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 والتقدير شكرال

 

 ... له شكرا   الناس شكر يكونأن  أرتضى الذي إلىوتع سبحانه الشكر هلل

 حق وعدم إيفائها قصورها بمدى تشعرنا ألنها سطور في اختزالها واألصعب انتقائها عند الشكر كلمات هي صعبة

 .صانعيها

 

المؤسسة التي عملت بها  إلى االمتنان يموعظ التقدير وخالص الجزيل بالشكر أتوجهأن  إال المقام هذا في يسعني ال

واحتضنتني )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( على ما قدمته لي من معرفة وخبرة وتأهيل مهني وبيانات، كان لها 

 .دراسةهذه ال إنجاحالفضل في 

ل قرارية على تعاونهم في فضل زمالئي في العمل وأخص بالذكر الزميلة رشا مسعود والزميل عادا المقام، ذه وال أنسى في

 توفير البيانات بالتفصيل المطلوب.

 

لىو  جامعة بيرزيت وخاصة كلية االقتصاد واألعمال، في العاملين واألخوة األساتذة جميع إلى والتقدير بالشكر أتقدم كما  ا 

 قدمه من ولما داتهمجهو  على فتحي سروجي، الدكتور الفاضل أستاذي بالذكر وأخص نور أمل وشعلة باقة أعطاني من كل

 ...خير اهلل كل جزاه دراسةال هذه على باإلشراف وتفضله سديدة، نصائح

 

 شاكر صرصور والدكتور ،عمر عبد الرازق الدكتور المناقشة لجنة ألعضاء والتقدير بالشكر وأتقدم كما

 ...بمستواها االرتقاء في السديدة وتوجيهاتهما الرسالة، هذه مناقشة بقبول لتفضلهما

 

نجاح إتمام في وساعدساهم  من كل إلى االمتنان وعظيم والعرفان بالشكر أتوجهأن  إال المقام هذا في يسعني ال ،خيراأو   وا 

  .دراسةال هذه
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  دراسةال ملخص

من المفاهيم التي تطورت خالل العقدين األخيرين، إذ نجحت دول كثيرة في جذب مبالغ  جنبياأليعتبر مفهوم االستثمار 

إليها، وفي ظل تنامي هذه  ةأجنبي أموالفي استقطاب رؤوس  أخرىالقتصادها، في حين فشلت دول  ةأجنبيواستثمارات 

 . ةأجنبيالظاهرة االقتصادية، تنامى معها أيضا الجدل االقتصادي ما بين مؤيد ومعارض الستقطاب استثمارات 

على القيمة  المباشر جنبياألالستثمار ا أثراألولى التي تدرس  ، في حدود علم الباحث،كونها دراسةتنبع أهمية هذه ال

لمؤسسات المؤشرات االقتصادية  تحليلخالل من  ، وذلكفي المؤسسات المقيمة في االقتصاد الفلسطيني المضافة

كأحد أهم  اإلجمالي الناتج المحليعلى ه أثر  دراسة، ومن خالل العاملة في األراضي الفلسطينية المباشر جنبياألاالستثمار 

مقارنة أهم المؤشرات االقتصادية بين المؤسسات التي ب دراسةال تقوم ،ومن جانب آخر .اس اآلثار االقتصاديةمؤشرات قي

 .المحلية اتوبين تلك التي تعتمد على االستثمار  ،مباشرة ةأجنبيتستقطب استثمارات 

من خالل  ،األراضي الفلسطينيةي فالمباشر على مؤشرات االقتصاد الكلي  جنبياألاالستثمار  أثرتحليل  إلى دراسةتهدف ال

 المؤشرات ، وعلى بعضاإلجماليالناتج المحلي  على وبالتالي ،يضافة للمؤسسات بشكل رئيسالقيمة الم علىه أثر تحليل 

تشغيل. تنوع أسلوب البحث بين الخوض في عمق النظرية ة، والنتاجياإل، و المال المدفوع رأسرصيد ك ،خرىاالقتصادية األ

باستخدام  تقدير نموذج قياسي تمفقد  .دراسةومن ثم اختبار فرضيات ال ،واختيار النموذج االقتصادي األنسب ،االقتصادية

 جنبياألاللوغاريثم الطبيعي للقيمة المضافة في مؤسسات االستثمار  تستخدمحيث  ،نتاجلدالة اإل أسلوب االنحدار المتعدد

 .كمتغيرات مستقلة المدفوع المال رأسرصيد و  بيعي لكل من العملاللوغاريثم الط تستخدمفيما  ،المباشر كمتغير تابع

 دراسةاعتمدت الحيث القيمة المضافة في المؤسسات الفلسطينية، المشترك لبعض محددات  ثربيان األويساعد ذلك في 

الفلسطيني الذي ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء  1111لعام  جنبياألالشامل لمؤسسات االستثمار  الحصرعلى بيانات 

وقد تم استخدام بيانات عام  .1111لبيانات سلسلة المسوح االقتصادية لعام  ضافةبالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، باإل

 الفلسطيني. لإلحصاءكونها تمثل بيانات أحدث تعداد منشآت نفذه الجهاز المركزي  1111

مليون دوالر  191نحو  األراضي الفلسطينيةفي العاملة مباشر ال جنبياألالقيمة المضافة لمؤسسات االستثمار إجمالي  بلغ

القيمة المضافة لمؤسسات إجمالي  % من9و ،الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطينإجمالي  % من5لتشكل  ،أمريكي

 نتائجأظهرت الكما . % منها11ما نسبته  التأمينكل قطاع المالية و وش، األراضي الفلسطينيةالعاملة في القطاع الخاص 
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في حين  ،المباشر جنبياأللمؤسسات االستثمار ألف دوالر أمريكي  11بلغ نحو  مساهمة العامل في القيمة المضافةأن 

ساهمت مؤسسات االستثمار وقد  .أقل من الثلث ألف دوالر أمريكي أي 12نحو  القطاع الخاصمؤسسات بلغت في 

 .القطاع الخاص مؤسسات الي عدد العاملين في% فقط من إجم1.1ه في تشغيل ما نسبت األجنبي المباشر

 ،القطاع الخاص عموما  ومؤسسات  المباشر جنبياألوعند مقارنة مؤشرات االقتصاد الرئيسية ما بين مؤسسات االستثمار 

مؤسسات القطاع في  ثالث مرات مثيلتهاتجاوزت قد  المباشر جنبياألفي مؤسسات االستثمار  ة العملإنتاجيأن  تبيني

 إلى إضافة المباشر جنبياألوذلك قد يعود للعمالة الماهرة والتقنيات الحديثة المستخدمة في مؤسسات االستثمار  الخاص

 المدفوع المال رأسة إنتاجي أما ،كبر حجم رأس المال المستثمر في تلك المؤسسات مقارنة مع مؤسسات االستثمار المحلي

المباشر  جنبياألرأس المال المستثمر في مؤسسات االستثمار يمة متوسط قلم تتجاوز النصف وقد يعزى ذلك لضخامة ف

 جنبياألن مؤسسات االستثمار يذكر أ .رأس المال المستثمر في مؤسسات القطاع الخاص عموما  بمتوسط قيمة مقارنة 

ذات  انتعتبر  ن كال النوعين من المؤسساتمن مثيالتها في القطاع الخاص مع أكبر مباشر تعتبر ذات كثافة رأسمالية أال

 كثافة عمالية عموما .

وعنصر العمل في  المدفوع المال أسصيد االستثمار ر ر لكل من  إيجابيا  ا  أثر النتائج  ، أظهرتدراسةمن خالل تقدير نموذج ال

% من التغيرات الحاصلة في 71أن  (R2وتعكس قيمة معامل التحديد ) .ذا داللة معنوية ثراأل كما كان .القيمة المضافة

التي تم استخدامها في النموذج، والنسبة المتبقية  مجتمعة م القيمة المضافة ناجمة عن التغير في المتغيرات المستقلةحج

 المتغيرات المستقلة فيأن  باعتبار (داللة معنوية والنموذج ذ)أن  بين النتائجتمنها حد الخطأ. كما  أخرىعوامل  إلىتعود 

قيمة أن  ( الجدولية، كما(Fمن قيمة  أكبر( المحسوبة (Fقيمة أن  حيث بقوة، عتفسر المتغير التاب النموذج مجتمعة

 %.1من مستوى الداللة المعنوية  أقلوهي  p-value = 0االحتمال 

االقتصاد أن ال سيما  ،األراضي الفلسطينيةاالقتصادية في  وثيقة هامة وشاملة لصانع السياسات دراسةتشكل هذه ال

المباشر على  جنبياألاالستثمار  ثركاملة ألصورة  دراسةال من تشوهات هيكلية، إذ ترسم ل يعانيوال زا الفلسطيني عانى

  .وتعرض خصائص مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر بشكل مفصل االقتصاد الفلسطينيأبرز مؤشرات 

تحسين البيئة  إلى ضافةاإلبالسياسات المالية  وتحسينالتدخل الحكومي لتعزيز  بأهمية دراسةال توصي ،وفي النهاية

 تلك كذلكو  ،ةنتاجيالقطاعات اإل إلى ةجنبياألتوجه االستثمارات أن  ضمان تطبيق القوانين التي من شأنهاو االستثمارية 
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قيام  بأهمية دراسةكما توصي ال ،وتحفز االستثمار التي تحد من استنزاف الموارد المحلية وخروجها من االقتصاد الفلسطيني

 بقضايافي رسم السياسات ذات العالقة  دراسةهذه ال وتوصيات الرسمية ومتخذي القرار باالستفادة من نتائجالمؤسسات 

من دور هام في  (المباشر جنبياأللي منه أو سواء المح)لما لالستثمار  األراضي الفلسطينيةالمباشر في  جنبياألاالستثمار 

نتباه مع ضرورة اإل تراجع االقتصاد إلىيؤدي  دولةي اري في أ، حيث أن إهمال القطاع االستثمتحقيق نمو اقتصادي

 .جنبياأللبعض محاذير هذا النوع من االستثمار 
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Summary 

The phenomenon of foreign direct investment (FDI) has been widely increased   during the 

last two decades, as many countries have various success stories in attracting and soliciting 

foreign investments, while others have failed. However, and as an growing phenomenon all 

over the world, a debate between its supporters and opponents is being rising greater than 

ever. 

According to my knowledge, this investigative study could be the first ever study in probing 

the impact of foreign direct investment on GDP of the Palestinian economy as one of the 

important measurement of economic indicators. Moreover, the study focus on comparing 

enterprises with the most important attractive economic indicators to foreign direct 

investment and those enterprises with only domestic investment. 

This study sheds light on impact of FDI on the value added to enterprises working in the 

Palestinian territories particularly in GDP, and on selected indicators such as stock of paid 

capital, productivity, and employment. The methodology is based on examining economic 

theory to choose the most appropriate economic model, by using the statistical methods to 

serve the study main goal as of multiple regression and hypothesis testing procedures. Cobb-

Douglas function was taken up to estimating the model of this study by using multiple 

regression method where a natural logarithm of the value added in FDI enterprises is a 

dependant variable, while the natural logarithm for both labor, stock of paid capital are 

independent variables, to demonstrate combined effect of some value added determinants in 

enterprises working in the Palestinian territories. Needless to mention that the study mainly 

used data of foreign investment survey 2012 implemented by the Palestinian Central Bureau 

of Statistics in cooperation with Palestinian Monetary Authority, in addition to economic 

series surveys of 2012. 

The results showed that the total value added of FDI enterprises in working in the Palestinian 

territories is amounted up to USD 594 million representing 5% of Gross Domestic Product 

(GDP) in the Palestinian territory and 9% of the total value added of enterprises operating in 

the Palestinian territories, as the financial and insurance sector amounted up to 51%. 

Moreover, the results showed that the value added per worker amounted to USD 65 thousand 

for FDI enterprises, while in private sector enterprises amounted up to USD 18 thousand or 

approximately by the third. FDI enterprises operated 2.4% only of the total number of 

workers in the private sector. 
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By comparing the main economic indicators of private sector enterprises and foreign direct 

investment enterprises for main economic variables, the results also showed that foreign 

investment enterprises generated more of value added compared to private sector enterprises, 

since the labor productivity in those enterprises exceeded by three times the amount in private 

sector enterprises due to the skilled labor and modern techniques used, at the same time, the 

paid capital productivity didn’t exceed the half because of the huge capital invested in FDI 

enterprises compared to paid capital invested in private sector enterprises in average. Also, 

FDI enterprises considered as capital intensive enterprises compared to private sector ones but 

both kinds of them are considered as labor intensive enterprises.  

Applying the economic model of this study, a positive impact of both stock of paid capital 

and labor on the value added is being shown, as the impact was statistically significant for all 

independents variables. The estimated elasticity's showed that FDI stocks are more efficient in 

generating the value added in the enterprise compared to domestic investment (capital) stocks. 

the value of (R
2
) showed that 75% of changes in the value added is due to the changes of 

independents variable together, so that the model used in the study is significant. 

The study is an important and comprehensive document to serving the economic policy 

makers in general, and the Palestinian economy in particular, which suffered a structural 

deformation. It exemplified and illustrated a complete picture of the impact of foreign direct 

investment on Palestinian economy and presennt the characteristics of FDI enterprises in 

details. 

Finally, The author does urge government and PMA to improve fiscal and monetary policies 

by ensuring that regulations are encouraging and channeling FDI towards productive sectors, 

as well as decreasing outflow of local resources of Palestinian economy. 

By concluding, we call up on official institutions and decision-makers to use study results and 

recommendations to uphold foreign direct investments issues in the Palestinian territories. 
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 األوللفصل ا

 دراسةعام للاإلطار ال 

مشكلة  الثاني الجزء، في حين يحدد الفصل هذا مقدمة عنبالجزء األول يمهد  .أجزاء رئيسية سبعةيتكون هذا الفصل من 

الخامس منهجية  الجزء وستعرض .دراسةالرابع أهمية ال تناول الجزءيو  ،دراسةالثالث أهداف ال الجزء ويبرز وأسئلتها. دراسةال

 .دراسةالسادس محددات وقيود ال تناول الجزء، في حين يدراسةال

 مقدمة 1.1

الثمرة حيث عندما يقال ثمر الرجل ماله أي زاده ونماه، أما في لغة  إلىيعود مصطلح االستثمار في اللغة العربية 

المال أو  رأستوظيف المنتج لال أنهمن عرف االستثمار على االقتصاديين  فم ،مو المفهتعريفات هذا فقد تعددت  ،االقتصاد

جديدة للمؤسسة عن  إضافةالنشاط الذي يترتب عليه  أنهعلى  أيضا   وتم تعريفهاستغالله إلشباع الحاجات االقتصادية، 

 رأسعندما يكون تكوين  يعتبر االستثمار محليا  و  كفاءة. أكثرة جديدة أو توفير أصول جديدة إنتاجيطريق خلق وحدات 

 .(1111)قويدري،  ا عندما يكون االستثمار خارج الحدود الوطنية للمستثمرأجنبييعتبر ، في حين الدولةالمال داخل حدود 

نقص في الموارد  إلىمما يؤدي  ،من الدول النامية صعوبات في توفير مصادر التمويل الالزمة لالستثمار العديدتواجه و 

سوق التمويل العالمي لتغطية هذا النقص من  إلىهذه الدول  كثير منتتوجه  ،لذلك .الالزمة لتحقيق التنمية االقتصادية

التنمية دوات أ همأمن  باعتباره ،المباشر جنبياألستثمار وخاصة اال ةجنبياألخالل التركيز على جلب االستثمارات 

هذه العولمة على  آثارو أهمية التعمق في فهم عليها تحتم  ،العولمة على اقتصاديات الدول آثارتعاظم أن  كما. االقتصادية

 . ياتهااقتصاد

على نسبة االستثمار األجنبي المباشر ( Foreign Direct Investment-FDIالمباشر ) جنبياأليعتمد مفهوم االستثمار 

وضع كذلك في و  ،دليل ميزان المدفوعات من كما تم تعريفه عالميا  في الطبعة السادسة من االستثمار الكلي، وذلك

. ويعرف 1119( عام International Monetary Fund-IMFلصادر عن صندوق النقد الدولي )االستثمار الدولي ا

المال  رأس نسبة الذي تزيد من االستثمار المباشر على أنه ذلك المستوى جنبياألاالستثمار  ميزان المدفوعات دليل

 1111تقرير االستثمار الدولي ولخص  (.IMF, 2009) أكثر% أو 11عن  أي اقتصاد في ينغير مقيمل تعودو المستثمر 
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المباشر لغير المقيمين في البلدان  جنبياألواتجاه االستثمار أهمية  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر عن

 .(UNCTAD, 2013) المختلفة على مستوى العالم

، تشجيع االستثمار في فلسطين انونوبنود قجراءات إتحسين تحديث و  إلىوتعمد الجهات الرسمية الفلسطينية بشكل مستمر 

 1111فقد تم تشكيل لجنة وطنية عام  ،ولهذا الغرض .(FDIالمباشر ) جنبياألتشجيع االستثمار بالمتعلقة  تلكخاصة 

تبرز و قانون العام لتشجيع االستثمار. لالمباشر في فلسطين كجزء من ا جنبياأللتحديث القوانين الناظمة لتشجيع االستثمار 

 على التنمية االقتصادية. المتوقعة المباشرةة يجابياإله آثار ذا النوع من االستثمار من خالل أهمية ه

 دراسةال مشكلة 1.1

يود الذي يفرضها وخاصة الق ،الذي تعانيه فلسطين والصعوبات االقتصادية التي تواجهها غير المستقريعتبر الوضع 

واالعتماد الكبير على  ،م في مالية الحكومة الفلسطينيةئوالعجز الدا ،تجاريفي الميزان ال والعجز الحاد ،يلياإلسرائاالحتالل 

أمام متخذي القرار والسياسيين  الحوافزمن أهم  ،التشوه في هيكل االقتصاد الفلسطيني إلى إضافةالمساعدات الخارجية 

 .ل لتمويل هذه العجوزاتئن بداات االقتصادية بشكل مستمر والبحث عسعادة صياغة السياإلالفلسطينيين واالقتصاديين 

 من الخارج. ةجنبياألاالستثمارات  استقطابجراءات إتشجيع وتحفيز  إلىتم اللجوء ي ،لذلك

لىالداخل والخارج من و  جنبياألومسوح اقتصادية حول حجم االستثمار  دراسات عدادإوفي حين تم   ،األراضي الفلسطينية ا 

على  الفلسطينية العاملة في األراضي باشر في المؤسساتالم جنبياألستثمار اال أثر دراسةنه لم يتم حتى اآلن أال إ

بشكل معمق. وعليه، تسعى هذه  دراستههذا الموضوع باعتباره لم يتم  دراسة. ومن هنا، برزت الحاجة لاالقتصاد الفلسطيني

العاملة المباشر في المؤسسات  جنبياألالستثمار يوجد آثار واضحة لهل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:  إلى دراسةال

ويمكن اإلجابة عن هذا السؤال عن طريق  ؟اآلثار وقوتهاهذا  طبيعةما  ؟الفلسطينية على االقتصاد الفلسطينيفي األراضي 

 :اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية

وبالتحديد، سيتم سطينية الفل العاملة في األراضي المباشر في المؤسسات جنبياألص االستثمار ما هي أهم خصائ (1

االستهالك الوسيط، و تعويضات العاملين، و عدد العاملين، و هذه الخصائص من حيث؛ )عدد المؤسسات،  دراسة

نتاجيوالضرائب المدفوعة، و المال المدفوع،  رأسو القيمة المضافة، و ، نتاجاإلو  نتاجيو ة العامل، ا  المال،  رأسة ا 

  ؟(لعامل في القيمة المضافةمساهمة او العمل،  إلىالمال  رأسمعدل و 
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ا  أجنبيهل يوجد فروقات في المؤشرات االقتصادية حسب طبيعة االستثمار في المؤسسات )هل يحتوي استثمارا   (1

  مباشرا  أم ال؟(

 ية؟االقتصاد وبعض المؤشراتالمباشر  جنبياألاالستثمار  وقوة العالقة بين طبيعةما  (1

العاملة في األراضي على القيمة المضافة المتولدة في المؤسسات  المباشر جنبياألالستثمار ما هي آثار ا (1

 الفلسطينية؟

لألراضي  الوافدلتشجيع االستثمار األجنبي المباشر  تخدم متخذي القرارمة ئتوصيات مالإقتراح هل يمكن  (1

 .الفلسطينية

 

 دراسةال أهداف 1.1

الفلسطينية على  العاملة في األراضي اشر في المؤسساتالمب جنبياألاالستثمار  أثروصف وتحليل  إلى دراسةتهدف هذه ال

جماليالمال المدفوع، و  رأس)ته في هذه المؤشرات، مثل مساهممؤشرات االقتصاد الكلي الفلسطيني من خالل توضيح   ا 

قرار األمر الذي سيمكن من تقديم التوصيات الالزمة لمتخذي ال هذاأن  (. ال شكوالتشغيل ة،نتاجياإلالناتج المحلي، و 

  :كما يلي دراسة، ويمكن تفصيل أهداف الالفلسطينيين في معالجة الجوانب المتعلقة بهذا االستثمار

من حيث  الفلسطينية العاملة في األراضي المباشر في المؤسسات جنبياأللالستثمار  رئيسيةص الئوصف الخصا (1

  .التي تدفق منها االستثمارالدول  أبرزالقطاع االقتصادي و 

  .يةاالقتصاد وبعض المؤشراتالمباشر  جنبياألاالستثمار  طبيعة وقوة العالقة بين ليلتح (1

  .القطاع الخاص القيمة المضافة المتولدة في المباشر على جنبياألالستثمار اآلثار المتوقعة ل تقدير نماذج لبيان (1

لرسمية الفلسطينية، مثل الجهاز المركزي تحسين آليات تحليل ونشر التقارير االقتصادية الصادرة عن المؤسسات ا (1

  .تشجيع االستثمار لإلحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، وهيئة

 .لألراضي الفلسطينية الوافدالمباشر  جنبياأللتشجيع االستثمار  تخدم متخذي القرارمة ئتوصيات مالإقتراح  (1
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 دراسةال أهمية 1.1

على االقتصاد الفلسطيني من  وآثاره الفلسطينيةالعاملة في األراضي ر في المؤسسات المباش جنبياأليعتبر االستثمار 

هذا الموضوع بشكل محدد ومركز من حيث  دراسةلم يتم كما التي لم يتم تناولها بشكل واضح وكافي،  الهامةالمواضيع 

مؤسسات االستثمار  إطاربربط الباحثين  منقم أحد يلم  وبحدود علم الباحث،االقتصادية المختلفة.  المتغيراتأهميته على 

سلسلة المسوح  إطارمع مثيالتها في  المقيمة في فلسطين للمؤسسات جنبياألالمباشر من واقع مسح االستثمار  جنبياأل

 . المباشر في تلك المؤسسات على االقتصاد الفلسطيني جنبياألاالستثمار  لتحليل أهمية وآثار االقتصادية

 ؛المؤسسات الفلسطينية الرسمية؛ أوال ، الفئات التاليةقتصادية هامة لخدمة بمثابة وثيقة ا دراسةتبر هذه التعوفي نفس الوقت 

الصادرة عن المؤسسات الفلسطينية الرسمية،  دراسةمن خالل تطوير آليات تحليل ونشر البيانات ذات العالقة بموضوع ال

وكاالت اإلعالم ثانيا ،  .د الفلسطينية، وهيئة تشجيع االستثمارمثل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وسلطة النق

 جنبياألات والمقارنات السليمة لبيانات االستثمار ياهيم والمنهجللمفمن حيث تقديم وصف اقتصادي صحيح  ؛واإلعالميين

 جنبياألالستثمار ص ائمن حيث فهم خصا ؛متخذي القرار وصانعي السياساتثالثا ،  ر في المؤسسات الفلسطينية.شالمبا

ه على االقتصاد الفلسطيني، واالستفادة من توصيات أثر الفلسطينية ومعرفة العاملة في األراضي المباشر في المؤسسات 

والمؤسسات  الباحثينرابعا ،  .األراضي الفلسطينيةالمباشر في  جنبياأللصياغة سياسات مالئمة لتشجيع االستثمار  دراسةال

فلسطينية ال العاملة في األراضي المباشر في المؤسسات جنبياألص االستثمار ئخصاومعرفة من حيث فهم  البحثية؛

متخصصة ذات  أخرىفي إعداد أبحاث  دراسةه على االقتصاد الفلسطيني، واالعتماد على هذه الأثر ومعرفة  ومنهجية قياسه

؛ من األكاديميينخامسا ،  .في إعداد أبحاثهم المباشر واالستفادة من االستنتاجات والتوصيات جنبياألعالقة باالستثمار 

الفلسطينية ومنهجية قياسه في العاملة في األراضي المباشر في المؤسسات  جنبياألحيث فهم ومعرفة خصائص االستثمار 

ات كموضوع تطبيقي للمقارنة مع نظري دراسةه على االقتصاد الفلسطيني، واالستفادة من الأثر ومعرفة األراضي الفلسطينية 

 ومؤشرات االقتصاد الكلي في الجامعات والمعاهد.

