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امللخص 1

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أهــم معّوقــات االســتثمار الخــاص قــي االقتصــاد الفلســطيني، فــي كل مــن املجــال 
عينــة  اختيــار  وتــم  الوصفــي،  التحليلــي  املنهــج  علــى  الدراســة  واعتمــدت  والقضائــي،  والقانونــي،  واالقتصــادي،  السيا�ســي، 
بالطريقــة امليّســرة، وبلــغ عــدد مفــردات العينــة 31 شــركة مــن الشــركات املدرجــة فــي ســوق فلسطيـــن لــأوراق املاليــة، التـــي 
عددهــا اإلجمالــي 47 شــركة فــي فتـــرة جمــع البيانــات، واملمتــدة مــن مطلــع تشريـــن ثانــي/ نوفمبـــر حتـــى 18 كانــون أول/ ديسمبـــر 
ســتخدم البـــرنامج اإلحصائــي )SPSS( إلجـــراء التحليــل اإلحصائــي للبيانــات والخـــروج بالنتائــج. إضافــة إلــى مقيــاس 

ُ
2018. وا

)One-way ANOVA(،وذلــك  واختبــار   ،)Cronbach›s Alpha( ألفــا  كرونبــاخ  ومعامــل   ،)Likert Scale( الخما�ســي  ليكــرت 
ســتخدم اختبــار شــيفيه )Scheffe( إليجــاد مصــدر الفــروق. 

ُ
الختبــار داللــة فــروق املتوســطات بيـــن أفــراد عينــة الدراســة، كمــا ا

وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج أبـــرزها:

: محور املعوقات السياســية: العبارة التـــي حصلت على أعلى درجة موافقة في محور املعوقات السياســية كانت )الحصار 
ً
أوال

اإلسرائيلي( بنسبة بلغت 94.8%، تليها سيطرة اسرائيل على املعابـر والحدود الخارجية الفلسطينية بنسبة %92.3.

: محــور املعوقــات االقتصاديــة: العبــارة التـــي حصلــت علــى أعلــى درجــة موافقــة فــي محــور املعّوقــات االقتصاديــة كانــت 
ً
ثانيــا

)تحكــم االحتــال اإلســرائيلي فــي إجـــراءات االستيـــراد والتصديـــر( بنســبة موافقــة بلغــت 92.3%، تليهــا تبعــات اتفاقيــة 
بنســبة %89.0. باريــس االقتصاديــة 

: محــور املعوقــات القانونيــة والقضائيــة: العبــارة التـــي حصلــت علــى أعلــى درجــة موافقــة فــي هــذا املحــور كانــت )ازدواجيــة 
ً
ثالثــا

التشــريعات والقوانيـــن بيـــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( بنســبة بلغــت 88.4%، وتعطــل عمــل املجلــس التشــريعي بنســبة 
83.9%، ثــم طــول فتـــرة التقا�ســي فــي النـــزاعات التجاريــة واملاليــة بنســبة %80.6.

: محــور معّوقــات اإلدارة العامــة: كانــت العبارتــان اللتــان حصلتــا علــى أعلــى درجــة موافقــة هــن )ُبطــئ إجـــراءات الحكومــة فــي ســداد 
ً
رابعــا

مســتحقات القطــاع الخــاص، وضعــف القــدرة علــى إيجــاد منافــذ تســويقية خارجيــة( بنســبة موافقــة بلغــت 83.2% لــكل منهمــا.

أوصت الدراسة بعدد من السياسيات واإلجـراءات التـي قد تساعد في تحسيـن بيئة االستثمار الخاص في االقتصاد الفلسطيني.

الكلمات املفتاحية: االستثمار، االستثمار الخاص، معوقات االستثمار، االقتصاد الفلسطيني.

املقدمة

لــق فــرص العمــل، وزيــادة الدخــل، مــا يســاهم فــي تقليــل 
َ

 فــي زيــادة النمــو االقتصــادي، وخ
ً
 رئيســا

ً
يلعــب االســتثمار دورا

معــدالت البطالــة والفقــر فــي املجتمــع. وعليــه اهتمــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بإصــدار القوانيـــن املنظمــة واملشــجعة 
لاســتثمارات املحليــة، والعربيــة، واألجنبيــة، فــي مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، التـــي حددهــا اتفــاق أوســلو املوقــع فــي 
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم معّوقات االستثمار الخاص قي االقتصاد الفلسطيني، في كل من املجال السيا�سي، 
: محــور املعوقــات السياســية: العبــارة التـــي 

ً
واالقتصــادي، والقانونــي، والقضائــي. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج أبـــرزها: أوال

حصلــت علــى أعلــى درجــة موافقــة فــي محــور املعوقــات السياســية كانــت )الحصــار اإلســرائيلي( بنســبة بلغــت 94.8%، تليهــا ســيطرة 
: محــور املعوقــات االقتصاديــة: العبــارة التـــي حصلــت 

ً
اســرائيل علــى املعابـــر والحــدود الخارجيــة الفلســطينية بنســبة 92.3%. ثانيــا

علــى أعلــى درجــة موافقــة فــي محــور املعّوقــات االقتصاديــة كانــت )تحكــم االحتــال اإلســرائيلي فــي إجـــراءات االستيـــراد والتصديـــر( 
: محــور املعوقــات القانونيــة والقضائيــة: 

ً
بنســبة موافقــة بلغــت 92.3%، تليهــا تبعــات اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة بنســبة 89.0%. ثالثــا

العبــارة التـــي حصلــت علــى أعلــى درجــة موافقــة فــي هــذا املحــور كانــت )ازدواجيــة التشــريعات والقوانيـــن بيـــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة( بنســبة بلغــت 88.4%، وتعطــل عمــل املجلــس التشــريعي بنســبة 83.9%، ثــم طــول فتـــرة التقا�ســي فــي النـــزاعات التجاريــة واملاليــة 
: محــور معّوقــات اإلدارة العامــة: كانــت العبارتــان اللتــان حصلتــا علــى أعلــى درجــة موافقــة هــن )ُبطــئ إجـــراءات 

ً
بنســبة 80.6%. رابعــا

الحكومــة فــي ســداد مســتحقات القطــاع الخــاص، وضعــف القــدرة علــى إيجــاد منافــذ تســويقية خارجيــة( بنســبة موافقــة بلغــت %83.2 
ــي قــد تســاعد فــي تحسيـــن بيئــة االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد  لــكل منهمــا. أوصــت الدراســة بعــدد مــن السياســيات واإلجـــراءات التـ

الفلســطيني.
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أيلــول عــام 1993 بيـــن منظمــة التحـريـــر الفلســطينية وحكومــة إســرائيل، التـــي قّســمت الضفــة الغربيــة إلــى ثــاث مناطــق هــي: )أ( 
و)ب( و)ج(، مــا عــدا القــدس الشــرقية املحتلــة، التـــي ضمتهــا ســلطة االحتــال اإلســرائيلي عنــوة بعــد احتالهــا للضفــة الغربيــة 
فــي عــام 1967م.  وبموجــب االتفــاق تخضــع املنطقــة )أ( إلــى ســيطرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية املدنيــة واألمنيــة، وتقــدر 
مســاحتها بحوالــي 18.0% مــن املســاحة الكليــة للضفــة الغربيــة، بينمــا تخضــع املنطقــة )ب( إلــى الســيطرة املدنيــة الفلســطينية 
فقــط، وتظــل الســيطرة األمنيــة فــي قبضــة االحتــال االســرائيلي، وتقــدر مســاحة املنطقــة )ب( بحوالــي 21.0%.  أمــا املنطقــة )ج( 

التـــي تبلــغ مســاحتها حوالــي 61.0% فتخضــع للســيطرة األمنيــة واإلداريــة اإلســرائيلية.

مــن ناحيــة أخـــرى خضعــت العاقــات االقتصاديــة بيـــن الطرفيـــن الفلســطيني واإلســرائيلي إلــى أحــكام وبنــود اتفــاق باريــس 
االقتصــادي املوقــع عــام 1994، التـــي ال يجــوز مخالفتهــا مــع أي اتفــاق آخـــر للعاقــات االقتصاديــة بيـــن الســلطة الفلســطينية 
والــدول األخـــرى.  وقــد جــاءت سياســات بـــروتوكول باريــس االقتصــادي املاليــة، والنقديــة، والتجــارة الخارجيــة املتعلقــة بالطــرف 
 فــي موضــوع االلتـــزام بالغــاف الجمركــي 

ً
 للسياســات املاليــة، والنقديــة، والتجاريــة اإلســرائيلية، خصوصــا

ً
الفلســطيني انعكاســا

اإلســرائيلي، وهيــكل الضرائــب غيـــر املباشــرة، حيــث إن بعــض الباحثيـــن وصــف جوهــر النظــام التجــاري لهــذا البـــروتوكول - 
االتفــاق - بأنــه اتحــاد جمركــي، لكّنــه مــن طــرف واحــد، وهــو الطــرف اإلســرائيلي )كنفانــي، 1996(.

 تأثـــر الوضــع االقتصــادي الفلســطيني باالنقســام السيا�ســي الداخلــي، فــي أعقــاب ســيطرة حـــركة 
ً
ــة

َّ
وممــا زاد الطيـــن بل

2007/6/14، وفرضهــا لســلطة األمــر الواقــع. فــي  بالقــوة املســلحة، علــى قطــاع غــزة  »حمــاس« 

مشكلة الدراسة

 إصــدار قانــون 
ً
بالرغــم مــن محــاوالت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تحسيـــن منــاخ االســتثمار فــي فلسطيـــن، خصوصــا

تشــجيع االســتثمار لســنة 1995 وتعديله ســنة 1998 وإنشــاء هيئة تشــجيع االســتثمار، إال أن االســتثمارات املحلية واألجنبية 
واجهــت العديــد مــن العقبــات واملعضــات، التـــي  تشــكل عوامــل طــاردة لاســتثمار فــي االقتصــاد الفلســطيني، بســبب االحتــال 
االسرائيلي وسياساته، وممارساته املضادة للتنمية، والقيود التـي يفرضها على حـركة انتقال العمل، ورأس املال، والبضائع، 
واألفــراد، والتجــارة الخارجيــة الفلســطينية، حيــث لعبــت حالــة عــدم االســتقرار السيا�ســي واالقتصــادي هــذه، وحالــة عــدم 
 فــي تباطــؤ وتذبــذب، أو تـــراجع معــدالت نمــو االســتثمار، وقــد ســجل االســتثمار الكلــي )الخــاص 

ً
 كبيـــرا

ً
اليقيـــن باملســتقبل، دورا

والعــام( باألســعار الثابتــة معــدل نمــو ســالب، بلــغ  -2.1% فــي عــام 2011، و-13.9% فــي عــام 2014.  بينمــا اتســمت معــدالت 
نمــو االســتثمار بالتذبــذب فــي أعــوام 2012 و2015 و2016، وبلغــت 19.0% و9.5% و5.7% علــى التـــرتيب )أنظــر جــدول 2(.

