعلیمي للعمال ،تناولت عدد العمال في المصنع ،)٢٩-٢٠(

 ،ونوع التأمینات المتوفرة في المصنع ،ومتوسط رواتب العمال الشهریة ،عملیة تشغیل العمال
  .ودور االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة اتجاه العمال في المصنع ،المزایا المقدمة للعمالو 
  

فقرة أخذت التسلسل  ١٢وقد احتوى على  ،بیانات خاصة بالمواد الخام واآلالت: القسم الخامس
 ،وهل هي متوفرة على مدار العام ،تناولت مصادر الحصول على المواد الخام ،)٤٢- ٣١(من 
وطرق التصنیع وأعمال  ،وأنواع اآلالت المستخدمة في اإلنتاج ،فیة استیراد المواد الخاموكی

وأسباب عدم  ،ونسبة الطاقة اإلنتاجیة الحالیة للمصنع إلى الطاقة الكلیة ،الصیانة آلالت المصنع
  .االستغالل الكامل للطاقة اإلنتاجیة للمصنع

  
فقرة أخذت التسلسل  ١١حتوى هذا القسم على وقد ا ،بالتسویق خاصة بیانات: القسم السادس

واألسواق التي یمكن المنافسة فیها  ،تناولت نسبة تسویق المنتج في المناطق ،)٥٣-٤٣( من 
وطرق التغلب على منافسة المنتجات  ،ومعوقات التسویق ،وطرق الترویج للمنتجات ،بشكل أكبر
  .وحمایة المنتج المحلي ،المستوردة

  
فقرات  ٤تضمنت  ،التي تواجه المنشأة والمعوقات بالمشاكل خاصة اناتبی :القسم السابع

ودور  ،تناولت المشاكل المؤثرة سلبیًا على المنتجات المحلیة ،)٥٧-٥٤(أخذت التسلسل من 
ومدى مساهمة قانون تشجیع االستثمار الفلسطیني في  ،وزارة االقتصاد في دعم المنتج المحلي

  .تراحات والتوصیات لتطویر صناعة المالبس في المستقبلواالق ،دعم الصناعات المحلیة
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  :ستبانةات اإلصدق وثب ٥,٥
 :انةستبصدق اإل ٥,٥,١

ة بالتأكد من الباحث تستبانة ما وضعت لقیاسه، وقامستبانة أن تقیس أسئلة اإلیقصد بصدق اإل
  :ستبانة بطریقتینصدق اإل

  :المحكمین رأي  .١
حكمین من أصحاب  ٦ن من المحكمین تألفت م ستبانة على مجموعةة اإلالباحث تعرض ُ م

آلراء  ةالباحث ت، وقد استجاب)٢انظر الملحق رقم (موزعین بین األكادیمي والمهني  ،االختصاص
 تبإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج توقام ،المحكمین
  .)١انظر الملحق رقم (النهائیة  افي صورته اإلستبانة

  :صدق المقیاس  .٢
 Internal Validityالتساق الداخلي ا: أوالً 

ستبانة مع المجال الذي تنتمي ي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلیقصد بصدق االتساق الداخل
ستبانة وذلك ة بحساب االتساق الداخلي لإلالباحث ت، وقد قام)٢٠٠٦ ،أبو عالم( إلیة هذه الفقرة

ستبانة والدرجة الكلیة بین كل فقرة من فقرات مجاالت اإل باطمن خالل حساب معامالت االرت
  .للمجال نفسه

لفحص " التسویق"و مجال  ،"المستثمر في المنشأة المال رأس"وقد تم اختیار الفقرات في مجال 
  :لعدة أسباب منهاوذلك  ،االتساق الداخلي والصدق البنائي

وبذلك یمكن إیجاد الوسط الحسابي ومن  ،أن الفقرات في المجالین المذكورین من نفس النوع .١
 .ثم حساب االتساق الداخلي والبنائي للفقرات

من نفس  األقللها بالوسط الحسابي یجب أن تكون أكثر من فقرتین على  الفقرات التي یؤتى .٢
 .النوع داخل المجال الواحد

والوسط  ،ابياالتساق الداخلي والصدق البنائي ال یمكن حسابه إال إذا تم إیجاد الوسط الحس .٣
  .الحسابي له شروطه السابقة الذكر

  
المستثمر في  المال رأس"معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال ) ٢/٥(جدول یوضح 
 ىاالرتباط المبینة دالة عند مستو  والدرجة الكلیة للمجال، والذي یبین أن معامالت" المنشأة
  .ق لما وضع لقیاسهوبذلك یعتبر المجال صاد  α= ٠.٠١ أقل من معنویة
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  )٢/٥(جدول 
المستثمر في المنشأة والدرجة الكلیة  المال معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال رأس
  للمجال

 الفقرة م

مان
بیر

 س
مل

معا
  

باط
الرت

ل
یة  

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(. 

 ٠,٠٠٠*  ٠,٩٣٩ تقدم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة تسهیالت لعملیة التمویل .١

 ٠,٠٠٠* ٠,٩٥١ تقوم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة بدور الوسیط بین المنشأة وأي جهة تمویلیة .٢

 ٠,٠٠٠* ٠,٦١٨ توفر االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة فرص تمویلیة جیدة لدعم منشآت المالبس .٣
  . α=٠,٠١االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
  
الدرجــة الكلیــة و " التســویق"معامــل االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات مجــال ) ٣/٥(جــدول یوضــح و

 α= ٠,٠١ أقــل مــن ، والــذي یبــین أن معــامالت االرتبــاط المبینــة دالــة عنــد مســتوي معنویــةللمجــال
  .لما وضع لقیاسه اً وبذلك یعتبر المجال صادق

  )٣/٥(جدول 
  لدرجة الكلیة للمجالوا" التسویق"معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات مجال 

 الفقرة م

مان
بیر

 س
مل

معا
  

باط
الرت

ل
یة  

مال
الحت

ة ا
قیم

ال
)

Si
g

(. 

 ٠,٠٠٠* ٠,٧٩٨ تقدم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة تسهیالت لعملیة تسویق المنتج .١

 ٠,٠٠٠* ٠,٨٦٥ تقوم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة بعمل معارض تجاریة لبیع المنتج .٢

 ٠,٠٠٠* ٠,٨٦٨ حادات الصناعیة والغرف التجاریة بعمل حمالت تعریفیة بالمنتجتقوم االت .٣

 ٠,٠٠٠* ٠,٨١٥ في عملیة تسویق المنتج اً یقدم الملحق التجاري الفلسطیني في السفارات في الخارج دور  .٤
  . α=٠,٠١االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
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 Structure Validityالصدق البنائي : ثانیا

د األداة یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى تحقق األهداف التي تری
 ستبانةدرجة الكلیة لفقرات اإلارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بال ىالوصول إلیها، ویبین مد

  .)٢٠٠٦ ،المرجع السابق(
عند ستبانة دالة إحصائیًا اإلمالت االرتباط في جمیع مجاالت أن جمیع معا) ٤/٥(یبین جدول 

  .لقیاسه تستبانة صادقه لما وضععتبر جمیع مجاالت اإلتوبذلك  α= ٠,٠١معنویة  ىمستو 
  )٤/٥(جدول 

  .معامل االرتباط بین كل درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكلیة لإلستبانة

 المجال الرقم
  معامل سبیرمان

 لالرتباط

القیمة 
 (.Sig)االحتمالیة

 ٠,٠٠٠* ٠,٧٧٢ المستثمر في المنشأة المال رأس  .١

 ٠,٠٠٠* ٠,٨١٨ التسویق  .٢
  . α=٠,٠١االرتباط دال إحصائیًا عند مستوي داللة  *
  

 : Reliabilityستبانة ثبات اإل ٥,٥,٢
ستبانة أكثر من فس النتیجة لو تم إعادة توزیع اإلستبانة نأن تعطي هذه اإلستبانة یقصد بثبات اإل

بانة یعني االستقرار في نتائج ستشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلفس الظروف والمرة تحت ن
ستبانة وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعها على أفراد العینة عدة مرات خالل اإل

  .)٢٠٠٧ ،هندي ،أبو عمه( فترات زمنیة معینة
  :طریقتین وذلك كما یليستبانة الدراسة من خالل إة من ثبات الباحث توقد تحقق

  :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   .١
ســتبانة، وكانـت النتــائج كمـا هــي مبینـة فــي ریقـة ألفــا كرونبـاخ لقیــاس ثبـات اإلط ةالباحثــ تاسـتخدم
  ).٥/٥(جدول 

  )٥/٥(جدول 
  معامل ألفا كرونباخ  لقیاس ثبات اإلستبانة

 *اتالثب معامل ألفا كرونباخ المجال م
 ٠,٩١٤ ٠,٨٣٥ المستثمر في المنشأة المال رأس  .١
 ٠,٩٢٠ ٠,٨٤٦ التسویق  .٢
 ٠,٩١٢ ٠,٨٣٢ المجالین معاً   .٣

  الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ= الثبات * 
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أن قیمـة معامــل ألفـا كرونبـاخ كانــت مرتفعـة لكــل ) ٥/٥(واضـح مـن النتــائج الموضـحة فـي جــدول 
 كـذلك كانـت قیمـة معامـل. ستبانةلكل مجال من مجاالت اإل ٠,٨٤٦ ،٠,٨٣٥مجال وتتراوح بین 

وكـذلك قیمـة الثبـات كانـت مرتفعـة لكـل مجـال وتتـراوح بـین ). ٠,٨٣٢( سـتبانةألفا لجمیع فقرات اإل
ــال مـــن مجـــاالت اإل ٠,٩٢٠، ٠,٩١٤ ــع فقـــرات كـــذلك . ســـتبانةلكـــل مجـ ــة الثبـــات لجمیـ كانـــت قیمـ

حیـــث أنـــه كلمـــا أقتـــرب معامـــل  ،ن معامـــل الثبـــات مرتفـــعوهـــذا یعنـــى أ) ٠,٩١٢(ســـتبانة كانـــت اإل
  .ستبانة أكثر ثباتاً كانت اإلالثبات من الواحد الصحیح كلما 

  
 :Split Half Methodالتجزئة النصفیة  ةطریق .٢

، واألسئلة ذات األرقام األسئلة ذات األرقام الفردیة(ین أجز  ىحیث تم تجزئة فقرات االختبار إل
عامل االرتباط بین درجات األسئلة الفردیة ودرجات األسئلة الزوجیة ثم تم حساب م) الزوجیة

  :    Spearman Brownوبعد ذلك تم تصحیح معامل االرتباط بمعادلة سبیرمان براون 
2r=  معامل االرتباط المعدل 

1 r
معامل االرتباط بین درجات األسئلة الفردیة ودرجات  rحیث  

  )٦/٥(وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول . سئلة الزوجیةاأل
  )٦/٥(ل جدو

  لقیاس ثبات اإلستبانةالتجزئة النصفیة  ةطریق

 معامل االرتباط  المجال م 
معامل االرتباط 

 المعدل

 ٠,٦٧١ ٠,٥٠٥ المستثمر في المنشأة المال رأس  .١

 ٠,٨٨٧ ٠,٧٩٧ التسویق  .٢

 ٠,٩٤٣ ٠,٨٩٠ المجالین معاً   .٣

  
سبیرمان براون (االرتباط المعدل أن قیمة معامل ) ٦/٥(من النتائج الموضحة في جدول  یتضح

Spearman Brown (ا ً حیث أنه كلما أقترب معامل االرتباط  ،)٠,٩٤٣( مقبول ودال إحصائی
  .المعدل من الواحد الصحیح كلما كان أكثر قبوالً 

قد  ةالباحث تكونوبذلك . قابلة للتوزیع )١رقم  انظر الملحق(ستبانة في صورتها النهائیة وتكون اإل
ستبانة وصالحیتها حة اإلعلى ثقة تامة بص اإستبانة الدراسة مما یجعلهمن صدق وثبات  تتأكد

  .لتحلیل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضیاتها
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  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث ٥,٦
 Statisticalســـتبانة مـــن خـــالل برنـــامج التحلیـــل اإلحصـــائي لیـــل اإلقامـــت الباحثـــة بتفریـــغ وتح

Package for the Social Sciences   (SPSS) ،اسـتخدام االختبـارات اإلحصــائیة  وتـم
هو مقیاس ترتیبي وقد تـم اسـتخدام األدوات اإلحصـائیة  مقیاس لیكرتالالمعلمیة، وذلك بسبب أن 

  :التالیة
یسـتخدم هـذا األمـر : متوسط الحسابي والمتوسـط الحسـابي النسـبيالنسب المئویة والتكرارات وال .١

  .بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغیر ما ویفید الباحث في وصف عینة الدراسة
وطریقـة التجزئـة النصـفیة لمعرفـة ثبـات فقـرات ) Cronbach's Alpha(اختبـار ألفـا كرونبـاخ  .٢

 .اإلستبانة

 ،ا إذا كانـت البیانـات تتبـع التوزیـع الطبیعـي مـن عدمـهسمرنوف لمعرفة م-اختبار كولمجروف .٣
 .وهو شرط هام في اختبار الفرضیات باستخدام االختبارات المعلمیة

. لقیاس درجة االرتباط) Spearman Correlation Coefficient(معامل ارتباط سبیرمان  .٤
 .المعلمیةیستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بین المتغیرات في حالة البیانات ال

اختبــار مربــع كــاي لدراســة العالقــة بــین متغیــرین مــن النــوع االســمي أو الختبــار الفــروق بــین  .٥
  .النسب في حالة المتغیرات النوعیة

  

  
وقد  ،تم استعراض المنهجیة العلمیة المستخدمة في الدراسة والتحلیل في هذا الفصل      

وصف وتقییم واقع قطاع صناعة المالبس  ةلاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي لمحاو 
  .في قطاع غزة

  
تعمل في  اً مصنع) ٧٨(وقد قامت الباحثة باستطالع آراء عینة من مجتمع الدراسة بلغت      

ثم تم  ،البیانات األولیة ستبانة لجمعحیث تم تصمیم إ ،البس في قطاع غزةمجال صناع الم
بعد ذلك تم التأكد من صدق  ،هااعتماد ستبانة على عدد من المحكمین حتى تمعرض اإل

  .ستبانة وأنها صالحة لالستعمالاإل
  

في نهایة الفصل قامت الباحثة باإلشارة إلى أنواع االختبارات اإلحصائیة التي قامت      
  .باستخدامها في فحص فرضیات البحث
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  :مقدمة ٦,١
هذا التحلیل یأخذ الطابع  ،مصنع مالبس ٧٨لعینة الدراسة المكونة من  تناول هذا الفصل تحلیالً ی

وذلك بهدف إلقاء الضوء على واقع صناعة  ،الوصفي بما فیه من جداول وتوضیحات وتعلیقات
وبالتالي محاولة  ،اجههتواوالتعرف على المعوقات والعراقیل التي  ،المالبس في محافظات غزة

ورفع الكفاءة اإلنتاجیة وزیادة القدرة  ،الحلول التي تساعد في تنمیة هذا القطاع الوصول إلى
وذلك  ،ومعرفة الطرق المؤدیة إلى تعزیز وتطویر قطاع صناعة المالبس الفلسطینیة ،التنافسیة له

لى مشكالت هذه الصناعة من خالل تطویر برامج وسیاسات واستراتیجیات مناسبة للتغلب ع
  .والعمل على تطویرها وتنمیتها

  :خصائص عینة البحث: أوالً 
  :خصائص أصحاب مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة .١

جمیع مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة مملوكة لفئة  أنأظهرت نتائج الدراسة المیدانیة 
 ،حیث أن أغلبیتها مملوكة لفئة الذكوروهذا ربما یعكس واقع المصانع في فلسطین من  ،الذكور

كما أن المرأة في مجتمعنا الفلسطیني ال تستطیع القیام بتأسیس مشروع صناعي بسبب صغر 
ومحدودیة البدائل المتاحة أمامها نظرًا لطبیعة المجتمع الفلسطیني  ،حجم المدخرات التي تمتلكها

  .المحافظ
أن معظم عینة الدراسة من  ،)١/٦(لجدول رقم وكما یوضح ا ،وحسب نتائج الدراسة المیدانیة

هم من حملة درجة الدبلوم %) ١٦,٧(وأن  ،%)٧٥,٦(حملة الثانویة العامة فما دون ونسبتهم 
من أفراد العینة هم من حملة %) ٧,٧(وتوضح النتائج أیضًا أن ما نسبته  ،المتوسط

  .البكالوریوس
  )١/٦(جدول رقم 

  الخیاطة العاملة في قطاع غزةالمستوى التعلیمي ألصحاب مصانع 
 %النسبة المئویة  العدد المؤهل العلمي

 ٧٥,٦ ٥٩ ثانویة عامة فما دون

 ١٦,٧ ١٣ دبلوم متوسط

 ٧,٧ ٦ بكالوریوس

 ١٠٠.٠ ٧٨ المجموع
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تقریبًا لدیهم خبرة في مجال صناعة المالبس % ٥٣معظم أفراد العینة من ناحیة أخرى یتضح أن 
نة، األمر الذي ینعكس على جودة العمل، الخبرة في السوق المحلي س ٢٥ -١٦تتراوح بین 

  . )٢/٦انظر جدول رقم ( ، القدرة على تخفیض تكالیف اإلنتاجوالتعامل مع السوق الخارجي
  )٢/٦(جدول رقم 

  سنوات الخبرة ألصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة
 %النسبة المئویة  العدد الخبرة بالسنوات

١٧,٩ ١٤ ١٥ -١٠ 

٣٥,٩ ٢٨ ٢٠ -١٦ 

١٦,٧ ١٣ ٢٥-٢١ 

١٧,٩ ١٤ ٣٠-٢٦ 

 ١١,٥ ٩ ٣٠أكثر من

 ١٠٠.٠ ٧٨ المجموع

  
 :خصائص مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة .٢

ـــاطق قطـــاع غـــزة ـــة البحـــث جمیـــع من ــین مـــن المســـح المیـــداني  ،تغطـــي عین ــا نســـبته  أنحیـــث تبـ مـ
تركـز فـي مدینـة غـزة وأغلبهـا فـي منـاطق من مصانع الخیاطة العاملة في قطـاع غـزة ت%) ٦٥,٤(

ــمال غـــزة%) ٢٤,٤(ومـــا نســـبته  ،ســـكنیة ــة فـــي شــ ــاع غــــزة  ،منهــــا عاملـ بینمـــا یحظــــى جنـــوب قطـ
  .)٣/٦انظر جدول رقم ( على الترتیب%) ٣,٨( ،%)٦,٤(والوسطى بما نسبته 

م یعـود تركیـز أغلـب مصـانع الخیاطـة فـي مدینـة غـزة إلـى دور المدینـة كمركـز اقتصـادي هـاربما و 
  .باإلضافة إلى توفر اإلمكانیات الالزمة لهذه الصناعة ،مقارنة بباقي المناطق

  )٣/٦(جدول رقم 
  التوزیع الجغرافي لمصانع المالبس العاملة في قطاع غزة

 (%)النسبة المئویة  العدد عنوان المنشأة

 ٦٥,٤ ٥١ غزة

 ٢٤,٤ ١٩ الشمال

 ٦,٤ ٥ الجنوب

 ٣,٨ ٣ الوسطى

 ١٠٠.٠ ٧٨ المجموع
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سنة بمتوسط  ٤٠سنوات إلى  ٣ومن ناحیة أخرى فإن العمر الزمني للمنشأة یتراوح ما بین 
جدول (حیث یتبین من نتائج الدراسة المیدانیة  ،سنوات ٦,٥سنة وانحراف معیاري  ٢٠حسابي 