 دراسةال منهجية 1.1

رت نشرات ميزان المدفوعات الفلسطيني ووضع االستثمار الدولي لفلسطين الصادرة عن كل من الجهاز المركزي وف

المباشر الداخل  األجنبيقيم التدفقات واألرصدة لالستثمار إجمالي  لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية بيانات عن

لىوالخارج من و  الذي ينفذه  المقيمة في فلسطين في المؤسسات األجنبي، وكذلك وفر مسح االستثمار األراضي الفلسطينية ا 
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هذه  ةالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية بشكل مشترك بيانات مفصلة عن توزيع أرصد

مسح االستثمار األجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين )ة قتصادي وحسب الدولة المستثمر االستثمارات حسب القطاع اال

(، كما وفرت تقارير سلسلة المسوح االقتصادية التي 1111،  الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية لإلحصاءالجهاز المركزي )

، حيث الفلسطينيةالعاملة في األراضي ادية ينفذها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بيانات حول المنشآت االقتص

 ،االستهالك الوسيطو  ،تعويضات العاملينو  ،عدد العاملينو  ،العديد من المؤشرات مثل )عدد المؤسساتالمسوح غطت 

نتاجية ،المال المدفوع ورأس ،مالي اإلجماليرأسالتكوين الو  ،القيمة المضافةو  واإلنتاج، نتاجية ،العامل وا   ،المال رأس وا 

، الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي ) ،(مساهمة العامل في القيمة المضافةو  ،العمل إلى المدفوع المال رأسمعدل و 

 تقرير سلسلة المسوح االقتصادية(. 1111

 الجانب النظري والجانب التطبيقي.من البحث، على جانبين  رئيسيبشكل  دراسةهذه ال وقد اعتمدت

 النظري:  الجانب 1.1.1

 يمية للبياناتأقلمقارنة  إلى إضافةدبيات، والمفاهيم والمكونات حسب المعايير الدولية، ومنهجية القياس، مراجعة األ تشملو 

 محددات االستثمار المباشر في فلسطين. برزالمباشر، كما سيتم وصف أل جنبياألالخاصة باالستثمار 

 ي: قالجزء التطبي 1.1.1

المباشر  جنبياأللبيانات مؤسسات االستثمار  (Cross Sectional Data Analysis) شمل تحليل البيانات المقطعيةو 

 .، وذلك استنادا  لالعتبارات النظرية التي تم تناولها في الجزء األول1111لعام 

من خالل كونها أحدث بيانات لتعداد المنشآت  1111الفلسطيني لعام  حصاءتم استخدام بيانات الجهاز المركزي لإل بداية،

 فلسطين المقيمة في ؤسساتللم جنبياألالمباشر )الداخل( من واقع مسح االستثمار  جنبياألمؤسسات االستثمار  إطار ربط

سلسلة المسوح االقتصادية الذي ينفذه الجهاز  عينةسلطة النقد الفلسطينية، مع مثيالتها في مع الذي ينفذ بشكل مشترك 

 على رقم المؤسسة في عملية الربط.العتماد الفلسطيني، وذلك با حصاءالمركزي لإل

مؤسسة )استثمرت لدى  91بلغ  قد 1111لعام  فلسطينالمقيمة في  للمؤسسات جنبياألإطار مسح االستثمار أن  يذكرو 

 جنبياألداخل(، وقد بلغ عدد مؤسسات االستثمار  -من غير مقيمين ةأجنبياستثمارات خارج، أو حازت في ال -غير مقيمين

ومسح  سلسلة المسوح االقتصاديةفي أما  .1111مؤسسة لعام  11( التي استثمر فيها غير مقيمين حوالي المباشر )الداخل
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أصل من  منشأة( 96211) لسلسلة المسوح االقتصادية العينة المسحية حجمفقد بلغ  ،1111لعام  التأمينالمالية و 

شكلت  التأمينمؤسسة لمسح المالية و  11، و1111طار المسح بناء على تعداد المنشآت عام إشكلت  منشأة( 1116111)

مؤسسة، والتي تعتبر  11المباشر باستخدام بيانات  جنبياألستحلل وضع االستثمار  دراسة. وبذلك، فإن هذه الطار المسحإ

 .1111ا  مباشرا  عام أجنبيالتي تشمل استثمارا   األراضي الفلسطينيةاإلطار الكامل للمؤسسات العاملة في 

لة المسوح االقتصادية في تصميمها على عينة عشوائية طبقية منتظمة ذات مرحلة واحدة فيما يعتبر مسح المالية تعتمد سلس

 .والتأمين حصرا  شامال  لكافة المؤسسات المالية، وبما أن سلسلة المسوح االقتصادية تعتبر عينة لوحدات مجتمع الدراسة

المباشر لعدم شمولها في عينة سلسلة المسوح  جنبيتثمار األنقص في بيانات بعض مؤسسات االس هناككان  ،لذلك

على النشاط االقتصادي والمنطقة المباشر اعتمادا   جنبياالقتصادية. ولذلك تم إيجاد أوزان لمؤسسات االستثمار األ

دية. كما تم المباشر في عينة سلسلة المسوح االقتصا جنبيلحل مشكلة عدم شمول جميع مؤسسات االستثمار األالجغرافية 

الصادر عن األمم المتحدة  ISIC4)االقتصادية، التنقيح الرابع ) نشطةاستخدام التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكافة األ

المباشر وهو التصنيف المعتمد في الجهاز المركزي  جنبياالقتصادية لمؤسسات االستثمار األ نشطةفي تصنيف األ

 االقتصادية للحفاظ على سرية البيانات. نشطةأنه تم دمج بعض األإلى  وتجدر اإلشارة .لإلحصاء الفلسطيني

 خرىالمباشر وباقي المؤسسات األ جنبيكما تمت مقارنة أهم المؤشرات االقتصادية لكل من مؤسسات االستثمار األ

د استثناء مؤسسات حيث تم توفير بيانات المؤسسات المالية من مسح المالية والتأمين بع ،)مؤسسات االستثمار المحلي(

حيث  ،المباشر من بيانات المسح، وبيانات المؤسسات غير المالية من عينة سلسلة المسوح االقتصادية جنبياالستثمار األ

 .المباشر من العينة جنبيتم استثناء مؤسسات االستثمار األ

من أصل  16717حوالي  في العينة عددها تم تقدير البيانات المفقودة لرأس المال المدفوع في المؤسسات المحلية والتي بلغ

منشأة لعدم توفرها في بيانات سلسلة المسوح االقتصادية ومسح المالية والتأمين، حيث تم احتساب متوسطات رأس  96211

 المدفوع في مؤسسات االستثمار المحلي اعتمادا  على حجم العمالة وطبيعة النشاط االقتصادي. المال

 إجراء ،المرحلة األولىعلى مرحلتين؛ و ، 1111عام  بتحليل مقطعي لبيانات هذه المؤسسات تقاموهكذا، فإن الدراسة 

االستهالك الوسيط، و تعويضات العاملين، و عدد العاملين، و تحليل وصفي مقارن للمؤشرات االقتصادية )عدد المؤسسات، 

نتاجيو المال المدفوع،  رأسو القيمة المضافة، و ، نتاجاإلو  نتاو ة العامل، ا  معدل و  والضرائب المدفوعة، ،المدفوع المال رأسة جيا 
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ومؤسسات المباشر  جنبياأل( في مؤسسات االستثمار مساهمة العامل في القيمة المضافةو العمل،  إلىالمال  رأس

  .استثمارُا أجنبيا  مباشرا   تحويالتي ال  االستثمار المحلي

 MultipleRegression)باستخدام أسلوب االنحدار المتعدد )( دوغالس -)كوب تقدير نموذج قياسيتم  ،المرحلة الثانيةو

؛ ، ومن هذه المحدداتالفلسطينية العاملة في األراضي القيمة المضافة في المؤسساتالمشترك لبعض محددات  ثرلبيان األ

الفلسطينية  راضيالعاملة في األ ، وعدد العاملين في المؤسساتورصيد رأس المال المدفوع، القيمة المضافة كمتغير تابع

 .1111لعام ، كمتغيرات مستقلة

 جنبياأل( الختبار الفروقات للعديد من المؤشرات االقتصادية بين مؤسسات االستثمار t-testتم استخدام اختبار )كما 

رأس إنتاجية ة العامل، إنتاجيفي سلسلة المسوح االقتصادية، ومن هذه المؤشرات؛  مؤسسات االستثمار المحليالمباشر مع 

إذا كانت هذه ما . وبيان مساهمة العامل في القيمة المضافةالعمل، و  إلى المدفوع المال رأسومعدل المال المدفوع، 

 . إحصائيةالفروقات تتمتع بمعنوية ذات داللة 

 جنبياألاالستثمار  أثرلقياس  المستخدم دراسةلل يتم بناء النموذج القياسي الرئيس: دراسةالنموذج الرئيسي لل 1.1.1

ه على أثر ، من خالل قياس 1111االقتصاد الفلسطيني عام الفلسطينية على  العاملة في األراضي المباشر في المؤسسات

 .المباشر جنبياألمؤسسات االستثمار  القيمة المضافة المتولدة في

التي  دراساتال نتم توظيفه في العديد م حيث، Solow (1956يعتمد هذا النموذج على فرضية النمو لروبرت سولو )

 Al-Goss etal,2007)) ،(Ayanwale,2007) دراسةك نتاجالمباشر وعالقته باإل جنبياألتناولت موضوع االستثمار 

khathlan, 2013) ) إلى ضافةباإل (Shih etal,2009) دالة اإلنتاج )كوباللوغاريتم الطبيعي لمعادلة  وتم استخدام- 

)المحلي  المدفوع المال رأسرصيد كما تم استخدام متغيرات  .ياس متغرات النموذجلتفادي االختالف في وحدات ق دوغالس(

  .( وعدد العمال كمتغيرات مستقلة، فيما سوف تعتمد القيمة المضافة المتولدة في المؤسسة كمتغير تابعجنبياألو 

 دراسةال وقيود محددات 1.1

هو مسح جديد بدأ إعداده ونشره للمرة األولى  ات الفلسطينيةللمؤسس جنبياألمسح االستثمار أن  تجدر اإلشارة بداية إلى

ال ، حيث أنه بيانات حديثة 1111لعام . وبالتالي، تعتبر بيانات هذا المسح 1111عن عام اإلسناد الزمني  1111عام 

 هذا المسح ينفذو  .منوبالتالي ال مجال لدراسة اتجاه البيانات عبر الز  ،المباشر جنبييتوفر سلسلة بيانات عن االستثمار األ
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، علما  سسات )مراكز المؤسسات( المتواجدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقيةؤ بطريقة المسح الشامل لكافة الم

تنفذ بطريقة العينة ف أما سلسلة المسوح االقتصادية، .ي مؤسسة قد عملت في القدس الشرقيةأنه لم يرد في إطار المسح أ

وفي . ممكنةالمسحين ستكون  إطارعملية الربط بين مما يعني أن  ،بشكل شامل افة المؤسسات الكبرىوتشمل ك ،المسحية

سلسلة المسوح االقتصادية،  عينةولم توجد ضمن ، جنبياألمسح االستثمار  إطارووجدت مؤسسة ضمن أن تصادف  حال

 .قتصاديةاالسلسلة المسوح لشبيهة في االمؤسسات فسيتم تقدير مؤشراتها من 

عينة ا ال تشمل مك نشاط الزراعة. انال يغطي وسلسلة المسوح االقتصادية جنبياألن مسح االستثمار أ كما يجب التنويه إلى

تم تقدير بيانات  ،لذلك .ا  مباشرا  أجنبيعلى كافة المؤسسات التي تحوز استثمارا   1111لعام  سلسلة المسوح االقتصادية

لبعض المال المدفوع  أسصيد ر ر توفر بيانات كاملة لعدم أضف إلى ذلك  وزان.ام األغير المتوفرة باستخد بعض المؤسسات

 ، حيث تم تقديره لتلك المؤسسات.مؤسسات االستثمار المحلي

فقد تم االعتماد على  ،ونظرا  لعدم توفر قيمة رصيد االستثمار )رأس المال( الكلي في بيانات سلسلة المسوح االقتصادية

ستخدامه في المباشر الذي تم ا جنبيفإن رصيد االستثمار األ ،وبالتالي .في الدراسة كمتغير مستقل رأس المال المدفوع

 علما  أن .المال المدفوع وليس رأس المال الكلي للمؤسسات العاملة في األراضي الفلسطينية التحليل هو جزء من رأس

هو جزء من رأس المال  1111لعام  جنبيستثمار األالمباشر الذي تم عرضه في تقرير مسح اال جنبيرصيد االستثمار األ

رأس المال المدفوع )قيمة عالوة اإلصدار  إلى ضافةيشمل باإل، و الكلي للمؤسسات العاملة في األراضي الفلسطينية

 .رأس المال واألرباح المعاد استثمارها( إلىواإلضافات 

نظرا  لحداثة مسح االستثمار األجنبي في األراضي الفلسطينية، ونظرا  لمحدودية البيانات وعدم توفر سالسل زمنية كافية، و 

اقتصرت هذه الدراسة على إجراء مقارنات تفصيلية بين خصائص مؤسسات االستثمار االجنبي المباشر في األاراضي  فقد

عدد العاملين  كما تم استخدام الفلسطينية، وخصائص المؤسسات التي اقتصر االستثمار فيها على رأس المال المحلي فقط.

في نموذج الدراسة بدال  من عدد ساعات العمل وذلك بسبب عدم توفر عدد ساعات العمل في بيانات سلسلة المسوح 

  .االقتصادية
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 الفصل الثاني

 السابقة الدراساتاإلطار النظري و

ار النظري لالستثممفهوم الحيث  تناول الجزء األول االطار النظري للدراسة مني ثالثة أجزأء رئيسية.يتكون هذا الفصل من 

تفسير االستثمار األجنبي أهم النظريات التي عملت على  إلى ضافةباإلطرق قياسه و  أشكالهو  ،مكوناتهو  ،راألجنبي المباش

 األجنبيالمباشر وتلخيص أهم مؤشرات ومحددات االستثمار  األجنبيومخاطر االستثمار  دوافع إلىتطرق ن. كما المباشر

 األجنبيآثار االستثمار  الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة من حيث بعضيلخص الجزء الثاني و  .المباشر

ويوضح الجزء الثالث  .أخرىالمال وعوامل اقتصادية  رأستراكم و العمالة المحلية، و الدولة المضيفة،  إنتاجالمباشر على 

 كيفية اختالف الدراسة الحالية عن تلك الدراسات.

 اإلطار النظري 1.1

 المباشر األجنبياالستثمار االستثمار و مفهوم 1.1.1

حيث يستثمر كيان  ،األجنبيأنواع االستثمار  أحد أنه المباشر على األجنبياالستثمار  (IMF) صندوق النقد الدولي يعرف

المال العائدة  رأسنسبة تزيد أن  ةطيشر  ،مصلحة اقتصادية دائمةل آخرفي مؤسسة مقيمة في اقتصاد ما مقيم في اقتصاد 

ينطوي على هذه المصلحة عالقة طويلة ن أ، و أكثر من إجمالي رأس المال المستثمر فيه أو% 11عن  األجنبيلالستثمار 

 تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنميةو  نفوذ في إدارة تلك المؤسسة. األجنبييكون للمستثمر أن  إلى ضافةاألمد باإل

(OECD)  مصلحة  بإقامةيقوم كيان مقيم في اقتصاد ما  حيث ،ر الحدودعباستثمار  أنهعلى المباشر  ألجنبيااالستثمار

من النفوذ في إدارة الشركة المقيمة في  ةالمباشر درجة كبير  األجنبيويكون للمستثمر  آخراقتصادية دائمة في اقتصاد 

األجنبي المباشر االستثمار  فيعرف ،(UNCTAD) نميةمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والت أما .( ,9002IMF) آخراقتصاد 

ومؤسسة في القطر المضيف لالستثمار بحيث يكون  األمبين مؤسسة في القطر  جلاألاستثمار ذات عالقة طويلة  على أنه

لكيانين المباشر المعامالت األولية بين ا األجنبي، كما يشمل االستثمار األمللشركة  إداريوتحكم  اقتصاديةهنالك مصالح 

التعريفات السابقة  اعتمادا علىو  .(,UNCTAD 2011) المعامالت الالحقة التي تترتب على هذا االستثمار إلى ضافةباإل

المال من اقتصاد ما  رأسلتدفق  أنهالمباشر على  األجنبيالمنظمات الدولية تتفق جميعها في تعريف االستثمار أن  يتبين
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 األجنبين يكون للمستثمر أو  ،يكون هذا االستثمار طويل األمدبحيث  ،دائمة ديةبهدف مصلحة اقتصا آخراقتصاد  إلى

 .التي تم االستثمار بها نفوذ في إدارة المؤسسة

يمتلك فيها المستثمر  مساهمةغير  أو مساهمةمؤسسات  أنهاعلى  (المباشر األجنبيمؤسسة االستثمار )يتم تعريف 

القوة التصويتية في حالة المؤسسات  أومن األسهم العادية  أكثر أو% 11 م()غير مقي آخرالمباشر المقيم في اقتصاد 

 األجنبيويتم تقسيم مؤسسات االستثمار . (1111 لكفري،)ا مساهمةما يعادل ذلك في حالة المؤسسات غير ال أو مساهمةال

، هامالرأس% من 11من  أكثرفيها  األجنبيالمنتسبة حيث يمتلك المستمر  أوثالثة أنواع: المؤسسات التابعة  إلىالمباشر 

، والفروع هي هامالرأس% من 11 إلى% 11ما بين  األجنبيالزميلة حيث يمتلك فيها المستثمر  أووالمؤسسات المرتبطة 

 .(UNCTAD, 2014) تكون ملكية مشتركة أو ،بالكامل األجنبيمؤسسات يمتلكها المستثمر 

ربما تكون  أو، مساهمةغير  أو مساهمةخاصة،  أومؤسسة عامة  أو، ا  فقد يكون فرد (المباشر األجنبيالمستثمر ) أما

غيرها من المنظمات التي  أووكاالت حكومية  أوحكومات  أومجموعة مؤسسات تتصرف ككيان واحد  أو أفرادمجموعة 

 .(1111 لكفري،)ا وتقيم في دولة غير دولة المستثمر المباشر األجنبيتمتلك جزء من مؤسسات االستثمار 

 المباشر األجنبيمكونات االستثمار  1.1.1

يتمثل في حصص الملكية في و  ؛مال حقوق الملكية ؛ أوال ، رأسفي كل من األجنبيتتمثل المكونات الرئيسية لالستثمار 

في  المساهمات إلى ضافةالفروع وفي كل من األسهم العادية واألسهم الممتازة في الشركات التابعة والشركات الزميلة باإل

تمثل نصيب المستثمر المباشر من أرباح األسهم التي ال توزعها الشركات و  ؛األرباح المعاد استثمارهاثانيا ،  المال. رأس

 أجنبيتدفق استثمار  كأنهاحيث تقوم المؤسسة بإعادة استثمارها  ،التابعة والزميلة ونصيبه في أرباح الفروع غير الموزعة

، بما موالاألاقتراض  أو إقراضهذا البند  ويضم ،بطة بمختلف أدوات الدين بين الشركاتالمرت موالرؤوس األثالثا ،  جديد.

  .(UNCTAD, 2014) الموردين بين المستثمر المباشر والمؤسسات التابعة والزميلة وائتماناتفي ذلك سندات الدين 

 المباشر األجنبيطريقة قياس االستثمار  1.1.1

، تدفق االستثمار األجنبي المباشر، ورصيد االستثمار طريقتين المباشر بإحدى األجنبي عن حساب االستثمار يمكن التعبير

 األجنبي المباشر.
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مكونات الحساب المالي في  أحدالمباشر  األجنبيحيث يعتبر تدفق االستثمار  ؛المباشر األجنبياالستثمار  تدفق أواًل،

االقتصادية بين المقيمين وغير المقيمين خالل فترة زمنية معينة، ميزان المدفوعات حيث يرصد ميزان المدفوعات المعامالت 

المباشر من الناحية العملية جميع التدفقات بين المستثمرين المباشرين ومؤسسات االستثمار  األجنبيويشمل تدفق االستثمار 

 . (1111 ،الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية لإلحصاءالجهاز المركزي ) المباشراألجنبي 

استثمارات المؤسسات المقيمة في الدولة المضيفة  وأرصدةهو تجميع لتدفقات  ؛المباشر األجنبياالستثمار  رصيد ثانيًا،

لقياس  أداةفي المؤسسات المقيمة، حيث يعتبر من الدول المضيفة  األجنبيةوتدفقات االستثمارات  وأرصدةالمتدفقة للخارج 

تثمار الدولي بأنه كشف محاسبي يسجل أرصدة استثمارات المقيمين في دولة ما ف وضع االسعر وي .وضع االستثمار الدولي

من جهة، وأرصدة االستثمارات  بند األصولفي العالم الخارجي تحت  مستثمرةحكومة أو شركات أو  ،ا  أفرادسواء كانوا 

سم إتحت  المؤسسات المقيمة يمستثمرة فات حكوم وأشركات  وأ ا  أفرادسواء كانوا  (خارجلغير مقيمين )من الالمملوكة 

 .(1111 ،الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية لإلحصاءالجهاز المركزي ) أخرىالخصوم من جهة 

فترة نهاية الدولة المضيفة في  إلى من الخارج( الوافدة)المستثمرة  موالويتم تقديره باحتساب القيمة اإلجمالية لرؤوس األ

 ؛)الداخل( الوافدالمباشر  األجنبيرصيد االستثمار  ؛ أوال ،المباشر األجنبيد االستثمار زمنية معينة. ويوجد نوعين من رصي

المباشر من  األجنبيالمضيفة ويطلق عليه االستثمار  المباشرة داخل الدولة األجنبيةوهو القيمة اإلجمالية لالستثمارات 

االستثمارات المباشرة  أموالمل القيمة اإلجمالية لرؤوس ويش ؛الخارج في المباشر األجنبيرصيد االستثمار  ،ثانيا   .الخارج

 .(1111ناصور، )، ليه استثمارات أجنبية إلى الخارجفي فترة زمنية معينة ويطلق ع ،في الخارج التي تستثمر الوطنية

على  ألجنبياالمباشر ضرورة امتالك المستثمر  األجنبيويعتبر معيار التمييز لتصنيف االستثمارات تحت بند االستثمار 

 ةالمباشر  األجنبيةالمباشر يتم قياس االستثمارات  األجنبيعند قياس االستثمار و  ،أو رأسمالها % من أسهم الشركة11 قلاأل

ويتم تقييم هذه االستثمارات باستخدام  ،خرىالدول األ إلىواالستثمارات المباشرة الموجهة  )الوافدة(، الداخل إلى ةالموجه

 .(IMF, 2010) القيمة الدفترية

 المباشر النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي 1.1.1

المباشر لما له من آثار على كل من الدولة األم  األجنبياالستثمار  دراسةهنالك العديد من النظريات التي عملت على 

 .لالستثمار المضيفةوالدولة 



12 
 

المباشر والفرضيات التي تم  األجنبيحديثة لالستثمار التفسيرات التقليدية والتفسيرات ال دراسةهذا الجزء من ال ويلخص 

 االنتقادات التي وجهت لكل نظرية.  أهممع  من هذه النظريات االعتماد عليها لتفسير كل

 نظريات االستثمار األجنبي المعتمدة على أسواق المنافسة الكاملةأواًل، 

حيث ال يوجد تدخل  ،اشر على وجود إطار سوق كاملةالمب األجنبياالستثمار  لوجودن في تحليلهم و اعتمد الكالسيكي

 رأسة إنتاجيالدول الفقيرة حيث تكون  إلىمن الدول الغنية  موالحكومي واحتكارات، وفي ظل هذه الفرضية تنتقل رؤوس األ

 رأسف انتقال ة الحدية في الدولتين متساوية حينها يتوقنتاجيتصبح اإلإلى أن  أكبرالمال أعلى وبالتالي يتم تحقيق أرباح 

أن  كما يرى الكالسيكيون (.Economic and social commission for Asia and the Pacific, 2014المال )

العيد، )مستعمرات تزودها في المواد األولية الرخيصة  إالالمستثمرة في الدول النامية ال ترى فيها  األمريكيةالشركات 

1111).  

من . و في تفسيرهم لهذه النظرية على فرضية المنافسة التامة، وهي فرضية غير واقعية يعتمد الكالسيكيون ؛نقد النظرية

 ،المحلية البشريةة للشركات متعددة الجنسيات مثل رفع كفاءة الموارد يجابياإل اآلثارالكالسيكيون  أغفلهاالنقاط التي 

تدفق  إلى ضافةهم ذلك من تخفيف للفقر باإلالعاملة وما يس األيديودورها في تخفيف البطالة وتشغيل  نتاجتحسين اإلو 

 .(1111العيد، )، للدولة المضيفة موالرؤوس األ

 (، Life Cycle Theory) نظرية دورة حياة المنتجثانيًا، 

 إلىثم تقديم المنتج  ،المنتج بعدة مراحل، تبدأ في البحث واالبتكار يمر حيث ،تعتمد هذه النظرية على دورة حياة المنتج

يتم  ،ذلك بعدو . اإلشباعحالة  إلىومرحلة وصول األسواق المحلية  ،ها وتسويقهاإنتاجثم مرحلة النمو في  ،المحلية األسواق

 .(Ren, 2012) ها من قبل الدول الناميةإنتاجيتم  وأخيرا   ،خرىها من قبل الدول المتقدمة األإنتاج

، باإلضافة إلى عجز النظرية عن ةاإللكترونيكالسلع  طورةالسلع المتهذه النظرية ركزت في تحليلها على أن  ؛نقد النظرية

حيث أن هنالك منتجات حديثة يتم إنتاجها بنفس الفترة في عدة دول وذلك  ،تفسير سلوك الشركات في العصر الحديث

 .(Duong, 2014)بسبب توفر تسهيالت اإلنتاج والتقنيات الحديثة في عدة دول 
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  Eclectic Theory)) النظرية االنتقائيةثالثًا، 

 الشركات تستثمر في الخارج المتالكها مزايا تنافسية، وال بدأن  تقوم على التييعتبر جون دينينغ مؤسس النظرية االنتقائية 

واستغاللها. كما يجب توفر خصائص في السوق الخارجي  خرىتتميز مزايا الملكية بإمكانية نقلها لألسواق الخارجية األأن 

بعين االعتبار  يجب األخذفي الدول المضيفة حيث  موقعيهتوفر مزايا  إلى ضافةباإل ،استغالل مزاياهيمكن الشركة من 

مزايا التدويل حيث  غدخل دينينأكما  .خرىالمباشر في دولة دون األ األجنبيم االستثمار ايبين سبب قيالذي مزايا الموقع 

اعتبارات التدويل الداخلي أن  إلى ضافةكاليف التحويالت باإليسمح ذلك للمؤسسة الحفاظ على موقعها التنافسي وتقليص ت

 .(Duong, 2014) والتكنولوجيا بين فروع الشركة موالانتقال العمالة ورؤوس األ إلىيؤدي 

تتوفر في الشركة ميزة احتكارية كالتكنولوجيا يمكنها من تعويض أن  يجب أنه غينيرى دين ،على النظرية االنتقائية اعتمادا  

توفر ميزة مكانية في البلد المضيف لكي تحصل الشركة المستثمرة على عوائد مرتفعة  إلى ضافةباإل، اإلضافيةكاليف الت

النظرية عالجت العناصر الثالثة بشكل منفرد دون أن  إلى ضافةباإل .مقارنة في االستخدامات البديلة للمزايا االحتكارية

 .(1111العيد، ) فيما بينهما والتأثير أثرالتعالقة  دراسة

 نظرية الميزة النسبية )المدرسة اليابانية(رابعًا، 

مراحل: في المرحلة األولى تكون الدول النامية محط  نبي المباشر يمر بثالثترى المدرسة اليابانية أن االستثمار األج

فقات استثمار أجنبي مباشر ويكون هنالك تد ،أنظار االستثمارات األجنبية المباشرة بسبب انخفاض أجور األيدي العاملة

تزداد التدفقات الوافدة إلى تلك الدول  ،في المرحلة الثانيةو  منها. وافدة إلى تلك الدول في حين ال توجد أي تدفقات خارجة

يحدث تطور في ف ،أما في المرحلة الثالثة .وبالتالي تزداد أجور األيدي العاملة وتتحسن معايير المعيشة في تلك الدول

ر والتكنولوجيا في الدول المضيفة وتزداد تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة والخارجة إلى ومن تلك الدول االبتكا

(Das, 2014 .) 