بــل  فحســب،  متـــراجعة  أو  متذبذبــة  ليســت  اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج  مــن  الخــاص  االســتثمار  نســب  أن  ُياحــظ  كمــا 
منخفضــة، وقــد تـــراوحت بيـــن 10.1% فــي عــام 2011 و18.6% فــي عــام 2013، بينمــا اتســمت بالثبــات تقريبــا حــول النســبة 

.)2 جــدول  )أنظــر  و2016  و2015،   ،2014 الســنوات  فــي   %15.0

تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما املعوقات الرئيسة لاستثمار الخاص في االقتصاد الفلسطيني؟

وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ما املعّوقات السياسية لاستثمار الخاص في االقتصاد الفلسطيني؟1- 

ما املعّوقات االقتصادية لاستثمار الخاص في االقتصاد الفلسطيني؟2- 

ما املعّوقات القانونية والقضائية لاستثمار الخاص في االقتصاد الفلسطيني؟3- 

هل تعزز أوضاع اإلدارة العامة بيئة االستثمار الخاص في االقتصاد الفلسطيني؟4- 

أهداف الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى أهــم معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، فــي كل مــن املجــال 
السيا�ســي، واالقتصــادي والقانونــي، والقضائــي واإلداري، ثــم محاولــة القتـــراح السياســات واإلجـــراءات التـــي قــد تســاعد فــي 

الحــد مــن التأثيـــر السلبـــي لهــذه املعّوقــات، ومعالجــة القيــود التـــي تواجــه عمليــة االســتثمار الخــاص فــي فلسطيـــن.
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فرضيات الدراسة

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α( فــي تقديـــرات أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات 1- 
االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني تعــزى إلــى متغيـــر القطــاع االقتصــادي الــذي تعمــل بــه الشــركة.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α( فــي تقديـــرات أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات 2- 
االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني تعــزى إلــى متغيـــر رأســمال الشــركة.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α( فــي تقديـــرات أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات 3- 
االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني تعــزى إلــى متغيـــر عــدد العامليـــن فــي الشــركة.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α( فــي تقديـــرات أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات 4- 
ــر الشــركة. ــر عــدد ســنوات الخبـــرة ملديـ االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني تعــزى إلــى متغيـ

أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة الدراســة فــي محاولتهــا التغلــب علــى معوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، الــذي مــن شــأنه 
توفيـــر البيئــة االســتثمارية املناســبة واملحفــزة لاســتثمار الخــاص، الــذي يلعــب دورا رئيســا فــي زيــادة النمــو االقتصــادي، وتوليــد 

فــرص العمــل، وزيــادة الدخــل، وتقليــل معــدالت البطالــة والفقــر فــي االقتصــاد الفلســطيني.

حدود الدراسة

الحــدود املكانيــة: طبقــت هــذه الدراســة علــى الشــركات املدرجــة فــي ســوق فلسطيـــن لــأوراق املاليــة، ومقرهــا فــي مدينــة - 
نابلس – فلسطيـن.

الحدود الزمانية: وهي فتـــرة توزيع وجمع بيانات االســتبانة، املمتدة من مطلع تشريـــن ثاني/ نوفمبـــر حتـــى 18 كانون - 
أول/ ديسمبـر 2018

الحــدود البشــرية: وهــم أفــراد عينــة الدراســة، املكونــة مــن مديـــري الشــركات املدرجــة فــي ســوق فلسطيـــن لــأوراق - 
املاليــة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

مفهوم االستثمار

يشيـــر  االســتثمار إلــى االنفــاق علــى األصــول الرأســمالية، كشــراء املعــدات واآلالت ووســائل النقــل الازمــة للمشــروعات 
اإلنتاجيــة، ويطلــق عليهــا األصــول الرأســمالية، إضافــة إلــى االســتثمار فــي املبانــي اإلنتاجيــة واملبانــي الســكنية، والتغيـــرات فــي 
 مــن وجهــة نظــر االقتصــاد القومـــي، أي أنــه اســتثمار 

ً
املخـــزون الســلعي خــال فتـــرة معينــة. وُيعــد االســتثمار اســتثماًرا حقيقيــا

يــؤدي إلــى زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة للمجتمــع )الحبيــب، 2011: 279(

محددات االستثمار الخاص.

يتأثـــر قــرار االســتثمار بعوامــل اقتصاديــة، وسياســية، واجتماعيــة، وقانونيــة، ويبقــى العامــل األكثـــر أهميــة بالنســبة 
للمســتثمر الخــاص عنصــر الربــح، حيــث يقــارن بيـــن تكلفــة تمويــل االســتثمار وبيـــن العائــد عنــه.  فــإذا كان العائــد أكبـــر مــن 
تكلفــة تمويــل االســتثمار يقــدم املســتثمر عليــه، والعكــس صـــحيح، حيــث يحجــم املســتثمر الخــاص عــن االســتثمار إذا كانــت 
تكلفــة تمويــل االســتثمار تفــوق العائــد منــه.  باإلضافــة إلــى قيــام املســتثمر الخــاص باملقارنــة بيـــن ســعر الفائــدة )تكلفــة تمويــل 
ــر  االســتثمار( وبيـــن الكفايــة الحديــة لــرأس املــال )معــدل العائــد الداخلــي( التخــاذ قــرار االســتثمار. وهنــاك عوامــل أخـــرى تؤثـ

علــى قــرار املســتثمر الخــاص أهمهــا:

 مهًما في 1- 
ً
التوقعات: حيث تلعب توقعات املستثمريـــن حول النشاط االقتصادي من حيث التفاؤل أو التشاؤم دورا
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التأثيـــر علــى قــرار املســتثمر الخــاص.  فعندمــا يســود شــعور التشــاؤم باملســتقبل لــدى املستثمريـــن فإنهــم يحجمــون 
عــن االســتثمار حتـــى عندمــا يكــون ســعر الفائــدة أقــل مــن معــدل الكفايــة الحديــة لاســتثمار، والعكــس صـــحيح فــي 

حالــة التفــاؤل )الحبيــب، 2011: 299(.

فــي 2-  تؤثـــر  الحقيقــي  اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج  فــي  االقتصــادي  النمــو  معــدالت  إن  حيــث  االقتصــادي:  النمــو  معــدل 
 مــن االســتثمار مرتبــط بالدخــل وهــو االســتثمار التبعــي. ففــي حالــة االزدهــار 

ً
زيــادة االســتثمار، خاصــة وأن قســما

االقتصــادي يـــزداد اإلنتــاج والتشــغيل، وتـــزداد املبيعــات واألربــاح، مــا يــؤدي إلــى زيــادة حجــم االســتثمار، والعكــس فــي 
حالــة الركــود واالنكمــاش االقتصــادي.

مخاطر االستثمار: حيث توجد عاقة عكسية بيـــن حجم االستثمار ومخاطره، مع افتـــراض بقاء العوامل األخـــرى 3- 
املؤثـــرة فيــه ثابتــة، فكلمــا ازدادت مخاطــره كلمــا قــل حجمــه، وتصنــف مخاطــر االســتثمار فــي مجموعتيـــن رئيستيـــن: 
 Systematic اليحيـــى وزمــاؤه، 2016: 69( مخاطــر منتظمــة، ومخاطــر غيـــر منتظمــة. وتتعلــق املخاطــر املنتظمــة(
أو  الكســاد  حــاالت  مثــل  ككل،  الســوق  نظــام  علــى  تؤثـــر  التـــي  العامــة  والسياســية  االقتصاديــة  بالظــروف   Risks
االســتثمارية  املحافــظ  أصــول  أســعار  تذبــذب  فــي  تؤثـــر  التـــي  السياســية  االضطرابــات  أو  االقتصــادي،  االزدهــار 

والعوائــد املتوقعــة.

وتشتمل املخاطر املنتظمة على مكونات مختلفة منها مخاطر التقلبات في أسعار األوراق املالية، ومخاطر أسعار الفائدة، 
 Unsystematic ومخاطــر انخفــاض القيمــة الشــرائية للنقود)التضـــخم( ومخاطــر أســعار الصــرف. أمــا املخاطــر غيـــر املنتظمــة
Risks فهــي التـــي تؤثـــر علــى العوائــد املتوقعــة لشــركة، أو لصناعــة، أو لقطــاع معيـــن فقــط، ومثالهــا املخاطــر الصناعيــة، والتـــي 
تتعلــق بصناعــة معينــة، ومخاطــر ســوء اإلدارة.  ويمكــن التقليــل مــن املخاطــر غيـــر املنتظمــة عــن طريــق تنويــع أدوات االســتثمار، 
فــي حيـــن أن املخاطــر املنتظمــة ال يمكــن التقليــل منهــا أو تجنبهــا عــن طريــق تنويــع  أو التنويــع مــن حيــث قطاعــات االســتثمار.  
.Total Risk االســتثمارات؛ ألنهــا مخاطــر تصيــب نظــام الســوق كلــه. ويشــكل كا النوعيـــن مــن املخاطــرة مــا يعــرف باملخاطــرة الكليــة

مــن العوامــل األخـــرى املؤثـــرة فــي قــرار االســتثمار الخــاص االســتقرار السيا�ســي واألمنــي، حيــث تــؤدي الظــروف السياســية 
واألمنيــة غيـــر املســتقرة إلــى إحجــام القطــاع الخــاص عــن االســتثمار، وهــروب رءوس األمــوال إلــى الخــارج.  وتلعــب التشــريعات 
 مــن حيــث حـــزمة الحوافــز التـــي تقدمهــا لتشــجيع االســتثمار، إلــى جانــب وجــود ســلطة قضائيــة 

ً
 محوريــا

ً
واألنظمــة الضريبيــة دورا

تتمتــع باالســتقال، والســرعة، والنـــزاهة فــي حــل النـــزاعات التجاريــة.  كذلــك تلعــب البنيــة التحتيــة االقتصاديــة مــن حيــث كميتهــا، 
 فــي جــذب االســتثمارات، حيــث إن توافــر وتطــور شــبكات الطرائــق، والنقــل البـــري، والبحـــري، 

ً
 مهمــا

ً
ونوعيتهــا، ودرجــة تطورهــا، دورا

جــذب  عامــل  جميعهــا  تشــكل  الصناعيــة،  واملناطــق  الصـحـــي،  والصــرف  وامليــاه،  الكهربــاء،  وشــبكات  واالتصــاالت،  والجــوي، 
لاســتثمارات إلى البلد املعني. فاالســتثمار الحكومـــي في البنية التحتية يســاهم في التقليل من التكاليف، ويـــزيد من فرص تحقيق 
األربــاح للقطــاع الخــاص. كمــا ُيســهم وجــود وتطــور الجهــاز املصرفــي، والســوق املالــي الــذي يوفــر التمويــل والتســهيات االئتمانيــة 
للمشــروعات واالســتثمارات، خاصة طويلة األجل، في تشــجيع قيام املشــروعات االســتثمارية في القطاعات االقتصادية املختلفة.

