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 قدمةالم
 

في األراضي  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةتنمية وضع تقريرا عن نتائج تقييم تقدم ھذه الوثيقة 
المشاريع الصغرى والصغيرة فرص عمل أكثر وأفضل للنساء والرجال في قطاع  وايجاد الفلسطينية المحتلة

ظمة العمل مشترك بين السلطة الفلسطينية ومنتعاون برنامج لاألول  االصدارھذه الوثيقة ھي . والمتوسطة
وضع إطار للسياسة العامة للنھوض  وزارة االقتصاد الوطني، إلىتديره المشروع، الذي يھدف  .الدولية

 .بالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة

في األراضي  للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةبينما ال يوجد تعريف رسمي للسلطة الفلسطينية 
بدوام  افراد ٤-١توظف على انھا تلك التي  ىرالمشاريع الصغ التقرير يحددالفلسطينية المحتلة، فإن ھذا 
فردا  ١٩-١٠يعمل لديھا التي والمتوسطة  ،بدوام كامل افراد ٩-٥توظف ھي التي  كامل، والمشاريع الصغيرة

يملكھا جميع المشاريع المذكورة . تعتبر مشاريع كبيرة أو أكثرفردا  ٢٠ ، ما يعني ان التي توظفبدوام كامل
المشاريع مصطلح يشمل ع ذلك، م. وال شان للحكومة او المنظمات غير الحكومية بھا ويديرھا القطاع الخاص

 .أعالهالمذكورة م احجاال التعاونية ذات أيضا المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة

بالرغم . قطاع غزةدورا كبيرا في اقتصاد الضفة الغربية والمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة  تلعب
أو أكثر بدوام موظفا  ٢٠(بر كبيرة عتت خاصةالمشاريع الفقط من  %١بعض االختالفات اإلقليمية،  من

من  ٧٠%تمثل  معظم المشاريع المذكورة تعمل في قطاعات الجملة والتجزئة والتصنيع، التي ).كامل
  .الصغرى والصغيرة والمتوسطة المشاريع

في األراضي الفلسطينية الصغرى والصغيرة والمتوسطة لفلسطينية في المشاريع من قوة العمل ا %٧٨يعمل 
لنساء ا تتمركز. في قطاع غزة ٩% في الضفة الغربية و ١٧%من بين ھؤالء العمال، تمثل النساء  .المحتلة
لة في من القوة العام ٢٤%النساء تمثل في المؤسسات الكبيرة ف والمؤسسات الكبيرة،في القطاع العام اكثر 

 .في قطاع غزة ١٥%الضفة الغربية و 

 انخفضفي قطاع غزة  ھاعدد من جميع المشاريع المذكورة في الضفة الغربية، في حين أن ٧١%توجد 
ھذا . ٢٠٠٩ وكانون ثاني ٢٠٠٨ كانون اولثالثة أسابيع في للحرب اإلسرائيلية التي دامت بشكل كبير نتيجة 

 .مل في قطاع غزة وزيادة كبيرة في مستويات الفقرفقدان فرص الع الصراع أدى أيضا إلى

 ىرالصغ، خاصة بين المؤسسات المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة علىغير الرسمي يغلب الطابع 
. تتخذ من المنزل مقراالمؤسسات الصغرى والصغيرة أفراد األسرة وغالبا ما من  كثيرتوظف ال. ةريوالصغ

الصغيرة ومتناھية توفر المشاريع بينما . ناماالو ارستقراالأبعد ما تكون عن العمل وظروف  ،رواتب متدنيةال
 .العمل الالئق ضمن يندرج ال ھذااال ان لكثيرين، لفرص عمل  الصغر

 .في األراضي الفلسطينية المحتلة على النموالصغرى والصغيرة والمتوسطة ظروف المشاريع ال تساعد 
زيادة الوصول إلى  علىالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تعزيز فرص العمل الالئق يرتكز 
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معلومات  الحصول علىيعتبر . المؤسسات حتاج إليھاتالمالية وغير المالية التي  المدخوالتاألسواق وتوفير 
العديد من المشاريع فومع ذلك، . لتطوير األعمال اضروري االسوق وتطوير منظور عالمي في األسواق أمر

في الواقع، ھناك . ھذه المعلومات تفتقر الى في األراضي الفلسطينية المحتلةلصغيرة والمتوسطة الصغرى وا
لتنمو المشاريع الصغرى في األراضي الفلسطينية المحتلة  لعديد من خدمات تنمية األعمال التجاريةحاجة ل

ظم الشركات، خصوصا أظھرت التقييمات السابقة أن مع ومع ذلك،. وتصبح مستدامةوالصغيرة والمتوسطة 
 .التوعلى الحصول على ھذه المدخ ةوالصغيرة، غير قادر ىالصغر

في . لبدء والتوسعلحتاج إليھا تالصغيرة أيضا للحصول على األموال التي الصغرى والمؤسسات تعاني 
مع . ھذا الطلبالمنتشرة في األرض الفلسطينية المحتلة مؤسسات التمويل األصغر  غطتالسنوات األخيرة، 

عادة ما  .التمويل التجاريعلى تواجه صعوبة في الحصول والصغيرة  ىرالصغالمؤسسات ال تزال ذلك، 
 .قدر على الحصول على التمويل التجاريا الشركات المتوسطة الحجم وبعض الشركات الصغيرةتكون 

، فإنھا نادرا ما افيما بينھ دلابالتعاون والت علىالعديد من المؤسسات الصغرى والصغيرة  اعتادتبينما 
باإلضافة، . ويقلل من قدرتھا على النمو وھذا يحد وصولھا إلى األسواق ة،تشارك في سالسل القيمة العمودي

مشكلة تؤثر على كثير من الجوانب  ملكية األراضيوإلى أصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى وصول 
ويقلل  ھامن رتتجالمشاريع و ھايمكن أن تعمل فيي التفھو يقلل من المساحات المادية  ،تطوير األعمالل األخرى

 .لكثير من الشركات الضمانات

المشاريع الصغرى  تنميةوإمكانات ھناك مجموعة واسعة من القوانين واللوائح التي تؤثر في سلوك 
قوانين األعمال تجري صياغة العديد من بينما . في األراضي الفلسطينية المحتلة والصغيرة والمتوسطة

 ،رسميةغير الإضفاء الطابع الرسمي على المشاريع  تعزيز اإلصالح القانوني، يمكن لجارية حالياالت
من االعباء الحد سيسمح . ز إضفاء الطابع الرسميتحفتطوير ودعم التدابير التي  خصوصا عندما يرافقه

 يد من الوقت والمال فياستثمار المزالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة لھا على  ةوالتنظيمي ةالقانوني
لتنفيذ الفعال لتلك القوانين واألنظمة التي ا اآلليات التي تكفلوتعتبر تطوير المشاريع المربحة والمستدامة، 

 .والبيئة ضرورية موظفين،ال العمالء، ،تحمي الشركات

 المحتلة،في حين أن ھناك مجموعة واسعة ومتنوعة من منظمات عضوية األعمال في األراضي الفلسطينية 
 .ةريوالصغ ىرالصغال سيما المشاريع  ،سيئ المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةتمثيل العديد من فان 

المھنية أو المنظمات  فريدة، مثلوالمحددة المصالح ال ذاتمن المؤسسات الكبيرة  المنظمات األكثر تمثيال ھي
الحكومة  فيمواقف القطاع الخاص  ملدع "الخاصالقطاع مجلس تنسيق "أنشأت السلطة الفلسطينية . القطاعية

مع ذلك، . األراضي الفلسطينية المحتلة ولتنسيق برامج التنمية مع الجھات المانحة ووكاالت التنمية العاملة في
 .ينھذا الھيكل ضعيف في المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةمشاركة و تمثيلال يزال 

المشاريع الصغرى والصغيرة ي المجتمع العام والخاص والمدني في تنمية العديد من الجھات الفاعلة ف تنخرط
الفعالة  مساھمتھماال ان ، في حين ان تعدد الالعبين ثمين. األراضي الفلسطينية المحتلةوالمتوسطة في 
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تتحقق إال من خالل التنسيق االستراتيجي  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة التنمية في  والمنسقة
 .لسلطة الفلسطينية دور مركزي في ھذا الصددل. السليم لتيسيراو

السلطة  ھادوقتالتدخالت ينبغي أن  االستجابة للمشاكل الموجزة أعاله مجموعة متكاملة وشاملة منتتطلب 
يوفر فرصة خاصة لتحديد للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة  سياسة المقترحإطار ال. الفلسطينية

المشاريع الصغرى والصغيرة بين جميع الجھات الفاعلة في تنمية  للتآزر والتعاونالفرص المتاحة 
 :القضايا التالية معالجةينبغي لإلطار  .والمتوسطة

المشاريع الصغرى والصغيرة قطاع  مراقبةو، تطوير ،لسلطة الفلسطينية في تنظيمادور  تحديد 
 .والمتوسطة

المشاريع الصغرى ات المجتمع المدني في تنمية منظمو وليات القطاع الخاصومسئأدوار  تحديد 
 .والصغيرة والمتوسطة

في تطوير  لجھات الفاعلة في المجتمع العام والخاص والمدنياالستراتيجية لمجاالت التدخل تحديد  
ذلك وخلق وظائف أكثر وأفضل للنساء والرجال في المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة 

   .القطاع
 .حوار العام والخاصالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المطلوبة لتمثيل اآلليات ال تحديد 
المشاريع الصغرى والصغيرة قطاع واإلبالغ عن التقدم المحرز في  للمراقبةآليات تحديد  

  .والمتوسطة

 لسلطةا ودھاقت تصميم إطار سياسة عامةالخاصة بتحليل، تحول االنتباه إلى سلسلة من التوصيات البعد 
 :التاليةاقترحت التوصيات . المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةالفلسطينية من أجل تنمية 

في  للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةالسلطة الفلسطينية صياغة تعريف رسمي على  
 .ھاوإدارت ھا،ا، عدياالعتراف بھا قانونليتسنى األراضي الفلسطينية المحتلة 

واآلليات  اتخاذ تدابير محددة لتحسين السياسات واألطر القانونية والتنظيمية على السلطة الفلسطينية 
إجراءات تبسيط وتركيز ب مع إيالء اھتمام خاص لمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة،لاإلدارية 

وتنسيق وتكامل السياسات ، التسجيل والترخيص، تحسين االمتثال لقانون العمل وظروف العمال
 .نية والتنظيميةواألطر القانو

السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الجھات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص، الشروع على  
المالية للخدمات  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةتھدف إلى تحسين وصول  في أنشطة
ادارة تعزيز روح ومھارات  المحلية،البرامج من خالل تقييم سالسل القيمة الرئيسية، تنمية  والتجارية
البرامج والوكاالت المؤسسات الصغرى والصغيرة على وجه التحديد في استھداف  ضمانو ،االعمال

 .السلطة الفلسطينية التي تدعمھا 
المشاريع تحسين تمثيل  القائمة، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية،عضوية األعمال منظمات على  

 .حوار مع الحكومةوالالصغرى والصغيرة والمتوسطة 
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السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الجھات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص، االتفاق على  
متابعة جدول أعمال البحوث التي تمأل الفجوات الرئيسية في المعرفة بشأن االحتياجات  على
   .المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة تنمية وعمالةالخاصة بفرص الو

وكالة تنمية للمشاريع الصغرى والصغيرة  مراحل بشأن احتمال الحاجة إلىالفي مختلف نوقشت المقترحات  
يمكن وكالة واحدة أن يجاد يمكن ال. نظر متباينة حول ھذا الموضوعالوجھات  بالطبع، كانت. والمتوسطة

ولكن ھذا ال  ة والمتوسطة،الخاصة بالمشاريع الصغرى والصغير األنشطةعلى  تركيزالالسلطة الفلسطينية 
خاصة بالمشاريع إنشاء وكالة  ھما انالمتوفر رانخيارال .قادرة على لعب ھذا الدوربالضرورة  ھايجعل

سياسة اإلصالح والمتابعة والدعم، أو تحويل  مع وظائف محددة تتناول الصغرى والصغيرة والمتوسطة
يعتبر . لمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةاإلى التركيز أكثر على  القطاع الخاص القائمةوكاالت 

 .به ويوصى الخيار األخير أكثر جدوى

مواصلة تعاونھا  منظمة العمل الدولية حريصة على. متابعة التوصيات المذكورة أعاله وقتا ومواردستتطلب 
حة ووكاالت توصيات والتنسيق مع الجھات المانمن  مع السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ بعض ما ورد أعاله

  .إنشاء نھج متماسك ومنسق لھذا العملعلى السلطة الفلسطينية  التنمية ذات الصلة لمساعدة
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 مقدمة :االول الفصل
 ٢٠٠٩ اشار تقرير صادر في ايلول. ة من الفقر والبطالةاألراضي الفلسطينية المحتلة مستويات عاليتواجه 

األراضي الفلسطينية المحتلة،  لتجارة والتنمية إلى أن الفقر يزداد اتساعا وعمقا فيلعن مؤتمر األمم المتحدة 
 بنسبةوھذا أعلى  ،يعيشون في فقر مدقع ٤٨%من الشعب الفلسطيني تحت خط الفقر و  ٦٧%يعيش  حيث
غزة والضفة الغربية احد أعلى معدالت البطالة تملك باإلضافة إلى ذلك، . عشر سنوات عما كان قبل %١٠
 ).٢٠٠٨المكتب المركزي الفلسطيني لإلحصاء ( ٤٠.٢% ، بالغةفي العالم العربي الشباب بين

المشاريع  في ھذا السياق، فإن الطلب على وظائف جديدة أمر بالغ األھمية، كما ھي الحاجة إلى تعزيز
، طلب مكتب رئيس الوزراء ٢٠٠٩ في .١والرجالتدامة التي تخلق فرص العمل المنتجة والالئقة للنساء المس

والصغيرة  ىالصغرلتشجيع المشاريع عداد إطار السياسة العامة إل المساعدة من منظمة العمل الدولية
نحو "بعنوان  اروعمنظمة العمل الدولية ووزارة االقتصاد الوطني مشوضعت  ،ردا على ذلك. والمتوسطة

 ".وضع إطار سياسة تنموية للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في األراضي الفلسطينية المحتلة
جھات منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع  رك معاشبالتوزارة االقتصاد الوطني على ھذا المشروع  تشرف
 .مانحةمھتمة ومنظمات خاصة ومدنية و عامة

المشاريع الصغرى قطاع  وھو يعرض النتائج التي توصل إليھا تقييم ،٢ا المشروععد لھذھذا ھو أول تقرير أ
المتعلقة في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القيود والفرص والقدرات والصغيرة والمتوسطة 

ة في جھودھا لدعم ستوجه السلطة الفلسطيني تصميم إطار السياسة العامة التيلوستستخدم ھذه النتائج . التنميةب
 .المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةتنمية 

لسلطة الفلسطينية، بما لويدعم مبادرات أخرى  ووزارة االقتصاد الوطنيمشروع منظمة العمل الدولية يكمل 
 آب ٢٥ي بدأ في ذال" ،االحتالل وإقامة الدولة إنھاء: فلسطين"في ذلك برنامج السلطة الفلسطينية بعنوان 

السلطة ( الوطنيواالزدھار االستقالل االقتصادي  أھداف وطنية، بما في ذلك تحقيق عدةب عنىوي ٢٠٠٩
  ).١١، ص ٢٠٠٩الفلسطينية 

  المشروع من الغرض ١-١
  

                                                      
 ھذه اعتمدت. المشاريع لتنمية وشامال امتماسك اإطار مستدامة شركات تنمية تعزيز بشأن ٢٠٠٧ لعام الدولي العمل مؤتمر استنتاجاتشكلت   ١

 توصية تعزيزو) ١٨٩ رقم( ١٩٩٨ لعام متوسطةوال رةالصغي المنشآت في الوظائف خلق توصية في الواردة واألحكام المبادئ على االستنتاجات
 العمل فرص وخلق التنمية أھدافمع  نموال تدمج بطريقة المستدامة المشاريع تشجيع ھو الھدف فإن وھكذا،) .١٩٣ رقم( ٢٠٠٢ لعام التعاونيات
  .والالئقة المنتجة

 جوھانسبرغ، من دولي ستشاروھو م ،وايت سيمون ،والدكتور هللا رام نم محلي ستشاروھو م القواسمي، حازم السيد الدولية العمل منظمة كلفت ٢
  .أفريقيا جنوب
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طار السياسة اإنشاء  وھ ووزارة االقتصاد الوطنيفي حين أن الھدف العام لمشروع منظمة العمل الدولية 
ق في األراضي وتعزيز العمل المنتج والالئ والصغيرة والمتوسطة المشاريع الصغرىتطوير العامة ل

المشاريع الصغرى قيود تنمية واحتياجات تقييم فرص و ھذا التقرير ھيمھمة فان  ،الفلسطينية المحتلة
  .والصغيرة والمتوسطة

  
نية في األراضي الفلسطي المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةالكثير من البحوث عن حالة  تأجري

 حولالمجتمع المدني واك القليل من االتفاق بين السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص ھن ناال ا ،المحتلة
من الضروري بات تأسيس السلطة الفلسطينية،  من خمسة عشر عامابعد . أولويات التنمية في ھذا القطاع

في األراضي الفلسطينية  ةالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطوضع نھج عملي ومتماسك لدعم تنمية 
   .المحتلة

  
المشاريع الصغرى والصغيرة تنمية أصحاب المصلحة الرئيسيين في  تجمعھذه الدراسة عملية تشاركية تنفع 

في األراضي الفلسطينية المحتلة من أجل تحقيق فھم مشترك لالحتياجات والتحديات التي تواجه والمتوسطة 
. في األراضي الفلسطينية المحتلة في ظل السلطة الفلسطينية طةالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوس

وكذلك الجھود المبذولة لدعم المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة تنمية مع الطلب على الدراسة تتعامل 
التي تؤثر على  تقييم استعراض السياسات الرئيسية والصكوك القانونية والتنظيميةيتضمن ال. التنميةتلك 

  .المشاريعتلك ، فضال عن تطوير البرامج التي تستھدف المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة عمليات
  

وقد نوقشت ھذه المسألة  ،لمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةل ارسميتعريفا السلطة الفلسطينية لم تضع 
تعريف المشاريع المذكورة ، تم ھذا التقرير جلالومع ذلك، ) .الرابعانظر الفصل (في وقت الحق في التقرير 

  : التوظيفية التالية لمؤشراتلوفقا 
  

  . عمال بدوام كامل 4- 1: ىالمشاريع الصغر
  .عمال بدوام كامل 9- 5: المشاريع الصغيرة

  .بدوام كامل مالاع 19-10: متوسطةالمشاريع ال
  

ومدارة مملوكة دروسة جميع المشاريع الم. عامال أو أكثر بدوام كامل كبيرة 20 لديھاتعتبر أية مشاريع 
يمكن  ،مع ذلك. المنظمات غير الحكوميةتديرھا الحكومة أو  ، على عكس الشركات التيللقطاع الخاص

المذكورة االحجام ضمن التعاونية تشمل أيضا المؤسسات ان  للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة
المختلفة ، بما في ذلك المقارنة بين التعاريف من التفاصيل حول ھذه المسألة امزيدالرابع  الفصل يوفر  .أعاله

  .، بما في ذلك الدول العربيةاخرىبلدان في 
  
   التقرير ھيكلية ٢-١
  
األراضي الفلسطينية  في لمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةل اوكمي انوعي اشمل ھذه الدراسة تقييمت

المركزي وغيره، وكذلك من اإلحصاء  جھازھا لمسوحات اإلحصائية التي ينتجاستمدت البيانات من ا .المحتلة
 ،باإلضافة إلى ذلك. لمجتمع المدنيوا ،القطاع الخاص المشاورات مع الوزارات وممثلي السلطة الفلسطينية،

في  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةتنمية  حولاستعرضت مجموعة واسعة من الكتابات الموجودة 
   .األراضي الفلسطينية المحتلة
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المشاريع لمحة عامة عن ) الثاني الفصل(الفصل القادم يقدم بعد ھذه المقدمة، . ينقسم التقرير إلى ستة فصول

التوزيع  وھذا يتضمن لمحة عامة عن ،في األراضي الفلسطينية المحتلة الصغرى والصغيرة والمتوسطة
سوق مساھمة في ال من حيثع تقييم المشاري، واالقتصاديةالقطاعات  ھا حسب، توزيعمشاريعالجغرافي لل

   .العمل
  

 المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةتقارير عن التحديات الرئيسية التي تواجه  الثالثالفصل يقدم 
   .السلطة الفلسطينيةظل في  ةملاعالتقارير عن بيئة األعمال في المشاريع  الرابعالفصل ويقدم وتنميتھا، 

  
المشاريع الصغرى والصغيرة الرئيسية التي تعمل على تعزيز ودعم  أدوار الوكاالت الخامسالفصل يصف 

   .األراضي الفلسطينية المحتلة في والمتوسطة
  

التركيز الواجب  النتائج الرئيسية للدراسة ويقدم العديد من المجاالت ذات األولوية السادسالفصل يلخص 
  .في األراضي الفلسطينية المحتلة ةالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطمن أجل تعزيز ودعم  يھاعل
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 األراضي  في والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع قطاع عن لمحة : الثاني لفصلا

  المحتلة الفلسطينية
  

ويبين  ودورھا في االقتصاد الفلسطينيالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة يصف ھذا الفصل طبيعة 
بالتوظيف في  الفصل اھتماما خاصا يولي. في جميع المناطق والقطاعات االقتصادية توزيع المنشآت

 .وكذلك أسواق العمل التي تنخرط فيھاالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة 

  
   المحتلة الفلسطينية يضااألر اقتصاد ١-٢
 
مليونان من  ،مليون نسمة ٣.٩نحو  ٢٠٠٩عدد السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة في منتصف عام  بلغ

 مليون ١.٥ ب مليون وقطاع غزة ٢.٤ب قدر عدد سكان الضفة الغربية . من اإلناثمليون  ١.٩و الذكور 

٢٠٠٨المكتب المركزي الفلسطيني لإلحصاء، (نسمة 
٣
. ( 

  
 الجزئي مع االندماج ھاأول، في السنوات الخمسين الماضية ينكبير يناالقتصاد الفلسطيني تغيير واجه

 اال ان ھذا ،زيادة فرص العمل للفلسطينيين في اسرائيل ، ما أدى إلى١٩٦٧االقتصاد اإلسرائيلي بعد عام 
ما تغيير أكثر حداثة، ينطوي على فك االرتباط عن إسرائيل، وھو والثاني، . على إسرائيلھشا  ااعتماد خلق

، فلم عتمدا على اسرائيلم د الفلسطينيال يزال االقتصا) .2009ديلو (العمال الفلسطينيين والمؤسسات اضعف 
 ،المياه ،األراضي ،الموارد الطبيعية ،الحدودعلى  بالسيادة ١٩٩٤منذ إنشائھا في عام السلطة الفلسطينية  تحظ

 .منطقتھاوحركة الناس والبضائع ضمن 
 
حصاءات وفقا إل ٨.٦%الى  %6.1 لناتج المحلي اإلجمالي منلالحقيقي ارتفع النمو ، 1999و  1995 بين

في  %6.45بلغ نما االقتصاد الفلسطيني بمعدل كبير  ).أدناه ١ جدولانظر ال(الجھاز المركزي لإلحصاء 
 بيت االستثمار العالمي(بليون دوالر  ٤.٥٢، بلغ الناتج المحلي اإلجمالي ١٩٩٩ بحلول عام. نفسھا فترةال

  .)١ ، ص٢٠٠٦
  

نمو الناتج المحلي من لى انخفاض حاد في نصيب الفرد إ ٢٠٠٠ ايلولاندالع االنتفاضة الثانية في أدى 
القتصاد الفلسطيني ااالجتياحات اإلسرائيلية وتدمير الممتلكات والبنية التحتية واوجعت ) %3.8-(اإلجمالي 

                                                      
٣

في قطاع ) .44,000(وأريحا أصغرھا ) 581,000(محافظة الخليل أكبر المحافظات في الضفة الغربية من حيث عدد السكان  كانت  
مع ان محافظة القدس تعتبر جزءا من األراضي .) 182,000(ومحافظة رفح االصغر ) 519,000(االكبر  غزة محافظةغزة، كانت 

الفلسطينية المحتلة، اال انھا استبعدت من بيانات مسح الجھاز المركزي لإلحصاء ألن وصول طواقم الجھاز إلى القدس الشرقية محدود 
 .)2008الجھاز المركزي لإلحصاء (
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العالقات التجارية بين وتدھورت فرضت قيود على حركة الناس والسلع داخليا وعبر الحدود  بشكل مؤثر، اذ
 ، ص٢٠٠٥ بال تريد(االقتصاد الفلسطيني تقھقر إلى  العواملأدى التأثير المشترك لھذه  .يلفلسطين وإسرائ

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد ، فبلغ في السنوات الخمس الماضيةتعافى االقتصاد جزئيا مع ذلك،  .)١
 1.)في الشكل كما ھو موضح ( 1,400$ عندما بلغ ،١٩٩٩ ، اال انه اقل منه عام٢٠٠٧ في $1,261

 
 ونتيجة لذلك، واصل الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد ،٢٠٠٧ منذ عامتجمد االقتصاد الفلسطيني 

النخفض ، ٢٠٠٧ استئناف المساعدات الخارجية في النصف الثاني من عام اللوو ،الفقرازداد االنخفاض و
الجدار العازل وسياسة اإلغالق اإلسرائيلية  بناءرسخ . الناتج المحلي اإلجمالي للسنة الثانية على التوالي

واتسعت الفجوة االقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة  تقھقر االقتصاد،وتآكل القدرة اإلنتاجية 
  .)٢٠٠٨ األونكتاد(السياسية األخيرة واإلغالق المحكم المفروض على قطاع غزة التطورات 

  
-%6بمدى  ٢٠٠٩غيير، مع زيادة الناتج المحلي اإلجمالي في عام تشير االتجاھات األخيرة إلى بعض الت

7%.  
  

   الكلي االقتصاد أداء) غزة وقطاع الغربية الضفة( الفلسطيني االقتصاد: 1الشكل

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1999 1995 
 6.1 8.6 3.8- 5.8 6.0 6.0 4.8- 0.0  (%)زيادة الناتج المحلي اإلجمالي 

 276 3 517 4 156 3 624 0773 4784 5334 0454 5 )الدوالرماليين (محلي اإلجمالي الناتج ال
 779 3 454 5 546 3 105 5344 0174 0685 6205 5 )ماليين الدوالر(الدخل المحلي االجمالي 

 200 4 853 5 4 985 395 9515 5835 1086 7 8001  )ماليين الدوالر( الصافياجمالي الدخل 
 400 1 1590 999 108 2031 1911 1651 2611 1  )دوالر(للفرد  الصافيالي الدخل اجم

 615 1 920 1 122 1 255 3371 3341 3031 4051 1  )دوالر( الدخل المحلي االجمالي
 7.9 4.1 8.9- 6.2 1.5 1.0- 14.9- 0.7-  (%)زيادة اجمالي الدخل المحلي للفرد 

  )2007( لالحصاء سطينيالفل الركزي الجھاز :المصدر

يبين الشكل أدناه توزيع مساھمة القطاعات االقتصادية للناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية 
  اتلخدمكانت لقطاع االغلبة  انبوضوح  يظھر. 2007حتي  1985المحتلة من 

   )2007- 1985( اإلجمالي المحلي الناتج في االقتصادية القطاعات مساھمة: 2 الشكل

 2007 2002 1999 1994 1985 القطاع
 16 12 17 12 8  الصناعة
 65 70.2 62.6 21 11.5  الخدمات
 8 10 10 14 29  الزراعة
 2.5 5.5 8.5 22 17  البناء
 8.5 2.3 2 31 34.5  غيرھا

  )2009( الفلسطينية الصناعات اتحاد :المصدر

طينية المحتلةفيما يلي أھم القطاعات االقتصادية في األراضي الفلس
٤

:   
                                                      

٤

 .خالف ذلكما لم يرد ) 2008(الجھاز المركزي لإلحصاء  منجميع البيانات   
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تشير قيمة االستھالك في ھذا القطاع الى أن . يھيمن قطاع الخدمات على االقتصاد الفلسطيني: الخدمات 
بين  بلغت ما ٢٠٠٤-2000نسبة الخدمات االجتماعية واإلنتاجية من الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة 

مليار  2.17بمبلغ   ية، ساھمت الخدمات االجتماع٢٠٠٥بحلول عام . %71.5و  68.9%
   .%8.22نمو بنسبة ت توكان) من الناتج المحلي اإلجمالي ٥٠.٩٢(%دوالر

 %16و ، من مجموع الصادرات %١٠من الناتج المحلي اإلجمالي،  %8 القطاع بنحو يسھم: الزراعة 
زيت ، الزيتون ،الصادرات الفواكهتشمل  ).٢٠٠٦الجھاز المركزي لإلحصاء (لة من مجموع العما

ما يقرب من نصف اإلنتاج  الثروة الحيوانية وصيد األسماكتمثل . الخضار، ومؤخرا الزھور، لزيتونا
اعية لديھا امكانات كبيرة الصناعات الزر. ثلث ھذا في غزةقريبا من و فة الغربيةالزراعي في الض

األجنبية االسواقصل إلى ت، شريطة أن توسعلل
٥
قطاع الزراعي الخاصة العاملة في التشكل المؤسسات  .

  . ٨٥%النسبة بلغ تبينما في الضفة الغربية  ،من العدد اإلجمالي %15في غزة 
. من الناتج المحلي اإلجمالي %5وتساھم بحوالي ، واحدة من أھم القطاعات الفرعية الفلسطينية :لمحاجرا 

 لبقية %6 يل والى اسرائ %65منھا مليون دوالر،  ٤٥٠ إجمالي المبيعات السنوية لھذه الصناعةيبلغ 
صادرات القطاع إلى عدد  تذھب. الصادرات في ھذا المجال ما يترك فرصة كبيرة لتوسيع نطاق العالم،

  . واليابان ،الواليات المتحدة ،، مثل كنداالى جانب إسرائيل من البلدان
وظف ما يقرب من ويالصناعات المنتجات من  %15بنحو القطاع يساھم : المالبس والمنسوجات 

من حصة  ٢٠%(محليا  من إنتاجھم ٧٠%حوالي  نون الفلسطينيوالمنتجيبيع . ن القوة العاملةم10%
االستيراد باب بعد فتح . خارجية ألسواق ينإلسرائيل ومن خالل وكالء إسرائيلي ٢٠% و) السوق المحلية
   .األحذية والجلودشأنه شأن قطاع ، من أي قطاع آخرأصيب ھذا القطاع أكثر  من الصين،

من في السوق المحلية  حصته ياددزبا التسعينياتنموا سريعا في النصف الثاني من  القطاع شھد: طعمةاأل 
ما  من دخلھا على الغذاء، ٤٢%فلسطينية تنفق العائلة ال دراسات السوق إلى أنتشير . %30 الى 25%

توفر منتجات غذائية  الستثمار فيه لتطوير صناعة محلية تنافسيةا امكانيةيدل على أھمية ھذا القطاع و
 . عالية الجودة

 بفضلفي األراضي الفلسطينية المحتلة  نمواالقطاعات أسرع  احد: واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات  
   ٣٠%- ٢٥%بلغ متوسط معدل نمو ھذا القطاع . تطوير البرمجياتو خاصةالخدمات االتصاالت 

 .٢٠٠٥ مليون دوالر عام ١٢٨ ، وبلغ انتاجه٢٠٠٠سنويا منذ عام 

                                                                                                                                    
  
٥

 مكابس الزيتون، تعبئة الحمضيات، تشمل ھذه. من الطلب المحلي اكبير ا، تلبي شركات الصناعات الزراعية جزءحاليا  
 بلغ .ھناك مجال للتوسع في استخدام األسمدة الكيماوية واآلالت واألدوات الزراعية. السجائر، ومصانع األلبان، األغذية تجھيز

من  تنقسم المعاصر. مؤقتا ةغلقم 32و  عاملة 264، منھا 2008عام 296األراضي الفلسطينية عدد معاصر الزيتون في 
تركز  ىأشارت البيانات ال. آلية وتقليديةنصف  40، اوتوماتيكية بالكامل 224: مستوى التشغيل اآللي على النحو التاليحيث 

محافظة تليھا  )،معصرة 52(افظات جنين وطوباس الضفة الغربية، خاصة في مح العاملة في الجزء الشمالي من المعاصر
 .)2008ة مسح القطاعات االقتصادي ،الجھاز المركزي لإلحصاء) (.معصرة 51( نابلس
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يوفر التراث الثقافي والديني القوي للشعب الفلسطيني فرصة لتطوير قطاع سياحة يسھم في : السياحة 

النمو االقتصادي
٦
. 