لها  العمر الزمنيمن مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة %) ٣٠,٣(أن ما نسبته ) ٤/٦رقم 
%) ٢٦,٣(و  ،سنة ٢٠ – ١٦ما بین  یتراوح العمر الزمنيمنها %) ٤٣,٤(و  ،سنة ٢١تجاوز ی

  .سنة ١٥لها أقل من العمر الزمني منها 
  )٤/٦(جدول رقم 

  العمر الزمني للمنشأة
 (%)النسبة المئویة  العدد الزمني العمر

 ٢٦,٣ ٢٠ سنة ١٥أقل من 

 ٤٣,٤ ٣٣ سنة ٢٠ – ١٦

 ٣٠,٣ ٢٣ سنة فأكثر ٢١

 ١٠٠ ٧٦ المجموع
  

فقد انعكس الواقع السیاسي  ،ومن حیث الشكل القانوني لمصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة
فغیاب االستقرار انعكس على طبیعة رأس المال واالستثمار مما سیطر معه طابع  ،علیها

مع غیاب طابع المؤسسات المساهمة  ،المؤسسات الفردیة أو الخاصة على هذه المنشآت
  .ة ذلك أن هذین النوعین یحتاجان إلى ظروف سیاسیة أكثر استقراراً والتعاونی

  :هما ،)٥/٦جدول رقم (هناك شكالن قانونیان یمیزان مصانع الخیاطة في قطاع غزة 
 .من مصانع الخیاطة في القطاع هي شركات فردیة%) ٦٧,٥(حیث أن : شركات فردیة .١
 .اطة في قطاع غزةمن مصانع الخی%) ٢٣,٤(وهي تمثل : شركات مساهمة خاصة .٢

في حین ال توجد في  ،تأخذ طابع شركات التضامن%) ٩,١(ونسبة ضئیلة من مصانع الخیاطة 
  .قطاع غزة مصانع تأخذ شكل الشركات المساهمة العامة أو الجمعیات التعاونیة الصناعیة

ز كما أن الطابع الممی ،هذا یعود إلى صغر حجم هذه الصناعة في قطاع غزةترى الباحثة أن 
وهو طابع الفردیة في إدارة وتشغیل وملكیة المصنع  ،لكافة االستثمارات الصناعیة في قطاع غزة

  .دون الحاجة إلى مشاركة أو مساهمات عامة أخرى
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  )٥/٦(جدول رقم 
  الشكل القانوني لمصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة

 (%)النسبة المئویة  العدد الشكل القانوني

  ٦٧,٥ ٥٢ فردیة
 ٩,١ ٧ تضامن

 ٢٣,٤ ١٨ مساهمة خاصة

 ١٠٠.٠ ٧٧ المجموع

  
  

  :تحلیل أداء قطاع صناعة المالبس في قطاع غزة :ثانیاً 
  :لقطاع صناعة المالبس التحلیل المالي .١

 :تطور حجم رأس المال في مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة ١,١
وعات صناعي وتوسیع المشر ة إحداث تنمیة صناعیة من خالل تغییر في النمط الإن محاول

فالتمویل ذو أهمیة  ،عددها یتطلب الحصول على األموال الالزمة لذلكالصناعیة القائمة وزیادة 
إذ یستحیل القیام  ،وتتوقف التنمیة الصناعیة على حجم هذا التمویل ،خاصة في عملیة التنمیة

التنمیة الصناعیة تتضمن  حیث أن ،بعملیة التنمیة الصناعیة دون الحصول على التمویل الكافي
 ،نوفل(القیام بتنفیذ مشروعات مما ینتج عنه زیادة الموارد ودخول العاملین ورفع مستوى معیشتهم 

لذلك فإن إحداث . والتمویل بالنسبة للمشروع هو الذي یحافظ على نموه واستمراریته ،)١٩٩٤
 .لالزمة لذلكتنمیة حقیقیة لقطاع صناعة المالبس یتطلب الحصول على األموال ا

  
المصانع بدأت برأس مال أقل من من %) ٤٦,٢(أن ) ٦/٦(یتضح من الجدول رقم 

 ،)$٢٠٠٠٠- $١٠٠٠٠(من المصانع بدأت برأس مال یتراوح بین %) ٤١(و  ،)$١٠٠٠٠(
بدأت %) ٣,٨(و  ،)$٣٠٠٠٠-$٢١٠٠٠(من المصانع بدأت برأس مال یتراوح بین %) ٩(و

  .فأكثر) $٣١٠٠٠(برأس مال 
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  )٦/٦(ل رقم جدو
  العاملة في قطاع غزة مالبسمصانع ال فيحجم رأس المال تطور 

 $مقدار رأس المال 
  ٢٠١٠المستثمر حالیا   عند البدء

 (%)النسبة المئویة  العدد (%)النسبة المئویة  العدد

 ١٣ ١٠ ٤٦,٢ ٣٦ $١٠٠٠٠أقل من 

٢٠,٨ ١٦ ٤١ ٣٢  $٢٠٠٠٠- $١٠٠٠٠ 

٣٣,٨ ٢٦ ٩ ٧ $٣٠٠٠٠- $٢١٠٠٠ 

 ٣٢,٥ ٢٥ ٣,٨ ٣ فأكثر$ ٣١٠٠٠

 ١٠٠ ٧٧ ١٠٠ ٧٨ المجموع
           

 ،حدوث تطور في حجم رأس المال المستثمر في هذه المصانع ،)٦/٦( یالحظ من خالل الجدول
إال أنه مع %) ٤٦,٢) ($١٠٠٠٠(فبینما كانت نسبة المصانع التي بدأت برأس مال أقل من 

وفي نفس الوقت . فقط%) ١٣(حت هذه النسبة تطور حجم رأس المال المستثمر حالیًا أصب
إال أن هذه النسبة  ،فقط%) ٣,٨( ،)فأكثر ٣١٠٠٠(كانت نسبة المصانع التي بدأت برأس مال 

  %).٣٢,٥(ارتفعت مع تطور حجم رأس المال المستثمر حالیًا وأصبحت 
غزة أن أغلب أصحاب مصانع الخیاطة في قطاع  یرجع إلى السبب في ذلك وترى الباحثة أن

وهذا نظرًا  ،استثمروا أمواًال كبیرة ووسعوا كثیرًا من مصانعهم واستخدموا آالت وماكینات حدیثة
غلب أصحاب مصانع أباإلضافة إلى أن  ،للدور الذي لعبه قطاع صناعة المالبس في قطاع غزة

إلى  الخیاطة عندما استثمروا أموالهم في هذا القطاع كانوا یعیشون في ظروف اقتصادیة مالئمة
یسودها جو اقتصادي وتشجیعات اقتصادیة محلیة ساعدتهم على زیادة رأسمالهم  ،حد ما

 ،إغالقات(ولم یكن لدیهم توقعات مناسبة للوضعیة االقتصادیة التي یعیشونها حالیًا  ،المستثمر
  ).تحكم إسرائیل بالمعابر ،ضعف التصدیر ،غیاب المواد األولیة والخام

  
  :مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزةمصادر التمویل في  ١,٢

بأنها مصانع تعتمد على  ،تتمیز كل االستثمارات في قطاع صناعة المالبس في قطاع غزة
وهذا نتیجة لرغبة المستثمرین الذین هم . سواء بشكل ذاتي أو عن طریق قروض ،التمویل المحلي

اتهم عن طریق االستثمار من ذوي الخبرات الكبیرة في مجال صناعة المالبس في توسیع نشاط
  .ولهم فیها خبرات كبیرة جداً  ،في مجال یعرفونه جیداً 
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من أفراد العینة قد اعتمدوا على %) ٨٠,٨(أن ) ٧/٦جدول رقم (حیث أظهرت الدراسة المیدانیة 
من أفراد العینة إلى التمویل عن %) ١٢,٨(بینما لجأ  ،المصادر الذاتیة المتاحة من التمویل

ویمكن إرجاع ذلك برأي الباحثة إلى ازدیاد الوازع  ،البنكیة والتمویل الذاتي معاً طریق القروض 
وما یتبع ذلك من معامالت مالیة  ،وتخوفهم من التعامل مع البنوك التجاریة ،الدیني عند األفراد

كما أن عددًا من هذه المنشآت لیس لدیها القدرة على دفع الفوائد المستحقة على  ،محرمة شرعاً 
كما لوحظ كذلك انخفاض االعتماد على القروض من الجمعیات غیر الحكومیة . القروض هذه

%) ٥,١(حیث وصلت نسبة االعتماد على هذه القروض والتمویل الذاتي معًا  ،بشكل كبیر جداً 
  .وهذا یدلل على ضعف دور هذه الجمعیات في تنمیة قطاع صناعة المالبس ،من حجم العینة

  )٧/٦(جدول رقم 
  تمویل االستثمار في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة مصادر

 النسبة المئویة % العدد طریقة التمویل
 ٨٠,٨ ٦٣  تمویل ذاتي

 ١٢,٨ ١٠ تمویل ذاتي و قروض بنكیة

 ٥,١ ٤ تمویل ذاتي و قروض جمعیات غیر حكومیة

 ١,٣ ١ الثالثة معا

 ١٠٠ ٧٨ المجموع

  
حیث أوضحت أن  ،سب متقاربة من هذه النسبعلى ن) ١٩٩٤(وقد أكدت دراسة نوفل 

 ،من مجمل االستثمارات في جمیع المؤسسات الصناعیة قد تتحقق من مصادر ذاتیة%) ٩٥,١(
%) ٠,٦(وأن  ،من مجمل االستثمارات تتحقق من االقتراض من البنوك التجاریة%) ٣,٢(وهناك 

من %)  ٠,٩( ،یةمن مؤسسات عرب%) ٠,٢(و ،قد تم الحصول علیها من مؤسسات دولیة
  :حیث تبین ما یلي. مصادر أخرى

من تلك المؤسسات %) ٩٨,٩(عمال تبین أن  ٨في حالة المنشآت التي توظف أقل من  .١
من هذه المؤسسات اعتمدت %) ١,١(كما أن  ،الصناعیة اعتمدت على التمویل الذاتي

اتي بنسبة وصناعة المالبس بالتحدید اعتمدت على التمویل الذ ،على التمویل الخارجي
)١٠٠.(% 

من هذه %) ٩٣,٨(عمال تبین أن  ٨في حالة المنشآت التي توظف أكثر من  .٢
من هذه المؤسسات %) ٦,٢(بینما حصلت  ،المؤسسات قد حصلت على تمویل ذاتي
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وصناعة المالبس اعتمدت على التمویل الذاتي بنسبة  ،على التمویل الخارجي
)٩٥,٨.(%  

  
من أصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع %) ٥٠(انیة أن كما أظهرت نتائج الدراسة المید

 ،غزة یعانون من ضعف التسهیالت المصرفیة أو الخدمات المالیة من مؤسسات االستثمار
من أصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة ال یعانون من ضعف %) ٢٥,٦(و

منهم إلى حد %) ٢٤,٤(و ،التسهیالت المصرفیة أو الخدمات المالیة من مؤسسات االستثمار
إال أن السبب في ذلك برأي الباحثة یعود إلى اعتماد هذه المصانع على التمویل الذاتي بنسبة  ،ما

وال تعكس هذه اإلجابة على  ،عالیة جدًا وعدم االعتماد على المصارف والقروض البنكیة
في قطاع صناعة  حیث أن أغلب رؤوس األموال ،اإلطالق وجود قوة في التسهیالت المصرفیة

غیر أن قلة قلیلة تلجأ للقروض وفقط في حالة رغبة أصحاب  ،المالبس مصدرها من أصحابها
  .جدیدة تمصانع هذا القطاع في توسیع مصانعهم أو شراء معدات وماكینا

  
 :األیدي العاملة في قطاع صناعة المالبس .٢

إعطاء فكرة واضحة عن إن الهدف من دراسة األیدي العاملة في قطاع صناعة المالبس هو 
وفتح فرص  ،طبیعة هذا القطاع ومساهمته في استیعاب جزء من الطاقة البشریة وامتصاصها

وبالتالي تخفیض نسبة البطالة والتقلیل من نسبة اعتماد  ،جدیدة أمام العاطلین عن العمل
  .االقتصاد الفلسطیني على االقتصاد اإلسرائیلي

  
  :د في محافظات غزةمتوسط العمالة للمصنع الواح ٢,١

فقد بلغ عدد مصانع  ،٢٠٠٩حسب إحصائیات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني لعام 
وهذا یعني أن متوسط  ،عامالً  ١٨١١مصنع یعمل فیها  ٤٥٥المالبس العاملة في قطاع غزة 

  ).٢٠٠٩ ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني(عمال ) ٤(العمالة للمؤسسة الواحدة 
وهذا یعني أن  ،عامالً  ١١١١توظف  ،اً مصنع ٧٨والتي شملت  ،نتائج عینة الدراسة بینما حسب

وتم تصنیف عدد العمال في المصنع كما في . عامالً ) ١٤(متوسط العمالة للمصنع الواحد 
  ).٨/٦(الجدول رقم 
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  )٨/٦(جدول 
  عدد العاملین في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة

 (%)ة المئویة النسب العدد عدد العمال

١٧,٩ ١٤ ٩ - ١ 

٤٢,٤ ٣٣ ١٩-١٠ 

٢٣ ١٨  ٢٩ – ٢٠ 

 ١٦,٧ ١٣ فأكثر ٣٠

 ١٠٠ ٧٨ المجموع
  
 

  :المستوى التعلیمي للعاملین في مصانع الخیاطة ٢,٢
تؤكد نتائج الدراسة المیدانیة أن غالبیة العاملین في مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة هم 

جدول رقم %) (٩٤,٣(وبلغت نسبتهم  ،ة إتمام الدراسة الثانویة فأقلمن الفئة الحاصلة على شهاد
%) ١,٩(وأن  ،من هؤالء العامل حاصلین على شهادة الدبلوم%) ٣,٨(كذلك تبین أن  ،)٩/٦

  .في حین ال یوجد عمال من حملة الشهادات العلیا ،سمن حملة شهادة البكالوریو 
  )٩/٦(جدول رقم 

  مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة المستوى التعلیمي للعاملین في
  % النسبة المئویة  مجموع العمال لكل مستوى تعلیمي  المستوى التعلیمي للعمال

  %٩٤,٣  ١٠٤٨  ثانویة عامة فأقل
  %٣,٨  ٤٢  دبلوم

  %١,٩  ٢١  بكالوریوس
  ٠  ٠  دراسات علیا
  %١٠٠  ١١١١  المجموع

الشهادة التعلیمیة لیست مقیاسًا في وجدنا أن ) ٩/٦(ومع تحلیلنا لمعطیات وبیانات الجدول 
بل هناك عوامل أخرى تدخل في اختیار األیدي . التوظیف أو العمل في إحدى مصانع الخیاطة

كما أن هناك مالحظة تنطبق على معظم الخریجین من  ،العاملة في هذا النوع من الصناعات
هي أن كثیرًا من الجامعیین و  ،ذوي الشهادات العالیة والعاملین في هذا القطاع الصناعي الهام

وذلك  ،یضطرون للعمل في أیة وظائف تعرض علیهم بغض النظر عن تخصصاتهم العلمیة
  .وزیادة أعداد الخریجین كل عام ،بسبب معدالت البطالة العالیة
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  :في تشغیل العاملین ةس المعتمداألس ٢,٣
نفس األساس المعتمد في هو  ،األساس المعتمد في تشغیل العاملین في قطاع صناعة المالبس

شتمل عدة مقاییس االقتصادیة التي ت القطاعاتفي مختلف تشغیل معظم العاملین والموظفین 
  .وقد تكون أحیانًا حاجة المصنع فعلیًا إلى أیدي عاملة ،وصلة القرابة ،منها الكفاءة والخبرة

دون على المصانع یعتم ن أصحاب ومدیريم%) ٦٠,٥(أن ) ١٠/٦(یتضح من الجدول رقم 
 ،لعمالیعتمدون على صلة القرابة في تشغیل ا%) ٤٢,١(و  ،الكفاءة في تشغیل العمال

انخفاض مستوى الراتب المدفوع المصانع یعتمدون على  من أصحاب ومدیري%) ٤٤,٧(و
  .لعامل عند تشغیلهل

  )١٠/٦(جدول رقم 
  غزةاألسس المعتمدة في تشغیل العمال في مصانع المالبس العاملة في قطاع 

 (%)النسبة المئویة  العدد األساس المعتمد في تشغیل العمال

 ٤١,٠ ٤٦ كفاءة

 ٢٨,٥ ٣٢ قرابة

 ٣٠,٣ ٣٤ راتب منخفض

 ١٠٠ *١١٢  المجموع
  .ولكن ظهرت التكرارات بهذا العدد بسبب السماح بأكثر من اختیار لنفس السؤال ٧٨= عدد المشاهدات *
  

على وجود نسبة مرتفعة من أصحاب المصانع الذین ) ١٠/٦(تدل البیانات الواردة في جدول رقم 
ویرجع ذلك إلى أن غالبیة مصانع الخیاطة هي إما  ،یعتمدون على صلة القرابة في التشغیل

أما ارتفاع النسبة  ،حیث تكون األولویة في التشغیل إلى األقارب واألبناء ،ملكیة فردیة أو عائلیة
 ،ذا ال یتناقض في كثیر من األحیان مع أساس صلة القرابةالمتعلقة بأساس الكفاءة والخبرة فه

  .ألن األقارب یمكنهم اكتساب الخبرة والكفاءة من خالل الممارسة العملیة والمستمرة في مصانعهم
  

  :داخل مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة شهریاً  متوسط األجور المدفوعة ٢,٤
لین شهریًا في مصانع المالبس العاملة في متوسط رواتب العام) ١١/٦(یوضح الجدول رقم 

یًا بمتوسط شیقل شهر  ١٨٠٠إلى  ٤٠٠بین تتراوح حیث أن رواتب العاملین الفنیین  ،قطاع غزة
 ١١٠٠إلى  ٢٠٠ما بین في حین تتراوح رواتب العاملین غیر الفنیین . شیقل ١٠٠٨,٩حسابي 

  .شیقل ٤٩٧یًا بمتوسط حسابي شیقل شهر 
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  )١١/٦(جدول 
  العاملین شهریًا في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة أجورمتوسط 

  العامل  المقیاس اإلحصائي
  غیر الفني  الفني

  ٤٤٨  ٦٦٣  عدد العمال
 ٤٩٧ ١٠٠٨,٩   متوسط الراتب

 ٢٠٠ ٤٠٠  أقل راتب
 ١١٠٠ ١٨٠٠  أعلى راتب

  
مالبس في انخفاض متوسط أجور العاملین في قطاع صناعة ال) ١١/٦(یتضح من الجدول رقم 

لى  ،ویرجع السبب في ذلك إلى هبوط النشاط االقتصادي بشكل عام في قطاع غزة ،قطاع غزة ٕ وا
األمر الذي یدفع العمال إلى قبول أي فرصة عمل تُعرض علیهم ولو  ،وجود نسبة بطالة مرتفعة

اخل وخاصة في ظل القیود اإلسرائیلیة الكثیرة التي تعرقل خروج العمال للعمل د ،بأجر منخفض
  .حیث یمكن لهم أن یتقاضوا أجورًا مرتفعة ،إسرائیل