الدراسات السابقة:

 ”Governance and the Business Environment in the West Bank/ Gaza“ 2001(، بعنــوان( Sewell دراســة 
مقدمــة إلــى البنــك الدولــي، هدفــت إلــى تحليــل بيئــة األعمــال وعاقتهــا بالحوكمــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة، وقطــاع غــزة. وقــد 
تــم تنفيــذ الدراســة فــي منتصــف العــام 2000.  وتوصلــت إلــى العديــد مــن النتائــج حــول القيــود علــى مؤسســات األعمــال والنمــو، 
77% مــن املبحوثيـــن/ املؤسســات التـــي تمــت مقابلتهــا تعتبـــر أن عــدم االســتقرار، وعــدم اليقيـــن السيا�ســي هــي  وأهمهــا أن 

ــي تقــف علــى رأس املشــكات فــي مؤسســات األعمــال. القيــود األهــم، التـ

إلــى  وهدفــت  غــزة«  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  االســتثمارية  والبيئــة  »االســتثمار  بعنــوان   ،)2002( مكحــول  دراســة 
التعــرف علــى توجهــات االســتثمار العــام والخــاص فــي املناطــق الفلســطينية، ومقوماتــه، ومحدداتــه.  وقــد  توصلــت الدراســة إلــى 
 لاســتثمار فــي املناطــق الفلســطينية 

ً
 معوقــا

ً
أن املمارســات واإلجـــراءات اإلســرائيلية إلــى جانــب املعّوقــات الداخليــة،  لعبــت دورا

وبخاصــة فــي القطاعــات اإلنتاجيــة.
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دراســة محمــد )2008(، بعنــوان »تحليــل البيئــة االســتثمارية لاســتثمار املالــي األجنبـــي فــي العــراق« وهدفــت إلــى تحليــل 
وأي  املتاحــة،  االســتثمارية  الفــرص  وتحديــد  واملاليــة،  واالقتصاديــة،  األمنيــة،  الناحيــة  مــن  العــراق  فــي  االســتثمارية  البيئــة 
القطاعــات املبحوثــة هــي األنســب فــي اختيــار االســتثمار. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج: أهمهــا أن البيئــة االســتثمارية 
في العراق تفتقر إلى األمن، واالستقرار السيا�سي واالقتصادي، وكان للظروف االقتصادية غيـر املستقرة أثـر واضـح في عدم 
اســتقرار العوائــد علــى األســهم، والقيمــة الســوقية للســهم، وكان الجـــزء األكبـــر مــن املخاطــرة الكليــة هــو املخاطــرة الانظاميــة 

والتـــي تعــود إلــى إدارة املصــارف والشــركات االســتثمارية املختلفــة ذاتهــا.

دراسة وشاح، داريـــن )2009(، وهي رسالة ماجستيـــر بعنوان »دور االستثمارات األجنبية في تطويـــر سوق فلسطيـــن لأوراق 
املاليــة«، و هدفــت إلــى تقييــم قــدرة ســوق فلسطيـــن لــأوراق املاليــة علــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة، وتوجيههــا نحــو االســتثمار 
فــي ســوق األوراق املاليــة، وزيــادة حصــة االســتثمارات األجنبيــة فــي الشــركات املدرجــة بالســوق. وقــد أجـــريت الدراســة علــى الشــركات 
 فــي دعــم االســتثمار 

ً
فــي الســوق املالــي، وعددهــا 36 شــركة، وخلصــت الدراســة إلــى أن الســوق املالــي ال يقــوم بــدوره كامــا املدرجــة 

األجنبــي، وتشــجيعه علــى االســتثمار داخــل فلسطيـــن، ويعــود ذلــك إلــى الوضــع االقتصــادي والسيا�ســي املزعــزع فــي فلسطيـــن.

دراســة الشــريف وملياء )2014(، بعنوان »تحليل واقع مناخ االســتثمار في الجـــزائر وتقويمه« وهدفت إلى التعرف على 
مــدى ماءمــة املنــاخ االســتثماري فــي الجـــزائر، مــن خــال التعــرف علــى واقــع االســتثمار األجنبـــي املباشــر، وتوضيــح قــدرة املنــاخ 
االســتثماري علــى تفسيـــر حصــة الجـــزائر مــن التدفقــات االســتثمارية الــواردة.  كذلــك تشــخيص أهــم مامــح املنــاخ االســتثماري 
مــن خــال بعــض املؤشــرات الدوليــة، وتحديــد أهــم املعوقــات التـــي تفســد املنــاخ االســتثماري. وأهــم النتائــج التـــي توصلــت إليهــا 
ضعــف املنــاخ العــام لاســتثمار فــي الجـــزائر، ووجــود العديــد مــن العراقيــل واملعوقــات لاســتثمارات كضعــف القطــاع املالــي، 

والبيـــروقراطية، واملنافســة غيـــر الشــرعية فــي العقــارات، التـــي تعــد أهــم املعوقــات أمــام انســياب رءوس األمــوال إلــى الجـــزائر.

دراسة Michael and Aikaeli )2014(، وهدفت إلى بحث محددات االستثمار الخاص في تانـزانيا، وذلك باستخدام 
نمــوذج تصـــحيح الخطــأ، وبيانــات سلســلة زمنيــة للفتـــرة 1975-2010.  أظهــرت نتائــج الدراســة أن االســتثمار العــام، ونمــو 
الناتــج املحلــي اإلجمالــي، واالئتمــان املقــدم للقطــاع الخــاص لهــا دور مهــم فــي تفسيـــر نمــو االســتثمار الخــاص، بينمــا ال توجــد 

شــواهد كافيــة لتأثيـــر ســعر الفائــدة، وســعر الصــرف، ودرجــة انفتــاح االقتصــاد علــى نمــو االســتثمار الخــاص.

فــي  الخــاص  االســتثمار  فــي  املؤثـــرة  االقتصاديــة  العوامــل  تحليــل  إلــى  وهدفــت   ،)2016(  Ali and Shaheen دراســة 
الباكســتان، مســتخدمة بيانــات الفتـــرة 1980-2011. واســتخدمت تقنيــة غرانجـــر، والتكامــل املشتـــرك لتحليــل العاقــة مــع 
االســتثمار الخــاص فــي املدييـــن القصيـــر والطويــل، وأظهــرت النتائــج أن املدخـــرات، واالئتمــان، والناتــج املحلــي اإلجمالــي، تؤثـــر 

 علــى االســتثمار الخــاص.
ً
 بينمــا التضـــخم يؤثـــر ســلبا

ً
إيجابــا

فــي زيمبابــوي،  وأظهــرت  إلــى مراجعــة محــددات االســتثمار الخــاص  Nyoni and Bonga )2017(، وهدفــت  دراســة 
أوصــت  زيمبابــوي،  فــي  الخــاص  االســتثمار  علــى   

ً
تأثيـــرا األكثـــر  همــا  العــام  املحلــي اإلجمالــي، واالســتثمار  الناتــج  أن  الدراســة 

الدراســة بضــرورة إيــاء االهتمــام بجميــع العوامــل املحــددة، وهــي )الناتــج املحلــي اإلجمالــي، واالســتثمار العــام، وســعر الفائــدة، 
لاســتثمار  األساســية  باملحــددات  خــاص  اهتمــام  ضــرورة   مــع  السيا�ســي(  االســتقرار  وعــدم  الخــاص،  للقطــاع  واالئتمــان 

الخــاص، وهــي الناتــج املحلــي اإلجمالــي واالســتثمار العــام.

تعقيب على الدراسات السابقة:

تــم اســتعراض عــدد مــن الدراســات الســابقة علــى املســتوى املحلــي والعربـــي والعاملـــي، التـــي تناولــت محــددات ومعوقــات 
مــع  الدراســة  تتقاطــع هــذه  البيئــة االســتثمارية وقدرتهــا علــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة،  أو تحليــل  الخــاص،  االســتثمار 
الدراســات الســابقة، مــن حيــث تناولهــا محــددات ومعوقــات االســتثمار الخــاص. وذلــك بالتـركيـــز علــى الشــركات املدرجــة فــي 
ســوق فلسطيـــن لــأوراق املاليــة مــن وجهــة نظــر مدرائهــا، فهــي دراســة حديثــة مقارنــة مــع الدراســات املحليــة املشــار إليهــا، حيــث 
أجـــريت تلــك الدراســات فــي أوقــات زمنيــة م�ســى عليهــا أكثـــر مــن عشــر ســنوات، فــي حيـــن أن املتغيـــرات الكليــة االقتصاديــة 
، إن مــا يميـــز هــذه الدراســة عــن ســابقاتها أنهــا تأتـــي  بعــد أحــداث جســيمة كاالنقســام 

ً
 جديــدا

ً
والسياســية قــد قطعــت طــورا

هــذه  علــى  التعــرف  تحــاول  فهــي  الفلســطيني،  التشــريعي  املجلــس  عمــل  وتعطــل  وغــزة،  الضفــة  بيـــن  الداخلــي،   السيا�ســي 
املســتجدات التـــي طــرأت علــى بيئــة االســتثمار ومعوقاتــه فــي االقتصــاد الفلســطيني.



معوقات االستثمار الخاص في االقتصاد الفلسطيني ...

200

تطــور حجــم االســتثمار وتوزيعــه حســب القطاعيـــن الخــاص والعــام 
فــي االقتصــاد الفلســطيني لســنوات مختــارة 2016/2010.

ارتفــع حجــم التكويـــن الرأســمالي اإلجمالــي )االســتثمار اإلجمالــي( باألســعار 
عــام  فــي  إلــى 1638.1   2010 عــام  فــي  أمريكــي  مليــون دوالر  مــن 1354.9  الثابتــة 
2016، أي بمعــدل نمــو ســنوي بلــغ )3.2%(2∗ للفتـــرة 2016/2010.  لكــن معــدل 
النمــو الســنوي للفتـــرة يخفــي التقلبــات فــي معــدالت النمــو الســنوية خصوصــا 
حســب املنطقــة، حيــث كانــت معــدالت النمــو الســنوي لاســتثمار الكلــي ســالبة 
فــي الســنوات 2011 و2014، وبلغــت -2.1% و-13.9% علــى التوالــي، ويعــود ذلــك 
إلــى التـــراجع الحــاد فــي االســتثمار اإلجمالــي فــي قطــاع غــزة، وذلــك بســبب العــدوان 
والبيئــة  التحتيــة،  البنيــة  تدميـــر  إلــى  أدى  والــذي   ،2014 تمــوز  فــي  اإلســرائيلي 
االســتثمارية، إضافــة إلــى الحصــار اإلســرائيلي املشــدد املفــروض علــى قطــاع غــزة، 
وياحــظ أن االســتثمار اإلجمالــي فــي غــزة تـــراجع بنســبة كبيـــرة تجــاوزت 307% فــي 

عــام 2014 )أنظــر جــدول 1(.