ناجحة في  منتجاتهومن الطلب المحلي  80%-60% ھذا القطاع يغطي : المنتجات المعدنية والھندسية 
رفوف ، يمكتباألثاث الاللحام،  ، المسامير، قضبانتشمل المنتجات األسالك. أسواق التصدير

  .واألدوات ،اآلالت الصناعية، الزراعيةالمعدات  ،الصناعية وازيناألدوات المنزلية، الم ات،مستودعال
زيت الزيتون  المصنوع من صابون نابلس التقليدي: ثالثة خطوط إنتاجالقطاع شمل ي: المواد الكيميائية 

غطي ت مع عشرة مصانع رئيسية في فلسطين لدھانات،قطاع ا ؛العالمحول المنطقة و والمحبوب في
 السوق المحلية من حصة %50وتغطي وصناعة المنظفات،  ؛من استھالك السوق المحلية 30%-25%

للغساالت  رغوةومنخفضة الي وشبه اآللي ولغسل اليدعالية الرغوة ل ائلوق وكذلك الساحيمسالتنتج و
  .اآللية

  من الناتج المحلي اإلجمالي %2.5ساھم بحوالي ي، وسعآخذ في التو ھذا القطاع: البناء 
ومع ذلك، وفقا  .2007العمالة في األراضي الفلسطينية المحتلة في الربع الثالث من عام من  %١١.٦ و

. 1999ما كان عليه في عام م %20فقط اليوم يبلغ  قطاع التشييد والبناء حجم) ،2008(للبنك الدولي 
الصناعات و بسيطةال المعامل الخلفية، التي تتراوح بينو يةاألمام ابطهرو بسببالقطاع مھم للنمو 

لقاعدة االقتصادية القطاع حافزا لالستثمار المحلي وساھم في تعزيز ا ، قدمباإلضافة .التحويلية
  .الفلسطينية

التي  اتجعلت سياسات الحدود واإلغالق .تأثر بشدة من جراء سياسات االحتالل اإلسرائيلي: النقل 
زيادة تكاليف وضعت . في األراضي الفلسطينية المحتلةاستمرارية النقل فرضھا إسرائيل من المستحيل ت

وعدم القدرة على الوفاء بالمواعيد النھائية ضغطا كبيرا على جميع األنشطة االقتصادية  النقل
  ).2008 ،االقتصاد الوطني وزارة(قطاعات تعتمد على خدمات النقل ال، حيث أن معظم الفلسطينيية

  
ثاني وكانون  2008 اولفي كانون  ثالثة أسابيعال ذاتتدمر اقتصاد قطاع غزة بعد الحرب اإلسرائيلية 

القطاعات مختلف استعادة إعادة إعمار غزة تكاليف و ،االنتعاش ،تقييم األضرارقدرت خطة . 2009
مدينة غزة ورفح و، جباليا الھيابيت (شمال غزة في  لحرب كاننتيجة لأكبر حجم من الدمار ؛ المتضررة

مصرالحدود مع  على) في الجنوب
٧

من أصل  75,000، فقد أكثر من 2008في منتصف عام . 

2009السلطة الوطنية الفلسطينية (في القطاع الخاص  وظائفھم عامال 110,000
٨

. (   
  

                                                      
٦

بمجموع  فندقا 82 عمل ،2007خالل الربع الرابع من عام . موقع أثري 1,600األراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من في   
  .199,132ومجموع الليالي  88,912عدد الضيوف  بلغ. سريرا 8,901غرفة و  4,094

٧

  ).2009(انظر أيضا الشبكة األوروبية لتنفيذ وكاالت التنمية   

٨

إلى إسرائيل وبلدان أخرى، كانت تصدر من منتجات األثاث  %24. عامل من القطاع الصناعي وحده 33,000 منھم  
وھكذا، . إلى إسرائيلت رصدنتجات المالبس الجاھزة من م 90%للضفة الغربية، و  رتصد من المواد الغذائية %20

 ).2009السلطة الوطنية الفلسطينية (قطاع غزة  اإلغالق اإلسرائيلي المستمر علىبتأثرت ھذه القطاعات 
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 األراضي في ةوالمتوسط والصغيرة الصغرى للمشاريع االقتصادي النشاط الحجم، الجغرافي، التوزيع ٢-٢
  المحتلة الفلسطينية

  
األول ھو . ان أفضل وصف لالقتصاد الفلسطيني حاليا ھو أنه ثالثة اقتصادات منفصلة) 2009(قال ساير 

 معظموفيھا مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية فھي  في الضفة الغربية، االقتصاد في مدينة رام هللا
الماليين من الدوالرات من  مئات تتدفق ھامن خالللسفارات، وير الحكومية الدولية واالمنظمات غ
   .بقوة منذ نھاية االنتفاضة الثانية رام هللافي االقتصاد تعافى  ،نتيجة لذلك. المساعدات

القيود المفروضة على القت ، ونابلس في مدن مثل بيت لحم والخليل. االقتصاد الثاني ھو بقية الضفة الغربية
المدى من ارتفاع طويل نمط في إسرائيل ھذه المدن  فرص العمل فيانخفاض نحاء المنطقة والتنقل في جميع أ

   .وقلة فرص القطاع الخاص ،األجور معدالت البطالة، انخفاض
  ،األخيرةموجة العنف ، وحتى قبل في قطاع غزة. اك اقتصاد قطاع غزةثالثا، ھن

ضفة الغربية وعن بقية ن العلة تماما تقريبا كانت معزووغزة من الوظائف والخدمات في إسرائيل  مترح
  .شديد من كساداالقتصاد عانى عتمد على قدرتھا على الوصول إلى أسواق التصدير، تغزة ألن . العالم
  ھامن %99ص في األراضي الفلسطينية المحتلة، قطاع خا ةمؤسس 105,880كان ھناك  ،2007في 

 الجدولانظر . أقل بدوام كامل أوافراد توظف أربعة  ،صغرى تھاأغلبيو صغرى وصغيرة ومتوسطةمشاريع 
  .أدناه

  

 2007 غزة، وقطاع الغربية الضفة في التجارية المؤسسات: 3 الشكل

 حجم التوظيف المجموع  النشاط االقتصادي
٤-١  ٩-٥  ١٩-١٠  ٤٩-٢٠  ٩٩-٥٠  ١٠٠+  

 0 0 2 31 398 6,538 6,969  الصيد، والغابات الزراعة،

  
  رالتعدين والمحاج

  

299 140 121 28 8 2 0 

  التصنيع
  

15,287 12,055 2,090 804 275 37 26 

  اإلمداد بالكھرباء والماء
  

460 418 21 7 3 4 7  

  البناء
  

623 363 140 86 23 8 3 

  تجارة الجملة والتجزئة والتصليح
  

59,177 56,639 2,097 351 78 10 2 

  الفنادق والمطاعم
  

4,632 4,248 297 65 19 2 1 

  النقل والتخزين واالتصاالت
  

1,206 775 248 118 47 10 8 

  الوساطة المالية
  

821 564 99 87 52 12 7 

  العقارات، االيجار واالنشطة التجارية
  

4,223 3,809 320 72 16 5 1 

  التعليم
  

1,790 1,126 459 130 58 13 4 
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  الصحة والعمل االجتماعي
  

3,705 3,529 107 53 12 3 1 

االجتماعية والشخصية والمجتمعية األخرى الخدمات 
  

6,688 6,424 210 41 12 1 ٠ 

60 107 605 1,873 6,607 96,628 105,880 المجموع

  2007 لالحصاء، الفلسطيني المركزي الجھاز :المصدر
  

من  الخريطة أدناه توزيع المشاريعتوضح  .في غزة 29%من المشاريع في الضفة الغربية و  %71توجد 
ية انشط الغرب الضفة الخليل ونابلس فيالخريطة ان محافظتي بين ت. األحجام حسب المحافظاتجميع 

. التوالي الضفة الغربية، علىمن إجمالي المشاريع في  %19.6و  %21.3تتضمن المحافظات، حيث 
  جنينو )%14.2(رام هللا والبيرة  ھي من المشاريعمرتفع عدد التي فيھا المحافظات األخرى 

  تليھا )،%41.4(في قطاع غزة مؤسسات الغزة على أعلى كثافة من تحتوي مدينة ) .14.2%(
 ).14.0%( ودير البلح) ،14.9%(شمال غزة  )،%18.1(محافظة خان يونس 

   

  المحافظة حسب المشاريع توزيع خريطة: 4 الشكل

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2008 لالحصاء، الفلسطيني المركزي الجھاز :المصدر
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  من 92%وضح ھيكل حجم المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الشكل أدناه أن ي
من المشاريع الصغرى والصغيرة  %91يظھر الشكل ان . متوسطة %2صغيرة، و  6% المشاريع صغرى،

  :والمتوسطة في األراضي الفلسطينية المحتلة تعمل في ستة قطاعات اقتصادية
   56: %الجملة والتجزئة 
   14% :التصنيع 
   %7 :الزراعة 
  %6: المجتمعية,الخدمات االجتماعية والشخصية  
 %4: الفنادق والمطاعم 
 %4: العقارات 

  

 التوظيف، وحجم الرئيسي االقتصادي النشاط حسب غزة وقطاع الغربية الضفة في الخاص القطاع مؤسسات عدد: 5 الشكل
2007. 

النشاط 
  االقتصادي

 المجموع
الضفة 
 الغربية

 المجموع
اع قط

 غزة

 حجم التوظيف
 غزة الضفة غزة الضفة غزة الضفة غزة الضفة غزة الضفة

٤-١  ٩-٥  ١٩-١٠ المشاريع الصغرى  
 والصغيرة والمتوسطة

 الكبيرة
+٢٠  

 الكبيرة
+٢٠  

الزراعة، الصيد، 
  والغابات

5,924 1,045 5,559 979 337 61 26 5 5,922 1,045 2 0 

  
 التعدين والمحاجر

  

298 1 139 1 121 0 28 0 288 1 10 0 

  التصنيع
  

11,773 3,514 9,179 2,876 1,651 439 648 156 11,478 3,471 295 43 

اإلمداد بالكھرباء 
  والماء

  

206 254 185 233 9 12 5 2 199 247 7 7 

  البناء
  

383 240 224 139 81 59 54 32 359 230 24 10 

تجارة الجملة 
والتجزئة 
  والتصليح

  

40,664 18,513 38,975 17,664 1,378 719 242 109 40,595 
18,492 

69 21  

 الفنادق والمطاعم
  

3,317 1,315 3,076 1,172 184 113 44 21 3,304 1,306 13 9 

النقل والتخزين 
  واالتصاالت

  

707 499 372 403 190 58 91 27 653 488 54 11 

  الوساطة المالية
  

579 242 384 180 76 23 63 24 523 227 56 15 

العقارات، االيجار 
واالنشطة 
  التجارية

  

2,831 1,392 2,540 1,269 228 92 46 26 2,814 1,387 17 ٥ 

 23 52 584 1,131 48 82 213 246 323 803 607 1,183  التعليم
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الصحة والعمل 

  االجتماعي
  

2,698 1,007 2,569 960 77 30 38 15 2,684 1,005 14 2 

الخدمات 
االجتماعية 

صية والشخ
والمجتمعية 

  األخرى 
  

4,626 2,062 4,456 1,968 138 72 27 14 4,621 2,054 5 8 

 154 618 30,537 74,571 479 1,394 1,891 4,716 28,167 68,461 30,691 75,189 المجموع
 الغربية الضفة في الخاص القطاع في العاملة المشاريع عدد )1( :تقريرين من البيانات لإلحصاء؛ المركزي الجھاز : المصدر

 حسب غزة قطاع في الخاص القطاع في ملةاعال المشاريع عدد )2( 2007 التوظيف، وحجم الرئيسي االقتصادي النشاط حسب

 .2007 ،التوظيف وحجم الرئيسي االقتصادي النشاط
  

 و 2007يظھر الشكل أدناه مساھمة المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي في 
تسيطر المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة على قطاع  كما ھو الحال في عدد المشاريع،. 2008

  .يتبعھا التعدين ، التصنيع، المياه والكھرباء، والجملة والتجزئة الخدمات،
  
  

 بماليين( تصادياالق النشاط حسب اإلجمالي المحلي الناتج في والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع مساھمة: 6 الشكل
 )الدوالرات

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

 اإلجمالي المحلي الناتج في والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع مساھمة )2008( لإلحصاء المركزي الجھاز :المصدر

 .ياناتب وجود عدم بسبب وذلك المحتلة، الفلسطينية األراضي في العمالة في المذكورة المشاريع مساھمة أساس على مقدرة
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  والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع في العمالة ٣-٢
تشير أحدث البيانات الصادرة عن الجھاز لمركزي . ال تزال البطالة في األراضي الفلسطينية المحتلة مرتفعة

  من المشاركين في القوى العاملة كانوا عاطلين عن العمل في الربع األول %25.4لإلحصاء إلى أن 

1999من 
٩
 %41ئن كان ھذا تحديا كبيرا للسلطة الفلسطينية، فانه أفضل بكثير من نسبة العمالة التي بلغ ول .

  .انظر الشكل أدناه. منذ ذلك الوقت تناقص معدل البطالة ببطء. ٢٠٠٢عام 
  

  العمل): غزة وقطاع الغربية الضفة( الفلسطيني االقتصاد:  7 الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 :المصدر الجھاز
 المركزي الفلسطيني

  2008 لالحصاء،
  

مساھم كبير في االقتصاد في األراضي الفلسطينية المحتلة من  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة
  حيث ايجاد فرص العمل، القيمة التي تضيفھا إلى الناتج المحلي اإلجمالي، والمنتجات والخدمات التي

  ن جميع مؤسسات القطاع الخاص في األراضي الفلسطينية المحتلة أقل منم %99تستخدم . ھاتقدم
الجھاز (من العمال في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلة  87%ھذه المشاريع توظف . شخصا 20

   ).2008 المركزي لإلحصاء
  

أشكال الوحيد من ل شكالالتوظيف في القطاع الخاص كان ، عندما أنشئت السلطة الفلسطينية، 1994قبل عام 
يشكلون أرباب العمل في القطاع الخاص  ال يزالفي حين . العمل المتاحة في األراضي الفلسطينية المحتلة

مجموع العمالة ) 24.4%(لى أن القطاع العام يشغل ربع ا) 2008(يشير جھاز االحصاء المركزي األغلبية، 
  ).في قطاع غزة 48.4%ربية و في الضفة الغ 16.3%(في األراضي الفلسطينية المحتلة 

  
من  .شخصا في األراضي الفلسطينية المحتلة 264,137مؤسسات القطاع الخاص من جميع األحجام توظف 

المشاريع في حين أن . قطاع غزة في) 28%( 74,118في الضفة الغربية و ) 72%( 190,019  ھذا العدد،

                                                      
ثم ) %26.3(أظھرت البيانات أن أعلى معدل للبطالة كان في محافظة طولكرم . بين الذكور %25.7بين اإلناث و  %23.8بلغ معدل البطالة   ٩

 .25.6%محافظة الخليل بنسبة 
  

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1999 1995 
  )٪ من القوة العاملة(البطالة 

  
28.9 29.6 29.0 32.5 33.4 41.3 21.2 26.6 

  )باآلالف(مجموع العمالة 
  

665 621 696 578 654 477 588 417 

  )باآلالف(في القطاع العام 
  

159 164 145 131 119 115 103 51 

)باآلالف(في إسرائيل والمستوطنات 
 

63 64 63 50 55 49 127 50 
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إنھا فت في األراضي الفلسطينية المحتلة، من جميع المؤسسا 99%تمثل  الصغرى والصغيرة والمتوسطة
  .انظر الشكل أدناه) .2007الجھاز المركزي لإلحصاء (من جميع العاملين في القطاع الخاص  87% توظف

  

 والجنس ومنطقتھا مشاريع حجم ناحية من الخاص القطاع في العمالة: 8 الشكل

  2007 لالحصاء، الفلسطيني المركزي الجھاز :المصدر

  

 المحافظة، حسب غزة وقطاع الغربية الضفة في المشاريع تأسيس في المشاركين األشخاص عدد تبين خريطة: 9 الشكل
2007  

  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  2007 اء،لالحص الفلسطيني المركزي الجھاز :المصدر
  

المشاريع الصغرى  متوسطة صغيرة صغرى المجموع الجنسالمنطقة
والصغيرة 
 والمتوسطة

 كبيرة كبيرة
+٢٠  ٤- ١  ٩- ٥  ١٩-١٠  ٤٩-٢٠  ٥٠-

٩٩ 
١٠٠+  

الضفة 
الغربية

 20,758 7,010 4,143 9,605 136,113 13,992 24,277 97,844 156,871 ذكور

 7,562 2,223 1,484 3,855 25,586 3,848 4,959 16,779 33,148 اناث

 28,320 9,233 5,627 13,460 161,699 17,840 29,236 114,623 190,019 مجموع

قطاع 
غزة

 6,187 2,205 1,140 2,842 60,908 5,360 9,905 45,643 67,095 ذكور

 1,061 264 269 528 5,962 740 1,598 3,624 7,023 اناث

 7,248 2,469 1,409 3,370 66,870 6,100 11,503 49,267 74,118 مجموع

 35,568 11,702 7,036 16,830 228,569 23,940 40,739 163,890 264,137  المجموع
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  لصالح الذكور مقارنة معينحرف التوظيف في القطاع الخاص في األراضي الفلسطينية المحتلة 
منھا في المشاريع  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةومع ذلك، فعمالة اإلناث أعلى قليال في . اإلناث
 صغرى والصغيرة والمتوسطة فيالمشاريع الأربعة وثمانون في المائة من السكان العاملين في . الكبيرة

عامال أو  20 أي التي توظف(اما في المشاريع الكبيرة . في غزة 91%الضفة الغربية من الذكور، مقارنة مع 
  .في غزة من الذكور 85%من العاملين في الضفة الغربية و  76) %أكثر،

  

 والجنس المشروع، حجم لمنطقة،ا حسب والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع في العمالة توزيع: 10 الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2007 لالحصاء، الفلسطيني المركزي الجھاز :لمصدرا
 عمل المرأة أقل .تبين األرقام أعاله أن معظم العاملين في القطاع الخاص يعملون في المشاريع الصغرى 

ة في سوق العمل بكثير في جميع مؤسسات القطاع الخاص بغض النظر عن حجمھا، وھذا يعكس سمة شائع
تركيز يظھر ، قطاع الصناعة المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في عند تحليل عمالة. الفلسطيني

  يليھا واإلصالح مقارنة مع القطاعات األخرى،في تجارة الجملة والتجزئة  مرتفع للغاية
  .أدناه الشكلينانظر . التصنيع
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 المشروع وحجم الصناعة قطاع حسب الخاص القطاع في العمالة: 11 الشكل

 حجم التوظيف المجموع  القطاع  الصناعي
 صغرى

٤-١  
 صغيرة

٩-٥  
 متوسطة

١٩-١٠  
 كبيرة
٤٩-٢٠  

 كبيرة
٥٠-
٩٩ 

 كبرى
+١٠٠  

 0 0 46 279 2,016 10,059 12,400  الزراعة، الصيد، والغابات

  
  التعدين والمحاجر

  

1,848 405 778 352 194 119 0 

  التصنيع
  

49,397 18,031 10,454 8,379 6,652 2,120 3,761 

  اإلمداد بالكھرباء والماء
  

1,077 275 58 75 80 92 497 

  البناء
  

3,007 468 519 702 426 470 422 

  تجارة الجملة والتجزئة والتصليح
  

75,789 62,109 8,253 3,030 1,645 522 230 

  الفنادق والمطاعم
  

7,532 5,259 1,112 572 344 80 165 

  النقل والتخزين واالتصاالت
  

6,196 831 1,260 1,154 1,103 436 1,412 

  الوساطة المالية
  

5,615 751 510 850 1,126 709 1,669 

  العقارات، االيجار واالنشطة التجارية
  

7,277 4,467 1,396 576 267 323 248 

  التعليم
  

6,711 1,845 1,549 1,030 1,131 564 592 

  ل االجتماعيالصحة والعم
  

5,407 3,673 487 498 320 192 237 

الخدمات االجتماعية والشخصية 
  والمجتمعية األخرى 

  

7,763 6,450 844 343 126 0 0 

 9,233 5,627 13,460 17,840 29,236 114,623 190,019 المجموع
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 )البياني الرسم( المشروع وحجم الصناعة قطاع حسب الخاص القطاع في العمالة: 12 الشكل

  2008 لالحصاء، الفلسطيني المركزي الجھاز :المصدر
  
  المحتلة الفلسطينية األراضي في والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع خصائص ٥-٢
  

خصائص المشاريع الصغيرة والمتوسطة ال تعكس  أن) 2004(تدعي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
وممارسة األعمال  يختلف مفھوم. د ما، ولكن أيضا أبعاده االجتماعية والثقافيةفقط األنماط االقتصادية لبل

المشاريع الصغرى والصغيرة تتشابه  .التجارية في الثقافة العربية بشكل كبير عن دول أوروبا وآسيا
 فلسطينيوناليعيش  ،باإلضافة إلى االعتبارات الثقافية. الفلسطينية مع مثيالتھا في العالم العربي والمتوسطة

بخصائص فريدة  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةتمتاز ونتيجة لذلك،  ،االحتالل اإلسرائيلي تحت
  .من أجل البقاء في ظل ھذه الظروف االقتصادية القاسية

  يةفلسطينوجدت الشركات الفي الماضي، . الصغيرة غير رسمية الصغرىالعديد من المشاريع الفلسطينية 
تأسيس السلطة الفلسطينية استمر حتى بعد  دفع الضرائب لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، وھذاالسبل لتجنب 
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ل رسميا يسجتللمن قبل السلطة الفلسطينية القناع المشاريع  انت ھناك محاوالت متواضعةك. 1999١٠عام 
  .لم تنجح الجھود ودفع الضرائب بانتظام ولكن تلك

  
في القطاع غير الرسمي في األراضي ون العامل يعمل. االقتصاديالقطاع غير الرسمي مساھم ھام للنمو 

 مثل ھذه. في الغالب أفراد األسرة ويوظفون الفلسطينية المحتلة لحسابھم الخاص في المناطق الحضرية،
غير ظروف  وتعمل في ظل ،وعمالة غير مستقرة انخفضم دخال ، توفراألعمال تحتاج إلى رأس مال ضئيل

الفلسطينية  على أن حجم القطاع غير المنظم في األراضي ونن الفلسطينيون والممارسويتفق المثقف .آمنة
 واتفقيلم  مبيد أنھ. 60%صل أحيانا إلى ومن االقتصاد الفلسطيني و 50% عن نسبة ينخفض ابدالم  المحتلة

مع ذلك، فإنه ال والفلسطيني،  حجم القطاع غير الرسميال ينمو . كيفية قياس ھذا القطاع كميا أو نوعياعلى 
   .وتوطيد الديمقراطية، النمو االقتصادي والتنمية نشاط القطاع الخاص،على عواقب وخيمة له يزال كبيرا و

  
مصدر توليد فرص العمل ك ھممأن القطاع غير الرسمي  "مسار" شركة 2003عام  تھادراسة أجر تقول

مليون  300ويولد نحو  اشخص 180,000وظف أكثر من ي قدرت الدراسة أن القطاع غير الرسمي. والدخل
  كبيرةمنھم نسبة فلسطيني،  100,000مصدر للعمالة الذاتية لحوالي  إنه: "دوالر سنويا

 100,000الدخل الشھري لحوالي  من 50%أكثر من القطاع ب، يساھم في المتوسط. من النساء) 14(%
   ).2003 ،مسارشركة ( "السكان الفلسطينيين من 25% اي نحو، اسرة

  
أول مسح . دراسات عن المؤسسات الرسميةال بحاث السياسات االقتصادية عددا منالمعھد الفلسطيني أل ىأجر

 المعھد،الجھاز المركزي لإلحصاء بالتعاون مع والذي تواله الضفة والقطاع،  شامل للقطاع غير الرسمي في
الخاصة تلك ايضا و هسماتو، هھيكل القطاع، خصائص"لى اكتشاف ا ھذه الدراسة ھدفت. 2003 كان في

  ) .2004١١مالكي وآخرون، ( "هفين ليماعالب
  

اقتصاديا يؤدي دورا  إلى أن القطاع غير الرسمي تخلص اجراھا المعھدفي حين أن الدراسة األولية التي 
 "وأسرھم نقاط الضعف وانعدام الحماية للعمال"ھذا يتجاھل ان ) 2008( ھالل وآخرونقال قيما،  واجتماعيا

يار من خ اليه، بل سعىھدفا ي يستل أن العمالة غير الرسميةبھذا المنظور ال يعترف . القطاع تسم بھايتي ال
فإنه في معظم  ،من الجوعحمي العامل وأسرته أنه على الرغم من أنه قد يو) سأغالبا اليو(باب الضرورة 

ن والعاملين في مجال التنمية ودياالقتصاال ينظر  عالوة على ذلك،. الفقر والحرمان ال يحمي منالحاالت 
ما ، الجوع ھذا النوع من العمل، على الرغم من دوره في حماية األسر من الى موضوع الجنس فيعادة 

  .العالقات بين الجنسين داخل األسرة من األعباء والضغوط على المرأة ويؤثر على ايضيف مزيد
  

مالكي (لرسمي في الضفة الغربية وقطاع غزة دراسات المعھد الخصائص التالية لالقتصاد غير ا تحدد
  .)2004وآخرون، 

  .غالبية الشركات في االقتصاد الفلسطيني غير رسمية 

                                                      
في ھذه . ھناك بعض الحوافز لبقاء المشاريع في القطاع غير الرسمي من أجل تجنب األعباء المالية الناجمة عن االلتزام بالقوانين  ١٠

المعھد الفلسطيني البحاث (يف الحالة، تتحمل المشاريع نفقات افتتاح وتطوير أقل، يمكنھا تجنب الضرائب، ولديھا مرونة اكثر في التوظ
 .) 2009السياسات االقتصادية 

  
 .)2000مالكي وآخرون، (مشروعا صغيرا  64استنادا الى مقابالت معمقة مع أصحاب  2000نشرت الدراسة األولية في عام   ١١
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من بين جميع المؤسسات الرسمية، ما يزيد قليال عن الثلثين موجود في الضفة الغربية، والباقي في قطاع  
  .غزة

 17%في الخدمات؛  18(%رة الداخلية؛ من الشركات تعمل في مجال التجا 65: %التوزيع حسب القطاع 
  .)في الصناعة

في  1.96كان متوسط عدد العمال في المؤسسة . من المشاريع توظف ثالثة عمال أو أقل 90%أكثر من  
  .في الضفة الغربية  1.73قطاع غزة و

  .7,221$بلغ متوسط دخل المؤسسة الواحدة  
 .مليون 115$ما يقرب من  2003ي عام بلغت القيمة اإلجمالية لمشاريع القطاع غير الرسمي ف 
 لمجموع،امن  43%ما يقرب من ب افي مجال توليد القيمة المضافة، مساھم كان القطاع الصناعي الرائد 

  .13%بنسبة  يليه قطاع الخدمات
مع (للعامل الواحد  دوالر سنويا 800كان حوالي  2003متوسط األجور في المؤسسات غير الرسمية في  

 .)إقليمية واسعة وجود اختالفات
 

  :الخصائص الرئيسية للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة ھي
مشاريع صغرى وصغيرة  ٩٩%التي منھا ، ٢٠٠٨من بين جميع المؤسسات عام : تملكھا العائلة 

.) في قطاع غزة ٢٩%في الضفة الغربية و  ٧١(%الفراد او اسر  ٩٢%ومتوسطة، عادت ملكية 
من الشركات المملوكة للعائالت او االفراد، وھي أعلى نسبة في الضفة  ٢١%محافظة الخليل فيھا 

أعلى نسبة في قطاع غزة في محافظة .) ١٥(%ومحافظة جنين ) ١٨(%الغربية، تليھا محافظة نابلس 
الشركات  تتسم.) ٢٠٠٩الجھاز المركزي لإلحصاء ) (١٨(%يليھا محافظة خان يونس ) ،٤١(%غزة 

  . ات اإلدارة السليمة، مھارات التسويق، والممارسات المالية الجيدةالعائلية بانعدام ممارس
اعتادت المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الفلسطينية على المرونة، كونھا تعمل في : المرونة 

  .المشاريع التي تفتقر الى المرونة تفشل عادة بسرعة. ظل االحتالل اإلسرائيلي
إعادة عدم تميل إلى الحد األدنى من االستثمارات وع الصغيرة عادة بتبدأ المشاري: انخفاض االستثمار 

 دفعالمشاريع الصغيرة ال ت تدار أموال الشركات العائلية مھنيا، والعديد من. ھااستثمار أرباحھا في عمليات
ل ، بعض عماعالوة على ذلك .تجاريةنفقاتھم الشخصية وال ونمزجي، وفيھاالعاملين  ألفراد العائلةرواتب 

حظ في الخليل ونابلس مالال من على سبيل المثال،. المشاريع الصغيرة يعيشون ويعملون في نفس المبنى
في الطابق  تهأسرو ويعيش صاحب العملعمل في الطابق األول الرؤية مبنى من طابقين حيث تقع ورشة 

  . الثاني
 .متطورةعمل غير دا وأساليب بسيطة جلديھا ھياكل تنظيمية معظم المشاريع الصغيرة : مينظتلابساطة  

موثقة أو وإجراءات ھياكل مكتوبة عادة ليس لديھا موظفين توظف واحدا الى اربع التي المشاريع 
. مدير التسويق وكل شيءومحاسب الصاحب العمل ھو يكون في كثير من الحاالت، . يةفيوظائف وص
   .لتخصصل ازدادت الحاجةالموظفين عدد  ادزدكلما ا

أغلق بعد فترة قصيرة  عدد كبير من المشاريع الصغيرة الفلسطينية: ةجديدصيرة للمشاريع الدورة حياة ق 
، ولكن من المعروف أن نسبة صغيرة من الشركات ة بھذا الصددرسمي أرقام ال توجد .عملالمن بدء 

 محاسبةمكان األعمال التجارية، نقص التمويل واللأسباب ذلك، مثل اختيار خاطئ تختلف . تنجو لجديدةا
  .الخبرةم اعدانأو واإلدارة السيئين، 

تدابير سالمة منخفضة لديھا  الصناعية الصغرى والصغيرة والمتوسطةمعظم المشاريع : سالمةالقلة  
  .الحوادث والحرائقالموظفين ضد عمل والعلى أماكن شحيح وتأمين  لمرافق اإلنتاج

من  %95.1وضع القانوني، ال حسبالمشاريع  على توزيع ٢٠٠٧استنادا إلى نتائج تعداد : ملكية فردية 
 .آخر قانوني لھا وضع %4.9و  مملوكة فرديا خاصةالشركات ال
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  والمتوسطة والصغيرة الصغرى للمشاريع الرئيسية األسواق ٦-٢
  

المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في األراضي الفلسطينية المحتلة في ثالثة أنواع من تشارك 
  .السوق اإلسرائيلية، واألسواق الدولية) الفلسطينية،(المحلية  األسواق: األسواق

  
  الفلسطينية السوق ١-٦-٢

تشارك معظم المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في األراضي الفلسطينية المحتلة في األسواق 
لية ، قدرت الصناعة التحوي٢٠٠٧ عاممليون دوالر أمريكي  ٥٩٥في حين بلغ حجم الصادرات . المحلية