  
  :التأمینات المتوفرة لدى مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة والمزایا المقدمة للعمال ٢,٥

أنواع التأمینات التي یقدمها أصحاب ومدیرو مصانع المالبس العاملة ) ١٢/٦(یبین جدول رقم 
من أفراد العینة لدیهم تأمین ضد %) ٤٤,٢(سة المیدانیة أن حیث تبین نتائج الدرا ،في قطاع غزة
من أفراد %) ٥٣,٢( في حین  ،من أفراد العینة لدیهم تأمین صحي%) ٧,٨(و  ،حوادث العمل

  .العینة ال یوجد لدیهم أي نوع من التأمینات السابقة
  )١٢/٦(جدول 

  زةأنواع التأمینات التي تقدمها مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غ
 (%)النسبة المئویة  العدد نوع التأمین

 ٤٢ ٣٤ ضد حوادث العمل

 ٧,٤ ٦ تأمین صحي

 ٥٠,٦ ٤١ ال یوجد تأمین مما سبق

 ١٠٠ *٨١  المجموع
  وهو ٧٨بدل من  ،٨١لذلك ظهر مجموع التكرارات  ،نتقدم بعض المصانع أكثر من نوع من التأمی*  

  .حجم العینة        



109 
 

  
ك انخفاضًا في حجم التأمینات التي تقدمها مصانع المالبس العاملة في تعتقد الباحثة أن هنا

وهذا یعني أن هناك  ،والتأمین الصحي ،وخاصة التأمین ضد حوادث العمل ،قطاع غزة لعمالها
وعلى . مخاطر عدیدة تواجه هؤالء العمال في المستقبل وخاصة إذا تعرضوا ألي إصابة عمل

حیث یشیر قانون العمل الفلسطیني  ،قانون العمل الفلسطینيل الرغم من أن هذا األمر منافٍ 
أنه یجب على صاحب العمل أن یؤمن جمیع عماله عن إصابات ) ١١٦(بمقتضى المادة رقم 

 ،إال أن أصحاب مصانع الخیاطة ال یقومون بذلك ،العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطین
كما أن  ،ًة بانخفاض النشاط االقتصادي السائدنظرًا للتكالیف الكبیرة التي سوف یتحملونها مقارن

ویشیر أصحاب مصانع الخیاطة العاملة . العمال یضطرون للقبول بذلك للحصول على العمل
في قطاع غزة إلى أن هذه التأمینات كانت موجودة في السنوات السابقة إال أنه تم االستغناء عنها 

حیث تعمل هذه المصانع بشكل جزئي  ،ادیةفي السنوات األخیرة نظرًا لتردي األوضاع االقتص
  .لذلك ال تستطیع تغطیة هذه التأمینات

  
  )١٣/٦(جدول 

  المزایا المقدمة للعمال في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة
 (%)النسبة المئویة   العدد المزایا المقدمة للعمال

 ٣,٣ ٣  مواصالت

 ٩,٠ ٨ وجبات طعام

 ٣,٣ ٣ دورات تدریبیة

 ٥٢,٠ ٤٦ وهدایاحوافز 

 ٣٢,٤ ٢٩ ال یوجد مزایا مما سبق

 ١٠٠ *٨٩  المجموع
  وهو ٧٨بدل من  ،٨٩لذلك ظهر مجموع التكرارات  ،لمزایاتقدم بعض المصانع أكثر من نوع من ا*   

  .حجم العینة        
  

 ،عدم اهتمام أصحاب المصانع بعقد الدورات التدریبیة للعمال) ١٣/٦(یتضح من جدول رقم 
ویرجع السبب في ذلك إلى  ،رغم من أن ذلك یزید من الكفاءة الفنیة واإلنتاجیة لهؤالء العمالبال

كما أن أغلب الدورات التي تعقد من خارج المصنع هي دورات  ،تحمل المصنع لتكلفة التدریب
من أصحاب مصانع الخیاطة %) ٨٤,٦(حیث أشار . ألصحاب المصانع أنفسهم ولیس للعمال
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اع غزة إلى أنهم ال یقومون بعقد دورات تدریبیة للعمال في المجاالت اإلداریة أو العاملة في قط
  .الفنیة أو اإلنتاجیة كما یتضح من نتائج الدراسة المیدانیة

فبالرغم من ارتفاع نسبتها إال أن الباحثة تعتقد أنها ال تقدم  ،أما المزایا األخرى كالحوافز والهدایا
نما یتم تقدیم ٕ ها في مناسبات معینة كاألعیاد أو بعض األوقات التي یقررها بشكل مستمر وا

  .صاحب المصنع نفسه
  
 :المواد الخام واآلالت المستخدمة في صناعة المالبس .٣

 :مصادر الحصول على المواد الخام لمصانع المالبس العاملة في قطاع غزة ٣,١
من ) %٤٢,٤(یتضح أن  حیث ،ة لشراء المواد الخامالمصادر الرئیس) ١٤/٦(یبین الجدول رقم 

من حجم العینة تعتمد على ) %١١,٥(وأن  ،حجم العینة تستخدم مواد خام محلیة من قطاع غزة
من حجم العینة تعتمد على المواد الخام ) %٣٢,٣(وأن  ،المواد الخام المستوردة من إسرائیل

الخام المستوردة  من حجم العینة تعتمد على المواد) %١٣,٨(وأن  ،المستوردة من الدول العربیة
  .من الدول األجنبیة

  )١٤/٦(جدول رقم 
  مصادر الحصول على المواد الخام في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة

 % النسبة المئویة التكرار المواد الخام مصدر شراء
 %٤٢,٤ ٥٥ قطاع غزة

الغربیة الضفة  - - 
 %١١,٥ ١٥ إسرائیل

 %٣٢,٣ ٤٢ الدول العربیة
جنبیةالدول األ  ١٣,٨ ١٨% 

 ١٠٠ ١٣٠ المجموع
  

  :آلیة إدخال المواد الخام الالزمة لمصانع المالبس العاملة في قطاع غزة ٣,٢
المصادر المتعددة للمواد الخام المستعملة في مصانع الخیاطة ) ١٤/٦(كما یوضح الجدول رقم 
واد الخام إلى یؤكد تنوع طرق وصول الم) ١٥/٦(فإن الجدول رقم  ،العاملة في قطاع غزة

حیث یتضح من نتائج الدراسة المیدانیة أن نسبة اعتماد مصانع المالبس . المصانع المحلیة
العاملة في قطاع غزة في الحصول على المواد الخام الالزمة لإلنتاج عن طریق المعابر تصل 
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في حین تعتمد على األنفاق في الحصول على مستلزمات اإلنتاج بنسبة  ،%)٢٤,٣(إلى 
  %).٣٦(وتعتمد على المصدرین معًا بنسبة  ،%)٣٩,٧(
  

  )١٥/٦(جدول رقم 
  العاملة في قطاع غزة سآلیة إدخال مستلزمات اإلنتاج الالزمة لمصانع المالب

 %النسبة المئویة  التكرار آلیة اإلدخال

 %٢٤,٣ ١٩  معابر

 %٣٩,٧ ٣١  أنفاق

 %٣٦ ٢٨  معابر وأنفاق

 %١٠٠ ٧٨ المجموع

  
على  اعتماد أصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة) ١٥/٦(رقم یتضح من جدول 

األنفاق في الحصول على المواد الخام الالزمة للعملیة اإلنتاجیة بنسبة أكبر مقارنة باعتمادهم 
ینایر / ٢٠٠٨حیث أن هناك تحول ملحوظ في عملیات المعابر بعد عملیة دیسمبر  ،على المعابر

ومعبر ناحل عوز ) أكبر المعابر الستیراد وتصدیر السلع(نطار فقد شهد معبر الم ،٢٠٠٩
انخفاضًا كبیرًا في العملیات من حیث أیام العمل والكمیات المسموح ) المعبر الرئیسي للوقود(

علمًا بأن معبر كرم أبو . في المقابل شهد معبر كرم أبو سالم زیادة في حجم الواردات. بدخولها
مقارنة بالمعابر األخرى مثل معبر المنطار  ،ته وبنیته التحتیةسالم غیر مؤهل من حیث قدر 

  ).٢٠١٠ ،االتحاد العام للصناعات الفلسطینیة(ومعبر ناحل عوز 
فإن إعادة بناء قطاع صناعة المالبس وتنشیطه یعتمد بشكل أساسي على الفتح الكلي  ،لذلك

منتجات الجاهزة إلى األسواق وخروج ال ،للمعابر التجاریة والسماح بالدخول لمدخالت الصناعة
  .والخارجیة) الضفة الغربیة(المحلیة 

  
من أصحاب مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة أن المواد الخام الالزمة %) ٣٩,٧(ویشیر 

منهم یرون أن المواد الخام %) ٦٠,٣(في حین  ،للعملیة اإلنتاجیة غیر متوفرة على مدار العام
  .متوفرة على مدار العام

  



112 
 

  :أنواع اآلالت المستخدمة في اإلنتاج ٣,٣
من أفراد العینة یقومون باستخدام آالت %) ٧٩,٥(تبین من خالل تحلیل عینة البحث أن 

من %) ١٢,٨(بینما قال  ،عالیة قنیةحیث تعتبر هذه اآلالت ذات ت ،مستوردة جدیدة من الخارج
حیث تعتبر هذه اآلالت  ،مستعملةأفراد العینة بأنهم یستوردون معداتهم من الخارج وهي معدات 

%) ٢,٦(بینما یقوم  ،ةبشراء آالت جدیدة من السوق المحلی%) ٥,١(ویقوم  ،متوسطة قنیةذات ت
  ).١٦/٦جدول رقم ( وهي ماكینات مستعملة  ةبشراء آالت من السوق المحلی

  

  )١٦/٦(جدول 
  أنواع اآلالت المستخدمة في اإلنتاج

 (%)لمئویة النسبة ا  لتكرارا أنواع اآلالت

 ٥,١ ٤ محلیة

 ٢,٦ ٢ محلیة مستعملة

 ٧٩,٥ ٦٢ مستوردة

 ١٢,٨ ١٠ مستوردة مستعملة

 ١٠٠ ٧٨ المجموع

  
یتضح من خالل الجدول السابق أن أغلب اآلالت المستخدمة في العملیة اإلنتاجیة في قطاع 

ویتم استیرادها  ،صناعة المالبس في قطاع غزة هي آالت مستوردة سواء كانت جدیدة أو مستعملة
  :بشكل أساسي من مصدرین رئیسیین

 .أوروبا الغربیة وذلك نظرًا للتطور التكنولوجي الكبیر في صناعة اآلالت في هذه المنطقة .١
 .وهذا راجع إلى االرتباط االقتصادي الطویل بین إسرائیل وقطاع غزة ،إسرائیل .٢

غزة حصلت على اآلالت من ونسبة ضئیلة جدًا من أصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع 
نما أشار بعض أصحاب  ،وهنا نشیر إلى أن هذه اآلالت لیست محلیة الصنع ،مصادر محلیة ٕ وا

ألنه  ،أي أن االستیراد لم یتم بصورة مباشرة من قبلهم ،المصانع أنهم قاموا بشرائها من قطاع غزة
  .ت الخیاطةآالال یوجد مصانع محلیة تنتج 
غالق كافة المعابروأشیر هنا إلى أن هذه اآل ٕ أما  ،الت تم استیرادها في فترة ما قبل الحصار وا

من ناحیة أخرى فإن  والركود االقتصادي ،حالیًا فنظرًا الرتفاع أسعار اآلالت الحدیثة من ناحیة
  . أصحاب مصانع الخیاطة ال یستطیعون تجدید آالتهم

 ،یة اإلنتاجیة هو مستوى متطوروبشكل عام یمكن القول أن مستوى اآلالت المستخدمة في العمل
وقد ساعد وجود هذه اآلالت على  ،معظمها إما مستوردة جدیدة أو مستوردة مستعملة أن حیث
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من %) ٨٧.٣(حیث أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أن  ،استخدام الطرق الحدیثة في اإلنتاج
وجد لدى بعض حیث ی ،أفراد العینة یستخدمون طرقًا حدیثة في تصنیع وتصمیم المالبس

وفي كثیر  ،ومعدات حدیثة لقص القماش ،)البترون(المصانع معدات للتصمیم وصنع النماذج 
وقلیل جدًا منها آالت محوسبة  ،ومعظم آالت الخیاطة كهربائیة. من الحاالت یجري القص یدویاً 

شي الذي وهي تقلل مخاطر الخطأ الهام ،ومن فوائد اآلالت المحوسبة أنها أكثر كفاءة. ومبرمجة
ولذلك فهي تساعد في تحسین نوعیة اإلنتاج كما أنها تجعل حساب الوقت الدقیق  ،یحدثه العمال

ولذلك فهي تساعد في إیجاد طرق . الذي صرفه العمال في إنتاج قطعة واحدة من المالبس ممكناً 
  ).١٧/٦قم جدول ر (من أفراد العینة یستخدمون طرقًا تقلیدیة %) ١٢,٧(بینما . لتحسین اإلنتاجیة

  )١٧/٦(جدول 
  الطرق التي یتم بها تصنیع منتجات المالبس في قطاع غزة

 (%)النسبة المئویة  التكرار اإلنتاج طریقة

 ١٢,٧ ٨ تقلیدیة

 ٨٧,٣ ٥٥ حدیثة

 ١٠٠ *٦٣ المجموع
من أصحاب مصانع الخیاطة لم یجیبوا على هذا السؤال، لذلك ظهر مجموع التكرارات فرد  ١٥هناك *

   .٧٨ل من بد ٦٣
  

  :الطاقة التشغیلیة لآلالت المستخدمة في اإلنتاج ٣,٤
أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أن حجم اإلنتاج في مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة ال 

حیث تتراوح نسبة الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة إلى الطاقة الكلیة ما بین  ،یعبر عن الحجم األمثل
من أفراد %) ٤,١(أن ) ١٨/٦(یبین جدول رقم %. ٤٩,٥سابي بمتوسط ح ،%١٠٠إلى % ١٠

العینة یتفقون على أن نسبة الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة إلى الطاقة الكلیة في مصانع الخیاطة العاملة 
بینما النسبة األكبر من أصحاب مصانع الخیاطة العاملة في  ،%)٢٠(في قطاع غزة أقل من 

ة الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة إلى الطاقة الكلیة في مصانع یقولون أن نسب%) ٤٠,٥(قطاع غزة 
  ). فأكثر% ٦٠(الخیاطة العاملة في قطاع غزة تبلغ 
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  )١٨/٦(جدول 
  اإلنتاجیة الحالیة إلى الطاقة الكلیة في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة ةالطاق

 (%)ة المئویة النسب التكرار  اإلنتاجیة الحالیة إلى الطاقة الكلیة نسبة الطاقة

 ٤,١ ٣ %٢٠أقل من 

 ١٧,٦ ١٣ %٤٠إلى أقل من % ٢٠

 ٣٧,٨ ٢٨ %٦٠إلى أقل من % ٤٠

 ٤٠,٥ ٣٠ فأكثر% ٦٠

 ١٠٠ ٧٤ المجموع

  
أما أسباب عدم االستغالل الكامل للطاقة اإلنتاجیة فقد تبین من نتائج التحلیل الوصفي للعینة أن 

المصانع إلى الخارج احتلت المرتبة األولى بنسبة وجود معوقات إسرائیلیة تمنع تصدیر منتجات 
ووجود منافسة  ،%)٢٨,٣(وضعف الطلب المحلي فقد احتل المرتبة الثانیة بنسبة  ،%)٣٩,١(

أما نقص المواد الخام فاحتلت  ،%)١٩,٤(قویة داخل السوق المحلیة احتل المرتبة الثالثة بنسبة 
%) ٠,٦(اب األخرى احتلت المرتبة األخیرة بنسبة بینما األسب ،%)١٢,٦(المرتبة الرابعة بنسبة 

  ).١٩/٦جدول رقم (
  )١٩/٦(جدول 

  بالطاقة اإلنتاجیة الكاملة مصانع المالبس العاملة في قطاع غزةأسباب عدم عمل 
 (%)النسبة المئویة  التكرار بالطاقة اإلنتاجیة الكاملةأسباب عدم عمل المصنع 

 ٣٩,١ ٦٥ صدیر للخارجتمنع من الت ةیإسرائیلوجود معوقات 

 ٢٨,٣ ٤٧ ضعف الطلب المحلي

 ١٩,٤ ٣٢ وجود منافسة قویة داخل السوق المحلیة

 ١٢,٦ ٢١ نقص المواد الخام

 ٠,٦ ١ أسباب أخرى

 ١٠٠ *١٦٦  المجموع
 ٧٨بدل من  ،١٦٦لذلك ظهر مجموع التكرارات  ،هناك أكثر من سبب لعدم استغالل الطاقة اإلنتاجیة بالكامل*

  .جم العینةوهو ح
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  :مدى توفر خطة لتطویر وزیادة اإلنتاج ٣,٥
هل یتوفر لدیهم خطة لتطویر وزیادة  ،عند سؤال أصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة

هذا االختالف یرتبط بالوضع االقتصادي ومدى تأثیره سلبًا . تهم حول ذلكااختلفت إجاب ،اإلنتاج
یجابًا على أصحاب مصانع الخیاطة ٕ العاملة في قطاع غزة في كافة الجوانب اإلنتاجیة  وا

من أفراد العینة لدیهم خطط لتطویر %) ٦٧,٥(فأن ) ٢٠/٦(فحسب الجدول رقم . والتسویقیة
ویرجع سبب عدم وجود . ال توجد لدیهم خطط لتطویر وزیادة اإلنتاج%) ٣٢,٥(بینما  ،اإلنتاج

كذلك تردد بعض هؤالء في تحسین  ،منافسةوال ،خطط لدى هؤالء إلى تأثیرات سیاسة االغالقات
وزیادة خطوط اإلنتاج نتیجة ظروف اقتصادیة سائدة ومعطلة للتوسیع والتطویر في أغلب 

  .األحیان
  )٢٠/٦(جدول 

  في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة توفر خطة لتطویر وزیادة اإلنتاجمدى 
 (%)مئویة النسبة ال التكرار توفر خطة لتطویر وزیادة اإلنتاج

 ٦٧,٥ ٥٢ نعم

 ٣٢,٥ ٢٥ ال

 ١٠٠ ٧٧ المجموع

  
فإن أشكال خططها تختلف من مصنع  ،أما المصانع التي لدیها خطط لتطویر وزیادة إنتاجها

ن كانت كلها تتفق على الثالثة أشكال التالیة ،ألخر ٕ   :وا
 .زیادة كمیات اإلنتاج .١
 .تحسین نوعیة اإلنتاج .٢
 .إنتاج أصناف جدیدة .٣
  

أن إنتاج أصناف جدیدة من المالبس احتل المرتبة األولى ) ٢١/٦(من جدول رقم وقد تبین 
أما زیادة  ،من أفراد العینة الذین أقروا بوجود خطة لدیهم لتطویر وزیادة اإلنتاج%) ٦١,٥(بنسبة 

  %).٥٧,٧( المرتبة الثانیة بالتساوي بنسبة وتحسین نوعیة المنتج فقد احتلوا ،كمیة اإلنتاج
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  )٢١/٦(جدول 
  أهم مرتكزات خطة تطویر اإلنتاج

