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مشكمة البحث
هل لشركات الخدمات العاممة في السوق والتيي تقيدم خيدمات متعيددة فيي قطاعيات هامية لمميواطن

الفمس ييط اي المق ييدرة عم ييح تخف ييص ت ييد ات ال

ييار المف ييروض عم ييح قط يياع ي يزة والتخف ييص م يين

تداع ات ال رب األخ رة عمح القطاع؟
مقــــــدمة
إن واقع االستقرار (االقت ادي ثم الس اسي فاالجتماعي) عتمد عمح وجود األرض ة
تح تكون الشركات في القطاع

االقت اد ة الراسخة والب ئة الس اس ة واالجتماع ة المتاا مة

الخاص (الخدماتي) قادرة عمح مواجهة ت د ات األزمات التي تع ص بها ،والتي من أهمها
ال رب وال

ار عمح زة وامت اص

دماتها.

وال شك أن االاقسام ب ن الضفة الغرب ة وقطاع زة ،وضع العد د من ال عوبات أمام

شركات الخدمات الفمسط ا ة .ففي الوقت الذي تعمل فروع الشركات أو مراكزها في الضفة
الغرب ة بكامل قدراتها اإلاتاج ة في تقد م خدماتها لممواطا ن تعااي فروع الشركات في قطاع زة

من آثار ال

ار فال رب واالاقسام وتبع ة الشركات لفروعها فال ظاا ااس اب أول فمول

الشركات التي هربت ل س بالتأك د تضر ار ولكن

عوبة تأقممها مع وضع ال

الباك العربي قد سرح موظف ه وأ مق فرع ه وأبقح عمح فرع

ار فوجداا أن

غ ر قد ال اجده بعد فترة،

ومع ذلك فأن العد د من الشركات ما زالت تقدم خدماتها لجمهورها في قطاع زة ،إال أن

هذه الخدمات تراجعت تراجعاً كب اًر.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:
 هل ب ئة العمل لشركات الخدمات وعيدم االسيتقرار االقت يادي والس اسيي هيو السيبب و ار
تردي الخدمة التي تقدمها العد د من شركات الخدمات؟

 هل االستقرار االقت ادي والس اسي فاالجتماعي في ب ئة عمل الشركات مكن من خالله
أن تتجاوز شركات الخدمات االاكماش والتهم ش؟

إن ال د ث عن شركات الخدمات وت م ل إمكاا اتها وقدراتها تمثل ت د اً كب اًر خا ة في

قطاع زة في ظل الظروص ال ال ة ،فعادة مثل هذا الشركات عبارة عن مجموعة متاوعة في

ال جم ورأس المال ومستوى الدخل والبا ة االقت اد ة ورأس المال البشري والمهارات واله كم ة

االجتماع ة والس اسات االقت اد ة وعوامل أخرى عدة تقوم بها مثل هذه الشركات الخدمات ة،

ومع ذلك تكثر أوجه الشبه ب ن هذه الشركات إذ تربطها بعض قواعد الموارد المشتركة.

وهذه الشركات دوماً تب ث عن االستقرار الماشود الذي مكن من خالله أن تتجاوز بها

شركات الخدمات التهم ش واالاكفا عمح الذات ،وذلك لت ق ق أعمح جودة وماافسة في خدماتها.

ار وال رب ولكن تبقح الجودة أو مستوى

فواقع الشركات ال وم قد تضرر بفعل ال

الخدمة التي تقدمها مثل هذه الشركات والم افظة عمح هذا المستوى من الخدمات ال ع قه
ال

ار أو ال رب إال لفترة بس طة وعمح الشركات أن تتأقمم مع هذا ال

خدماتها وامت اص األزمة بأسرع وقت ممكن.

ار وأن تقوم تجو د

الحماية الالزمة لشركات الخدمات:
أن ت ق يق ال ما يية الالزميية لمثييل هييذه الشييركات ميين قبييل ال كوميية واله ئييات المش يرفة
األرض ة الراسخة لتكون مقة قو ة من مقات فك ال

والجهة ال كوم ة المشرفة عم ها ضمن الم اور التالية:

قييق لهييا

ار عن قطاع زة ،وأن تتعاون الشركات

وساتطرق هاا إلح بعض العناوين الهامة:

 التوا ل ما ب ن ال كومة وشركات القطاع الخاص.
 تبع يية الشييركات لمراكزهييا الرئ س ي ة فييي الييداخل والخييارج وافسيياح المجييال لمتا يافس المت يوازن
ب ي ن هييذه الشييركات فييي ماطقيية عممهييا لتقييد م الخدميية األجييود لمم يواطن ميين خييالل ضييبط
أدائها ب ن شطري الوطن.
 د ارسيية واقييع وتطييور هييذه الش ييركات ميين

ييث إفسيياح المج ييال لهييا لمعمييل ب ر يية وت ييوف ر

عاا يير ومقومييات وب ئيية اقت يياد ة واسييتثمار ة لم فيياظ عمييح تواجييد هييذه الشييركات وعييدم
ااس ابها من السوق ب فتها من توفر فرص عمل كب رة لشر ة كب رة من المجتمع.
 إاشييا

ييادوق وطاييي اسييتثماري ييدعم شييركات القطيياع الخيياص فييي ظييل ال

ييار كييون

رافعة لهذه الشركات في ال ااس اب جز من رأس مالهيا بسيبب ظيروص الوضيع ال يالي

القيائم فيي قطياع يزة ،واألهيم العميل عميح إقامية شيراكات ميع القطياع الخياص لتعبئية
اسيتثمارات إضياف ة ،وا جياد إسيترات ج ة لم يادوق تتعميق بك ف ية تام ية القطياع الخياص
واقامة الشراكات معيه عميح المسيتو ات الم م ية والوطا ية واإلقم م ية ،وهيي ت يدد األهيداص
الخا ة والمخرجات ،واوع األاشطة التي س ضطمع بها ال ادوق من أجل إشراك القطاع
الخاص في جهود التام ة االقت اد ة والتخف ص من آثار ال

ار عمح قطاع زة.

أهم التحديات التي تواجه شركات الخدمات في القطاع الخاص:


ييعوبة التوا ييل م ييع الخ ييارج سي يوا لمت ييدر ب أو تب ييادل الخبييرات أو اكتس يياب أسي يواق
جد ييدة أو متابعيية مييؤتمرات عم ميية أو تجار يية أو تسييو ق ة أو بيرامت تكاولوج ييا د ثيية،
ألاهييا بييدون ذلييك سييتز د تكمفيية الخدميية عم هييا ألن التطييور دائم ياً عمييل عمييح تخف ي ض
ق مة الخدمة المقدمة لممواطن.

 في الوقت افسه قد فتقر التجار أو مقدمو الخدمات من القطاع الخياص فيي الشيركات
إلح المهارات العمم ة أو المال ة التي تمكاهم من ت ق ق األرباح.
 برامت لتطو ر وترق ة الب ث العممي واقل التكاولوج ا ال د ثة وتوط اها وباا القدرات
وربطها باإلاتاج واإلاتاج ة.

دور الصندوق الوطني االستثماري المقترح:
التطيو ر والتخطي ط السييتثمارات إسييترات ج ة مسييتقبم ة ،واالهتمييام بييأن كييون لم ييادوق
دو اًر مركز اً ورئ س اً كالتالي:

 .1ييتم إاش ييا ال ييادوق وادارت ييه ف ييي قط يياع ي يزة اله ييدص ما ييه

ييااعة ال يياة

لالقت اد الفمسط اي في قطاع زة الم ا ر
 .2إ جياد الظيروص التيي ت سِّير عالقيات السيوق بي ن مختميص الجهيات الفاعمية
ف يه.العميل عميح إقامية الشيراكة ميع القطياع العيام والجهيات الماا ية األخيرى
والماظميات

ير ال كوم ية والماظميات الخا ية المعا ية لمعيب دور مهيم فيي

مس يياعدة ه ييذه الش ييركات ب ييالتخف ص عم ه ييا م يين ش ييدة ال

ييار والعم ييل عم ييح

التام ة وفق الظروص الم طة.
 .3وأن كون الداعمة الرأسمال ة والرافعة في ال ااس اب كل أو جز مين رأس
مال بعض الشركات التي ال تواجه ال

ار وآثار ال رب.

 .4والعمييل الييدائم عمييح دعييم وتطييو ر با يية االقت يياد الفمسييط اي وتقم ييل اعتميياده
عمح المساعدات الخارج ة.
إن التكامل االقت ادي والس اسي فيي تكيتالت اقت ياد ة وس اسي ة إقم م ية اليذي اطميج جم عياً
له خفص من آثار ال رب و بعد عاا شبج ال

ار الظالم.

