الفصل الثامن – المصالح التجارية والصناعة
 .1المصالح التجارية
تم استقاء معطيات المصالح التجارية المعروضة في هذا الفصل من سجل المصالح التجارية الذي تم
تأسيسه في دائرة اإلحصاء المركزية عام  2003وذلك استنادًا إلى نُ ُ
ظم مكتب اإلحصاء األوروبي
(ﻳﻮروﺳﺘﺎت  )Eurostat -وكذلك نظم منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OECD
يتلقى سجل المصالح التجارية معطياته باستمرار من ملفين رئيسيين :ملف يتلقاه من سلطات ضريبة القيمة
المضافة وملف يتلقاه من مؤسسة التأمين الوطني.
ويشمل ملف ضريبة القيمة المضافة جميع تجار ضريبة القيمة المضافة الذين يصفون بالنشطين
شهرا األخيرة وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة.
والملزمين بالدفع عن صفقات في ال12 -
ً
وباإلضافة إلى ذلك يتلقى السجل معطيات من ملف أرباب العمل النشطين والملزمين بالتأمين وبتقديم
شهرا األخيرة.
التقارير لمؤسسة التأمين الوطني في ال25 -
ً
عينة المصالح – يشمل عدد المصالح التجارية المدرجة في سجل المصالح التجارية جميع الوحدات
االقتصادية المسجلة والملزمة بتقديم التقارير لمؤسسة التأمين الوطني و/أو لسلطات ضريبة القيمة
المضافة .وال يضم السجل المصالح التجارية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة (المشتغلون المعفون /
الصغار).
المصالح التجارية النشطة – توصف وحدة مصلحة تجارية بأنها نشطة خالل سنة النشاط التقويمية إن
كانت لها إيرادات إيجابية (أكبر من  0شيكل) أو إن شهدت قيمة توظيف إيجابية لعاملين خالل واحد من
أشهر النشاط في العام ذاته.
وظائف أجير  -عدد وظائف األجير للعمال (الدائمين والمؤقتين) الذين عملوا خالل السنة التقويمية ليوم
واحد على األقل (أو الذين تغيبوا مؤقتًا وحصلوا على أجر بسبب مرض ،أو عطلة ،أو خدمة احتياط في
الجيش وما إلى ذلك) .وتشمل الوظائف العاملين اإلسرائيليين ،والعاملين من خارج البالد والعاملين من
مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة.
التصنيف الموحد للفروع قطاعات االقتصادية
الفرع االقتصاي – الفرع الذي تنتمي إليه المصنع أو المؤسسة.
بد ًءا من عام  2011يحل التصنيف الموحد للفروع االقتصادية  2011محل التصنيف الموحد للفروع
االقتصادية  .1993ويستند التصنيف الجديد إلى توصيات األمم المتحدة للتصنيف الموحد للفروع
االقتصادية ،مع موائمته لهيكلية االقتصاد اإلسرائيلي .وتستند اللوائح الواردة في هذا الجزء إلى تصنيف
عام  .2011باإلمكان االطالع على تفصيل لمختلف افروع االقتصادية وتوصيف لها على موقع دائرة
اإلحصاء المركزية ،التصنيف الموحد للفروع االقتصادية .2011
فتح وإغالق المصالح – تنتمي عينة المصالح المشمولة في قائمة الفتح واإلغالق إلى قطاع األعمال فقط
والملزم بتقديم تقارير ضريبة القيمة المضافة .وبهذا تكون مؤسسات من قبيل المؤسسات غير الربحية،

والمؤسسات المالية والوزارات ،المشمولة في السجل غير أنها غير ملزمة بتقديم تقارير ضريبة القيمة
المضافة من حيث التعريف ،ولكنها توظف أجيرين – غير مشمولة في هذه القائمة.
تشمل قائمة فتح المصالح المصالح التي تم اإلبالغ عن بدء ممارستها لنشاطاتها لسلطات ضريبة القيمة
المضافة خالل العام حتى وإن لم تقدم تقارير ضريبة القيمة المضافة (االيرادات أو عوامل اإلنتاج)،
ويشمل هذا المصالح التي تم اعتبارها مغلقة ثم تم اإلبالغ عن إعادة افتتاحها.
تشمل قائمة إغالق المصالح المصالح التي تم اإلبالغ عن إغالقها خالل العام.
والدة المصالح  -هناك فجوة بين تاريخ تسجيل المصلحة لدى سلطات ضريبة القيمة المضافة (أي افتتاحها)
وبدء ممارستها لنشاطها االقتصادي ولذا فإن والدة مصلحة هي السنة التي يظهر فيها وللمرة األولى نشاط
يمكن قياسه والمتمثل في تقارير حول توظيف أجيرين و/أو معطيات ايرادات إيجابية من ضريبة القيمة
المضافة.
نجاة المصالح – المصلحة الناجية هي مصلحة نشطة (معطيات إيرادات و/أو توظيف أجيرين إيجابية) في
األعوام التي تلت والدتها .أي أن المصلحة التي ولدت عام  tتعتبر ناجية إن كانت لها خالل عام t+1
معطيات إيرادات و/أو توظيف أجيرين إيجابية .كما أن المصلحة التي ولدت عام  tتعتبر ناجية عام t+2
فقط في حال اعتبرت نشطة عام  t+1وكذلك عام .t+2
لشرح مفصل انظر :دائرة اإلحصاء المركزية ،ديموغرافية المصالح التجارية  -مختارات من المعطيات
اإلحصائية من سجل المصالح التجارية.2011-2003 ،