 (%)النسبة المئویة  التكرار مرتكزات خطة تطویر اإلنتاج 

 ٣٤,٨  ٣٢ إنتاج أصناف جدیدة

 ٣٢,٦ ٣٠ زیادة كمیة اإلنتاج

 ٣٢,٦ ٣٠ تحسین نوعیة المنتج

 ١٠٠ *٩٢  المجموع
  .وهو حجم العینة ٧٨بدل من  ،١٦٦لذلك ظهر مجموع التكرارات  ،هناك أكثر من مرتكز لخطة تطویر اإلنتاج*
  

مما سبق یمكن االستنتاج أن مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة لدیها الجاهزیة لتلبیة 
وخاصة فیما  ،احتیاجات السوق المحلي والتصدیر للخارج إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك

والعمل  ،االقتصاد الوطنيوالدعم والتشجیع من جانب وزارة  ،یتعلق بالمناخ االستثماري اآلمن
وبین قطاع  ،على معالجة المشاكل المرتبطة بإغالقات المعابر بین قطاع غزة والضفة من ناحیة

  .غزة والسوق الخارجیة من ناحیة ثانیة
  
 :تسویق منتجات مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة .٤

  :منافذ التسویق ٤,١
بسبب الوضع غیر اآلمن  ،نتاج للسوق المحلیةأن معظم مصانع الخیاطة الفلسطینیة ابتدأت باإل

الذي منع الكثیر من الشركات اإلسرائیلیة من أن تعطي تعاقدات من الباطن في المناطق 
ومقاطعة البضائع  ،وبسبب دعوة قیادة االنتفاضة السیاسیة لالعتماد على النفس ،الفلسطینیة
ویعترف أصحاب مصانع . خالل االنتفاضة ولقد ازدهر اإلنتاج للسوق المحلیة وتوسع. اإلسرائیلیة

قد وفرت  ،الخیاطة أن الخبرة التي اكتسبت من خالل التعاقد من الباطن أو التدریب في إسرائیل
فلقد أصبحت مصانع الخیاطة  ،لهذه المصانع المهارات التقنیة الالزمة لإلنتاج للسوق المحلیة

 ،والخیاطة ،لى القصإعداد النماذج إ من ،وات اإلنتاجالفلسطینیة قادرة على إنجاز كل خط
  .والتجهیز

لتسویق منتجات مصانع المالبس  ةالسوق الرئیس ة في قطاع غزة هيعتبر السوق المحلیت ،لذلك
بینما تعتبر نسبة تسویق منتجات المالبس في سوق الضفة الغربیة  ،العاملة في قطاع غزة

سرائیل والدول العربیة واألجنبیة متدنیة ٕ عود إلى صعوبة التنقل ومشاكل المعابر وذلك ی ،وا
ویبین الجدول  ،والتصاریح الالزمة وغیرها من المعوقات اإلسرائیلیة التي تمنع من التصدیر للخارج
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ة التي یتم فیها تسویق منتجات مصانع الخیاطة العاملة في ترتیب األسواق الرئیس) ٢٢/٦(رقم 
 .قطاع غزة

  )٢٢/٦(جدول 
  نع المالبس العاملة في قطاع غزةمنتجات مصا منافذ توزیع

 (%)النسبة المئویة  التكرار أسواق البیع
 %٧٢ ٧٢ قطاع غزة

الغربیة الضفة  ٤ ٤% 
 %١٢ ١٢ إسرائیل

 %٨ ٨ الدول العربیة
 %٤ ٤ الدول األجنبیة

 ١٠٠ ١٠٠* المجموع
  .وهو حجم العینة ٧٨بدل من  ،١٠٠لذلك ظهر مجموع التكرارات  ،هناك أكثر من منفذ لتسویق المنتجات*
  

  ،منتجات مصانع المالبس في سوق قطاع غزة وزیعیالحظ من الجدول السابق ارتفاع نسبة ت
وحسب أصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة فإن اإلنتاج للسوق المحلیة یجلب ربحًا 

  :مثل ،إال أن الباحثة ترى أن هناك قیودًا عدیدة تحد من اإلنتاج للسوق المحلیة ،أفضل
التي  ،الحال من تركیا وسوریا هوكما  ،منافسة السلع الرخیصة من مصر واألردن والصین .١

الن تكلفة العمل  ،مما تنتجه المصانع في المناطق الفلسطینیة ،یمكن أن تنتج بتكالیف أقل
 .في المناطق الفلسطینیة أعلى منها في األردن ومصر والصین

ومعدل البطالة  ،تي تزید من ضیقها األزمة االقتصادیةوال ،الحجم المحدود للسوق المحلیة .٢
كما أن ضعف القوة الشرائیة یدفع المستهلكین التخاذ قراراتهم بالشراء حسب السعر  ،المتزاید

 .أي أنهم یبحثون عن السلع الرخیصة بغض النظر عن نوعیتها ،ولیس حسب النوعیة
  

أهم المنافذ التسویقیة لإلنتاج  منإلى أن سوق قطاع غزة ) ١٩٩٥( وقد أكدت دراسة نوفل
  :حیث تبین أن ،الصناعي المحلي

  %.٤٤,٩نسبة المؤسسات التي تسوق إنتاجها داخل القطاع بلغت . ١
  %.٢١,٢نسبة المؤسسات التي تسوق إنتاجها داخل أسواق إسرائیل بلغت . ٢
  %.٢٠,٥نسبة المؤسسات التي تسوق إنتاجها داخل أسواق الضفة الغربیة بلغت . ٣
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وفي األسواق  ،%٦,٧نسبة المؤسسات التي تسوق إنتاجها في األسواق العربیة بلغت . ٤
 %.٢.٨أما في األسواق األخرى فقد بلغت  ،%١,٩األوروبیة بلغت 

  :أما بعد االنتفاضة فقد تبین أن
نسبة المؤسسات التي تسوق إنتاجها حالیا داخل القطاع قد ارتفعت نتیجة للقیود التي  .١

 %.٦٠,٤وبلغت هذه النسبة حوالي  ،سلطات على الصادراتتفرضها ال
 %.١٣نسبة التسویق داخل الضفة الغربیة هبطت إلى  .٢
 %.١٣انخفضت نسبة المؤسسات التي تسوق إنتاجها داخل أسواق إسرائیل إلى  .٣
 %.٦,١نسبة التسویق داخل األسواق العربیة انخفضت إلى  .٤
 %.٤لى نسبة التسویق إلى األسواق األردنیة ارتفعت إ .٥
  %.١,٩نسبة التسویق إلى األسواق األخرى انخفضت إلى  .٦
  

  :أسالیب التسویق ٤,٢
ال یمیل أصحاب مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة إلى الترویج لسلعهم عبر الصحف 

كما أن استخدامهم  ،من حجم العینة فقط باستخدام هذه الوسیلة%) ٢,٦(حیث أشار  ،والمجالت
والنسبة  ،من أفراد العینة باستخدامهم هذه الوسیلة%) ١٥,٨(حیث أشار  ،أكبرللرادیو والتلفزیون 

من أفراد العینة أشارت إلى استخدام مندوب مبیعات لیعرض عینات من سلعهم %) ٧٥(األكبر 
من أفراد العینة إلى استخدام أسالیب أخرى بسیطة لم یذكرها %) ٦,٦(بینما أشار  ،على التجار

قد تتمثل هذه األسالیب بشكل أساسي باالتصال  ،ة العاملة في قطاع غزةأصحاب مصانع الخیاط
ولعل السبب في عدم لجوء أصحاب المصانع إلى . المباشر بین أصحاب المصانع والتجار

اإلعالن عبر الصحف والرادیو والتلفزیون یرجع إلى ارتفاع التكالیف عبر هذه الوسائل 
  ).٢٣/٦ل رقم جدو (لإلعالنات وخاصة في ظل ضیق السوق 

  )٢٣/٦(جدول 
  أسالیب الترویج لمنتجات مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة

 (%)النسبة المئویة  التكرار للمنتجات الترویج عملیة

 ٢,٦ ٢ إعالن بالصحف

 ٧٥ ٥٧ عرض عینات عبر مندوب مبیعات

 ١٥,٨ ١٢ الرادیو والتلفزیون

 ٦,٦ ٥ أسالیب أخرى

 ١٠٠ ٧٦ المجموع
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  :وقات التسویقمع ٤,٣
فقد  ،یواجه أصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة مشاكل عدیدة في تسویق منتجاتهم

%) ٤٧,٤(بینما أشار  ،من أفراد العینة إلى وجود معوقات في عملیة التسویق%) ٥٢,٦(أشار 
  ).٢٤/٦جدول رقم (أنهم لم یواجهوا مشاكل في عملیة التسویق إلى 

  )٢٤/٦(جدول 
  وقات تسویقیة تواجه مصانع المالبس في محافظات قطاع غزةوجود مع

 (%)النسبة المئویة  التكرار هل مصانع المالبس تواجه معوقات في التسویق

 ٥٢,٦ ٤١ نعم

 ٤٧,٤ ٣٧ ال

 ١٠٠ ٧٨ المجموع

  
ما معوقات التسویق فقد أكد أصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة أن السیاسیات أ

باإلضافة  ،على المعابر من أهم المعوقات التي تواجههم في تسویق منتجات المصانعاإلسرائیلیة 
وضعف  ،إلى ارتفاع تكلفة استیراد المواد الخام مما یضعف القدرة التنافسیة للمنتجات الوطنیة

وعدم االهتمام بالدعایة الالزمة لإلنتاج المحلي  ،القدرة على المنافسة أمام المنتجات المستوردة
  .كذلك هبوط النشاط االقتصادي ،مقارنة بما یحدث لإلنتاج األجنبيبال
  

  :المنافسة التي تتعرض لها مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة ٤,٤
أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أن المنافسة بین المنتجات المحلیة داخل سوق قطاع غزة 

كما یتضح  ،ول في درجات المنافسةوالمنتجات المستوردة وخصوصًا الصینیة تحتل المركز األ
  :ویعود ذلك إلى عدة أسباب هامة تتمثل في) ٢٥/٦(من جدول 

 .ضیق حجم السوق المحلي في قطاع غزة .١

تتمثل هذه العوائق  ،سرائیلالتصدیر إلى الخارج أو إلى إوجود عوائق كبیرة تمنع من  .٢
 .ل البضائع بصعوبة بالغةإغالق المعابر ومنع انتقاسیاسات اإلسرائیلیة المتمثلة في بال

 .تسهیل دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة من قبل إسرائیل .٣

 .قطع التواصل مع الضفة الغربیة والسوق اإلسرائیلیة .٤

  .ةرخص المواد الخام والعمالة في الصین مقارنة بالسوق الفلسطینی .٥
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  )٢٥/٦(جدول 
  ترتیب درجات منافسة المنتجات المختلفة لمنتجات قطاع غزة

 الترتیب %النسبة المئویة  التكرار مصدر المنافسة

 األول ٤٧,٤ ٣٧ الصینمنتجات 

 الثاني ٢٩,٥ ٢٣ تركیامنتجات 

 الثالث ١٥,٤ ١٢ مصرمنتجات جمهوریة 

 الرابع ٣,٨ ٣ منتجات قطاع غزة

 الخامس ٢,٦ ٢ الغربیة الضفةمنتجات 

 السادس ١,٣ ١ منتجات إسرائیل

  
  

نع المالبس العاملة في قطاع غزة على اإلحالل محل السلع قدرة منتجات مصا ٤,٥
  :المستوردة

بینت نتائج الدراسة المیدانیة الطرق التي تمكن أصحاب مصانع المالبس من منافسة السلع 
أي العوامل التي تساهم في إحالل المنتجات الفلسطینیة محل  ،المستوردة داخل السوق المحلیة

  .المنتجات المستوردة
  )٢٦/٦(جدول 

  ترتیب العوامل التي تساهم في إحالل المنتجات المحلیة محل المنتجات المستوردة
 (%)النسبة المئویة  التكرار المستوردة السلع منافسة على التغلب

 ٣٣,٣ ٥٤ تخفیض األسعار

 ٢٥,٩ ٤٢ جودةمستویات التحسین 

 ٢١,١ ٣٤ تقدیم منتجات جدیدة

 ١٩,٧ ٣٢ تنوع المنتجات

 ١٠٠ *١٦٢  المجموع
  .٧٨بدل من  ١٦٢لذلك ظهر مجموع التكرارات  ،عامل للتغلب على منافسة السلع المستوردة من هناك أكثر*
  

أن تخفیض األسعار من أهم العوامل التي تمكن منتج المالبس ) ٢٦/٦(یتضح من جدول رقم 
 ،%)٦٩,٢( المحلي من منافسة المنتجات المستوردة والقدرة على اإلحالل محلها وكانت نسبتها

ثم یلیها في المرتبة الثالثة  ،%)٥٣,٨(یلیها في المرتبة الثانیة تحسین مستویات الجودة بنسبة 
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ثم یلیها في المرتبة الرابعة تنویع المنتجات بنسبة  ،%)٤٣,٦(تقدیم منتجات جدیدة بنسبة 
واإلعالن وذلك حیث یتطلب تقدیم المنتجات الجدیدة والتنویع االهتمام بالشكل والدعایة %). ٤١(

  .حتى یقتنع المستهلك الفلسطیني بمنتج المالبس المحلي وتفضیله على المنتج المستورد
ویرى أصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة أن إمكانیة إحالل المالبس المحلیة محل 

 ةئیلیاإلسراالمستوردة ال یمكن نجاحها بصورة كاملة طالما ظلت هذه الصناعة تعتمد على السوق 
ذلك أن استمرار بقاء الهیمنة اإلسرائیلیة على في تأمین المواد الخام أو مسلتزمات اإلنتاج، 

وعجز الحكومة الفلسطینیة الحدود وحركة التجارة والمعابر والسوق وحریة االستیراد والتصدیر، 
، إلى المستورد المالبسفرض رسوم إنتاج على  وأتأمین وتوفیر مبدأ الحمایة الجمركیة عن  ة ً

بقیود كمیة معینة أو وفق نظام  المالبسجانب عجزها عن تقیید كمیات استیراد 
 صعبةمسالة  المالبس المحلیة محل المستوردة، كل  ذلك یجعل إمكانیة إحالل )الكوتا(الحصص

  .ظل األوضاع الراهنةلتحقیق في ا
م التعقیــدات والصــعوبات رغــ(تــرى الباحثــة أن إمكانیــة إحــالل المالبــس المحلیــة محــل المســتوردة 

ترتیــب أن یســتند علــى البــد ) ملــة فــي قطــاع غــزةالتــي أشــار إلیهــا أصــحاب مصــانع الخیاطــة العا
 ،بما یؤدي إلى وقف مظاهر الخلل المستمرة في تراكماتها الفلسطینیة الداخلیة المتردیة األوضاع

اب السیاسـة االقتصـادیة وتراجع الصناعة، وغیـ والفوضى المرتبطة بالفساد اإلداري واالقتصادي،
ــا المرتبطــــة  .الفلســــطینیة الواضــــحة والمحــــددة ـــدرك المزایــ ــــا نـ ــة بخاصــــة وأنن ـــق هــــذه السیاســ تطبیـ

  :اإلحاللیة من حیث
ـــطینی .١ ـــم الســـــوق الفلســ ـــاض متوســـــط دخـــــل الفـــــرد ةالمحـــــدود ةمالءمتهـــــا لحجــ  ،فـــــي ظـــــل انخفــ

 .وصعوبات التصدیر للخارج

ــ .٢ المـــال  ورأس، واســتخدام التكنولوجیــا البســیطة بــرةقلیلـــة الخة اســتخدامها لألیــدي العاملــة الر كث
 .الصغیر نسبیاً 

ٍ  العمـالجانـب دورهــا فـي تــدریب  إلـى .٣ اإلداریــة واإلنتاجیـة ونشــر  الكـوادرواإلســهام فـي تطــویر 
 .التكنولوجیا والمعرفة العلمیة في الصناعة واإلنتاج

رتفـاع النسـبي لربحیـة التـي تؤكـد علـى اال ،إلى جانب مزایاها األخرى بالنسبة للقطاع الخاص .٤
 .هذه الصناعات الخفیفة، وقصر فترات استرداد االستثمارات فیها

، وضـعف االسـتثمارات ، وتعقیـدات الحصـول علـى ةآخذین بعین االعتبـار ضـعف السـوق المحلیـ
المواد الخام ، أو المواد األولیة نصف المصـنعة ، واحتمـاالت إنتـاج سـلع متدنیـة الجـودة أو غیـر 

االرتفــاع فــي حجــم  وأاصــفات والنوعیــة فــي حــال غیــاب الســلع المســتوردة المثیلــة ، مطابقــة للمو 
بمـــا فـــي ذلـــك (المســتوردات مـــن الخـــارج ، واحتمـــاالت تـــدخل االســتثمارات أو الشـــركات األجنبیـــة 
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ــرائیلیةالشــــركات  ـــا إلــــى الخــــارج  )اإلســ ــالي تحویــــل كــــل أرباحهـ ـــذه الصــــناعات وبالتــ فــــي إقامــــة هـ
  .)٢٠٠٧ ،الصوراني(
  
  :اختبار فرضیات البحث: ثاً ثال
  

ضعف الدور الذي تقوم به االتحادات الصناعیة الفلسطینیة والغرف التجاریة : الفرضیة األولى
  .في دعم مؤسسات قطاع صناعة المالبس یحد من تطور ونمو هذه المؤسسات

  
هذا ، ویستخدم )Chi-Square(اختبار واستخدام , لفحص هذه الفرضیة تم إیجاد النسب المئویة

ومجتمع الدراسة ال یخضع  ،الختبار الفروق بین النسب في حالة المتغیرات النوعیةاالختبار 
  .للتوزیع الطبیعي

  
، )٥٠(، )٤٩(، )٤٠(، )١٨(، )١٧(، )١٦(، )٩(تم اختبار هذه الفرضیة عبر الفقرات رقم      

بس في قطاع والتي تناقش دور اتحاد صناعة المالبس في دعم أصحاب مصانع المال، )٥١(
  :كالتالي) ٢٧/٦(الجدول رقم في  والنتائج مبینة غزة،

عند  إحصائیاً  دالة لفقراتجمیع ال (.Sig)، القیمة االحتمالیة )Chi-Square(قیمة اختبار 
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نسبة أفراد العینة یعني  وهذا ،)٠,٠١(مستوى داللة 
اعة المالبس دور سواء في تسهیل عملیة التمویل والوساطة بین التحاد صن )نعم(الذین أجابوا 

المنشأة وأي جهة تمویلیة أخرى، أو في تسهیل الحصول على المواد الخام، أو في تسهیل عملیة 
  . )ال(، والذین أجابوا التسویق

  
دور اتحاد صناعة المالبس في دعم عمال مصانع ) ٢٨(، )٢٧(كما تناقش الفقرتین رقم      

  :كالتالي) ٢٨/٦(مالبس العاملة في قطاع غزة، والنتائج مبینة في الجدول رقم ال
دالة إحصائیًا عند مستوى  للفقرتین (.Sig)، القیمة االحتمالیة )Chi-Square(قیمة اختبار 

، وهذا یعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نسبة أفراد العینة الذین أجابوا )٠,٠١(داللة 
حاد صناعة المالبس دور في دعم عمال مصانع المالبس، سواء بعقد دورات تدریبیة الت )نعم(