تشيـــر بيانــات الجــدول رقــم )2( إلــى أن معــدالت االســتثمار اإلجمالــي مــن 
فــي   %19.0 بيـــن  تـــراوحت  حيــث  منخفضــة،  الحقيقــي  اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج 
عــام 2014 و22.1% فــي عــام 2010، وتعتبـــر هــذه املعــدالت منخفضــة مقارنــة 
مــع مرحلــة التنميــة االقتصاديــة الراهنــة لاقتصــاد الفلســطيني، والتـــي تتطلــب 
الرأســمالي،  التكويـــن  ألغــراض  القومـــي  الدخــل  مــن  مرتفعــة  نســب  تخصيــص 
معــدالت  وتذبــذب  انخفــاض  فــي  انعكــس  مــا  املاديــة،  اإلنتاجيــة  القاعــدة  وبنــاء 
نمــو الناتــج املحلــي اإلجمالــي الحقيقــي الســنوية، مــا يعكــس عمومــا حالــة عــدم 

االقتصــادي. اليقيـــن  وعــدم  السيا�ســي  االســتقرار 

مــن ناحيــة أخـــرى، ياحــظ أن غالبيــة االســتثمار فــي االقتصــاد الفلســطيني 
مــن  لــكل   %37 مقابــل  نحــو%63  بلغــت  حيــث  الخــاص،  القطــاع  مصــدره 
االســتثمار الخــاص واالســتثمار العــام فــي عــام 2010 علــى التوالــي، بينمــا بلغــت 
االســتثمار  أن  أي  التـــرتيب،  علــى   2016 عــام  فــي  منهمــا  لــكل  و%25.0   %75.0
املنــح  )الحكومـــي( يشــكل حصــة قليلــة، وهــو يعتمــد بصفــة رئيســة علــى  العــام 
واملســاعدات الخارجيــة، والتـــي بدورهــا تتســم بالتذبــذب أو التـــراجع، مــا ينعكــس 
في تذبذب حجم املوازنة العامة التطويـرية )سلطة النقد الفلسطينية، التقريـر 
الســنوي 2015: 12(. لكــن ذلــك ال يعنــي أن االســتثمار الخــاص ســواء مــن حيــث 
لــم يتجــاوز معــدل النمــو  فــي وضــع جيــد، حيــث  الحجــم أو معــدالت النمــو هــو 

.2016/2010 للفتـــرة  الخــاص %7.2  لاســتثمار  الســنوي 

الطريقة واإلجـراءات

منهجية الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، والعمل على تنفيذ اإلجـراءات التالية:

مراجعة األدب النظري حول مفهوم االستثمار ومحدداته.- 

مراجعة الدراسات السابقة ذات العاقة، وقد تم االستفادة منها في صياغة مشكلة البحث، وتصميم   االستبانة.- 

2 ∗ تم حساب معدل النمو السنوي باستخدام املعادلة: معدل النمو = ])قيمة السنة األخيـرة ÷ قيمة السنة األولى( 1/ن - 1[ × 100، حيث تمثل ن 
عدد سنوات الفتـرة املراد حساب املعدل لها.

جدول رقم )1(
 التكويـن الرأسمالي اإلجمالي حسب املنطقة* 

باألسعار الثابتة للفتـرة 2010-2016 )باملليون 
دوالر أمريكي( )2004 سنة األساس = 100(

الضفة فلسطيـنالسنة
الغربية

قطاع 
غزة

20101354.91142.8212.1
201113261193.1132.9
20121578.11443.6134.5
201316441543.1100.9
20141415.31624.9209.6-
20151549.11670.8121.7-
20161638.11585.852.3

 ،2014 الفلســطيني،  لإلحصــاء  املركــزي  الجهــاز  املصــدر: 
ألرقــام  بالنســبة   ،2014 الفلســطيني،  االقتصــاد  أداء 
بالنســبة   ،2016 الفلســطيني،  االقتصــاد  وأداء   ،2010

فلسطيـــن.  – هللا  رام   ،2016/2011 ألرقــام 
* البيانــات ال تشــمل ذلــك الجـــزء مــن محافظــة القــدس 
للضفــة  احتالهــا  بعــد  عنــوة  إســرائيل  ضمتــه  والــذي 

.1967 عــام  فــي  الغربيــة 

جدول رقم )2(
التكويـن الرأسمالي اإلجمالي في االقتصاد 

 الفلسطيني* للفتـرة 2010/ 2016
باألسعار الثابتة )باملليون دوالر أمريكي( 

)2004 سنة األساس = 100(

الناتج املحلي السنة
اإلجمالي

االستثمار 
العامالخاصاإلجمالي

20106122.31354.9852.8502.1
20116882.31326693633
20127314.81578.11316.1262
2013747716441394.1249.9
20147463.41415.31146.4268.9
20157719.31549.11211.4337.7
201680371638.11228.6409.5

الســنوي  التقريـــر  الفلســطينية،  النقــد  ســلطة  املصــدر: 
2014 بالنســبة لبيانات 2011/2010، ص 108، والتقريـــر 
.91 ص   ،2016/2012 لبيانــات  بالنســبة   2016 الســنوي 

* البيانــات ال تشــمل ذلــك الجـــزء مــن محافظــة القــدس 
للضفــة  احتالهــا  بعــد  عنــوة  إســرائيل  ضمتــه  والــذي 

.1967 عــام  فــي  الغربيــة 
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بيـــن -  وتوزيعــه  االســتثمار  تطــور  واتجاهــات  حجــم  حــول  نبــذة  إلعطــاء  الفلســطينية  النقــد  ســلطة  بيانــات  قــراءة 
.2016/2010 مختــارة  لســنوات  والخــاص  العــام  القطاعيـــن 

تصميــم اســتبانة بحثيــة وتوزيعهــا علــى عينــة الدراســة، واملكّونــة مــن مــدراء الشــركات املدرجــة فــي ســوق فلسطيـــن - 
لــأوراق املاليــة.

تفريــغ اســتجابات أفــراد العينــة فــي الحاســوب واســتخدام البـــرنامج اإلحصائــي )SPSS( إلجـــراء التحليــل اإلحصائــي - 
والخـــروج بالنتائــج.

مجتمع الدراسة

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الشــركات املدرجــة فــي ســوق فلسطيـــن لــأوراق املاليــة، ومقــره مدينــة نابلــس، وبلــغ 
عددهــا خــال فتـــرة جمــع البيانــات )47( شــركة موزعــة علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة.

عينــة الدراســة: تــم اختيــار عينــة مــن مجتمــع الدراســة بالطريقــة امليّســرة، وقــد بلــغ عــدد أفرادهــا )31( شــركة تشــكل - 
نحو 66.0% من مجموع الشــركات املدرجة في ســوق فلسطيـــن لأوراق املالية.

أداة الدراســة: تم االســتعانة باألدب النظري والدراســات الســابقة ذات العاقة عند تصميم االســتبانة، وقد جـــرى - 
توزيعهــا علــى أربعــة مجــاالت هــي: املعوقــات السياســية، واملعوقــات االقتصاديــة، واملعوقــات القانونيــة والقضائيــة، 

ومعوقــات اإلدارة العامــة.

مــا -  الصــدق هــو أن تقيــس أســئلة االســتبانة  صــدق أداة الدراســة: 
 الوظيفة التـــي يفتـــرض أن تقيسها، 

ً
وضعت لقياسه، أي تقيس فعا

االختصــاص  ذوي  مــن  عــدد  علــى  الدراســة  أداة  عــرض  تــم  وقــد 
والخبـــرة، للتحقــق مــن صاحيــة الفقــرات وانتمائهــا إلــى املجــال املعنــي، 
وقــد تــم األخــذ بماحظاتهــم مــن حيــث حــذف بعــض املتغيـــرات وتعديل 

بعــض أســئلة االســتبانة وإضافــة أســئلة أخـــرى ذات عاقــة.

نفســها -  النتائــج  تعطــي  أن  القيــاس  أداة  بثبــات  يقصــد  الثبــات:  معامــل 
إذا أعيــد تطبيقهــا علــى نفــس العينــة فــي نفــس الظــروف، وقــد تــم قياســه 
وتــم    .)Cronbach’s Alpha( ألفــا  كرونبــاخ  ثبــات  معامــل  باســتخدام 
خالــه  مــن  والــذي   SPSS بـــرنامج  باســتخدام  الثبــات  معامــل  حســاب 
معامــل  الــذي  الســؤال  وحــذف  ســؤال،  لــكل  التمييـــز  معامــل  يحســب 
تمييـــزه ضعيــف أو ســالب. يقصــد باالتســاق الداخلــي ألســئلة االســتبانة 
قــوة االرتبــاط بيـــن درجــات كل محــور ودرجــات أســئلة االســتبانة الكليــة، 
وفيمــا يلــي نتائــج اختبــار كرونبــاخ ألفــا للمقيــاس كمــا يظهــر فــي جــدول )3(.

ككل  للمقيــاس  الثبــات  معامــل  قيمــة  أن  النتائــج  هــذه  مــن  ياحــظ 
بلغــت 0.888، وكانــت جيــدة علــى مســتوى محــاور املقيــاس األربعــة )املعوقــات 
السياســية، املعوقــات االقتصاديــة، املعوقــات القانونيــة والقضائيــة، معوقــات 
اإلدارة العامــة( املحــددة فــي اســتبانة الدراســة، مــا يــدل علــى اتســاق جيــد بيـــن 

البيانــات. أداة جمــع  فــي  املســتخدم  املقيــاس  فقــرات 

سمات عينة الدراسة:

فــي  تــم رصــد توزيعــات أفــراد عينــة الدراســة حســب املتغيـــرات النوعيــة 
املــال  االقتصــادي، وحجــم رأس  والقطــاع  الخبـــرة،  )ســنوات  وهــي  االســتبانة، 
املدفــوع للشــركة، وعــدد العامليـــن فــي الشــركة(، وقــد جــاءت هــذه املعالــم كمــا 

يلــي:

جدول رقم )3(
نتائج اختبار كرونباخ ألفا لفحص االتساق 

الداخلي للمقياس املستخدم في الدراسة

عدد املحور
الفقرات

كرونباخ 
ألفا 

.88070معوقات سياسية
.97260معوقات اقتصادية

50.649معوقات قانونية وقضائية
70.697معوقات اإلدارة العامة

290.888املجموع

جدول رقم )4(
 نتائج اختبار ارتباط بيـرسون 

لفحص صدق االتساق الداخلي بيـن 
فقرات االستبانة

املحور

الدرجة الكلية للمقياس
معامل 

بيـرسون 
لالرتباط

مستوى 
الداللة

عدد 
املشاهدات

0.795000.31**معوقات سياسية
0.850.00031**معوقات اقتصادية
معوقات قانونية 

0.92300.031**وقضائية

معوقات اإلدارة 
0.7030.0031**العامة

ثبــات  معامــات   )2( رقــم  جــدول  فــي  االرتبــاط  معامــات  **تعتبـــر 
.
ً
إحصائيــا دالــة  داخلــي 
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متغيـــر  1- حســب  الدراســة  عينــة  أفــراد  توزيــع 
الخبـــرة: ســنوات 