أن  حيث يرى رواد هذه النظرية ،المباشر األجنبيالبساطة في تفسيرها لالستثمار  إلىتستند هذه النظرية  ؛نقد النظرية

 االقتصادية للدول المضيفة دون تقديم مبررات كافية األوضاعيزيد الميزة التنافسية ويحسن المباشر  األجنبياالستثمار 

 .(1111)قويدري، 
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 المباشر وفق وجهة نظر الدولة المصدرة: األجنبيتصنيفات االستثمار  1.1.1

 واالستثمار العمودي ،فقياألاالستثمار  ؛نوعين إلى المصدرة المباشر وفق وجهة نظر الدول األجنبييتم تصنيف االستثمار 

(Prestenko, 2004). 

تنحصر العالقة في عنصر الملكية لطرق ف ،األمتكون فروع الشركات مستقلة عن الشركة  ،األفقياالستثمار فيما يخص 

ي يتم سلعة مشابهة للسلعة الت أونفس السلعة  نتاجإلويهدف هذا النوع من االستثمار  .وتوفير التكنولوجيا والتمويل نتاجاإل

 ,Prestenko) ويحدث هذا النوع من االستثمار بين الدول التي لديها مستوى مماثل من النمو ،ماألفي الشركة  هاإنتاج

2004). 

تخصص فرع في  أوة كالتجميع نتاجيجزء من العمليات اإل إنتاجفروع الشركة األم ب تخصص، فتاالستثمار العموديفي أما 

الدولة  إلى هإعادة تصدير  إلى األجنبيةه فروع الشركات إنتاجستثمار العمودي الذي تقوم باال إنتاجويهدف  .عملية التسويق

 فيهاالعمالة الرخيصة أو  ،دون الدول المضيفة وذلك الستغالل المواد األولية األمحيث يكون هدفه خدمة الدولة  األم

(Prestenko, 2004). 

 المباشر األجنبيدوافع االستثمار  1.1.1

المباشر بين المستثمر والبلد المضيف الراغب في جذب تلك االستثمارات،  األجنبيوافع ومحفزات االستثمار تختلف د

 الدوافع والمحفزات لكل من الطرفين. همألمناقشة  ونعطي تاليا  

 ، دوافع المستثمر األجنبي

عن طريق التخلص من  تم زيادة العوائدتزيادة العوائد: أوال ، يمكن تلخيص دوافع المستثمر األجنبي على النحو التالي؛ 

 العاملة، ولكن يجب األخذ باالعتبار عدم زيادة المخاطر كالمواد األولية واليد نتاجتكاليف التصدير أو تقليل تكاليف اإل

 رجيةفي األسواق الخا على ذلك تقوم العديد من الشركات األمريكية بنقل استثماراتها النخفاض تكلفة األيدي العاملة وبناء

المباشر من تخفيض المخاطر عن طريق  األجنبييتمكن المستثمر  تخفيض المخاطر:ثانيا ،  وبالتالي تحقق أرباح عالية.

 (.1111)السامرائي،  ،لالستثمارات المحلية التي تواجه نفس الظروف االقتصادية في الخارج، خالفا   استثماراتهتوزيع 

وعدم انقطاعها تقوم تلك  هاأولية من دول أخرى، ولضمان توفر  مواد إلى أحيانا   نتاجاإل: يحتاج األوليةتوفير الموارد ثالثا ، 

 حوافزهنالك بعض الدول تقوم على تقديم المزايا المكانية: ، . رابعا  ة في تلك األسواق الخارجيةإنتاجيالشركات بفتح وحدات 
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خامسا ،  .نتاجب على األرباح وبالتالي ارتفاع عوائد اإلوانخفاض معدل الضرائ نتاجكانخفاض تكاليف اإل األجنبيلالستثمار 

غير أسواقها المحلية  أخرىفإنها تبحث عن أسواق خارجية  ،لكي تستفيد الشركات من وفورات الحجمزيادة المبيعات: 

ستثمار في اال إلىأحيانا الشركات  أتلج المستثمر: أسواقحماية سادسا ،  التصدير.مواجهتها مشاكل في عملية  خاصة عند

ة إنتاجيوحدات  إنشاءيتم  وأحياناتلك األسواق،  إلىهم و وذلك لكي ال يسبقهم منافس ،لتصديراألسواق الخارجية بدال من ا

تشجع  الهيمنة االقتصادية والسياسية: سابعا ، في تلك األسواق بسبب المنافسة من األسواق المحلية من بعض المستوردين.

زيادة حجم تجارتها الدولية وتحسين  إلى ذلك حيث يؤدي ،ا على االستثمار في الخارجبعض الدول المتقدمة شركاته

 (1112. )بعداش، الدولة المتقدمة ترغب في السيطرة على الدول الضعيفة واستغالل مواردهاأن  كما ،أوضاعها االقتصادية

 ، دوافع البلد المضيف

سد فجوة الدخل واالستثمار: عندما ال يتمكن االدخار المحلى وال ، أ ؛دوافع البلد المضيف على النحو التالي صيتلخيمكن 

أن  إالالمباشر والمساعدات والقروض.  األجنبيمصادر مالية خارجية كاالستثمار  إلى من تمويل االستثمار يتم اللجوء

تفضل الدول  ،لذلك .ليهاالمترتبة ع العالية التكاليف المستقبلية إلى ضافةالمساعدات والقروض غير متوفرة بسهولة باإل

التخلص من العجز الحاصل في  أجلن تحسين وضع ميزان المدفوعات: مثانيا ،  المباشر. األجنبياالستثمار  إلىاللجوء 

وضات المالية من الخارج في بفي زيادة المق يساهمحيت  ،المباشر األجنبياالستثمار  إلىميزان المدفوعات تسعى الدول 

إحالل  أجلمن  نتاجاإل إستراتيجيةكما يقلل المدفوعات للخارج عند تبنيه  ،التصدير أجلمن  نتاجاإل يةإستراتيجحالة تبنيه 

  في كال الحالتين يعمل على تخفيض العجز في ميزان المدفوعات.و الواردات. 

مشاريع  إنشاءالمباشر  األجنبي: ينتج عن االستثمار اإلجماليونمو في الناتج المحلي  المال رأسزيادة التراكم في ثالثا ، 

زيادة الناتج المحلي اإلجمالي  إلىوبالتالي  ،ةنتاجيزيادة الطاقة اإل إلىيؤدي ذلك و جديدة وبالتالي اقتناء أصول إضافية، 

المباشر يتم استغالل الموارد  األجنبيفي حالة االستثمار  االستخدام األمثل للموارد المالية:رابعا ،  وتحسين رفاهية المجتمع.

قد يتم استخدامها في مشاريع غير مجدية  واإلعاناتولكن في حالة القروض  ،عائد ممكن للربح أكبرفي مشاريع تضمن 

تتوفر في بعض الدول موارد طبيعية كالمياه  االستخدام األمثل للموارد الطبيعية: ،خامسا   اقتصادية وذات عائد منخفض.

بالتوجه حيث تقوم هذه الدول  ،ة الكافية الستغاللهانتاجي تملك الطاقات اإلالجوفية واألراضي الزراعية والمعادن في حين ال

إقامة مشاريع استثمارية  تخفيض مستوى البطالة:، سادسا   .المباشر الستغالل مواردها الطبيعية األجنبياالستثمار  إلى

تميز المشروع  إذاخاصة  ةالمضيف ولةفي الد تخفيض البطالة إلىالعاملة مما يؤدي  األيديالعديد من  إلىيحتاج  أجنبية
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المباشر الطرق  األجنبييجلب االستثمار يث حنقل التكنولوجيا:  ،سابعا   العاملة. األيدياالستثماري باعتماده المكثف على 

ى تطوير يعمل عل أنهالمهارات اإلدارية والتسويقية المعاصرة، كما  إلى ضافةالتكنولوجية الحديثة ونظم التسيير المتطورة باإل

 البحث والتطوير. وتنمية األجنبيةالعاملين في المشاريع االستثمارية 

 المباشر األجنبيمخاطر االستثمار  7.1.1

 على مستوى الدولة المضيفة وعلى مستوى الدولة المصدرة. ؛مستويين إلى هاليتفصيمكن و 

 على مستوى الدولة المضيفة

 بعضهنالك أن  إال ،المباشر في التنمية في الدول المضيفة األجنبي على الرغم من الدور الذي يقوم به االستثمار

قيام  إلىالمباشر  األجنبييؤدي تدفق االستثمار أوال ،  يلي؛ فيما ،تتلخص االستثمارات لكالسلبية لت واآلثارالمخاطر 

مما  ،م توفرها بالجودة المطلوبةعد أو نهائيا   من الخارج بسبب عدم توفرها نتاجاستيراد مستلزمات اإلبالمستثمرين أحيانا 

كانت الزيادة في الواردات ال يوازيها زيادة في  إذاخاصة  ،زيادة الواردات وزيادة العجز في الميزان التجاري إلىيؤدي 

 على ميزان المدفوعات. الخارج مما يؤثر سلبا   إلىفي حال تحويالت المستثمرين األجانب  سوءا   األمرويزداد  .الصادرات

مزاحمة االستثمار المحلي في الدول المضيفة بدال من تشجيعه، وذلك بسبب عدم  إلى األجنبيقد يؤدي االستثمار ا ، ثاني

على مدى توفر بنية  األجنبية لالستثمار يجابياإل اآلثارتعتمد ثالثا ،  .األجنبيةقدرة الشركات المحلية على منافسة الشركات 

على البحوث والتطوير  اإلنفاقيلزم زيادة  ،توفر ذلك أجلومن  .عاملة ماهرة وأيدي ،الحديثة التكنولوجياتحتية تستوعب 

الدول النامية تفتقر لهذه المقومات مما يجعل الفوائد من االستثمار أن  واالستثمار في الموارد البشرية، ومن الملحوظ

الضريبية  اتعفاءفاإلعلى الموازنة العامة  سلبا   المباشرة تؤثر األجنبية االستثماراترابعا ، أن  .المباشر محدودا   األجنبي

قد خامسا ،  على موازنة الدولة العامة. مما تؤثر سلبا   ،إيرادات الدولة تآكل إلىالمقدمة لهذه االستثمارات بهدف جذبها تؤدي 

بيعات الشركات تزايدت م إذاخاصة  ،التدخل السياسي في شؤون الدولة المضيفة إلىالمباشر  األجنبييؤدي االستثمار 

بتوفير بعض الخدمات األساسية في الدولة  األجنبيةتحكمت تلك الشركات  إذا أو ،عن مبيعات الشركات المحلية األجنبية

زيادة درجة التبعية للدولة  إلىالمباشرة تؤدي  األجنبيةاالستثمارات أن  الماركسيون الجدد مثل هايمر أكدوقد  .المضيفة

في قطاعات التصدير للدولة المضيفة وذلك العتماد الشركات  األجنبيةت استثمارات الشركات تركز  إذاخاصة  ،المضيفة

وبالتالي تعتمد صادرات الدولة المضيفة على مدى توفير  ،مألامن الشركة  نتاجعلى استيراد مستلزمات اإل األجنبية

 األجنبيةباشرة في األجور بين األيدي العاملة الم األجنبيةتمييز الشركات سادسا ،  .األم من الشركة  نتاجمستلزمات اإل
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من تلك األجور  جزء كبيرا  أن  مرتفعة مقارنة بالعمالة المحلية، كما أجورا   األجنبيةتمنح العمالة  إذ ،المحليةالعاملة  واأليدي

تتركز سابعا ،  المباشر مما يؤثر على النمط االستهالكي لتلك الدول. األجنبييوجه لشراء منتجات شركات االستثمار 

سمنت ل المضيفة كصناعة الكيماويات واإلالمباشرة عادة في القطاعات الملوثة للبيئة في الدو  األجنبيةاالستثمارات 

ن إقامة هذه االستثمارات في الدول المتقدمة يتطلب تكاليف عالية للمحافظة على البيئة مقارنة النسيج، وذلك ألوالسيراميك و 

 .(1119سين، ، )حمع الدول النامية

 على مستوى الدول المصدرة

المباشرة على  األجنبيةتؤثر االستثمارات أوال ،  ؛المباشر على الدول المصدرة فيما يلي األجنبيمخاطر االستثمار  أهمتتمثل 

المباشرة  ألجنبيةا االستثماراتتؤثر ثانيا ،  .المباشرة األجنبيةللدول المصدرة لالستثمارات الميزان التجاري وميزان المدفوعات 

، مما يؤدي إلى ارتفاع الضرائب في الدولة على ضرائب الدخل لهذه الشركات حيث تحرم الدول المصدرة من هذه الضرائب

 ,Lipseyوبالتالي ازدياد األجور في الدولة األم، ) ،الخارج إلىتصدير فرص العمل  إلىتؤدي هذه االستثمارات األم. ثالثا ، 

2002.) 

 المباشر األجنبيت تحليل االستثمار مؤشرا 2.1.1

في  .على االستثمار في األسواق الخارجية اإلقدامقبل  بدراستها األجنبيهنالك العديد من المؤشرات التي يقوم المستثمر 

األمم المتحدة للتجارة والتنمية بإصدار مؤشرين لقياس مدى قدرة البلد المضيفة على استقطاب  مؤتمر قام ،1111العام 

البلد المضيف على استقطاب  ةمدى قدر األداء مؤشر يقيس . ، وهما؛ مؤشر األداء، ومؤشر اإلمكاناتاألجنبيةستثمارات اال

نصيب البلد من الناتج  إلى الواردة عالميا   األجنبيةوذلك باحتساب نصيب البلد من االستثمارات  ،األجنبيةاالستثمارات 

مؤشر ويقيس ثالث سنوات.  آلخرخذ المتوسط أيجب  ،عديالت الموسميةالت آثارالمحلي اإلجمالي العالمي. ولعزل 

 ،لقياسه فرعي ويعتمد هذا المؤشر على ثالثة عشر مؤشر ،األجنبيةجذب االستثمارات  كانات مدى إمكانيات الدولةاإلم

مدى انتشار خطوط و الناتج المحلي اإلجمالي،  إلىنسبة الصادرات و متوسط دخل الفرد، و الناتج المحلي اإلجمالي،  ؛هي

من البحث والتطوير  اإلنفاقنسبة و متوسط استهالك الطاقة للفرد، و مدى انتشار خطوط الهاتف المحمول، و الهاتف الثابت، 

التصنيف السيادي للبلد، و عدد السكان، إجمالي  إلىالعليا  الدراساتبنسبة الطلبة الملتحقين و من الناتج المحلي اإلجمالي، 

نسبة الصادرات الخدماتية و ، ار لألجهزة الكهربائية والسياراتمن قطع الغي الواردات إلىوارد الطبيعية نسبة صادرات المو 

 .(1111)الفارسي،  للعالم األجنبيلالستثمار  التراكمينصيب البلد من الرصيد و العالم،  إلى
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الدليل الدولي للمخاطر القطرية يصدر في  الذي المؤشر المركب للمخاطر القطريةكما يمكن الحديث عن مؤشر آخر وهو 

 .المخاطر السياسية للدولة المضيفة والمخاطر االقتصادية والمخاطر التمويليةويقيس هذا المؤشر  ،1921منذ عام 

مؤشر المخاطر اإلجمالي الذي يقيم مستوى المخاطر التي سيتعرض لها  بإنشاءيقوم  ،على هذه المكونات واعتمادا  

يقوم مركز الشئون المالية  ؛مؤشر ثروة األمم لالقتصاديات الناهضةفهو ، أما المؤشر الرابع باشر.الم األجنبياالستثمار 

ويتكون المؤشر  األجنبيةقدرة االقتصاديات الناهضة على جذب االستثمارات  التابع للبنك الدولي بإصدار هذا المؤشر لقياس

 األعمالالمؤشرات االقتصادية ومؤشرات أداء  أهميحوي  الذي مؤشر البيئة االقتصادية ؛يه من ثالثة مؤشرات فرعية

يحوي مؤشرات حول البنية التحتية  الذي مؤشر البنية التحتية للمعلوماتية، و لدولة في االقتصاد العالميومؤشرات اندماج ا

ول ر ومؤشرات حيحوي مؤشرات التنمية واالستقرا الذي مؤشر البيئة االجتماعية، و معلوماتية ومدى انتشار استخدامهاال

 .(Alasrag, 2005)، الصحة وحماية البيئة الطبيعية

 المباشر األجنبيالمحددات الرئيسية لالستثمار  2.1.1

اقتصادية و  ،تكون هذه العوامل سياسيةأن  المباشر، يمكن األجنبيتدفق االستثمار  علىيوجد العديد من العوامل التي تؤثر 

 ،وطنية أو أجنبيةقدرة الدولة على جذب االستثمارات سواء كانت  ىتقييم مدعتماد عليها ليتم االوهنالك معايير  .جغرافية أو

 .(1112، ةهود) على النحو التاليالمباشر  األجنبيويمكن حصر محددات االستثمار 

 حجم السوق ومعدل النمو

النمو  أهميةحجم السوق بقدر وال يهم  .المباشر األجنبيأهمية في جذب االستثمار  كثريعتبر نمو السوق العامل األ

أكبر والتي التي لديها ديناميكية  األسواقالمستثمرون  يفضل حيث ،نوعية السوقأضف إلى ذلك  ،والتطور في ذلك السوق

الذي يقيس  اإلجمالي. ويتم قياس حجم السوق عن طريق نصيب الفرد من الناتج المحلي تتيح فرص جديدة لالستثمار

توجد عالقة بين هذين المقياسين واالستثمار  لدولة، وعدد السكان الذي يعتبر مؤشر لحجم السوق.الطلب الجاري في تلك ا

وهنالك حاجة  ،في االقتصاد القومي ا  هنالك تحسنأن  على ليدل ،قلاألعلى  أحدهماارتفاع  أوارتفاعهما فالمباشر،  األجنبي

 .(1112، ةوده) حاجات المواطنين إلشباعالمباشرة  األجنبيةلالستثمارات 

 االستقرار االقتصادي

فالدول التي تدير اقتصادها  ،المباشر األجنبيتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تعد من العناصر الرئيسية لجذب االستثمار  نإ

في حالة  أما .انخفاض االستثمارات المحلية والوطنية إلىتؤدي  يمكن أن ال تواجه اضطرابات اقتصادية ،بشكل سليم
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ترددهم في االستثمار في الدول التي  أوزيادة شكوك المستثمرين وسحب استثماراتهم  إلىيؤدي ذلك ف ،االقتصادية التقلبات

 .(1112، ةهود) أرباحهم مستوى على تؤثرمخاطر قد  تواجه

 لمباشرةا األجنبيةفي جذب االستثمارات  يساهمالوضع االقتصادي الذي  دراسةالمؤشرات االقتصادية المستخدمة ل أهممن و 

لتقلبات فا .المباشرة ةاألجنبيسعر الصرف: توجد عالقة عكسية بين تقلبات سعر الصرف واالستثمارات يلي؛ أوال ،  ما

المباشرة في الدول المضيفة،  األجنبيةلعوائد االستثمارات  تغيرات في األرباح النسبية إلىتؤدي  ،المفاجئة في سعر الصرف

 األرباحيؤثر معدل التضخم على حجم  معدل التضخم:ثانيا ،  المباشرة. األجنبيةستثمارات تقليل تدفقات اال إلىمما يؤدي 

ينتهي ذلك بفرض الدول و  ،وأنشطتهاحساباتها  إدارةمشاكل في  الشركات حيث تواجه ،موالاألوبالتالي على تدفق رؤوس 

يهتم  تنمية الموارد البشرية:ثالثا ،  ك الدولة.ركود اقتصادي في تل إلىمما يؤدي  ،للحد من التضخم طوارئالمضيفة برنامج 

الشركات متعددة الجنسيات تسعى لالستثمار في الدول النامية لالنتفاع . فةالمباشر بنوعية العمالة المحلي األجنبياالستثمار 

بمهارة ومستوى العاملة  األيديتتمتع أن  منها، أخرىتوفر عوامل كما يجب أن تفي تلك الدول،  األجوريزة انخفاض ممن 

جادةو ثقافة معين  المضيف  البلدضرورة اهتمام  إلى ضافةباإلهذا ا المستثمر لسهولة التواصل بينهما. هاللغة التي يتحدث ب ا 

في دولة يسودها عدم  أموالهمبالمخاطرة  إلى األجانبن و المستثمر  يميلال  االستقرار السياسي:رابعا ،  .طويربالبحث والت

هنالك قوانين وتشريعات تضمن أن  يعطي المستثمر انطباعا   ،توفر بيئة سياسية مستقرةف .األمانم االستقرار وانعدا

عرقلة االستثمار كوجود العوائق البيروقراطية  إلىتؤدي  أخرىهنالك عوامل أن  إالاستثماراتهم على المدى الطويل. 

تتجه  درجة االنفتاح االقتصادي على الخارج:سا ، خام تلك الدول. إلىالتي قد تحد من تدفق االستثمارات  واإلضرابات

على  اعتمادا   االنفتاحويتم قياس درجة  .نحو االقتصاديات التي تتمتع بدرجة عالية من االنفتاح األجنبية موالاألرؤوس 

 اإلجماليلمحلي ، نسبة مجموع الصادرات والواردات من الناتج ااإلجماليالعوامل التالية: نسبة الواردات من الناتج المحلي 

تحكم االستثمارات  وأنظمةوجود تشريعات  نإ قوانين االستثمار:سادسا ،  .اإلجماليونسبة الصادرات من الناتج المحلي 

قوانين واضحة ومستقرة وتتميز و تشريعي  إطار، حيث يجب وجود األجنبيةفي جذب االستثمارات  ا  مساهم يعتبر عامال  

مانات لحماية المستثمر خاصة وجود نظام يحمي الملكية الفكرية ووجود نظام قضائي قادر وجود ض إلى ضافةباإلبالشفافية 

يلعب وجود بنية  توفر بنية تحتية مالئمة: سابعا ، .األجنبيعلى تنفيذ القوانين وحل النزاعات بين الدولة المضيفة والمستثمر 

ال  .األجنبيةفي جذب االستثمارات  هاما   دورا   ،مضيفةلدول الفي اكالطرق والمطارات وشبكات االتصاالت  ،تحتية مناسبة
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والنقل ويساعد المستثمر في اختيار الموقع المناسب لممارسة  نتاجاإلتوفر بنية تحتية مناسبة يقلل من تكاليف أن  شك

 .(1112، ةهود) ةنتاجياإلعمليته 

 الدراسات السابقة 1.1

 إنتاجالمباشر على  األجنبيالتي أجريت حول آثار االستثمار  السابقة األدبيات بعض دراسة مراجعةالجزء من الهذا  يلخص

 .أخرىالعمالة وعوامل اقتصادية و قطاع التجارة الخارجية، و الدولة المضيفة، 

  نتاجالمباشر على اإل األجنبياالستثمار  أثرأدبيات سابقة حول  1.1.1

التغير في الناتج  احتسابيتم قياس النمو االقتصادي بو  ،ييعتبر الناتج المحلي اإلجمالي أداة لقياس النمو االقتصاد

نها زيادة الناتج المحلي اإلجمالي كتوفير أيجب توفير جميع الظروف التي من ش ،ذلك أجلمن و . المحلي اإلجمالي

 .(1111ناصور، ) األجنبيوتشجيع االستثمار بما فيه االستثمار  نتاجعناصر اإل

ولتوفير تكنولوجيا مناسبة  نتاجبكفاءة يجب استخدام تكنولوجيا متطورة ومالئمة لعملية اإل جنتااستخدام عناصر اإل أجلومن 

التحفيز على االختراع و  ،على البحث والتطوير اإلنفاقتشجيع و  ،تحسين جودة التعليمو  ،يجب توفير كفاءات إدارية

 ونا الحديثة للدولة المضيفة. وقد فسر النيوكالسيكيفي توفير التكنولوجي ا  مهم ا  دور  األجنبيلالستثمار أن  واالبتكار. حيث

 . (Huge, 1999) االقتصاد إنعاشدور كبير في  هالنمو االقتصادي هو التقدم التكنولوجي الذي ل أسباب أهم أن أحد

 س.كوب دوغال نتاجمع توظيف دالة اإللدول المتقدمة، من ا أخرىلدول النامية و من ا عينةباستخدام  أجريت دراسةوفي 

 اختالفاتة مع وجود نتاجيالمباشر والنمو االقتصادي واإل األجنبيهنالك عالقة طردية بين االستثمار دراسة أن وجدت ال

المباشر  األجنبيبشكل أفضل باالستثمار  أثرالنمو االقتصادي يتدراسة أن كما وجدت ال .بين الدول النامية والدول المتقدمة

 .(Tintin, 2010) ار اقتصاديفي حال وجود عمالة مؤهلة واستقر 

على نظرية النمو  المباشر على مستوى النشاط االقتصادي اعتمادا   األجنبياالستثمار  أثرفي تركيا حول  دراسة وأجريت

الناتج المحلي إجمالي  على إيجابيالمباشر له تأثير  األجنبياالستثمار أن  وتشير نتائج الدراسة إلىالنيوكالسيكية. 