  ).ال(لهم، أو ضمان حقوقهم، والذین أجابوا 
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  )٢٧/٦(جدول رقم 
لفحص الفروق في آراء أفراد العینة حول دور اتحاد صناعة ) Chi-Square(اختبار 

  المالبس في دعم أصحاب مصانع المالبس في قطاع غزة

  .٠,٠١ًا عند مستوى إحصائیالة دبین آراء المبحوثین فروق ال *
  

  نعم  محتوى الفقرة  قرةالف
%  

  ال
%  

قیمة اختبار 
  مربع كاي

القیمة 
االحتمالیة 

(Sig) 
تقدم االتحادات الصناعیة تسهیالت في   ٩

  اإلجراءات القانونیة الخاصة بتسجیل المنشأة
٣٥,٩  ٦,٤  

٠,٠٠٠* ٤٦,٨٢ 
تقدم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة   ١٦

  تسهیالت لعملیة التمویل
٧٨,٢  ١,٣  

٠,٠٠٠* ١٢١,٠٧ 
تقوم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة بدور   ١٧

  الوسیط بین المنشأة وأي جهة تمویلیة
٧٩,٥  ١,٣  

٠,٠٠٠* ١٢٥,٥٩ 
توفر االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة   ١٨

  فرص تمویلیة جیدة لدعم منشآت المالبس
٨٧,٢  ٠  

٠,٠٠٠* ١٠٢,٠٧ 
اریة تقدم االتحادات الصناعیة والغرف التج  ٤٠

  تسهیالت للحصول على المواد الخام
٨٥,٩  ١,٣  

٠,٠٠٠* ٩٨,٥٣ 
تقدم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة   ٤٩

  تسهیالت لعملیة تسویق المنتج
٣٤,٦  ٥,١  

٠,٠٠٠* ٥٩,٩٤ 
تقوم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة   ٥٠

  بعمل معارض تجاریة لبیع المنتج
٨,٣٠  ١٧,٩  

٠,٠٠٠* ٢٢,٧١ 
وم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة تق  ٥١

  بعمل حمالت تعریفیة بالمنتج
٥٢,٦  ٠  

٠,٠٠٠* ١٥,٣٠ 
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  )٢٨/٦(جدول رقم 
لفحص الفروق في آراء أفراد العینة حول دور اتحاد صناعة ) Chi-Square(اختبار 

  صانع المالبس في قطاع غزةم عمالالمالبس في دعم 
  نعم محتوى الفقرة الفقرة

% 
  ال
% 

قیمة 
اختبار 
  مربع كاي

القیمة 
االحتمالیة 

(Sig) 

تقوم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریـة بعقـد  ٢٧
 دورات تدریبیة للعمال

٩٢,٣ ٧,٧ 
٥٥,٨٤٦ 

*٠,٠٠٠ 

تقوم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة بدور  ٢٨
 ق الخاصة بالعمالفي ضمان الحقو 

٨٨,٣ ١١,٧ 
٤٥,٢٠٨ 

*٠,٠٠٠ 

 ٠,٠٠٠* ٦٤,٠٠  ٩٠,٣  ٩,٧  جمیع الفقرات معاً 
  .٠,٠١ًا عند مستوى إحصائیالة دبین آراء المبحوثین فروق ال *
  

القیمة االحتمالیة  تبین أن) ٢٨/٦جدول رقم ( ،)٢٧/٦جدول رقم (من خالل النتائج السابقة 
(Sig.) ) =االتحادات دور  ضعفمما یؤكد ) ٠,٠١(وهي أقل من  لجمیع الفقرات،) ٠,٠٠٠

الفرضیة  وهو ما یثبت ،في دعم مؤسسات قطاع صناعة المالبسوالغرف التجاریة الصناعیة 
ضعف الدور الذي تقوم به االتحادات الصناعیة الفلسطینیة والغرف التجاریة :"نحیث إ ،األولى

  ."نمو هذه المؤسساتفي دعم مؤسسات قطاع صناعة المالبس یحد من تطور و 
  

محدودیة رأس المال واالعتماد على التمویل الذاتي أضعف قدرة منتجات قطاع : الفرضیة الثانیة
وعلى دورها التنموي في االقتصاد  ،صناعة المالبس من المنافسة أمام المنتجات المستوردة

 . الفلسطیني
طة العاملة في قطاع غزة أغلبها أن الشكل القانوني لمصانع الخیا) ١٠(تبین من نتائج الفقرة 

ونسبة التمویل من  ،%)٨٠,٨(لذلك فهي تعتمد على التمویل الذاتي بنسبة  ،تأخذ الطابع الفردي
  ).٢٩/٦ جدول رقم%) (١٩,٢(الخارج 
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  )٢٩/٦(جدول رقم 
  مصادر تمویل االستثمار في المصنع

  مصدر النسبة المئویة لكل  التكرار  مصادر تمویل االستثمار في المصنع
  %٨٠,٨  ٦٣  تمویل ذاتي

  %١٩,٢  ١٥  تمویل خارجي
  %١٠٠  ٧٨  المجموع

  
من أصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة % ٥٠أن ) ٣٠/٦(كما یبین جدول رقم 

یعتبرون أن % ٥٠و ،یعتبرون أن هناك ضعف في التسهیالت المصرفیة أو الخدمات المالیة
ما یبین اختبار اإلشارة أن آراء العینة في ضعف ك. هناك تسهیالت مصرفیة وخدمات مالیة

) ١,٠٠(حیث یتبین من اختبار اإلشارة أن مستوى المعنویة یساوي  ،التسهیالت المصرفیة محایدة
  ). ٠,٠٥(وهي أكبر من 

  )٣٠/٦(جدول رقم 
  التسهیالت المصرفیة أو الخدمات المالیة من مؤسسات االستثمارفي ضعف  وجود

ف في یعاني المصنع من ضع
التسهیالت المصرفیة أو الخدمات 

 التكرار المالیة

 
النسبة 
 المئویة

  اختبار اإلشارة
)مستوى المعنویة(  

%٥٠ ٣٩ ال  

%٥٠ ٣٩ نعم ١,٠٠٠  

 ١٠٠ ٧٨  المجموع
  

لفحص العالقة والتفاعل بین  Chi-Square Testاختبار ) ٣١/٦(كما یبین جدول رقم 
رفیة أو الخدمات المالیة من مؤسسات االستثمار كما التمویل الذاتي وضعف التسهیالت المص

  :یلي
ویعتبرون أن  ،یتبین من الجدول أن نسبة أصحاب المصانع الذین یعتمدون على التمویل الذاتي

هناك ضعفًا في التسهیالت المصرفیة أو الخدمات المالیة من مؤسسات االستثمار بلغت 
ویعتبرون أنه لیس  ،ن على التمویل الذاتيأما نسبة أصحاب المصانع الذین یعتمدو  ،%)٥٤(

هناك ضعف في التسهیالت المصرفیة أو الخدمات المالیة من مؤسسات االستثمار بلغت 
)٤٦.(%  
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ویعتبرون أن هناك ضعفًا في  ،أما نسبة أصحاب المصانع الذین ال یعتمدون على التمویل الذاتي
أما نسبة  ،%)٣٣,٣(الستثمار بلغت التسهیالت المصرفیة أو الخدمات المالیة من مؤسسات ا

ویعتبرون أنه لیس هناك ضعفًا في التسهیالت  ،المصانع الذین ال یعتمدون على التمویل الذاتي
  %).٦٦,٧(المصرفیة أو الخدمات المالیة من مؤسسات االستثمار بلغت 

  )٣١/٦(جدول رقم 
لتمویل الذاتي لفحص العالقة والتفاعل بین ا Chi-Square Testاختبار كاي تربیع 

  وضعف التسهیالت المصرفیة من مؤسسات االستثمار

 طریقة التمویل
 

ضعف التسهیالت المصرفیة أو الخدمات المالیة من مؤسسات 
 االستثمار

 ال  نعم  المجموع

ویل
لتم

ر ا
صد

م
 

تمویل 
 ذاتي

 ٦٣ ٢٩ ٣٤ التكرار

 %١٠٠,٠ %٤٦,٠ %٥٤,٠ النسبة المئویة

غیر 
 ذلك

 ١٥ ١٠ ٥ التكرار

 %١٠٠,٠ %٦٦,٧ %٣٣,٣ النسبة المئویة

 المجموع
 

 ٧٨ ٣٩ ٣٩ التكرار

 %١٠٠,٠ %٥٠,٠ %٥٠,٠ النسبة المئویة
Pearson Chi-Square ٢,٠٦٣ 

Asymp. Sig. (٢-sided) ٠,١٥١ 

  
ومستوى  ٢,٠٦٣تساوي  Chi-Square Testأن قیمة االختبار ) ٣١/٦(كما یبین جدول رقم 

مما یدل على عدم وجود عالقة بین مصدر التمویل  ٠,٠٥أكبر من وهي  ٠,١٥١المعنویة 
بمعنى أن اللجوء إلى . وضعف التسهیالت المصرفیة أو الخدمات المالیة من مؤسسات االستثمار

نما قد یكون السبب هو صغر حجم  ،التمویل الذاتي لیس بسبب ضعف التسهیالت المصرفیة ٕ وا
وعدم رغبة  ،وغلبة الطابع الفردي والعائلي علیها ،مصانع المالبس وقت البدء في إنشاءها

أصحاب مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة في االقتراض من البنوك أو مؤسسات االستثمار 
مكانیة التمویل عبر العائلة أو  ،بسبب تضمنها الفوائد الربویة التي یحرمها الشرع اإلسالمي ٕ وا

الباحثة أنه لو توفرت التسهیالت المصرفیة بشكل وبالرغم من ذلك تعتقد  ،باألسلوب التضامني
مما  ،كبیر المكن التوسع في حجم المشروعات الصناعیة واالستفادة من وفورات الحجم الكبیر

  .یحقق نسبة أرباح أكبر
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أن  تبین، )٣١/٦جدول رقم ( ،)٣٠/٦جدول رقم (، )٢٩/٦جدول رقم (من خالل النتائج السابقة 
قیمة االختبار ، كما أن )٠,٠٥(وهي أكبر من ) ١,٠٠= (اإلشارة مستوى المعنویة الختبار 

)Chi-Square Test) = (٠,٠٥(وهي أكبر من ) ٠,١٥١(ومستوى المعنویة ) ٢,٠٦٣( ،
مما یؤكد ضعف التسهیالت المصرفیة واالعتماد على التمویل الذاتي، وهو ما یثبت الفرضیة 

د على التمویل الذاتي أضعف قدرة منتجات محدودیة رأس المال واالعتما:" حیث إن ،الثانیة
وعلى دورها التنموي في  ،قطاع صناعة المالبس من المنافسة أمام المنتجات المستوردة

 . "االقتصاد الفلسطیني

   
نقص برامج التدریب للعاملین في قطاع صناعة المالبس أدى إلى تدني : الفرضیة الثالثة

  .المالبس مستوى الخبرة الالزم لتطویر قطاع صناعة
من العمال الذین یعملون في مصانع %) ٩٥,٢(یتبین أن ) ٣٢/٦(بالنظر إلى نتائج جدول رقم 

%) ٤,٨(و ،المستوى التعلیمي لهم یصل إلى ثانویة عامة فأقل ،المالبس العاملة في قطاع غزة
وهذا یدل على ضعف المستوى التعلیمي لعمال مصانع المالبس  ،منهم یحملون شهادة جامعیة

  .العاملة في قطاع غزة
  )٣٢/٦(جدول رقم 

  المستوى التعلیمي للعمال
  النسبة المئویة  المستوى التعلیمي للعمال

  ٩٥,٢  ثانویة عامة فأقل
  ٤,٨  دبلوم فأعلى
  ١٠٠  المجموع

 
یبین هل یقوم المصنع بعقد دورات تدریبیة للعمال في المجاالت ) ٣٣/٦(وبالنظر إلى جدول رقم 

من أصحاب ومسئولي المصانع یقومون %) ١٥(حیث تبین أن  ،نیة أو اإلنتاجیةاإلداریة أو الف
من أصحاب %) ٨٥(و  ،بعقد دورات تدریبیة للعمال في المجاالت اإلداریة أو الفنیة أو اإلنتاجیة

ومسئولي المصانع ال یقومون بعقد دورات تدریبیة للعمال في المجاالت اإلداریة أو الفنیة أو 
ا یدل على أن أصحاب المصانع ال یهتمون بتطویر المستوى المهني لعمال وهذ ،اإلنتاجیة
والذي یؤدي إلى نقص الخبرة الفنیة الالزمة لمواكبة التقدم الفني الالزم لتطویر قطاع  ،المصانع

  .صناعة المالبس
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  )٣٣/٦(جدول رقم 
  مدى قیام مصانع المالبس بعقد دورات تدریبیة للعمالبیان اختبار اإلشارة ل

هل یقوم المصنع بعقد دورات تدریبیة للعمال 
 التكرار في المجاالت اإلداریة أو الفنیة أو اإلنتاجیة

النسبة 
 المئویة

Sig. القیمة
 االحتمالیة

 ٠,٨٥ ٦٦ ال

 ٠,١٥ ١٢ نعم ٠٠٠,

 ١٠٠ ٧٨  المجموع

  
طة العاملة في كما تم استخدام اختبار اإلشارة لبیان آراء أفراد العینة حول قیام  مصانع الخیا

، حیث وقد تبین أن مستوى  ،قطاع غزة بعقد دورات تدریبیة للعمال القیمة المعنویة دالة إحصائیًا
وهذا یعني أن نسبة أفراد العینة التي تؤید ) ٠,٠١(أقل من  يوه) ٠,٠٠٠= ( .Sig االحتمالیة

لتي تؤید أن ا عقد أصحاب المصانع دورات تدریبیة للعمال أقل بكثیر من نسبة آراء العینة
نقص ":نیث إح ،الفرضیة الثالثة مما یؤكد إثبات .قدون هذه الدوراتأصحاب المصانع ال یع

برامج التدریب للعاملین في قطاع صناعة المالبس أدى إلى تدني مستوى الخبرة الالزم لتطویر 
  ."قطاع صناعة المالبس

  
البس یساهم في عملیة التنمیة التوسع في إنشاء مؤسسات قطاع صناعة الم: الفرضیة الرابعة

 .االقتصادیة لالقتصاد الوطني

، ویستخدم هذا )Chi-Square(واستخدام اختبار , لفحص هذه الفرضیة تم إیجاد النسب المئویة
ومجتمع الدراسة ال یخضع  ،الختبار الفروق بین النسب في حالة المتغیرات النوعیةاالختبار 

  .للتوزیع الطبیعي
والتي تناقش آراء ) ٥٣(، )٤١(، )٢٩(، )١٩(ذه الفرضیة عبر الفقرات رقم تم اختبار ه     

والنتائج  ،في التوسع في اإلنتاج للمساهمة في عملیة التنمیة الفلسطینیةأفراد العینة حول نیتهم 
  :كالتالي) ٣٤/٦(الجدول رقم في  مبینة

ات دالة إحصائیًا عند لجمیع الفقر  (.Sig)، القیمة االحتمالیة )Chi-Square(قیمة اختبار 
، وهذا یعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین نسبة أفراد العینة )٠,٠١(مستوى داللة 
في حال توفرت فرص تمویلیة جیدة، ودعم من قبل االتحادات الصناعیة ) نعم(الذین أجابوا 

في اإلنتاج، والذین والغرف التجاریة، وتوفر المواد الخام سیقومون بزیادة عدد العمال والتوسع 
  ).ال(أجابوا 
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  )٣٤/٦(جدول رقم 
نیتهم في التوسع في لفحص الفروق في آراء أفراد العینة حول ) Chi-Square(اختبار 

  اإلنتاج للمساهمة في عملیة التنمیة الفلسطینیة
قیمة   %ال   %نعم   المحتوى  الفقرة

اختبار 
  مربع كاي

القیمة 
االحتمالیة 

(Sig) 
هل  ،فرص تمویلیة جیدة في حال توفرت  ١٩

  ستقوم بالتوسع في اإلنتاج؟
٢٢,٤  ٧٧,٦  

٢٣,٢١١ 
*٠,٠٠٠ 

في حال توفر دعم من قبل االتحادات   ٢٩
هل  ،الصناعیة والغرف التجاریة للعمال

  ستقوم بزیادة عدد العمال في المصنع؟

١٤,٣  ٨٥,٧  

٣٩,٢٨٦ 

*٠,٠٠٠ 

هل ستقوم  ،في حال توفر المواد الخام  ٤١
  ج؟بزیادة اإلنتا

٢٦,٩  ٧٣,١  
١٦,٦١٥ 

*٠,٠٠٠ 

في حال توفر دعم من قبل االتحادات   ٥٣
والملحق  ،والغرف التجاریة ،الصناعیة
  هل ستقوم بزیادة اإلنتاج؟     ،التجاري

٣,٩  ٩٦,١  

٦٥,٤٦٨ 

*٠,٠٠٠ 

 ٠,٠٠٠* ٤٣,٥٦٠  ١٦,٩  ٨٣,١  جمیع الفقرات معاً 
  .٠,٠١ًا عند مستوى إحصائیالة دبین آراء المبحوثین فروق ال *
  

ومستوى  ١٢,٦١٤تساوي  Chi-Square Testأن قیمة اختبار ) ٣٥/٦(كما یبین جدول رقم 
مما یدل على وجود عالقة ذات داللة  ،)٠,٠١(وهي أصغر من  )٠,٠٠٠(المعنویة تساوي 

بین التوسع في اإلنتاج وزیادة عدد العمال في المصنع في حال  )٠,٠١(إحصائیة عند مستوى 
بمعنى . ودعم من قبل االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة للعمال ،یة جیدةتوفرت فرص تمویل

أن توفر الفرص التمویلیة والدعم من قبل االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة سبب في زیادة 
  .وزیادة اإلنتاج ،أعداد العمال المشتغلین في مصانع المالبس
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  )٣٥/٦(جدول رقم 
توفر الفرص لفحص العالقة والتفاعل بین  Chi-Square Testاختبار كاي تربیع 

  وزیادة اإلنتاج ،التمویلیة والدعم من قبل االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة
في حال توفرت فرص 

هل ستقوم  ،تمویلیة جیدة
  بالتوسع في اإلنتاج؟

في حال توفر دعم من قبل االتحادات 
هل  ،الصناعیة والغرف التجاریة للعمال

  یادة عدد العمال في المصنع؟ستقوم بز 

  
  
  المجموع

  ال  نعم
  ٥٩  ٤  ٥٥  العدد  نعم

%  ١٠٠,٠  %٦,٨  %٩٣,٢%  
  ١٧  ٧  ١٠  العدد  ال

%  ١٠٠,٠  %٤١,٢  %٥٨,٨%  
  ٧٦  ١١  ٦٥  العدد  

%  ١٠٠,٠  %١٤,٥  %٨٥,٥%  
Chi-Square Test  ١٢,٦١٤  

  ٠,٠٠٠  ).Sig(القیمة االحتمالیة 
  

ومستوى  ٨,٠٠٦تساوي  Chi-Square Testاختبار  أن قیمة) ٣٦/٦(ویبین جدول رقم 
مما یدل على وجود عالقة ذات داللة  ،)٠,٠١(وهي أقل من  )٠,٠٠٥(المعنویة تساوي 

بین التوسع في اإلنتاج وزیادته في حال توفر الفرص التمویلیة  )٠,٠١(إحصائیة عند مستوى 
  .وتوفر المواد الخام ،الجیدة