سي تم فيي اها ية هيذا الد ارسية اسيتعراض إاشيا تجربية شيركة الممتيزم لمتيأم ن واالسيتثمار م.ع.م
التييي تعييد ال ييوم أ ييد مؤسسييات األمييوال والخييدمات ال ارئييدة فييي قطيياع يزة (ميين ضييمن م ييور
إاشييا شييركات فييي وسييط ال

ييار عمييح قطيياع يزة) وسييات دث عيين الييدور المتوقييع أن تمعبييه

ش ييركة الممت ييزم ف ييي الوق ييت ال ييالي والقي يادم ومع ييدالت الام ييو لمش ييركات المث م يية خ ييالل األعي يوام

السابقة ،وأهم ااجازاتها السابقة وما المطموب ماها في الوقت ال الي والظيرص اليذي تعي ش بيه
الماطقة في ظل ال

ار وما بعد ال رب عمح زة.

تعزيز المناخ االستثماري:
ت طدم شركات الخدمات الجد دة في قطاع زة بعوائق تاظ م ة مكمفية مين

يث الوقيت والكمفية

الماد ة ف ما خص شركات الخدمات خا ة.
و ضاص إلح ما سبق تكال ص مرتفعة متعمقة بالتراخ ص والضرائب الداخم ة والرسوم.
وتظهيير الواقييع العممييي لمشييركات العامميية فييي قطيياع يزة ميين إجي ار ات

يير شييفافة خا يية

في مجال المااق ات والترس ات خا ة التيي تيرد مين الضيفة الغرب ية واليدول الماا ية

يث ت يرم

ماها الشركات التي تؤسس د ثاً وترخص لها من ال كومة الفمسط ا ة في قطاع زة ،أضص إلح
ذلك تقبل المسئول ن الرسم ن لمممارسات

ر التاافس ة.

و ضيياص لمييا سييبق اقييل إدارات الشييركات المركز يية لمضييفة الغرب يية لعييدة أسييباب ماهييا (الهييروب ميين
مست قاتها أمام ال كومة والسمطة في قطاع زة ،والخروج لمماافسة في سوق قد كون هو األكبير
لهييا م يين قطيياع ي يزة) وه ييذا ممييا ض ييعص

ييااعة القي يرار ف ييي شييركات الخ ييدمات فييي قطي ياع ييزة،

و ضعص بالتتابع من مستوى الخدمة وجودتها بل وتطو ر هذه الخدمة.

تعزيز النظام المالي والبنى التحتية:

ش ييكل ض ييعص البا يية الت ت يية والاظ ييام الم ييالي ف ييي الماطق يية عبئ ييا آخ يير عم ييح األعم ييال وش ييركات
ييث تشييكو أ مييب الشييركات ميين كييون اليية الباييح الت ت يية تشييكل عائقياً تتيراوح درجيية

الخييدمات،

خطورته من المتوسطة إلح الكب رة ،فقطاعات الموا الت والبا ة الت ت ة والطرقات
لمغا ة ،لذا تعااي الشركات مين

ر متطوران

يعوبات كث يرة فيي مباشيرة وتشيغ ل ميا ت تاجيه مين رؤوس أميوال

وتقد م جودة في خدماتها والماافسة ف ها.

و ضيياص لمييا سييبق وجييود بعييض الضييعص فييي األاظم ية المال ية المتبعيية والاظييام اإلداري لمشييركات
خا يية الخييدمات ماهييا ل ييالج الجمهييور فييي قطيياع يزة ال شييك فييي أاييه كييان لمعوامييل والتييدخالت
الخارج يية وال

ييار المفييروض تييأث ره عمييح الماطقيية عاميية ،كمييا أن الخالفييات الس اسي ة اعترضييت

الطر يق إلييح تطييور مسييتوى خييدمات العد ييد ميين الشيركات وا جيياد كيوادر بشيير ة تسييتط ع التييأقمم مييع
واقييع ال

ييار وال ييرب فاجييد أن العد ييد ميين الكيوادر البشيير ة تب ييث فييي بمييد الجيوار عيين مييالذ لهييا

لإلقامة ف ها.
ف ييي ي ي ن ل ييم ش ييجع ال ي يراع المس ييتمر واالاقس ييام الماتش يير ف ييي الماطق يية االس ييتثمار الخ ييارجي أو
القيومي ،وأدت الا ازعييات المزمايية إلييح التقمي ص ميين جاذب يية الماطقيية
والداخل وزاد من كمفة االستثمار في هذه الشركات.