نشاط تجارة و  ،نشاط المياه والكهرباءو نشاط الغاز، و حسن في القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية، وت ،اإلجمالي

 .(Durnel, 2012) ة العملإنتاجيعلى  إيجابي أثروجود  إلى ضافةباإل ،الجملة والتجزئة
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 دراسةجنوبية من خالل الفي كوريا المباشر على النمو االقتصادي  األجنبياالستثمار  أثرلمعرفة  أخرىتطبيقية  دراسةوفي 

 علىو في اإلنتاج هو قدرة االقتصاد سبب النمدراسة أن لخصت ال. التكنولوجيا والمهارات اإلدارية المرافقة لهذه االستثمارات

 .(Hong, 1997) اقتصادياتها إلى موالاالستفادة من التكنولوجيا والمهارات اإلدارية التي توفرت بسبب تدفق رؤوس األ

 ةالستثمار األجنبي المباشر وآثاره على إنتاجية اقتصاد الدولاربط دوافع كما أجريت دراسة في المملكة المتحدة حول 
تصنيف و ( 1997-1927عملت الدراسة على تحليل بيانات االستثمارات المتدفقة إلى المملكة المتحدة لألعوام ) .المضيفة

ضيفة باستخدام على إنتاجية اقتصاد الدولة الم هثر أاالستثمار وفحص  منافع االستثمار األجنبي المباشر اعتمادا على الد
ختلف تعلى إنتاجية اقتصاد المملكة المتحدة  أن آثار تثمار األجنبي المباشر إلى خلصت الدراسة. نموذج كوب دوغالس

االستثمار ميزة الملكية المعتمد على يجابية في حال كان الدافع وراء إ ا  االستثمار، حيث أن هنالك آثار  منباختالف الدافع 
عن الكفاءة واأليدي العاملة  التكنولوجيا القوية، في حين كان هنالك آثار سلبية لالستثمار األجنبي المباشر الباحث

 (.Driffield, 2007الرخيصة )

يقصد . و اإلنتاجيةالمباشر والنمو في  بين الصناعات على االستثمار األجنبي ابطاتر تفي دراسة أخرى حول دور الو 
سواء  فيما بين الصناعات طبيعة العالقة بين الشركات المحلية والشركات المملوكة لألجانب لنفس الصناعة بالترابطات

من حيث نقل المعرفة من الشركات األجنبية إلى الشركات المحلية باإلضافة وذلك ، كانت هذه الترابطات خلفية أو أمامية
ثر االستثمار األجنبي المباشر على إنتاجية الصناعات ذات داللة أوبينت الدراسة أن ذه الشركات. المنافسة فيما بين هإلى 

حيث وضحت أن االستثمار األجنبي المباشر يكون له  ترابطات،معنوية خاصة في الصناعات التي يوجد فيما بينها 
وذلك الن هذه الصناعات لديها القدرة  ،ت أقوىالصناعاتلك بين  الترابطاتاإلنتاجية كلما كانت  زيادةكبر في أمساهمة 

 ,Wangعلى اكتساب الخبرة المتضمنة في المدخالت الوسيطة المنتجة من قبل مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر )
2010.) 

 المال رأسالمباشر على  األجنبياالستثمار  أثردبيات سابقة حول أ 1.1.1

زيادة  إلىتؤدي  ،المباشرة األجنبيةفزيادة االستثمارات  .للدولة المضيفة ماليا  رأس ا  المباشر تكوين األجنبييعتبر االستثمار 

هناك احتمالية النخفاض أن  االستثمارات. إالإلنشاء هذه مالية الالزمة رأسوذلك نتيجة لزيادة األصول ال .ماليرأسالتكوين ال

أحيانا  يتم أنه ذلك، إلى أضف .المال رأسحجم على ال وذلك لتناقص عوائد ،معدل النمو في فترة ما بعد إنشاء المشروع

على  المال. واعتمادا   رأستراكم في  إلىوذلك ال يؤدي  ،األجنبيالطرف  إلىانتقال ملكية الشركة من الطرف المحلي 

فزيادة  .المال رأسالناتج المحلي اإلجمالي يعتمد على العمالة و فإن  ،كوب دوغالس نتاجنموذج سولو للنمو ودالة اإل

المباشر هو انتقال المعرفة  األجنبيلالستثمار  آخرتأثير يوجد و  .نتاجزيادة في اإل إلىتؤدي  ،المال رأسالعمالة أو 

 كبيرا   الشركات متعددة الجنسيات تولي اهتماما  أن  كما .ةنتاجيارتفاع األرباح وتحسين اإل إلىحيث يؤدي ذلك  ،والتكنولوجيا
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 ,Titin) مالية حديثةرأسأصول  مالية الموجودة واختراعرأسفي تحسين نوعية األصول ال ميساهمما  ،للبحث والتطوير

2010). 

 المباشر على العمالة واألجور األجنبياالستثمار  أثرأدبيات سابقة حول  1.1.1

ظيف جميع على تو  أيضا  إال أنها تعمل  ،العمالة والكوادر المؤهلة عنعلى الرغم من بحث الشركات متعددة الجنسيات 

تقليل نسبة البطالة في  إلىيؤدي مما  ،الروتينية وعمالة لألمن والنظافة نشطةعن عمالة لأل فهي تبحث أيضا   ،المستويات

مليون  11الشركات األمريكية لوحدها على تشغيل فقد عملت  .ير فرص عمل متنوعة لكافة العمالةوتوف ،الدول والنامية

مع مرور الوقت تؤدي زيادة ف ،المباشر يؤثر على مرونة سوق العمل األجنبيثمار االستأن  كما .1111عامل في عام 

 إلىالتكنولوجيا والمزايا التنافسية تؤدي أن  كما ،زيادة الطلب على األيدي العاملة المحلية إلىالشركات متعددة الجنسيات 

تتراوح ما  أعلى بنسبة ا  ت البريطانية تمنح أجور الشركاأن  الدراسات وجدتو . االعمالة المحلية وتحسين إنتاجيتهرفع مستوى 

% مقارنة مع الشركات 11بنسبة  تفوق إنتاجية الشركات البريطانيةالشركات المحلية في حين في % مقارنة 7و %1بين 

 .(1111العيد، ) المحلية

 المباشر على االستثمار المحلي جنبيأدبيات سابقة حول أثر االستثمار األ 1.1.1

زيادة النمو  إلىوبالتالي يؤدي  ،زيادة الناتج المحلي اإلجمالي إلىفإن زيادة االستثمار يؤدي  ،ريات االقتصاديةوفقا للنظ

ما يتم تمويل  غالبا  و . إن وجد ،جنبييشمل االستثمار كل من االستثمار المحلي واالستثمار األو  .واالنتعاش االقتصادي

عن طريق  االستثمارات هذه تمويل إلىيتم اللجوء  أنه أحيانا   إال ،نبيجة من طرف المستثمر األجنبياالستثمارات األ

مما يحرم  ،ةجنبياالستثمارات األ إلىذهاب جزء من االدخار  إلىيؤدي ذلك . و االقتراض من السوق النقدي للدولة المضيفة

المباشر لالستثمار المحلي في  جنبيمزاحمة االستثمار األ إلى ضافةباإل ،ن من فرصة تمويل استثماراتهمين المحلييالمستثمر 

المباشر أثر إيجابي من خالل تحفيز وتعزيز االستثمار المحلي  جنبيالدولة المضيفة. ومن الممكن أن يكون لالستثمار األ

تتسم معظم الشركات بقدرتها على إحالل  ،والتكامل. ففي حالة الدول المتقدمة اإلحاللحيث يطلق على هذه العالقة أثر 

في تعزيز النمو  يساهممما يمكن من حدوث أثر تكاملي مما  ،المباشر جنبيولوجيا المصاحبة لالستثمار األالتكن

 .(1111ناصور، ) االقتصادي في تلك الدولة

فقد  ،له مزاحما   سلالستثمار المحلي ولي المباشر يعد مكمال   األجنبياالستثمار أن  ها في اليابانوضحت دراسة تم إجراؤ 

. وفي (Bayoumi, 1997) مثلالموارد بشكل أزيادة النمو االقتصادي واستغالل  إلىالمباشر  األجنبيمار االستثأدى 
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 أن أثر تبين ،على بيانات مقطعية الالتينية اعتمادا   وأمريكاسيا آو  إفريقياتمت على اقتصاديات الدول النامية في  دراسة

 .(Agosin, 2000)ا للدولة ذاته أخرىزمنية إلى ترة ومن ف ،خرىألمن دولة  والتكامل كان مختلفا   اإلحالل

 المباشر على المالية العامة األجنبياالستثمار  أثرأدبيات سابقة حول  1.1.1

آخر و  إيجابيا   ا  تأثير المباشرة على إيراداتها العامة  األجنبيةالحوافز التي تقدمها الدولة المضيفة لجذب االستثمارات  تؤثر

هو  األجنبيةمبررات الدولة المضيفة لتقديم حوافز لتشجيع االستثمارات  أن، فيؤكد على ير اإليجابيفأما التأث .ا  سلبي

المرتفعة  بإرباحها عادة األجنبيةحيث تتميز االستثمارات  ،حصولها على إيرادات مالية تفوق تلك التي قامت بالتضحية بها

وجود بعض الرسوم  ذلك، إلى أضفعلى األرباح.  مرتفعة ائببجمع ضر  عندما تقوم الدولة المضيفةالمنفعة على بتعود و 

رسوم على الة كالضرائب على أجور العمال و نتاجيالتي تجنيها الحكومة نتيجة ممارسة المستثمر بعض النشاطات اإل

دول المضيفة التي تقدمها ال الحوافز أهممن أن  فيؤكد على ،السلبي التأثيروأما  المباشرة. األجنبيةواردات االستثمارات 

تخفيض  إلىمما يؤدي  ،معينة ومنية لبعض الضرائب لفترة اتإعفاءأو تقديم لجذب االستثمارات هو تخفيض الضرائب 

 .(1112)بعداش، اإليرادات الحكومية 

أن الباحث )جاكوب(  فقد وجد المباشر على المالية العامة، األجنبياالستثمار  أثرحول  التطبيقية دراساتوبالنسبة لل

 ، وذلكق الخارجيةخاصة في أنشطتها الموجودة في األسوا أقلوفروعها تدفع ضرائب  األمريكيةالشركات متعددة الجنسيات 

 مليار 11نحو  الحكومة األمريكية خسرتأن  كما. ة أسعار التحويل للسلع والخدمات بين فروعهانتيجة استعمالها سياس

 واأللمانيةين فروع الشركات العالمية خاصة الشركات البريطانية والكندية جراء ممارسات سياسات التحويل ب أمريكيدوالر 

الشركات اليابانية بتقاضيها أقساط  إحدىتم اتهام و خالل فترة الثمانينات.  األمريكيةالتي كانت تعمل في الواليات المتحدة 

 .(1111، أبوقحف) األمريكيةحدة مرتين خالل العام على مخزونها من السيارات بفرعها في الواليات المت التأمين

 واختالفها عن الدراسات السابقة الحالية دراسةمميزات ال 1.1

في المباشر  األجنبياالستثمار  أثرتتطرق لقياس  دراسةأنها أول  عن الدراسات السابقة الحالية دراسةيميز ال إن أهم ما

بتفاصيل تبين خصائص مؤسسات االستثمار و  ،ينيعلى االقتصاد الفلسطالمؤسسات العاملة في األراضي الفلسطينية 

كما أنها الدراسة  .األجنبي المباشر ومقارنة أبرز مؤشراتها مع غيرها من المؤسسات العاملة في األراضي الفلسطينية

م للعا األراضي الفلسطينيةفي  العاملةالمباشر  األجنبيبيانات مقطعية لمؤسسات االستثمار  دراسةال تحللحيث  ،األحدث

  .أخرىمتغيرات اقتصادية و  على القيمة المضافة هذه المؤسسات أثرمدى  دراسةو  ،1111
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تطبيق النماذج المستخدمة في دراسة آثار االستثمار األجنبي  فإن ،التي تمت مراجعتها السابقة من األدبياتوكما اتضح 

ية ومستويات التقنية اإلنتاجاشر والتشغيل و المباشر على مؤشرات االقتصاد المختلفة )الناتج المحلي واالستثمار المب

.... الخ( يحتاج إلى سالسل زمنية كافية الطول. وال بد من اإلشارة هنا أن هذه السالسل الزمنية  اإلنتاجالمستخدمة في 

 اقتصرت هذه ،. لذلك1111غير متاحة في الحالة الفلسطينية؛ فبيانات مسح االستثمار األجنبي المباشر تبدأ بالعام 

الدراسة على إجراء مقارنة تفصيلية بين خصائص المؤسسات الفلسطينية التي فيها استثمار أجنبي مباشر وخصائص تلك 

 المؤسسات التي اقتصر االستثمار فيها على رأس المال المحلي فقط.
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 الثالث لفصلا

عام الفلسطينية العاملة في األراضي المباشر في المؤسسات  جنبياألواقع االستثمار 

2102 

واقع الجزء الثاني  يصفهذا الفصل، في حين  وأهداف أجزاء. يتناول الجزء األول مقدمة أربعةيتكون هذا الفصل من 

طريقة  ، فيبينالثالث. أما الجزء 1111الفلسطينية عام  العاملة في األراضي لمؤسساتا المباشر في األجنبياالستثمار 

  أبرز النتائج اإلحصائية الوصفية. الرابعاول الجزء تني فيما احتساب المؤشرات اإلحصائية،

 1المقدمة 1.1

 إلىالمباشر الوافدة  جنبياألمؤسسات االستثمار أهم المؤشرات االقتصادية ل حولالمتوفرة بيانات الالفصل يوضح هذا 

مؤسسات االستثمار رات مع مؤشالمباشر  جنبياألمؤشرات مؤسسات االستثمار  مقارنة إلى ضافة، باإلاألراضي الفلسطينية

 .1111للعام األراضي الفلسطينية المحلي في 

مسح االستثمار األجنبي للمؤسسات المقيمة في المباشر كما تم تفصيله في بيانات  جنبييذكر أن رصيد االستثمار األ

س المال المدفوع، يعتمد على رأس المال الكلي للمؤسسات العاملة في األراضي الفلسطينية وليس رأ ،1111فلسطين عام 

قيمة رأس المال  إلى ضافةباإل ،والمبالغ المعاد استثمارها ،رأس المال إلىواإلضافات  ،أي أنه يشمل عالوات اإلصدار

 المدفوع في تلك المؤسسات.

األراضي  إلىالمباشر الوافدة  جنبياألمؤسسات االستثمار  ددع ؛التالية الهامة البيانات ويوفر لفصلهذا ا يستعرض

رأس المال رصيد و  ،المباشر جنبيورصيد االستثمار األ، عويضاتهموت العاملين عدد، و االقتصادي النشاط حسب لفلسطينيةا

، نتاجاإل قيمةو االقتصادية،  نشطةت القطاع الخاص في األاالمباشر ومؤسس جنبيالمدفوع لمؤسسات االستثمار األ

توزيعها حسب طريقة الدخل و  المضافة القيمة، و المستخدمة لخدماتوا السلع من (نتاجاإل مستلزمات) الوسيط االستهالكو 

المباشر حسب  جنبياألقيمة الضرائب التي يتم تحصيلها من مؤسسات االستثمار ، و المباشر جنبياأللمؤسسات االستثمار 

 المباشر. جنبياألبعض المؤشرات المستخلصة لمؤسسات االستثمار ، و النشاط االقتصادي

                                       

1
 تم استثناء منشآت االستثمار األجنبي المباشر لنشاط الزراعة لعدم توفر بيانات عنه 
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كما أنها تساعد متخذي القرارات وصانعي  .للبحث والتحليل االقتصادي أداة ،وفير البيانات المذكورة أعالهت تعتبر عملية 

 إلىالمباشر الوافد  جنبياألال سيما االستثمار  ،السياسات في اتخاذ اإلجراءات الالزمة فيما يخص سياسات االستثمار

 .األراضي الفلسطينية

 2102الفلسطينية عام األراضي  العاملة في لمؤسساتا باشر فيالم جنبياألواقع االستثمار  1.1

وانين سن ق أسوة بباقي الدول من خالل جنبياألعملت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تأسيسها على تشجيع االستثمار 

وندرس في هذا . المباشر في فلسطين جنبياأل، كما شكلت لجنة وطنية لتطوير قوانين لتشجيع االستثمار لتشجيع االستثمار

الحوافز التي منحها قانون االستثمار الفلسطيني للمستثمر  أهمالمباشر في فلسطين، و  جنبياألوضع االستثمار الجزء 

 المباشر في فلسطين. جنبياألالتعرف على المعوقات التي يواجهها المستثمر و  جنبياأل

 2 ضي الفلسطينيةاألرافي للمؤسسات العاملة المباشر  جنبياألاالستثمار  1.1.1

 جنبياأل، بلغ رصيد االستثمار 1111لعام  للمؤسسات المقيمة في فلسطين جنبياألعلى تقرير مسح االستثمار  اعتمادا  

في حين بلغ  ،مليون دوالر أمريكي 111في الخارج نحو المستثمر  العاملة في األراضي الفلسطينيةللمؤسسات  المباشر

مليون دوالر  1,463نحو العاملة في األراضي الفلسطينية في المؤسسات  من الخارج الوافد جنبياألرصيد االستثمار 

الوافدة  ةجنبياألاالستثمارات إجمالي  % من56باشر نحو الم جنبياألحيث بلغت نسبة االستثمار  ،1111أمريكي في العام 

جغرافيا  في الضفة  تلك االستثمارات زتترك .خرىاالستثمارات األ إلى إضافةوالتي تشمل استثمارات الحافظة  من الخارج

في أدوات  خرى% واالستثمارات األ11والتي بلغت نسبتها حوالي  جنبياألالنسبة المتبقية استثمار الحافظة  وتمثل .الغربية

 جنبياألالنمو في االستثمار  1-1يوضح الشكل  .%12والتي بلغت نسبتها حوالي  كالقروض والودائع من الخارج الدين

 .1111-1111باشر للفترة الم

 

 

                                       

: 1111لعام  مسح االستثمار األجنبي للمؤسسات المقيمة في فلسطين. (1111) .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية 2

 فلسطين. –نتائج أولية. رام ااهلل 
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 2102-2101لألعوام  األراضي الفلسطينيةالمباشر للمؤسسات المقيمة في  جنبياأل: رصيد االستثمار 0-3شكل 

 )القيمة بالمليون دوالر(

 

لعام  يمة في فلسطينللمؤسسات المق جنبياألمسح االستثمار . (1111) .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينيةالمصدر: 
 فلسطين. –: نتائج أولية. رام ااهلل 1111

 

فتشير البيانات أن ، األراضي الفلسطينيةالمقيمة في  المؤسساتفي أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لهذه االستثمارات  

، علما  أن المباشرة ةبيجناألاالستثمارات إجمالي  % من21نحو  شكلت المباشرة المتدفقة من األردن ةجنبياألاالستثمارات 

فيما توزعت النسب المتبقية على  ،% من الواليات المتحدة األمريكية3و% من مصر، 5و دولة قطر، ها تدفقت% من9

 .أخرىاإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول 

  الفلسطينية األراضيالمباشر في  جنبياألحوافز االستثمار  1.1.1

وتكمن أهمية التشريعات في أنها  .في إيجاد مناخ استثماري مالئم تساهمنين والتشريعات من أهم العوامل التي تعد القوا

الفلسطينية بسن القوانين التي تعمل  الحكومةوتقلل درجة المخاطرة على المستثمر. وقد قامت  ،االقتصادية نشطةاأل تنظم

يمكن أوال ،  ؛بما يلي 1111حسب قانون عام  وافزحهذه المكن تلخيص ، وياألراضي الفلسطينيةعلى تشجيع االستثمار في 

يمنح جميع المستثمرين التمتع بمزاياه سواء  أنه قانون االستثمار الفلسطيني االستثمار في جميع القطاعات االقتصادية، كما

 العتبة من أقلمال رأسب التي تعمل ةبيجناألوقد استثنى القانون المصارف واالستثمارات  .ا  أجنبيأو  كان المستثمر فلسطينيا  

المال  رأسلغى عتبة ف ،مة المعلوماتظ، وحدد خصوصية للمؤسسات العاملة في أنألف من قانون تشجيع االستثمار 111

من الضرائب والجمارك على  ينالمستثمر القانون أعفى ثانيا ،  .يزيد عن خمسة عمالأن  واستبدلها بعدد العاملين واشترط

 القانون منحثالثا ،  لثابتة، كما خفض نسبة الضرائب والجمارك على قطع الغيار المستوردة الالزمة للمشروع.األصول ا
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ن تزيد القيمة أللتصدير و  أكثرها أو إنتاج% من 11يكون أن  ات إضافية للمشاريع التي تكون موجهة للتصدير بشرطإعفاء

وجه قانون حوافز للمستثمرين في قطاع الزراعة المالمنح عا ، راب ها.إنتاج% عن تكاليف 11المضافة الوطنية بنسبة 

عفاءللتصدير، و  كفل القانون حقوق المستثمر خامسا ،  .من الضرائب أو التربية الحيوانية النباتيةللعاملين في الزراعة  ا 

منحت القوانين ، سادسا   ، حيث منع مصادرة أي استثمار أو أي إجراء يفقد المستثمر السيطرة على مشروعه.جنبياأل

حريته في تحويل  جنبياألقانون للمستثمر الضمن سابعا ،  حق اإلقامة الدائمة في فلسطين. جنبياألالفلسطينية المستثمر 

، بشرط المعاملة بالمثل من قبل موالرية التامة في تنقل رؤوس األاألرباح أو األجور مع الح أو المال، رأسسواء  موالاأل

 .(1111)الدودة،  جنبياألمر ثعمل على تسهيل اإلجراءات الحكومية للمستنا ، ثام دولة المستثمر.

  األراضي الفلسطينيةالمباشر في  جنبياألمعوقات االستثمار  1.1.1

القيود  إلى ضافةباإل المباشر، يقع االقتصاد الفلسطيني تحت تأثير التبعية المباشرة لالقتصاد اإلسرائيلي بسبب االحتالل

سرائيل. كماالمفروضة ع أن  لى التجارة الخارجية الناجمة عن بروتوكول باريس االقتصادي الموقع بين السلطة الفلسطينية وا 

األراضي مما يحد من التنمية واالستثمار في ألراضي الفلسطينية لاالحتالل اإلسرائيلي يتحكم بجميع المعابر البرية والبحرية 

 .(1112)نصر، الفلسطينية

 :يجازها بما يليإيمكن  المباشر معوقات خارجية ومعوقات داخلية جنبياأل يواجه االستثمار

تواجه من أهم المعيقات التي  األراضي الفلسطينيةمني في يعتبر عدم وجود استقرار سياسي وأ ؛المعوقات الخارجية: أوال

غالالسيطرة اإلسرائيلية على المعابر الفلسالمباشر، كذلك  جنبياألاالستثمار  عدم وجود و قها بشكل دائم ومتكرر، طينية وا 

يني لدولة االحتالل تبعية االقتصاد الفلسطالتي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي، و ميناء بحري أو مطارات دولية بسبب القيود 

عدم تفعيل االتفاقيات و  وخاصة قطاع غزة، األراضي الفلسطينيةالحصار االقتصادي المفروض على واقتصادياتها، و 

 .(1112)نصر،  فاعلةالنقدية اللسياسات في افلسطين  ة، وعدم استقالليةاالقتصادي

لجذب  اتصاالت وشبكات المياه والكهرباءو عدم توفر بنية تحتية كافية ومالئمة من طرق،  ؛المعوقات الداخليةثانيًا: 

العالية المفروضة على القروض  الفوائدالقطاع العام والوظيفة العمومية، و  عدم فاعليةالمباشر، كذلك  جنبياألاالستثمار 

، األراضي الفلسطينيةخاصة بتشجيع االستثمار في عدم استكمال التشريعات التثمرين، و والتسهيالت االئتمانية الممنوحة للمس
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األراضي عدم فاعلية الترويج للفرص االستثمارية المتاحة في ين المستثمرين المحليين واألجانب، و ضعف التشبيك بو 

 .(1112)نصر،  وخاصة فيما يتعلق بالمستثمرين األجانب الفلسطينية

غياب أن  حول بيئة االستثمار في األراضي الفلسطينية 1111قام بتنفيذها البنك الدولي في العام  دراسةبينت نتائج 

عوبة التنقل يليهما ص ،األراضي الفلسطينيةاالستقرار السياسي واالستقرار االقتصادي يعتبران أهم عائقين لالستثمار في 

كضعف الحصول على التمويل، وعدم فاعلية السياسات العامة، ووجود الفساد  أخرىوجود عوائق  إلى ضافةباإل ،والحركة

 (. 1117في القطاع العام )مكحول، 

 جنبياألمالئم لالستثمار خاصة االستثمار غير غير مشجع و  األراضي الفلسطينيةالمناخ االستثماري في أن  من المالحظ

، فاستكمال القوانين المشجعة لالستثمار والآلثار المترتبة عليه بسبب المعوقات التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي ،المباشر

المباشرة أصبح حاجة ملحة لخلق بيئة استثمارية مناسبة لالستثمار في  ةجنبياألوتبني سياسات حديثة لجذب االستثمارات 

 .األراضي الفلسطينية

 حصائيةتساب المؤشرات اإلطريقة اح 1.1

 : التالية يةضالصيغ الرياحسب  حصائيةاحتساب المؤشرات اإل تم

  بأجر / عدد العاملينالعاملين تعويضاتالعاملين =  تعويضاتمن  بأجر لعاملنصيب ا 

  عدد العامليننتاج= اإل مساهمة العامل في اإلنتاج / 

  ة/ عدد العاملين= القيمة المضاف مساهمة العامل في القيمة المضافة 

  نصيب المؤسسة من الضرائب المدفوعة = الضرائب المدفوعة/ عدد المؤسسات 

   عدد العاملينالمدفوع  المال رأس=  المدفوع المال رأسنصيب العامل من / 

  المدفوع المال رأس/ نتاج= اإل المدفوع المال رأسة إنتاجي 
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 :الوصفية حصائيةالنتائج اإل أبرز 1.1

العاملة المباشر  جنبياألالمؤشرات االقتصادية لمؤسسات االستثمار  همأل حصائيةالنتائج اإل جزء من الدراسةهذا ال عرضي

هم المؤشرات االقتصادية لكل ألمقارنة نظرة إضافة إلى حسب النشاط االقتصادي،  1111لعام  يةفلسطيناألراضي الفي 

 ار المحلي. االستثممؤسسات المباشر و  جنبياألاالستثمار  مؤسسات من

 

لعام  يةفلسطينالعاملة في األراضي ال المباشر جنبياألأهم المؤشرات االقتصادية لمؤسسات االستثمار  1.1.1

2102 

 عدد المؤسساتأواًل: 

بما نسبته  مؤسسة 11نحو  1111عام  األراضي الفلسطينيةالمباشر العاملة في  جنبياألبلغ عدد مؤسسات االستثمار 

 نشطةموّزعة على مختلف األ ،1111عام  األراضي الفلسطينيةجمالي عدد المؤسسات العاملة في % من إ1.11حوالي 

هي )المالية  أنشطةفي ثالث  المباشر جنبياأل% من مؤسسات االستثمار 77االقتصادية باستثناء نشاط الزراعة. توّزع 

% 1من  أقل) جنبياألة بيئة  خصبة  لالستثمار (. في حين لم يشكل نشاط التجارة الداخليوالصناعة، والخدمات، التأمينو 

النقل والتخزين، المعلومات  أنشطةأما  في االقتصاد المحلي ه( رغم أهميتالمباشر جنبياألمؤسسات االستثمار إجمالي  من

 .المباشر جنبياألجمالي مؤسسات االستثمار من إ% 12ما يقارب  شكلتفقد  نشاءاتو اإلواالتصاالت 

أن  العاملة في الضفة الغربية مع تلك العاملة في قطاع غزة، نجدالمباشر  جنبياألمؤسسات االستثمار  عند مقارنة عدد

نعزي ذلك لألوضاع السياسية الصعبة التي يمكن و  .عددها في الضفة الغربية هو خمسة أضعاف المؤسسات في قطاع غزة

انكماش الناتج المحلي اإلجمالي في  إلى ائيل على القطاعشنها إسر تالتي  الحروب المتتابعةت أدّ  فقديعاني منها القطاع. 