لواردات تبلغ قيمة ا.) ٢٠٠٨١٢الجھاز المركزي لالحصاء، (مليار دوالر  ٤.٣المحلية وحدھا بنحو 
حصة تأثرت  .من اسرائيل ھامن ٧٠%مليار دوالر، أكثر من  ٣.١ الفلسطينية من المنتجات الصناعية حوالي

  ة الداخلية الحركبالقيود على السوق من المنتجات الفلسطينية في السنوات العشر الماضية 
  .)٢٠٠٩ األمم المتحدة لتجارة السلع(على األشخاص والبضائع التي تفرضھا إسرائيل 

  
 األعمال من اصحاب العديدتحول مع تشديد الحواجز العسكرية اإلسرائيلية على كل مدينة وقرية، 

 قليلة الماضية، أقامتفي السنوات ال. يعيشون فيھاالتي في التجمعات  الفلسطينيين لممارسة األعمال التجارية
 قراھاعازلة اجز على الطرق في انحاء الضفة الغربية كلھا، حونقطة تفتيش  ٦٠٠إسرائيل أكثر من 

لبضائع، اتكلفة نقل  ةثالثضعفين واحيانا مثل ھذا النظام يضاعف . ن مراكز المدنعمخيمات الالجئين و
   .القدرة التنافسية للصناعات الفلسطينية مضعفا الى حد كبير

  
القدس كانت . لمنتجين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزةعلى افقدان سوق القدس الشرقية أثر 

اريح والقيود نظام التصوالجدار  اءبعد بن. الشرقية جزءا ال يتجزأ من السوق الفلسطينية ومجتمع األعمال
في قطاع  .ة الغربية وقطاع غزةالضفاقتصاد عن  كامال تقريبا المفروضة على السفر، فصلت القدس فصال

ما تفتح الحدود نادرا  ألن الستھالك المحليالى اتصدير ال، تحول إنتاج الصناعات الزراعية من غزة
  في  اضطرت المشاريع التجاريةمنتجات، الوتغيير  االنتاجتحويل  صعوبةعلى الرغم من . للتصدير

لى عالحرب األخيرة ة من قليلشركات نجت . احھاتخسر كثيرا من أربسحتى لو كانت  لفعل ذلك،قطاع غزة 
 استمر، وحتى تلك الشركات تواجه خطر االنھيار إذا ٢٠٠٩وكانون ثاني  ٢٠٠٨ كانون اولقطاع غزة في 

 .كليا انھيار اقتصاد غزة اسببم، رة أطولالحصار الحالي لفت
  
  اإلسرائيلية السوق ٢-٦-٢
   

االقتصاد .) ٢٠٠٩منظمة األمم المتحدة لتجارة السلع (ية من التجارة الفلسطين ٨٩%اسرائيل ھي وجھة 
عقدت مجموعة البنك . قدم سوقا محتمال ضخماياالسرائيلي ذو دخل مرتفع يفوق االقتصاد الفلسطيني بكثير و

                                                      

 
١٢

في  91%، يصناعة األثاث الخشب في 93%السوق المحلية لبعض القطاعات الصناعية الى  ةحسب القطاع، تصل حص 
  في 32%و ، االدويةفي  45%في المالبس الجاھزة والمنسوجات،  58%في قطاع الرخام والحجر،  80%، الزراعة

الجھاز (المنافسة الدولية في مجال الصناعة حسب مستوى في القطاعات الصناعية األخرى  نخفضوت ،قطاع األغذية المصنعة
 ).2008المركزي لإلحصاء 

  



Page | 29 
 

، ولكن الدولي شبه اتحاد جمركي مع إسرائيل وينبغي ان تمھد الطريق الستغالل تكاليف العمل المنخفضة
اإلغالق . المؤسسات الفلسطينية قادرة على الوصول مباشرة إلى السوق اإلسرائيليةمن  يانسب قليال اعدد

كالھما خفض القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية ف ،والقيود المفروضة على التنقل ھي العوامل الرئيسية
، ن تصريح خاصل اسرائيل من دوودخ الفلسطينيينالمصدرين معظم ال يسمح ل. لى اسرائيلا السفرومنع 

الصغيرة في الضفة  ال تزال المشاريع. لھماالسرائيليين المشترين اتيان  في الغالب على ينعتمدم جاعال اياھم
خفض ھذا ان، ولكن الشركات اإلسرائيليةالتي تقدمھا الغربية تستفيد من فرص االستعانة بمصادر خارجية 

 ستنخفض سرائيل المزيد من الخطوات نحو االنفصال،اباتخاذ . سابقا نظام التصاريح المذكور بسبب كثيرا
وسطاء االعتماد على يرفع  ،باإلضافة. اإلسرائيليةوالخبرات على الوصول إلى السوق  الفلسطينيينقدرة 

  .تكلفة المنتجات الفلسطينية اسرائيل
  
  الدولية األسواق 3- 2-6
  

. يطوروا االتصاالت المطلوبة اق العالمية، لمألن الفلسطينيين اعتمدوا على االسرائيليين للوصول إلى األسو
للتعامل مع  ينباالعتماد كليا على وسطاء إسرائيلي. عدد قليل من الشركات الفلسطينية لديھا مكاتب في الخارج

  .خاصة بھم اتصال تكوين شبكاتالمنتجين الفلسطينيين  لم يستطع معظماألسواق الدولية، 
  

كان قطاعا . ال يمكن تصديرھاو منتجات الفلسطينية ال تفي بالمعايير الدولية، فإن العديد من العالوة على ذلك
واختراق  ھاالرخام األكثر نجاحا في تحسين نوعية منتجاتوحجر صناعة الالصناعة الدوائية الفلسطينية و

  .لصناعات الدوائية كبيرةامعظم شركات  لكن،. األسواق الدولية المختلفة في أوروبا والعالم
  

على الواردات من السلع والخدمات  عتمدياالقتصاد الفلسطيني  صغر حجم القاعدة الزراعية والصناعيةيجعل 
المنافسة في السوق العالمية بسبب انخفاض  حاليامعظم المؤسسات الفلسطينية ال تستطيع . على حد سواء

  اضعافسبع الشكل أدناه أن الواردات الفلسطينية كانت دائما نحو ست أو يوضح  .إنتاجيتھا
  .كمية الصادرات

 )اتدوالرال نييمالب( 2008-1995 غزة، وقطاع الغربية الضفة من والواردات الصادرات قيمة اجمالي: 13 الشكل

 

  2006 لالحصاء، الفلسطيني المركزي الجھاز :المصدر
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ى الدول العربية تشير االحصاءات الحديثة من االتحاد الفلسطيني للغرف الى زيادة الصادرات الفلسطينية إل

  .يوضح الشكل أدناه الصادرات الرئيسية. 2007مقارنة بالعام 35%بنسبة 
  

 منتجات التصدير الرئيسية: 14الشكل 

  
  المنتج

 
النسبة

  الرخام والحجر
  

 30%

  المنتجات الغذائية
 

16% 

 المعادن والمنتجات البالستيكية
 

10% 

  المنتجات الزراعية
  

19% 

%25  رىجميع القطاعات األخ
 
  
   الخاتمة ٧-٢
  

  وضح ھذا الفصل الدور الكبير الذي تؤديه المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في اقتصادات 
من جميع الشركات  ١%مع وجود بعض االختالفات اإلقليمية، يمكن اعتبار . الضفة الغربية وقطاع غزة

في لمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة امعظم تعمل ) .عامال أو أكثر بدوام كامل ٢٠(الخاصة كبيرة 
  . المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةمن  ٧٠%الجملة والتجزئة وقطاعات التصنيع، التي تمثل تجارة 

  

في األراضي الفلسطينية  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةمن قوة العمل الفلسطينية في  ٨٧%يعمل 
النساء بشكل تمثل  ، بينمافي قطاع غزة %9 في الضفة الغربية و ١٧%اء تمثل النس ،من بين ھؤالء .المحتلة

في الضفة من عمالة المشاريع الكبيرة  %24تشغل النساء . ةكبيروالمؤسسات الأفضل في القطاع العام 
  . في قطاع غزة ١٥%الغربية و 

 عددانخفض في الضفة الغربية، في حين  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةمن  %71توجد 
. ٢٠٠٩ وكانون ثاني ٢٠٠٨ كانون اوللحرب اإلسرائيلية في لالمشاريع في قطاع غزة بشكل كبير نتيجة 

  .فرص العمل في قطاع غزة وزيادة كبيرة في مستويات الفقرضياع  ھذا الصراع أيضا إلىادى 
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المشاريع الصغرى  ، خاصة بينالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةغير الرسمي بين ينتشر الطابع 

لة ئتتخذ من منزل العاالصغرى والصغيرة أفراد األسرة وغالبا ما  شاريعالممن  كثيرتوظف ال. والصغيرة
 الصغرى توفر المشاريعبينما . مناالو ارستقرالظروف أبعد ما تكون عن االو ،رواتب متدنيةال. مقرا
  .العمل الالئق ضمن ظائفھاال تندرج و، المحتاجين اليهفرص العمل لكثير من  الصغيرةو

  

األراضي  فيالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة  عمل في ظلھاالظروف التي يان  ةل التاليوالفصتبين 
في المشاريع الصغرى والصغيرة تعزيز فرص العمل الالئق يعتمد . النمو تشجعالفلسطينية المحتلة ال 

المالية وغير المالية المدخالت لمؤسسات التي تقدم زيادة فرص الوصول إلى األسواق وا والمتوسطة على
  .التي يحتاجون إليھا
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 وخلق والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع نمو تواجه التي التحديات :الثالث الفصل
  العمل فرص

 فيوسطة المشاريع الصغرى والصغيرة والمتنمو التي تواجه يقدم ھذا الفصل عرضا عاما للتحديات الكبرى 
المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة مشاركة توسع الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تحديد كيفية 

  .في األسواق المحلية والعالميةالفلسطينية 

  
 في األراضي الفلسطينية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةنمو ل اتقيدكمل التالية عوامال تحديدتم 

  : المحتلة
  .صول إلى األسواق، نتيجة لالحتالل اإلسرائيليمحدودية الو 
  .األعمالتنمية الوصول إلى خدمات محدودية  
  رص الحصول على الخدمات الماليةتفاوت ف 
  .روابط المشاريع والمشاركة في سالسل القيمةمحدودية  
  .القيود المفروضة على ملكية األراضي 

  
في وبيئة العمل  االستثماريؤثر مناخ افة إلى ھذه، باإلض. يتم وصف ھذه القضايا بمزيد من التفصيل أدناه

يتم تقييم ھذه . المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةإمكانات  األراضي الفلسطينية المحتلة على نمو
  .الرابعالتأثيرات في الفصل 

  
  األسواق إلى والوصول اإلسرائيلي االحتالل ١-٣
  

على . االقتصاد لوصول ھي أخطر العراقيل التي تعترض نمومن الواضح أن القيود المفروضة على التنقل وا
 الصالبةأظھر "االقتصاد الفلسطيني  ان) ٢٠٠٨(قال مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية ، الرغم من ھذا

غالق شبه الكامل المفروض على غزة يعزل اإل" .ةجديالتحديات الداخلية والخارجية الرغم وجود عدد من 
لحد األدنى من الواردات الضرورية ل فقطاذ يسمح ن الضفة الغربية والعالم، عطيني مليون فلس 1.5

  . واإلنسانية
  

االغالق المفروض على قطاع غزة والمئات من ھي أقوى التحديات التي تواجه الشركات الفلسطينية اليوم 
  في الضفة الغربية،  .فصلھا عن القدس الشرقيةتو الى جزيئات فة الغربيةالض التي تقسمنقاط التفتيش 

   التي" ،المنطقة ج"من االرض المعروفة باسم  ٦٠%السلطة الفلسطينية والية قضائية على ال تملك 
لمصانع في ھذه المناطق أو إنشاء ا بناءھذا يجعل من المستحيل . قوات االحتالل اإلسرائيلي عليھاتسيطر 

األردن  أي سيادة على حدودھا مع تملك سطينية ال ، فإن السلطة الفلباإلضافة إلى ذلك. المناطق الصناعية
  . السيطرة على حركة المنتجات داخل وخارج األراضي الفلسطينية المحتلة وبالتالي، فإنه ال يمكن. ومصر

  
جدا  اقريب ٢٠٠٨في  الحواجز عددفما يزال الحفاظ على األمن، في إنجازات السلطة الفلسطينية بالرغم من 

  . انظر الشكل في الصفحة التالية. ٢٠٠٤و  ٢٠٠٣ت االنتفاضة الثانية عام سنوا خالل ھامن عدد
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، لقدرة اإلنتاجيةا تالقيود المفروضة على الحدود في السنوات الثماني الماضية االقتصاد، ضربجمدت 
توزيع نقاط التفتيش والحواجز العسكرية  ادناهالخريطة توضح . للمنطقةالھيكل المؤسسي  اضعفتو

  . الضفة الغربية لية فياإلسرائي
  

 اذ لشركات الصغيرة والكبيرة،لكانت سياسات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة مدمرة 
المعھد الفلسطيني ألبحاث السياسات (البنية التحتية ورأس مال الحركات العمالية واإلنتاجية  اعاقت

لألزمة االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة  العوائق ھي السبب الرئيسي ھذه) .٢٠٠٩قتصادية اال
  .النشاط االقتصاديو الحياة الفلسطينيةالجدار اإلسرائيلي  قسم) .٢٠٠٦ مكتب تنسيق الشئون االنسانية(
  

  2003 عام منذ الغربية الضفة في الحواجز تطور: 15 الشكل

 لبياناتا تعكس :مالحظة .)2010( الدولي البنك اقتبسه ماك )2008( اإلنسانية الشئون لتنسيق المتحدة األمم مكتب : المصدر

 ساترا 230 عائقا، 67 طريق، بوابة 98 جزئي، حاجز 18 حاجزا، 75 )ايلول( 2008 بيانات تتضمن .الرابع الربع السنوية

  .المؤقتة والحواجز الفاصل الجدار ستثنيوت أرض، جدار 46و طرق، حاجز 74 خندقا، 22 ترابيا،

أصبح أكثر "اإلسرائيلي " جھاز الرقابة"يصف كيف ان ) ٢٠١٠(قرير عن البنك الدولي صدر مؤخرا ت
تطورا وفعالية من حيث القدرة على التدخل والتأثير في كل جوانب الحياة الفلسطينية، بما في ذلك فرص 

بات المادية ، يتضمن جھاز الرقابة الواسع ومتعدد الطبقات نظام التصاريح، العق. العمل، العمل، واألرباح
المعروفة باسم عمليات اإلغالق، الطرق المحظورة، الحظر المفروض على دخول مساحات كبيرة من 

حول ذلك الضفة الغربية الى مجموعة من الجزر . األراضي في الضفة الغربية، والجدار الفاصل، وھو أھمھا
  ."االجتماعية واالقتصادية مقطوعة عن بعضھا البعض

تحت نظام التصاريح، . الصارم وصول المنتجين والمزارعين والعمال الى اماكن عملھم يحد نظام التصاريح
بعض البوابات مفتوحة . يسمح وصول األفراد الى عملھم من خالل بوابات معينة ال تعمل إال في أوقات معينة

والمواد، مثل حركة المعدات . أمام الفلسطينيين على أساس موسمي أو أسبوعي، والبعض اآلخر لم يفتح لھم
زادت تكاليف النقل إلى حد كبير نظرا للمسافات الطويلة . الجرارات والمواشي، محدودة في بعض البوابات
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ون اإلنسانية تنسيق الشئمكتب األمم المتحدة ل(قطع الطرق التقليدية الحواجز تلوصول بعض البوابات اذ ان 
٢٠٠٧.(   

من دخول األسواق  ھايمنعما تسليم محددة، االلتزام بمواعيد ة الشركات الفلسطينيال تستطيع عالوة على ذلك، 
وعدم وجود  باإلضافة إلى ارتفاع التكاليف. اضروري اأمر المحددفي الوقت حيث يكون التسليم قيمة عالية 

الوصول إلى األسواق في المنتجات الفلسطينية عددا من التحديات األخرى تواجه  ،في السوقاتصاالت 
   .الدولية

 لسطينفقتصادي بين االالتفاق ل صارخ، في انتھاك لت وزارة االقتصاد الوطني ان السلطات اإلسرائيليةقا
الضفة موزعي المنتجات المستوردة المرخصين في منع تواسرائيل المعروف باسم بروتوكول باريس، 

ةالشرقي في القدس ھامن بيع الغربية
١٣
 ان لشركات الفلسطينية، أبلغت السلطات اإلسرائيلية ا٢٠٠٩آذار  في .

   .٢٠٠٩نيسان اعتبارا من تصاريحھا لن تكون صالحة ولن يسمح لھا بتسويق منتجاتھا في القدس الشرقية 

 

   الغربية الضفة في واإلغالقات الوصول: 16 الشكل

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
 المرحلية لالتفاقية الخامس لمرفقكا قحلاو يةفلسطينال تحريرال منظمةو إسرائيل قبل من ١٩٩٤ نيسان ٩ في" اريسب بروتوكول" وقع  ١٣
  .غزة وقطاع الغربية الضفة حول واإلسرائيليين الفلسطينيين بين
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  )10 صفحة ،2010( الدولي البنك :مصدرال
  

في الماضي، . ر من أي جزء من األراضي الفلسطينية المحتلةيواجه اقتصاد قطاع غزة تحديات أكثر بكثي
كانت ھناك أمثلة كثيرة على الزراعة الموجھة نحو التصدير والتصنيع، فضال عن ھجرة العمال من غزة الى 

  .يتطلب فتح الحدود مع اسرائيل لكن ذلك اسرائيل،
إلى  2005 في حزيران 3,900زة من يظھر الشكل أدناه االنخفاض الكبير في المنشآت العاملة في قطاع غ

  .2008 فقط في اذار 130
 
 

 غزة قطاع في الصناعي التراجع: 17 الشكل
  

٢٠٠٥حزيران   ٢٠٠٨شباط ٢٠٠٨كانون ثاني ٢٠٠٧كانون اول ٢٠٠٧تموز   ٢٠٠٨اذار    
 130 150 150 195 780 3,900 المشاريع العاملة

 1,300 1,500 1,500 1,750 4,200 35,000  الموظفون
 البنك ومقابالت تريد لبال غزة في الصناعية االتحادات قدمتھا تقارير األصلية البيانات اخذت )،2008( الدولي البنك :المصدر
 .الفلسطينية للصناعات العام االتحاد مع الحديثة الدولي

 

  األعمال تطوير خدمات ٢-٣
  

غرى والصغيرة والمتوسطة في األراضي أحد التحديات الرئيسية التي تواجھھا العديد من المشاريع الص
تفتقر العديد . الفلسطينية المحتلة ھو الوصول المحدود لمعلومات السوق، المشورة الفنية واالدارية، والتدريب

من المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة لمھارات إدارة األعمال واستراتيجيات اإلدارة في ظل ظروف 
المشار إليه في ( مفھوم منظمة العمل الدولية للمشاريع المستدامة. رائيلصعبة، كالظروف التي فرضتھا اس

  .بعيد كل البعد عن الواقع في األراضي الفلسطينية المحتلة) 1الفصل 
  

الخدمات "قبل خمسة عشر عاما، كان المصطلح المستخدم دوليا لوصف خدمات تنمية األعمال التجارية  ھو 
  وائل الثمانينيات، دمجت الخدمات المالية وغير الماليةفي السبعينيات وأ ."غير المالية

 مع ذلك، فصل الصنفان ثانية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات في. في برامج متكاملة لتطوير األعمال
الخدمات المالية لمجموعة من أشار مصطلح . ١٤محاولة لتحقيق قدر أكبر من االستدامة من خالل التخصص

الصناديق ، الخدمات المصرفية، كالقروض(في بدء وتوسيع المشاريع مساعدة لة التي تستخدم لاآلليات المالي
   .غير ذلكالخدمات غير المالية كل شيء مصطلح  شملو) ،ريالتمويل الصغالدوارة، و

  
الجھات المانحة لتنمية المشاريع  سابقا لجنة(لجنة المانحين لتنمية المشاريع  صاغت، 1997في عام 
المشاريع التدخالت الرامية إلى دعم تنمية عمل  تواقترح "لتنمية األعماخدمة "مصطلح ) ةالصغير

المستوى الجزئي تدخالت . والكلي ،المتوسط الجزئي ،: عبر ثالثة مستويات الصغرى والصغيرة والمتوسطة
لتي تقدم لمنظمات اھي االمستوى المتوسط  تدخالت الشركات؛مباشرة إلى  ھي تلك المساعدات المقدمة

. ھي تلك التي تتعامل مع القوانين الوطنية والسياسات واللوائح تدخالت المستوى الكليوخدمات للمؤسسات، 

                                                      
  نھج أكثر تكامال على رجاحةناك أدلة ھف ،في اآلونة األخيرةتحديا والخدمات المالية  داريةألابين الخدمات  االمد ھذا الفصل طويلواجه   ١٤

 .)2004 فاندربرغانظر سيفرز و(
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بيئة "مؤخرا  والتي اطلق عليھا المؤسسات الصغيرةتحتھا الظروف التي تعمل  المستوى الكليتشكل تدخالت 
طار، تم تعريف الخدمات الداعمة لألعمال على في ھذا اإل.) 4انظر الفصل " (مناخ االستثمار"أو  "األعمال

  :النحو التالي
األسواق، وقدرتھا على  الخدمات التي تحسن أداء المؤسسات، قدرتھا على الوصول إلى"

. الخدمات التجارية واالستراتيجية والتشغيلية مجموعة واسعة من] يتضمن ھذا. [المنافسة
لجنة (األعمال ككل مجتمع  وليسردية خدمة شركات فل صممت الخدمات الداعمة لألعمال

  .)"1997ة لتنمية المشاريع الصغيرة الوكاالت المانح
  

   :١٥على المستوى الجزئيالتالية  لتشمل ادوات التنمية تنمية ادارة االعمالخدمات  تطورت
 .التدريب 
  .نصحوال االستشارة 
  .تطوير الكيانات التجارية 
  .ونقل التكنولوجياتطوير  
 .معلوماتال 
  .التجارية وابطالر 

  
في األراضي  للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةعدم الحصول على التكنولوجيا عائق رئيسي 

من المؤسسات في األراضي  %21.1، 2008 لعام لجھاز المركزي لإلحصاءلمسح اوفقا . الفلسطينية المحتلة
الضفة  من مؤسسات %23.1ي ذلك ، بما ف2007ت أجھزة الكمبيوتر في العام ستخدماالفلسطينية المحتلة 

كان بين المؤسسات  )%83.0( لكمبيوترالستخدام اأعلى معدل . قطاع غزة من مؤسسات%16.3  الغربية و
 %3.2 و ،%16.4 ، فكانت النسبة فيھاموظفين 4-1ذات المؤسسات اما . عشرة موظفين أو أكثر التي توظف

من  %67و  من العدد اإلجمالي للمؤسسات %12.7عالوة على ذلك، . موظفين 9- 5 التي توظفللشركات  
، ھناك حاجة إلدخال المزيد من اذا. ١٦إلنترنتالشركات التي تستخدم أجھزة الكمبيوتر كانت موصولة با

المعرفة تنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة ولزيادة  التقنيات على نطاق صغير يناسب
  .المھارات طويرلتكنولوجية من خالل تو
  

ة، يالتجار ، مثل الغرفضي الفلسطينية المحتلةألعمال في األرااخدمات ھناك عدد من المنظمات التي تقدم 
قطاع المنظمات العاملة في مجال تنمية و وغيرھا من المنظمات غير الحكومية ،اتحاد الصناعات "،بال تريد"

 اجتحت االستشارية ومراكز التدريب وتشركاألعمال بدعم من الار خدمات توف ن ھذه المنظماتاال ا االعمال،
   .الصغيرةالصغرى ومزيد من الدعم لتعزيز خدماتھا بين المؤسسات ل

  
مفھوم كاف بعلم ليس لھا  التمثيلية والمنظمات التجاريةلسياسة الواضعة لالفلسطينية معظم المؤسسات 

ل ارسال موظفيھا للمشاركة في وتحسين برامجھا من خالا تعزيز فھمھ ھاالعديد منتحاول . ألعمالاخدمات 
بدعم من مؤسسة التعاون االلمانية، على سبيل المثال، . الدوليةو اإلقليميةالحلقات التدريبية والمؤتمرات 

أسواق تطوير "األعمال بعنوان لخدمات تطوير األول السنوي وفد فلسطيني في المؤتمر اإلقليمي شارك 
تطوير نظمه مركز  ، الذي2006 تشرين ثانيعمان في  في "الصغيرة والمتوسطة الخدمات للمشاريع

                                                      
إنتاج المبادئ ببلغت ھذه العملية ذروتھا . ن على مدى السنينيتحستحتاج للالمبادئ ان تلك  ، االلجنة المانحين مبادئ الممارسات الجيدة استخلصت  ١٥

  )'.الكتاب األزرق'المعروف باسم ( 2001 التوجيھية للمتبرعين
  

  ، على التوالي%67.3و  %68وبلغت  ة،كبير تإلنترنت ليسا بالنسبة الستخدام االختالفات اإلقليمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة  ١٦



Page | 37 
 

نھج  تطويرب، اھتماما خاصا من بين غيرھا من الجھات المانحة ،اولت المؤسسة االلمانية. األعمال األردني
البعثات مھني لخدمات تنمية األعمال التجارية في األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل تمويل عدد من 

الصغيرة وعالقته مع  اريعمركز المش مانيا وعدد من الدول العربية ومن خالل تعزيزإلى ألة الفلسطينيي
   .مقدمي خدمات تنمية األعمال التجارية في فلسطين

  
المنظمات غير احد  وألعمال، ھاخدمات لمزود كميسر وليس كصمم  مركز المشاريع الصغيرة، الذي

  :يقوم المركز بما يلي. ١٧ألعمالاخدمات مقدمي صة والوسيط بين المؤسسات الخا الحكومية التي تلعب دور
  .ثالثةأطراف التي تقدمھا المناسبة الخدمات  حوللشركات الصغيرة والمتوسطة ليوفر معلومات  
  .مقدمي الخدمات، المنظمات، والبرامجيوجه المشاريع ل 
  .اإلعاناتمن خالل تقديم ستخدام االمكن ي 
  ).رات في الخدمات المتوفرةلسد الثغ(يوفر بعض الخدمات المباشرة  

  
 
 

  )2006(حول وعدوان كفي تقييمھما للطلب على خدمات األعمال في األراضي الفلسطينية المحتلة، وجد م
يوضح الشكل أدناه مستويات الطلب على . أن ھناك طلبا كبيرا على المحاسبة، التسويق، والخدمات الترويجية

  يظھر حركة مستمرة للخدمة ويشير إلى ارتفاع" كثيرا: "تخدمات األعمال، وتنقسم ھذه الى أربع درجا
 .للمشاريع من جميع األحجام المشاركة في الدراسة أھمية الخدمة

  

  المحتلة الفلسطينية األراضي في األعمال خدمات على الطلب:  18 الشكل

 مستوى الطلب  نوع الخدمة
 ابدا مرة واحدة احيانا كثيرا

 49.4 6.9 14.2 29.5  المحاسبة
 71.7 3.5 9.4 15.4  التسويق
 68.7 5.8 15.2 10.4  الترويج

 80.8 4.4 6.9 7.9  االدارة المالية 
 85 3.5 4.8 6.7  االدارة

 74.1 6.4 14 5.5  المشورة القانونية
 82.7 3 5.8 8.4  اإلنتاج والمسائل التقنية

 78.6 4.8 8.5 8.1  تنمية رأس المال البشري
  )2006( وعدوان مكحول :المصدر

  
حول خدمات األعمال في األراضي  2006حددت دراسة اجراھا معھد أبحاث السياسات االقتصادية عام 

مكحول (خدمات األعمال  الفلسطينية المحتلة سلسلة من المشاكل على جانبي الطلب والعرض في سوق
  :على جانب الطلب، وجدت الدراسة أن.) 2006وعدوان 
ألعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة ضعيفة، فليس ھناك الكثير من ن من خدمات ايمعرفة المستفيد 

  .التدريب واالستشارات بين المستفيدين
                                                      

 .شركة زودت بخدمات األعمال 471، أشارت قاعدة بيانات مركز االعمال الصغيرة أن 2006في ايلول   ١٧
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  يتخفض اعتقادھم بأن مثل ھذه الخدمات قد اينخفض قبول أصحاب األعمال لخدمات األعمال، كم 
  .سنمع التقدم في ال ،تحسن أعمالھم واستعدادھم لقبول التغييرات المقترحة في أعمالھم

  .عدمه اوإمكانية طلب الخدمة  بخصوصارتفاع تكلفة خدمات األعمال ھو العنصر األكثر أھمية  
المؤسسات الفلسطينية تعتمد بشكل ان  خصوصا ،لتغطية النفقات الالزمة الموارد المالية شح فيھناك  

  .لتغطية نفقات خدمات االعمال التمويل الخاصكبير على 
مدة الدورات التدريبية وتوقيتھا والبيئة من حيث  عية بعض الخدماتالمستفيدون من تدني نويشكو  

، دقة التحليل، أساليب تقديم المعلومات والتوصيات، وحقيقة أن المعلومات كانت في فيھا التي تعقد
 .قديمةبعض االحيان 

  
  :على جانب العرض

عن عدم وجود  ھناك نقص في اإلشراف على أنشطة خدمات األعمال الفردية والمؤسسية، فضال 
  .تصنيف مھني في القطاع

ھناك شح في الموارد المالية الالزمة لتغطية نفقات التشغيل، خاصة في ضوء ارتفاع تكاليف  
  .الشركات االستشارية والتدريب

  .ھناك نقص في عدد الخبراء ذوي التخصصات المحددة الالزمة لتلبية ارتفاع الطلب 
  .ت نظرا لصغر حجم السوق وارتفاع التكلفةھناك طلب منخفض على العديد من الخدما 
  .ھناك زيادة في المنافسة المرتكزة على السعر تطغى على المنافسة المرتكزة على الجودة 
  .تعديالت المطلوبةالھناك رفض من قبل بعض المستفيدين لقبول  
  .ألعمالخدمات ا فائدةبعض المستفيدين غير قادرين على تقييم  
  .رين على تحديد أولويات احتياجاتھمبعض المستفيدين غير قاد 
 ؛تفوق قدرات المستفيدين الماليةلخدمات ال تكاليف ةالتمويل الدولي لخدمات معينة في زيادتسبب  

  أن االستشارات ھو العنصر األكثر تكلفة في تسعير ألعمالاخدمات مقدمي من  60%يعتقد 
  .مخدماتھ

 وتحليل، الدراية ،اھل المجاالت التكنولوجيةتجتألعمال على الخدمات التقليدية واخدمات تركز  
  .اإلقليمية والدوليةواالتجاھات  التنافس

  
ھناك . التسويقوقدرات معلومات  التعاونية من عدم وجودوالصغيرة والمتوسطة  ىالصغرتعاني المشاريع 

رامج المالية البمن خالل  اخرىومؤسسات  في دعم التعاونياتفي المقام األول  خمس مؤسسات تتمثل مھمتھا
إلغاثة الزراعية االمركز العربي للتنمية الزراعية، لجنة المؤسسات تشمل ھذه . المدى وغير المالية طويلة

  منظمة العمل الدولية( ريف للتمويل ومؤسسة ،واالقتصاديةتنمية االجتماعية ال، مركز الفلسطينية
)2010.(  
  

ھذا ينطبق بشكل خاص . ألعمالافر من حيث خدمات توم ھونقص االنسجام بين ما ھو مطلوب وما يعموما، 
 أھم من الخدمات االستشارية،المعلومات ن والمستفيديعتبر ، على سبيل المثال. يب واالستشاراتعلى التدر

ل ھذه الخدمات في ألن الوكاالت المانحة تموالخدمات االستشارية  على ألعمالاخدمات  مقدموا يركزبينما 
   .كثير من األحيان

  
الجھات تدعمھا ما غالبا التي (، فضال عن منظمات المجتمع المدني عبت الجھات المانحة ووكاالت التنميةل

 بحث وتصميم وتجريب خدمات األعمال التجارية في األراضي دورا ھاما في )المانحة ووكاالت التنمية
 ادت، مع ذلك. ت الداعمةات وأسواق الخدماكيفھم دينامي وقد ساعد ذلك على تحسين ،الفلسطينية المحتلة