النتائج:

ييال المسييتثمر ن فييي الخييارج

 .1لشركات الخدمات دو اًر هاما في التخف ص من ت يد ات ال

يار المفيروض عميح الميواطن

الفمس ييط اي ف ييي قط يياع ي يزة م يين ع ييدة اي يوا ي ماه ييا (خلقققر قققمل

ققق لمخ يير ج ن الج ييدد

والكف ييا ات العمم يية م ييع إمكاا يية لرف ييع األج ييور والمس يياهمة ف ييي تام يية ال يياة االجتماع يية
لممواطن من خالل الدعم االجتماعي المتوا ل لجمع ات المجتمع المداي).
 .2هااك اقص وتراجع في جودة الخدمات التيي تقيدمها العد يد مين شيركات الخيدمات العاممية
في قطاع زة.
 .3لي ي س ها يياك أ يية إس ييترات ج ة لتاظي ي م أعم ييال ش ييركات قط يياع الخ ييدمات سي يوا م يين ط ييرص
ال كوم يية أو الش ييركة افس ييها ف ييي تق ييد م الخدم يية،

ييث أدى ال

ييار لض ييعص أدا ه ييذه

الشركات وااخفاض مستوى خدماتها.
 .4خي م عمييح قطياع يزة ماياخ ميين المخيياطر قياوم و عمييل ضيد تقييد م خيدمات بجييودة عال يية
وتكتسي ييب بعي ييض الش ي ييركات اال تكار ي يية ه ي ييذه الب ئي يية س ي ييببا مااسي ييباً لمتقم ي ييل مي يين مس ي ييتوى
الم ييار ص التييي مكيين أن تافييق فييي سييب ل ذلييك وز ييادة ا رادتهييا عمييح سيياب المسييتهمك
لمخدمة.

التوصيات:

 عمي ييح ال كومي يية تاظ ي ي م ورقابي يية أعمي ييال الشي ييركات بمي ييا

قي ييق م ي ييالج الم ي يواطن

والشركة ،و افظ عمح تقد م الخدمة لممواطن بأعمح جودة ممكاة.
 عمييح ال كوميية السييماح إلاشييا المز ييد ميين الشييركات الوطا يية التييي تكييون مراكزهييا
فييي قطيياع يزة إل جيياد وخمييق ماافسيية قو يية ،و ما يية الم يواطن ميين هييروب بعييض
الشركات.
 العمييل عمييح إ جيياد

ييادوق وطاييي ل ما يية اسييتثمارات هييذه الشييركات فييي ييال

ااس ي اب بعييض ميين ر وس األم يوال خا يية فييي ظييل اسييتمرار ال

ييار وال ييرب

عمح قطاع زة و الة الالسمم والال رب التي مر بها القطاع.
 إ داث تام ة شاممة ودعم كومي لدور هذه الشركات تتبع عمم ة الرقابية الفعالية
لألدا .
 عمح الشركات تفع ل دورها في التام ة االجتماع ة والتي هي مقة استكمال ة من
مقييات التخف ييص ميين شييدة ال
إعيادة

ييار المفييروض عمييح قطيياع يزة واتبيياع ب يرامت

ي ا ة ال ياة االجتماع ية لت ق يق االسيتقرار واألمين االجتمياعي تكسيبها

البعد الس اسي والشعبي الذي عتميد عم يه ت ق يق أهيداص البيرامت فيي ظيل الوئيام
ُ
القومي ،إضافة إلح أن هدفها هو الو ول إلح قطاعات واسعة من أباا شعوباا
ومخاطبة القضا ا االقت اد ة واالجتماع ة التي تمس

اتهم.

 التقم يل مين مايياخ المخياطر التيي تعييرض لهيا قطيياع يزة وذليك بعييدة طيرق مكيين
التوا ل معها ب ن ال كومة والشيركات وافسياح المجيال ليبعض الشيركات الوطا ية
لتعميل ب ر ية أكبير مين خيالل ماظومية رقابية فعالية تخفيص مين ت يد ات ال
عمح الشركات سب الة كل شركة عمح دا.

ييار

 ال بد من الربط ب ن اإل الح الس اسي واإل الح االقت ادي