 .1111% عام 1.1بنسبة  األراضي الفلسطينيةتراجع الناتج المحلي اإلجمالي في  إلىى % الذي بدوره أدّ 11غزة بنسبة 

راضي األالمباشر قليل مقارنة بالعدد الكلي للمؤسسات العاملة في  جنبياألوهذا يعني أن عدد مؤسسات االستثمار 

 .مقارنة بعددها مرتفعة المدفوع المال رأستها في مساهمحصة بينما  ،الفلسطينية
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حسب النشاط  األراضي الفلسطينيةالمباشر العاملة في  جنبياأل: التوزيع النسبي لمؤسسات االستثمار 2-3شكل 
 2102االقتصادي للعام 

 
 .ت غير منشورة()بيانا ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 رأس المال المدفوعالمباشر و  جنبياالستثمار األثانيًا: رصيد 

% 17أي ما نسبته  مليار دوالر أمريكي 1.7المباشر ب  جنبيقدر رصيد رأس المال المدفوع في مؤسسات االستثمار األ

والذي بلغ حوالي  سطينية،األراضي الفلمن إجمالي رصيد رأس المال المدفوع في مؤسسات القطاع الخاص العاملة في 

وقد  .مليار دوالر أمريكي رصيد رأس المال المدفوع لمؤسسات االستثمار المحلي 2.9مقابل  الر أمريكيو مليار د 11.1

 جنبيمن رصيد رأس المال المدفوع في مؤسسات االستثمار األ %11المباشر ما نسبته  جنبياالستثمار األ رصيد شكل

االستثمار  ساهم رصيد وقد .فيما اعتبرت النسبة المتبقية استثمارا  محليا  بشكل رئيسي ،لنصفأي بنسبة تفوق ا ،المباشر

 .القطاع الخاص وهي نسبة منخفضة من رصيد رأس المال المدفوع في مؤسساتفقط  %2 ما نسبتهبالمباشر  جنبياأل

ع في مؤسسات القطاع الخاص، فقد ساهمت أما بالنسبة للتوزيع النسبي حسب النشاط االقتصادي لرصيد رأس المال المدفو 

التجارة  أنشطةساهمت . و % من إجمالي رأس المال المدفوع في تلك المؤسسات11الخدمات بالنسبة الكبرى وبنحو  أنشطة

 النقل أنشطة أنشطة%، ثم 17المالية والتأمين بنسبة  أنشطة% ثم 19الصناعة بنسبة  أنشطة%، تلتها 11الداخلية بنسبة 

 %.1نشاءات بنسبة اإل أنشطةوأخيرا   %،9واالتصاالت بنسبة  والمعلومات نوالتخزي
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في العاملة مؤسسات االستثمار المحلي المباشر و  جنبيرأس المال المدفوع لمؤسسات االستثمار األرصيد : 3-3شكل 
 2102األراضي الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي للعام 

 )القيمة بالمليون دوالر(

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

)رصيد رأس المال المدفوع لمؤسسات  يتبين من هذا التوزيع لرصيد رأس المال المدفوع في مؤسسات القطاع الخاص

 نشطةألهمة اأن نسبة مسا إلى رصيد رأس المال المدفوع لمؤسسات االستثمار المحلي( إضافةالمباشر  جنبياالستثمار األ

 ،رأس المال المدفوع، مقاسا  بوهذا يدلل ان االستثمار .%72جماال  قد بلغت حوالي إ، عدا الصناعة واإلنشاءات، الخدمية

 في القطاع الخاص يتركز بدرجة عالية في القطاعات غير الصناعية.

المباشر،  جنبيي مؤسسات االستثمار األرأس المال المدفوع فرصيد أما بالنسبة للتوزيع النسبي حسب النشاط االقتصادي ل

من % 19 شكلتو % من إجمالي رأس المال المدفوع في تلك المؤسسات، 11المالية والتأمين بنحو  أنشطةفقد ساهمت 

 أنشطة ويأتي بعد أنشطة المالية والتأمين .إجمالي رصيد رأس المال المدفوع لذلك النشاط في مؤسسات القطاع الخاص

% من إجمالي رأس المال المدفوع في مؤسسات االستثمار 11ساهمت بنسبة  التيوالمعلومات واالتصاالت النقل والتخزين 

أما  .% من إجمالي رصيد رأس المال المدفوع لذلك النشاط في مؤسسات القطاع الخاص19شكلت و المباشر،  جنبياأل

المباشر،  جنبيمؤسسات االستثمار األ% من إجمالي رأس المال المدفوع في 7بنسبة  تفقد ساهم ،الصناعة أنشطة
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الخدمات  أنشطةساهمت و  .% من إجمالي رصيد رأس المال المدفوع لذلك النشاط في مؤسسات القطاع الخاص1شكلت و 

% من إجمالي رصيد رأس 1شكلت المباشر، و  جنبي% من إجمالي رأس المال المدفوع في مؤسسات االستثمار األ7بنسبة 

% من إجمالي رأس المال 1اإلنشاءات بنسبة  أنشطةساهمت . و نشاط في مؤسسات القطاع الخاصالمال المدفوع لذلك ال

% من إجمالي رصيد رأس المال المدفوع لذلك النشاط في 11المباشر، وشكلت  جنبيالمدفوع في مؤسسات االستثمار األ

من إجمالي رأس المال المدفوع في % فقط 1التجارة الداخلية بنسبة  أنشطة ، ساهمتأخيرا  و  .مؤسسات القطاع الخاص

% فقط من إجمالي رصيد رأس المال المدفوع لذلك النشاط في 1.1المباشر، وشكلت مانسبته  جنبيمؤسسات االستثمار األ

 .مؤسسات القطاع الخاص

ي المباشر العاملة في األراض جنبيمؤسسات االستثمار األلرأس المال المدفوع رصيد ل: التوزيع النسبي 4-3شكل 
 2102الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي للعام 

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

المالية  أنشطةالمباشر يتركز في  جنبيلمؤسسات االستثمار األ ،رأس المال المدفوع، االستثمارأن  ،تضح مما سبقي

المباشر  جنبيواالتصاالت، فيما اعتبر رأس المال المدفوع لمؤسسات االستثمار األوالتأمين، والنقل والتخزين والمعلومات 

 الخدمات. أنشطةيضا  مع أبشكل رئيسي، ويتشابه في ذلك  محلي التجارة الداخلية رأسمال أنشطة في

 جنبيار األرصيد رأس المال المدفوع في مؤسسات اإلستثم كنسبة من المباشر جنبيوعند مقارنة رصيد االستثمار األ

 أنشطةساهمت فقد  ،االقتصادية نشطةمستوى األعلى  اع الخاصالمباشر ورصيد رأس المال المدفوع في مؤسسات القط

% من رصيد 11و المباشر جنبيمؤسسات االستثمار األ % من إجمالي رأس المال المدفوع في21المالية والتأمين بنحو 

% من 71التجارة الداخلية التي ساهمت بنسبة  أنشطةتلتها  .لقطاع الخاصرأس المال المدفوع لذلك النشاط في مؤسسات ا
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% فقط من رصيد رأس المال المدفوع لذلك 1.1المباشر و جنبيإجمالي رأس المال المدفوع في مؤسسات االستثمار األ

لي رأس المال % من إجما19والتي ساهمت بنسبة الصناعة  أنشطةويأتي بعد ذلك  .النشاط في مؤسسات القطاع الخاص

من رصيد رأس المال المدفوع لذلك النشاط في مؤسسات فقط % 1و المباشر جنبيؤسسات االستثمار األالمدفوع في م

سات االستثمار % من إجمالي رأس المال المدفوع في مؤس19فقد ساهمت بنسبة  ،الخدمات أنشطةأما  .القطاع الخاص

. وساهمت المال المدفوع لذلك النشاط في مؤسسات القطاع الخاصمن رصيد رأس  فقط %1المباشر وحوالي  جنبياأل

المباشر،  جنبي% من إجمالي رأس المال المدفوع في مؤسسات االستثمار األ11نسبة ب النقل والتخزين واالتصاالت أنشطة

 اإلنشاءات أنشطة ، ساهمتأخيرا  و  .% من رصيد رأس المال المدفوع لذلك النشاط في مؤسسات القطاع الخاص11وشكلت 

% فقط من رصيد رأس 1المباشر و جنبيسسات االستثمار األ% فقط من إجمالي رأس المال المدفوع في مؤ 11بنسبة 

 المال المدفوع لذلك النشاط في مؤسسات القطاع الخاص.

الوافد  لسطينيةاألراضي الففي المؤسسات العاملة في  من رأس المال المدفوع المباشر جنبياالستثمار األ إجمالي رصيد بلغ

المكان األنسب الستثمار  التأمينالمالية و  وجد المستثمرون في نشاط . وقدمليون دوالر أمريكي 277نحو  الخارجمن 

حظي . و 1111د لعام الوافالمباشر  جنبياالستثمار األ رصيد ثلثيبما يزيد عن  التأمين، حيث حظي نشاط المالية و أموالهم

الخدمات  أنشطة% ثم 2الصناعة بنسبة  أنشطةتلتها ، ومات واالتصاالت بنسبة تقارب الخمسزين والمعلنشاط النقل والتخ

الوافد بنسب متفاوتة ال  األجنبي المباشر المال رأسضئيلة من قيمة  خرىاأل نشطةفيما كانت حظوظ األ%، 1بنسبة 

المالية  أنشطةحققها األرباح التي تارتفاع  إلى إضافةالسبب في ذلك النخفاض المخاطرة يمكن أن يعود و  %.1 تتجاوز

 .النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالتأنشطة والتأمين، و 
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في األراضي الفلسطينية حسب  العاملة في المؤسسات المباشر جنبيلرصيد االستثمار األ: التوزيع النسبي 5-3شكل 
 2102النشاط االقتصادي للعام 

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الفلسطيني  الجهاز المركزي لالحصاءالمصدر: 

  عدد العاملينًا: ثالث

باستثناء  األراضي الفلسطينيةفي  العاملة االقتصادية نشطةالقطاع الخاص في مختلف األمؤسسات بلغ عدد العاملين في 

غيل ما يزيد على في تش المباشر جنبياألمؤسسات االستثمار  ساهمت. و ألفا   127حوالي  1111خالل عام  نشاط الزراعة

إجمالي  منوهي مساهمة بسيطة % فقط 1.1ه ، أي ما نسبتالتأمينيعمل غالبيتهم في مؤسسات المالية و  تسعة آالف عامل

جمالي إمقارنة ب المباشر جنبياألعدد مؤسسات االستثمار قلة  إلىذلك  ويعود .القطاع الخاص مؤسسات في عدد العاملين

 عدد مؤسسات القطاع الخاص.

خلق مزيد من فرص العمل الستيعاب العاطلين عن العمل، إذ تشير  إلىملحة األراضي الفلسطينية، تبدو الحاجة في 

رافق ذلك و  ،1111% عام 11 إلىلتصل  1111% عام 11ارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة من  إلىاإلحصائيات 

 .1111% في عام 11.9 إلىلتصل % 11حوالي  1111عام حيث بلغت ارتفاع في نسبة البطالة بثالث نقاط مئوية 
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األراضي الفلسطينية المباشر العاملة في  جنبياأل: التوزيع النسبي لعدد العاملين في مؤسسات االستثمار 2-3شكل 
 2102حسب النشاط االقتصادي للعام 

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 تعويضات العاملين بأجر: رابعاً 

 . ويأتيمليون دوالر أمريكي 171المباشر حوالي  جنبياألقيمة تعويضات العاملين بأجر في مؤسسات االستثمار بلغت 

بالنصف اآلخر من  ساهمت خرىاالقتصادية األ نشطةاأل علما  أن، التأمينالمالية و  أنشطة مننصف هذه التعويضات 

يتلقون معظم أجورهم  المباشر جنبياألالعاملين في مؤسسات االستثمار أن  جدر اإلشارة إلىوتتعويضات العاملين بأجر. 

 . تعويضات العاملينإجمالي  % فقط من11على شكل مبالغ نقدية، إذ بلغ حجم المزايا العينية واالجتماعية حوالي 

% 11بأجر ما نسبته  المباشر جنبياألعلى مستوى االقتصاد الكلي، تشكل تعويضات العاملين في مؤسسات االستثمار 

إجمالي  % من1االقتصادية للقطاع الخاص، بينما تشكل ما يقارب  نشطةتعويضات العاملين بأجر في كافة األإجمالي  من

انخفاض عدد تلك المؤسسات  إلىمنخفضة النسبة ال ويمكن أن تعزى هذه. 1111الناتج المحلي وفقا  الحصائيات عام 

ذاو  .ات القطاع الخاصمقارنة بعدد مؤسس من حيث عدد  المباشر جنبياألما قورنت بمساهمة مؤسسات االستثمار  ا 

ن نسبة تعويضات العاملين بالمقارنة مع عدد أنجد  ،جمالي عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاصإ إلىالعاملين 

يرجع قد و  .سات القطاع الخاص عموما  هي أعلى من نظيرتها في مؤس المباشر جنبيالعاملين في مؤسسات االستثمار األ

كونها مؤسسات كبرى لديها القدرة على دفع  المباشر جنبياألأجور العاملين في مؤسسات االستثمار متوسط ذلك الرتفاع 

 املين في مؤسسات القطاع الخاص عموما .أجور العمتوسط مقارنة ب أجور أعلى
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حسب  في األراضي الفلسطينية المباشر العاملة جنبياألتثمار جر في مؤسسات االستعويضات العاملين بأ: 7-3شكل 
 )القيم بالمليون دوالر أمريكي( 2102النشاط االقتصادي للعام 

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 نتاجاإل ًا: خامس

ساهمت  .مليون دوالر أمريكي 271حوالي  راضي الفلسطينيةاألالمباشر في  جنبياألمؤسسات االستثمار  إنتاجإجمالي  بلغ

نسبة أن  على الرغم من نتاجاإلإجمالي  % من11النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت وحدها بما يقارب  أنشطة

وقد تكون  .المباشر جنبياألمؤسسات االستثمار إجمالي  % من11تشكل حوالي  نشطةؤسسات العاملة في هذه األالم

أحد نتاج لتقنيات الحديثة المستخدمة في اإلا إلى إضافة ،األراضي الفلسطينيةتصاالت الخلوية المرتفعة في عار اإلأس

 النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت. أنشطةأسباب هذا االرتفاع في إنتاج 

ذا ما قورن في  سات العاملة في القطاع الخاصإنتاج المؤس بإجمالي المباشر جنبياألمؤسسات االستثمار  إنتاجإجمالي  وا 

، وهي وذلك النخفاض عدد مؤسسات االستثمار االجنبي المباشر ،فقط %2 ما نسبته فإنه يعادل ،األراضي الفلسطينية

العقارية  نشطةاقتصادية على مستوى االقتصاد الكلي كنشاط النقل والتخزين واأل أنشطةبذلك  لكنها تفوق منخفضةنسبة 

 واإليجارية.
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حسب األراضي الفلسطينية المباشر العاملة في  جنبياألفي مؤسسات االستثمار  نتاج: التوزيع النسبي لل 8-3شكل 
 2102للعام  النشاط االقتصادي

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 االستهالك الوسيط: سادساً 

مليون  121حوالي األراضي الفلسطينية في العاملة المباشر  جنبياأللمؤسسات االستثمار االستهالك الوسيط إجمالي  بلغ

نظرا  لطبيعة  الصناعة نشطةأل إنتاجكمدخالت  يتم استخدامهنصف اإلستهالك الوسيط أن  بّينت النتائجوقد  .دوالر أمريكي

النقل والتخزين  أنشطةحلت ثانيا  و  .ه األنشطةاإلنتاج والمخرجات السلعية التي تحتاج قيمة عالية من المدخالت في هذ

نسبة االستهالك  دراسةعند و . لتلك المؤسسات االستهالك الوسيطإجمالي  % من17واالتصاالت والمعلومات بما يقارب 

 نا( بمعنى؛ أن1.71هذه النسبة كانت األعلى لنشاط الصناعة )أن  نجد ،(Input Output Ratio) نتاجاإل إلىالوسيط 

النقل  أنشطةولكن كانت هذه النسبة متدنية في  .دوالر 11 ما قيمته نتاجدوالر إل 7.1بقيمة  إنتاجج مدخالت نحتا

لخامات المستخدمة في افقط، حيث طبيعة وتنوع  (1.1بواقع ) التأمينالمالية و أنشطة و  والتخزين واالتصاالت والمعلومات

وبما أن اإلنتاج في نشاطي  .الخدمية عموما   نشطةالمستخدمة في األ الصناعة عادة  ما تكون باهظة الثمن مقارنة مع تلك

فذلك  ،هو األعلى مقارنة بتدني استهالكهما من مدخالت اإلنتاج التأمينوالمالية و  النقل والتخزين واالتصاالت والمعلومات

التقنيات الحديثة  إلى إضافة رئيس سعار منتجاتها بشكلرباحا  عالية قد تنتج عن ارتفاع أن النشاطين يحققان أيعني أن هذي

 .في هذين النشاطين اإلنتاجالمستخدمة في 
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األراضي المباشر العاملة في  جنبياأل: التوزيع النسبي لالستهالك الوسيط في مؤسسات االستثمار 0-3شكل 
 2102للعام  حسب النشاط االقتصاديالفلسطينية 

 
 
 

 

 

 

 

 

 .)بيانات غير منشورة( ،1111لسطيني الجهاز المركزي لالحصاء الفالمصدر: 

، إذ شكلت المباشر جنبياألة في مؤسسات االستثمار نتاجيفي العملية اإل ةتنّوعت مدخالت االستهالك الوسيط المستخدم

استهالك بلغ . و ا  ما تستخدم في أنشطة الصناعةبوهي غال نتاجالخامات والمواد األولية ما يقارب نصف مدخالت اإل

تهالك الوسيط غالبا  ما تستخدم في أنشطة المالية والتأمين االسإجمالي  % من11.1الماء والكهرباء ما نسبته المحروقات و 

 وأنشطة الخدمات وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت، وهي أنشطة ذات طابع خدماتي.

األراضي المباشر العاملة في  يجنباأل: التوزيع النسبي لالستهالك الوسيط في مؤسسات االستثمار 01-3شكل 
 2102للعام  حسب مكوناتهالفلسطينية 

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 
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 القيمة المضافةًا: سابع

 ر أمريكيمليون دوال 191نحو األراضي الفلسطينية المباشر في  جنبياألالقيمة المضافة لمؤسسات االستثمار إجمالي  بلغ

لكافة  % من إجمالي القيمة المضافة9، واألراضي الفلسطينيةالناتج المحلي اإلجمالي في  منفقط % 1 حوالي لتشكل

القيمة المضافة، إجمالي  النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت نصف أنشطةتجاوزت حصة وقد  .االقتصادية نشطةاأل

. المباشر جنبياأللمؤسسات االستثمار  القيمة المضافةإجمالي  % من27 حوالي التأمينالمالية و  أنشطةلتشكل مع 

وعند المقارنة مع مؤسسات القطاع . المباشر جنبيلمؤسسات االستثمار األ% فقط 2الصناعة بنسبة  أنشطةساهمت و 

 التأمينلية و الماأنشطة والمعلومات واالتصاالت و  النقل والتخزين نشطةألالقيمة المضافة أن  تظهر النتائج ،الخاص

مليون دوالر أمريكي حصة   1,153مقارنة معمليون دوالر أمريكي  119 قد بلغتالمباشر  جنبياأللمؤسسات االستثمار 

 القيمة المضافة وهي نسبة تقارب النصف. أما %11أي بما نسبته  عموما   النشاطين ينهذلالقطاع الخاص  مؤسسات

مليون 1,710  مقارنة مع مليون دوالر أمريكي 11فقد بلغت  ،المباشر يجنبالصناعة لمؤسسات االستثمار األ نشطةأل

لبة وهذا يدلل أن الصفة الغا .فقط %1عموما  أي بما نسبته  اع الخاص لهذا النشاطدوالر أمريكي حصة مؤسسات القط

 ذات طبيعة خدمية وليست صناعية. هي المباشر  جنبيمؤسسات االستثمار األ نشطةأل

 األراضي الفلسطينيةالمباشر العاملة في  جنبياألفي مؤسسات االستثمار  للقيمة المضافةزيع النسبي : التو 00-3شكل 
 2102للعام  حسب النشاط االقتصادي

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 
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ما يزيد عن أن  النتائج تشير المباشر، جنبياألثمار مؤسسات االستل القيمة المضافة المتولدةعند تتبع توزيع الدخل من 

إجمالي  القيمة المضافة، بينما ما تبقى منإجمالي  % من19% هو فائض تشغيل، وبلغت تعويضات العاملين حوالي 11

 القيمة المضافة كان من نصيب الحكومة على شكل ضرائب يدفعها المنتجون والمستثمرون باختالف مسمياتها وتفاصيلها.

 

األراضي المباشر العاملة في  جنبياأل: التوزيع النسبي إلجمالي القيمة المضافة في مؤسسات االستثمار 02-3شكل 
 2102حسب توزيع الدخول للعام  الفلسطينية

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

رأس المال المدفوع في كل نشاط لمؤسسات  رصيد القيمة المضافة إلى بةنسدية من حيث االقتصا نشطةاأل إلىوعند النظر 

في  لى رصيد رأس المال المدفوع في مؤسسات القطاع الخاصنسبة القيمة المضافة إمقارنة مع  المباشر جنبياالستثمار األ

رأس المال  رصيد من نسبةعلى أعلى  تقد حاز  التجارة الداخلية أنشطة، يتضح أن 11-1كل نشاط كما في الشكل 

على  اإلنشاءات أنشطةزت احو  .%27% فيما بلغت هذه النسبة في مؤسسات القطاع الخاص 71 بما يساوي المدفوع

% فقط فيما بلغت هذه النسبة في مؤسسات القطاع 9بما يساوي  المباشر جنبيالنسبة األقل في مؤسسات االستثمار األ

 جنبيفقد بلغت النسبة لمؤسسات االستثمار األ ،االقتصادية نشطةألجمالي لكافة ا%. وعلى المستوى اإل91الخاص 

في مؤسسات القطاع يتضح من ذلك أن رأس المال المدفوع  .% لمؤسسات القطاع الخاص11% قابلها 11المباشر 

 .شرالمبا جنبيالخاص يولد ما يقارب ضعف القيمة المضافة مقارنة مع رأس المال المدفوع في مؤسسات االستثمار األ

متوسط قيمة رأس المال المدفوع فوق المباشر ي جنبيؤسسة االستثمار األمتوسط قيمة رأس المال المدفوع لم حيث أنو 

رأس المال المدفوع لمؤسسات االستثمار  يعني أن ارتفاع قيمة فإن ذلكضعف،  111بأكثر من لمؤسسة القطاع الخاص 

لضعف تغطية بيانات رأس المال  إضافةلهذا التفوق،  يا  يسا  رئببسمقارنة مع القطاع الخاص يعتبر المباشر  جنبياأل

 .المباشر لنفس المؤشر جنبيالمدفوع في مؤسسات االستثمار المحلي مقارنة مع التغطية الجيدة لمؤسسات االستثمار األ
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ر مقارنة مع نسبة تلك المباش جنبينتاج لمؤسسات االستثمار األاإل ارتفاع تكاليف االستهالك الوسيط نسبة  إلى كانكما 

ذلك سببا  في  الصناعة والتجارة الداخلية والخدمات أنشطةالتكاليف إلى اإلنتاج في مؤسسات القطاع الخاص وتحديدا  

 .التفوق

ومؤسسات القطاع المباشر  جنبياالستثمار األرأس المال المدفوع لمؤسسات ورصيد  القيمة المضافة: 03-3شكل 
 لف دوالر امريكي()القيم باأل  2102االقتصادي للعام حسب النشاط  ضي الفلسطينيةاألراالعاملة في  الخاص

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 الضرائب: ثامناً 

وهي كي، و مليون دوالر أمري 17المباشر حوالي  جنبياألبلغت قيمة الضرائب التي يتم تحصيلها من مؤسسات االستثمار 

نسبة ال تسهم بشكل فاعل  وهذه .1111عام  اإليرادات الضريبية المحلية للحكومةإجمالي  من %3 تمثل ما نسبتهبذلك 

تخزين المعلومات النقل وال أنشطة عن طريق الضرائبمعظم هذه يتم دفع . في حل مشكلة عجز الموازنة العامة

 جنبيالتي يتم تحصيلها من مؤسسات االستثمار األ % من الضرائب21بما نسبته  التأمينالمالية و  أنشطةواالتصاالت و 

تدفع  أخرى%، تليها ضرائب 19. تشكل ضريبة القيمة المضافة الحصة الكبرى من مجمل الضرائب بما يقارب المباشر

والضرائب على  التجارية، والتراخيص المهنية راضي والمباني، وتراخيص األعمالاإلنتاج كالضرائب المتكررة على األعلى 

 جنبياألمن قبل مؤسسات االستثمار  المدفوعة% من مجمل الضرائب 11ما يقارب شكلت  التيالتلوث والمعامالت الدولية 
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النقل  أنشطةأي أن  .1111 في العام ما تبقى على شكل رسوم جمركية على السلع المستوردة من الخارجيدفع و  .المباشر

وقد يعزى ذلك الرتفاع إنتاج  ،تدفع النسبة الكبرى من إجمالي الضرائب والمالية والتأمين ومات واالتصاالتلوالتخزين والمع

مما يعزز من قدرتها  ،خرىاالقتصادية األ نشطةإضافة إلى ضخامة رأس المال المستثمر فيها مقارنة مع األ نشطةهذه األ

ت ذات الدخل األعلى مما يفرض عليها مزيد من ارتفاع أرباحها تضعها في شرائج الفئا فإنعلى دفع مبالغ أعلى، كذلك 

 الضرائب.