  )٣٦/٦(جدول رقم 
توفر الفرص لفحص العالقة والتفاعل بین  Chi-Square Testتربیع اختبار كاي 

  وزیادة اإلنتاج ،التمویلیة والمواد الخام
هل  ،في حال توفرت فرص تمویلیة جیدة
  ستقوم بالتوسع في اإلنتاج؟

هل ستقوم بزیادة  ،في حال توفر المواد الخام
  اإلنتاج؟

  
  المجموع

  ال  نعم
  ٥٩  ١١  ٤٨  العدد  نعم

%  ١٠٠,٠  %١٨,٦  %٨١,٤%  
  ١٧  ٩  ٨  العدد  ال
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%  ١٠٠,٠  %٥٢,٩  %٤٧,١%  
  ٧٦  ٢٠  ٥٦  العدد  

%  ١٠٠,٠  %٢٦,٣  %٧٣,٧%  
Chi-Square Test  ٨,٠٠٦  

  ٠,٠٠٥  ).Sig(القیمة االحتمالیة 
  

  
ومستوى  ١٨,٤٥٦تساوي  Chi-Square Testأن قیمة اختبار ) ٣٧/٦(ویبین جدول رقم 
مما یدل على وجود عالقة ذات داللة  ،)٠,٠١(ل من وهي أق )٠,٠٠٠(المعنویة تساوي 

بین زیادة عدد العمال في المصنع وزیادة اإلنتاج في حال توفر  )٠,٠١(إحصائیة عند مستوى 
  .دعم من قبل االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة سواء للمصنع نفسه أو للعاملین فیه

  
  )٣٧/٦(جدول رقم 

لفحص العالقة والتفاعل بین زیادة عدد العمال في  Chi-Square Testاختبار كاي تربیع 
وتوفر الدعم من قبل االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة سواء للمصنع  ،وزیادة اإلنتاج

  نفسه أو للعاملین فیه
في حال توفر دعم من قبل االتحادات 

هل  ،الصناعیة والغرف التجاریة للعمال
 ستقوم بزیادة عدد العمال في المصنع؟

والغرف  ،في حال توفر دعم من قبل االتحادات الصناعیة
  هل ستقوم بزیادة اإلنتاج؟ ،والملحق التجاري ،التجاریة

  
  المجموع

  ال  نعم
  ٦٥  ٠  ٦٥  العدد  نعم

%  ١٠٠,٠  %٠,٠٠  %١٠٠,٠%  
  ١١  ٣  ٨  العدد  ال

%  ١٠٠,٠  %٢٧,٣  %٧٢,٧%  
  ٧٦  ٣  ٧٣  العدد  

%  ١٠٠,٠  %٣,٩  %٩٦,١%  
Chi-Square Test  ١٨,٤٥٦  

  ٠,٠٠٠  ).Sig(القیمة االحتمالیة 
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جدول ( ،)٣٦/٦جدول رقم ( ،)٣٥/٦جدول رقم ( ،)٣٤/٦ جدول رقم(من خالل النتائج السابقة 
، )٠,٠١(وهي أقل من  لجمیع الفقرات) ٠,٠٠٠= ( .Sig االحتمالیة القیمة تبین أن) ٣٧/٦رقم 

للعالقة بین التوسع ) ٠,٠١(مستوى معنویة  دالة إحصائیًا عند .Sigاالحتمالیة كما أن القیمة 
في اإلنتاج وزیادة عدد العمال في المصنع في حال توفرت فرص تمویلیة جیدة، ودعم من قبل 

وبین التوسع في اإلنتاج وزیادته في حال توفر . االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة للعمال
زیادة عدد العمال في المصنع وزیادة اإلنتاج  وبین. الفرص التمویلیة الجیدة، وتوفر المواد الخام

في حال توفر دعم من قبل االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة سواء للمصنع نفسه أو 
التوسع في إنشاء  :"مما یؤكد أن) ٠,٠١(وهي أقل من ) ٠,٠٠٠(فجمیعها . للعاملین فیه

وهو  ،"یة لالقتصاد الوطنيمؤسسات قطاع صناعة المالبس یساهم في عملیة التنمیة االقتصاد
  .ةرابعالفرضیة الما یثبت 

  :حول البحثتحلیل الفروق في آراء أفراد عینة : رابعاً 
  :العالقة بین الطاقة اإلنتاجیة للمصنع ومتوسط رواتب العاملین الشهریة .١

ل لتحلیل العالقة بین الطاقة اإلنتاجیة للمصنع ومتوسط رواتب العاملین الشهریة تم استخدام معام
  .في ھذه الحالة وهو االختبار المناسب ،نظرًا الن البیانات ال تتبع التوزیع الطبیعي ،سبیرمان

للكشف عما إذا كانت البیانات تتبع  سمرنوف- استخدام اختبار كولمجروفب حیث قامت الباحثة
غیر ت تبارات المعلمیة أو االختباراوذلك لمعرفة هل سیتم استخدام االخ ،التوزیع الطبیعي أو ال

وتبین أن التوزیع غیر طبیعي وعلیه تم استخدام  ،)٢٠٠٢ ،مصطفى( معلمیة الختبار العالقاتال
 ،ع ومتوسط رواتب العاملین الشهریةالطاقة اإلنتاجیة للمصن بین لعالقةلفحص ا معامل سبیرمان

  :ما یلي )٣٨/٦( رقم من خالل النتائج الموضحة في جدولتبین وقد 
  )٣٨/٦(جدول رقم 

مل سبیرمان لتحلیل العالقة بین الطاقة اإلنتاجیة للمصنع ومتوسط رواتب العاملین معا
  الشهریة

 المتغیر

 نسبة الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة إلى الطاقة الكلیة

 القیمة االحتمالیة معامل سبیرمان لالرتباط

 ٠,٤٥٠ ٠,٠١٥ متوسط الراتب -العامل الفني 

 ٠,١٩٤ ٠,١٠٨ متوسط الراتب -العامل غیر الفني 
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 القیمـة٠,٠١٥= قیمـة معامـل سـبیرمان لالرتبـاط: بالنسبة متوسـط رواتـب العمـال الفنیـین ، 
ال توجــد "، بالتــالي یمكــن القــول بأنــه ٠,٠٥وهــي أكبــر مــن  ٠,٤٥٠=  (.Sig)االحتمالیــة 

ــد مســتوى  بــین متوســط رواتــب العمــال الفنیــین  ٠,٠٥عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عن
 ."نتاجیة الفعلیة إلى الطاقة الكلیةنسبة الطاقة اإل و 

 ٠,٠١٨=  قیمـة معامــل سـبیرمان لالرتبــاط: بالنسـبة متوسـط رواتــب العمـال غیــر الفنیـین، 
ال "، بالتــالي یمكـن القــول بأنــه ٠,٠٥وهــي أكبـر مــن  ٠,١٩٤=  (.Sig)القیمـة االحتمالیــة 

ال غیـر بـین متوسـط رواتـب العمـ ٠,٠٥توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عنـد مسـتوى 
 ."نسبة الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة إلى الطاقة الكلیة الفنیین و

  
دراســة العالقــة بــین متوســط حجــم رأس المــال الــذي بــدأ بــه المصــنع ومتوســط رأس المــال  .٢

  :المستثمر حالیاً 
متوسط حجم رأس المال الذي بدأ به المصنع  بین لعالقةلفحص ا استخدام معامل سبیرمانتم 

 )٣٩/٦( رقم من خالل النتائج الموضحة في جدول، وتبین المستثمر حالیاً  ومتوسط رأس المال
وهي أقل  )٠,٠٠٠(=  (.Sig)، القیمة االحتمالیة ٠,٥٦٠= أن قیمة معامل سبیرمان لالرتباط

بین  )٠,٠١(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى ، بالتالي یمكن القول بأنه )٠,٠١(من 
وهذا یدل  .ذي بدأ به المصنع ومتوسط رأس المال المستثمر حالیاً متوسط حجم رأس المال ال

على حدوث تطور هام في حجم رأس المال المستثمر في مصانع المالبس العاملة في قطاع 
  .غزة
  

  )٣٩/٦(جدول رقم 
متوسط حجم رأس المال الذي بدأ به المصنع ومتوسط معامل سبیرمان لتحلیل العالقة بین 

  حالیاً  رأس المال المستثمر

 مقدار رأس المال الذي بدأ فیه المصنع

 مقدار رأس المال المستثمر حالیاً 

  *٠,٥٦٠ معامل سبیرمان لالرتباط
 ٠,٠٠٠ القیمة االحتمالیة

  ٠,٠١االرتباط دال إحصائیًا عند مستوى  * 
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  :ضعف التسهیالت المصرفیة وعالقتها بحجم رأس المال المستثمر حالیاً  .٣
التسهیالت المصرفیة وحجم رأس المال  ضعف العالقة بین) ٤٠/٦(قم یوضح الجدول ر 

، القیمة االحتمالیة ٦= ، درجات الحریة ٧,٤٨٣= أن قیمة مربع كاي حیث  ،المستثمر حالیاً 
(Sig.)  =ال توجد عالقة ذات داللة ، بالتالي یمكن القول بأنه )٠,٠٥(وهي أكبر من  ٠,٢٧٨

عف التسهیالت المصرفیة و حجم رأس المال المستثمر بین ض )٠,٠٥(إحصائیة عند مستوى 
اعتماد هذه المصانع یقوم على حیث أن  ،وهذا یؤكد ما أسلفنا ذكره في بدایة هذا الفصل .حالیا

غیر أن قلة  ،التمویل الذاتي بنسبة عالیة جدًا وعدم االعتماد على المصارف والقروض البنكیة
بة أصحاب مصانع هذا القطاع في توسیع مصانعهم أو قلیلة قد تلجأ للقروض وفقط في حالة رغ

  .جدیدة تشراء معدات وماكینا
  )٤٠/٦(جدول رقم 

ضعف التسهیالت المصرفیة وعالقتها بحجم  العالقة بینلفحص ) Chi-Square(اختبار 
  رأس المال المستثمر حالیاً 

 مقدار رأس المال المستثمر حالیاً 

یعاني المصنع من ضعف التسهیالت 
 فیةالمصر 

 إلى حد ما  ال نعم المجموع

 ١٠ ٤ ٢ ٤ العدد ١٠٠٠٠أقل من 
% ١٠٠,٠ %٤٠,٠ %٢٠,٠ %٤٠,٠% 

 ١٦ ٤ ٢ ١٠ العدد ٢٠٠٠٠_١٠٠٠٠
% ١٠٠,٠ %٢٥,٠ %١٢,٥ %٦٢,٥% 

 ٢٦ ٤ ٦ ١٦ العدد ٣٠٠٠٠_٢١٠٠٠
% ١٠٠,٠ %١٥,٤ %٢٣,١ %٦١,٥% 

 ٢٥ ٦ ١٠ ٩ العدد ٣١٠٠٠فأكثر
% ١٠٠,٠ %٢٤,٠ %٤٠,٠ %٣٦,٠% 

 ٧٧ ١٨ ٢٠ ٣٩ العدد المجموع
% ١٠٠,٠ %٢٣,٤ %٢٦,٠ %٥٠,٦% 

Chi-Square Test  ٧,٤٨٣ 
 ٠,٢٧٨  ).Sig(القیمة االحتمالیة 
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  :مصنعوعالقتها بعدد العمال في ال حجم رأس المال المستثمر حالیاً  .٤
مال في بین حجم رأس المال المستثمر حالیًا وعدد العالعالقة ) ٤١/٦(یوضح الجدول رقم 

=  (.Sig)، القیمة االحتمالیة ١= ، درجات الحریة ٤,٩٦= أن قیمة مربع كاي حیث  ،المصنع
توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند ، بالتالي یمكن القول بأنه )٠,٠٥(وهي أقل من  ٠,٠٢٦
وهذا یعني أن . وعدد العمال في المنشأة بین حجم رأس المال المستثمر حالیاً  )٠,٠٥(مستوى 

دد العمال والذي یمثل مقیاسًا لحجم الصناعة یؤثر بشكل كبیر على حجم رأس المال ع
  .المستثمر

  )٤١/٦(جدول رقم 
عدد العمال و  حجم رأس المال المستثمر حالیاً  العالقة بینلفحص ) Chi-Square(اختبار 

  مصنعفي ال

 حجم رأس المال المستثمر حالیا 
 عدد العمال في المنشأة

فأكثر  ١٩-١ المجموع  ٢٠  
 ٢٧ ١٥ ١٢ العدد ٢٠٠٠٠أقل من 

% ١٠٠,٠ %٥٥,٦ %٤٤,٤% 
 ٥١ ١٦ ٣٥  العدد ٢٠٠٠٠أكثر من 

% ١٠٠,٠ %٣١,٤ %٦٨,٦% 
 ٧٨ ٣١ ٤٧  العدد المجموع

% ١٠٠,٠ %٣٩,٧ %٦٠,٣% 
Chi-Square Test  ٤,٩٦ 

 ٠,٠٢٦  ).Sig(القیمة االحتمالیة 
 

  

  

صغر حجم مصانع استنتاج الدراسة المیدانیة تم التوصل إلى  في هذا الفصل وحسب نتائج      
لى تمركز هذه المصانع في محافظة غزة ،المالبس العاملة في قطاع غزة ٕ ومحافظة شمال  ،وا

لى غلبة الطابع الفردي أو العائلي علیها ،غزة ٕ لى أن غالبیة العاملین في هذه المصانع هم  ،وا ٕ وا
لى عدم االستغالل الكامل  ،الدراسة الثانویة العامة فأقل من الفئة الحاصلة على شهادة إتمام ٕ وا

لى االعتماد بشكل كبیر على اآلالت المستوردة ،للطاقة اإلنتاجیة لهذه المصانع ٕ   .وا
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 السوق يه غزة قطاع في ةالمحلی السوق أن كذلك المیدانیة الدراسة نتائج أوضحت      
 للتسویق أسلوب أهم وأن غزة، محافظات في عاملةال الغذائیة المصانع منتجات لتسویق ةالرئیسی

 أن الدراسة بینت وقد التجار، على السلع من العینات بعرض یقوم مبیعات مندوب استخدام هو
 كما المعابر، على األمنیة اإلجراءات وكثرة اإلسرائیلیة السیاسات هي التسویق معوقات أهم

 في األول المركز تحتل غزة قطاع في الغذائیة عالمصان بین الداخلیة المنافسة أن الدراسة أظهرت
  .المنافسة درجات

  
حیث أثبتت الدراسة أن  ،كما قامت الباحثة باختبار فرضیات الدراسة والتأكد من صحتها      

مؤسسات االتحادات الصناعیة الفلسطینیة والغرف التجاریة في دعم ضعف الدور الذي تقوم به 
كما أثبتت الدراسة أن محدودیة  ،ؤسساتطور ونمو هذه المیحد من تقطاع صناعة المالبس 

رأس المال واالعتماد على التمویل الذاتي أضعف قدرة منتجات قطاع صناعة المالبس من 
وقد أثبتت  ،وعلى دورها التنموي في االقتصاد الفلسطیني ،المنافسة أمام المنتجات المستوردة

لین في قطاع صناعة المالبس أدى إلى تدني مستوى الدراسة أیضًا أن نقص برامج التدریب للعام
التوسع في إنشاء مؤسسات قطاع كما أثبتت أن  ،لتطویر قطاع صناعة المالبس ةالخبرة الالزم

  .صناعة المالبس یساهم في عملیة التنمیة االقتصادیة لالقتصاد الوطني
       
ة الدراسة حول العدید من المسائل في نهایة هذا الفصل تم تحلیل الفروق في آراء أفراد عین     

  :حیث تم التوصل إلى النتائج التالیة
بین متوسط رواتب العمال  ٠,٠٥ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .١

 .نسبة الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة إلى الطاقة الكلیةو  ،و غیر الفنیینالفنیین 

بین ضعف التسهیالت المصرفیة  ٠,٠٥ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .٢
 .و حجم رأس المال المستثمر حالیاً 

بین حجم رأس المال المستثمر حالیًا  ٠,٠٥توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .٣
 .وعدد العمال في المنشأة

بین متوسط حجم رأس المال الذي  ٠,٠١توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .٤
  .رأس المال المستثمر حالیاً  بدأ به المصنع ومتوسط
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  :ستنتاجاتاال ٧,١
یة قطاع حول واقع وآفاق تنم ،بناءًا على الدراسة النظریة والمیدانیة التي قامت بها الباحثة

فقد توصلت الباحثة  ،)دراسة حالة صناعة المالبس في قطاع غزة( صناعة المالبس في فلسطین
  :ى النتائج التالیةإل
  

  :خاصة بواقع القطاع الصناعي الفلسطیني والمشاكل التي تواجهه استنتاجات ٧,١,١
 تيوال ،أثبتت الدراسة أن قطاع الصناعة الفلسطیني قد لحق به العدید من المشاكل والمعوقات

 عقطا أن وخاصة الفلسطیني، االقتصاد وتطویر لخدمة به المنوط بالدور قیامه دون تحال
 افرضهالتي  التبعیة من للتخلص الفلسطیني لالقتصاد النجاة طوق هو فلسطین في الصناعة
ُ  دور من القطاع لهذا لما اإلسرائیلي، االحتالل  والتوظیف اإلنتاج معدالت زیادة في نتظری
  :وقد تم تقسیم هذه المشاكل والمعوقات إلى قسمین. األخرى القطاعات وتنشیط

 ،معوقات ذاتیة مثل المشاكل المتعلقة بالمستلزمات والمدخالت الصناعیةمشاكل و  :القسم األول
 ،المشاكل المتعلقة بالتسویق ،المشاكل المتعلقة بتكالیف التحویل ،المشاكل المتعلقة بالتمویل

المشاكل المتعلقة بغیاب  ،المشاكل المتعلقة بالخبرة الفنیة وغیاب التنظیم والتخطیط الصناعي
  .یعات والقوانینالسیاسات والتشر 

مشاكل ومعوقات ناتجة عن سیاسة االحتالل اإلسرائیلي مثل المشاكل المتعلقة  :القسم الثاني
  .المشاكل المتعلقة بتكالیف النقل ،المشاكل المتعلقة بسیاسة المعابر ،باإلغالقات

  
  :خاصة باستراتیجیات تنمیة القطاع الصناعي الفلسطیني استنتاجات ٧,١,٢

وقد توصلت الدراسة  ،ة باستعراض استراتیجیات تنمیة القطاع الصناعي الفلسطینيقامت الدراس 
 دعم على تقوم الفلسطیني الصناعي القطاع وتطویر لدعم المقترحةإلى أن إستراتیجیة التنمیة 

 التنافسیة القدرة ذات الصناعات ودعم رئیسي، بشكل الواردات مكان لإلحالل الموجهة الصناعات
 تطبیق عن الناجمة السلبیات تالفي بهدف رئیسیة ضوابط ضمن ولكن لخارجیة،ا األسواق في
  .اإلستراتیجیة هذه
  

  :قطاع صناعة المالبس في قطاع غزة بواقعخاصة  استنتاجات ٧,١,٣
حیث أن  ،في مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة للعاملینانخفاض المستوى التعلیمي . ١
من حملة شهادة %) ٣,٨(وأن  ،لة الشهادة الثانویة فأقلمن هؤالء العمال من حم%) ٩٤,٣(