Page | 39 
 

لخاص ا اع القطاألطراف الفاعلة من دفعت في بعض األحيان و ألعمالاخدمات أيضا إلى تشويه أسواق 
 .خارج الميدان

  
  التمويل على الحصول ٣-٣
  

والصغيرة  فرص العمل، واجھت المشاريع الصغرى ايجادالھائلة وأھميتھا في  على الرغم من أعدادھا
والصغيرة والمتوسطة  تحتاج المشاريع الصغرى .في الحصول على االئتمان الرسميوالمتوسطة صعوبة 
 .المشكلة الرئيسية في فلسطين ھو عدم وجود ضمانات ائتمان. من أجل البدء والتوسع للحصول على التمويل

أو أو بقروض من العائلة  خاصة تنشأ معظم المشاريع الصغيرة في األراضي الفلسطينية المحتلة بموارد
يذھب عدد قليل من رجال األعمال إلى مؤسسات التمويل الصغير للحصول على قروض انشاء، . األصدقاء

استثماراتھم والحفاظ على ما يكفي من رأس المال العامل  اال ان كثيرا منھم يلجأون اليھا عندما يريدون توسيع
ة والمتوسطة مقترضين ذوي مخاطر والصغير سمي المشاريع الصغرىالر يعتبر مقدموا االئتمان. ألعمالھم

عالية، وذلك بسبب عدم كفاية أصولھا، انخفاض رءوس األموال، التعرض لتقلبات السوق، وارتفاع معدالت 
  .الوفيات

  
ت شرك ٢٧٠شركات تأمين، و ، تسعفرع ١٣٥يضم القطاع المالي في فلسطين حوالى ثالثين بنكا لھا 

اعتبارا ) .٢٠٠٨صبري، (شركات وساطة ست فلسطينية و ةشرك ٢٥ افيھسوق مالية الى جانب صرافة، 
قروض  بمجموع  في األراضي الفلسطينية المحتلةر يصغتمويل  يلعم 27,298، كان ھناك ٢٠٠٨ايلول من 
 تشير التقديرات إلى أن. سبعة وخمسون في المئة من ھؤالء العمالء من النساء .مليون دوالر  37.5يعادل

عميل محتمل في  200,000نحو  مقابلل، يعم 30,000كثر من لديه افلسطيني ر اليقطاع التمويل الصغ
  ).٢٠٠٨١٨الصغير الشبكة الفلسطينية للتمويل ( ١٥%حوالي  يبلغمعدل اختراق السوق  اي ان السوق،

  
ھذه العوائق غالبا . عتبات كبيرة من الضماناتبارتفاع أسعار الفائدة وفرض يتسم الوضع المالي في فلسطين 

ال  .أو توسيع القدرات القائمة/لتمويل اآلالت الجديدة و الالزمةوالقروض  تعيق الوصول إلى رأس المالما 
معھد (الجديد  مصارفمع صدور قانون ال ، لكن ھذا سيتغيرالتمويل اتسلطة النقد الفلسطينية مؤسستنظم 

، اي انھا ال لى تغطية تكاليفھاقادرة عبعد ر يمؤسسات التمويل الصغلم تصبح ) .٢٠٠٩السياسات االقتصادية 
يتمثل التحدي الرئيسي . مطالب مستمرة من الجھات المانحةغم من ر، بالالتمويل الذاتي تزال غير قادرة على

   .والتسعير المناسبكيفية تحقيق التوازن بين االستدامة  في
  

كات الصغيرة والمتوسطة الشر ، في حين أنيرمع مؤسسات التمويل الصغ ىلمشاريع الصغرعادة ما تتعامل ا
 كثيرال ةر الفلسطينييحققت مؤسسات التمويل الصغ. روض من المصارف التجاريةقاللحصول على احاول ت

  . على قروض من البنوكمن الحصول  لمشاريع الصغيرة، لكنھا لم تنجح في تمكين عمالئھافي دعمھا ل
النتائج في تبين . قروضال ناألعمال عرجال  إحجامسباب ال، أجرى البنك الدولي دراسة ٢٠٠٦ام في ع

كما ھو معھود في ھذه . بأن لديھم ما يكفي من رأس المالأجابوا ) ٦٨.٥(%الجدول أدناه بوضوح أن الغالبية 
  .اكان السبب الثاني دينيالمنطقة، 

                                                      
١٨   رابطة : مؤسسات التمويل الصغير من تسع مؤسسات شبكةتتالف .) 2007(يل الدولية قدرت األرقام استنادا إلى مؤسسة التمو  

 ،المركز العربي للتنمية الزراعية ، فلسطين لإلقراض والتنمية،يينلفلسطينااألمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين جمعية ، ةفلسطينيالسيدات األعمال 
جمعية الشبان مؤسسة االسكان التعاونية الدولية، ، االدنى الالجئين في الشرق العانةمريكية معية األالجلجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية،  اتحاد

 .فلسطين المصرفية شركةو ،المسيحية
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 قرض طلب لعدم الرئيسية االسباب :19 الشكل

  
  

  )24 صفحة 2007( الدولي البنك :المصدر
  

في حين يشكل الحصول على التمويل قيدا رئيسيا على المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في القطاع 
معظمھا  يشكل قيدا خطيرا على المؤسسات الفلسطينية الرسمية، التي يستطيع غير الرسمي، ال يبدو أنه

  . ل على التمويل الذي تحتاجه لعملياتھاالحصو
  

. 2006بانتخابات  شھد قطاع غزة حالة شديدة فريدة من نوعھا في السنوات األربع الماضية، بعد فوز حماس
ألراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع  فقط من نشاط التمويل الصغير في 20%تركز ، 2007في نھاية عام 

 مؤسسات التمويل الصغير بذل جھود متواصلة لتجاوز األزمة، تمكنتمع . 40% غزة، وھو انخفاض بنسبة
على الرغم من أن عدد القروض في غزة زاد قليال خالل الثالثة . من زيادة نطاق أنشطتھا قليال في قطاع غزة

 األراضي ، انخفضت النسبة المئوية من مجموع القروض المصروفة في2008ارباع االولى من عام 
  .) 2008الشبكة الفلسطينية للتمويل الصغير ( 2008 في نھاية كانون اول 18%حتلة إلى الفلسطينية الم

  
برنامجھا للتمويل الصغير  يعمل. تقدم جمعية األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين القروض فقط لالجئين

خمسة  ج اليوميضم البرنام. 1991حزيران منذ  نجاح في الضفة الغربية وقطاع غزةب والمشاريع الصغيرة
على  .شرائح السكان، ولكن مع تركيز قوي على النساء والشبابمختلف  تھدفتسدوارة قروض صناديق 

مكاتب إدارة األونروا لتمويل مولت الخام، المواد الرغم من اإلغالق الكامل لحدود غزة والمعابر وعدم وجود 
تشرين اول وتشرين خالل شھري  والرد 902,400بقيمة  اقرض 452 ثالثة في غزةالالمشاريع الصغيرة 

يعتبر الالجئين الفلسطينيين،  احتياجات الىالنظر ب .)2008لللتمويل الصغير الشبكة الفلسطينية ( 2008 ثاني
من وقت آلخر بسبب نقص تمويل تواجھھا الجمعية  ألزمة المالية التيا ، وسببهنسبيا اعدد صغيرالھذا 

   .لمحتلةاألراضي الفلسطينية ا العمليات في
  

 ه، عندما أسس صندوق2004في عام  ر في فلسطينيصندوق األوبك للتنمية الدولية في التمويل الصغ بدأ عمل
 مليون دوالر ل 2.5من خالل منحة أولية بقيمة . إلى األونروابادارته ، وعھد PalFund، المسمى صاخال

PalFund االونروا في أنشطة التمويل الصغير عاةرا من أكبر احدو، أصبح صندوق األوبك للتنمية الدولية .

  اسباب ع
  م طلب قرض

 النسبة

 68.5  رأس المال كاف --  ال حاجة للحصول على قرض
 9.2  إجراءات تقديم الطلبات للحصول على قروض أو تسھيالت ائتمانية معقدة

 6.5 أسعار الفائدة ليست مواتية
 1.2 الضمانات المطلوبة للحصول على قروض أو تسھيالت ائتمانية غير قابلة للتحقيق

 0.3  حجم القرض ومدته غير مناسبين
 1.8  عليه ال اظن أن تتم الموافقة

 12.5 أسباب دينية
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ماليين دوالر  10أكثر من  ةقيمبقرض  9,000، ووفر أكثر من تهبداي أربع مرات منذالصندوق أموال  دارت
 ).2007ھيلينز ( أمريكي

  
  والروابط القيمة سالسل ٤-٣
  

لكبيرة بطريقة والشركات ا الصغرى والصغيرة والمتوسطةالمشاريع تتخصص ، في االقتصادات الناضجة
متخصصون  شركات المتوسطة والكبيرة، وھمللمورد ومقدم خدمات ال دمرالصغيرة  شاريعالمتلعب  .متكاملة

مكانھا  الصغرى والصغيرة والمتوسطةلمشاريع ل، نظرا لتخصصھا .في أسواق متخصصة لسلع مخصصة
   .م بأكملهكفاءة والقدرة التنافسية للنظاي ساھم فتسالسل القيمة التنافسية وفي 

  
 عالقاتالوالحفاظ على  إدارة، ،لبناء الصغرى والصغيرة والمتوسطةلمشاريع لك أداة مفيدة جدا يشبتعتبر الي

   .مع المؤسسات الكبيرة والموردين والموزعين
  

النوع ذات نفس المستوى والتي تنخرط في نفس بين المؤسسات (أفقيا  ببعضھمسلسلة القيمة  يتصل مشغلوا
ا؛ اعتادت جيد المستوى األفقييعمل في فلسطين، ) .أي بين الموردين والمشترين( وكذلك رأسيا) من النشاط

تعمل التكامل الرأسي، حيث  اال ان. فيما بينھاالتعاون والتجارة  علىالصغيرة الصغرى والمؤسسات 
تفضل  .شيوعا بكثيرأقل  ما زالسلسلة قيمة تھيمن عليھا الشركات الكبيرة، مع لصغيرة وا شاريع الصغرىالم

 العمل مع الشركات الشقيقة في حين ال ترغب في فتح الفلسطينية الصغرى والصغيرة والمتوسطةالمشاريع 
  .في مجال األعمال التجارية الكبارالالعبين من  قنوات مع أي

  
  األراضي ملكية ٥-٣
  

دة وتوسيع المشاريع القائمة في يشكل توافر األراضي المزودة بالخدمات عقبة رئيسية لتطوير األعمال الجدي
تعمل معظم الشركات على أراض مملوكة منذ فترة طويلة، ويرتبط في كثير . األراضي الفلسطينية المحتلة

نقص األراضي الصناعية المالئمة له عواقب وخيمة بالنسبة للشركات . من األحيان مكان العمل بسكن المالك
التي تديرھا السلطة  قامة أعمال تجارية جديدة فقط في المنطقةفي الضفة الغربية، يسمح بإ. الفلسطينية
الن معقدة والمكلفة والعملية ال بسببتسجيل األراضي  ونحاوليمعظم الفلسطينيين لم يعد . ١٩الفلسطينية

   .قابل للطعنالرفض غير 
  

  فدان من األراضي الفلسطينية 11,750ما يقرب من صودر  "الحاجة العسكرية،"تحت ذريعة 
. تعويض على النحو المبين في القانون الدولي اإلنساني ن أجل إقامة عدد كبير من المستوطنات، ودون دفعم

  ينسرائيليلال 1858 لسنةاستخدام قانون األراضي العثماني ب "أراضي الدولة" األراضي تصنيف سمح
شئت على أن ستوطناتتسعين في المئة من الم. من أراضي الضفة الغربية 40%السيطرة على ما يقرب من 

 ).2009، اوكاالھان(أراضي الدولة 
 

                                                      
ولة عن ئالسلطة الفلسطينية ھي المس. الضفة الغربية من 17%حوالي تشغل فقط الكامل، بالسلطة الفلسطينية  ةسيطرلالمخصصة " ،أ"المنطقة   ١٩
 من 60% تشغل ،حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الكاملة "ج،"منطقة ال. تخطيطالو األمنيةباالدارة في حين تحتفظ إسرائيل  "،ب"دارة في المنطقة اإل

 ".ب"و "أ"قسم المناطق وتحيط ت، والمتحدة تماما في الضفة الغربية المحتلةھي المنطقة الوحيدة  "ج"المنطقة . الضفة الغربية
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  الخاتمة ٦-٣
  

رسم ھذا الفصل عددا من القيود الھامة على تطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في األراضي 
الصغرى  الضوء على أھمية الوصول إلى األسواق لتنمية المشاريع الفصل سلط. الفلسطينية المحتلة

وأظھر كيف ان االحتالل اإلسرائيلي خفض بشكل كبير من وصول المشاريع  متوسطةوالصغيرة وال
تسلط  في حين أن ھذه المشكلة ھي مشكلة سياسية، فانھا. الى األسواق الصغرى والصغيرة والمتوسطة

الحصول على معلومات السوق وتطوير منظور عالمي . الضوء على الحاجة إلى إيجاد سبل الى أسواق جديدة
واق والفرص المتاحة أمر ضروري لتطوير األعمال، اال ان العديد من المشاريع الصغرى والصغيرة لألس

في  تحتاج المشاريع التجارية. في األراضي الفلسطينية المحتلة يفتقر الى ھذه المعلومات والمتوسطة
امة، ولكن اظھرت المستد األراضي الفلسطينية المحتلة لخدمات تطوير االعمال إذا شاءت أن تنمو وتصبح

م الشركات، وال سيما الصغرى والصغيرة، غير قادرة على الحصول على ھذه ظالتقييمات السابقة أن مع
  . المدخالت

  
في السنوات . تناضل المؤسسات الصغيرة أيضا للحصول على األموال التي تحتاج إليھا للبدء والتوسع

 .العديد في األرض الفلسطينية المحتلةتواجد منھا ويغطت مؤسسات التمويل الصغير ھذا الطلب،  االخيرة،
عادة ما  .الحصول على التمويل التجاريفي  ةبوصعتواجه والصغيرة  ىالمؤسسات الصغرال تزال ، مع ذلك
في  .أكثر قدرة على الحصول على التمويل التجاري الشركات المتوسطة وبعض الشركات الصغيرةتكون 

في  ، فإنھا نادرا ما تشاركمع بعضھا البعض جرتتعاون وتة تريوالصغ ىغرالصمن المشاريع حين أن العديد 
تؤثر وأخيرا، . النمو وصولھا إلى األسواق ويقلل من قدرتھا على من وھذا يحد ة،سالسل القيمة العمودي

مساحات  قلل منت يفھ جوانب أخرى كثيرة لتطوير األعمال، علىالحصول على األراضي وملكيتھا مشكلة 
   .وتحد قيمة الموجوداتالعمل 

  
في توفير الخدمات المالية  اھام االجھات المانحة ومنظمات المجتمع المدني دور لعبتأخيرا، في حين 

ھذه الجھات  الحذر من ان تشوهيجب للشركات الصغرى والصغيرة والوسطى، تطوير األعمال وخدمات 
. حد من آثارھاتالمبادرات و ن تقوض استدامة ھذهھذه التشوھات يمكن أ. ھذه الخدماتفيھا تقدم  التي األسواق
السلطة  ان تقودھاالتي ينبغي  ةكليالوة متكاملمجموعة من التدخالت الاالستجابة لھذه المشاكل تتطلب 

المشاريع بيئة األعمال التجارية ودور الحكومة في تنظيم وتمكين ننظر الى  ،في الفصل التالي. الفلسطينية
 .متوسطةالصغرى والصغيرة وال

  
  
 
 
  
  
 

  والمتوسطة  والصغيرة الصغرى المشاريع عمل بيئة :الرابع الفصل
 



Page | 43 
 

بيئة . يبحث ھذا الفصل بيئة عمل المشاريع الصغرى والصغيرة  والمتوسطة في األراضي الفلسطينية المحتلة
من  مصطلح يستخدم لوصف طائفة واسعة" مناخ االستثمار"و العمل مجموعة فرعية من مناخ االستثمار،
  مجموعة من"مناخ االستثمار بأنه ) 2004(عرف البنك الدولي . القضايا التي تؤثر على تنمية القطاع الخاص

خلق فرص عمل،  العوامل المتعلقة بالموقع التي تشكل الفرص والحوافز للشركات لالستثمار المثمر،
  ." ٢٠قضايا المستوى الكلي"تباره في كثير من الحاالت، يحتوي مناخ االستثمار على ما يمكن اع ."والتوسع

  
 مجموعة فرعية من مناخ االستثمار باعتبارھا العملبيئة ) 2008(لجنة المانحين لتنمية المشاريع  حددت

. والتنظيمية التي تحكم األنشطة التجارية ،المؤسسية ،القانونية ،من الشروط السياسيةتألف من مجموعة ت
النظام القضائي  اي—في حين أن مناخ االستثمار. والخاص والمدنيالعالقة بين القطاع العام ھذا  يشمل

تتأثر بيئة  ،ثير شامل على أنشطة القطاع الخاصله تأ—التي يعمل بھا االقتصاد والكلية والظروف السياسية
  .والمحلي ،االقليمي ،الوطني المستوىقرارات الحكومة على مباشرة ب عملال
  

أداء مؤسسات القطاع الخاص  على ملعؤثر بيئة الت، القطاع الخاص ا من مبادرات تطويرنب غيرھاإلى ج
  :ھيوطنية البيئة األعمال لثالثة الفروع ال. في االقتصادات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء

واألنظمة التي تؤثر على  جموعة من السياسات والقوانينم: والتنظيمية ،القانونية ية،السياساألطر  .١
  .اال ونساءرج أصحاب األعمال

 ةالعامالحوكمة ( ةكموالسياسات والقوانين، وتشمل قضايا مثل الح تطبيقطرق : النظم اإلدارية .٢
  ).الفساد، الخ خاصة،الو

مع  ونتواصليواألعمال أنفسھم و اتالحكومتمثل بھا  الطرق التي: الترتيبات التنظيمية الوطنية .٣
  .بين القطاعين العام والخاص وتشمل قضايا الحوار االجتماعي والحوار، بعضھم البعض

  
  الفلسطينية التجارية عملال وبيئة االستثمار مناخ عن عامة نبذة ١-٤
  
وفي  مناخ االستثمار الفلسطيني جيد نسبيا"مناخ االستثمار الفلسطيني أن ل 2007البنك الدولي لعام تقييم جد و

مع مناخ  تنافسسوقا عالي الغم من كونه ، على الرلكن .فوق االقتصادات األخرى في المنطقةمجاالت كثيرة ي
وھذا ، ھا منخفضةستويات إنتاجوملبقاء على قيد الحياة لالمؤسسات الفلسطينية تناضل ، استثماري قوي نسبيا

  ).2007البنك الدولي ( ".االستثنائيةظروف االحتالل ل على يد
  

 لسطين جذب االستثمارات األجنبية أوف عدم استقرار الحالة السياسية واألمنية من الصعب علىيجعل عموما، 
من الشركات  اعدد 2006أجبر الحصار المفروض منذ عام  في قطاع غزة،. تشجيع االستثمارات المحلية

سمح بإصدار تراخيص استثمار أو تصاريح ي ، الفي الضفة الغربية .مصرالى  والتوجه مغادرة القطاععلى 
  .نادراوھذا ال يحدث اال طات اإلسرائيلية، إقامة لمستثمرين أجانب من دون موافقة السل

  
د لممارسة األعمال التجارية في األراضي يقھم أ"إلى أن  2007لعام مناخ االستثمار لالبنك الدولي يشير مسح 

  السياسية غير المستقرةالبيئة  قال المجيبون ان. رتبط بالبيئة السياسيةالم عدم اليقين والفلسطينية ھ
البنك الدولي (في األراضي الفلسطينية المحتلة  "القيود االقتصادية ھي اكبردم االستقرار عوما ينجم عنھا من 

  .)22، ص 2007
                                                      

االستقرار السياسي، كفاءة  ،البنية التحتية ،القدرة على التنبؤ االقتصادي ، وجود األسواق المالية المفتوحة،قضايا مثل سيادة القانونل ھذا يشم  ٢٠
  .الموارد البشريةوأسواق العمل، وتنمية المھارات 
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  :تشمل ما يلي، وتتضاءل بالمقارنة) ،2007(البنك الدولي  االخرى، حسبخاوف مناخ االستثمار م

لمؤسسات ا والوصول إلى األسواق وعدم وجود حرية الحركة ھي المعوقات الرئيسية لنمانكماش  
  .الفلسطينية

تخصص تالقيمة التي منخفضة السلع ب معظم المؤسسات الفلسطينية لم تعد قادرة على المنافسة دوليا  
استطالع  اشملھمن المشاريع التي  26%، وأقل من سنوات 10أكثر من عمرھا معظم اآلالت ھا؛ في

متوسط األجر لعامل اإلنتاج . الدوليةبمعايير الجودة حظيت  سبة ضئيلةنو ،ھاعمالت درب البنك الدولي
  .المصري اضعاف العامل ةثالثوعامل األردني اجر ال يفي مجموعة البنك الدولي تبلغ حوالى ضعف

أن معظم سببه ھذا قرض مصرفي، و ھالدي سمعظم المؤسسات لي للغاية؛ "ائلس"القطاع المالي  
  .مربحةال ستثماراالفرص بسبب قلة ض والقرب غبونرجال األعمال ال ير

 حركةالقيود المفروضة على وتزايد المستوطنات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلة  
 تغلق. عناصر المناخ االستثماري الفلسطينيين من قبل السلطات اإلسرائيلية تلقي بظاللھا على سائر

 اتغالقتبقي اإل. لتسليممنع المنتجين من ضمان مواعيد اتو ،تكاليف المعامالت رفعتالقيود األسواق، 
  .كفاءةمن ال من تحقيق الحد األدنى امنعھتو أيضا الشركات صغيرة

  
 أبرمت السلطة الفلسطينية عددا من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكتل المختلفة والبلدان في العالم، مثل االتحاد

، وقعت باإلضافة إلى ذلك. ركيا، وتكندا ،األوروبية، الواليات المتحدةجمعية التجارة الحرة األوروبي، 
 ،اإلمارات العربية المتحدة، ، األردن، مصر، السعوديةروسيااتفاقيات تنظم العالقات التجارية والتعاون مع 

، جذابة لجميع أنواع االستثمار المنطقة ھذاجعل ييجب ان . ودول عربية أخرى ،تونس ،المغرب ،اليمن
ال يزال االستثمار  ،االتفاقات جميع حتى معمع ذلك، . ق حرةاوسذات األسواق تصدير توجه ال خصوصا عند

  .االجنبي المباشر محدودا
  
  والمتوسطة والصغيرة الصغرى للمشاريع ةتنظيميالو ةقانونيالو ةسياسيال طراال ٢-٤
  

في  الصغرى والصغيرة والمتوسطةيتناول ھذا القسم عنصرا أساسيا من عناصر بيئة العمل في المشاريع 
الصغرى المشاريع  ةساعدمحماية و ينبغي لھذا اإلطار. ةوالتنظيمي ة،القانوني ،ةيالسياساالطر : نفلسطي

 ،حاليا. للعمل يحتاجونھا التيوالمرافق المادية المساحة القانونية ب اعن طريق تزويدھ والصغيرة والمتوسطة
، على سبيل المثال(ناحية القانونية من ال والضد السلوك غير القانوني لآلخرين جسديا  ةمحمي تليس المشاريع

اتخاذ خطوات عالجية، مثل توفير حوافز  عماللبيئة األمكن ، يمع ذلك ).الحماية من المنافسة غير المشروعة
  .الصغرى والصغيرة والمتوسطةروح المبادرة وخلق فرص عمل بين المشاريع  لتشجيع

  
  .لشركات الصغيرةھناك ثالث طبقات من النشاط الحكومي التي تشكل بيئة ل

  
ثر ؤانھا تدعم جھود التنمية وت. الحكومةا ات ونوايتوجھتحدد و الطبقة األولى تتكون من السياسات والقوانين

توفر . في االقتصاد الوطنيالصغرى والصغيرة والمتوسطة المشاريع  تلعبه على الدور الذي يمكن أن
 فيه عززا تمستقراقتصاديا  اأيضا أن تنشئ مناخ ايمكنھو ،برامج والتنظيملعمل ال قوانين مبرراتالسياسات وال

 داخلالحكومة والمؤسسات الصغيرة وكذلك في المعامالت التجارية  لتنفيذ بيناة ية وقابليشفافالسيادة القانون 
  .القطاع الخاص
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 برامج ھيال. تنفيذ السياسات والقوانين وھي وسائل بالبرامج واألنظمة واإلجراءات، الطبقة الثانية تتعلق
بعض  أشكال مباشرة من تدخل الحكومة، وھي عادة ما تكون مصممة لتعزيز أو تشجيع أو مساعدة

 تستخدم لسن السياسات "ادوات"تمثل اللوائح واإلجراءات . السلوكيات من أجل تحقيق نتائج محددة
  .والتشريعات

  
ي طرق تطبيق السياسات والقوانين الطبقة الثالثة من األنشطة تشمل الترتيبات المؤسسية أو اإلدارة، ا

من النشاط  مع ان كل واحدة من ھذه الطبقات الثالث. وإدارتھا ورصدھا والبرامج واإلجراءات واألنظمة
  . الحكومي مھمة في حد ذاتھا، يجب أن نتذكر أن ھناك صالت فيما بينھا

  
يمي للمشاريع الصغرى والصغيرة في ھذا القسم، نقيم العناصر التالية للسياسة واإلطار القانوني والتنظ

  :في فلسطين والمتوسطة
  .التعاريف الرسمية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة 
  .تشريع األعمال والشركات والتعاونيات 
  .تسجيل وترخيص األعمال 
  .قوانين ولوائح العمل 
  .قوانين االستثمار والضرائب 
  .السياسات والقوانين واللوائح التجارية 

  
ھدف في تعوامل لم بويمكن أيضا أن تتأثر  تأثير،عمدا لل اعوامل صممالمشاريع ب عملتتأثر بيئة يمكن أن 

على  متعمد وغير متعمدللسياسة واالطر القانونية والتنظيمية اثر ، يمكن اذا. المقام األول لھذا الغرض
   .فيھاوحجم ونوعية العمالة الصغرى والصغيرة والمتوسطة المشاريع 

  
المشاريع الصغرى والصغيرة لتنمية الفلسطينية المحتلة ليست مواتية قانونية في األراضي البيئة ال

  وھذا ينطبق على ھا،بين الشركات وفقا لحجمھا أو نشاط الحاليةال تميز القوانين . والمتوسطة
  ةاستثمرت بعض الجھود في السنوات العشر الماضي. القوانين والتشريعات االقتصاديةمن  25أكثر من 

لم اال انھا في مشاريع القوانين الجديدة، الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلعطاء حوافز لبعض المشاريع 
عند صياغة اعتبار المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة من المھم للغاية . تسفر عن نتائج ملموسة

   .التشريعات الجديدة واألنظمة ومعايير المنتجات
  

  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةتي تواجه الفلسطينيين في مجال تنمية احد التحديات الرئيسية ال
 ھناك جھد بطيء نحو رفع. ھو ارتفاع تكلفة ممارسة األعمال التجاريةفي األراضي الفلسطينية المحتلة 

وتھدف  ،والتسجيل، الشفافية والحد من البيروقراطية والروتين الحكومي لتنظيم األعمال التجارية، المعامالت
  .كل ھذه لتقليل تكلفة االعمال في األراضي الفلسطينية المحتلة

  
  :والمتوسطة والصغيرة الصغرى ؤسساتللم الرسمية التعاريف 1- 4-2
  

ل في الشروط العامة لتحفيز خلق فرص عم توصيةالمسماة لمؤتمر العمل الدولي،  189التوصية رقم 
المشاريع الصغرى والصغيرة  تعريفعلى ل األعضاء ، تشجع جميع الدوالمشاريع الصغيرة والمتوسطة

ينبغي لھذا  .)1998مؤتمر العمل الدولي (ة لقوميللظروف االجتماعية واالقتصادية اوفقا  والمتوسطة
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شكل  نطبق على جميع أنواع النشاط االقتصادي وجميع أنواع الشركات، بغض النظر عنان ي التعريف
المؤسسات و ،الشراكات، الشركات العائلية لخاصة والعامة، التعاونيات،أي، بما في ذلك الشركات ا(الملكية 
الصغرى والصغيرة المشاريع بجمع وتحليل البيانات المتعلقة على  مشتركةالتعاريف تساعد ال). الفردية

   .والمتوسطة
  

بنت . على أساس حجم االقتصاد الصغرى والصغيرة والمتوسطةلمشاريع لمختلفة تعاريف بلدان الاعتمدت 
آخرون قيمة أصول الشركة، رأس المال، حجم استخدم  تعريف على عدد الموظفين، في حينالبعض البلدان 

 .من ھذه العوامل اكثير من البلدان مزيجاعتمد و ،أو القيمة المضافة ،المبيعات
  

  كامل بدوام فينالموظ عدد الى استنادا والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع تعاريف بين مقارنة :20 شكللا

 المصدر متوسطة صغيرة صغرى 
 جمعية االمم المتحدة للتنمية المالية 19-15 14-5 4-1  مصر
 ICBS 99-4950-10 9-0  اسرائيل
 DOS 99-20 19-5 4-1 االردن
 499HSBC-4950-10 9-0 االمارات
للتنمية الصناعيةجمعية االمم المتحدة  99-4950-10 9-1 تونس

  )2007( االمريكية التنمية وكالة :رالمصد
  

 ،موظف بدوام كامل متوسطة 250على سبيل المثال، في االتحاد األوروبي، تعتبر المؤسسة ذات أقل من 
  أقل من عشرة أشخاص بدوام كامل وذاتموظف بدوام كامل صغيرة،  50أقل من  ذات
 في الواليات المتحدة،. العمومية ةيزانيمالو الدخلمعدل في االعتبار ايضا النظام األوروبي يأخذ . ىصغر

  مصطلحوزارة الصناعة الكندية تستخدم . 500الحد األقصى لعدد العاملين في شركة متوسطة الحجم ھو 
ف موظف، في حين تصن 500الشركات الصغيرة والمتوسطة لإلشارة إلى شركات يعمل فيھا أقل من 

أقل من خمسة فيھا  ھي تلك التي واألعمال الصغيرة "كبيرة"موظف أو أكثر في  500التي توظف  الشركات
   .موظفين

  
لوزارات ل يمكن الصغرى والصغيرة والمتوسطةلمشاريع لالسلطة الفلسطينية تعريف رسمي ليس لدى 

  ، سواء الحكومية وغير الحكوميةتطبق جميع الجھات الفاعلة. الستراتيجياتھا وبرامجھا ستخدامه كأساسا
   .ھذا القطاعل خاصةال اتھاخاصة، تعريفالو
  

الشركات استنادا  بل تصنف، الصغرى والصغيرة والمتوسطةالغرف التجارية الفلسطينية المشاريع ال تعرف 
في غرفة في  اعضو لتصبح التي يتوجب على المؤسسة دفعھام ورسالھذا يحدد . وس أموالھا المسجلةإلى رء

  . ٢١تصنيف معين
  

 اتهعتبر تعريفتأھداف المسح، وال  ةخدمل على فئات يحددھا هحصاء بياناتالمركزي الفلسطيني لإل يبني الجھاز
   .الصغرى والصغيرة والمتوسطةلمشاريع ل طنيةتعريفات و

  
  :الموظفينعلى أساس عدد الصغرى والصغيرة والمتوسطة المشاريع  يعرف مركز المشاريع الصغيرة

                                                      
  .الصغرى والصغيرة والمتوسطةالمشاريع  يعرفلكنه ال  ،مع اتحاد الغرف الوزارة هقسيوجد حاليا مشروع قانون لغرف التجارة تن  ٢١
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  .أشخاص اربع واحدا الىتوظف  :ىالمؤسسات الصغر 
  .أشخاص 10-5توظف  :ت الصغيرةالمؤسسا 
  .اشخص 25- 11توظف  :المؤسسات المتوسطة 
  .شخصا 25توظف أكثر من  :الشركات الكبيرة 

  
  دخلأخذ يينبغي أيضا أن تعريف المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة يقول العديد من الفلسطينيين أن 

ھذا المعيار في  نه من الصعب استخدام، يرى آخرون أمع ذلك. وليس العمالة فقط ،في االعتبارالمؤسسة 
من الشركات تعمل في القطاع غير الرسمي وال يمكن تقييمھا  50% أوال، أكثر من: نيسببلالسياق الفلسطيني 

، عدد قليل من يسرائيلواالحتالل اإل، نتيجة لتدھور الحالة االقتصادية اثاني ؛ھذا المعيارببشكل صحيح 
  . عائداتھا لتجنب الضرائب الشركات تعلن بيانات دقيقة عن

  
عالوة على ذلك، تبدي السلطة الفلسطينية مرونة في تحصيل الضرائب من المشاريع الصغرى والصغيرة 

  . والمتوسطة ألنھا تفھم البيئة الصعبة التي تعمل فيھا الشركات الفلسطينية
  

: والمتوسطة في فلسطين، عقدت ثالثة مؤتمرات حول تنمية المشاريع الصغرى والصغيرة 2006منذ عام 
ومؤتمر  ،2009، مؤتمر تنظيم المشاريع عام 2006مؤتمر المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة عام 

لم تنجح ھذه المؤتمرات في التوصل الى تعريف للمشاريع الصغرى والصغيرة . 2009التمويل الصغير عام 
  .والمتوسطة

  
  لتعاونياتوا والشركات التجارية األعمال تشريعات 2- 4-2
  

  :ھناك مجموعة من الكيانات التجارية المحتملة التي يمكن استخدامھا في األراضي الفلسطينية المحتلة
  .ملكية فردية 
  كة بحكم الواقعاشر 
  .كة عامةاشر 
  .شركة محدودة الشراكة 
  .مساھمة محدودةشراكة  
  .كة مساھمة العامةاشر 
  .أسھم المحدودةشركة  
  .ئولية محدودةشركة ذات مس 
  .ذات مسئولية غير محدودةركة ش 
  .ةتعاونيشراكة  
  .رابطة أو جمعية خيرية 
   .فرع شركة خارجي 

  
المعمول به في الضفة  ،1964لسنة  12قانون الشركات رقم  في الوقت الحاضر، تسجل الشركات بموجب

نتظر وتغ ثمة قانون جديد للشركة الفلسطينية صي. غزة في ساريال ،1929الغربية، وقانون الشركات لعام 
األراضي  التشريع الجديد إلى توفير إطار حديث وموحد للشركات في جميع أنحاءيھدف . الموافقة عليه
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و  1997في عامي  تنقيحات أدخلت في األردن اتضمنم، بع عن كثب النموذج األردنيتيالفلسطينية المحتلة، و
2003٢٢.  