 .2الصناعة
ابتدا ًء من عام  2004غيّرت دائرة اإلحصاء المركزية طريقة اختيار العيّنات ،حجم العينة وتوزيع الفروع
االقتصادية في االستطالع الصناعي الذي تستند إليه معطيات الجداول اإلحصائية الواردة في هذا الفصل.
وعليه ،يرجى االنتباه لدى مقارنة المعطيات بإحصائيات سابقة.
المعطيات الواردة بخصوص الفروع الصناعية هي جزء من نتائج المسح الذي أُجري في كافة الفروع
االقتصادية (ال تشمل الفروع الزراعية).
...الجمهور المستهدف في المسح اإلحصائي هو كافة المشتغلين الذين عملوا طوال العام أو جز ًءا منه
يتطرق إليه التقرير .ويشمل المسح نحو  2779معمالً صناعيًّا كانت فيها وظيفة واحدة أو أكثر في
الذي
ّ
عرفته دائرة اإلحصاء المركزية في النشرة
عام  ،2012ويصنَّف عملها الرئيسي تحت فرع الصناعة كما ّ
حول التّصنيف المو ّحد للفروع االقتصادية  ،2011النشرة الفنية رقم  ،80القدس .2012
الفرع االقتصادي الرئيسي – هو الفرع الذي ينتمي إليه مصنع أو مؤسسة يعمل بها المشت ِغل .تستند
المعطيات الواردة في هذا القسم من الفصل إلى التّصنيف المو َّحد للفروع االقتصادية  .2011وتُنشر
المعطيات على مستوى الفرع الرئيسي وعلى مستوى  80عنقودًا (فئة) من القطاعات الثانوية.
من منطلق الحفاظ على الخصوصية ،ت ّم في هذه النشرة تجميع القطاعات الثانوية ضمن بضع فئات تقوم
بنشاطات متشابهة.
ال يشمل جمهور الهدف مجموعات المصانع التالية .1 :مصانع تعمل ألهداف غير ربحية .2 .مشتغلون
ينتمون لفرع األلماس.
ّ
يغطي المسح كافة الفروع االقتصادية ،وت ّم في كل فرع اقتصادي تحديد عدة طبقات متفاوتة األحجام،
ُوأخذت منها عيّنة األعمال على أساس احتماالت متساوية .وت ّم تحديد حجم الوحدات في كل طبقة بواسطة
إجمالي االيرادات السنوية.
مصادر المعطيات –
 .1معطيات االيرادات حسب التقارير المقدَّمة لضريبة القيمة المضافة.
 .2تقارير مالية للسنة الضريبية والمالحق المرفقة بها.
 .3عدد وظائف األجيرين حسب تقارير المش ِغّلين لمؤسسة التأمين الوطني.
وحدة البحث – او ما يسمى وحدة التقرير  -هي "المصنع" ،وحدة اقتصادية (مثال منجم ،مصنع أو
ورشة صناعية) تُنتج أو تُصنّع منتجات و/أو توفّر خدمات صناعية (مثال إصالح ماكينات أو تغليف
منتجات صناعية) .المصنع بهذا المفهوم يتواجد عادة ً في مكان واحد ويؤدي نشا ً
طا اقتصاديًّا واحدًا .حسب