  .من هؤالء العمال حاصلین على شهادة البكالوریوس%) ١,٩(وأن  ،الدبلوم
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تعاني مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة من ضعف القدرات المهنیة والفنیة للعمال ومن . ٢
العمال في المجاالت اإلداریة أو  عدم اهتمام أصحاب المصانع بعقد الدورات التدریبیة لهؤالء

من أصحاب مصانع %) ٨٤,٦(وقد أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أن  ،الفنیة أو اإلنتاجیة
  .المالبس العاملة في قطاع غزة ال یقومون بعقد الدورات التدریبیة للعمال

ابة من أصحاب مصانع المالبس یعتمدون على صلة القر %) ٢٨,٥(وجود نسبة غیر بسیطة . ٣
ویرجع ذلك إلى أن غالبیة مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة هي إما ملكیة  ،في التشغیل

  .فردیة أو عائلیة
 ةانخفاض حجم التأمینات التي تقدمها مصانع المالبس العاملة في قطاع غزة لعمالها وخاص. ٤

  .التأمین ضد حوادث العمل والتأمین الصحي
یاطة العاملة في قطاع غزة تستخدم مواد خام محلیة من من أصحاب مصانع الخ) %٤٢,٤(. ٥

وأن  ،من حجم العینة تعتمد على المواد الخام المستوردة من إسرائیل) %١١,٥(وأن  ،قطاع غزة
) %١٣,٨(وأن  ،من حجم العینة تعتمد على المواد الخام المستوردة من الدول العربیة) %٣٢.٣(

  .المستوردة من الدول األجنبیة من حجم العینة تعتمد على المواد الخام
  

الخاصة باالستثمار والتمویل وحجم اإلنتاج وأنواع اآلالت المستخدمة في  استنتاجات ٧,١,٤
  :مصانع المالبس في قطاع غزة

من أصحاب %) ٨٠,٨(حیث أظهرت الدراسة أن  ،االعتماد على التمویل الذاتي بشكل كبیر. ١
والذي أدى  ،د اعتمدوا على التمویل الذاتي بشكل كبیرمصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزة ق

  .بدوره إلى محدودیة القدرة على تطویر خطوط اإلنتاج في المصانع
حجم اإلنتاج لعاملة في قطاع غزة ال یعبر عن متوسط اإلنتاج الشهري في مصانع الخیاطة ا. ٢

مالبس العاملة في قطاع أن جمیع مصانع الإلى حیث أشارت نتائج الدراسة المیدانیة  ،األمثل
فقد  ،أما أسباب عدم االستغالل الكامل للطاقة اإلنتاجیة ،غزة ال تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجیة

تبین من نتائج التحلیل الوصفي للعینة أن وجود معوقات إسرائیلیة تمنع تصدیر منتجات المصانع 
المحلي فقد احتل المرتبة وضعف الطلب  ،%)٨٤,٤(إلى الخارج احتلت المرتبة األولى بنسبة 

ووجود منافسة قویة داخل السوق المحلیة احتل المرتبة الثالثة بنسبة  ،%)٦١(الثانیة بنسبة 
بینما األسباب  ،%)٢٧,٣(أما نقص المواد الخام فاحتلت المرتبة الرابعة بنسبة  ،%)٤١,٦(

  %).١,٣(األخرى احتلت المرتبة األخیرة بنسبة 
دمة في اإلنتاج هو مستوى جید حیث أن أغلب اآلالت المستخدمة في مستوى اآلالت المستخ. ٣

العملیة اإلنتاجیة في قطاع صناعة المالبس في قطاع غزة هي آالت مستوردة سواء كانت جدیدة 
حیث  ،وقد ساعد وجود هذه اآلالت على استخدام الطرق الحدیثة في اإلنتاج ،أو مستعملة
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حدیثة في  اً من مصانع المالبس تستخدم طرق%) ٨٧,٣(أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أن 
  .تصنیع وتصمیم المالبس

  

مصادر المنافسة التي تتعرض لها صناعة المالبس في و تسویق الخاصة ب استنتاجات ٧,١,٥
مكانیة قطاع غزة ٕ   :اإلحالل محل السلع المستوردة، وا

منتجات مصانع المالبس لتسویق  ةالسوق الرئیسی ة في قطاع غزة هيعتبر السوق المحلیت. ١
بینما تعتبر نسبة  ،%)٧٢(حیث یحتل المركز األول وكانت نسبته  ،العاملة في قطاع غزة

سرائیل والدول العربیة واألجنبیة متدنیة ٕ  ،تسویق منتجات المالبس في سوق الضفة الغربیة وا
  %).٤( ،%)٨( ،%)١٢( ،%)٤(واحتلت المراتب التالیة على الترتیب 

السیاسیات اإلسرائیلیة على المعابر من أهم المعوقات التي ئج الدراسة المیدانیة أن أظهرت نتا. ٢
باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة  ،تواجه أصحاب مصانع الخیاطة في تسویق منتجات مصانعهم
وضعف القدرة على المنافسة  ،استیراد المواد الخام مما یضعف القدرة التنافسیة للمنتجات الوطنیة

وعدم االهتمام بالدعایة الالزمة لإلنتاج المحلي بالمقارنة بما یحدث  ،جات المستوردةأمام المنت
  .كذلك هبوط النشاط االقتصادي ،لإلنتاج األجنبي

أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أن المنافسة بین المنتجات المحلیة داخل سوق قطاع غزة . ٣
یلیها  ،األول في درجات المنافسة والمنتجات المستوردة وخصوصًا الصینیة تحتل المركز

ثم منتجات قطاع  ،المصریةتلیها المنتجات  ،المنتجات التركیة في منافستها لمنتجات قطاع غزة
  .المنتجات السوریةوأخیرا  ،ثم المنتجات اإلسرائیلیة ،ثم منتجات الضفة الغربیة ،غزة
هم العوامل التي تمكن منتج كما أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة أن تخفیض األسعار من أ. ٤

المالبس المحلي من منافسة المنتجات المستوردة والقدرة على اإلحالل محلها وكانت نسبتها 
ثم یلیها في  ،%)٥٣,٨(یلیها في المرتبة الثانیة تحسین مستویات الجودة بنسبة  ،%)٦٩,٢(

رتبة الرابعة تنویع المنتجات ثم یلیها في الم ،%)٤٣,٦(المرتبة الثالثة تقدیم منتجات جدیدة بنسبة 
حیث یتطلب تقدیم المنتجات الجدیدة والتنویع االهتمام بالشكل والدعایة %). ٤١(بنسبة 

واإلعالن وذلك حتى یقتنع المستهلك الفلسطیني بمنتج المالبس المحلي وتفضیله على المنتج 
  .المستورد
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  :التوصیات ٧,٢
وألجل تطویر الدور التنموي الذي یقوم به قطاع  ،في ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

فإن الباحثة تقترح مجموعة من التوصیات والسیاسات التطبیقیة  ،صناعة المالبس في قطاع غزة
 ،واألسواق الخارجیة ة لصناعة المالبس في السوق المحلیةالتي تساهم في تعزیز القدرة التنافسی

وهذا  ،سیاسات العملیة القابلة للنهوض بهذا القطاعوذلك من خالل اتخاذ عدد من اإلجراءات وال
وقد قسمت التوصیات إلى عدة جهات  ،یتطلب تضافر جهود األطراف المعنیة بهذه الصناعة

  :على النحو التالي
  

 :توصیات خاصة بالحكومة الفلسطینیة ومتخذي القرار ٧,٢,١
 ا، القائمة الصناعیة المناطق وتحدیث تطویر ً قامة حالی ٕ  جدیدةة داخلی صناعیة مناطق وا

 .الالزمة الخدمات توفیر مع میسرة، بشروط المستثمرین على وعرضها ومتطورة،
 ا .المحلیة السوق في الفلسطینیة للصناعات مؤقتة حمایة توفیر ً  فرض إمكانیة لعدم ونظر

 الدولیة، المعابر على الفلسطینیة السیطرة عدم ظل في الوطنیة للمنتجات جمركیة حمایة
 میسرة، قروض أو إعفاءات، شكل على الوطنیة الصناعیة للمنتجات دعم تقدیم فیمكن

 .والكهرباء المیاه أسعار وبخاصة اإلنتاج، مستلزمات أسعار دعم أو
 مثل ذلك، تضمن التي المؤسسات دعم خالل من والجودة المواصفات على التأكید 

  .والمقاییس المواصفات مؤسسة
  

 :اعة المالبس الفلسطینیة والغرف التجاریةتوصیات خاصة باتحاد صن ٧,٢,٢

  یتمثل الدور األساسي المطلوب من اتحاد صناعة المالبس الفلسطیني في اإلسراع في
تأسیس حاضنات تجاریة للتغلب على مشكلة صغر حجم المصانع العاملة في صناعة 

نات إذ أن الحاض ،والذي بدوره یعیق إمكانیات إعادة هیكلة هذه المصانع ،المالبس
المقترحة یمكن أن تعمل على توفیر خدمات إنتاجیة وتسویقیة مشتركة لعدد كبیر من 

 .المنتجین وتجنبهم االزدواجیة في االستثمار
 ووزارة الصناعة لحل  ،كما البد من التنسیق مع وزارة المالیة لترتیب األمور الضریبیة

 ،جال التدریبإضافة إلى تنسیق نشاطات هذه المؤسسات في م ،قضایا الترخیص
 .والزیارات والمشاركة في المعارض التجاریة

  أما مراكز التدریب فال بد من تطویر قدراتها لمواكبة التطورات العالمیة في الموضة
 .واألزیاء لتصبح قادرة على إمداد الصناعة بالمهارات الالزمة إلعادة الهیكلة
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 :توصیات خاصة بمؤسسات القطاع العام ٧,٢,٣
العام هو توفیر حمایة مؤقتة تتالشى األساسي المطلوب من مؤسسات القطاع  یتمثل الدور

  :وذلك من خالل ،تدریجیًا لصناعة المالبس
  مراقبة االستیراد وحصر العملیة بترخیص مسبق من وزارة االقتصاد الوطني الفلسطیني

 .مع دراسة فرض جمارك على المالبس المستوردة
 لضمان وصول البضائع إلى السوق في الوقت المحدد تقلیل اآلثار السلبیة لإلغالقات. 
  تسهیل االتصال بین الشركات الفلسطینیة والشركات األجنبیة من خالل المعارض والسفر

 .للخارج
 واألزیاء والقص ،البد من تحدیث وتحسین قدرات مراكز ومعاهد التدریب في التصمیم. 
 وقیةإنشاء مركز للمواصفات والمقاییس ومركز للبحوث الس. 
  ضرورة اعتماد نظام اإلدخال المؤقت الذي یعفي المواد الخام الالزمة لإلنتاج المعد

 .للتصدیر من الرسوم الجمركیة
  القص ،الصباغة ،النسیج(تحفیز االستثمار في الحلقات المفقودة في هذا القطاع، 

 .بعد التأكد من جدوى االستثمار في هذه المشاریع) والتصمیم
 االتفاقیات التجاریةواالستفادة من  ،األسواق العالمیةورات متابعة تط. 
 تفعیل دور الملحقیات التجاریة في السفارات الفلسطینیة في الخارج. 

  
 :بأصحاب مصانع الخیاطة العاملة في قطاع غزةتوصیات خاصة  ٧,٢,٤

  یتمثل الدور األساسي المطلوب من منتجین المالبس العمل على اإلسراع في إنتاج
إذ البد من تحدید خطة  ،ممیزة وبتكلفة معقولة تمكنها من المنافسة عالمیاً مالبس 

عمل تبنى على معرفة التطورات والتوجهات في األسواق العالمیة ومتابعتها من حیث 
والموضة واألزیاء وأذواق المستهلكین ثم تحدید األسواق وتحدید  ،مراكز االستهالك

اجي والتسویقي الالزم لهذه الشریحة من البدائل المتاحة من حیث المزیج اإلنت
 .األسواق

  العمل على تطویر أنظمة إداریة فعالة وأیدٍ عاملة مدربة ومرنة للعمل كفریق واحد
 ،بشكل یحقق مرونة أكبر في اإلنتاج والتجاوب السریع وتسلیم البضاعة في موعدها

 .واإلبداع في التصمیم واألزیاء
 والصناعة  ،والمالیة ،صة وزارات االقتصادالتنسیق مع المؤسسات الرسمیة خا

والمؤسسات الداعمة للتشاور وتحدید المهام والمسئولیات المناطة بكل جهة من أجل 
 .كلةتوفیر مقومات النجاح إلستراتیجیة إعادة الهی
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  كما أن منتجي المالبس مطالبون بالعمل على خلق تحالفات إستراتیجیة مع
وذلك لضمان الحصول  ،ویق والتوزیع واالستثمارالشركات العالمیة في مجال التس

 .على المعرفة التقنیة والتصامیم الناجحة
  
  

  :الدراسات المقترحة
 ." القدرة التنافسیة لقطاع صناعة المالبس في فلسطین وآفاق تطورها" .١
 ".نحو أسالیب حدیثة في تطویر قطاع صناعة المالبس في فلسطین" .٢
 ".في فلسطین وآفاق التنمیة ة قطاع صناعة المالبسهیكل إعادة" .٣
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  المراجع العلمیة
  :الكتب العربیة: أوالً 
الطبعة  ،مناهج البحث في العلوم النفسیة والتربویة ،)٢٠٠٦(رجاء  ،أبو عالم  ١

  .مصر ،القاهرة ،دار النشر للجامعات ،الخامسة
 ،الطبعة األولى ،حصاء التطبیقياإل ،)٢٠٠٧(ومحمود هندي  ،عبد الرحمن ،أبو عمه  ٢

  .الریاض ،دار العبیكان لألبحاث والتطویر
 شباب مؤسسة ،والتصنیع الصناعة اقتصادیات ،)١٩٩٢( محروس محمد إسماعیل،  ٣

  .العربیة مصر جمهوریة اإلسكندریة، الجامعة،
  .العراق ،دار الفارابي ،مفهوم التنمیة االقتصادیة ،)١٩٨٦(كاظم  ،حبیب  ٤
 ،الطبعة األولى ،أسس ومبادئ البحث العلمي ،)٢٠٠٢(وفاطمة صابر  ،میرفت ،اجةخف  ٥

  .مصر ،اإلسكندریة ،دار اإلشعاع الفنیة
 العربیة، الوحدة دراسات مركز ،"الحصار تحت العربي االقتصاد" ،)١٩٨٩(ي رمز  زكي،  ٦

  .لبنان بیروت،
 دار ،أسالیبه- أدواته- مفهومه :العلمي البحث ،)١٩٩٩( وآخرون ذوقان عبیدات،  ٧

  .األردن عمان، المجدالوي،
دار  ،الطبعة األولى ،مبادئ في التنمیة والتخطیط االقتصادي ،)١٩٩٢(حربي  ،عریقات  ٨

  .األردن ،عمان ،الفكر للنشر والتوزیع
مكتبة عین  ،"دراسة تحلیلیة" التنمیة االقتصادیة  ،)١٩٨٦(محمد العدل  ،علي ،لطفي  ٩

  .القاهرة ،شمس
  :النشرات والدوریات: ثانیاً 
االقتصاد الفلسطیني ومعوقات االستثمار كأحد أهم معوقات  ،)٢٠٠٩(نسیم  ،أبو جامع  ١

  . ٢٣- ١٩صفحة  ،فلسطین ،غزة ،التنمیة
في الحد من مشكلة البطالة في  وأهمیتهاالمشاریع الصغیرة  ،)٢٠٠٦(فوزي  ،أبو جزر  ٢

  .١٣٣صفحة  ،فلسطین ،غزة ،فلسطین
مستقبل القطاع الصناعي في فلسطین مع إشارة خاصة ): ١٩٩٥(سامي  ،و ظریفةأب  ٣

  .فلسطین ،غزة ،المؤسسة العربیة الفنیة للتنمیة ،إلى قطاع غزة
ورقة عمل حول المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي ): ٢٠٠٦(سامي  ،أبو ظریفة  ٤

م دراسي حول تشجیع یو : في. ودور وزارة االقتصاد الوطني في دعم المنتج الوطني
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  .فلسطین ،غزة ،كلیة التجارة في الجامعة اإلسالمیة ،المنتج الوطني
ورقة عمل حول المدن والمناطق الصناعیة الفلسطینیة ): ٢٠٠٦(شریف  ،أبو كرش  ٥

كلیة التجارة في  ،مؤتمر تنمیة وتطویر قطاع غزة بعد االنسحاب: في. "واقع وطموحات"
  .فلسطین ،غزة ،الجامعة اإلسالمیة

التعداد العام للسكان والمساكن  ،)٢٠٠٨( ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  ٦
  .فلسطین ،رام اهللا ،والمنشآت

 ،رام اهللا ،سلسلة المسوح االقتصادیة ،)٢٠٠٩( ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني  ٧
  .فلسطین

لجاهزة في قطاع غزة إنتاجیة العمل في صناعة المالبس ا): "٢٠٠٤(حمدونة، توفیق   
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معهد البحوث والدراسات العربیة، )"٢٠٠٢- ١٩٨٧(

  .القاهرة
دائرة  ،)ورؤیة نقدیة واقع(لصناعات التحویلیة في فلسطین ا ،)٢٠٠٣(محمد  ،الراعي  ٨

-٥٢صفحة  ،فلسطین ،غزة ،الوطنيوزارة االقتصاد  ،الدراسات والسیاسات االقتصادیة
٥٣.  