  
وقد . 1963الضفة الغربية منذ عام  ردني فيوالقانون األ 1929في غزة منذ قانون الشركات المصري  طبق

نجح حتى تقانون شركات جديد، ولكن لم ل 1998منذ عام المسودات عملت السلطة الفلسطينية على عدد من 
   .وجود الدعم الدولي في مجال المساعدة التقنية والماليةبالرغم من  المھمة هھذانھاء اآلن في 

  
يطبق  .ي الفلسطينية المحتلة وفقا لمجموعة متنوعة من القوانين واللوائحالمشاريع التعاونية في األراضتعمل 

ويطبق قانون في الضفة الغربية،  1957لسنة  835 والالئحة 1956لسنة  17القانون األردني التعاوني 
االختالف في يمكن أن يعزى . في قطاع غزة 1934لعام  التعاونيالتنظيم و 1933لعام  50 التعاونيات

ايار  20الصادر في  لمرسوم األول من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيةلبين المنطقتين  ن والتشريعاتالقواني
سوف تظل فعالة في الضفة  1967حزيران  5ي نص على أن القوانين التي كانت سارية قبل ذ، ال1994

ووزارة العمل منظمة العمل الدولية (المجلس التشريعي الفلسطيني  ھاعدليالغربية وقطاع غزة حتى 
 .)2008الفلسطينية، المديرية العامة للتعاونيات 

  

  المحافظة حسب الغربية الضفة في المسجلة الشركات :21 الشكل

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2010 الوطني االقتصاد وزارة المصدر،
  

                                                      
وتشمل ، الداخلية للشركات والشراكة القوانينو نصوصمضمون ال ،بما في ذلكة، كموالحون الشركات مجموعة من إجراءات التأسيس وقانحدد   ٢٢

تصفية إجراءات  ،واجبات الضباطو قوباتعاألجنبية، ، تسجيل الشركات الھيكليةالتغييرات ، متطلبات رأس المال، التأسيس ، البيانات المراجعة المالية
حالة التشريع . وزارة االقتصاد القوميالمفوضية األوروبية إلى من المساعدة التقنية (ة الشركة، اإلجراءات التصفية االختيارية وغير الطوعي

  ).٢٠٠٥ ايلول. في فلسطين والمالي االقتصادي

 الشركات المسجلة المحافظة
 530  أريحا
 3,016  الخليل
 545  القدس

 1,291  بيت لحم
 882  جنين
 4,958  رام هللا
 149  سلفيت
 61  طوباس
 421  قلقيلية
 988  لكرمطو

 2,345  نابلس
 15,186 المجموع
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  األعمال وترخيص تسجيل 3- 4-2
  

يتناول ھذا القسم أنواع مختلفة من تسجيل وترخيص يتوجب على المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة 
  .في األراضي الفلسطينية المحتلة االمتثال لھا

  
مقياسا كميا للوائح بدء النشاط التجاري، استخراج " ممارسة األعمال"توفر تقارير البنك الدولي المعنونة 

تراخيص البناء، توظيف العمال، تسجيل الملكية، الحصول على االئتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، 
والمتوسطة الصغيرة  المحليةسبة للمؤسسات التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري بالن

بلدا في جميع  183من بين  139دولة عربية و  20من بين  14 المرتبةفلسطين تحتل  .)2010البنك الدولي (
، 2010علم عن ممارسة األعمال في العالم العربي  هفي تقرير )2009(البنك الدولي  أنحاء العالم في ترتيب

  .هكما ھو مبين في الشكل أدنا
  

 العربي العالمي التصنيف مع مقارنة العالمية اقتصادات عشرة اعلى ،2010 لعام األعمال أنشطة ممارسة ترتيب :22 الشكل

 
 االقتصادالتصنيف العالميالتصنيف العربي االقتصادالتصنيف العالمي

 المملكة العربية السعودية 13 1 سنغافورة 1
 البحرين  20 2 نيوزيلندا  2
 االمارات  33 3 غ كونغ الصينھون  3
 قطر  39 4الواليات المتحدة األمريكية 4
 الكويت  61 5 المملكة المتحدة  5
 عمان  65 6 الدنمارك 6
 تونس  69 7 أيسلندا  7
  اليمن 99 8 كندا 8
 األردن 100 9 أستراليا 9

 مصر  106 10 النرويج  10
 لبنان 108 11
 المغرب  128 12
 الجزائر  136 13
الضفة الغربية وقطاع غزة  139 14

 أساس على التصنيف بني :مالحظة .2009 حزيران حتى االقتصادات لجميع العالمي التصنيف قياس تم .)2009( الدولي البنك : المصدر
 .2010 األعمال ممارسة تقرير يغطيھا نواح 10 في الترتيب كمتوسط األعمال أنشطة ممارسة سھولة

  
  سجيل األعمال التجاريةت

  
يطلب من جميع الشركات في األراضي الفلسطينية المحتلة، بغض النظر عن حجمھا، التسجيل مع وزارة 

يطلب أيضا من جميع . يتضمن التسجيل اسم العمل، واذا اقتضى االمر، تسجيل الشركة. االقتصاد الوطني
  . الشركات التسجيل مع وزارة المالية ألغراض الضريبة

  
ان ) أي الشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات ذات المسئولية العامة(جب على الشركات المحلية ي

  ):2008معھد أبحاث السياسات االقتصادية (تسجل على النحو التالي 
  .الحصول على نسخة مؤقتة من شھادة تسجيل من وزارة االقتصاد الوطني .1
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  .لمال باالضافة الى الرسوم المصرفية الرسميةمن رأس ا 25%إيداع رأس المال األولي، وھو  .2
  .الحصول على توقيع محام محلي على الوثائق المطلوبة .3
  .التسجيل مع المسجل التجاري .4
  .دفع رسوم التسجيل .5
  .التسجيل لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة .6
  .التسجيل مع الغرفة التجارية .7
  .)تراخيص أدناهتناقش تفاصيل ال(الحصول على رخصة عمل من البلدية  .8
 .الحصول على مستندات الشركة .9

  
يبين الشكل أدناه مزيدا من التفاصيل بشأن الخطوات والتكاليف الالزمة إلنشاء شركة رسمية في األراضي 

  . الفلسطينية المحتلة
  

  :المحتلة الفلسطينة االراضي في شركة تأسيس لخطوات مفصل دليل :23 الشكل

  
الغرض من ھذه الشھادة : ؤقتة من شھادة تسجيل من وزارة  االقتصادالحصول على نسخة م: ١الخطوة 

  .بدون رسوم. المؤقتة ھو تمكين مالك العمل من فتح حساب مصرفي قبل إيداع رأس المال األولي في البنك
  

من رأس المال األولي باإلضافة  ٢٥%وھذا عادة ما يعادل : ادياع رأس المال األولي في البنك: ٢الخطوة 
  .بعد الدفع، يتم الحصول على وصل يسلم لوزارة االقتصاد الوطني. لرسوم المصرفية الرسميةإلى ا

  
بمجرد اختيار االسم، تنظر وزارة االقتصاد الوطني لضمان ان االسم : اختيار وحجز اسم الشركة: ٣الخطوة 

  .دوالر ٢٠: الرسوم. لم يسجل من قبل
  

من المستحسن توكيل محام لصياغة مع انه : ئق الشركةتوكيل محام محلي للتوقيع على وثا: ٤الخطوة 
تتراوح ما بين  تفرض رسوم. محام معتمد على الوثائقان يوقع مع ذلك، يجب . ا، فإنه ليس إلزاميالمستندات

 ٧٠٠-٥٠٠ تدفع تقريبا 11,000راس مالھا االولي على سبيل المثال، شركة ( دوالر 3,000و  ٢٠٠
   ).دوالر

  
لوائح ) ٢(عقد التأسيس ) ١: (المستندات المطلوبة ما يليتشمل : ل في السجل التجاريتسجيال: ٥الخطوة 
) ١: (التالييكون كالرسم . التحقق من اسم الشركة) ٤(المساھمين  اتنسخ من بطاقات ھوي) ٣( الشركة

لتوقيع أي قبل ا(توقيع رسوم التحقق من ال) ٣( دوالر ٦٦ :رسوم الطلب) ٢( دوالر ٢٠: التحقق من االسم
 )،لشركة مساھمةمحدودة وسبعة  شركة لتشكيل توقيعانلتوقيع؛ الحد األدنى ل دوالرا  ٢٠: سجل الشركة على

  . من رأس المال المعلن ١/١٠٠٠) ٤(
  

تسجيل  بعدفي أحد البنوك المحلية  ٥في الخطوة  الموضحة الرسوميجب دفع : دفع رسوم التسجيل: ٦الخطوة 
  .حتى يتم دفع الرسومالوثائق القتصاد الوطني وزارة الن تدقق . الوثائق

  
رقم التسجيل لضريبة الدخل وضريبة القيمة : ل لضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافةيسجالت: ٧الخطوة 
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ھناك . تسجيل الشركة للضريبةن والمحاسبيتولى ) ٩٠%أكثر من ( في معظم الحاالت. المضافة ھو نفسه
  .سميةرال توجد رسوم . دوالر سنويا ٤٠٠بدأ بمبلغ يرسم للمحاسبين 

   
 كلفة التسجيل على رأس مال الشركة ويختلف من غرفة إلىتعتمد ت: ل مع غرفة التجارةيسجالت: ٨الخطوة 
  :رام هللا التجارية كما يليغرفة ، رسوم مثال. غرفة

  
 قدارهم اليأو ارسمدينار اردني  50,000المسجل  ھارأس ماليفوق الشركات التي  تدفع: درجة ممتاز 

  . دينار ١٠٠مقداره دينار باالضافة الى رسم سنوي  ١٠٠
 قدارهم اأولي ارسم دفعتدينار  50,000إلى  15,000ھا المسجل ماليبلغ رأس الشركات التي : ١الدرجة  

  . دينار ٧٥مقداره دينار اردني باالضافة الى رسم سنوي  ٧٥
مقداره  رسما أوليا دينار تدفع 15,000إلى  5,000الشركات التي يبلغ رأس مالھا المسجل : ٢الدرجة  

 .دينار 50مقداره دينار اردني باالضافة الى رسم سنوي  50
دينار  ٢٥أوليا مقداره  ادفع رسمتدينار  5,000عن المسجل  ھاالشركات التي يقل رأس مال: ٣الدرجة  

  .دينار ٢٥باالضافة الى رسم سنوي قدره 
  

  .دوالر ٥٠٠-١٠٠عادة تكلف : من البلدية الحصول على رخصة عمل: ٩الخطوة 
  

المستندات المالية من يجب أن تصدق جميع سجالت الشركة و: الشركة مستنداتالحصول على : ١٠الخطوة 
أكثر  فانهولئن كان ھذا ينطبق على جميع أشكال الشركات، . مراجعي الحساباتقبل مراقب الشركات و

   . االنواع االخرىامة مقارنة مع فيما يتعلق بالشركات المساھمة الع صرامة
  

المتوسط  ولكن ،العمل نوعتكلفة وفقا لتختلف ال: الحصول على موافقة من ادارة مكافحة الحرائق: ١١الخطوة 
 ٨٠ يكلففي رام هللا  متر مربع ١٠٠على سبيل المثال، تسجيل . سنتا للمتر المربع في السنة ١٥حوالي 

 .شيكل ٦٥٠ ر مربعمت 1,000، في حين يكلف شيكل سنويا
  )2009( االقتصادية السياسات بحوث معھد :المصدر

  
ان بدء النشاط التجاري في الضفة الغربية  2010" ممارسة األعمال"البنك الدولي المسمى تقرير يقول 

من الدخل القومي اإلجمالي للفرد  54.95% لفكييوما، و 49يستغرق  إجراءا، 11يتطلب وقطاع غزة 
تجدر اإلشارة إلى أن أفضل  .القتصادات األخرى في المنطقةا معم ارقاال الشكل ادناع ھذهيقارن . الواحد

تستغرق أقل من يوم واحد وإجراء واحد فقط لبدء ) الدنمارك ونيوزيلندا(االقتصادات أداء في ھذا المجال 
   .عمل تجاري

  

 والبلدان وغزة يةالغرب الضفة في التجاري لنشاطا بدء وتكلفة ،الزمن ،إجراءات :2010 األعمال ممارسة تقرير :24 الشكل
  المجاورة

 
عدد  االقتصاد

 االجراءات
الزمن 

)بااليام(  
نسبة من الدخل (التكلفة 

)الفردي  
نسبة من الدخل (راس المال االدنى 

 الفردي
الضفة الغربية وقطاع 

  غزة
11 49 55.0 220.4 

 0.0 16.1 7 6  مصر
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  )2009( الدولي البنك :المصدر
  

. المديرية العامة للتعاونيات في وزارة العمل مسئولة عن تسجيل التعاونيات في األراضي الفلسطينية المحتلة

، وخدماتيدوية، مستھلكين، إسكانحرف ، زراعة: التاليةالفئات  ضمن تسجل التعاونيات
٢٣

بحلول نھاية . 
وقطاع غزة، تضم في عضويتھا ما مجموعه  مسجلة في الضفة الغربية ةتعاوني 561، كانت ھناك 2008عام 

  .ثاأنفيھا اعضاء  %)22( فقط 101لضفة الغربية، افي  مسجلةتعاونية  461 بين من. اشخص 39,502
  

  التراخيص التجارية
 األعمالبترخيص وقطاع غزة فيما يتعلق  الغربيةالضفة طبق في ھناك عدد من القوانين واألنظمة التي ت

  :ھذه القوانين ھيھم ا. والحرف الصناعية
رقم  بأمر النظام العسكري المدنية اإلسرائيليةاإلدارة ه تالذي عدل 1953لعام  16رقم األردني القانون  

  .5547 ورقم 1985 لعام 2
 راخيص الحرفية والصناعة في بلديات الضفةالتخاص ب( 1966عام ل 89رقم االردني القانون  

  ).الغربية
 .1972لعام ) 413(النظام العسكري اإلسرائيلي  

  
ولھا تأثير ضئيل  ، جميع القوانين األخرى قديمة2006الفلسطينية الجديد لعام باستثناء قانون اإلدارة المحلية 

القانون الجديد بين المشاريع يفرق  ال. على تسجيل األعمال التجارية في األراضي الفلسطينية المحتلة
الصغرى والصغيرة المشاريع يؤذي وھذا بالطبع . الصغيرة والكبيرة، شأنه شأن جميع القوانين األخرى

  .والدراية التقنية للتصدي لتحديات أدرجت في قانون الحكم المحلي أقل الموارد الديھ ألن والمتوسطة
  

 عملترخيص للالحصول على يمكن ان يستغرق . اخيص التجاريةولة عن إصدار الترئالبلديات المحلية مس
 لديةب دوائر تشارك. ، كما ھو مبين في الشكل أدناهومكلفة ھذه العملية طويلة ومعقدة. احيانا ستة أشھر أو أكثر

   .في منح الموافقة على طلب لبدء عمل تجاريمتعددة 
  

  :لعمللبدء العمل، على صاحب اللحصول على الموافقة الرسمية 
 تليھا ،الحرف والصناعة في البلدية بدائرةزيارة تبدأ ال .الوثائق الالزمة للحصول علىبلدية الزيارة  

أن يعود بعد  صاحب العمل وأخيرا مكتب رئيس البلدية، الذي يطلب من، الصحة دائرة، دائرة المالية
  .لموافقة المبدئيةاسبوعين لتلقي ا

الذھاب إلى إدارة الدفاع المدني  على صاحب العملمن البلدية،  بعد الحصول على الموافقة المبدئية 
  .ستغرق ثالثة أياميھذا عادة ما ؛ من أجل الحصول على موافقتھم

  .اأسبوع التي عادة تستغرق لذھاب إلى وزارة الصحة للحصول على الموافقة،اصاحب العمل على  

                                                      
جمعية مستقلة ألشخاص متحدين طوعا لتلبية احتياجاتھم وتطلعاتھم االقتصادية، "عرف التعاونية بأنھا وفقا للجمعية الدولية للتعاونيات، ت  ٢٣

  ."االجتماعية، والثقافية من خالل مؤسسة مشتركة الملكية واالدارة

 19.9 49.5 13 8  األردن
 51.0 78.2 9 5  لبنان
 1,012.5 27.8 17 7  سوريا
 9.5 14.2 6 6 تركيا
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على  الحصول ،اصحاب االعمال بعض، وبالنسبة لدائرة االطفائيةصاحب العمل أن يذھب إلى على  
  .موافقة وزارة الزراعة

بلدية مرة أخرى للحصول ال عود إلىيصاحب العمل أن  ، علىبعد الحصول على جميع ھذه الموافقات 
  .على الموافقة النھائية

  
 الكھرباءعلى خدمات  العمل أو التقدم بطلب للحصولببدء البعد الحصول على ترخيص من البلدية، ال يمكن 

  .لضرائبل تسجيلالقبل زيارة وزارة المالية و الھاتفووالماء 
  

 ضمن خاصة بھاواعد داخلية إجراءات وق مع ذلك، تعين البلديات. السيناريو أعاله على معظم البلدياتينطبق 
   .2000 لعام الحكم المحلي الفلسطينيقانون معايير 

  
البيئة القانونية التي ھي  األعمالترخيص ة في مجال بلديات الفلسطينيالاحد العقبات الرئيسية التي تواجه 

 لمواجھة التحديات الناجمة عن قديمة، وال تصلحالقوانين التي تنظم ھذه الخدمة ف ،تحكم وتنظم ھذه الخدمة
 األعمالو الحرفبتراخيص من الضروري بدء حوار بين أصحاب المصلحة المعنيين . طوير أعمال جديدةت

 .ومناخ األعمال على الصعيد المحلي ھذه المسألة وتحسين اإلطار التنظيمي اتتعقيد ھدف معالجةب التجارية
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والصناعة الحرف ألعمال البلدية من الترخيص على الحصول إجراءات :25 الشكل
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  ترخيص عمل حرفي، صناعي، او تجاري على طلب للحصول

  
  البلدية

  دائرة الحرف والصناعة
  

  

  
  
  
  القرار

  يتجاري، حرفي، او صناع لترخيص

   العمل ولوائح قوانين 4- 4-2
 منذ .شرف وزارة العمل على السياسة العامة واإلطار التنظيمي للعمل في األراضي الفلسطينية المحتلةت
حل . ٢٤قانون النقاباتو ، قانون التعاونيات قانون الضمان االجتماعي، ،وزارة قانون العملال صكتأسيسھا، ت

العمل قانون وفي الضفة الغربية 1960لعام قانون العمل األردني  مكان 2000لعام  7مشروع العمل رقم 
منظمة العمل العربية ومنظمة العمل معايير وقد تمت صياغته تمشيا مع  ،في قطاع غزة 1964لعام المصري 
  .الدولية
كثيرة لمعالجة  اتتحسينل بحاجة 2000ة التجارية أن قانون العمل لعام يليمثتبعض المنظمات ال تجادل

فترة اجازات تعويضات و ،متطلبات الحد األدنى لألجور الخدمة، نھايةتعويض ، مثل القضايا الرئيسية
عمل المرأة، وغيرھا، وتوفير التوازن السليم بين في  إصابات العمل، المساواة ، نظام تعويضاتاالختبار

                                                      
  .ناء القدرة وحركة التعاونياتتنفذ الوزارة حاليا برامج مثل نظام معلومات سوق العمل، التدريب وتنظيم سوق العمل، واألنشطة المتصلة بب  ٢٤

الدائرة الھندسية
موافقة على االمور التخطيطية

دائرة الصحة
موافقة على االمور الصحية

الدائرة المالية
عدم ممانعة

رئيس البلدية او مجلس البلدية
القرار النھائي
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ال ينص ) .2005المشاريع  ةرادااالستراتيجية ولالستشارة  DFCشركة (أرباب العمل والموظفين  حقوق
ھذا ، والشركات قانون العمل على معاملة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وينطبق بالتساوي على جميع

شجع الشركات ان يويمكن  ھاال يمكنھا تحملتكاليف الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من  يجعليمكن أن 
 تأمين ،التعويضات ،ةعودفالماالجازات  االمثلة على التكاليف تشمل. لى االنسحابع الصغيرةو ىالصغر

   ).2006المشاريع الصغيرة مركز (لموظفين، والتزامات أخرى مكلفة ا

 في المشاريع الصغيرة في األراضي الفلسطينية العملعالقات إدارة خاصة ب، ھناك مشاكل معلقة لياحا
 مشاريع األطر التنظيمية الداخلية، عدم دفع األجور، ،قانون العملل فعالالغير لتنفيذ اتشمل ھذه . المحتلة

، ، الكشف عن األسرار التجاريةاستبدال الموظفين ،عدم دفع أجور العمل اإلضافي ،غياب عقود العمل
نزاعات بين أصحاب العمل صراعات و المشاكل الى وقد أدت كل ھذه .وغيرھا من أشكال عدم االمتثال

  .للصراعات عدم االمتثال للقانون وغياب النزاھة السبب الجذري. مالوالع

اجتماع مع وفد منظمة العمل الدولية في  ، وزير العمل، فياشار الدكتور أحمد مجدالني 2009كانون اول  في
نطبق على حوالي يفي الضفة الغربية وال  تقريباع ومشر 50,000أن قانون العمل ينطبق على  ،رام هللا

. بشكل فعال حيثما يطبقيطبق  قانون العملان  تلقائيا يعنيھذا ال ولكن  يا،عائلمملوكة  ةشرك 25,000
ھرب من جميع االلتزامات المنصوص عليھا في الصغرى والصغيرة والمتوسطة التمعظم المشاريع حاول ت

. استخدامھاوظفين عدم العديد من الماختار عمل على نحو فعال، ت المحاكم ال وألن ،قانون العمل الفلسطيني
  الى تنظرال  ، معظمھاق قانون العمل على نحو فعالبالتي تطالشركات  من بينباإلضافة إلى ذلك، 

   .والتوازن قضايا المساواة بين الجنسين

يبدو أن ھناك . الصغيرةو ىالمؤسسات الصغرومنظمة العمل الدولية في مجال قانون العمل اد خبرة دتز
لمانحة اوكاالت والالتنمية وكاالت و رك مع السلطة الفلسطينيةاشلتتالعمل الدولية فرصة كبيرة لمنظمة 

مالكي ومديري معايير العمل الدولية لصالح لالصغيرة و ىالصغرالمشاريع تعزيز امتثال األخرى لبحث سبل 
  .المؤسسات والعاملين فيھا

  التجارية واللوائح ،القوانين السياسات، ٥-٢-٤
  ممارسة"يشير تقرير في التصدير، ة في الضفة الغربية وقطاع غزة الراغبي للشركات بالنسبة
 835بمعدل  ةتكلفبيوما،  25 قدم، تأخذ في المتوسطيجب أن تإلى أن ھناك ست وثائق  2010 "األعمال
 ھذا أكثر. حاوية لكل دوالر 1225تكلفة قدرھا و ،يوما 40ست وثائق، تطلب ، لغرض. لكل حاويةدوالر 
  .المجاورةاالقتصادات طول من معظم استغرق وقتا ويتعقيدا 

  والتصدير االستيراد :٢٦ الشكل

عدد المستندات  االقتصاد
 الالزمة للتصدير

الوقت الالزم 
للتصدير 

)بااليام(  

تكلفة التصدير 
)لكل حاوية(  

عدد المستندات 
الالزمة 
 لالستيراد

الوقت الالزم 
لالستيراد 

)بااليام(  

تكلفة االستيراد 
  )ل حاويةلك(

الضفة الغربية  
  وقطاع غزة

6 25 835 6 40 1,225 

 823 15 6 737 14 6  مصر
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 1,290 19 7 730 17 7  األردن
 1,203 35 7 1,00٢ 26 5  لبنان
 1,625 21 9 1,190 15 8  سوريا
 10,063 15 8 990 14 7 تركيا

  )2010( الدولي البنك :المصدر

ة يسياسات تجار رة االقتصاد الوطني الفلسطيني عدة مرات صياغة، حاولت وزا1994منذ إنشائھا في عام  
لقضايا القليلة جدا التي تم ااحد . جدا المجال متواضع ھذاته في حققاال ان ما  ،اقتصادية تعزز اقتصاد السوقو

بين  تفاقية الشراكةامثل دولية، توقيع اتفاقيات تجارة حرة ھو بين الوزارات االقتصادية  تنسيقھا بشكل جيد
  .مع تركياالحرة اتفاقية التجارة وفلسطين و االتحاد األوروبي

الصغرى والصغيرة المشاريع لم ينظر الى ات التجارية الدولية، ياالتفاق فيسواء في السياسات االقتصادية أو 
الصغرى مساھمة المشاريع  سبب ضعفوضح يوھذا . كمسألة تحتاج إلى عناية خاصة أبداوالمتوسطة 
رخام والقطاع الالحجر وقطاع معظم المصدرين شركات كبرى في . في الصادراتوالمتوسطة  والصغيرة
   .لتصديراھدف ب صغرى وصغيرة ومتوسطةمشاريع ولم تنشأ الزراعي، 

تنسيق في في اآلونة األخيرة  نجحت السلطة الفلسطينية، بقيادة مكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط،
الصغرى والصغيرة المشاريع  غطي تنميةفقط يلقليل الكن و القطاعات، طط االستراتيجية لمختلفالخ

الجھود المختلفة لزيادة  حتى اليوم، كل وزارة لھا عمليا سياسات خاصة بھا، وعلى الرغم من. والمتوسطة
  .القيام به في ھذا الصدد ، ال يزال ھناك الكثير مما يمكنالتنسيق

تدابير  أن ھناك حاجة ملحة لوضع مشروع قانون لتنظيم" على )2008( تصر رابطة الصناعات الفلسطينية
استيراد  دعمسياسة أجل وضع  من) خيصام الترينظتو ،قيودال، فرض تحديدات االستيراد( سياسة االستيراد

إدارة فعالة لنظام االستيراد  ھيكل االقتصاد الفلسطيني وبھدفضعف وصغر حجم  تأخذ بعين االعتبار
 ھناك دائما امكانية لفرض تدابير تجارية .الصناعات المحلية الفلسطينية وقطاع التجارة طريقة تدعم تنميةب

  ."على واردات معينة غير مؤذية

  الضريبية والقوانين االستثمار 6- 4-2
تشجيع  قانونوكالة مستقلة في أعقاب صدور ك 1998تأسست الوكالة الفلسطينية لتشجيع االستثمار عام 

االستثمار
٢٥
 خدمات عالية الجودة خلق والحفاظ على بيئة استثمارية تنافسية من خالل توفير قانونال مھمة .

  ض أنوركان من المف. خاص والحكومةالتعاون بين القطاع ال حوافز للمستثمرين األجانب والمحليين وتيسيرو
 .املھع تقيد ، ولكن البيروقراطية الحكوميةللمستثمرين المحليين واألجانب الوكالة مرجعا شامالكون ت

  .مستثنية الوكالة صفقات االستثمارات األجنبية غالبا خالل وسائل أخرى،تجري 

                                                      
ينص القانون على المعاملة غير التمييزية، الحماية ضد المصادرة، وإعادة . يعتبر قانون االستثمار احد أفضل قوانين االستثمار في المنطقة. 