األراضي المباشر العاملة في  جنبياألمؤسسات االستثمار  التي تدفعها: التوزيع النسبي إلجمالي الضرائب 04-3شكل 
 2102حسب النشاط االقتصادي للعام  الفلسطينية

 
 .غير منشورة()بيانات  ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 المباشر واالستثمار المحلي:  جنبياألاالستثمار نظرة مقارنة ألهم المؤشرات االقتصادية عن  1.1.1

للعام  األراضي الفلسطينيةفي  جنبياألالمؤشرات االقتصادية التي تتعلق باالستثمار  أبرزعرض في الجزء السابق تم 

ولرسم صورة أوضح لآلثار  .في االقتصاد الوطني تهاممساهمن حيث  بعض المؤشرات دراسةكما تمت و ، 1111

  كل منهما على االقتصاد المحلي. أثر دراسةال بّد من مقارنته باالستثمار المحلي، و  ،االقتصادية لالستثمار المباشر
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 2102للمؤسسات العاملة في األراضي الفلسطينية حسب نوع االستثمار للعام  االقتصاديةالمؤشرات أبرز : 0-3دول ج

االستثمار مؤسسات  المؤشر
 األجنبي المباشر

مؤسسات 
 االستثمار المحلي

 17 11 دوالر(ألف من القيمة المضافة( ) العامل مساهمةمتوسط انتاجية العامل )
 1.1 1.1 )دوالر( المدفوع متوسط انتاجية رأس المال

 71.1 11221.1 دوالر(ألف ) متوسط رأس المال المدفوع للمؤسسة
 11.1 121.1 دوالر(ألف رأس المال إلى العمل )نصيب العامل من رأس المال المدفوع( )معدل 

 460 57 ألف دوالر( (الضرائب المدفوعة
 4 871 دوالر(ألف  (الضرائب المدفوعةنصيب المؤسسة من 

 52 9140 دوالر(ألف  (نصيب المؤسسة من القيمة المضافة
 7 19 دوالر(ألف ) جر من تعويضات العاملينبأنصيب العامل 

 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 من تعويضات العاملين بأجر نصيب العاملأواًل: 

مؤسسات لاالقتصادية  نشطةفي جميع األ تعويضات العاملينإجمالي  من بأجر نصيب العاملأن  التحليل هرت نتائجأظ

االستثمار المحلي مؤسسات في  بأجر فاق نصيب العامل ، وقدألف دوالر أمريكي 19 غبل قد شرالمبا جنبياألاالستثمار 

بنصيب الفرد من الناتج  المباشر جنبياألفي مؤسسات االستثمار  بأجر نصيب العاملوعند مقارنة  .مرات ثالث بنحو

ما يقارب سبعة  إلىالفارق يصل أن  نجد ،1111باألسعار الجارية لعام  األراضي الفلسطينيةفي اإلجمالي المحلي 

من تعويضات العاملين في أنشطة بأجر سجل أعلى فارق لنصيب العمل ، األنشطة االقتصاديةعلى مستوى و أضعاف. 

مثيله في مؤسسات االستثمار  بضعفيفي مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر زاد حيث  ،النقل والتخزين واالتصاالت

مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر عن مؤسسات  تفوقتحيث  ،ي أنشطة المالية والتأمينسجل أقل فارق فو  .المحلي

% فقط، فيما حققت كل من أنشطة الصناعة وأنشطة اإلنشاءات وأنشطة الخدمات ما يقارب 11االستثمار المحلي بـ 

ر في األنشطة الثالثة إذ قدر متوسط نصيب العامل بأج .في المتوسط االستثمار المحلي ضعف ما تدفعه مؤسسات

آالف دوالر في مؤسسات  7ألف دوالر أمريكي في مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر مقابل  11المذكورة بنحو 

وقد يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع األجور النقدية والعينية مقابل انخفاض عدد العاملين في مؤسسات  .االستثمار المحلي

 .مقارنة بمؤسسات االستثمار المحلي المباشر جنبياالستثمار األ
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المباشر ومؤسسات االستثمار  جنبيلمؤسسات االستثمار األ من تعويضات العاملين بأجر نصيب العامل: 05-3شكل 
 )القيم باأللف دوالر أمريكي( 2102حسب النشاط االقتصادي للعام  األراضي الفلسطينيةفي العاملة  المحلي

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الحصاء الفلسطيني الجهاز المركزي لالمصدر: 

 مساهمة العامل في اإلنتاجثانيًا: 

مساهمة ب فيما يتعلق االستثمار المحليمؤسسات المباشر على  جنبياألاالستثمار مؤسسات تفوق  أخرىمرة  أظهرت النتائج

االستثمار مؤسسات في  اقيمته ونصفثالثة أضعاف ألف دوالر أمريكي مسجال   91نحو  ت، حيث بلغالعامل في اإلنتاج

المباشر الفارق األعلى  جنبيلمؤسسات االستثمار األ الصناعة أنشطةحققت  االقتصادية، نشطةعلى مستوى األو المحلي. 

ألف دوالر  112نحو  فيها مساهمة العامل في اإلنتاج ت، حيث بلغمقارنة بمؤسسات االستثمار المحلي في نفس النشاط

في  اإلنشاءات أنشطة تفوقت ،بخالف ذلكو  .االستثمار المحليمؤسسات ألف دوالر أمريكي في  17أمريكي مقابل 

مساهمة ، حيث سجل لنفس النشاط %1بنسبة  المباشر جنبياألمؤسسات االستثمار المحلي على مؤسسات االستثمار 

في مؤسسات  مثيلهعلى فقط دوالر  ألفيبمريكي متفوقا  ألف دوالر أ 19 في مؤسسات االستثمار المحلي العامل في اإلنتاج

تشابهت أنشطة المالية والتأمين لهذا المؤشر حيث بلغت لمؤسسات االستثمار األجنبي  وقد .المباشر جنبياألاالستثمار 

السبب قد يعود و  ،% فقط1.1ألف دوالر أمريكي متفوقة على مؤسسات االستثمار المحلي لنفس النشاط بنسبة  71المباشر 

تتشابه  ، من المتوقع أنلذلك .أن المؤسسات العاملة في أنشطة المالية والتأمين تعتبر شركات كبرى وعددها قليلفي ذلك 

تفوق أنشطة الصناعة ب في وقد يعزى السب. خصائصها سواء كانت مؤسسات استثمار أجنبي مباشر أو استثمار محلي

الصناعة لمؤسسات  أنشطةى العمالة الماهرة المستخدمة في لإ ضافةإ ،إلى التقنيات المتقدمة لمؤسسات االستثمار األجنبي

 اإلنشاءات أنشطةأما  .المباشر مقارنه بتلك المستخدمة في نفس النشاط لمؤسسات االستثمار المحلي جنبياالستثمار األ
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يقلل عدد العاملين  مما ،وخاصة ممتهني البناء غير المرخصين بالطابع العائلي التي تتسم مؤسسات االستثمار المحلي فيها

 ،لمؤسسة الواحدةلوالتي تشغل عدد أكبر من العاملين  عالية المأسسةالمباشر  جنبيفيها مقارنة مع مؤسسات االستثمار األ

لهذا القيمة األقل  أما .لنفس النشاط المحليفيها مقارنة مع مؤسسات االستثمار  مساهمة العامل في اإلنتاجيخفض  مما

ألف دوالر أمريكي محققا   19حيث سجل في مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر  ماتنشطة الخدته أسجلالمؤشر فقد 

إلى التقنيات  يعزى انخفاض هذا المؤشر في هذه األنشطةيمكن أن و  .في مؤسسات االستثمار المحلي مساهمتهضعف 

 لكبير في أنشطة الخدمات. المتواضعة ورأس المال المنخفض المستخدمة في اإلنتاج مقارنة بعدد العاملين ا

 

العاملة المباشر ومؤسسات االستثمار المحلي  جنبيلمؤسسات االستثمار األ مساهمة العامل في اإلنتاج: 02-3شكل 
 )القيم باأللف دوالر أمريكي( 2102في األراضي الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي للعام 

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 ة العامل في القيمة المضافةممساه ثالثاً 

في مؤسسات االستثمار  ألف دوالر أمريكي 11نحو  تبلغ مساهمة العامل في القيمة المضافةأن  التحليل هرت نتائجأظ

أربع ي ما يقارب أ ،ألف دوالر أمريكي 17االستثمار المحلي نحو مؤسسات في  افي حين بلغت قيمته ،المباشر جنبياأل

المباشر  جنبياألاالستثمار مؤسسات لصالح  نشطةاالقتصادية، هناك تفوق في جميع األ نشطةعلى مستوى األو . أضعاف

ارتفاع قيمة االستهالك بذلك يمكن تفسير و  ،% فقط1.1بنسبة  ا ،، حيث كان الفارق بسيطالمالية والتأمين أنشطةباستثناء 

أكبر من ارتفاع قيمة اإلنتاج في مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر في أنشطة المالية الوسيط وعدد العاملين بشكل 
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 مساهمة العامل في القيمة المضافة تبلغ فقد ،النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت أعلى فارق أنشطةسجلت و . والتأمين

ذلك قد يعود و  .االستثمار المحليمؤسسات في  ألف دوالر أمريكي 11ألف دوالر أمريكي مقابل  91نحو  نشطةهذه األفي 

تقنيات متقدمة تخفض التكاليف إضافة إلى ارتفاع  نشطةالمباشر في هذه األ جنبياستخدام مؤسسات االستثمار األإلى 

 فيها مساهمة العامل في القيمة المضافة تبلغ الخدمات أنشطة وفي .راضي الفلسطينيةأسعار النقل واالتصاالت في األ

مسجال  ضعف مثيله في مؤسسات االستثمار  المباشر جنبياألاالستثمار  مؤسسات ألف دوالر أمريكي في 11 نحو

يعزى السبب النخفاض هذا المؤشر في هذه األنشطة إلى التقنيات المتواضعة ورأس المال المنخفض قد و  .المحلي

 ات.المستخدمة في اإلنتاج مقارنة بعدد العاملين الكبير في أنشطة الخدم

المباشر ومؤسسات االستثمار المحلي  جنبيلمؤسسات االستثمار األ مساهمة العامل في القيمة المضافة :07-3شكل 
 )القيم باأللف دوالر أمريكي( 2102في األراضي الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي للعام العاملة 

 
 .منشورة()بيانات غير  ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 نصيب المؤسسة من الضرائب المدفوعة: رابعاً 

مقابل  ،دوالر أمريكيألف  17حوالي  1111عام  المباشر جنبياألمؤسسات االستثمار  بلغت قيمة الضرائب التي دفعتها

 شراالستثمار األجنبي المبامؤسسة نصيب متوسط سجل  وقد .دوالر أمريكي دفعتها مؤسسات االستثمار المحليألف  119

لعاملة في أنشطة النقل والتخزين والمعلومات دفعت المؤسسة احيث  ،دوالر أمريكي 271حوالي  من الضرائب المدفوعة

 من الضرائب المدفوعةالمحلي االستثمار مؤسسة  .وفي المقابل، سجل متوسط نصيبواالتصاالت القيمة األعلى منها

أن  ويدل ذلك على .ي أنشطة المالية والتأمين القيمة األعلى منهادفعت المؤسسة العاملة ف، حيث دوالر أمريكي 1 حوالي
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ضعف ما دفعته مؤسسة  91ما يعادل  1111خالل عام  ،في المتوسط ،مؤسسة االستثمار األجنبي المباشر دفعت

أعلى  مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر مؤسسات كبرى وتحقق ارباحا  تعتبر  .االستثمار المحلي خالل العام المذكور

هذا المبلغ المرتفع مقابل  مؤسسة االستثمار األجنبي المباشر أن تدفع إذن من المنطقف ،من مؤسسات االستثمار المحلي

 .مؤسسة االستثمار المحلي

نوع  العاملة في األراضي الفلسطينية حسب المؤسساتالضرائب المدفوعة من قبل نصيب المؤسسة من  :08-3شكل 
 )القيم باأللف دوالر أمريكي( 2102قتصادي للعام النشاط االو  االستثمار

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 المدفوع المال رأسنصيب العامل من ًا: خامس

هر نتائج تظو  .المال أم كثيفة العمل رأسما إذا كانت المؤسسة كثيفة  المدفوع المال رأس منمؤشر نصيب العامل يوضح 

االستثمار  إال أن مؤسسات .العاملة في األراضي الفلسطينية تعتبر ذات كثافة عمالية بشكل عام مؤسساتالأن  التحليل

 رأسكثافة أن  يمكن القول ،بمعنى آخر .مقارنة بمؤسسات االستثمار المحلي أعلى المال رأستعتمد كثافة  المباشر جنبياأل

على عكس مؤسسات االستثمار وذلك  .العمالإضافي من عدد الحاجة لمما يقلل  ،لوجيةالمال تزيد من المدخالت التكنو 

 رأسبلغ نصيب العامل من  فقد .المكلفة خدام التكنولوجياعدد من العمال بدال  من است أكبرالمحلي التي تعتمد توظيف 

مؤسسات في حين بلغت قيمته في  ،رالمباش جنبياألاالستثمار مؤسسات ألف دوالر أمريكي في  121نحو  المدفوع المال

  .أضعاف ثمانية إلىالفرق يصل أن  ألف دوالر أمريكي، أي 11االستثمار المحلي نحو 
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 المباشر ومؤسسات االستثمار المحلي جنبينصيب العامل من رأس المال المدفوع لمؤسسات االستثمار األ: 00-3شكل 

 )القيم باأللف دوالر أمريكي( 2102تصادي للعام في األراضي الفلسطينية حسب النشاط االق العاملة

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

مؤسسات االستثمار شاءات لاإلن أنشطةهرت النتائج ارتفاع هذا المؤشر في أظ فقد االقتصادية، نشطةعلى مستوى األو 

 .ضعف نصيب العامل في مؤسسات االستثمار المحلي 11ما يزيد عن  لىإ، إذ وصل نصيب العامل المباشر جنبياأل

إلى ما  في مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت، وصل نصيب العامل أنشطةفي و 

إلى ما  في أنشطة الخدمات، وصل نصيب العاملو  .أضعاف نصيب العامل في مؤسسات االستثمار المحلي 7يعادل 

 المستثمر المال رأس ضخامة إلىذلك  نعزيأن  ويمكن .نصيب العامل في مؤسسات االستثمار المحلي ضعف 1.1يعادل 

 ،االستثمار المحليمؤسسات المباشر عن تلك المستخدمة في  جنبياألوالتكنولوجيا المستخدمة في مؤسسات االستثمار 

 .فوع لمؤسسات االستثمار المحليإضافة إلى انخفاض جودة بيانات رأس المال المد

 المدفوع المال رأسة إنتاجي ًا:سادس

منها في مؤسسات  أقل المباشر جنبياألالمال المدفوع في مؤسسات االستثمار  رأسة إنتاجيأن  التحليل هرت نتائجأظ

 1.1 المباشر ينتج جنبيمن رأس المال المدفوع لمؤسسات االستثمار األ أن كل دوالر أمريكياالستثمار المحلي، حيث 

حجم  ضخامة إلىنعزي السبب في ذلك أن  االستثمار المحلي. ويمكن مؤسسات في 1.1مقابل  أي النصف،دوالر أمريكي 

في  الذي هو أعلى منه في مؤسسات االستثمار المحلي المباشر جنبياألالمال المدفوع في مؤسسات االستثمار رأس 
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حيث تعتبر أقل من القيم  ،لرأس المال المدفوع في مؤسسات االستثمار المحلي لى ضعف جودة البياناتإضافة إ المتوسط،

 .المباشر جنبيمقارنة بجودة عالية لنفس المؤشر في مؤسسات االستثمار األالحقيقية 

العاملة المباشر ومؤسسات االستثمار المحلي  جنبية رأس المال المدفوع لمؤسسات االستثمار األإنتاجي: 21-3شكل 
 2102راضي الفلسطينية حسب النشاط االقتصادي للعام في األ 

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

اإلنشاءات، حيث وصل في مؤسسات االستثمار  أنشطةفقد ظهر أعلى فارق في  ،االقتصادية نشطةوعلى مستوى األ

بلغت لمؤسسات االستثمار ، أنشطة الخدماتفي و المباشر.  جنبيثمار األضعف مقارنة مع مؤسسات االست 11المحلي إلى 

 رأسة نتاجيإل سجل أقل فارقوقد  .المباشر جنبية رأس المال المدفوع لمؤسسات االستثمار األإنتاجيضعف  1.1المحلي 

 المال المدفوع في رأسن دوالر أمريكي لكل دوالر أمريكي م 1نحو  حيث بلغ ،التجارة الداخلية أنشطةالمال المدفوع في 

وضوحا   أقلالفرق يظهر  ،بشكل عامو االستثمار المحلي.  مؤسسات في 1.1المباشر مقابل  جنبياألاالستثمار  مؤسسات

قيمة هذا  ، إذ أظهرت النتائج تقاربا  فيوخاصة الخدماتية منهابشكل أساسي  العمالالتي تعتمد على  نشطةفي تلك األ

 .والخدمات التأمينة و نشاطي المالي المؤشر في
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 الرابع الفصل

 دراسةال نتائج تحليل

تناول الجزء الثاني مقاييس يو  ،عن الفصلتمهيدية تناول الجزء األول مقدمة يأجزاء، حيث  سبعةيتكون هذا الفصل من 

قياس تأثير الرابع الجزء  يتناولو ، نموذج الدراسة ومتغيراته. أما الجزء الثالث، فيوضح النزعة المركزية ومقاييس التشتت

في األراضي العاملة  في مؤسسات االستثمار األجنبي المباشرعلى القيمة المضافة  المدفوع رأس المالإجمالي رصيد 

في مؤسسات االستثمار على القيمة المضافة المدفوع رأس المال رصيد  إجمالي تأثير الجزء الخامسويقيس  ،الفلسطينية

مؤسسات المؤشرات االقتصادية بين برز أمقارنة يتم  ،الجزء السادسفي الجزء او  .فلسطينيةفي األراضي ال العاملة المحلي

 واألخير الجزء السابع . ويتناولاألراضي الفلسطينيةفي  العاملة االستثمار المحلي ومؤسساتالمباشر  األجنبياالستثمار 

 .وأهم المؤشرات االقتصادية من رأس المال المدفوعالمباشر  األجنبيالعالقة بين نسبة االستثمار 

 مقدمةال 1.1

في  العاملةالمباشر الوافد من الخارج على القيمة المضافة للمؤسسات  جنبياألاالستثمار  أثرقياس  إلىيهدف هذا الفصل 

اضي األر المباشر الوافد من الخارج على مجموع القيم المضافة في  جنبياألاالستثمار  أثروبالتالي  ،األراضي الفلسطينية

المباشر  جنبياألاالستثمار  أثربقياس  دراساتال قامت العديد من فقد .(GDPممثال  بالناتج المحلي اإلجمالي ) الفلسطينية

والقيمة المضافة سواء في اقتصاديات الدول النامية أو اقتصاديات الدول المتقدمة باستخدام أساليب قياسية  نتاجعلى اإل

إيجابي لالستثمار  ا  هنالك أثر أن  دراساتال بعضنتائج بينت  حيثالنتائج المستخلصة،  تعددت ،متعددة. وبناء على ذلك

اهم انفتاح الصين لالستثمارات األجنبية األجنبي المباشر على القيمة المضافة كما حدث في اقتصاد الصين حيث س

 يخرى أن هنالك أثرا  سلبي. في حين بينت نتائج دراسات أ(Tseng, 2002)لى تطور ملحوظ في النمو المباشرة إ

  (Guariglia, 2008). الهند والبرازيللالستثمار األجنبي المباشر على القيمة المضافة كما حدث في دولتي 

 كما في دولة فنزويال عالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والقيمة المضافة ال يوجد أيةوأوضحت دراسات أخرى أنه 

(Aitken, 1999). ى القيمة المضافة للمؤسسات هذه الدراسة على قياس أثر االستثمار األجنبي المباشر عل لتعم ،ولذلك

 .1111عن عام  باستخدام البيانات المتوفرةفي األراضي الفلسطينية  العاملة
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ة دراسال ، فإني الحالة الفلسطينيةف سالسل زمنية كافيةلعدم وجود و تم ذكره في الجزء األخير من الفصل الثاني، فإنه  اكمو 

وخصائص تلك  ،على إجراء مقارنة تفصيلية بين خصائص المؤسسات الفلسطينية التي فيها استثمار أجنبي مباشر تقتصر

 المؤسسات التي اقتصر االستثمار فيها على رأس المال المحلي فقط.

متمثلة في القيمة المضافة ال دراسةتم االعتماد على الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في توفير بيانات متغيرات ال

األراضي  المؤسسات العاملة في المال المدفوع في رأسورصيد  عدد العاملين،و المباشر،  األجنبيلمؤسسات االستثمار 

في  العاملة المباشر األجنبيمؤسسة من مؤسسات االستثمار  11استخدام بيانات مقطعية ل ب، 1111للعام  الفلسطينية

سواء في  القيمة المضافة السالبة من التحليل العتبارها قيم شاذة اتتم استثناء المؤسسات ذد وق. األراضي الفلسطينية

كما تم استثناء المؤسسات غير الهادفة للربح.  االستثمار المحلي.أو في مؤسسات المباشر  األجنبيمؤسسات االستثمار 

ا تم االعتماد على الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني كم بالذكر أنه تم استخدام بيانات غير موزونة في التحليل. والجدير

 1111لعام رأس المال المدفوع لو عدد العاملين، و المتمثلة بالقيمة المضافة،  في توفير بيانات متغيرات المؤسسات المحلية

 .في األراضي الفلسطينية

 دراسةالبيانات ومقاييس النزعة المركزية والتشتت لمتغيرات ال 1.1

إلى أن  مقاييس النزعة المركزية والتشتت لمتغيرات مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر يخص فيمائج التحليل تشير نتا

بلغ متوسط و  .46,232قدره  بانحراف معياريو  ألف دوالر أمريكي 116119نحو  بلغ رأس المال المدفوع رصيدمتوسط 

 وبانحراف معياري عامال   111عنصر العمل نحو  متوسطوبلغ  .116112 وبانحراف معياري قدره 96111القيمة المضافة 

  عامال . 111قدره 

وبانحراف  ألف دوالر أمريكي 121.1 بلغ متوسط رأس المال نحو فقداالستثمار المحلي،  مؤسسات متغيراتبالنسبة ل أما

. 16191.1ياري قدره بانحراف مع ألف دوالر أمريكي 191.7نحو . وبلغ متوسط القيمة المضافة 26112.1معياري قدره 

 . مال  عا 12.1بانحراف معياري قدره  عامل 11.1عنصر العمل فقد بلغ نحو أما متوسط 

، إن قيمة المتوسطات في حالة مؤسسات ال  من خالل اإلحصائيات المحسوبة أعاله، يمكن الحديث عن نقطيتن رئيسيتين؛ أو 

ؤسسات االستثمار المحلي، ويمكن تفسير ذلك بكبر حجم في حالة متوسطات م ااالستمثار األجنبي المباشر أعلى منه

مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر  مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر مقارنة بمؤسسات االستثمار المحلي. ثانيا ، تتسم
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ات االستثمار مقارنة مع بيانات مؤسسوبالتالي هي أكثر تجانسا   ،ببيانات أكثر قربا  من وسطها الحسابي وأقل تشتتا  

 المحلي.

 والتعريف بمتغيراته دراسةنموذج ال 1.1

المباشر على القيمة  جنبياألاالستثمار  أثر النموذج الذي تم االعتماد عليه لقياس دراسةالجزء من ال ايستعرض هذ

ا الجزء وصفا  كما يعطي هذ. دراسةمراجعة اإلطار النظري واألدبيات السابقة حول موضوع ال تما تمبعد ، وذلكالمضافة

 . للمتغيرات التي يحتويها النموذج

  دراسةنموذج ال 1.1.1

استخدام نموذج وذلك ب، 1111المباشر على القيمة المضافة لعام  جنبياألاالستثمار  أثر تحليل إلى دراسةتهدف هذه ال

 Y= f (K, L)اإلنتاج، والتي تعتمد على دالة  دراسةكوب دوغالس الختبار فرضية ال

 الصيغة المعيارية لنموذج كوب دوغالس كمايلي:ومنه  

تمثل  A)تمثل عدد العاملين في المؤسسة و) ((L، والمال رأستمثل K) تمثل القيمة المضافة للمؤسسة، و) ((Yأن  حيث

 .سسةزيادة في القيمة المضافة للمؤ  إلىالمال أو عدد العاملين سيؤدي  رأس. فزيادة أي من األثر التكنولوجي

التي  الدراسات تم توظيفه في العديد من الذي، Solow (1956يعتمد هذا النموذج على فرضية النمو لروبرت سولو )

 (،Goss et al, 2007)و ،(Ayanwale, 2007) دراسةك نتاجالمباشر وعالقته باإل األجنبيتناولت موضوع االستثمار 

يكون شكل لسابقة م الطبيعي للمعادلة اث. وبأخذ اللوغاري(Shihetal, 2009) إلى ضافةباإل (Al-khathlan, 2013)و

 (:1111النموذج على النحو التالي )محمد بو ليلى، 

 

 يتكون النموذج من المتغيرات التالية: حيث

تم قياس المتغير باأللف دوالر و  كمتغير تابع،مؤسسة اليشكل القيمة المضافة المتولدة من و : Y)القيمة المضافة ) -

 أمريكي.