العظمــى  الغالبيــة  أن  إلــى  الدراســة  نتائــج  تشيـــر 
مــن أفــراد عينــة الدراســة يمتلكــون خبـــرة أكثـــر مــن 10 
ســنوات بنســبة بلغــت 84% مــن مجمــل عينــة الدراســة، 
وجاء في التـــرتيب الثاني من يمتلكون خبـــرة من 5 إلى 10 
13% مــن مجمــل عينــة  ســنوات، حيــث بلغــت نســبتهم 
تقــل  يمتلكــون خبـــرة  مــن  نســبة  بلغــت  فيمــا  الدراســة، 
عــن 5 ســنوات 3% فقــط، ويظهــر الشــكل البيانــي رقــم 1 

فيمــا يلــي التوزيــع النسبـــي حســب ســنوات الخبـــرة:

متغيـــر  2- حســب  الدراســة  عينــة  أفــراد  توزيــع 
االقتصــادي القطــاع 

أفــراد  مــن  األعلــى  النســبة  أن  إلــى  النتائــج  تشيـــر 
بنســبة  االســتثمار،  قطــاع  فــي  يعملــون  الدراســة  عينــة 
بلغت 26% من مجمل عينة الدراسة، وجاء في التـرتيب 
الثانــي مــن يعملــون فــي قطــاع البنــوك والخدمــات املاليــة، 
حيــث بلغــت نســبتهم 23% مــن مجمــل عينــة الدراســة، 
التأميـــن  قطاعــي  فــي  يعملــون  مــن  نســبة  تســاوت  فيمــا 
والصناعــة بمــا يقــارب 19% لــكل منهمــا، وكانــت النســبة 
 %13 فــي قطــاع الخدمــات، وبلغــت  ملــن يعملــون  األقــل 
مــن مجمــل عينــة الدراســة، ويظهــر الشــكل البيانــي رقــم 

2 التوزيــع النسبـــي حســب القطــاع:

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيـر حجم رأس املال املدفوع للشركة 3-

أظهــرت النتائــج أن الغالبيــة العظمــى للشــركات املوجــودة فــي عينــة الدراســة لديهــا حجــم رأس مــال مدفــوع ضمــن الفئــة 
1,000,000 – 59,400,000 دوالر، بنســبة بلغــت 71% مــن مجمــل الشــركات املمثلــة لعينــة الدراســة، وجــاء فــي التـــرتيب الثانــي 
، بنســبة بلغــت 16%، ويظهــر الشــكل 

ً
الشــركات التـــي لديهــا رأســمال مدفــوع فــي الفئــة 59,400,001 – 117,800,000 دوالرا

البيانــي رقــم 3 التوزيــع النسبـــي حســب رأس املــال املدفــوع للشــركة:

 
 

71.0

16.1

6.5

6.5

1000000-59400000

59400001-117800000

176200001-234600000

234600001-293000000

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

شكل رقم )3(: التوزيع النسبـي ألفراد عينة الدراسة حسب رأس املال املدفوع للشركة

 
 

3%
13%

84%

سنوات5أقل من 

سنوات10الى 5من 

سنوات10أكثر من 

شكل رقم )1( التوزيع النسبـي ألفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبـرة

 
  

26%

23%
19%

13%

19%

استثمار البنوك والخدمات المالية تأمين خدمات صناعة

شكل رقم )2( التوزيع النسبـي ألفراد عينة الدراسة حسب القطاع
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيـر عدد العامليـن في الشركة: 4-

لعينــة  املمثلــة  الشــركات  مــن  األعلــى  النســبة  أن  إلــى  النتائــج  تشيـــر 
 فأكثـــر بنســبة بلغــت 51.6% مــن مجمــل عينــة 

ً
الدراســة تشــغل 50 عامــا

ضمــن   
ً
عمــاال تشــغل  التـــي  الشــركات  الثانــي  التـــرتيب  فــي  وجــاء  الدراســة، 

 بنســبة بلغــت 19.4% مــن مجمــل عينــة الدراســة، 
ً
الفئــة )20 – 49( عامــا

فيما بلغت 3.2%نســبة الشــركات املشــغلة لعامليـــن ضمن الفئة )5 – 19( 
فيهــا  العامليـــن  عــدد  تحــدد  لــم  لشــركات  املتبقيــة  النســبة  وكانــت   ،

ً
عامــا

وبلغــت نســبتها 25.8% مــن مجمــل الشــركات.

ولقيــاس اســتجابات أفــراد العينــة علــى فقــرات الدراســة تــم اســتخدام 
مقياس » ليكرت« )Likert Scale(، وذلك كما هو مبيـن في الجدول رقم )5(:

ولتحديــد درجــة االتجــاه تــم تحديــد خمســة مســتويات هــي كمــا فــي 
الجــدول رقــم )6(:

متغيـرات الدراسة:
اشتملت الدراسة على املتغيـرات املستقلة، وهي: القطاع االقتصادي 
الــذي تعمــل بــه الشــركة، وحجــم رأس املــال املدفــوع للشــركة، وعــدد العامليـــن 
التابعــة،  واملتغيـــرات  الشــركة،  ملديـــر  الخبـــرة  ســنوات  وعــدد  الشــركة،  فــي 
وتمثلــت فــي اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة علــى فقــرات االســتبانة ومجاالتهــا 

املختلفــة حــول معوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني.

املعالجات اإلحصائية

الرزمــة اإلحصائيــة  بـــرنامج  باســتخدام  الحاســوب،  إلــى  تـرميـــز االســتبانات وإدخالهــا  تــم  البيانــات،  بعــد عمليــة جمــع 
للعلــوم االجتماعيــة )SPSS( ملعالجــة البيانــات، واستخـــراج النتائــج، ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، واختبــار فرضياتهــا تــم 

التاليــة: اإلحصائيــة  املعالجــات  اســتخدام 

 -.)Likert Scale(مقياس ليكرت الخما�سي

التكرارات والنسب املئوية.- 

املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية.- 

 -.)Cronbach’s Alpha( معامل كرونباخ ألفا

اختبار )One-way ANOVA( الختبار داللة فروق املتوسطات بيـن أفراد عينة الدراسة.- 

اختبار شيفيه )Scheffe( إليجاد مصدر الفروق.- 

نتائج الدراسة ومناقشتها

 للنتائــج التـــي تــم التوصــل إليهــا، والتـــي هدفــت إلــى التعــرف علــى املعوقــات الرئيســة لاســتثمار 
ً
يتنــاول هــذا القســم عرضــا

الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني.

النتائج املتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة:

سؤال الدراسة الرئيس: 

وينــص علــى: مــا املعوقــات الرئيســة لاســتثمار الخــاص 
تــم  الســؤال،  هــذا  علــى  لإلجابــة  الفلســطيني؟  االقتصــاد  فــي 
املعياريــة  واالنحـــرافات  الحســابية،  املتوســطات  استخـــراج 

الدراســة. أداة  لفقــرات  املئويــة  والنســب 

جدول رقم )5( 
  )Likert Scale( درجة مقياس ليكرت الخما�سي

افق االستجابة أو
افقبشدة ال محايدأو

افق أو
افق  ال او

بشدة
54321الدرجة

جدول رقم  )6(

فئة الوسط 
افقةالحسابي* نسبة خيار املو

افقة املو
درجة 

افقة املو
غيـر موافق 1 – 1.8

بشدة
ًمنخفضة أقل من %36

جدا
منخفضة36% - 52%غيـر موافق1.81 – 2.6
متوسطة53% - 68%محايد2.61 – 3.4
مرتفعة69% - 84%موافق3.41 – 4.2

ًمرتفعة 85% - 100%موافق بشدة4.21 - 5
جدا

* تــم استخـــراجها باعتمــاد مــدى خيــارات املقيــاس وهــو الفئــة العليــا 
فئــة  طــول  والستخـــراج   ،4  =  1  -  5  = الدنيــا  الفئــة   – للمقيــاس 
املتوســط تمــت قســمة املــدى علــى الفئــة العليــا للمقيــاس أي 4 ÷ 5 = 

0.8، وهــي طــول فئــة الوســط الحســابي.

جدول رقم )7(
افات املعيارية والنسب  املتوسطات الحسابية واالنحـر

املئوية ودرجة التقديـر للمقياس الكلي للدراسة

الوسط العبارة
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

النسبة 
%

درجة 
افقة املو

مرتفعة83.9%.4.1958353720الدرجة الكلية للمقياس
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ملقيــاس  الكليــة  الدرجــة  إلــى  النتائــج  تشيـــر 
نســبة  أن   ،7 جــدول  فــي  يظهــر  كمــا  الدراســة، 
ودرجــة املوافقــة علــى املعوقــات الرئيســة لاســتثمار 
الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني كانــت مرتفعــة، 
مديـــري  أن  أي   ،%83.9 بلغــت  موافقــة  بنســبة 
يوافقــون  الدراســة  عينــة  فــي  املدرجــة  الشــركات 
السياســية  املعوقــات  أن  علــى  مرتفعــة  بدرجــة 
وأوضــاع  والقضائيــة  والقانونيــة  واالقتصاديــة 
أمــام  املعّوقــات  رئيــس  بشــكل  هــي  العامــة  اإلدارة 

الفلســطيني. االقتصــاد  فــي  الخــاص  االســتثمار 

السؤال الفرعي األول: ما املعّوقات السياسية 
لالستثمار الخاص في االقتصاد الفلسطيني؟

تــم  الرئيســة  للمحــاور  الدرجــات  لتوضيــح 
واالنحـــرافات  الحســابية  املتوســطات  استخـــراج 
املعياريــة لــكل عبــارة مــن عبــارات محــاور املقيــاس، 
باملعّوقــات  واملتعلــق  األول  املحــور  مــن  بدايــة 
الفرعــي  الســؤال  علــى  يجيــب  والــذي  السياســية، 

:)8( رقــم  الجــدول  فــي  يظهــر  كمــا  األول، 

يـــرون أن املعوقــات  أنهــم  بلغــت 89.5%، أي  ، بنســبة 
ً
مــدراء الشــركات درجــة مرتفعــة جــدا بلــغ متوســط اســتجابات 

فــي الســوق الفلســطيني، بالتالــي كانــت  فــي القطــاع الخــاص  فــي االســتثمار   مــن الرغبــة 
ً
السياســية تحــد بدرجــة مرتفعــة جــدا

، وانحـــراف 
ً
 بمتوســط حسابـــي بلــغ 4.48 تقريبــا

ً
اإلجابــة علــى ســؤال الدراســة الفرعــي األول باملوافقــة بدرجــة مرتفعــة جــدا

معيــاري 0.41، وياحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علــى أعلــى درجــة مــن املوافقــة فــي محــور املعوقــات السياســية كانــت )الحصــار 
اإلســرائيلي( بنســبة موافقــة بلغــت 94.8% ومتوســط حسابـــي 4.74، تليهــا ســيطرة اســرائيل علــى املعابـــر والحــدود الخارجيــة 
الفلســطينية بنســبة 92.3%. وضعــف الســيادة الوطنيــة علــى املــوارد، وعــدم اســتقرار النظــام السيا�ســي الفلســطيني بنســبة 