    .ائيا عند الوفاء بشروط معينةباإلضافة إلى ذلك، ينص على حوافز للمستثمرين على شكل إعفاءات ضريبية وجمركية يتم منحھا تلق. الضمانات
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ات، تبسيط إجراءات تسجيل الشرك أطلقت وزارة االقتصاد الوطني جھودا متضافرة لتحسين البيئة التنظيمية،
  وھناك ،أھدافھاى الصل بعد تخدمات أفضل، ولكن عملية التنمية لم  وتحديث وظائفھا الداخلية إلعطاء

   .وزارة اإلقليميةالمكاتب حاجة إلى مزيد من الالمركزية وتمكين 

المؤسسات جميع  اال ان ،دفع ضريبة الدخلت نصغيرة جدا الالعديد من المؤسسات الصغرى والصغيرة 
  دالوقوضريبة ) ،أنظر أدناه( تايضريبة المشتردفع يجب أيضا . األرباح ضرائب فردية علىزمة بدفع لم
  ).أنظر أدناه أي ضريبة القيمة المضافة،(بيع المنتجات والخدمات ضريبة و) ،أنظر أدناه(

أولوية على جدول  إعادة النظر في نظام الضرائب الداخلية بھدف تشجيع االستثمارات المحلية واألجنبيةمثل ت
االقتصادية ات الداخلية النظام الضريبي الحالي على التطور من المھم دراسة تأثير. أعمال القطاع الخاص

  جديد لنظام الضرائب الداخلية والذي سيقدم إلى تطوير مشروع قانونب ءبدال ثم ،الفلسطينيةوالتجارية 
المشاريع وتنمية الن أجل ماقترحت بعض الجماعات تشريعات ضريبية . المجلس التشريعي الفلسطيني

  ).2008الوكالة الفلسطينية لتشجيع االستثمار (التجارية 

  الفلسطيني الضرائب نظام :27 الشكل

  األفراد: ضريبة الدخل

  ، األعمال التجارية،الحرفبما في ذلك الدخل من العمل، ( موحدسكان على أساس الفرض على ت
الحظ أن ھناك بعض  ).ائدورباح أسھم، إيجار، وفأ ،أرباح ،أجور، رواتبك والمھنة والذي يتراكم

  .والنفقات الطبية ،التعليم الفرد، تتعلق بنوع العائلة اوبة الخصومات على الدخل الخاضع للضري

  شركات: ضريبة الدخل

اإلعفاءات ب 1998يسمح قانون تشجيع االستثمار الذي اعتمد في : اإلعفاءات. على أرباح الشركات ىبنت
  :التالية

دفع تافية ثماني سنوات إض .ليون دوالروم 100,000لمشروع برأس مال مدفوع بين  إعفاءخمس سنوات 
  .فقط من صافي األرباح ٨%فيھا 

اثنتي عشرة سنة  .ماليين دوالر خمسةمليون دوالر واء لمشروع برأس مال مدفوع بين خمس سنوات إعف
  .فقط من صافي األرباح 10% تدفع فيھاإضافية 

ستة عشر سنوات  .خمس سنوات إعفاء لمشروع برأس مال مدفوع قدره أكثر من خمسة ماليين دوالر
  .فقط من صافي األرباح 10% فيھادفع تافية إض

توصيات الوكالة الفلسطينية العليا  لبعض المشاريع من قبل مجلس الوزراء بناء على يجوز منح إعفاء خاص
  .لتشجيع االستثمار، اعتمادا على طبيعتھا وأولويات برنامج التنمية الفلسطينية

  الضرائب العقارية
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القيمة السنوية الصافية  من 17% :المباني واألراضي داخل البلديات :عةوغير المزرواألرض ات المنشئ  ) أ
من القيمة  10: %البلديات المباني واألراضي خارج) ؛استھالك% 20 - قيمةالإجمالي =صافي القيمة(

  .السنوية الصافية
 لىمن سنة إالنسبة ختلف ت :مزروعة بأشجار الفواكه والخضرواتالجميع األراضي : األراضي الزراعية  ) ب

 .حسب المحصولأخرى و

  الضرائب على السلع والخدمات المحلية
) بعد خصم مشتريات السلع الوسيطة؛(جميع السلع والخدمات المنتجة محليا : قيمة الضريبة المضافة  ) أ

  .، باستثناء معدل صفر على البضائع المستوردة، الخدمات السياحية، والخضروات والفواكه14.5%
منتجات  سعار الجملة لجميع السلع االستھالكية والمواد الخام وعدةتفرض على أ: ضريبة الشراء  ) ب

  .معالجة
 489،73نسبة محددة تجدد كل ثالثة أشھر وفقا الرتفاع األسعار للمستھلكين؛ البنزين : ضريبة الوقود  ) ت

 .دوالر 223،23: دوالر، الكاز 223،23: دوالر، السوالر
  االقتصادية سياساتال بحوث معھد :المصدر

  لملخصا ٣-٤
الصغرى المشاريع  تنمية يةإمكاناوھناك مجموعة واسعة من القوانين واللوائح التي تؤثر في سلوك 

ن م. نطاق ھذه الدراسةعن رج ، ودراستھا جميعا يخفي األراضي الفلسطينية المحتلة والصغيرة والمتوسطة
ا بدأ منذ ، وھذةصياغال تحت العمل قوانينمن  كثيرال. لذي يواجه السلطة التشريعية ھائلالواضح أن التحدي ا

تؤثر على الشركات  لمحة عامة عن القوانين الحالية ومشاريع القوانين التييقدم الشكل ادناه . وقت طويل
   .ذات الصلةالقوانين المزيد من التفاصيل بشأن بعض معظم  1يوفر المرفق . الخاصة

  الصلة ذات القوانين قائمة :28 الشكل

  
  رقوانين االستثما

  .1998لسنة ) 1(قانون رقم  ،قانون تشجيع االستثمار في فلسطين

  قوانين الضرائب

  .2004لعام  17قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 

  .في الضفة الغربية 1955لعام ) 30(قانون ضريبة الملكية األردني رقم 

  قوانين العمل

  .2000لعام ) 7(قانون العمل الفلسطيني رقم 

  قانون الشركات

  .1963األردني في الضفة الغربية لعام  اتنون الشركقا
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  .1929لعام ) 22(قانون الشركات البريطاني رقم 

  .في الضفة الغربية) 1957لعام  17رقم (لجمعيات التعاونية لالقانون األردني 

  اسواق المال

  .2004قانون ھيئة سوق رأس المال 

  القوانين التجارية

  .قانون فلسطيني مسودةھناك 

 1931قانون االنتداب البريطاني و في الضفة الغربية، 1966نين المستخدمة ھي القانون األردني لعام القوا
  .في غزة

  قانون المنافسة

  .فلسطينيقانون  مسودةھناك 

  قانون الجمارك

  .قانون فلسطيني مسودةھناك 

وقوانين االنتداب  يةفي الضفة الغرب 1962لسنة ) 1(قانون الجمارك األردنية رقم  :القوانين المستخدمة
  .البريطاني في غزة

  التجارة اإللكترونية قانون 

  .قوانين مطبقة ما منقانون فلسطيني، و مسودةھناك 

  التشريعات المالية

  .2002لسنة ) 2(رقم الفلسطيني قانون المصارف 

  .1997لعام ) 2(سلطة النقد الفلسطينية رقم قانون 

  .2004، بشأن سلطة النقد الفلسطينية 1997لسنة  2قانون رقم بشأن التعديالت على ال 18القانون رقم 

  .2004) 12(رقم الفلسطيني قانون األوراق المالية 

  قانون التجارة الخارجية 

  .قانون الفلسطيني مسودة

  قانون المناطق الصناعية
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  .1998لعام ) 10(رقم الفلسطيني قانون المناطق الصناعية 

  قانون الملكية الفكرية

  .قانون الملكية الصناعية ومشروع قانون حق المؤلف دةمسوھناك 

براءات قانون و في الضفة الغربية 1953لسنة  22براءات االختراع والتصميم رقم قانون : تنفذ حاليا
  .في غزة 1947لعام  64االختراع والتصميم رقم 

  .1924و  1911قوانين حقوق التأليف والنشر للعام 

  قانون العالمات التجارية

 35في الضفة الغربية وقانون العالمات التجارية رقم  1952لعام  33العالمات التجارية األردنية رقم نون قا
  .في غزة 1938لسنة 

  قانون المشتريات

  .2003 اياروتعديل  1998الفلسطيني المشتريات قانون 

  قانون المعامالت المضمونة

  قانون فلسطيني مسودةھناك 

  سبياقمالوالمعايير قانون 

  .2000لسنة ) 6(المعايير والمقاييس الفلسطيني رقم انون ق

  أخرىقوانين 

  .2000لعام ) 2(الفلسطيني رقم  ينوكالء التجاريالقانون 

  .2000لعام ) 3(قانون التحكيم الفلسطيني رقم 

  .2005لسنة ) 21(حماية المستھلك الفلسطيني رقم انون ق

  .1997صدر في عام  ،الجديدقانون الحكومة المحلية 

للصناعات الفلسطينية  قانون االتحاد العام ومسودة ،قانون غرف التجارة والصناعة مسودة :قانونين مسودتي
 واتحادات الصناعات المتخصصة
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يع الصغرى والصغيرة رالمشا نمو في حين أن ھناك عددا من العوامل الخارجية الھامة التي تحول دون آفاق
التي يمكن ھناك العديد من العوامل  )،االحتالل اإلسرائيلي مثل(لمحتلة سطينية افي األراضي الفل والمتوسطة

   .مباشرة السيطرة عليھا للسلطة الفلسطينية

 ھاتحسن ترتيبان  فلسطين شاءت انه اذا الى) 2008( "بدائل التنمية الدولية"مؤسسة تشير  ،على سبيل المثال
  :على عدد من الجبھاتإلصالحات لمجتمعة ال راثاالينبغي أن تستكشف " ،ممارسة األعمال"في تقرير 

) ،واحدةالمحطة ال أتطبيق مبد من خالل(أربعة  الىخفض عدد اإلجراءات : بدء النشاط التجاري 
من  في المئة من نصيب الفرد 63%يوما، وخفض التكلفة إلى  23إلى  وثائقالوقت تقديم خفض 

  .الدخل القومي
يوما، وخفض التكلفة  ١45إلى  54 بواقعخفض المدة  ،15خفض عدد اإلجراءات الى : التراخيص 

  .من الدخل القومي اإلجمالي 400%الى 
في الثقافة  ةجذرمت ، حيث أن القواعد والمتطلبات القانونيةلتغييرات ال حاجة: توظيف العمال 

  .والتشريع
الى  72من أيام،  سبعة بمقدارالمدة خفض  ،8الى  10من خفض عدد اإلجراءات : تسجيل الملكية 

65.  
تغطية مكاتب االئتمان العامة، أو  تغييرات على التأثير على توسيعتعتمد ال: الحصول على االئتمان 

  .إطالق مكتب ائتمان الخاص
  .عمل السلطة القضائية أي أثر تغييرات تشريعية وتحسينسيتطلب : حماية المستثمرين 
اسقاط عدد  ضرائب على دخل الشركات،الفصلية لضريبة القيمة المضافة وال استخدام: دفع الضرائب 

  .11الى  27من اإلجراءات 
  .على الحدود ينالفلسطينيسيطرة ال تغيير نظرا لعدم : التجارة عبر الحدود 
  .كفاءة النظام القضائي نيحستالتغييرات تشريعات جديدة وستتطلب : إنفاذ العقود 
تأثير لل دى الطويل وتنمية مؤسسيةجراءات تشريعية على المھناك حاجة إل: تصفية النشاط التجاري 

 .على ھذا المؤشر

الصغرى المشاريع لتعزيز إضفاء الطابع الرسمي على  ةالقانونيوالسياسات  اتاإلصالحيمكن استخدام 
سلسلة من  ولكن فقط اذا رافق ذلكرسمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، الغير والصغيرة والمتوسطة 

 عن كاھلتخفيف العبء القانوني والتنظيمي . الطابع الرسمي تبنيالتي تحفز  دعمالو يةتطويرالالتدابير 
منشآت استثمار مزيد من الوقت والمال في تطوير  اسمح لھالصغرى والصغيرة والمتوسطة سيالمشاريع 
، العاملين، العمالء ،القوانين واألنظمة التي تحمي الشركات ذيآلية لتنفوضع مستدامة، مع ضمان و مربحة

  .البيئةو
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  :والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع تنمية في الرئيسية الفاعلة الجھات :الخامس لفصلا
الصغرى والصغيرة المشاريع تطوير ل ةعمادالوتسھل المبادرات  ان تقودلسلطة الفلسطينية لفي حين يمكن 

، القيام بذلك وحدھا ھا يمكن، فإنه الفي األراضي الفلسطينية المحتلةوخلق وظائف أكثر وأفضل والمتوسطة 
مع غيره من الجھات الفاعلة في المجتمع  ، وكذلكا مع القطاع الخاص وممثليهاستراتيجي اتعاون يتطلب ھذا بل

 التنسيقالصغرى والصغيرة والمتوسطة لمشاريع لتطلب التنمية الناجحة تحتى داخل الحكومة، . المدني
   .ينوالتعاون السليم

 من الصغرى والصغيرة والمتوسطةالمشاريع كاالت الرئيسية العاملة في مجال تنمية ھذا الفصل الويوضح 
   .الفرص المتاحة للتعاون االستراتيجي والبرنامجي حديدأجل ت

  والمتوسطة والصغيرة الصغرى والمشاريع الفلسطينية السلطة ١-٥
  الوطني االقتصاد وزارة 1- 5-1

أھدافھا  لخص فيھذا م. يئة مؤاتية اقتصاديا لتنمية للقطاع الخاصتھيئة ب" رؤية وزارة االقتصاد الوطني ھي
  :يھالوزارة  مھمة) .2010وزارة االقتصاد الوطني ( "الثالثة االستراتيجية

  .توفير مجموعة واسعة من الخدمات عالية الجودة استجابة الحتياجات القطاع الخاص 
  .سة االقتصاديةالتنسيق مع القطاع الخاص لتشكيل إجماع وطني حول السيا 
  .المساعدة على توسيع العالقات التجارية بين فلسطين وبلدان أخرى 

  :الشكل أدناه الموضحة فيالتالية،  اللدوائر عبرتنظم عمليات الوزارة 

  .تحليل السياسات واإلحصاءات 
  .تسجيل الشركات والتراخيص الصناعية 
  .حقوق الملكية الفكرية 
  .كالصناعة والتجارة وخدمات المستھل 
  .وخدمات المعلومات ،تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات اإلدارية 
  .عالقات التجارة الدولية 
  .الضفة الغربية ،إدارة المكتب اإلقليمي 
  .قطاع غزة ،إدارة المكتب اإلقليمي 

 تسھيلوال الرخص التجارية ر الخدمات للشركات والمستثمرين والمستھلكين، بما في ذلكئاوھذه الدتقديم 

، واالبحاثحماية المستھلك، المعلومات ،تسجيل الشركات لتجاري،ا
٢٦
 مكاتبھا اإلقليمية فيب تم ربط الوزارة .

بيانات  تعرض، كعالوة على ذل .شبكة الكترونية معتمدة مع أنظمة متطورة عبرالمحافظات الرئيسية 
 ، علىصدير وعبور نقاط الحركةالتستيراد والالمعلومات المتعلقة با ، خاصةاالقتصادية والتجاريةوزارة ال

                                                      
  .خدمة مختلفة التي تقدمھا الوزارة ٩٢أعدت وزارة االقتصاد الوطني أول دليل لجودة الخدمات بالتعاون مع المؤسسة التقنية االلمانية، ويضم   ٢٦
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تقديم الخدمات للجمھور ونوعية  كفاءةتحسين وقد ساھم ذلك في  الوزارة لتكون في متناول الجمھور،موقع 
   .الخدمات المقدمة

فككت  الدائرة اال ان. دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أنشأت وزارة االقتصاد الوطني 2005في عام 
مؤخرا خطوات لتنمية  وزارة االقتصاد الوطنياتخذت . أن فشلت في تحقيق أھدافھا بعدتة اشعر فقط بعد س

  .غيرة والمتوسطة، بما في ذلك مشروعھا المشترك مع منظمة العمل الدوليةصالمشاريع الصغرى وال

  الوطني االقتصاد وزارة ھيكلية :29 الشكل

  )2010( الوطني االقتصاد وزارة :المصدر

  الفلسطيني رالمعايي معھد 2- 5-1
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، مؤسسة عامة يسھل التجارة واالستثمار في األراضي 1994عام  تأسس ي، الذيفلسطينالمعھد المعايير 
. المقاييس والمعايير وتقييم الجودةالمتعلقة ب حتياجات قطاع األعمال والصناعةاللمحتلة تلبية االفلسطينية 

بادرة رؤيته باعتباره م المعھد حدد. البيئة وحماية صحة وسالمة المواطنين لحمايةتسعى ھذه المبادرة 
لمشاركة الفلسطينية في التنسيق  امعترف بھا من قبل مجتمع األعمال والمستھلكين محليا ودوليا ليكون مركز

مة والقطاع شركاء من الحكو مؤسسة مستقلة يحكمھا مجلس إدارة يتألف من عھدالم. لمعاييرلالنظام العالمي 
  .الوطني القتصادا وزير ويرأسه الخاص

  االستثمار لتشجيع الفلسطينية الوكالة 3- 5-1
كوكالة مستقلة للسلطة الفلسطينية عقب صدور قانون  1998تأسست الوكالة الفلسطينية لتشجيع االستثمار عام 

يتألف مجلس االدارة من أعضاء من القطاعين العام والخاص ويرأسھا وزير االقتصاد . تشجيع االستثمار
الدولية  مشاركات في المحافل تعزيز مزايا فلسطين للمستثمرين الدوليين من خالل الوكالة حاولت .الوطني

سيقام في الستثمار ل، ھناك مؤتمر ھذا العام. عام تقريباالتي تعقدھا كل تعزيز االستثمار المحلية وفعاليات 
  تشمل الوكالة الخدمات التي تقدمھا. ركز على تطوير المؤسسات الصغيرةيوسوف  2010 ايار

. بما يتماشى مع األولويات الوطنيةية االجنباالستثمارات المحلية وز تدفق يحفتتنفيذ قانون تشجيع االستثمار ل
الحصول على في  دوالر 100,000تتجاوز تبلغ او وس أموال ءر ذويالمستثمرين تساعد الوكالة 

   .عفاءات من ضريبة الدخلوا ،الحوافز تصاريح،ال، الترخيص

  الفلسطينية الحرة طقاالمنو الصناعية طقاالمن سلطة 4- 5-1
 كوكالة مستقلة للسلطة الفلسطينية 1998عام  الفلسطينيةطق الحرة االمنوطق الصناعية اسلطة المنأنشئت 

من القطاعين  يديرھا مجلس ادارة مؤلف من اعضاء. والمناطق الحرة الصناعيةالمناطق قانون عقب صدور 
الھيئة في إعداد وتعزيز  ولياتئأھداف ومستتلخص . وزير االقتصاد الوطنياسة العام والخاص وبرئ

الالزمة لدعم التحتية المدن الصناعية والمناطق الحرة الفلسطينية مع البنية  واإلشراف على تطوير جميع
الصغرى يع تطوير المشاربإيالء اھتمام خاص على تعزم  انھا لھيئةامدير  قال. األنشطة االستثمارية الجديدة

 حديقة تشمل لھذه المخططات امثلة. في الضفة الغربية الصناعية الجديدةالمناطق في  والصغيرة والمتوسطة
  .دونم 500مدينة نابلس على  وحديقة مماثلة فيدونما  70 مساحتھاطولكرم في  الحرف اليدوية

  سطةوالمتو والصغيرة الصغرى المشاريع لتنمية الفلسطينية السلطة دعم 5- 5-1
. دون تمييز بين أحجام المشاريع تنمية القطاع الخاصب خاصا االسلطة الفلسطينية اھتمام اولت، منذ تأسيسھا

لديھا مواقفھا مع الحكومة وعن في وضع أفضل للدفاع ما تكون عادة  مع ذلك، في حين أن الشركات الكبيرة
   .لصغيرةالصغرى واتخسر المؤسسات ، الحكوميينأفضل مع الموظفين عالقات 

 غير الصغرى والصغيرة والمتوسطةالمشاريع من  50%برامج السلطة الفلسطينية عادة أكثر من ال تشمل 
  وھكذا، فإن الدعم الذي تقدمه السلطة الفلسطينية. عمل في القطاع غير الرسميالتي تمسجلة رسميا وال
المشاريع واجه تھديدات ركز عموما على تحديات معينة ت الصغرى والصغيرة والمتوسطةلمشاريع ل

  .في األراضي الفلسطينية المحتلة الصغرى والصغيرة والمتوسطة
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. االستراتيجية ھافي خطط الصغرى والصغيرة والمتوسطةبرامج دعم المشاريع وزارة التخطيط دمج حاول ت
رغم من على الضعيفا  ال يزال مع ذلك، فإن مستوى التنسيق بين مؤسسات السلطة الفلسطينية والمانحين

   .التحسن الذي طرأ مؤخرا

  األعمال عضوية منظمات :الخاص القطاع دعم ٢-٥
الصغرى المشاريع ھناك مجموعة واسعة من الجھات الفاعلة في القطاع الخاص التي تؤثر على تنمية 

في حين أن عددا من شركات القطاع الخاص توفر . األراضي الفلسطينية المحتلةوالصغيرة والمتوسطة في 
يتعامل ھذا مثل المحامين والمحاسبين والمدربين،  ،الصغرى والصغيرة والمتوسطةلمشاريع ل ةفيدممات خد

  .منظمات األعمالفي عضوية الل القطاع الخاص من خالل يمثتمع  القسم

  الرئيسيةالمنظمات . األراضي الفلسطينية المحتلة مجموعة واسعة من منظمات عضوية األعمالتضمن ت
  .موصوفة أدناه

  األعمال سيدات منتدى 1- 5-2
من خالل  اتسيدات األعمال الفلسطيني ، إلى تعزيز دور2006عام  ئأنش ، الذيھدف منتدى سيدات األعمالي

العضوات ، وتوفير معلومات مفيدة لمساعدة في القطاع الخاص نساءال ، زيادة عددنوقدراتھ نتطوير مھاراتھ
ة التي تحمي مصالح السياسات والتشريعات المالي أيضا تشكيليشجع المنتدى . نإدارة وتعزيز أعمالھفي 

مجموعة ت أأنش. ياتوالدول اتوالعربيات لتعزيز العالقات بين سيدات األعمال المحلي ويعمل سيدات األعمال
تشمل عضوية . في األعمال التجاريةالمرأة انخراط منتدى لدعم ال اتجحانال سيدات األعمال الفلسطينية من
الثغرات  سد يحاول المنتدى، ة االنشاءحديثالمؤسسات جنبا إلى جنب مع غيرھا من . واعض 60 احاليمنتدى ال

  .، خاصة في مجال تقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرةاألعمال التقليديين اممثلويخلفھا التي 

  الفلسطينيين األعمال رجال اتحاد منظمة 2- 5-2
  تحسينو الدفاع عن مصالح أعضائھا والقطاع الخاص عمومان الفلسطينيي رجال األعمالمنظمة اتحاد  مھمة

جمعيات  ثالث اندماج المنظمة ولدت منمن الجدير بالذكر أن . مناخ األعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة
عضوية رسم  تفرض الجمعية. األھداف والغايات شترك في نفسترجال أعمال في الوسط والجنوب والشمال 

  .البعثات التجارية دوليا العديد من نظموت دوالر 1,000مقداره سنوي 

  التجارية للغرف الفلسطيني االتحاد 3- 5-2
إلزامية بموجب  تھاعضوي. 1994 الغرف التجارية موجودة قبل إنشاء السلطة الفلسطينية عامكانت معظم 

في  ھي موجودةالصغرى والصغيرة والمتوسطة، ودعم المشاريع ة لتحسين الخدمات وحاول جاھدتالقانون و
  تحاد الفلسطيني للغرف التجارية االغطي ي .كل مدينة في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيھا القدس الشرقية

 .عضو 50,000اكثر من  ، ويضم في عضويتهاألرض الفلسطينية المحتلةكل 

  الفلسطينية للصناعات العام التحادا ٤-٢-٥
من أجل إعطاء اھتمام خاص لقطاع العام للصناعات الفلسطينية  االتحادإنشاء السلطة الفلسطينية  تأيد

  :المنتسبة اليه، وھية يالصناع اتعلى تعزيز تطور المؤسساالتحاد يعمل . الصناعة الفلسطيني
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  .صناعة المواد البالستيكية 
  .الصناعات الغذائية 
  .األثاثوالخشب صناعة  
  .صناعة الورق 
  .الھندسية والصناعات المعادنصناعة  
  .ناعة الجلود واألحذيةص 
  .صناعة النسيج والمالبس الجاھزة 
  .الحجرورخام الصناعة  
  .صناعة االدوية 
  .المنظفاتوالكيميائية صناعة المواد  
  .بما في ذلك الحرف اليدوية ،الصناعات التقليدية 
  .صناعة البناء 

اريع الصغيرة وورش من المش والشركات الكبرى أكثر المثبتةمصانع اللى ع تحادمعظم خدمات االتركز 
الذي يھدف إلى تعزيز قدرة  ،الصناعيتحديث المركز مقر االتحاد ستضيف يباإلضافة إلى ذلك، . العمل

  .لھا وتقديم المساعدة التقنية وتوفيرلمؤسسات الصناعية ا

  الشباب االعمال رجال جمعية 5- 5-2
ن يعاساليم المساعدة للخريجين الجدد لحاجة إلى تقدل تلبية 2004الشباب عام  رجال االعمالتأسست جمعية 

كون صوت رجال األعمال الشباب في تالشباب أن  رجال االعمالجمعية حاول ت .لبدء مشاريعھم الخاصة
المدن والقطاعات  جمعية سبعين عضوا من مختلفتضم ال. الحكومة امام وتمثيل قضاياھمالقضايا االقتصادية 

ھذا العام برنامجا الجمعية بدأت . عام وجيل الشباب بشكل خاص لمجتمع بشكلا ةخدملھدف تالفلسطينية، و
وفر يبرنامج متكامل لبناء القدرات  وھو األعمال،مشروع حضانة  ليتمولجديدا مع الوكالة األمريكية للتنمية 

تبذل الجمعية . لدخلمدرة ل اقامة مشاريع على ھمعيلتعزيز قدرات الشباب وتشج التدريب والمساعدة التقنية
  .الصغيرةى ود أصحاب المشاريع الصغريفتالقوانين القائمة بحيث  ھود جادة للضغط من أجل تعديلج

  أخرى منظمات 6- 5-2
، قطاعات فرعية محددة باإلضافة إلى ذلك، ھناك عدد من رابطات األعمال التجارية الصغيرة التي أنشئت في

في غزة جمعية تعاونية  ،لى سبيل المثالع .مثل الزراعة في وادي األردن والحرف اليدوية في بيت لحم
  :قطاعات محددة، مثلفي ھناك أيضا عدد من المنظمات المھنية . راعية في بيت حانونز

وإدارة القضايا في قطاع السياحة،  اتسياسال دعمت: السياحة في فلسطينلجمعية الخدمات اإلدارية  
اتحاد أدلة السياحية ، ة العربيالفنادق ة جمعي، العربجمعية وكالء السياحة والسفر أعضاء من  وفيھا
الحرف اليدوية ، جمعية المطاعم السياحية العربيةجمعية ، االتحاد العربي للنقل السياحي، العرب

  .طيرانوجمعية ممثلي قطاع الالعربية، والتجار 
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رفي ھدف إلى تحسين أداء القطاع المصتھيئة تمثيلية للقطاع المصرفي : جمعية البنوك في فلسطين 
إلى دراسة القضايا ذات االھتمام المشترك ألعضائھا وتصدر الجمعية سعى ت؛ المصرفيةوالخدمات 

  .المواضيع ذات الصلةوفصلية تغطي مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية مجلة 
  .مھنة المقاوالت ويمثل قطاع البناء والتشييدو ينظم البناء: ن الفلسطينييالمقاولاتحاد  
في لجان وتجمعات زراعية ين فلسطينيالمزارعين الم ينظتشجع ي: ين الفلسطينييناتحاد المزارع 

  .لتأثير على التنمية الزراعية الفلسطينيةا ھا فيدور تعزيزومتخصصة 
المجتمع الحتياجات  كنقطة محورية للتصدي 2006بدأ في عام : الفلسطيني مجلس عمال الشحن 

  .ون باستمرارتزايدعضوا ي 350ة فيھا ص نشطقطاع خامؤسسة اآلن  ، وھولشحنلالفلسطيني 
لدعم  1998 عامعضوية خاصة أنشئ مؤسسة وطنية ذات ): بال تريد(مركز التجارة الفلسطيني  

الدولية التجارةالتنمية وتشجيع الصادرات وتسھيل 
٢٧
.  

  والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع وحوار تمثيل 7- 5-2
 لكن. ومجموعة متنوعة من المنظمات أعاله على نطاق واسعالخاص  المنظمات الممثلة للقطاع تفصيليدل 

ال سيما تلك  ا،سيئ يبقى تمثيل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةعلى الرغم من ھذا االتساع والتنوع، 
   ).لصغيرةى واالصغر(الحجم  حيث المؤسسات في الطرف األدنى من

محددة وفريدة نسبيا، مثل مصالح  ذاتلشركات الكبيرة تتألف غالبية مؤسسات األعمال التجارية من ا
  .المنظمات المھنية أو القطاعية

كثير من الصغيرة الإلزامية، تمثل الغرف التجارية أكبر مجموعة من الشركات الخاصة، بل و تھاألن عضوي
من عضاء األمن غير الواضح عدد  مع ذلك، فمن .ىوربما عدد كبير من المشاريع الصغر والمتوسطة

في حين يتم سرد العديد من المؤسسات  ،عالوة على ذلك. الرسم بالكاملتدفع التي الشركات الصغيرة 
  .محدودة اال ان مشاركتھمأعضاء، كالصغرى والصغيرة 

المؤسسات المتوسطة  عن ختلفتالصغيرة احتياجات واھتمامات و ىلمشاريع الصغرلعادة ما يكون 
يمكن أن يكون  الشركات مختلفة الحجم، ومصالح  تمثل تضاربا فيالتي ا ھناك العديد من القضاي. والكبيرة
والسلطة  الموارد ذات وھكذا، تھيمن الشركات .ةمعتدلوأرضية مشتركة ايجاد صعب لتلك المنظمات من ال
  .جميع األحجام التي تضم شركات منالمنظمات التجارية  على

الحكومة وتنسيق برامج  فيالقطاع الخاص  الشراكاص لقطاع الخامجلس تنسيق أنشأت السلطة الفلسطينية 
جھود  بالرغم من، لكن. مع الجھات المانحة ووكاالت التنمية العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة التنمية

لدعم دخول المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ال يزال  المجلسأعضاء بعض متواضعة من قبل 
  .ضعيفا الصغرى والصغيرة والمتوسطة مشاركة المشاريعوتمثيل 

                                                      
. دوالر ٧٥٠رسوم العضوية السنوية البالغة  ھي والكبيرة والمتوسطة القادرة على تحمل "بال تريد"عموما، فإن الشركات التي تستفيد من خدمات   ٢٧

وكذلك وفقا للقطاع " تريد بال"أدناه يمكنك العثور على التوزيع الجغرافي ألعضاء . بال تريد لديھا مكاتب في الضفة الغربية، غزة، واألردن
  االقتصادي
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  المدني المجتمع منظمات ٣-٥
 المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةبعض منظمات المجتمع المدني الرئيسية العاملة في تنمية وصف ت
  .أدناه ةصلالقضايا ذات الو

  الزراعية للتنمية العربي المركز 1- 5-3
ت رسميا في القدس منذ عام سجل غير حكومية غير ربحيةينية فلسطالمركز العربي للتنمية الزراعية منظمة 

  المركزيعزز . وفقا للقانون الفلسطيني 2001السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عام لدى  وسجلت أيضا 1993
المنتجين  نقلإلى المركز يھدف . الريففي في القطاع الزراعي و المدرة للدخلمشاريع والخلق فرص العمل 

  إلى االئتمان وتعبئة لصالح المحتاجينعن طريق تحويل السلطة  رأس المالأسواق  الىقراء الريفيين الف
  .تمكين المجتمعات المھمشة في المناطق الريفية بھدف المدخرات في المناطق الريفية

  الزراعية لإلغاثة الفلسطينية اللجنة 2- 5-3
سطينيين استجابة لتدھور برامج اإلرشاد من قبل مجموعة من المھندسين الزراعيين الفل 1983تأسست عام 

مشورة إلى النتيجة لالحتالل اإلسرائيلي من خالل تقديم  يةالغربالضفة الزراعي في منطقة وادي األردن من 
 قصيرة،فترة  فياكتسب ھذا الجھد الطوعي الزخم واالعتراف . في المنطقة المھمشين والفقراءالمزارعين 

  .في المناطق الريفية في فلسطين مكرسة لتعزيز التنمية المستدامةوتحول إلى منظمة غير حكومية 

  المعلومات لتكنولوجيا الفلسطينية الجمعية 3- 5-3
 منذ. من أجل إعطاء دفعة لھذا القطاعمعلومات تكنولوجيا ية لفلسطينالجمعية الدعمت وزارة االقتصاد إنشاء 

يسمى االتصاالت سنويا بالتعاون مع بال تريد معرض تكنولوجيا المعلومات وتعقد الجمعية بضع سنوات، 
تكنولوجيا معارض في الجمعية شارك ت .منتجات الشركات األعضاء فيھا محليا قيسومن اجل ت "اكسبوتك"

  .في دبي "جيتكس"مثل معرض ، دوليةالالمعلومات واالتصاالت 

  ةالفلسطيني واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا حاضنة 4- 5-3
دمج تكنولوجيا على ة يقطاعات الصناعالتساعد . نة تكنولوجيا معلومات في فلسطينتستضيف أول حاض

األسواق على  كزترخلق استراتيجيات ترويج وتسويق  ،المعلومات واالتصاالت في عملياتھم التجارية
  ات مع، إنشاء وتعزيز العالقواالتصاالت اإلقليمية والدولية، إدخال أھداف موجھة نحو تكنولوجيا المعلومات

ات والمؤسس ينوالدولي ين، العمل مع المستثمرين اإلقليميوالمتعددة األطرافثنائية الالمنظمات اإلنمائية 
  لمؤسسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة، وتسھيلقروض المالية إلنشاء صندوق 