باأللف دوالر  مقاسا   كمتغير مستقل، مؤسسةلالمال المدفوع ل رأسيمثل إجمالي و : ((Kالمال المدفوع  رأسعنصر  -

 أمريكي.
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وتم استخدام عدد ، بعامل واحد ا  مقاس كمتغير مستقل،يمثل عدد العاملين في مؤسسة االستثمار و : (L)عنصر العمل -

 .بيانات لعدد ساعات العملالعاملين بدال من ساعات العمل وذلك لعدم توفر 

 (: يمثل حد الخطا العشوائي في النموذج.)حد الخطأ  -

 .للعمال القيمة المضافةمرونة تمثل  ()و، المدفوع المال رأسرصيد ل القيمة المضافةمرونة  () :حيث تمثل العوامل

 جنبياألفي مؤسسات االستثمار  مضافةعلى القيمة ال المدفوع المال رأسرصيد قياس تأثير  1.1

 2102لعام  األراضي الفلسطينيةفي  العاملة المباشر

عوامل ، وعدد العاملين المباشر جنبيفي مؤسسات االستثمار األ المدفوعالمال  رأسباعتبار  نتاجكما تم تقدير دالة اإل

ة الحدية لكل من عنصر العمل نتاجياإلو ة، نتاجيوذلك الحتساب كثافة العملية اإل ،مستقلة والقيمة المضافة كعامل تابع

 التالي:وكانت نتائج التقدير على النحو  .الحجم على عائدال إلى ضافةالمال باإل رأسوعنصر 

 

72.7F0.74,R

(4.4)(4.7)

lnL 0.7lnK 0.41.3lnY

2 



 

 
 لمدفوعا المال رأس رصيد كال من عنصرأن  تطابقها مع النظرية االقتصادية، حيث إلىتشير نتائج التقدير في المعادلة 

عدد لمعامل و المدفوع  رأس المالرصيد لمعامل  (t)قيمة أن  في القيمة المضافة للمؤسسة كما إيجابيا  وعنصر العمل يؤثر 

% من التغيرات الحاصلة في حجم 71أن  (R2قيمة معامل التحديد ) وتبين .إحصائيةذات داللة  تتمتع بمعنوية العاملين

)رصيد رأس المال وعدد  في المتغيرات المستقلة التي تم استخدامها في النموذج اتير التغب يمكن تفسيرهاالقيمة المضافة 

ككل يتمتع أيضا   النتائج أن النموذج تبينمنها حد الخطأ. كما  أخرىعوامل  إلىالنسبة المتبقية بينما تعود ، العاملين(

المتغيرات و  تغير التابع )القيمة المضافة(إحصائية، ويمكن استخدامه في تفسير العالقات بين المداللة  بمعنوية ذات

 p_value = 0قيمة االحتمال أن  ( الجدولية، كما(Fمن قيمة  أكبر( المحسوبة (Fقيمة أن  حيث، النموذج المستقلة في

 %.1من مستوى الداللة المعنوية  أقلوهي 
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( حيث Labor intensiveعمالية ) المباشر هي مؤسسات ذات كثافة جنبياأليتبين من النتائج أن مؤسسات االستثمار 

أن هنالك تحيز لصالح عنصر ، وفي ذلك مؤشر واضح وهي أكبر من واحد صحيح 1.7( حوالي α  /βبلغت قيمة )

 المباشر. جنبياألة لمؤسسات االستثمار نتاجيالعمل في العملية اإل

القيمة زيادة إلى يؤدي واحد عامل مقدار ل بزيادة عدد العماوذلك يعني أن  ،11ة الحدية لعنصر العمل نحو نتاجيبلغت اإل

 المال رأسة الحدية لعنصر نتاجيأما اإل .خرىألف دوالر أمريكي مع ثبات المتغيرات المستقلة األ 11 بما يقاربالمضافة 

بقيمة زيادة القيمة المضافة  إلىسيؤدي  ،المال بقيمة ألف دوالر رأسأن زيادة  ل ذلك علىيدلو  ،1.11نحو  فبلغت المدفوع

 .خرىدوالر أمريكي مع ثبات المتغيرات المستقلة األ 111

  نتاجالمباشر تخضع لقانون تزايد الغلة حيث بلغ مجموع مرونات اإل جنبياألمؤسسات االستثمار أن  تشير النتائج إلىكما  

(β  +α نحو )زيادة القيمة  لىإ% يؤدي 111بنسبة  نتاجزيادة عوامل اإلأن  وذلك يعني ،من واحد صحيح أكبر 1.11

 ، وهذا دافع لمزيد من االستثمار في تلك المؤسسات.%111المضافة بنسبة 

 Hetroskedastisity) ) اختبار تجانس التباين

الذي يتضمن تقدير معادلة انحدار القيم المطلقة  الختبار تجانس حدود الخطأ )البواقي( Glesjerأشارت نتائج اختبار 

حيث بلغت قيمة  ،عدم معنوية االختبار إلى، وعدد العاملين كعوامل مستقلة رأس المال المدفوع صيدر و للبواقي كمتغير تابع 

، يمكن وبذلك .لجميع العوامل المستقلة( t)عدم معنوية قيم  إلى ضافةباإل ،غير معنوية قيمة وهي، Sig=0.6) االختبار )

 هنالك تجانس في التباين.االستنتاج 

البواقي تتوزع بطريقة عشوائية وليست متزايدة أو متناقصة أو تقع في أن زيع البواقي حيث انتشار وتو  1-1يوضح الشكل 

 تجانس في التباين.عدم هنالك أن  أيضا   يتضح ،ذلكبو  .الجانبين أحد
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 المقدر : انتشار وتوزيع البواقي للنموذج0-4الشكل 

 
 

 العاملة مؤسسات االستثمار المحلي في على القيمة المضافةالمدفوع المال  رأسرصيد  قياس تأثير 1.1

 2102لعام  األراضي الفلسطينيةفي 

للتعرف على مدى صحة فرضية البحث أو  ، وذلكتقدير واختبار النموذج وتحليل النتائج دراسةيحاول هذا الجزء من ال

 التالي:على النحو ثر هذا األ الخاصة بقياس نتائج القديركانت و نفيها. 

 

4.1698F0.69,R

(66.8)(35.2)

lnL 0.6lnK 0.31.3lnY

2 



  

 

وعنصر المدفوع  المال رأسكال من عنصر أن  تطابقها مع النظرية االقتصادية، حيث إلىتشير نتائج التقدير في المعادلة 

يتمتع عدد العاملين لمعامل و  المدفوع المال رأس لمعامل (tأن قيمة ) كما .في القيمة المضافة للمؤسسة إيجابيا  العمل يؤثر 

زيادة اإلنفاق على عنصر العمل بنسبة أن  أي 1.1لعنصر العمل  نتاجبلغت مرونة اإلكما . إحصائيةذات داللة بمعنوية 

لعنصر  نتاجلغت مرونة اإل. وبخرىاأل نتاج% مع ثبات عناصر اإل11زيادة القيمة المضافة بنسبة  إلى% يؤدي 111

إلى زيادة حجم القيمة % يؤدي 111 بةبنس المدفوع المال رأسزيادة اإلنفاق على عنصر أن  أي ،1.1 المدفوع مالال رأس

  .خرىنتاج األ% مع ثبات عناصر اإل11 المضافة بنسبة
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في  اتالتغير بيمكن تفسيرها من التغيرات الحاصلة في حجم القيمة المضافة  %69أن  (R2قيمة معامل التحديد ) وتظهر

منها حد الخطأ. كما بينت  أخرىعوامل  إلىود المتغيرات المستقلة التي تم استخدامها في النموذج، والنسبة المتبقية تع

من  أقلوهي  P_ Value = 0قيمة االحتمال أن  حيث إحصائية،ذات داللة  ككل يتمتع بمعنوية النموذجأن  النتائج

 %.1مستوى الداللة المعنوية 

( حيث Labor intensiveكما يتبين من النتائج من أن مؤسسات االستثمار المحلي هي مؤسسات ذات كثافة عمالية )

أن مؤسسات االستثمار المحلي هي  على هذا المؤشر، ويدلل وهي أكبر من واحد صحيح 1.9( حوالي β  /αبلغت قيمة )

 .بشكل فاعل مؤسسات تعتمد على األيدي العاملة وال تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال اإلنتاج

 توظيف عامل جديد سيؤدي لزيادة  وذلك يعني أن ،دوالر لكل عاملف آال 11 ة الحدية لعنصر العمل نحونتاجيبلغت اإل

 ،1.11نحو  المدفوع فقد بلغت ة الحدية لعنصر رأس المالنتاجيأما اإل .دوالر أمريكيآالف  11بقيمة  المضافة القيمة في

دوالر  111قيمة المضافة بقيمة دوالر أمريكي سيؤدي إلى زيادة الألف بقيمة  المدفوع وذلك يعني أن زيادة رأس المال

 أمريكي.

( β+α) نتاجالغلة حيث بلغ مجموع مرونات اإل تناقصالمحلي تخضع لقانون  االستثمار مؤسساتأن  كما تدل النتائج 

زيادة حجم القيمة المضافة  إلى% يؤدي 111بنسبة  نتاجزيادة عوامل اإلأن  من واحد صحيح وذلك يعني أقل 1.91نحو 

 %.91بنسبة 

االستثمار  ومؤسساتاالستثمار األجنبي المباشر مؤسسات المؤشرات االقتصادية بين ألبرز مقارنة  1.1

 2102لعام العاملة في األراضي الفلسطينية  المحلي

بعض المؤشرات اإلحصائية التي تم الحصول عليها من خالل نتائج التقدير للنموذجين السابقين.  1-1يوضح الجدول 

في مؤسسات  المدفوع المال رأسمرونة عنصر أن  يتضحالمؤشرات ومقارنتها على النحو التالي؛ أوال ، ويمكن تلخيص هذه 

المدفوع المال  أن رأس ل علىوهذا يدلعن مؤسسات االستثمار المحلي، بفارق نقطة واحدة أكبر المباشر  جنبياألاالستثمار 

أن مرونة عنصر العمل في  النتائج تبينثانيا ،  للمؤسسة. فعالية أكبر في توليد القيمة المضافة وذ المباشر جنبياأل

ن على أ ليدلوهذا  أكبر بفارق نقطة واحدة من مؤسسات االستثمار المحلي، المباشر جنبياألمؤسسات االستثمار 

من مؤسسات أكثر  في توليد القيمة المضافةالماهرة  العاملة األيديعلى  نسبيا   المباشر تعتمد جنبياألمؤسسات االستثمار 

حيث بلغ  ،نسبيا   اإلنتاجتبين النتائج أن مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر تتسم بتزايد عوائد ثالثا ،  .المحلياالستثمار 
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 لمؤسسات االستثمار المحلي اإلنتاجمقابل تناقص عوائد  ،1.11 (β+α)لمدفوع والعمل امجموع معامالت رأس المال 

مؤسسات ثافة العمالية في الكبلغت رابعا ،  .1.9 (β+α)ت رأس المال لمدفوع والعمل حيث بلغ مجموع معامال ،نسبيا  

يبين ذلك اعتماد المؤسسات ، و 1.7التي بلغت  المباشر جنبيمؤسسات االستثمار األ أكبر منهي و  1.9 المحلياالستثمار 

كثر مقارنة مع تقنيات أ التقني في اإلنتاجعلى التكنولوجيا والتطور  بشكل أقلبشكل أكبر على األيدي العاملة و  المحلية

نتاجية الحدية لعنصر العمل في مؤسسات االستثمار اإل فاقتخامسا ،  .المباشر جنبيفي مؤسسات االستثمار األ تطور

 11لمؤسسات االستثمار األجنبي المباشر مقابل  11األجنبي المباشر مثيلتها في مؤسسات االستثمار المحلي، حيث بلغت 

فاقت اإلنتاجية الحدية لعنصر رأسمال المدفوع في مؤسسات االستثمار المحلي ، وأخيرا   .ات االستثمار المحليلمؤسس

لمؤسسات  1.11لمؤسسات االستثمار المحلي مقابل  1.11مثيلتها في مؤسسات االستثمار األجنبي المباشر، حيث بلغت 

 االستثمار األجنبي المباشر.

 2102لمؤسسات العاملة في األراضي الفلسطينية حسب نوع االستثمار للعام إحصائية ل: مؤشرات 0-4جدول 

االستثمار مؤسسات  المؤشر
 المباشر جنبياأل

االستثمار مؤسسات 
 المحلي

 0.1 0.1 المدفوع المال رأسمرونة عنصر 
 0.1 0.7 مرونة عنصر العمل

 0.21 0.14 *المدفوع اإلنتاجية الحدية لعنصر رأس المال
 11 11 **ية الحدية لعنصر العملاإلنتاج

 1.04 1.91 ***(β+α) عوائد الحجم
 1.7 1.9 ****(α/β) الكثافة اإلنتاجية

/  ) متوسط القيمة المضافة  X* اإلنتاجية الحدية لعنصر رأس المال المدفوع تساوي: مرونة عنصر رأس المال المدفوع  
 1انات النهائية الموزونة الموجودة في ملحق الدراسة يتاجية من الب، علما  أنه تم حساب اإلنالمدفوع( المالمتوسط رأس 

 (/ متوسط عدد العاملين )متوسط القيمة المضافة Xمرونة عنصر العمل  :نتاجية الحدية لعنصر العمل تساوياإل** 

 س المال ومرونة عنصر العملأمجموع مرونة عنصر ر  :الحجم تساوي عوائد*** 

 س المال المدفوع(أمرونة عنصر العمل/ مرونة ر تساوي )نتاجية الكثافة اإل**** 

 وأهم المؤشرات االقتصادية من رأس المال المدفوع، العالقة بين نسبة االستثمار األجنبي المباشر 7.1

للمؤشرات  إحصائيةالفروقات ذات داللة  فيما إذا كانت ، وفحصدراسةالختبار فرضيات ال "ANOVAتم استخدام اختبار "

المؤسسات التي وتم اعتبار  .على نسبة االستثمار في كل منها دية ما بين مؤسسات االستثمار األجنبي اعتمادا  االقتصا
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ا  أجنبي استثمارا  ، والمؤسسات التي تحوي (زميلة)مؤسسات  على أنها (%11 -%11) بنسبة من ا  أجنبي تحوي استثمارا  

 على أنها% 111بنسبة  ا  أجنبي استثمارا  سسات التي تحوي والمؤ  ،(تابعة)مؤسسات  على أنها %(99-%11)من  بنسبة

 .(ا  فروع)

رأس المال المدفوع في المؤسسة  منتوضح هذه المقارنة ما إذا كان هناك أهمية لنسبة اإلستثمار األجنبي المباشر 

ستثمار األجنبي المباشر أثر الفرق في نوع مؤسسة االبيان للمستثمر األجنبي، و  ا  باعتبارها مؤسسة زميلة أو تابعة أو فرع

 .على أبرز المؤشرات االقتصادية كما في المقارنات أدناه

 :الشركات التابعة والفروعو ية العامل بين الشركات الزميلة، إنتاجمقارنة أوال : 

لعامل ية اإنتاج بين متوسط )α(%5=  لفحص الفروقات عند مستوى الداللة "ANOVAنتائج اختبار " 1-1يوضح الجدول 

 المؤسسات التابعة والفروع.و  ي كل من المؤسسات الزميلةف

المؤسسات و ( لفحص داللة الفروق في إنتاجية العامل بين المؤسسات الزميلة، ANOVA: نتائج اختبار )2-4جدول 
 التابعة والفروع

    االحتمال "fقيمة " متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
"P_value" 

 0.3 1,321 2 2,642 ين المجموعاتب

 

0.8 

 4,903 56 274,543 داخل المجموعات 
  58 277,185 المجموع

 

فإننا  ،لذلك .α  =1.11من مستوى المعنوية  أكبروهي  0.8( تساوي p_valueقيمة االحتمال )أن يالحظ من الجدول 

المؤسسات التابعة و بين المؤسسات الزميلة  اللة إحصائيةة ذات دمعنويب ات تتمتعقو يوجد فر  ال الفرض الصفري بأنه نقبل

 %. 91وذلك عند مستوى الثقة  فيما يتعلق بإنتاجية العاملوالفروع 

 :الشركات التابعة والفروعو بين الشركات الزميلة، المدفوع  المال رأس يةإنتاجمقارنة ثانيا : 

 )α(%5=  عند مستوى الداللة حصائيةاإلالداللة  لفحص الفروقات ذات "ANOVAنتائج اختبار " 1-1يوضح الجدول 

 .المؤسسات التابعة والفروعو  كل من المؤسسات الزميلةفي  المدفوع المال رأسية إنتاج بين متوسط
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الزميلة، مؤسسات البين المدفوع  إنتاجية رأس المال( لفحص داللة الفروق في ANOVAتائج اختبار ): ن3-4جدول 
 روعوالمؤسسات التابعة والف

 االحتمال       "fقيمة " متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
"P_ Value" 

 1.0 33 2 66 بين المجموعات

 

0.4 

 35 56 1,937 داخل المجموعات 
  58 2,004 المجموع

 

، لذلك .α  =1.11وى المعنوية من مست أكبروهي  0.4( تساوي P_valueقيمة االحتمال )أن  يالحظ من الجدول السابق

فيما يتعلق المؤسسات التابعة والفروع، و  فرق معنوي بين المؤسسات الزميلة يوجد ال بأنه ةالصفري يةالفرض نقبل فإننا

 %. 91وذلك عند مستوى الثقة بإنتاجية رأس المال 

 :كات التابعة والفروعالشر و  العمل بين الشركات الزميلة إلى المدفوع المال رأسمقارنة معدل ثالثا : 

 )α(%5=  عند مستوى الداللة حصائيةاإللفحص الفروقات ذات الداللة  "ANOVAنتائج اختبار " 1-1يوضح الجدول 

 .المؤسسات التابعة والفروعو كل من المؤسسات الزميلة في العمل  إلى المدفوع المال رأسمعدل  بين متوسط

، لذلك .α  =1.11من مستوى المعنوية  أكبروهي  1.1( تساوي P_value)قيمة االحتمال أن  يالحظ من الجدول السابق

معدل فيما يتعلق بالمؤسسات التابعة والفروع، و  فرق معنوي بين المؤسسات الزميلة يوجد ال الفرض الصفري بأنه نقبل فإننا

 %.91وذلك عند مستوى الثقة العمل  إلىالمال  رأس

مؤسسات البين  إلى العملالمدفوع معدل رأس المال داللة الفروق في  ( لفحصANOVAتائج اختبار ): ن4-4جدول 
 الزميلة، والمؤسسات التابعة والفروع

 "P_ Value" االحتمال "fقيمة " متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 1.5 197,913 2 395,825 بين المجموعات

 

0.2 

 1281,88 56 7,178,530 داخل المجموعات 
 1979,13 58 7,574,354 المجموع
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فيما المؤسسات التابعة والفروع، و  بين المؤسسات الزميلة ةمعنوي وقاتفر  يوجد اليتبين أنه  ،المقارنات أعاله خالل من

نتاجية العامل و  يتعلق الستثمار ، حيث تتشابة مؤسسات االعمل إلى المدفوع المال رأسمعدل بإنتاجية رأس المال المدفوع وا 

هنالك اختالفات بين تلك األجنبي المباشر في خصائصها بغض النظر عن نسبة االستثمار األجنبي المباشر فيها، بينما 

يركز على نوع معين من  أناالقتصاد الفلسطيني  فإنه ال يتوقع من ،مؤسسات االستثمار المحلي. وبالتاليالمؤسسات و 

 ذات العالقة بتشجيع هذا النوع من االستثمار. اإلجراءاتاالستثمار األجنبي المباشر عند اتخاذ 
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 الخامس الفصل

 االستنتاجات والتوصيات

الثاني الجزء  يعطيفيما  ،دراسةليها الإاالستنتاجات التي توصلت  أهم األولتناول الجزء ي .جزئينيتكون هذا الفصل من 

 .تاجاتيمكن الخروج بها من خالل تلك االستنالتوصيات التي أهم 

 االستنتاجات 1.1

 :على النحو التالي دراسةال إليهاالتي توصلت  حصائيةاالستنتاجات اإل أبرزعامة و الستنتاجات يمكن تلخيص أهم اال

 ما نسبته الواحد  1111عام  األراضي الفلسطينيةالمباشر العاملة في  جنبياألعدد مؤسسات االستثمار  لم يتجاوز

 نشطةعلى مختلف األ . وتوزعت هذه المؤسساتاألراضي الفلسطينيةفي عاملة  ةمؤسس ومئتيألف  لكل

 .جنبياألالذي ال تتوفر عنه بيانات ذات عالقة باالستثمار  باستثناء نشاط الزراعة ،القتصاديةا

  بأنها مؤسسات كبرى  1111عام  األراضي الفلسطينيةالمباشر العاملة في  األجنبيمؤسسات االستثمار اتسمت

حوالي المباشر  األجنبياالستثمار المال المدفوع، حيث بلغ متوسط رأس المال المدفوع في مؤسسة  من حيث رأس

وقد  .ألف دوالر ـمريكي 71في حين بلغ مثيله في مؤسسة االستثمار المحلي حوالي  ،مليون دوالر أمريكي 11

 ن األجانب االستفادة من وفورات الحجم.يمحاولة المستثمر  إلىيعزى ذلك 

  ما يزيد  العاملة في األراضي الفلسطينيةالمباشر الوافد من الخارج في المؤسسات  جنبياألاالستثمار  رصيدشكل

هذه االستثمارات جغرافيا  في تركزت و  .1111عام جنية الكلية المتدفقة من الخارج عن نصف االستثمارات األ

نعزي ذلك لألوضاع أن  من السهلو غزة، خمسة أضعاف تلك العاملة في قطاع  حيث بلغ عددها ،الضفة الغربية

 السياسية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

 في هذا  حيث تجاوز ما نسبته النصف ،التأمينالمالية و  أنشطةبشكل رئيس في المباشر  جنبياألتركز االستثمار ي

ا النوع من االستثمار انخفاض المخاطرة في هذب ويمكن تفسير ذلك .االقتصادية نشطةالنشاط مقارنة مع باقي األ

 وتوفر الضمانات الالزمة ومأسسة العمل في هذا القطاع بشكل جيد.
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  جنبياألاالستثمار إجمالي  من %21 حوالي مانسبتهمن األردن  المباشر المتدفق جنبياأليشكل االستثمار 

في المجال  كان شرالمبا جنبياألن معظم االستثمار أ إلىالسبب في ذلك يعود و  .1111عام  الوافدة المباشر

 األردنتواصل مستمر بين  وهذا يعكس ،األردنفي  الرئيسية ومعظم تلك المصارف تقع مقراتها ،المصرفي

 بما في ذلك المجال االستثماري. األراضي الفلسطينيةو 

  من الناتج المحلي  فقط %1ال تتجاوز بنسبة لمؤسسات االستثمار األجنبي المباشر تسهم القيمة المضافة

من إجمالي القيمة المضافة لمؤسسات  % فقط9كما تسهم بـ  ،1111لعام  األراضي الفلسطينيةفي  جمالياإل

القيمة المضافة إجمالي  النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت نصف أنشطةوتجاوزت حصة  .القطاع الخاص

القيمة إجمالي  ما يقارب ثلث مينالتأالمالية و  أنشطة، فيما تجاوزت حصة المباشر جنبياأللمؤسسات االستثمار 

مقابل انخفاض استهالكها  نشطةنتاج في هذه األارتفاع قيمة اإلب ويمكن تفسير ذلك لتلك المؤسسات. المضافة

 .خرىاأل نشطةللمواد األولية مقارنة مع األ

 ؤسسات القطاع المباشر في القيمة المضافة لم جنبياألالمتواضعة لمؤسسات االستثمار  ةمساهمعلى الرغم من ال

من حيث توليد القيمة  متغير نوع االستثمار إلىعزى ت إحصائيةفروق ذات داللة  يوجدأنه ال إالخاص عموما ، 

تتفق مع  وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النتيجة معمباشر أو استثمار محلي.  أجنبياستثمار كان  إذا فيما، المضافة

زيادة القيمة المضافة  إلىؤدي يالمباشر  جنبياألتدفق االستثمار أن  إلى التي أشارت السابقة دراساتالنتائج 

 .نتاجالناجمة عن الزيادة في اإل

  ما يقترب  االستثمار األجنبي المباشر االقتصادية لمؤسسات نشطةاأل إنتاجالصناعة من مدخالت تستهلك أنشطة

 رة في هذا النشاط.الذي يستهلك مدخالت أولية بكميات كبي اإلنتاجوذلك لطبيعة  ،من النصف

  المباشر  جنبياألفي مؤسسات االستثمار أنها من خالل النموذج المقدر المدفوع  المال رأسمرونة عنصر تبين

في توليد  أكبرذات فعالية  المباشر جنبياألالمال  رأسأن  وهذا يدلمقارنة بمؤسسات االستثمار المحلي، أكبر 

 .مقارنة بمؤسسات االستثمار المحلي هبغض النظر عن حجم القيمة المضافة للمؤسسة

 ةبنسب ، أي1111عام  ف عاملتسعة آال في تشغيل ما يزيد على المباشر جنبياألت مؤسسات االستثمار هماس 

حيث يعمل  وذلك بسبب عددها القليل ،القطاع الخاص مؤسسات في عدد العاملينإجمالي  منفقط  1.1%
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ل في خفض نسبة ال تسهم بشكل فاع ، فإن هذه المؤسساتالتالي. وبالتأمينغالبيتهم في مؤسسات المالية و 

متغير نوع  إلىتعزى  إحصائيةفروق ذات داللة ، على الرغم من أن هناك األراضي الفلسطينيةالبطالة في 

ن أ وقد يعزى ذلك إلىمباشر أو استثمار محلي.  أجنبياستثمار كان  إذاما في، من حيث التشغيل االستثمار

نتاج مقارنة مع مؤسسات االستثمار تستخدم تقنيات أكثر حداثة في اإل المباشر جنبياألتثمار مؤسسات االس

إضافة إلى أنها مؤسسات كبرى من حيث رأس المال مما يمكن مؤسسة االستثمار األجنبي المباشر على  المحلي

 .استيعاب عمالة أكثر من مؤسسة االستثمار المحلي

 العاملة في  المباشر األجنبياالستثمار مؤسسات رأس المال المدفوع في  نصف المباشر جنبياألاالستثمار  فاق

المباشر  جنبياألالمال المدفوع لمؤسسات االستثمار  رأسساهم  ، في حين1111األراضي الفلسطينية عام 

 .االقتصادية المختلفة نشطةالعاملة في األ القطاع الخاص مؤسساتفي المال المدفوع  % من رأس17بحوالي 

إجمالي  من% 21بحوالي المعلومات واالتصاالت والتخزين و النقل  أنشطةو  التأمينالمالية و  أنشطة ساهمتوقد 

  .المباشر المال المدفوع لمؤسسات االستثمار األجنبي رأس

 من الضرائب التي 21ما نسبته  التأمينالمالية و  وأنشطةالنقل والتخزين المعلومات واالتصاالت  دفعت أنشطة %

 . وقد شكلت ضريبة القيمة المضافة الحصة الكبرى من مجمل الضرائب.1111في العام  عتها تلك المؤسساتدف

 فقط %1بـ المباشر تسهم  جنبياألأن مؤسسات االستثمار ، حيث ضئيلة ةمساهمتلك ال وتجدر اإلشارة إلى أن

 .1111االيرادات المحلية الحكومية لعام  جماليمن إ

 االقتصادية في مؤسسات االستثمار  نشطةتعويضات العاملين في جميع األإجمالي  نصيب العامل من فاق

في  األجورعلى ارتفاع  ل هذايدلو . مرتين ونصف المباشر نصيب العامل في مؤسسات محلية بنحو جنبياأل

 أن حيث ،لدى مثيالتها في مؤسسات االستثمار المحلي األجورالمباشر مقارنة ب جنبياألمؤسسات االستثمار 

كان إذا ما في، من حيث تعويضات العاملين متغير نوع االستثمار إلىتعزى  إحصائيةك فروق ذات داللة هنا

تدفق إلى أن  التي تشير السابقة الدراساتنتائج مع هذه النتيجة تتفق و مباشر أو استثمار محلي.  أجنبياستثمار 

 المباشر جنبياألوذلك بسبب أن مؤسسات االستثمار  .زيادة أجور العاملين إلىؤدي يالمباشر  األجنبياالستثمار 

دفع أجور أعلى مقارنة بغيرها من في معظمها مؤسسات كبرى وذات بنية مؤسساتية سليمة ولديها القدرة على 

  المؤسسات.
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  وتفوقت حوالي الثلث، المباشر جنبياألالقيمة المضافة لمؤسسات االستثمار  إلىبلغت نسبة تعويضات العاملين 

. حقق هذا المؤشر أعلى قيمة االقتصادية نشطةعلى مستوى األ نقاط على مؤسسات االستثمار المحلي 7قدار مب

 أنشطةقيمة لهذا المؤشر في  ى، بينما كانت أدنالمباشر جنبياألخدمات لمؤسسات االستثمار ال أنشطةله في 

المباشر تدفع  جنبياألمؤسسات االستثمار أن  إلىوالتخزين والمعلومات واالتصاالت. ويعود السبب في ذلك  النقل

 أجورا  أعلى من تلك التي تدفعها مؤسسات االستثمار المحلي.