91.0%، ثــم القيــود اإلســرائيلية علــى االســتثمار 
بنســبة  والقــدس  )ج(،  املصنفــة  املنطقــة  فــي 
اإلســرائيلي  االحتــال  يســيطر  89.7%،حيــث 
الفلســطينية،  املــوارد  مــن  األكبـــر  القســم  علــى 
خاصــة فيمــا يسمـــي باملنطقــة )ج(، التـــي تشــكل 
للضفــة  الكليــة  املســاحة  مــن   %61 حوالــي 
الســيطرة  تحــت  املنطقــة  هــذه  وتقــع  الغربيــة، 
اإلداريــة واألمنيــة اإلســرائيلية، وتـزخـــر املنطقــة 
ثــم  )ج( باملــوارد الطبيعيــة والزراعيــة الوفيـــرة.  
جــاء االنقســام السيا�ســي الفلســطيني الداخلــي 
بنســبة  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  بيـــن 
، وتتفــق 

ً
87.1%، وبدرجــة موافقــة مرتفعــة جــدا

هــذه النتائــج مــع دراســة مكحــول )2002( كذلــك 
مــع دراســة Sewell )2001(  فيمــا يخــص عــدم 
االســتقرار السيا�ســي، كمعّوقــات رئيســة مثبطــة 
الفلســطيني. االقتصــاد  فــي  الخــاص  لاســتثمار 

جدول رقم )8(
افات املعيارية والنسب املئوية   املتوسطات الحسابية واالنحـر

ودرجة التقديـر الستجابات مدراء الشركات على محور املعوقات السياسية

الوسط العبارة
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

النسبة
%

درجة 
افقة املو

 4.480.6889.7القيود اإلسرائيلية على التنقل.
ً
مرتفعة جدا

 عدم استقرار النظام السيا�سي 
الفلسطيني.

4.550.5791.0 
ً
مرتفعة جدا

 4.740.4594.8الحصار اإلسرائيلي.
ً
مرتفعة جدا

القيود اإلسرائيلية على االستثمار 
في منطقة )ج( والقدس.

4.480.6889.7 
ً
مرتفعة جدا

ضعف الضمانات الحكومية 
الفلسطينية.

مرتفعة 4.030.7180.6

سيطرة اسرائيل على املعابـر 
والحدود الخارجية الفلسطينية.

4.610.5692.3 
ً
مرتفعة جدا

 4.550.6891.0ضعف السيادة الوطنية على املوارد.
ً
مرتفعة جدا

االنقسام السيا�سي الفلسطيني 
بيـن الضفة الغربية وقطاع غزة.

4.350.6687.1 
ً
مرتفعة جدا

 4.480.4189.5الدرجة الكلية للمحور األول
ً
مرتفعة جدا

جدول رقم )9(
افات املعيارية والنسب املئوية   املتوسطات الحسابية واالنحـر

ودرجة التقديـر الستجابات مدراء الشركات على محور املعّوقات االقتصادية

الوسط العبارة
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

النسبة
%

درجة 
افقة املو

تحكم االحتال اإلسرائيلي في إجـراءات 
االستيـراد والتصديـر.

4.616150.92.3 
ً
مرتفعة جدا

 4.456240.89.0تبعات اتفاقية باريس االقتصادية.
ً
مرتفعة جدا

مرتفعة 4.066800.81.3ضعف تطور البنية التحتية للنقل واملواصات.
مرتفعة 3.948540.78.7االرتفاع في أسعار األرا�سي.
مرتفعة 4.196010.83.9ارتفاع معدالت الضرائب.

إغراق األسواق الفلسطينية باملنتجات 
مرتفعة 4.267730.85.2اإلسرائيلية.

مرتفعة 3.848980.76.8التقلبات العالية في أسعار صرف العمات.
ارتفاع أسعار الفائدة البنكية على 

القروض االستثمارية.
مرتفعة 3.687910.73.5

 4.265750.85.2ضعف نظام الرقابة على األسعار.
ً
مرتفعة جدا

مرتفعة4.140.40382.9الدرجة الكلية للمقياس الثاني
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السؤال الفرعي الثاني: ما املعّوقات االقتصادية لالستثمار الخاص في االقتصاد الفلسطيني؟

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال تــم استخـــراج املتوســطات الحســابية واالنحـــرافات املعياريــة لــكل عبــارة مــن عبــارات املحــور 
فــي الجــدول رقــم )9(: الثانــي، املتعلــق باملعّوقــات االقتصاديــة لاســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، كمــا يظهــر 

بلــغ متوســط اســتجابات مديـــري الشــركات درجــة مرتفعــة بنســبة بلغــت 82.9%، أي أنهــم يـــرون أن املعّوقــات االقتصاديــة 
تحــد بدرجــة مرتفعــة مــن الرغبــة فــي االســتثمار مــن قبــل القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، بالتالــي كانــت اإلجابــة علــى 
، وانحـــراف معيــاري 0.403، وياحــظ 

ً
ســؤال الدراســة الفرعــي الثانــي باملوافقــة بدرجــة مرتفعــة، بمتوســط حسابـــي بلــغ 4.14 تقريبــا

أن العبــارة التـــي حصلــت علــى أعلــى درجــة مــن املوافقــة فــي محــور املعّوقــات االقتصاديــة كانــت )تحكــم االحتــال اإلســرائيلي فــي 
إجـراءات االستيـراد والتصديـر( بنسبة موافقة بلغت 92.3%، ومتوسط حسابـي 4.61، تليها تبعات اتفاقية باريس االقتصادية 
بنســبة 89.0%، ثم إغراق األســواق الفلســطينية باملنتجات اإلســرائيلية، وضعف نظام الرقابة على األســعار بنســبة 85.2% لكل 
منهمــا، تليهــا ضعــف تطــور البنيــة التحتيــة للنقــل واملواصــات بنســبة 81.3%، مــا يشيـــر فــي الوقــت نفســه إلــى محدوديــة االســتثمار 

فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة الضروريــة، لتشــجيع االســتثمار الخــاص فــي القطاعــات اإلنتاجيــة.

فيمــا يخــص تبعــات اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة، مــن الجديـــر ذكــره أن النظــام الضريبـــي الفلســطيني، والسياســات املاليــة، 
والتجاريــة، والنقديــة، فــي بـــروتوكول باريــس االقتصــادي عــام 1994م، قــد جــاءت انعكاســا لتلــك املعمــول بهــا فــي إســرائيل، وال 
تناســب أوضــاع واحتياجــات نمــو وتطويـــر االقتصــاد الفلســطيني. زد علــى ذلــك تحكــم ســلطات االحتــال اإلســرائيلي بالتجــارة 
الخارجيــة الفلســطينية، مــن خــال ســيطرتها علــى املعابـــر والحــدود الخارجيــة لفلسطيـــن. إن فــرض ضريبــة القيمــة املضافــة 
الســائدة فــي إســرائيل علــى املنتجــات املحليــة الفلســطينية، أدى إلــى إضعــاف القــدرة التنافســية للمنتجــات املحليــة فــي األســواق 
املحلية وأسواق التصديـر، وإلى زيادة تدفق السلع املستوردة من إسرائيل أو عبـرها بأسعار منخفضة إلى األسواق الفلسطينية، 
 السلع كثيفة العمل مثل املابس واألحذية، التـي تعتبـر من البدائل القريبة للمنتجات املحلية )الجعفري، والعارضة، 

ً
خصوصا

2002:33(. مــا أســهم فــي تحويــل العديــد مــن املنتجيـــن واملستثمريـــن فــي الصناعــات الغذائيــة، والدوائيــة، واألحذيــة، واملابــس، إلــى 
مستورديـــن مــن إســرائيل، أو مــن خالهــا، خاصــة مــن دول جنــوب شــرق آســيا، وقــد ســاعد ذلــك علــى إضعــاف اإلنتــاج املحلــي، 

وزيــادة االعتمــاد علــى املســتوردات لتلبيــة الطلــب املحلــي.

السؤال الفرعي الثالث: ما املعّوقات القانونية والقضائية لالستثمار الخاص في االقتصاد الفلسطيني؟

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال، تــم استخـــراج املتوســطات الحســابية، واالنحـــرافات املعياريــة، لــكل عبــارة مــن عبــارات املحــور 
الثالــث، املتعلــق باملعّوقــات القانونيــة، والقضائيــة، لاســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، كمــا يظهــر فــي الجــدول رقــم )10(:

بلــغ متوســط اســتجابات مديـــري الشــركات درجــة مرتفعــة بنســبة بلغــت 83.7%، أي أنهــم يـــرون أن املعّوقــات القانونيــة 
والقضائيــة تحــد بدرجــة مرتفعــة مــن الرغبــة فــي 
الفلســطيني،  فــي االقتصــاد  الخــاص  االســتثمار 
الدراســة  ســؤال  علــى  اإلجابــة  كانــت  بالتالــي 
مرتفعــة  بدرجــة  باملوافقــة  الثالــث  الفرعــي 
وانحـــراف   

ً
تقريبــا  4.19 بلــغ  حسابـــي  بمتوســط 

التـــي  العبــارة  أن  ُياحــظ  كمــا   ،0.506 معيــاري 
فــي  املوافقــة  مــن  درجــة  أعلــى  علــى  حصلــت 
كانــت  والقضائيــة،  القانونيــة  املعّوقــات  محــور 
)ازدواجيــة التشــريعات والقوانيـــن بيـــن الضفــة 
بلغــت  موافقــة  بنســبة  غــزة(  وقطــاع  الغربيــة 
ضعــف  ثــم   ،4.42 حسابـــي  ومتوســط   %88.4
حـزمة اإلعفاءات والتسهيات في قانون تشجيع 
االســتثمار الفلســطيني بنســبة 87.1%، وتعطــل 
ثــم   ،%83.9 بنســبة  التشــريعي  املجلــس  عمــل 

جدول رقم )10(
افات املعيارية والنسب املئوية ودرجة التقديـر  املتوسطات الحسابية واالنحـر

الستجابات مدراء الشركات على محور املعّوقات القانونية والقضائية

الوسط العبارة
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

النسبة
%

درجة 
افقة املو

مرتفعة83.9%4.190.654تعطل عمل املجلس التشريعي.
ازدواجية التشريعات والقوانيـن بيـن 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
ًمرتفعة 4.420.765%88.4

جدا
ضعف حـزمة اإلعفاءات والتسهيات في 

قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني.
ًمرتفعة 4.350.755%87.1

جدا
طول فتـرة التقا�سي في النـزاعات 

التجارية واملالية.
مرتفعة4.030.706%80.6

تساهل القضاء في تطبيق العقوبات على 
املخالفيـن في القضايا التجارية واملالية.