  .عالميمستوى واالتصاالت على  نھج تعليمي في مجال تكنولوجيا المعلوماتإنشاء 

  الصغيرة المؤسسات مركز 5- 5-3
دعم نموھا، زيادة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ل مركز المؤسسات الصغيرة وييسر تقديم الخدماتيقدم 
معارف الوزيادة  ھافي استكشاف اتجاھالجديدة المشاريع  أيضا المركزيساعد . وتوسيع إمكاناتھا تھا،عمال
 الموارد المالية وغير المالية وغيرھا من أنواع الخدمات وتطوير ،اإلحالة ،تسھيلالمن خالل  مھاراتالو

  .المستدامة

   الصغير للتمويل سطينيةالفل الشبكة 6- 5-3
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إلى تعزيز التنسيق الشبكة أنشطة تھدف . فلسطين ر فييبھدف تطوير قطاع التمويل الصغ 2004عام  ستأس
ل القطاع على يمثلتالضغط وات للقطاع، تضافر الجھود لرفع مستوى األداء واإلنجاز ،ين األعضاءب

لبرامج التمويل  التدريب وأنشطة بناء القدرات وخدمات التسويق توفر الشبكة. الصعيدين الوطني والدولي
  .تھال عضويثمالتي ت الثالثة عشرر يالصغ

  ثابحاال منظمات 7- 5-3
 اول مساعدة صانعي القرارھناك عدد من المؤسسات البحثية في األراضي الفلسطينية المحتلة التي تح

القطاع تنمية و المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةعلى اعتماد ووضع سياسات لصالح  والسياسات
  :من بينھا. الخاص

البحوث االقتصادية ومقرھا في  األكثر نشاطاالمنظمة : بحاث السياسات االقتصاديةألفلسطين معھد  
عملية  كمؤسسة مستقلة غير ربحية للمساھمة في 1994القدس عام  في اوالتأسست . في رام هللا

، وبعد عشر سنوات منذ. ةيصنع السياسة االقتصادية عن طريق إجراء البحوث االجتماعية والسياس
طبق معايير عالية من االستقاللية الفكرية والتميز اذ ي ،ةثقبال جدير هأنالمعھد ثبت ا، المنشوراتمئات 

على  المعھدأحيانا توصيات ال تؤخذ ذلك،  مع .ية واالجتماعية وتحليلھافي البحوث المنھجية االقتصاد
عديدة ذھبت جھودھم مرات وفي مستوى صنع القرار في السلطة الفلسطينية،  على محمل الجد

  .سدى أبحاثھمو
قضايا  تعكف علىربحية غير مستقلة مؤسسة : يةلدراسات االستراتيجية والسياسلالمستقبل جمعية  

. فلسطينيةالدولة الاقامة  تواجه المجتمع الفلسطيني على طريقھامة قانونية وتنظيمية اقتصادية و
لدعوة، وتركز االتحليل، و ،من خالل البحث في وضع توجھات السياسة االستراتيجيةالجمعية شارك ت

 عيةعلى توة يلسياسا الجمعيةبرامج تساعد  .والتنظيمية ،القانونية االقتصادية،تغيير السياسة على 
  .الحق في التعبير عن الذات التبادل الحر لألفكار وممارسة تشجيعو ام حول ھذه القضاياوالع

وفر التوجيه وي القطاع الزراعي حولأبحاثا االتحاد يجري : جان االغاثة الزراعية الفلسطينيةاتحاد ل 
 تحسين نوعيةللكثير من األبحاث يجري االتحاد اعلى وجه التحديد، . لصغار المزارعينواإلرشاد 

عمل يقسم أبحاث  ى االتحادلد. الدولية المحتملةاألسواق المنتجات الزراعية بحيث تفي بمعايير 
  باستمرار على تمكين

  .المزارعين والكيانات الزراعية لتحسين االنتاج الزراعي
يجيات قف واستراتاالالزمة لصياغة مو كثيرا ما يوفر البيانات والبحوث: معھد األبحاث التطبيقية 

البحوث البيئية، منظمات ھناك بعض . السياسة العامة بشأن قضايا مثل األراضي والموارد المائية
  .عمل على الصعيد اإلقليميتفي فلسطين ولكن  تباوبعضھا لديه مك

  والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع وتنمية المدني المجتمع 8- 5-3
. العالم العربي عتبر واحدة من أكثرھا نشاطا فييينية المحتلة وجدا في األراضي الفلسط المجتمع المدني نشط

حكومية لتلبية احتياجات منظمات غير ئون نشيالكثير من الذين يريدون سلوك العمل التطوعي معا ويجتمع 
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 سھل بكثير للمجتمع المدني لعبال من ، اصبحللمنظمات غير الحكوميةالمتوفرة  مع أموال المانحين. محددة
  .االجتماعية واالقتصادية التنمية عمل السلطة الفلسطينية في العديد من مجاالت ةوتكملال دور فع

العديد من ھذه . في مجاالت تمكين المرأة والشباب والتنمية الريفية واضحعمل منظمات المجتمع المدني 
لقطاع االقتصادي تطوير ا تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان أكثر منبعلى وجه التحديد  ىعنتالمنظمات 

في مجال تعزيز تنمية المشاريع الصغيرة في  المجتمع المدنينشط منظمات تمع ذلك، . والقطاع الخاص
، يشمل ذلك الشركات التقليدية. ألعمال التجارية من المنزللالمرأة مزاولة التركيز على  المناطق الريفية مع

  .األغذية والزراعة الى جانب الحرف اليدوية، مثل

المشاريع الصغرى والصغيرة تنمية ان تقدمه ل الشيء الكثير الذي يمكنمنظمات المجتمع المدني  لدى
وتقدم  لبرامج التنمية الثمين ألنھا توفر الدعم التقني والمالي األراضي الفلسطينية المحتلة في والمتوسطة

العديد من المنظمات غير تغطي . كما أن لديھا قدرة كبيرة للبحوث في ھذا المجال ،خدمات قيمة كثيرة
  .القطاع الخاصأو  تركھا الحكومةتالتي  الثغراتالحكومية 

مقدمي الخدمات من القطاع يدفع ال ، ال بد من توخي الحذر لضمان أن قيمة دور المجتمع المدني بالرغم من
ى كال ھناك مجال وحاجة إل بينما. الصغرى والصغيرة والمتوسطة الى خارج المضمارالخاص في تنمية 

تطوير األعمال التجارية  تأثير واستدامة الالزمة تحدد قدرة القطاع الخاص على توفير المدخالت، الالعبين
  .الصغرى والصغيرة والمتوسطةالتي تركز على ترويج المشاريع 

  التنمية ووكاالت المانحة الوكاالت برامج 5-4
إلى حد كبير على  لصغرى والصغيرة والمتوسطةالمشاريع انمية تزاد الدعم المقدم من المانحين لتدخالت 

العادل للدخل توزيع واللعديد من الجھات المانحة، تخفيف حدة الفقر ل. وازدادت خبرتھاالسنوات األخيرة  مدى
على تمكين فئات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المشاريع  تنميةبرامج بعض تركز . ھي األھداف الرئيسية

  .ينھمشالمساء ومحددة من الناس، مثل الن

العديد من الجھات المانحة العاملة في األراضي الفلسطينية المحتلة، سواء مع السلطة الفلسطينية أو القطاع 
من بات عدة سنوات،  بعد. تنسق بشكل صحيح على الرغم من الجھود المختلفة لتحسين التنسيق الخاص، ال

  حتى مع الجھود الكبيرة التي بذلتھا وزارة التخطيط. حةآلية فعالة لتنسيق الجھات المان لم تعتمدالواضح أن 
   .زدواجية خطيرةواالناسب غير مالتنسيق  زالي، ال ينبرامج المانحمشاريع ووالسلطة الفلسطينية لتنسيق 

الصغرى والصغيرة المشاريع  في تنمية بعض الجھات المانحة ووكاالت التنمية العاملة 2لمرفق يسرد ا
  .االت ذات الصلةأو المج والمتوسطة

الجھات  من أنه على الرغم من التدخالت القيمة التي قدمتھا الثالثالفصل ما ورد في إلى  التذكيرجدر ي
في  الصغرى والصغيرة والمتوسطة للمشاريع المانحة ووكاالت التنمية في توفير التنمية المالية والتجارية

تقديم حلول طويلة األمد ت فرص األسواق وخفضھذه الوكاالت  بعضشوھت ، األرض الفلسطينية المحتلة
  .ومستدامة
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 في تنمية ةشاركالمالتنمية كاالت وويجب على السلطة الفلسطينية العمل بشكل وثيق مع الوكاالت المانحة 
المشاريع في محاولة لوضع استراتيجية طويلة األجل لتنمية  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة

المشاريع الصغرى قطاع ء والرجال في خلق وظائف أكثر وأفضل للنساتوسطة والصغرى والصغيرة والم
  .أساسا مفيدا لھذه االستراتيجية المقترحوفر إطار السياسة العامة ي. والصغيرة والمتوسطة

  
  الخاتمة ٥-٥

في األراضي  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةھناك العديد من الجھات الفاعلة المعنية بقضايا 
المجتمع المدني، وكلھا لھا العديد من المھارات والموارد و خاصة، ،ةعام جھاتتشمل و لفلسطينية المحتلة،ا
فان مساھمتھم الفاعلة في تنمية المشاريع  الالعبين، عددتقيمة بالرغم من . مھايقديمكن تالتي  الخبراتو

السلطة . دقيقالتيسير الي والتنسيق االستراتيجممكنة فقط من خالل  الصغرى والصغيرة والمتوسطة
  .الصدد لفلسطينية لھا دور محوري في ھذا

رص ف المقترح فرصة استثنائية للتعرف على المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةسياسة إطار يوفر 
  :دد المسائل التالية في ھذا الصددحأن ي سياسةالطار إلينبغي . التآزر والتعاون فيما بين ھذه الجھات

المشاريع الصغرى ورصد قطاع  طوير،ت لسلطة الفلسطينية في تنظيم،لوار المحددة األد فوص 
  .والصغيرة والمتوسطة

وغيرھا من منظمات المجتمع المدني  وليات المحددة لممثلي القطاع الخاصئوصف األدوار والمس 
  .تنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةفي 

في  ن قبل الجھات الفاعلة في المجتمع العام والخاص والمدنيماالستراتيجية تحديد مجاالت التدخل  
وخلق وظائف أكثر وأفضل للنساء والرجال المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة مجال تطوير 

  .لمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةقطاع في 
بين  حوارالة ويفعالالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة باآلليات المطلوبة لتمثيل تحديد  

  .القطاعين العام والخاص
 .المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة آليات للرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز في تنميةتحديد  
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  والتوصيات االستنتاجات :السادس الفصل
ة االستنتاجات والتوصيات من أجل صياغ يقدم سلسلة منل الفصول السابقة تھذا الفصل على تحليالعتمد ي

الفصل  فيالعناصر الرئيسية تعامل ت. المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة إطار السياسة العامة لتنمية
  :ما يليمع 

  .في األراضي الفلسطينية المحتلةالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة  تعريف 
  .رةاإلداوآليات والتنظيمي  ،، القانونييالسياساإلطار إصالح  
المالية تنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة على خدمات تحسين فرص الحصول  

  .والتجارية
  .الحوار مع الحكومةالى والدعوة المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة تحسين تمثيل  
  .معالجة الفجوات في المعلومات من خالل البحوث 

المشاريع الصغرى والصغيرة ية لتنمالتي تم تحديدھا في حين أن ھذه العناصر تمثل الشواغل الرئيسية 
مزيد من لل اإطار ھذا الفصل عتبر يفي الواقع، . ليست شاملة بالضرورةاال انھا ، والمتوسطة في ھذا التقييم
 المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتطوير حتياجات والتدخالت المطلوبةاالالمناقشة حول الفرص و

  .اريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةالمشوظائف أكثر وأفضل في قطاع  وايجاد

  والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع تعريف ١-٦
  نظرا لحجم وأھمية. للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةلسلطة الفلسطينية تعريف رسمي لليس 

  :تشمل لتنفيذ عدد من المھام، الرسمية والتجارية اتالتعريفوضعت . ھذا القطاع، ينبغي صياغة تعريف

وجود ھذه الجھات االقتصادية ب الحكومات التعاريف الرسمية لالعترافتضع : العتراف القانونيا 
يعتبر  )،، قانون التعاونياتقانون الشركات(محددة تنشئ الدولة صكوك قانونية في حين . الفاعلة

  .وجود ودور الشركاتب تعريف رسمي اعترافا
 قيس التغيرات في توزيعھاتف أنواعھا وعد الحكومات الشركات على اختالت: العد والقياس 

ھذه . والنمو االقتصادي ،العمالة ،، مثل مساھمتھا في اإلنتاجيةةوطنيالتنمية الفي  تھاومساھم
  .المعلومات غالبا ما تستخدم ألغراض التخطيط والرصد

إدارة الخدمات الحكومية لقطاع  الشركات من أجل مساعدة تعرفيمكن للحكومات أن : اإلدارة 
  .لقطاعل ةمحددحقوق أو التزامات تعيين  ألعمال أو ا

استنادا الى ھذا التقييم وغيره للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في األراضي ا التعريف بناءسيتم 
 من أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك الدول العربية األخرى، بالتشاور معوكذلك ، الفلسطينية المحتلة

  .المجتمع المدنيو ،مال، الحكومةاألعقطاع ممثلي 

وينبغي  ،رأس المال المستثمرا عمال السنوي، وربماالتعريف على مستويات العمالة، حجم الينبغي أن يستند 
  .أن يقترح تعريفا سياسةالطار إليمكن . القطاع فياالختالفات  يعتبرأن 
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  ريةاإلدا واآلليات والتنظيمي ،القانوني ،السياسي اإلطار إصالح ٢-٦

المشاريع إمكانات نمو  حدد ھذا التقرير عددا من األدوات والسياسات القانونية والتنظيمية التي تؤثر على
 عدم على وجود درجة عالية منالعالي  يةالرسم عدم ىمستويبرھن . الصغرى والصغيرة والمتوسطة

االقتصادية، فضال عن و جتماعيةااللتنمية لالشركات قدمھا تالمساھمة التي يمكن أن ميل إلى كبح االمتثال ي
  .بناء الدولة

وفرص  ،قدرات ،احتياجات السلطة الفلسطينيةسياسات وقوانين ولوائح من تتجاھل الكثير بشكل عام، 
التي  ة والقانونية والتنظيميةيالسياساالطر باإلضافة إلى ذلك، فإن . المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة

  .متناسقة والمنسقة صغيرة والمتوسطة في ظلھا ليست تعمل المشاريع الصغرى وال

أوال، ھناك حاجة إلى مراجعة السياسات المحددة  .التصدي لھذه الشواغل تدخالت على مستويينيتطلب 
 .المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةوالقوانين واللوائح لضمان االستجابة لالحتياجات المحددة وفرص 

السياسات والقوانين واللوائح التي وضعتھا السلطة الفلسطينية أو ورثتھا عن  ، فإن العديد منبشكل عام
ھذه  ان تقريرال ھذا أظھر، ومع ذلك. ات المشاريع الكبيرةكيوضعت استجابة لدينامي لسلطات األخرىا

  .من مجموع المؤسسات الخاصة في األراضي الفلسطينية المحتلة 1%المؤسسات ال تمثل سوى 

غالبا ما يتطلب . العديد من السياسات والقوانين واللوائح اجة إلى تحسين آليات اإلنفاذ وتنفيذثانيا، ھناك ح
يمكن أن  .االمتثال تكاليف وفوائد الى المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة نظرةتحسين االمتثال فھم 

تكون مصحوبة ان ن األحيان ينبغي في كثير م تبسيط األنظمة والقوانين االمتثال، لكن ھذه اإلصالحاتزيد ي
  .حوافز ومثبطات االمتثال بينبجھود إعادة التوازن 

لسلطة الفلسطينية في جھودھا الرامية اإطار السياسة المقترحة فرصة إلرساء مبادئ وأولويات توجه يوفر 
   .واآلليات اإلدارية القانونية والتنظيميةو يةالسياساألطر إلى إصالح 

  والترخيص التسجيل راءاتإج وتركيز تبسيط 1- 6-2
 تسجيلإجراءات  تعاني منفي األراضي الفلسطينية المحتلة  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةمعظم 

لبرنامج يعتمد ھناك فوائد واضحة  وھكذا،. معظم االقتصادات العربية األخرىمنھا في أسوأ ة معقدترخيص و
  .وتركيز إجراءات التسجيل والترخيصعلى تبسيط 

  :ينخياربالتدابير، من المستحسن االھتمام  ي حين أن ھناك عددا من التدخالت التي يمكن إدخالھا لدعم ھذهف

للمشاريع الصغرى والصغيرة والتراخيص المطلوبة  إنشاء تصريح عمل واحد يجمع مجموعة من التسجيالت
  .يھالحصول علاسھل يوثيقة واحدة في  والمتوسطة

ھذا من شأنه أن . التسجيالت والتراخيص في مكان واحد مع طائفة واسعة منلتعامل ل مرجع واحدإنشاء 
  ين فيتأو اثن ةويمكن اختبار بلدي ،الالمركزيةلبلوغ  السلطة الفلسطينيةاستراتيجية يكمل في 
  .لالختبار الضفة الغربية
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  متوسطةوال والصغيرة الصغرى المشاريع في العمال وظروف العمل لقانون االمتثال تحسين 2- 6-2
العديد من األحكام التي تجعل منه  يحتوياال انه ، له معارضونولئن كان . نظام العمل الفلسطيني جديد نسبيا

، فمن الواضح أن العديد من مؤسسات القطاع الخاص، مع ذلك. العمل الالئق وسيلة ھامة ومفيدة لتعزيز
  .م العملرت عدم االمتثال لنظااالصغيرة، اختى والصغرالمشاريع وخصوصا 

 اتامتثال المؤسسو منظمة العمل الدولية قدرا كبيرا من العمل الذي يدرس العالقة بين قانون العملقادت 
 لمشاريع للمتطلباتاامتثال فعال الزم للحد من أعباء وتكاليف المناسب والالتنظيم . ةريوالصغ رىالصغ

توازن بين احتياجات نمو المشاريع مع الحفاظ تحقيق ال تحدييتطلب . التنظيمية مع الحفاظ على حماية العمال

لسوق العملقانوني إطار للدولة، وال سيما في توفير وتنفيذ  انشط اعلى حماية العمال دور
٢٨
عايير تمثل م .

تؤديه في تعزيز الحماية  مباشر وھامدور الحكومة لديھا . لعمل وإصالحات العملل اھام االعمل الدولية معيار
  .أسواق العمل على نحو فعالعمل االجتماعية وضمان 

  لبحث سبلمشروع منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، الشروع في يمكن ل
في  ھموعمال المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة نمو تحسين قانون العمل وآليات تنفيذه لصالح

  .األراضي الفلسطينية المحتلة

  والمتوسطة والصغيرة الصغرى لمشاريعل ةوالتنظيمي القانونيو يةلسياسا االطر وتوحيد مواءمة 3- 6-2
في األراضي الفلسطينية  المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةإطار السياسات المقترح لتعزيز يوفر 

وتشجع  ،ة والقانونيةيلسياسارامج للبالسلطة الفلسطينية التام لردود نطاق اللمواءمة وتوحيد  المحتلة أداة
  .ميع مستويات الحكومةجلتعاون والتنسيق بين جميع الجھات الفاعلة الرئيسية وا

   جھودھا الرامية إلى توفير ووكاالتھا في ،لسلطة الفلسطينية، وزاراتھاايمكن لإلطار إرساء مبادئ توجه 
 المبادئ ھذهثر ؤتس. الغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص الحتياجات والفرص التي تواجهلستجابة ا

الخاصة، و العامةخدمات الدعم حوافز، إدارة البرامج والالسياسات والقوانين، تصميم  على صياغة وإصالح
  .التنميةتدخالت ورصد وتقييم 

من خالل  ھالوائحلتكامل بين قوانينھا وسياساتھا وباإلضافة، يمكن للسلطة الفلسطينية تعزيز التنسيق وا
لتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية تستعمل أداة  ثر التنظيمياألتقييم . لتنظيمياستخدام عمليات تقييم األثر ا

جديد أو تنظيم قانون ب نطوي على تقييم منھجي للتكاليف والمنافع المرتبطةوت ،نيانوالقصناعة في السياسة و
 فھم تأثيرھا علىتقييمات األثر التنظيمي لالسلطات الحكومية ستخدم ت. القائمةائح ومقترح وتقييم أداء الل

خاصة المشاريع الصغرى ؤسسات الخاصة، مالسياسات والقوانين واللوائح وعلى القدرة التنافسية لل
  .والصغيرة والمتوسطة

                                                      
عب التي تواجه المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تسلط رزمة منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل وقوانين العمل الضوء على المصا  ٢٨

توفر الرزمة . محاولة االمتثال لقوانين العمل والعمالة ويوضح كيف استخدمت مختلف البلدان أساليب مبتكرة في تقديم قانون العمل للمؤسسات الصغيرة
يق قانون العمل على المؤسسات متناھية الصغر وكيفية سد الفجوة بين المواد واألمثلة القطرية حول كيفية دراسة القضايا المتعلقة بتصميم وتطب

  .االقتصادات الرسمية وغير الرسمية
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  والتجارية المالية التنمية خدمات الى والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع وصول تحسين ٣-٦
المؤسسات الصغرى والصغيرة  التي تواجھھا التنمية ال بد من التفريق بين االحتياجات والقدرات وفرص 

  . فلن ينجح التعميم ،والمتوسطة

 على الرغم. تجاريةومالية خدمات تنمية التي تلقت سواق األفي ھذا الميدان  تطويرالالمنح و اتنشاطشوھت 
 في ذلك الذين ، بماير للفقراء من النساء والرجالتقدم في تقديم التمويل الصغالمن ھذا، كان ھناك بعض 

  .الصغيرةو ىالصغرالمشاريع  ونريدييملكون و

حساسية لمخاوف محددة  تكونير خدمات تطوير األعمال المالية ينبغي اتخاذ مبادرات جديدة في مجال توف
  :تشمل ما يلي األعمال وينبغي اتمديروصاحبات ل

  .المحليةمية االقتصادية مبادرات التن تعبئ المؤسسات الصغرى والصغيرة من خالل اقليميةبرامج  
لتحديد الفرص المتاحة إلقامة ) اقليميةأيضا (تقييم سالسل القيمة الرئيسية ومجموعات المشاريع  

التي تستھدف على وجه التحديد الشركات في ھذ القطاع  التنميةخدمات الروابط التجارية وتوفير 
  .لفرعيةاوالقطاعات 

سوق العمل وكذلك  وندخلي الذينخاصة  ،بات والرجالتعزيز روح المبادرة والمھارات بين الشا 
  .من أشكال المشاريع الصغيرة شكالبدأوا  أولئك الذين

على وجه التحديد، مثل برامج السلطة الفلسطينية المؤسسات الصغرى والصغيرة تستھدف ضمان ان  
لمناطق الصناعية ا، وسلطة االستثمار ة لتشجيعالفلسطينيالوكالة مركز التجارة الفلسطيني، برامج 

  .الحرة الفلسطينيةوالمناطق 
  .المنظمات تعزيز توفير خدمات تطوير األعمال من خالل عضوية 

  الحكومة مع الحوار الى والدعوة والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع تمثيل تحسين ٤-٦
ھناك . ظمات التجاريةعضوية المنا للتمثيل الكافي عبر العديد من المؤسسات الصغرى والصغيرة حاليتفتقر 

الحكومة وكذلك مع  المؤسسات الصغرى والصغيرة في حوار معل اادخوسائل  حاجة إلدخال تحسينات في
، ومع ذلك. عضوية المنظمات التجارية الرئيسيةعلى  المؤسسات المتوسطة الحجم والكبيرة التي تميل للھيمنة

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والكبيرةأن مصالح المؤسسات الصغرى و فمن المھم أيضا االعتراف
  .حتياجاتاالمصالح وال كون متضاربةتوالواقع أن ھذه الفئات من الشركات غالبا ما . متماثلةليست دائما 

 ھذا. قائمة على األدلةبفعالية أكبر في الدعوة ال ةشاركالم الرامية إلىعمال األ اتمنظم جھودينبغي دعم 
 حولقترحات تجارية للسلطة الفلسطينية تقدم ماج البحوث المستھدفة، والتي ينطوي على تنظيم وإنت

  .ةيالضروراإلصالحات 

  قائمة مؤسسات في والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع تنمية إدماج أو متخصصة وكالة إنشاء ٥-٦
ة إلى وكالة تنمية بشأن احتمال الحاج مناقشة المقترحات تإعداد ھذا التقرير، تم خاللفي مراحل مختلفة 

يمكن . وجھات النظر مختلطة في ھذا الشأن من الواضح أن ھناك. المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة
بالمشاريع  الخاصةأن تركز أنشطتھا  لسلطة الفلسطينيةلإنشاء وكالة واحدة توفر وسيلة يمكن من خاللھا 
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اقدر على السلطة الفلسطينية بالضرورة عل يجولكن ھذا ال  الصغرى والصغيرة والمتوسطة ذات الصلة،
وزارة  إلدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن النھاية المبكرة فيلقيام بھذا العمل، وھذا واضح ا

النظر عن صرف ت أنايضا السلطة الفلسطينية، ولكن يمكن جھود وكالة  تمثليمكن أن . االقتصاد الوطني
  .والمتوسطة المشاريع الصغرى والصغيرةاحتياجات 

  مع وظائف محددة تتناول سياسة للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةإنشاء وكالة المعقول ھو الخيار 
 مثل بال تريد، وكالة تشجيع( ائمةخاص ققطاع وكاالت والدعم، أو التركيز على تحويل  ،المتابعة ،اإلصالح

، المناطقلزيادة التركيز على ) ةفلسطيناللحرة االمناطق و سلطة المناطق الصناعية، ةاالستثمار الفلسطيني
يعتبر  .للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة هقدمتأثر الدعم الذي بالسلطة الفلسطينية  ترجع الى على ان

  .بهويوصى افضل ھذا الخيار األخير 

  البحوث خالل من المعلومات في الفجوات سد ٦-٦
 بالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة لمعارف الحالية المتعلقةحدد ھذا التقييم مجموعة من الثغرات في ا

. لفلسطينيينال اوالرجنساء للفي األراضي الفلسطينية المحتلة وقدرتھا على خلق وظائف أكثر وأفضل 
  :ان اھتماما خاصاالمعرفة تستحق في تانكبير انثغرت

كية دينامي ھذا البحث فيسيحقق : والمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطةقانون العمل الفلسطيني  
تحسين اإلنفاذ مناطق حدد سي. قانون العمللمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة لاتثال ام

  .والحوافز
جانبي العرض والطلب لمكثف تقييم  ھذا البحث علىسوف ينطوي : أسواق خدمات تطوير األعمال 

بينما  لصغرى والصغيرة والمتوسطةلمشاريع اافرق بين احتياجات ي ألعمال وسوفاعلى خدمات 
استراتيجية اختيار سالسل القيمة التي  على التقرير ركزسي. عب االختالفات القائمة على الجنسوتيس

 .تعمل في مواقع محددة
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 والمتوسطة والصغيرة الصغرى المشاريع على تؤثر اخرى ولوائح قوانين :1 المرفق
  

تعرقل عمل التي لم تستكمل بعد و حاليا عدد من التشريعات والقوانين الفلسطينية االقتصادية التييوجد 
لمشاريع النھائية اھتماما خاصا لال تعطي القوانين الفلسطينية . الصغرى والصغيرة والمتوسطةالمشاريع 

يد التجھيز قضايا متصلة لقوانين الجديدة قان تعالج ا احتمال، ھناك لكن. الصغرى والصغيرة والمتوسطة
االنتباه جيدا  تجذب وزارة االقتصاد الوطنيخصوصا ان  ،الصغرى والصغيرة والمتوسطةتنمية المشاريع ب

  .ز أدناهاجبايالتشريعات توصف . لھذا الموضوع في اآلونة األخيرة

  ھيئة أسواق المال

في حين أنھا . لمالية غير المصرفيةاالمؤسسات والشركات ولة عن تنظيم جميع ئق المال ھي المساسواھيئة 
 .إليھا تحتاجالقدرة على تطوير القوانين واللوائح الجديدة التي  اال انھا تفتقر الى بشكل جيد، ل وتموتدار 

 أسواقھيئة ينبغي دعم . تنظمه وجود ولكن ال توجد قوانينمالتمويل العقاري وتمويل المشاريع الصغيرة 
  .ألسواق الماليةل الالزمةظمة الثانوية القوانين واألنالمال لتطوير 

  القانون التجاري

  نظم المعامالت التجاريةفھو ي الصغرى والصغيرة والمتوسطة،لمشاريع لھذا واحد من القوانين ذات األولوية 
السارية القوانين . األوراق التجارية، والتعھداتة، التجاريالعقود  ،ل التجارييسجتوفر متطلبات وقواعد اليو

ھناك حاجة  في ھذا الصدد،. 1966لقانون األردني لعام اوفي الضفة الغربية  1931لعام  غزةقانون ھي 
أخذ في االعتبار أولويات القطاع الخاص ي ملحة للنظر في قانون جديد موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة

  السياسة الصناعية: طينياتحاد الصناعات الفلس. (وفقا ألفضل الممارسات التجارية الدوليةا متسق كونيو
 ،لقطاع الخاصا اتھو احد أولويجديد قانون تجاري فلسطيني  .)2008ول أعمال القطاع الخاص وجد

األوراق ة، التجاريالعقود  ،ل التجارييسجتوفر متطلبات وقواعد اليسھل المعامالت التجارية ويوسوف 
  .الشركات وافالس الشخصيفالس االالتجارية، التعھد، و

  المنافسة قانون

مكافحة لفعالة تدابير نزيھة وشفافة وتنفيذ سياسة منافسة  اقرارلم تنجح حتى اآلن السلطة الفلسطينية في 
حتى القوانين . تحققي منافسة منذ سنوات قليلة، ولكن حتى اآلن لميجري العمل على وضع قانون  .الفساد

تخصص تقديم الدعم للمشاريع التي غالبا ما ي فكانت محدودة لجديدة مثل قانون المناطق الصناعية الحرة ا
والشركات  ينحتكرمال وان ان االقتصاد الفلسطيني أصبح أقل قدرة على المنافسةيعتقد .  لشركات الكبيرةل

االقتصادي،  النظامفي الشعب نظرا ألھمية الحفاظ على ثقة . سلطتھاالكبرى تستخدم األزمة الحالية لتوسيع 
  .وإنشاء الھيئات الرقابية الالزمةسياسة المنافسة  ة تجديد الجھود الرامية إلى وضعلى السلطة الفلسطينيع

  تنمية مقابلتوازن بين تنظيم الممارسات المانعة للمنافسة سياسة منافسة سن قانون المنافسة يطور سوف 
 ضد ينالفلسطيني لمستھلكين والموردينلوفر الحماية يوسوف  حلية واالستثمار األجنبي المباشر،األسواق الم
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الممنوحة لبعض  السلطةإساءة استعمال (على التمييز  يقضيقادرة على المنافسة والالممارسات التجارية غير 
التي نصت عليھا مبادئ الشفافية وعدم التمييز إلى  االنصياع ينبغي ألي سياسة منافسة ) .الشركات الفلسطينية

لس جينبغي انشاء م. ا تأثير على التنمية االقتصادية الشاملةيكون لھ ، وينبغي أنمنظمة التجارة العالمية
الرقابة على األسعار التي ينبغي فرضھا على فرض لرصد وإدارة تطبيق القانون و) ھيئة مستقلة(منافسة 

  السياسة الصناعية: اتحاد الصناعات الفلسطيني( الكھرباءالمياه وخدمات بعض القطاعات مثل 
  ).2008اص ول أعمال القطاع الخوجد

  قانون الجمارك

قوانين االنتداب البريطاني في غزة،  ،1962لسنة ) 1(قانون الجمارك رقم اإلطار الحالي للجمارك يتكون من 
  اطلقت . قيد اإلعداد من قبل وزارة المالية جديدتشريع يوجد . القانون األردني في الضفة الغربيةو