 ،صحیفة دنیا الوطن ،اإلطار العام للتنمیة في فلسطین ،)٢٠١٠(محمد  ،شقورة  ٩
  .فلسطین

 ".الواقع واالفاق"ورقة عمل بعنوان أي تنمیة لفلسطین ): ٢٠٠٥(غازي  ،الصوراني  ١٠
كلیة  ،مؤتمر االستثمار والتمویل في فلسطین بین آفاق التنمیة والتحدیات المعاصرة: في

  .فلسطین ،غزة ،معة اإلسالمیةالتجارة في الجا
 ،واقع الصناعة والتجارة في الضفة الغربیة وقطاع غزة): ٢٠٠٦(غازي  ،الصوراني  ١١

  .فلسطین ،غزة
مركز الزیتونة  ،اآلثار االقتصادیة للحصار على قطاع غزة): ٢٠٠٩(غازي  ،الصوراني  ١٢

  .لبنان ،بیروت ،للدراسات واالستشارات
ورق عمل بعنوان نحو تحقیق تنمیة ثابتة وقابلة ): ٢٠٠٦ر ینای(ماهر  ،الصیفي  ١٣

مؤتمر تنمیة وتطویر قطاع : في. "للتكیف االولویة لألبعاد االجتماعیة وفاعلیة التطبیق
  .فلسطین ،غزة ،كلیة التجارة في الجامعة اإلسالمیة ،غزة بعد االنسحاب

مركز  ،)یر اقتصاديتقر (حصاد عام على حصار قطاع غزة ): ٢٠٠٨(ماهر  ،الطباع  ١٤
  .لبنان ،بیروت ،الزیتونة للدراسات واالستشارات

معهد أبحاث السیاسات  ،نحو صیاغة رؤیة تنمویة فلسطینیة): ٢٠٠٥(سمیر  ،عبد اهللا  ١٥
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  .فلسطین ،رام اهللا ،)ماس(الفلسطیني االقتصادیة 
 السنة ي،االقتصاد صامد ،فلسطین في التنمیة إستراتیجیة ،)١٩٩٣( عاطف عالونة،  ١٦

  .األردن عمان، والتوزیع، للنشر الكرمل دار ،٩٤عشر،العدد  الخامسة
إدارة  ،واقع القطاع الصناعي الفلسطیني): ٢٠٠٤(وعبد الفتاح نصر اهللا  ،طاهر ،عواد  ١٧

  .فلسطین ،غزة ،الدراسات والتخطیط بوزارة الصناعة
صناعة النسیج والمالبس  المشاكل والمعوقات التي تواجه فرع ،)٢٠٠٦(فؤاد  ،عودة  ١٨

  .٧٠٢- ٧٠٠صفحة  ،فلسطین ،غزة ،في قطاع غزة والسبل المقترحة لمعالجتها
 العقبات التشغیل، على الفلسطیني االقتصاد قدرة ،)١٩٩٢( العمالیة الدراسات مركز  ١٩

  .فلسطین اهللا، رام ،التنمیة ومداخل
 ،المراقب االقتصادي واالجتماعي ،)ماس(معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطینیة   ٢٠

  .فلسطین ،القدس ،٢٠٠٩كانون أول 
إعادة هیكلة صناعة المالبس في فلسطین للتكیف مع " ،)٢٠٠٠(باسم  ،مكحول  ٢١

معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني  ،"المتغیرات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة
  .فلسطین ،القدس ،)ماس(

سرائیل" ،)١٩٩٧(لوندین دیستریمو وب ،أنطوان ،منصور  ٢٢ ٕ عالقات التعاقد من : فلسطین وا
 ،)ماس(معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني  ،"الباطن في صناعة المالبس

  .فلسطین ،القدس
 ،"فلسطین في الصناعي القطاع واقع" ،)٢٠٠٤( عواد وطاهر الفتاح، عبد اهللا، نصر  ٢٣

  .فلسطین غزة، والتخطیط، للدراسات العامة ةاإلدار  الوطني، االقتصاد وزارة
: المشروعات الصغیرة في فلسطین): ٢٠٠٥(وغازي الصوراني  ،عبد الفتاح ،نصر اهللا  ٢٤

  .فلسطین ،غزة ،واقع ورؤیة نقدیة
 اهللا،رام  ،)١٩٩٧( االقتصادیة التنمیة خطة الفلسطینیة، الدولي والتعاون التخطیط وزارة  

  .فلسطین
 ،)٢٠٠٠-١٩٩٨( االقتصادیة التنمیة خطة الفلسطینیة، الدولي والتعاون خطیطالت وزارة  ٢٥

  .فلسطین اهللا،رام 
 ،)٢٠٠٣-١٩٩٩( االقتصادیة التنمیة خطة الفلسطینیة، الدولي والتعاون التخطیط وزارة  ٢٦

  .فلسطین اهللا،رام 
  .فلسطین ،غزة ،)٢٠٠٨(خطة تعزیز الصمود  ،وزارة التخطیط الفلسطینیة  ٢٧
  .فلسطین ،غزة ،)٢٠٠٩(خطة اإلغاثة والطوارئ  ،وزارة التخطیط الفلسطینیة  ٢٨
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عادة االعمار  ،وزارة التخطیط الفلسطینیة  ٢٩ ٕ   .فلسطین ،غزة ،)٢٠٠٩(خطة التأهیل وا
  .فلسطین ،غزة ،)٢٠١٠-٢٠٠٩(خطة التنمیة الفلسطینیة  ،وزارة التخطیط الفلسطینیة  ٣٠
  .فلسطین ،غزة ،)٢٠١٢-٢٠١١(خطة التنمیة الفلسطینیة  ،وزارة التخطیط الفلسطینیة  ٣١
  :الرسائل العلمیة: ثالثاً 
رسالة  ،"اآلفاق التنمویة لقطاع الصناعات الغذائیة في فلسطین" ،)٢٠٠٦(بشیر  ،قفة  ١

  .فلسطین ،غزة ،الجامعة اإلسالمیة ،كلیة التجارة ،ماجستیر غیر منشورة
 المحتلة األراضي في التنمیة عملیة دفع في نیعالتص أهمیة" ،)١٩٩٤(ة أسام نوفل،  ٢

 االقتصادیة الدراسات كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة ،"الجدیدة التصورات ظل في
  .السودان الخرطوم، جامعة واالجتماعیة،

  :المقابالت الشخصیة: رابعاً 
س رئیس اتحاد مصانع الخیاطة وعضو مجل ،محمد أبو شنب/ عدة مقابالت مع السید  ١

  .٢٠١٠مارس  ٣٠بتاریخ  ،إدارة االتحاد العام للصناعات الفلسطینیة
 ،مسئول إدارة المشاریع في اتحاد صناعة المالبس ،باسل قندیل/ مقابلة مع المهندس  ٢

  .٢٠١٠مارس  ٣٠بتاریخ 
في الفترة بین  ،وزارة االقتصاد الوطني الفلسطیني ،أسامة نوفل/ عدة مقابالت مع األستاذ  ٣

  .أغسطس ٢٨إلى  مایو ٧
  

  :المراجع باللغة االنجلیزیة: خامساً 
Khalidi, Raja (٢٠٠٧), “The Palestinian Arab Regional Economy in Israel: 
Sixty Years of De-Development… And Occupation?”,  Institute for 
Palestine Economic Policy Research (MAS), Ramallah, Palestine.  

١  

Lieberman، Ira. (١٩٨٩). Industrial Restructuring: Policy and Practice. 
World Bank، Washington. 

٢  

Mathieu، N. (١٩٩٦). Industrial restructuring World Bank Experience، 
Future Challenges. World Bank، Washington DC. 

٣ 

Migdad, Mahammed (١٩٩٩), Performance Analysis of Small Scale 
Industries, in Gaza Strip, ph. D. theses, Bradford University, UR. 

٤  

Meyanathan، Saha D. and Jaseem Ahmed. (١٩٩٤). “Managing Restructuring 
in the Textile and Garment Sub-sector: An Overview Managing 
Restructuring in the Textile and Garment Sub-Sector: Examples from Asia. 
Economic Development Institute of the World Bank، Washington DC. 

٥  

United Nations Statistics Division (٢٠٠٤)، International Standard 
Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)، Revision ٤، 
New York، USA. 

٦  
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  غزة. الجامعة اإلسالمیة
ــعمادة الدراسـات العل   یاـــــــ

ــــكل ـــ ـــــ ـــــیة التـــــ ــ ــ ـ ـــ ــــ ــ ــ ــــ ـ   ـجارةــــــ
ـــقسم إدارة األعم ــ ــــ ـــــــ ــــ   ـالـــــ

  
  

  :أختي الكریمة, أخي الكریم
  ,,,تحیة طیبة وبعد

  
, ستبانة إلى التعرف على واقع صناعة المالبس في محافظات قطاع غزةتهدف هذه اال       

والتغلب على كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه , بهدف النهوض باالقتصاد الفلسطیني
وذلك . والعمل على إیجاد االستراتجیات التي تمكن من االرتقاء بهذه الصناعة, الصناعة

وقد تم تصمیم االستبانة , رجة الماجستیر في إدارة األعمالاستكماًال لمتطلبات الحصول على د
  :بعنوان هوبغرض جمع البیانات التي تساعد في إتمام هذا البحث و 

  
  "واقع وآفاق تنمیة قطاع صناعة المالبس في فلسطین"

  )دراسة حالة قطاع غزة(

, قطاع غزة نع الخیاطة العاملة فيامع العلم أن هذه االستبانة موجهة ألصحاب ومدراء مص
مع العلم أن البیانات الواردة فیها هي ألغراض البحث العلمي , فالرجاء تعبئة هذه االستبانة بدقة

  .ولن یتم نشرها أو إعالنها لغیر هذا الغرض
  

  ,,,شاكرین لكم حسن تعاونكم
  
  

  احثةالب                                                                                 
  ربا سلیم وافي                                                                              

 )١(ملحق رقم 
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  -:بیانات شخصیة: أوالً 
 أنثى  ذكر                        :الجنس .١

 دراسات علیا      سبكالوریو  دبلوم متوسط      ثانویة عامة فأقل     :المؤهل العلمي .٢

 صاحب ومدیر المصنع  مدیر المصنع      صاحب المصنع     :تعبئة االستبانةالذي قام ب .٣

  :.....................عدد سنوات الخبرة .٤
  -:بیانات خاصة بالمنشأة: ثانیاً 

 سنة: ....................... العمر الزمني للمنشأة .٥

 :عنوان المنشأة حسب المحافظة .٦

  محافظة الوسطى       محافظة جنوب غزة       محافظة شمال غزة      غزةمحافظة   

 ال  نعم               :                       یوجد ترخیص للمنشأة .٧

 ال    نعم          :  المنشأة عضو في اتحاد صناعة المالبس بغزة .٨

 :تقدم االتحادات الصناعیة تسهیالت في اإلجراءات القانونیة الخاصة بتسجیل المنشأة .٩

 ال اعلم          إلى حد ما             ال                نعم  
  :        الشكل القانوني للمنشأة .١٠

  شركة مساهمة خاصة  شركة تضامن          منشأة فردیة               

  جمعیة تعاونیة صناعیة  شركة مساهمة عامة       
 -:منشأةالمستثمر في ال المال رأس حول بیانات :ثالثاً 

  :المصنع فیه بدأ الذي المال رأس مقدار .١١

 فأكثر$ ٣١٠٠٠     $ ٣٠٠٠٠-$٢١٠٠٠   $  ٢٠٠٠٠-$١٠٠٠٠    $١٠٠٠٠أقل من  
  :حالیاً  المستثمر المال رأس مقدار .١٢

 فأكثر$ ٣١٠٠٠      $ ٣٠٠٠٠-$٢١٠٠٠   $ ٢٠٠٠٠-$١٠٠٠٠  $  ١٠٠٠٠قل من أ 
  )إجابة من أكثر یاراخت یمكن: (طریقة تمویل المنشأة. ١٣

  ........%بنكیة قروض                    ..........%ذاتي تمویل 
  ........ % حكومیة غیر جمعیات قروض      ...... % خارجیة مؤسسات من قروض 
  المصنع؟ في الربح لمعدل تقییمكم هو ما. ١٤
  جداً  جید                  جید             مقبول 
  :االستثمار مؤسسات من المالیة الخدمات أو المصرفیة التسهیالت ضعف من المصنع نيیعا. ١٥

  إلى حد ما                 ال                 نعم 
  تقدم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة تسهیالت لعملیة التمویل؟. ١٦

  ال اعلم          إلى حد ما              ال                    نعم 
  تقوم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة بدور الوسیط بین المنشأة وأي جهة تمویلیة؟. ١٧
  ال اعلم          إلى حد ما          ال                         نعم 
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  توفر االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة فرص تمویلیة جیدة لدعم منشآت المالبس؟. ١٨
  ال اعلم         إلى حد ما                ال                    نعم  
  هل ستقوم بالتوسع في اإلنتاج؟, في حال توفرت فرص تمویلیة جیدة. ١٩
  ال            نعم     

  -:خاصة بالعمال بیانات: رابعاً 
  عامالً .................... كم عدد العمال في المنشأة؟ . ٢٠
  :التعلیمي للعمالالمستوى . ٢١

  دراسات علیا  بكالوریوس  دبلوم  ثانویة عامة فأقل  المستوى التعلیمي للعمال
          العدد

  
  )یمكن اختیار أكثر من إجابة(ما هو األساس المعتمد في تشغیل العمال في المصنع عند الحاجة؟ . ٢٢
  ...............................حدد, غیر ذلك    راتب منخفض    قرابة       كفاءة    
  :متوسط رواتب العاملین في المصنع شهریاً . ٢٣

  العامل غیر الفني  العامل الفني  
      العدد

      متوسط الراتب
  

  )یمكن اختیار أكثر من إجابة: (تقدم المنشأة للعمال التأمینات التالیة. ٢٤

  ...............حدد , نات أخرىتأمی    یوجد تأمین مما سبقال    تأمین صحي   ضد حوادث العمل 
  )یمكن اختیار أكثر من إجابة: (المزایا المقدمة للعمال. ٢٥
  .ال یوجد مزایا مما سبق     حوافز وهدایا دورات تدریبیة    وجبات طعام       واصالت م 
  تاجیة؟تقوم المنشأة بعقد دورات تدریبیة للعمال في المجاالت اإلداریة أو الفنیة أو اإلن. ٢٦
  ال نعم                     
  تقوم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة بعقد دورات تدریبیة للعمال؟. ٢٧
  ال نعم                     
  تقوم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة بدور في ضمان الحقوق الخاصة بالعمال؟. ٢٨
  ال  نعم                      
هل ستقوم بزیادة عدد , حال توفر دعم من قبل االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة للعمال في. ٢٩

  ال  نعم                العمال في المصنع؟               
  -:آلالتخاصة بالمواد الخام وا بیانات: خامساً 

  ال  نعم       المواد الخام المستخدمة في صناعة المالبس متوفرة على مدار السنة؟  . ٣٠
  )حدد النسبة: (سوقمن ) المواد الخام(مات اإلنتاج یتم توفیر مستلز . ٣١
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  .........%إسرائیل      ......... %الضفة الغربیة          ........%قطاع غزة  
  % .........الدول األجنبیة      ..........%الدول العربیة  
  )حدد النسبة): (المواد الخام(آلیة إدخال مستلزمات اإلنتاج . ٣٢
  .................%معابر وأنفاق       ..............%أنفاق           .............%معابر  
  حدیثة                 تقلیدیة       :  یتم إنتاج المالبس بطریقة. ٣٤
 ؟تغیرت طرق التصنیع والتصمیم منذ نشأة المصنع. ٣٥

  تغیرت بشكل كبیر  تغیرت قلیًال          لم تتغیر        
  ما هي أنواع اآلالت المستخدمة في اإلنتاج؟. ٣٦

   مستوردة مستعملة       مستوردة        محلیة مستعملة           محلیة 
  كیف یقوم المصنع بأعمال الصیانة وتصلیح اآلالت؟. ٣٧

   ................حدد, أخرى   ركات صیانة محلیةاالستعانة بش   عن طریق جهود ذاتیة في المصنع 
  % ......................كم نسبة الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة إلى الطاقة الكلیة . ٣٨
  )یمكن اختیار أكثر من إجابة(فما سبب ذلك؟ , في حالة لم یعمل المصنع بالطاقة اإلنتاجیة الكاملة. ٣٩
  للخارج                   معوقات إسرائیلیة تمنع من التصدیروجود           ضعف الطلب المحلي 
  وجود منافسة قویة داخل السوق المحلیة              نقص المواد الخام 

  .........................................................أخرى                   حدد أسباب  
  لتجاریة تسهیالت للحصول على المواد الخام؟تقدم االتحادات الصناعیة والغرف ا. ٤٠

  إلى حد ما     ال              نعم          
  ال نعم           ؟   هل ستقوم بزیادة اإلنتاج, في حال توفر المواد الخام. ٤١
  ال            نعم                   :اإلنتاج وزیادة لتطویر خطة تتوفر. ٤٢
  )إجابة من أكثر اختیار یمكن: (على تتركز الخطة فإن نعم اإلجابة كانت إذا

  المنتج نوعیة تحسین        اإلنتاج كمیة ةزیاد        جدیدة أصناف إنتاج 
  :بالتسویق خاصة بیانات: اً دسسا

 ؟للمنتجات الترویج عملیة تتم كیف. ٤٣

  مبیعات مندوب عبر عینات عرض               بالصحف إعالن 
  ىأخر  أسالیب              والتلفزیون ادیوالر  
  )من إجابة یمكن اختیار أكثر: (أسواق البیع. ٤٤
  .........% إسرائیل    ...........% الغربیة الضفة        .........% غزة قطاع 
  .......... % األجنبیة الدول       ........% العربیة الدول 
  التسویق؟ عملیة في اتمعوق أي المنشأة تواجه هل. ٤٥

  ال                          نعم 
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  )األولویة حسب رتب(؟ أكبر بشكل المنافسة على قدرتك تكمن األسواق أي في. ٤٦

    الخارج سوق       إسرائیل سوق     الغربیة الضفة سوق               غزة قطاع سوق 
  )إجابة من أكثر اختیار یمكن( المحلیة؟ السوق داخل ردةالمستو  السلع منافسة على التغلب یمكن كیف. ٤٧
  الجودة مستویات بتحسین              األسعار بتخفیض 
  جدیدة منتجات تقدیم               المنتجات تنویع 
  )األهمیة حسب( :لمنتجك التالیة المنتجات منافسة درجات رتب. ٤٨
  مصر منتجات     إسرائیل منتجات    الغربیة ةالضف منتجات           غزة قطاع منتجات 
  ................حدد, أخرى منتجات        منتجات الصین                 تركیا منتجات 
  تقدم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة تسهیالت لعملیة تسویق المنتج؟. ٤٩
  ال اعلم      إلى حد ما              ال          نعم           
  \تقوم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة بعمل معارض تجاریة لبیع المنتج؟. ٥٠
  ال اعلم                إلى حد ما  ال                      نعم   
  تقوم االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة بعمل حمالت تعریفیة بالمنتج؟. ٥١
  ال اعلم    إلى حد ما                    ال       نعم          
  یقدم الملحق التجاري الفلسطیني في السفارات في الخارج دور في عملیة تسویق المنتج؟. ٥٢
  ال اعلم                 إلى حد ما  ال                      نعم  
هل ستقوم بزیادة , والملحق التجاري, ةوالغرف التجاری, في حال توفر دعم من قبل االتحادات الصناعیة. ٥٣

     ال نعم           اإلنتاج؟  
  :التي تواجه المنشأة والمعوقات بالمشاكل خاصة بیانات :اً سابع

 :نظرك وجهة من األهمیة حسب مصنعك تواجه التي التالیة المشاكل رتب. ٥٤

  االتحادات الصناعیة والغرف التجاریة ضعف دور ضعف التیار الكهربائي وانقطاعه المتكرر              

  القیود اإلسرائیلیة وما یصاحبها من إجراءات تعسفیة  نقص مصادر التمویل وضعف التسهیالت المصرفیة    

 ضعف الجودة     ضعف القدرة اإلداریة على تخطیط اإلنتاج والمخزون   

  ..........................................................................................حدد, مشاكل أخرى 

  ال أعلم      ال          نعم       ك  صناعت دعم في الفلسطیني االستثمار تشجیع قانون یساهم. ٥٥

  ال أعلم       ال          نعم         المحلیین المنتجین دعم في بدورها الوطني االقتصاد وزارة تقوم. ٥٦
  لالرتقاء باالقتصاد الفلسطیني؟ المستقبل في صناعة المالبس لتطویر اقتراحاتك هي ما .٥٧

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................  
   بارك اهللا فیكم
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  أسماء السادة المحكمین
  :فیما یلي قائمة بأسماء األساتذة الذین تفضلوا مشكورین بتحكیم االستبانة الخاصة بالبحث

  
  المؤسسة  االسم

  الجامعة اإلسالمیة  خلیل النمروطي. د
  الجامعة اإلسالمیة  رشدي وادي. د
  الجامعة اإلسالمیة  سمیر صافي. د

  الجامعة اإلسالمیة  لدین الرفاتيعالء ا. د
  وزارة التخطیط الفلسطینیة  أسامة نوفل . أ
  االتحاد العام للصناعات الفلسطینیة  محمد أبو شنب . أ

  
   
 

 )٢(ملحق رقم 