مرتفعة3.940.998%78.7

مرتفعة83.7%4.190.506الدرجة الكلية للمحور الثالث
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طــول فتـــرة التقا�ســي فــي النـــزاعات التجاريــة واملاليــة بنســبة 80.6%، وتســاهل القضــاء فــي تطبيــق العقوبــات علــى املخالفيـــن فــي 
.%78.7 بنســبة  واملاليــة  التجاريــة  القضايــا 

السؤال الفرعي الرابع: هل أوضاع اإلدارة العامة تعزز بيئة االستثمار الخاص في االقتصاد الفلسطيني؟

لإلجابــة علــى هــذا الســؤال تــم استخـــراج املتوســطات الحســابية، واالنحـــرافات املعياريــة لــكل عبــارة مــن عبــارات املحــور الرابــع 
املتعلــق بأوضــاع اإلدارة العامــة، كمــا يظهــر فــي الجــدول رقــم )11(:

بلــغ متوســط اســتجابات مديـــري الشــركات 
أنهــم  أي   ،%79.0 بلغــت  بنســبة  مرتفعــة  درجــة 
بدرجــة  تحــد  العامــة  اإلدارة  أوضــاع  أن  يـــرون 
فــي  الخــاص  االســتثمار  فــي  الرغبــة  مــن  مرتفعــة 
اإلجابــة  كانــت  بالتالــي  الفلســطيني،  االقتصــاد 
باملوافقــة  الرابــع  الفرعــي  الدراســة  ســؤال  علــى 
 3.95 بلــغ  حسابـــي  بمتوســط  مرتفعــة  بدرجــة 
ُياحــظ  كمــا   ،0.454 معيــاري  وانحـــراف   ،

ً
تقريبــا

أن العبارتــان اللتــان حصلتــا علــى أعلــى درجــة مــن 
املوافقــة فــي محــور أوضــاع اإلدارة العامــة، كانتــا 
فــي ســداد مســتحقات  إجـــراءات الحكومــة  )ُبطــئ 
إيجــاد  علــى  القــدرة  وضعــف  الخــاص،  القطــاع 
موافقــة  بنســبة  خارجيــة(  تســويقية  منافــذ 
لــكل   4.16 حسابـــي  ومتوســط   ،%83.2 بلغــت 
تـــراكم  مشــكلة  ناحيــة  مــن  ذلــك  يعكــس  منهمــا.  
 شــبه ثابــت يظهــر 

ً
املتأخـــرات، التـــي أصبحــت بنــدا

الفلســطينية.  للســلطة  العامــة  املوازنــات  فــي 

منافــذ  إيجــاد  علــى  القــدرة  ضعــف  يشيـــر 
تســويقية خارجيــة، إلــى ضعــف قــدرة االســتفادة مــن االتفاقيــات التجاريــة التـــي وقعتهــا فلسطيـــن مــع عــدد مــن الــدول العربيــة مثــل 
مصــر، واألردن، وبعــض الــدول األخـــرى، لتنويــع مصــادر الــواردات، وأســواق التصديـــر.  فــي الحقيقــة إن مســئولية تنويــع مصــادر 
الــواردات وأســواق التصديـــر والتخلــص مــن مشــكلة التـــركز الجغرافــي للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية مــع إســرائيل، ســببها االحتــال 
اإلســرائيلي، والقيــود التـــي يفرضهــا علــى االستيـــراد مــن الــدول العربيــة، واإلســامية، مــن حيــث املواصفــات واملقاييــس، وإجـــراءات 
التفتيــش، والتأخيـــر املقصــود لعمليــات تخليــص البضائــع، بينمــا ال يعتمــد تنويــع منافــذ التســويق علــى القطــاع الحكومـــي فحســب، 

بــل أيًضــا علــى القطــاع الخــاص وقدرتــه علــى اختـــراق األســواق الخارجيــة.

اختبار الفرضيات اإلحصائية

ملعرفــة مــدى وجــود فــروق فــي متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة، تــم إجـــراء اختبــارات إحصائيــة لقيــاس مــدى داللــة 
 لهــذه الفــروق، حســب الفرضيــات التـــي تطرحهــا الدراســة:

ً
فــروق متوســطات آراء أفــراد عينــة الدراســة، ويعكــس الجـــزء التالــي فحصــا

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α( فــي تقديـــرات أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات  1-
االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني تعــزى إلــى متغيـــر القطــاع االقتصــادي الــذي تعمــل بــه الشــركة.

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم إجـــراء اختبــار )One-way ANOVA( الختبــار داللــة فــروق املتوســطات بيـــن أفــراد عينــة 
الدراســة نحــو معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني تعــزى إلــى متغيـــر القطــاع االقتصــادي الــذي تعمــل بــه 

الشــركة، وفيمــا يلــي نتائــج اختبــار تحليــل التبايـــن االحــادي:

جدول رقم )11(
افات املعيارية والنسب املئوية   املتوسطات الحسابية واالنحـر

ودرجة التقديـر الستجابات مدراء الشركات على محور أوضاع اإلدارة العامة

الوسط العبارة
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

النسبة
%

درجة 
افقة املو

طول فتـرة إجـراءات تسجيل وتـرخيص 
املشروعات االستثمارية.

مرتفعة3.488510.69.7

ضعف دور القطاع الحكومـي في تنظيم 
السوق املحلي.

مرتفعة4.134990.82.6

تعدد الهيئات الحكومية املسئولة عن 
االستثمار.

مرتفعة3.817920.76.1

ضعف القدرة على إيجاد منافذ 
تسويقية خارجية.

مرتفعة4.166880.83.2

عدم وضوح استـراتيجية االستثمار 
لدى الحكومة.

مرتفعة4.106510.81.9

ُبطئ إجـراءات الحكومة في سداد 
مستحقات القطاع الخاص.

مرتفعة4.166880.83.2

مرتفعة3.811.04676.1القيود املفروضة على تحويات األموال.
مرتفعة3.954540.79.0الدرجة الكلية للمحور الرابع
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بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة اإلحصائيــة 0.961، وهــي أعلــى مــن قيمــة مســتوى الداللــة املفتـــرض 0.05، وبالتالــي نقبــل 
الفرضيــة الصفريــة، مــا يعنــي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بيـــن متوســطات 
القطــاع  متغيـــر  إلــى  تعــزى  الفلســطيني  االقتصــاد  فــي  الخــاص  االســتثمار  معّوقــات  نحــو  الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابة 
االقتصــادي الــذي تعمــل بــه الشــركة.  تعــود هــذه النتيجــة إلــى كــون العوامــل السياســية، واالقتصاديــة العامــة، مثــل عــدم 
االســتقرار السيا�ســي، واالقتصــادي، وعــدم اليقيـــن إلــى كونهــا تصيــب الســوق ككل، وتتأثـــر بهــا جميــع القطاعــات االقتصاديــة 

وجميــع الشــركات، والتـــي تعــرف باملخاطــر املنتظمــة.

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α( فــي تقديـــرات أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات  2-
االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني تعــزى إلــى متغيـــر رأســمال الشــركة.

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم إجـــراء اختبــار )One-way ANOVA( لفحــص 
داللــة فــروق املتوســطات بيـــن أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات االســتثمار 
الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني تعــزى إلــى متغيـــر رأســمال الشــركة، وفيمــا يلــي 

نتائــج اختبــار تحليــل التبايـــن االحــادي:

تشيـر النتائج في الجدول )13( السابق إلى أن مستوى الداللة اإلحصائية 
والتـــي بلغــت 0.839 أعلــى مــن قيمــة مســتوى الداللــة املفتـــرض 0.05، وبالتالــي 
نقبــل الفرضيــة الصفريــة، مــا يعنــي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
عينــة  أفــراد  اســتجابة  متوســطات  بيـــن   )α  ≤  0.05( الداللــة  مســتوى  عنــد 
الدراســة نحــو معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني تعــزى إلــى 
متغيـــر رأســمال الشــركة املدفــوع، مــا يشيـــر إلــى أن الشــركات وإن اختلفــت مــن 
حيــث حجــم رأســمالها، إال أن مــدراء هــذه الشــركات )أفــراد العينــة( ال يختلفــون 

فــي الــرأي حــول معوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني.

فــي  3-  )α( ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
تقديـــرات أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي 
االقتصــاد الفلســطيني تعــزى إلــى متغيـــر عــدد العامليـــن فــي الشــركة.

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم إجـــراء اختبــار )One-way ANOVA( الختبــار 
داللــة فــروق املتوســطات بيـــن أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات االســتثمار 
الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني تعــزى إلــى متغيـــر عــدد العمــال فــي الشــركة، 

وفيمــا يلــي نتائــج اختبــار تحليــل التبايـــن األحــادي:

تشيـــر النتائــج فــي الجــدول )14( الســابق إلــى أن قيمــة مســتوى الداللــة اإلحصائيــة، 
نقبــل  وبالتالــي   ،0.05 املفتـــرض  الداللــة  مســتوى  قيمــة  مــن  أعلــى   0.393 بلغــت  التـــي 
الفرضيــة الفرعيــة الصفريــة، مــا يعنــي أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد 

مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني 
تعــزى إلــى متغيـــر عــدد العمــال فــي الشــركة.أيًضا يشيـــر ذلــك إلــى أن الشــركات التـــي تختلــف مــن حيــث عــدد العامليـــن فيهــا، ال يختلــف مدراءهــا 
فــي الــرأي مــن حيــث معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، وهــو مــا يفســره طبيعــة املّعوقــات  باعتبارهــا عوامــل عامــة تصيــب 

االقتصــاد ككل، ويتأثـــر بهــا جميــع القطاعــات االقتصاديــة، بصــرف النظــر عــن رأســمال هــذه الشــركات، أو عــدد العامليـــن فيهــا.

أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات  4- فــي تقديـــرات   )α( فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ال توجــد 
الشــركة. الخبـــرة ملديـــر  إلــى متغيـــر عــدد ســنوات  تعــزى  الفلســطيني  فــي االقتصــاد  الخــاص  االســتثمار 

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم إجـــراء اختبــار )One-way ANOVA( الختبــار داللــة فــروق املتوســطات بيـــن أفــراد عينــة 
الدراســة نحــو معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، تعــزى إلــى متغيـــر عــدد ســنوات الخبـــرة ملديـــر الشــركة، 

وفيمــا يلــي نتائــج اختبــار تحليــل التبايـــن االحــادي:

جدول رقم )12( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن االحادي

درجات مصدر الفروق
الحـرية

اختبار 
F

مستوى 
الداللة

4بيـن املجموعات
0.1510.961 26خال املجموعات

30املجموع

جدول رقم )13(
نتائج اختبار تحليل التبايـن االحادي

درجات مصدر الفروق
الحـرية

اختبار 
F

مستوى 
الداللة

3بيـن املجموعات
0 280.0 839. 27خال املجموعات

30املجموع

جدول رقم )14( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي

درجات مصدر الفروق
الحـرية

اختبار 
F

مستوى 
الداللة

3بيـن املجموعات
1.0480.393 20خال املجموعات

23املجموع
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مســتوى  قيمــة  أن  إلــى  الســابق   )15( الجــدول  فــي  النتائــج  تشيـــر 
مــن قيمــة مســتوى الداللــة  أقــل  بلغــت 0.001  الداللــة اإلحصائيــة والتـــي 
يعنــي  مــا  الصفريــة،  الفرعيــة  الفرضيــة  نـــرفض  وبالتالــي   ،0.05 املفتـــرض 
 )α ≤ 0.05( أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة نحــو معّوقــات االســتثمار 
الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، تعــزى إلــى متغيـــر عــدد ســنوات الخبـــرة 
ملديـــر الشــركة، يعــزى ذلــك إلــى أنــه كلمــا ازداد عــدد ســنوات الخبـــرة ملديـــري 
الشــركات، كلمــا زادت معرفتهــم بمحــددات ومعّوقــات االســتثمار الخــاص، 
ما يعني أن تقديـرات مديـري الشركات ذوي سنوات الخبـرة األعلى، تختلف 
عــن تقديـــرات مديـــري الشــركات ذوي الخبـــرة األقــل، فيمــا يتعلــق بمعّوقــات 

الخــاص. االســتثمار 

ســنوات  عــدد  متغيـــر  مجموعــات  بيـــن  الفــروق  مصــدر  الســتيضاح 
الخبـــرة ملديـــر الشركة، تم إجـــراء االختبار البعدي )Post-hoc(، واسُتخدم 
اختبــار شــيفيه )Scheffe( إليجــاد مصــدر الفــروق والتـــي تظهــر فــي الجــدول 

التالــي )16(:

تشيـر نتائج االختبار البعدي أن مصدر الفروق هو بيـن مجموعتيـن 
مــن مجموعــات متغيـــر ســنوات الخبـــرة وهــي: أكثـــر مــن 10 ســنوات، ومــن 
5 إلــى 10 ســنوات، وجــاء الفــرق لصالــح مــن يمتلكــون خبـــرة أكثـــر مــن 10 
ســنوات، حيــث بلــغ مســتوى الداللــة 0.002 وهــو أقــل مــن مســتوى املعنويــة 

املفتـــرض 0.05، وعليــه يعتبـــر الوســط الحسابـــي الســتجابات أصـــحاب الشــركات، ممــن يمتلكــون خبـــرة تفــوق ال 10 ســنوات 
أعلــى مــن الوســط الحسابـــي الســتجابات أصـــحاب الشــركات، ممــن يمتلكــون ســنوات خبـــرة بيـــن 5 إلــى 10 ســنوات، وذلــك فــي 

آراءهــم نحــو معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني.

نتائج الدراسة والتوصيات
النتائج املتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة:

: محور املعوقات السياســية: العبارة التـــي حصلت على أعلى درجة من املوافقة في محور املعوقات السياســية - 
ً
أوال

كانــت )الحصــار اإلســرائيلي( بنســبة موافقــة بلغــت 94.8%، تليهــا ســيطرة اســرائيل علــى املعابـــر والحــدود الخارجيــة 
الفلســطينية بنســبة %92.3.

املعّوقــات -  محــور  فــي  املوافقــة  مــن  درجــة  أعلــى  علــى  حصلــت  التـــي  العبــارة  االقتصاديــة:  املعوقــات  محــور   :
ً
ثانيــا

ــم االحتــال اإلســرائيلي فــي إجـــراءات االستيـــراد والتصديـــر( بنســبة موافقــة بلغــت %92.3، 
ُّ

االقتصاديــة كانــت )تحك
تليهــا تبعــات اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة بنســبة %89.0.

محــور -  فــي  املوافقــة  مــن  درجــة  أعلــى  علــى  حصلــت  التـــي  العبــارة  والقضائيــة:  القانونيــة  املعوقــات  محــور   :
ً
ثالثــا

املعّوقــات القانونيــة والقضائيــة كانــت )ازدواجيــة التشــريعات والقوانيـــن بيـــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( بنســبة 
موافقــة بلغــت 88.4%، وتعطــل عمــل املجلــس التشــريعي بنســبة 83.9%، ثــم طــول فتـــرة التقا�ســي فــي النـــزاعات 

بنســبة %80.6. واملاليــة  التجاريــة 

كانــت العبارتــان اللتــان حصلتــا علــى أعلــى درجــة مــن املوافقــة فــي محــور -  : محــور معّوقــات اإلدارة العامــة: 
ً
رابعــا

أوضــاع اإلدارة العامــة، هــن )ُبطــئ إجـــراءات الحكومــة فــي ســداد مســتحقات القطــاع الخــاص، وضعــف القــدرة علــى 
إيجــاد منافــذ تســويقية خارجيــة( بنســبة موافقــة بلغــت 83.2% لــكل منهمــا.

جدول رقم )15( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن االحادي

درجات مصدر الفروق
الحـرية

اختبار 
F

مستوى 
الداللة

2بيـن املجموعات
8.8800.001 28خال املجموعات

30املجموع

جدول رقم )16(
نتائج اختبار شيفيه )Scheffe( إليجاد مصدر 

الفروق حسب سنوات خبـرة املدراء

فرق سنوات الخبـرة
الوسط 

)I-J(

مستوى 
الداللة

)I( )J(

أقل من 5 
سنوات

0.390.284من 5 إلى 10 سنوات
.0.322120-أكثـر من 10 سنوات

من 5 إلى 
10 سنوات

.0.392840-أقل من 5 سنوات
.0.690020-*أكثـر من 10 سنوات

أكثـر من 
10 سنوات

.0.322120أقل من 5 سنوات
.0.690020*من 5 إلى 10 سنوات

 عند مستوى الداللة 0.05
ً
*. يعتبـر فرق الوسط معنويا
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النتائج املتعلقة باختبار الفرضيات اإلحصائية

أظهر اختبار فرضيات الدراسة النتائج التالية:

أوال: أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد - 
عينــة الدراســة، نحــو معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، تعــزى إلــى متغيـــر القطــاع االقتصــادي 

الــذي تعمــل فيــه الشــركة.

ثانيــا: أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد - 
عينــة الدراســة، نحــو معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، تعــزى إلــى متغيـــر رأس مــال الشــركة.

ثالثــا: أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة - 
الدراســة، نحــو معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، تعــزى إلــى متغيـــر عــدد العامليـــن فــي الشــركة.

رابعــا: بينمــا أظهــر االختبــار وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α ≤ 0.05( بيـــن متوســطات - 
اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة، نحــو معّوقــات االســتثمار الخــاص فــي االقتصــاد الفلســطيني، تعــزى إلــى متغيـــر عــدد 

ســنوات الخبـــرة ملديـــر الشــركة.

التوصيات:

فيمــا يلــي بعــض التوصيــات واملقتـــرحات التـــي قــد تســاعد فــي التغلــب علــى معوقــات االســتثمار فــي االقتصــاد الفلســطيني 
فــي الوقــت الراهــن:

: في املجال السيا�سي
ً

أوال
إنهاء حالة االنقسام السيا�سي الداخلي بيـن غزة والضفة الغربية.1- 

التمثيــل 2-  ونـــزيهة، وعلــى قاعــدة  انتخابــات تشــريعية، ورئاســية، حـــرة  إجـــراء  مــن خــال  التشــريعي  املجلــس  إحيــاء 
السياســية. القــوى  جميــع  مشــاركة  لضمــان  النســبي، 

ثانًيا: في املجال القانوني والقضائي:
إنهاء حالة ازدواجية التشريعات، والقوانيـن، واألنظمة في الضفة وغزة.1- 

تطويـر حـزمة التسهيات واإلعفاءات املحفزة لاستثمار الخاص.2- 

تقليل فتـرة التقا�سي إلى الحد األدنى املمكن، وذلك بوضع سقوف زمنية للبت في النـزاعات والقضايا التجارية واملالية.3- 

تشديد العقوبات على املخالفيـن في القضايا التجارية واملالية.4- 

ا: في املجال االقتصادي:
ً
ثالث

زيادة مرونة النظام الضريبـي بالنسبة لاستثمار.1- 

تطويـر البنية التحتية املحفزة لاستثمار وخفض تكاليفه.2- 

إنهاء حالة فو�سى السوق املحلي، ومكافحة إغراقه باملنتجات اإلسرائيلية املنافسة.3- 

إعــادة صياغــة بـــروتوكول باريــس االقتصــادي فــي املجــال املالــي، والنقــدي، والتجــاري، إلنهــاء العاقــة االقتصاديــة 4- 
غيـــر املتكافئــة بيـــن االقتصاديـــن الفلســطيني واإلســرائيلي.

اســتثمار االتفاقيــات التجاريــة املوقعــة بيـــن فلسطيـــن والــدول األخـــرى، خاصــة الــدول العربيــة، وذلــك مــن أجــل 5- 
الفلســطينية. الخارجيــة  للتجــارة  القســري  كســر احتــكار إســرائيل 

رابًعا: في مجال اإلدارة العامة:
وضع استـراتيجية استثمار ذات رؤية ورسالة وأهداف استـراتيجية واضـحة.1- 

تسديد مستحقات القطاع الخاص في مواعيد استحقاقها ضمن إجـراءات واضـحة وسهلة.2- 
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ABSTRACT

The main aim of this study was to identify the most important constraints in the political, economic, 
legal, judicial and administrative fields of private investment in the Palestinian economy. The study used 
the descriptive analytical method. A soft sample of 31 companies listed in the Palestinian Stock Exchange 
Market was selected in the period of data collection from the beginning of November until 18 December 
2018. The statistical program )SPSS( was used to conduct statistical analysis of data. The Likert Scale, the 
Cronbach’s Alpha and the One-way ANOVA tests were also employed to identify the significance of the 
mean differences among the members of the study sample and the Scheffe test to find the source of the dif-
ferences. The study came up with a number of conclusions, the most important of which, are the following:

- First: The axis of political obstacles: The phrase that obtained the highest degree of approval in the 
axis of political obstacles was )the Israeli blockade( with approval rate of 94.8% followed by the 
)control of Israel on the crossings and the Palestinian external borders( of 92.3%.

- Second: The axis of economic obstacles: The phrase that obtained the highest degree of approval 
in the axis of economic obstacles was )control of the Israeli occupation of the procedures of import 
and export( where approval rate amounted to 92.3% followed by )the consequences of the Paris 
Economic Convention( which amounted to 89.0%.

- Third: Legal and Judicial Obstacles: The phrase that obtained the highest degree of approval in the 
axis of legal and judicial obstacles was )the doubled legislations and laws adopted in the West Bank 
and Gaza Strip( with approval rate of 88.4%, and )the disruption of the Legislative Council( of 83.9%, 
followed by )the length of litigation in commercial and financial disputes( of 80.6%.

- Fourth: The axis of obstacles in public administration: The two terms that received the highest de-
gree of approval in the center of the conditions of public administration are )slow government pro-
cedures to pay the private sector( and )the inadequacy to find external marketing outlets( with ap-
proval rate of 83.2% each.

The study recommended the adoption of a number of policies and procedures that may help improve 
the private investment environment in the Palestinian economy.

Keywords: Investment, Private Investment, Investment Constraints, Palestinian Economy.