وكالة التعاون التقني قانون جمارك بدعم من متطورا ل اشروعفي وزارة المالية مللجمارك المديرية العامة 
لديھا حتى ليس ، ألن السلطة الفلسطينية ومع ذلك. امعة مونستر في ألمانياج البعثة التي زارت عقب االلمانية
  .ستحيل تنفيذهيقانون جمارك  التحدث عنمجدي الغير من سيادة على الحدود، فإنه  اآلن أي

  كترونية التجارة اإللقانون 

ومع ذلك، ھناك مشروع . د وقضايا اإلثباتوعقفيما يتعلق بالنظم التجارة اإللكترونية ت ةال توجد وثيقة قانوني
من  اعدد وزارة االقتصاد الوطني نظمت. في المجلس التشريعي الفلسطيني اللجنة االقتصادية لدى قيد النظر

خاصة  ،ية وفوائدھا ألصحاب المشاريع الصغيرةالتجارة اإللكترونب ورش العمل لتوعية القطاع الخاص
في مجال ، ال سيما ناك الكثير الذي ينبغي القيام بهفي العمل من المنزل، ولكن ال يزال ھ اتغبارال النساء

  .البنية التحتية المادية والمالية، باإلضافة إلى البنية التحتية القانونية

  التشريعات المالية

يجب . سلطة النقد الفلسطينية قانونومالية ، وال سيما قانون المصارف الت تشريعاال نقص فيھناك أيضا 
 نالعبء ع التأمينات االجتماعية من أجل التفريق بين الشركات الصغيرة والكبيرة وخفضقانون ايضا تنقيح 

  .الصغرى والضغيرة والمتوسطةالمشاريع 

  قانون التجارة الخارجية 

في أقرب وقت  رجية من قبل خبراء دوليين بدعم من االتحاد األوروبيصياغة قانون التجارة الخاعتمد ست
 مؤسسة المستقبل مع بال تريدتجھز حاليا، . لتحديثل حتاجتو منذ خمس سنوات المسودة تأنجز. ممكن

اھتمام أصحاب المصلحة الرئيسيين، ولكن الجھود ال تزال في  امامإلطالق ورشة عمل لوضع ھذا المشروع 
إذا كنا في حاجة  باإلضافة إلى ذلك، ھناك مشروع لقانون تشجيع التصدير، والسؤال ھو .كرةالمراحل المب

ان قانون التجارة الخارجية لينبغي . الخارجية قانون التجارة الى قانون مختلف لتشجيع الصادرات منفصل عن
منظمة التجارة في  ملة، وكذلك في إطار عضوية محتيةلمستقبلالقائمة واالتفاقات الثنائية ل يكون مناسبا

  .العالمية والمنظمة العالمية للجمارك
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  صناعيةالمناطق قانون ال

  لقيام باألعمال التجارية فيل الفرصة للمستثمرين 1998لعام ) 10(المناطق الصناعية رقم يوفر قانون 
عن وحركة البضائع والمواد الخام فضال  المناطق الصناعية مع إجراءات لضمان حسن سير أعمالھا

  .الوكالة المنفذة يھ الفلسطينيةالصناعية والمناطق الحرة  سلطة المناطق. التخزين

  قانون الملكية الفكرية

 براءات االختراع، تصميم الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح: حماية الملكية الفكرية ما يليم ضت
أصناف و، ما يتعلق بھاحقوق المؤلف و ،ناعيةميم والنماذج الصاتص، الالعالمات التجارية والجغرافية ،عنھا
تصميم القانون ية والغربالضفة في  1953لسنة  22براءات االختراع والتصميم رقم قانون يطبق . النبات

في فلسطين تحكمھا قوانين حقوق  حقوق الطبع والنشر. في غزة 1947لعام  64براءات االختراع رقم و
. سنة بعد وفاة المؤلف 50حقوق التأليف والنشر يستمر لمدة  حماية .1924و  1911 يالتأليف والنشر لعام

  .المسائل اإلجرائية األخرى كذلك مع التعديات، التراخيص اإلجبارية، والعديد من ايضا القانونيتعامل 

 .شرةق االستثمارات األجنبية المبااألعمال التجارية وتدف ھم بالنسبة لتنميةمسن قوانين حقوق الملكية الفكرية 
مركز  وينبغي للسلطة الفلسطينية العمل على إنشاء سجن،تشمل الغرامة أو الة تطبيق واضحآلية  ايجاديجب 

اتحاد الصناعات . (عضوية المعاھدات واالتفاقيات الدولية معتمد لدراسات الملكية الفكرية والحصول على
  ).2008ول أعمال القطاع الخاص وجد السياسة الصناعية: الفلسطيني

   لدراسة إمكانية إصدار وزارة االقتصاد الوطنيفي اآلونة األخيرة، كانت ھناك جھود من قبل 
في الوقت متعطل المجلس التشريعي الفلسطيني  بما ان، ولكن وقانون حق المؤلفجديد قانون ملكية صناعية 

  .يع القوانين الالزمةمشارمن  امغيرھوھذين القانونين لمستحيل وضع اللمسات األخيرة من اليبدو  ،الحاضر

  قانون العالمات التجارية

 35في الضفة الغربية وقانون العالمات التجارية رقم  1952لعام  33قانون رقم للخضع العالمات التجارية ت
 قوانين العالمات التجارية إذا كانت مميزة وقادرةبموجب  محمية العالمات التجارية. في غزة 1938لسنة 

، ويجوز تجديد سبع سنوات فترة الحماية األولية للعالمات التجارية. المعروضةالخدمات  على تمييز السلع أو
السجن لمدة أقصاھا سنة واحدة أو ينص القانون على  .العالمات التجارية لفترات متعاقبة من الزمنحماية 

جارية في ت ةتسجيل عالم شركة أجنبيةليحق . دينار للتعدي على عالمة مسجلة 100تتجاوز  غرامة ال
تقع ضمن  اذا كانتإال  العالمات التجارية تسجل. وكيل العالمة التجارية أو محاملتوكيل  فلسطين من خالل 

العامة، أو  ؤدي إلى خداعتأن تكون مماثلة لعالمة تجارية مسجلة بالفعل، من المحتمل أن معلوم، كحظر 
   .منافية لألخالق العامة

في جراءات والشروط المحددة إلسجيل األسماء التجارية في فلسطين وفقا ليتم أيضا ت هتجدر اإلشارة إلى أن
في الضفة الغربية،  ارياي ما زال سذ، وال1953لعام  30التجارية األردني رقم قانون تسجيل األسماء 

  :ھيل عالمة تجارية يسجت اتإجراء. في غزة 1929لعام  1القانون رقم و
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  .تقديم طلب لتسجيل العالمات التجارية 
  .مع الطلبن الوباالالتجارية المقترحة  ةق العالمارفايجب  
  .التجارية ةأربع نسخ من العالمارفاق يجب أيضا  
  .نسخة من شھادة تسجيل الشركة ارفاقيجب  

  قانون المشتريات

المشاريع الصغرى والصغيرة ھناك عدد من القوانين التي يمكن أن تؤثر على التنمية إذا ما أعطيت 
، حيث يتعين قانون المشتريات ومن األمثلة على ذلك. قھا من االھتمام من السلطة الفلسطينيةحوالمتوسطة 

والمشاريع الصغرى مع أفضلية للصناعات المحلية  ،لشراءل ةؤكفاستراتيجية لعمل على اعلى الحكومة 
  .والصغيرة والمتوسطة

  . مع أفضلية للصناعات المحليةة فعال استراتيجية شراءلى تطوير ع المشتريات الحاليتنقيح قانون يساعد س
االفضلية على المنتجات  المنتجات المحليةأن تعطى وستراتيجية دعم تنمية االقتصاد الوطني لالينبغي 

ان شتري منتجات أجنبية ي يجب على وسيطباإلضافة، . 20% بواقعالمستوردة في المناقصات الحكومية 
جھود واسعة النطاق لتعزيز الشفافية من بذل ينبغي  .يراد المباشرن السوق المحلية بدال من االستيشتريھا م

ول أعمال وجد السياسة الصناعية: اتحاد الصناعات الفلسطيني. (أجل الوصول إلى أسواق للموردين األجانب
  ).2008القطاع الخاص 

  قانون المعامالت المضمونة

قدم إلى ي زارة االقتصاد الوطني قبل أنو وتدرسهتمت صياغة القانون من قبل مؤسسة التمويل الدولية 
تشريع جميع االلتزامات  هومن شأن لمنقوالت،ل سجلعلى إنشاء القانون نص ي. المجلس التشريعي الفلسطيني

زارة االقتصاد الوطني بالتعاون وأجرت . تأمين عقود البيع والتأجير المضمونة من المنقوالت، وإلى حد ما
يمكن للقطاع  دا من ورش العمل لخلق الوعي حول ھذا القانون والفوائد التيمؤسسة التمويل الدولية عد عم

  .الصغرى والصغيرة والمتوسطة جنيھا منهالخاص والمشاريع 

كمال مصلحة استاالتفاق األمني، سبل  قانون مفاھيم مصلحة الضمان وااللتزام المضمون،المشروع يعالج 
  ،، حقوق المدينالضمان فاذ أو التصرف فيشعارات، إناإل الضمان، األولويات، التسجيل،

يار أل العائدالملكية المنقولة  فائدة على الضمانات فيالحل محل مرسوم يأن  من شأنهو، األحكام االنتقاليةو
ضمانات المصالح في الممتلكات المنقولة في إطار وزارة  ، يؤسس سجلالقانونمن عند االنتھاء . 2005

  .الوطنيةاالقتصاد 
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  سييقامالوالمعايير  قانون

تنفذ لواعتماد المعايير والقياسات واألنظمة التقنية  إعداد 2000لسنة ) 6(المعايير والمقاييس رقم ينظم القانون 
 حاليا في المجلس التشريعي مقترحةالالتعديالت  تناقش. من قبل معھد المواصفات والمقاييس الفلسطينية

  .الفلسطيني

  محاكم متخصصة

محاكم  انشاءتوافق في اآلراء بشأن  التوصل إلى القطاع الخاص والمجتمع المدنيولفلسطينية السلطة اعلى 
منذ بعض معلق ال ھذا القرار،. أو إنشاء إدارات خاصة لھم في المحاكم القائمة ومحاكم عمل مستقلة تجارية

  .ا قريبااالنتھاء منھ نبغيوي الصغرى والصغيرة والمتوسطةسلبا على المشاريع يؤثر قت، الو

. ليقين ومعرفة الكيفية التي يعمل بھا النظام وكم من الوقت سيستغرق تجسيد العمل الرسميلتحتاج الشركات 
قانونية الدارية واإلالعملية السلطة الفلسطينية إجراءات معينة في  تبسط يمكن تحقيق الكثير من التقدم إذا

  .خطيا اإلجراءات تلك النص علىوالتنظيمية، واألھم من ذلك، 
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 التنمية ووكاالت المانحة الوكاالت :٢ المرفق
  

  :الوكاالت المانحة الرئيسية في الضفة الغربية التي تعمل على تنمية القطاع الخاص

  االدنى شرق الالمساعدات األميركية لالجئي 

 إنشاءفي الفلسطينيين  عدساتقدم الخدمات المالية للفلسطينيين الفقراء وأصحاب المشاريع الصغيرة، وت
   . الفرص النتشالھم من الفقر وتحسين مستوى معيشتھم المؤسسات لتوليد الدخل وخلق فرص عمل 

  الفرنسية للتنمية  لةكاالو

ويجري بالتعاون مع  شھرا، ٣٦ المشروع ةمد. في ترويج صادرات قطاع زيت الزيتون "بال تريد"دعم ت
  . منظمة الصناعات الغذائية، لمزارعيناتحاد امعھد المعايير الفلسطيني، 

  :مكونات المشروع ھي

  .تحسين اإلنتاجية ودعم تعاونيات المنتجين : اتحاد المزارعين 
  .مراقبة الجودة والتنظيم الوطني: معھد المعايير الفلسطيني 
  .الجودة والسالمة الغذائية: منظمة الصناعات الغذائية 
 والجوانبولة عن إدارة الشركاء ئبال تريد مس ستكون. قالتسوياستراتيجية التصدير و: بال تريد 

  .مشروعية للالمالية والتنسيق

  الوكالة الكندية للتنمية الدولية 

لضفة الغربية وقطاع ل اتمساعد تشمل مليون دوالر ٥٠.٤الوكالة الكندية للتنمية قدمت ، ٢٠٠٨-٢٠٠٧ في
. عملية السالم في الشرق األوسطبمشاريع ذات صلة ، وتمويل المنطقة الالجئين الفلسطينيين في  اعمد، غزة

برنامج الوكالة إلى  الوكالة نضمت، س٢٠١٠لعام والصغيرة والمتوسطة المشاريع الصغرى دعم اما بالنسبة ل
المشاريع دعم ل الوكالة االلمانيةخبرة وشبكة ستخدم ستالقطاع الخاص والخاص ب للمساعدة الفنية االلمانية

  . ووزارة االقتصاد الوطنيالصغرى والصغيرة 

  االقتصادية واالجتماعيةمركز التنمية 

قيم والبھدف المساھمة في تعزيز المجتمع المدني من خالل تعزيز سبل العيش المستدامة  ٢٠٠٣تأسس عام 
الديمقراطية، المساعدة الذاتية،  ،المساواة ،التضامن قيم المركز تبنىي. المجتمع الفلسطيني فيالديمقراطية 

  رسالة المركز التنموية حول تدور . والعدالة االجتماعية العتماد على الذات من خالل بناء األصول،ا
  . االقتصادية واالجتماعية ةتنميالالتعاونيات وتعزيز القدرات المجتمعية لالعتماد على الذات في التأثير على 

 التدريب، اوفرمطاع غزة منذ إنشائه، وقية الغربالضفة في  ةتعاوني ١٠٠ع أكثر من معمل  هنقال المركز ا
 برنامج )١: (المركز التعاوني السويدييمولھما  ينامجن، والمدخالت من خالل برالقروض، السوق روابط

  . التقنية واالقتصاديةبرنامج التنمية ) ٢(و  المشتركة بين القطاعات ةياتالتنمية المؤسسوالقدرة بناء 
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  مؤسسة فريدريش نومان

   تعزيز اقتصاد السوق من خالل دعملاألعمال الشباب رجال  جمعيةؤسسة األلمانية الدعم لالمھذه توفر 
سنوية للتوعية بشأن قضايا السياسة العمل الت اورش من يشمل البرنامج عددا . الجامعات والمشاريع الناشئة

  .الصغيرةتنمية المشاريع بالعامة الرئيسية المتصلة 

  ادينورمؤسسة كونراد 

تعزيز ل اتحاد الصناعاتمثل ، المجتمع المدنيمنظمات وعم لعدد من مؤسسات القطاع الخاص قدمت الد
 الوعيلنشر جامعة بيرزيت التابع لمركز القانون واألسواق المحلية والدولية،  وجود الصناعات المحلية في

  . حول عدد من قضايا السياسة العامة المتصلة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية

  الة األلمانية للتعاون الفنيالوك

  وأنشطة رئيسية أخرى تدعم اتحاد  مركز المشاريع الصغيرةمول إنشاء  لقطاع الخاص لبرنامج تنمية  تدير 
 وعلى الرغم ،االقتصاد الوطني برنامج تنمية القطاع الخاص مع وزارة الوكالةتنسق حاليا، . الغرف التجارية

لمساعدة التقنية اوفر للوزارة يعنصرا يحتوي قد ف، ع الخاصالقطامنظمات ستھدف يالمشروع ان من 
  .عاملقطاع الل ھالتحسين خدمات

  بنك األلمانيال

. مواجھة انھيار ھياكل اقتصاد السوقعلى إنشاء الصندوق األوروبي الفلسطيني لضمان القروض ساعد ي
يسھل على  ھذا. سوقلل متاحةلة السيو جعلحفزا ممن المخاطر االئتمانية عن البنوك،  ازءيتحمل الصندوق ج

وھذا ما يزيد من قدرتھا على البقاء،  لحصول على القروض المصرفية،االمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
استلم الصندوق خمسة ماليين  ،لمنح قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. الوظائف والدخل يؤمنبدوره 

 ١٣.٣تم توفير لبنك األلماني، للمفوضية األوروبية ا قرار دعم ، وبموجبالتعاون المالي مؤسسةمن  وروي
  .يوروماليين  ١٠البنك األوروبي لالستثمار بقيمة من تمويل الدعم ھذا  اندسيس. يورومليون 

  سسة التمويل الدولية مؤ

، ومنذ ذلك الحين ١٩٩٦ة الغربية وقطاع غزة في عام ر في الضفاستثماالبدأت مؤسسة التمويل الدولية 
 ،التسھيالت المالية ،بما في ذلك التجارة ،ستثمارات في مختلف القطاعاتاالمليون دوالر في  ١٦٠قدمت 

 مبادرة اإلسكان مليون دوالر لدعم  ٧٥قرضا بقيمة مؤسسة اقرت ال، اخرمؤ. المصارف التجارية، وغيرھا
ھواتف وھي شركة  "الوطنية،" شركةمليون دوالر في  ٣٠، واستثمرت مليون دوالر ٥٠٠يزانيتھا مالبالغ 
لضفة اأول استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في  ھذهتمثل فلسطين، في بنك  ٥%نب حصة االى ج. محمولة

للضفة الغربية وقطاع غزة أيضا إمكانية استثمار  ةالبنك المؤقت خطةذكر ت. ١٩٩٩الغربية وقطاع غزة منذ 
 . حل غزةؤسسة التمويل الدولية في تطوير قطاع الغاز على طول سام
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  منظمة العمل الدولية 

الحصول على عمل  الھدف الرئيسي لمنظمة العمل الدولية ھو تعزيز الفرص المتاحة للنساء والرجال في
  ول عن ئمنظمة في القدس مسالمكتب . الحرية واألمن والمساواة وكرامة اإلنسان لالئق ومنتج في ظ

في  ستمروتاق تعاونھا التقني منظمة نطالتوسع . وقطاع غزةالضفة الغربية في برامج الوتقييم  ،تنفيذ ،تخطيط
منظمة لدى ال. والدعم ،التوجيه ،ومنظمات العمال في مجال السياسات دعم السلطة الفلسطينية وأرباب العمل

الغرف التجارية، والنقابات العمالية، فضال عن التدخالت  ،حاليا عدد من المشاريع التي تدعم وزارة العمل
الوكالة تمول . من خالل تنمية المھارات وروح المبادرة االشباب والنساء اقتصادي وتمكين لتعاونياتاتعزيز ل

، الذي شروع منظمة العمل الدولية مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعةمالسويدية للتنمية الدولية 
ارباب العمل في صنع  اتمنظمل ةلممث على القيام بدور أكثر فعالية باعتبارھا غرفتعزيز قدرة ال يھدف إلى

   .الحكومة وتحسين خدماتھا ألعضائھا السياسة والحوار مع

  التعاون اإليطالي

منظمات غير تولتھا مبادرات ثالث  أول. يورو من التعاون اإليطالي اربعة ماليين طوارئالبرنامج استلم 
البنى التحتية وأھيل الزراعة تھدف إلى إعادة تو) Terre Des Hommes, GVC, ACS(حكومية ايطالية 

 368,000وميزانيته  ،المشروع األول Terre Des Hommes ديرت .لمياه والصرف الصحي في غزةل
على إعادة  Gcvتعمل . وفي مخيم جباليا لالجئين شمال غزة تطوير خدمات النظافة فيھدف إلى يو ،يورو
يورو  380,000عبر برنامج ميزانيته  غزة علىالتحتية المتضررة من العمليات العسكرية الري بنى  تأھيل

يھدف . ٢٠٠٩ كانون ثانيالزراعة بعد انتھاء الحرب في في مجال ساعد السكان المحليين للبدء من جديد ي
مزرعة نباتية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في مدينة غزة  ١٥٠القامة  طموحال ACSمشروع 

 . وروي 222,000ميزانية قدرھا بودير البلح 

 الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

، مثل إمدادات األساسيةاإلنسان احتياجات  تقديم المساعدة التقنية لتحسين تھاأولوي في فلسطين، جعلت الوكالة
بما في  ة،الرشيد ةكموالمساعدة لتعزيز الصناعة وتحقيق الح المياه والرعاية الصحية األولية، باإلضافة إلى

في أريحا ورام هللا،  المحليالحكم مشروع تحسين : المشاريع التالية تدير الوكالة. ضائيالقاإلصالح ذلك 
، مشروع ٢٠١٠-٢٠٠٧مع التركيز على الزراعة المستدامة في أريحا واألغوار  تعزيز نظام الدعممشروع 

ية السياحة تنم ، ومشروع٢٠١٠- ٢٠٠٥ في أريحا واألغوار تنمية القدرات في مجال إدارة النفايات الصلبة
  . المستدامة في اريحا من خالل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  الشعبية النرويجية  ةالمساعدجمعية 

ي قطاع غزة ف امكتب تفتحو ١٩٨٧ي فلسطين منذ عام عملت جمعية المساعدات الشعبية النرويجية بنشاط ف
تعمل مع الشركاء المحليين في مجاالت  التي عمل الجمعية، تمول الوكالة النرويجية للتنمية. ١٩٩٦في عام 

في  حقال في المشاركة في المجتمع المدني،النساء والالجئين الموارد، حق  فيالحقوق  ،مثل األرض ،عدة
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فلسطين أيضا برنامج تدير الجمعية في . المرأة والعنف ضد  ،الشباب في المشاركة حق ،الديمقراطي العمل
بدأت ھذه المشاريع بعد االنتفاضة الثانية في عام . يز على التعليم والزراعةالمساعدات الطارئة مع الترك

النرويجي تحت  يستشاراالالصندوق ايضا، يدعم . النرويجيةوزارة الشئون الخارجية بتمويل من  ٢٠٠٠
مراقبة حركة البضائع و برنامجلبنك الدولي بال تريد في التابعة لوالقطاع الخاص مويل التوحدة إشراف 
  .الوصول

  بورتالند ترست

االستقرار في منطقة الشرق األوسط من وم تشجيع السالبخاصة ملتزمة بريطانية بورتالند ترست مؤسسة  
 االولية أحد مشاريعھاخطط . ٢٠٠٦طيني منذ عام عمل مع القطاع الخاص الفلستخالل التنمية االقتصادية 

 على االقل مباشرة من المتدربين ٦٠% ن يستطيعلضمان ا ينفلسطينيالأصحاب المشاريع من  ١٢٠تدريب ل
ھدف . وضيق المساحة بسبب ضيق الوقت ٨٩بلغ عدد المتدربين . سنة من نھاية التدريب في غضون مأعمالھ

شملت ست دورات تدريبية تنفذ " قابلة للتمويل"صغرى مؤسسات خطط اعمال تجريبي إلى إعداد المشروع ال
تدريب فردي اذار الى حزيران، يليھا ن رئيسية في الضفة الغربية من شركاء محليين في ست مد من خالل

  . ٢٠٠٨ تشرين ثانيو آبلمتدربين بين ل

  لتعاون الدوليوالتنمية لالسويدية ھيئة ال

في  اجديد ااتفاق وقعت الھيئة .ة منذ سنوات عديدةيالتجار الحكومة السويدية أحد الداعمين الرئيسيين للغرف
للمشاريع أفضل لتكون قادرة على تقديم خدمات  أكثر من أجل تعزيز ھياكلھا الداخلية غرفلتمكين ال ٢٠٠٩

المشاريع يھدف ھذا المشروع إلى إجراء مسح شامل لمعرفة احتياجات . الصغرى والصغيرة والمتوسطة
سيكون قد احدث نقطة تحول اذا نجح و، ع غزةفي الضفة الغربية وقطا الصغرى والصغيرة والمتوسطة

  . المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تنمية ةسيرئي

  الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

تجار البين المنتجين و اسويسرترعاه يجمع مشروع . ون الخارجية السويسريةئجزء من وزارة الش الوكالة
  عين على زيادة في محاولة لتغيير التصورات السلبية للمنتجات الفلسطينية ومساعدة المزار ألول مرة

  . من السوق المحلية تھمحص

عتقد ي. ٢٠٠٩ كانون اولفي رام هللا في " ،إنتاجنا"المسمى  ،، المشروعدعيقأطلق وزير الزراعة، اسماعيل 
للمنتجين المحليين في نھاية المطاف انه سيسمح و مستھلكل الى مليوني وصالويمكن انه  المشروع وامطور

   .منتجاتھمان يصدروا 

  ) جديدةالمشاريع ال لتنمية الھيئة الفلسطينية( لتنمية الدوليةلالمملكة المتحدة  ھيئة

المشاريع  لتنمية الھيئة الفلسطينية. الوصول إلى أسواق جديدةوالمنافسة  الشركات الفلسطينية من خالل مو تن
 DAIتلعب فيھا مؤسسة  تنمية القطاع الخاص تمولھا وزارة التنمية الدولية والبنك الدوليلمبادرة جديدة ال
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تنويع نطاق منتجاتھا على األموال الالزمة لمساعدة الشركات الفلسطينية  مقدمة، ممولال البريطانية دور
رأس المال  لشركات الفلسطينيةل ، ويوفرمشروع ثالث سنواتال ةمد. وعالميا سواق جديدة محلياا ودخول

النمو الھيئة فز ستح، م المخاطر مع القطاع الخاصتقاسب .الستثمار في المعرفة والمھارات الالزمةلالمطلوب 
  . الفلسطينيين االقتصادية في عملية السالمحصة  زيدتالقتصادي وبالتالي ا

  اتحاد الجمعيات التعاونية لالدخار والتسليف

 اتحاد الجمعيات التعاونية لالدخار والتسليف وسجل من أجل دعم وتوفير المظلةس تأس، ٢٠٠٥في عام 
   ١٢ تسجل، ٢٠٠٣في عام . ف المسجلة في غزة والضفة الغربيةلتوفير والتسليالجمعيات  انونيةالق

 في عام. منتخبةلجنة إدارية  كل منھا يترأسھا وزارة العمل الفلسطينية،لدى  اتتعاونيكادخار وائتمان  ةجمعي
  .االثنى عشرات ورخص باعتباره المظلة القانونية للتعاوني اتھذه التعاوني داتحاسجل ، ٢٠٠٥

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

الغربية  ين في الضفةمزمنال اءفقرالقبل عامين، بدأ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامجا تجريبيا استھدف 
واصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ".ألسر المحرومةلبرنامج التمكين االقتصادي "تحت اسم وقطاع غزة 
 في تحقيق االستقالل االقتصادي واالعتماد على الذاتاألسر برنامج، الذي يھدف إلى مساعدة إدارة ھذا ال

. نتعاشلالإيمانھم الراسخ بأن التنمية االقتصادية والبشرية عناصر أساسية  اكساع ،زمةاألعلى الرغم من 
يشة خالل القتال في غزة لبنية التحتية وسبل المعاخاصة في أعقاب تدمير  ،أصبح ھذا المشروع بالغ األھمية

  . تهكثف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي استجاب. ٢٠٠٩-٢٠٠٨في كانون االول وكانون الثاني 

  المؤسسة الوطنية المتحدة للتجارة والتنمية 

) ٣، التقنيالتعاون ) ٢(البحث والتحليل، ) ١: االقتصاد الفلسطيني على ثالثة ركائزفي  المؤسسةيتركز عمل 
الركائز الثالث نشطة تحت األب يستجت.العملمن  المنظمات الحكومية الدولية في ھذا المجالفق توادعم 

  :البرامجمن ربع مجموعات االحتياجات الشعب الفلسطيني في 

  .استراتيجيات التنمية والسياسات التجارية 
  .واالمور االداريةتيسير التجارة  
  .المالية العامةاالدارة إصالح وتحديث  
  .والمنافسة ،الستثمارا، عالمشاري 

الذي  ،لشحنلالمجلس الفلسطيني تاسيس  التجارةتيسير وفي مجال بناء المؤسسات  المؤسسةات زنجاااحد 
  .ه المفوضية األوروبيةتمول

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

. الصناعة الفلسطينيةبرنامج متكامل لدعم من ووزارة االقتصاد الوطني المرحلة الثانية  المنظمة اطلقت
 السلطة الفلسطينية في تشجيع وتعزيز  ستمرار في مساعدةااللبرنامج لالمرحلة الثانية  من الھدف الرئيسي
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ومؤسسات  لالقتصاد الفلسطيني من خالل تطوير المؤسسات الصناعية المحلية والعامة لتنمية المستدامةا
من خالل . العالمية قتصاد في اإلنتاج العالمي واألسواقوتحسين إدماج اال ،توليد فرص العمل ،الدعم الخاصة

 الالزمةلمؤسسات ااء المشروع بندعم سي، اتواالستراتيجي اتالسياسصياغة في  الوزارةالتركيز على تعزيز 
البرنامج قطاع دعم يجانب مستوى الصناعة،  على. تمكين للشركات المحليةوتسھيل نشاء نظام دعم ال

زيادة ، والدعوة في مثليهمقدرات التصدير، تعزيز دور  تحسين قدرتھا التنافسية، تعزيزلالصناعة التحويلية 
  .في الناتج المحلي اإلجمالي الكلي مساھمته

  األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين برنامج 

ديره يي ذال الصغيرة تمويل المشاريعامج نبرتلقت الشركات الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية دعما كبيرا من 
أصحاب المشاريع برنامج إلى تحسين األعمال التجارية الصغيرة وال مھمةتھدف على سبيل المثال، . البرنامج
توفير الفرص المدرة للدخل لالجئين الفلسطينيين و ،تخفيض البطالة، تمكين المرأة ،، دعم الوظائفالصغيرة

مليون دوالر  ١٢٠مة لشركات الصغيرة والمتوسطة بقيل اقرض 130,000البرنامج منح ). ٢٠٠٥األونروا، (
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل مكتب االعالم، برنامج  ،األونروااحصاءات (لنساء ل ھالثث ،٢٠٠٧حتى عام 

  ).٢٠٠٨، شباط ، غزةمقر الرئيسيالالجئين الفلسطينيين، ال

  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

دعم مشروع . الزراعة، بما في ذلك زيادة الصادرات الفلسطينيةواألعمال  تطويرة المساعدة االميركيتشجع 
فلسطينية لزيادة ة اعصن ١٣٠تكوين شراكات تساعد  مليون دوالر ١٢.١البالغة تكلفته  يعراشمتطوير ال
من  الةالوك تعمل. التدريب، توليد فرص العمل، وتحسين معايير الجودة تمكين االستثمار، توفير، الصادرات

  :خالل عدد من المشاريع

الكفاءة في التجارة لرفع  التنظيمتعزيز و ءاتتبسيط اإلجرا) ١: (من عنصرينيتألف  ":بيتا"مشروع  
  ).معداتوال تكنولوجياالشراء وتركيب (تعزيز األمن ) ٢) ،المساعدة التقنية(
حفاظ على البنية التحتية للالمشروع ھدف ي: عاش واالنتقالتإلنلالصغيرة و ىالصغرتمويل المشاريع  
أقوى ر يصناعة تمويل صغفي بناء  ةساعدالموغزة و تمويل المشاريع الصغيرة في الضفة الغربيةل

انتھت الفترة الزمنية لھذا . يمكن أن تخدم عددا متزايدا من الفلسطينيين الفقراء وتكامال وأكثر استدامة
  . ٢٠٠٨ المشروع بحلول أيلول

   متراكبة، مثلرامج بو مبادراتالكتل وكتل التنمية يتكون من . لفلسطينيةات امشروع تطوير الشرك
  . منحال صندوقولتنمية المؤسسية، ا ،الخدمات ،تنمية األعمال ي،سياسالصالح اإل

دعم يوالمساعدة التقنية، و ،، التدريبرأس المال يوفر: الزراعينشاط للالشراكة الفلسطينية  
  .والتسويق ،السالمة ،الجودة ،إلنتاج الغذائياإلى تحسين رنامج البيسعى  .المستقلين المزارعين

  البنك الدولي 



Page | 92 
 

 مثل ،بعض السياسات والقرارات في القطاع العامفي البنك الدولي أثر  ،من خالل عمله مع السلطة الفلسطينية
وعدد  ،العامالقطاع من السلطة الفلسطينية ، عدد موظفي والوصول اليھا السلع والخدمات األساسية سعارا

  .األمنيةالسلطة المدنية وأجھزة  يةوھيكل