  بحوالي  في مؤسسات االستثمار المحليته إنتاجيالمباشر  جنبياألة العامل في مؤسسات االستثمار إنتاجيفاقت

أن مؤسسات  يمكن أن يعزى ذلك إلىو  .مساهمة العامل في القيمة المضافةوكذلك هو الحال بالنسبة ل ،27%

فيها إضافة إلى أنها  ة العاملإنتاجيمما يزيد من  اإلنتاجتقنيات حديثة في  تستخدم المباشر جنبياألاالستثمار 

 مؤسسات كبرى من حيث رأس المال المدفوع وتستفيد من وفورات الحجم.

 في مؤسسات  تهايمن إنتاج أقلالمباشر  جنبياألالمال المدفوع في مؤسسات االستثمار  رأسة إنتاجي كانت

المحلي هو أقل االستثمار  اتالمال المدفوع لمؤسس رأسأن ويعود ذلك إلى  .االستثمار المحلي بحوالي النصف

 الفلسطيني. لإلحصاءمن الواقع كما في بيانات الجهاز المركزي 

  من ذات كثافة عمالية وهذا واضح  تعتبر األراضي الفلسطينيةعلى الرغم من أن كافة المؤسسات العاملة في

 جنبياألالمال في مؤسسات االستثمار  رأسنصيب العامل من ، إال أن المقدر النموذجفي مرونات ال خالل قيم

 لمؤسسة قدر رأس المال المدفوع وقدفي مؤسسات االستثمار المحلي.  مثيلهأضعاف  بسبعة فاق المباشر

االستثمار  ألف دوالر أمريكي لمؤسسة 71ليون دوالر أمريكي مقارنة بـ م 11بحوالي  المباشر جنبياألاالستثمار 

 .1111عام  المحلي

 إذا ما في، العمل إلىالمال  رأسمن حيث معدل  متغير نوع االستثمار إلىتعزى  إحصائيةك فروق ذات داللة هنا

العمل في  إلىلمال ا رأسمعدل أن  إلىالنتائج  تشيرحيث  ،مباشر أو استثمار محلي أجنبياستثمار  كان

 .المباشر أعلى قيمة من مثيله في االستثمار المحلي جنبياألاالستثمار 
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 القيمة المضافة تفسر كمتغيرات مستقلة وعنصر العملالمدفوع المال  رأسلكل من  إيجابيا  ا  أثر نتائج  أظهرت 

( R2قيمة معامل التحديد ) في لك واضحا  ذوبدى  .إحصائيةداللة  تذايتمتع بمعنوية  هاأثر كان و كمتغير تابع، 

 .مرتفعة( المحسوبة (Fقيمة كما كانت ( P-Valueوقيمة )

 المدفوع المال رأسة إنتاجيب فيما يتعلقالمؤسسات التابعة والفروع، و  فرق معنوي بين المؤسسات الزميلة يوجد ال 

نتاجيو  المباشر في خصائصها  جنبياأل، حيث تتشابة مؤسسات االستثمار العمل إلىالمال  رأسمعدل ة العامل و ا 

 ،وبالتاليختلف عن مؤسسات االستثمار المحلي. المباشر فيها، بينما ت جنبياألبغض النظر عن نسبة االستثمار 

يركز على نوع معين من االستثمار األجنبي المباشر عند اتخاذ  أناالقتصاد الفلسطيني  ه ال يتوقع منفإن

 نوع من االستثمار.جراءات ذات العالقة بتشجيع هذا الاإل

 التوصيات 1.1

وبناء على التأثير  ،في االستثمارالتمويل المحلي  توظيف اطر التي قد تؤثر علىخالبيئة االستثمارية عالية الم في ظل

حد أالمباشر  جنبياألالمباشر على القيمة المضافة التي تولدها المؤسسات، يبقى االستثمار  جنبياألاإليجابي لالستثمار 

تؤخذ مخاطر أن  شريطة ،األراضي الفلسطينيةالمؤسسات العاملة في  عمليفعل أن  التمويل الخارجي الذي يمكن مصادر

ى العديد من إلموجهة عة من التوصيات و مجم دراسةهذه ال ، تقترحتقدم ء ماعلى ضو و . االستثمار بعين االعتبارهذا 

 لي:على النحو التا، و الجهات ذات العالقة

 الفلسطينية:  أواًل، الحكومة

 توزيع االستثمارات لبشكل رئيس والحاجة  التأميناشر في قطاع المالية و المب جنبياألتمركز االستثمار  على ضوء

 إلىالمباشرة  ةجنبياأله االستثمارات يتوج تحفيز المستثمرين على، من الضروري أخرىة إنتاجيفي قطاعات 

لتجنب خلق  كقطاع الزراعة والسياحة والصناعة تصاد الفلسطينية التي بحاجة لتطوير في االقنتاجيالقطاعات اإل

 وهيئة تشجيع االستثمار(. ،)وزارة االقتصاد ،تشوهات في هيكل االقتصاد

  توزيع االستثمارات  إلىالمباشر في الضفة الغربية بشكل رئيس والحاجة  جنبياألعلى ضوء تمركز االستثمار

يجاد الضمانات ستثمرين لالستثمار في قطاع غزة وا  تحفيز المضروري جغرافيا  بشكل متوازن، من ال ةجنبياأل

 الضرورية لذلك، )وزارة االقتصاد وهيئة تشجيع االستثمار(.
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 بشكل رئيس وقيام الفروع لهذه  التأمينفي قطاع المالية و المباشر  جنبياألتمركز االستثمار  على ضوء

سن القوانين التي من ، من الضروري األراضي الفلسطينيةخارج  مقراتها الرئيسية إلىها أرباحاالستثمارات بتحويل 

شأنها أن تحد من استنزاف الموارد المحلية وخروجها من االقتصاد الفلسطيني على شكل عمالت صعبة، والتعاون 

 رأس، وهيئة سوق وسلطة النقد الفلسطينية ،وهيئة تشجيع االستثمار ،مع الجهات ذات العالقة )وزارة االقتصاد

 (.المال

  لناتجة بشكل رئيس عن االحتالل وا األراضي الفلسطينيةبالرغم من البيئة السياسية واالقتصادية غير المستقرة في

سرائيلي، وفي ظل عدم السيطرة الفلسطينية على المعابر وعدم توفر منافذ اتصال جغرافي مع دول العالم، فمن اإل

لىحرية تنقل االفراد والبضائع من و طارات تساعد في مو ميناء بحري نشاء إالضروري  )وزارة  األراضي الفلسطينية ا 

 .ووزارة االشغال العامة( ،المواصالت

  استكمال التشريعات الخاصة ، من الضروري المباشر جنبياألفي ظل عدم وجود قانون خاص بتشجيع االستثمار

المباشر تحديدا ، )وزارة  جنبياألستثمار الخاصة بتحفيز اقوانين وسن  األراضي الفلسطينيةبتشجيع االستثمار في 

 .وهيئة تشجيع االستثمار( ،االقتصاد

  ألراضي من جنسيات عديدة ل األجانبفي ظل المعيقات التي يفرضها االحتالل على دخول المستثمرين

ستثمارية وتعزيز وتطوير النوافذ اال التشبيك بين المستثمرين المحليين واألجانبتعزيز ، من الضروري الفلسطينية

وحدات تشبيك االستثمار في مؤسسات القطاع إلنشاء ة منها، وذلك من خالل سن قوانين لكترونيوتحديدا  اإل

لهيئة تشجيع االستثمار، )وزارة االقتصاد  لكترونيالخاص، وتطوير نافذه استثمارية متخصصة على الموقع اإل

 وهيئة تشجيع االستثمار(.

  فقط من اإليرادات المحلية 1)ضئيلة  رائبالمباشر في الض جنبياألار االستثممؤسسات  ةمساهمباعتبار %

من نشاط النقل والتخزين المعلومات  في ضريبة القيمة المضافة وتحديدا  وتمركزها ( 1111الحكومية لعام 

 صالحات الضريبية المحفزةلية واإلتعزيز السياسات الما، من الضروري التأمينو  واالتصاالت ونشاط المالية

كاستخدام  لمؤسسات في مجاالت غير ضريبيةاوبحث بدائل االستفادة من تلك  بشكل فاعل جنبياأللالستثمار 

 ، )وزارة المالية(.المسؤولية المجتمعية تتعلق أنشطةتمويل زيادة حصتها في  إلى إضافةالمواد الخام محلية اإلنتاج 
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  مما جور، ات االستثمار المحلي من حيث األسسعلى مؤ  المباشر جنبياألفي ظل تفوق مؤسسات االستثمار

قد يؤدي ، األمر الذي المباشر جنبياألإنتقال العمالة المؤهلة والكفاءات للعمل لدى مؤسسات االستثمار  إلى يؤدي

ال بد من االستفادة من خبرات المؤسسات المذكورة  ،ولتجنب ذلك .جور وسوق العملتشوهات في هيكل األ إلى

وضمان نقل الخبرة اليهم، )وزارة التربية  في تلك المؤسسات ج تدريب وتأهيل للخريجينمن خالل عمل برام

 .والتعليم العالي، ووزارة العمل، ومركز تطوير القطاع الخاص(

 فيالعمل هي أعلى  إلى، وحيث أن مرونة القيمة المضافة دراسةحيث أن المتغيرات المستقلة تفسر نموذج ال 

نتاج وكذلك تحفيز لزيادة كفاءة األ هتمام بتأهيل العمالة الفلسطينية ورفع كفاءتهاالنموذج، من الضروري اال

والعمال  برامج تدريب وتأهيل للخريجينفي ظل وجود عمالة مدربة، وذلك من خالل اعتماد  جنبياألاالستثمار 

عالي، ووزارة العمل، ومركز ، )وزارة التربية والتعليم العالميا  محليا  و  في مجاالت العمل المطلوبة على حد سواء

 .تطوير القطاع الخاص(

  وفي ظل الضعف في التواصل وتبادل  األراضي الفلسطينيةعلى ضوء عدم توفر سجل تجاري شامل في

تعزيز التكامل في عمل المؤسسات الفلسطينية المعلومات بين المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من الضروري 

ومجلس  ،عمال، )وزارة االقتصادلمعلومات، وتسهيل عملية تسجيل األلبيني لا لكترونيالرسمية والتبادل اإل

 .الوزراء(

  المال  رأسة إنتاجيب فيما يتعلقالمؤسسات التابعة والفروع، و  فرق معنوي بين المؤسسات الزميلة يوجد الأنه حيث

نتاجيو  نوع معين من االستثمار  ، فأنه ليس من الضرورة التركيز علىالعمل إلىالمال  رأسمعدل ة العامل و ا 

 بل التركيز حسب الحاجة للتمويل عن طريق ذلك االستثمار. المباشر من حيث الحوافز االستثمارية، جنبياأل

  لمؤسسات الرسمية ومتخذي القرار االستفادة من ل يمكن ،دراسةمن خالل النتائج التفصيلية التي خلصت لها ال

، األراضي الفلسطينيةالمباشر في  جنبياألالعالقة بقضايا االستثمار  في رسم السياسات ذات دراسةنتائج هذه ال

 )وزارة االقتصاد، وهيئة تشجيع االستثمار(.

   المباشر وتحليل  جنبياأل من وصف تفصيلي لخصائص مؤسسات االستثمار دراسةال هليعلى ما توصلت إبناء

الجهات المصدرة لهذا قيام  تدعو الدراسة إلىي، الفلسطين برز مؤشرات االقتصاد الكليثمار على أذلك االست أثر

المباشر بما يشمل التفاصيل  جنبياألحصائية ذات العالقة باالستثمار تطوير التقارير اإلحصاءات بالنوع من اإل
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 لإلحصاءوالجهاز المركزي  ،وهيئة تشجيع االستثمار ،)وزارة االقتصاد دراسةالمذكورة في النتائج الوصفية لل

 (.، وسلطة النقد الفلسطينيةالفلسطيني

 

 ثانيًا، سلطة النقد الفلسطينية:

 القروض  إلىالمباشر، وتوجه البنوك  جنبياألمن االستثمار  كي للنسبة الكبرىنعلى ضوء استحواذ القطاع الب

 تعزيز التسهيالت االئتمانية المحفزة لالستثمار بشكل فاعل.االستهالكية بشكل رئيس، من الضروري 

 

 اتحاد الغرف التجارية وجمعيات األعمال:ثالثًا، 

   لمحلياة العامل عن مؤسسات االستثمار إنتاجيالمباشر في  جنبياألعلى ضوء تفوق مؤسسات االستثمار ،

اتخاذ ما يلزم استخدام تقنيات أكثر تقدما  في مؤسسات االستثمار المباشر، من الضروري األمر الذي يعود إلى 

المباشر ليتم استخدامها في مؤسسات  جنبياألالمستخدمة في مؤسسات االستثمار  جراءات لنسخ التقنياتمن إ

 الضرورية لذلك. واإلدارية القانونية اإلجراءاتاالستثمار المحلي، واتخاذ 

   ة العامل عن مؤسسات االستثمار المحلي إنتاجيالمباشر في  جنبياألكذلك في ظل تفوق مؤسسات االستثمار

التركيز على دام تقنيات أكثر تقدما  في مؤسسات االستثمار المباشر، من الضروري استخيعود إلى والذي 

 نتاج السلعي وتقديم الخدماتجال استخدام أحدث التقنيات في اإلالتدريب العملي لموظفي القطاع الخاص في م

   المال المدفوع  % من رأس17المباشر بحوالي  جنبياألالمال المدفوع لمؤسسات االستثمار  رأس ةمساهمفي ظل

، من الضروري التركيز على توعية المستثمرين االقتصادية المختلفة نشطةالكلي للمؤسسات العاملة في األ

ستقادة من وفورات الحجم وتخفيض التكاليف مال كبير لالرأسالمحليين وتوجيههم لالستثمار في مشاريع ذات 

 المباشر. جنبياألأسوة بمؤسسات االستثمار 
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 جداول البيانات الخام المستخدمة في التحليل اإلحصائي الوصفي(: 0ملحق رقم )

 2102االقتصادي للعام  النشاط حسب لفلسطينيةاألراضي ا فيالعاملة  المباشر األجنبياالقتصادية لمؤسسات االستثمار  المؤشرات أهمو  والعاملين المؤسسات أعداد :0-0م.جدول 

 )القيمة باأللف دوالر أمريكي             (
 
 
 

 

 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني در: المص

                                       

عاملين بأجرهم بي المباشر عاملين في مؤسسات االستثمار االجأجميع ال
1

  

االستثمار رصيد 
 األجنبي المباشر 

رأس المال رصيد 
 المدفوع

إجمالي القيمة 
 المضافة

االستهالك 
إجمالي تعويضات  اإلنتاج الوسيط

 العاملين
عدد 
3العاملين  

عدد 
 النشاط االقتصادي المؤسسات

 أنشطة الصناعة 13 1,168 11,482 184,573 139,145 45,428 124,349 73,798
 أنشطة اإلنشاءات 4 125 1,793 7,157 2,508 4,649 50,058 7,605

 أنشطة التجارة الداخلية 3 202 2,481 10,747 2,843 7,904 10,393 7,316

156,763 680,202 306,836 74,976 381,812 61,501 3,209 8 
أنشطة النقل والتخزين 

 والمعلومات واالتصاالت

 أنشطة المالية والتأمين 19 3,676 87,360 267,744 55,238 212,506 706,270 588,521

 أنشطة الخدمات 18 806 8,312 23,203 6,393 16,810 110,957 42,853

 المجموع 65 9,186 172,929 875,236 281,103 594,133 1,682,229 876,857
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 2102االقتصادي للعام  النشاطالصنف و  حسب األراضي الفلسطينية في العاملة المباشر األجنبيلمؤسسات االستثمار عدد العاملين وتعويضات العاملين  :2-0.م جدول

 ()القيمة باأللف دوالر أمريكي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .منشورة()بيانات غير  ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 
 
 
 
 

 إجمالي تعويضات
تعويضات  المزايا العينية المزايا االجتماعية العاملين

 النشاط االقتصادي عدد العاملين العاملين

 أنشطة الصناعة 1,168 10,752 231 499 11,482
 أنشطة اإلنشاءات 125 1,661 90 42 1,793

 أنشطة التجارة الداخلية 202 2,196 129 156 2,481

61,501 3,656 1,041 56,804 3,209 
نشطة النقل والتخزين أ

 والمعلومات واالتصاالت

 أنشطة المالية والتأمين 3,676 74,438 1,173 11,749 87,360
 أنشطة الخدمات 806 7,774 282 256 8,312

 المجموع 9,186 153,625 2,946 16,358 172,929
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 2102االقتصادي للعام  النشاطالصنف و  حسب األراضي الفلسطينية فيالعاملة  المباشر األجنبيلمؤسسات االستثمار االستهالك الوسيط  :3-0م.جدول 

 )القيمة باأللف دوالر أمريكي)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 
 
 
 
 

مستلزمات إنتاج  مصاريف اإلنتاج
الوقود  الكهرباء الماء سلعية أخرى

 والمحروقات

الخامات 
 والمواد األولية 

 قتصاديالنشاط اال

 أنشطة الصناعة 127,604 2,333 1,824 247 3,722 3,415
 أنشطة اإلنشاءات 0 74 20 4 1,732 678

 أنشطة التجارة الداخلية 0 299 447 215 366 1,516

65,586 128 139 5,992 3,131 0 
أنشطة النقل والتخزين 

 والمعلومات واالتصاالت

 ة المالية والتأمينأنشط 2752 11,611 2,926 277 1,228 36,444
 أنشطة الخدمات 0 732 950 181 3,572 958

 المجموع 130,356 18,180 12,159 1,063 10,748 108,597
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 2102االقتصادي للعام  النشاطالدخل و  حسب األراضي الفلسطينية في العاملة المباشر األجنبيلمؤسسات االستثمار يمة المضافة  القإجمالي  توزيع :4-0م.جدول 

 )القيمة باأللف دوالر أمريكي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 

             

 

القيمة إجمالي 
 المضافة

إجمالي فائض 
 التشغيل

الضرائب على 
 اإلنتاج

تعويضات إجمالي  
 النشاط االقتصادي العاملين

 الصناعة أنشطة 11,482 6,956 26,990 45,428

 اإلنشاءات أنشطة 1,793 302 2,554 4,649

 التجارة الداخلية أنشطة 2,481 1,573 3,850 7,904

306,836 219,612 25,723 61,501 
النقل والتخزين والمعلومات  أنشطة

 واالتصاالت

 التأمينالمالية و  أنشطة 87,360 21,481 103,665 212,506

 الخدمات أنشطة 8,312 563 7,935 16,810

 المجموع 172,929 56,598 364,606 594,133
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 2102االقتصادي للعام  النشاطالصنف و  سبح األراضي الفلسطينية فيالعاملة  المباشر األجنبيلمؤسسات االستثمار الضرائب إجمالي  :5-0م.جدول 

 )القيمة باأللف دوالر أمريكي)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 

 

 

على  أخرىضرائب  الضرائبإجمالي 
 اإلنتاج

ضريبة القيمة 
 النشاط االقتصادي رسوم جمركية المضافة

 الصناعة أنشطة 26 6,845 85 6,956
 اإلنشاءات أنشطة 0 294 8 302

 التجارة الداخلية أنشطة 194 1,193 186 1,573

 النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت نشطةأ 0 4,457 21,266 25,723

 التأمينالمالية و  أنشطة 0 19,969 1,512 21,481
 الخدمات أنشطة 0 499 64 563

 المجموع 220 33,257 23,121 56,598
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 2102االقتصادي للعام  النشاط حسب األراضي الفلسطينية فيالعاملة  المباشر األجنبيلمؤسسات االستثمار بعض المؤشرات المستخلصة نصيب العامل من  :2-0م.جدول 

 )القيمة باأللف دوالر أمريكي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 

 

نصيب العامل من 
 المدفوع المال رأس

مساهمة العامل 
في القيمة 

 بالدوالر المضافة

مساهمة العامل 
 في اإلنتاج

 ربالدوال 

 بأجر نصيب العامل
من تعويضات 
 العاملين بالدوالر

 النشاط االقتصادي

 الصناعة أنشطة 10 158 39 106
 اإلنشاءات أنشطة 14 57 37 400
 التجارة الداخلية أنشطة 19 53 39 51

212 96 119 12 
النقل والتخزين والمعلومات  أنشطة

 واالتصاالت

 التأمينالمالية و  أنشطة 24 73 58 192
 الخدمات أنشطة 10 29 21 138
 المجموع 12 95 65 183
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 2102االقتصادي للعام  النشاط حسب ينيةاألراضي الفلسط في ر العاملةالمباش األجنبيلمؤسسات االستثمار بعض المؤشرات المستخلصة  :7-0م.جدول  

 )القيمة باأللف دوالر أمريكي)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .انات غير منشورة()بي ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 

 

 إلىنسبة الضرائب 
 القيمة المضافة

نسبة تعويضات 
القيمة  إلىالعاملين 

 المضافة

 المال رأسة إنتاجي
 المدفوع

نسبة القيمة 
 إلىالمضافة 
 اإلنتاج

 النشاط االقتصادي

 الصناعة أنشطة 25 50. 25 11

 اإلنشاءات أنشطة 65 0.1 39 7

 التجارة الداخلية أنشطة 74 00. 31 90

النقل والتخزين والمعلومات  أنشطة 80 0.6 20 8
 واالتصاالت

 التأمينالمالية و  أنشطة 79 0.4 41 10

 الخدمات أنشطة 72 0.2 49 3

 المجموع 68 0.5 29 10
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  2102االقتصادي للعام  النشاط حسب األراضي الفلسطينية في العاملة القطاع الخاص ستثمارسات المؤسبعض المؤشرات المستخلصة  :8-0م.جدول  

 ))القيمة باأللف دوالر أمريكي 
 

 

 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

 
 
 
 
 

رصيد رأس 
 المال المدفوع

القيمة 
 المضافة

االستهالك 
 اإلنتاج الوسيط

تعويضات 
 ينالعامل

عدد العاملين 
 النشاط االقتصادي عدد المؤسسات عدد العاملين بأجر

الصناعة أنشطة 16,263 78,724 57,019 388,413 3,798,060 2,087,919 1,710,141 2,015,716  
اإلنشاءات أنشطة 560 11,290 10,782 89,337 670,052 367,141 302,911 336,539  

التجارة الداخلية أنشطة 69,305 152,034 58,517 345,192 2,864,004 527,660 2,336,343 2,692,775  

992,073 736,239 180,571 916,810 130,250 11,983 13,641 1,474 
ن، النقل والتخزي أنشطة

 المعلومات واالتصاالت
الوساطة المالية أنشطة 46 7,101 7,101 159,161 514,383 97,526 416,857 1,799,340  
الخدمات أنشطة 33,662 124,014 85,183 5,86,180 1,814,866 437,652 1,377,214 2,724,017  

10,560,460 6,879,705 3,698,469 10,578,174 1,698,534 230,585 

 

 المجموع 121,310 386,804
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 2102االقتصادي للعام  النشاط حسب األراضي الفلسطينية في العاملة االستثمار المحليسات لمؤسالمستخلصة  بعض المؤشرات :0-0م.جدول 

 ))القيمة باأللف دوالر أمريكي  
 
 

 
 .)بيانات غير منشورة( ،1111الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني المصدر: 

رصيد رأس المال 
االستهالك  القيمة المضافة المدفوع

تعويضات  اإلنتاج الوسيط
 العاملين

عدد 
العاملين 

 بأجر

عدد 
 العاملين

عدد 
 شاط االقتصاديالن المؤسسات

 أنشطة الصناعة 16,250 77,556 55,851 376,931 3,613,487 1,948,774 1,664,713 1,891,367
 أنشطة اإلنشاءات 556 11,165 10,657 87,544 662,895 364,633 298,262 286,481

 لداخليةأنشطة التجارة ا 69,302 151,832 58,315 342,711 2,853,257 524,817 2,328,439 2,682,382

311,871 429,403 105,595 534,998 68,749 8,774 10,432 1,466 
ن، أنشطة النقل والتخزي

 المعلومات واالتصاالت

 الوساطة المالية أنشطة 27 3,425 3,425 71,801 246,639 42,288 204,351 1,093,070
 أنشطة الخدمات 33,644 123,208 84,377 577,868 1,791,663 431,259 1,360,404 2,613,060
 المجموع 121,245 377,618 221,399 1,525,605 9,702,938 3,417,366 6,285,572 8,878,231
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 حصائي للنماذج المستخدمة في الدراسة(: جدول التحليل اإل2ملحق )

 
 

 المعامالت /المتغير

 (0) وذجنم

 وعدد العاملين المدفوع رأس المال تأثير رصيدقياس 

على القيمة المضافة في مؤسسات االستثمار األجنبي 

 :2102لعام  في األراضي الفلسطينية العاملة المباشر

 

 (2نموذج )
قياس تأثير رصيد رأس المال المدفوع وعدد العاملين على 

ي العاملة في القيمة المضافة في مؤسسات االستثمار المحل

 :2102األراضي الفلسطينية لعام 

 

B-Coeffecient t-statistics p-value B- Coeffecient t-statistics p-value 
       القيمة المضافة )العامل التابع(

 1.11 35.2 1.1 1.11 1.7 1.1 إجمالي رصيد رأس المال المدفوع )عامل مستقل(

 1.11 66.8 1.1 1.11 1.1 1.7 عدد العاملين )عامل مستقل(

 1.19 1.71 المعدلة R2قيمة 
 2119.1 71.7 ( المحسوبةF)قيمة 

 .1111 نتائج دراسة الباحثالمصدر: 

 

 