هذا المبدأ عرفت كمصانع أقسام في مصانع يعمل في مجال إنتاج مختلف أو توفير خدمات مختلفة،
شريطة أن تكون لهذا القسم إدارة حسابات تُم ّكن من تقديم تقارير إحصائية منفصلة.
تجدر اإلشارة إلى أن األقسام التي تعتبر وحدات مساعدة في مصنع ما ،حسب طبيعة عملها ،وهي تخدم
فقط المصنع نفسه ،لم يت ّم تعريفها كمصانع وال تعتبر وحدات بحث منفصلة .في الحاالت التي ال تُقدِّم فيها
األقسام تقارير منفصلة بخصوص مواضيع البحث الرئيسية (عدد األُجراء ،األجرة ،االيرادات) ت ّم اعتبار
المصنع وحدة بحث واحدة.
الوظائف – وظائف األجير ،اصحﺎب المؤﺳﺳة  ،وأفراد العائلة الذين يعملون دون أجر.
وظائف أجير -كل العمال الذين يظهرون في كشوفات الدّفع الخاصة بالع ّمال أصحاب وظائف األجير
وأيضا ً أعضاء الجمعيات التعاونية (التعاونيات) ،ومن ضمن ذلك وظائف الع ّمال من مناطق يهودا والسامرة
وقطاع غزة وكذلك العمال األجانب.
العائد المادي من الوظائف – األجور والمعاشات ،والنفقات المصاحبة لألجر –يشمل كل المبالغ التي تجب
عليها ضريبة الدخل (قبل خصم الضرائب) ،والظاهرة في كشوفات الدفع الخاصة بأصحاب وظائف األجير
ونفقات المصنع المرتبطة بتشغيل أصحاب وظائف األجير ،والتي ال تظهر في كشوفات الدفع.
النفقات التي تظهر في كشوفات الدفع تتضمن :المعاش األساسي ،العالوات ،دفعات مقابل ساعات عمل
إضافية ،أيام غياب ،نفقات أيام التعافي من المرض ،دفع أجر إضافي (ما يسمى "أجر الشهر الثالث
عشر") ،نفقات سيارة ،هاتف ،ملبس ،بدل وجبة غذائية ("دمي أروحوت") ،بدل يومي ("إيشل" ) ،ودفعات
عينية.
المخزون – قيمة المواد المخزونة والتي تعود ملكيتها للمصنع ،بما فيها تلك المحفوظة خارج المصنع،
وتشمل:
 .1مخزون المواد – المواد الخام ،المواد المسا ِعدة والتغليف ،الوقود ،قطع الغيار ،وغيرها.
 .2مخزون من منتجات غير مكتملة – منتجات لم يكتمل إنتاجها بعد حتى التاريخ الذي يتطرق له التقرير.
 .3مخزون من منتجات مكتملة – والموجودة في ملكية المصنع في التاريخ الذي يتطرق له التقرير.
 .4مخزون من بضاعة معدّة للبيع والتي لم تتم معالجتها – بضائع تم شراؤها من قبل المصنع بهدف بيعها
ولم تمر بمعالجة إضافية.
مالءمة األسعار لمعطيات المخزون – قيمة التغيير في المخزون (أي :الفرق بين قيمة المخزون في بداية
السنة وبين قيمة المخزون في نهاية السنة ،والذي يُحسب بنا ًء على المعطيات الماليّة للمصانع) يعكس -

إضافة للتغيير الفعلي في حجم كتلة المخزون -األرباح أو الخسائر في الممتلكات نتيجة التغيير في األسعار
بين بداية السنة ونهايتها.
سط األسعار للسنة تتم من خالل مؤشر األسعار للمستهلك ،على مستوى كل
ُمالءمة قيمة المخزون لمتو ّ
مصنع على حدة ،لكل واحد من أنواع المخزونات  -البضائع ،المنتجات المكتملة ،المنتجات التي يجري
إنتاجها ،والمواد الخام.
حصيلة االيرادات – تضم مر ّكبين اثنين أساسيين:
 .1االيرادات من النشاطات الصناعية والتي تشمل :أ .االيرادات من مبيعات منتجات المصنع في السوق
المحلّي .ب .االيرادات من مبيعات منتجات المصنع المعدّة للتصدير .ج .مدخوالت من األعمال والصيانة.
 .2االيرادات من نشاطات غير صناعية والتي تشمل :تأجير مباني ومعدات ،مدخوالت أخرى ،وغيرها .ال
يشمل األرباح المتعلقة بالممتلكات.
يعرف على أنه إجمالي االيرادات  ،مع إضافة النمو في مخزون المنتجات المكتملة
اإلنتاج اإلجمالي – ّ
وغير المكتملة مع خصم قيمة البضائع التي تم شراؤها بهدف بيعها ولم تتم معالجتها.
المواد – تشمل المواد الخام ،المواد المساعدة ،ومواد التغليف.
حساب االرباح والخسائر – بيانات مسح الصناعة تعتمد على معطيات حسابات االرباح والخسائر الصادرة
عن المصانع التي تختص بهذه الصناعة.
إجمالي القيمة المضافة – مجموع الناتج اإلجمالي مع خصم مجموع عوامل اإلنتاج .مر ّكبات إجمالي القيمة
المضافة تشمل :عائدات الوظائف ،اإلهالك  ،واإلتاوات.
عوامل اإلنتاج العامة – تشمل كل عوامل اإلنتاج التي هي ليست من مر ّكبات القيمة المضافة وهي موجودة
في تقرير الربح والخسارة في بنود نفقات البيع أو نفقات اإلدارة والنفقات العامة ،وغيرها.
عوامل إنتاج أخرى في عملية اإلنتاج – تشمل كل عوامل اإلنتاج التي هي ليست من ضمن مر ّكبات القيمة
المضافة ،وهي موجودة في تقرير الربح والخسارة في بنود تكاليف البيع أو نفقات البحث والتطوير.
المعطيات بأسعار األساس – معطيات الناتج المحلّي اإلجمالي معروضة بأسعار األساس – دون الضرائب
وتشمل اإلعانات المالية وامتيازات التصدير.
نفقات المصنع – تشمل :تكاليف المبيعات ،نفقات البحث والتطوير ،نفقات البيع ،نفقات اإلدارة ونفقات عامة،
نفقات التمويل ونفقات أخرى.

التصنيف حسب القوة التقنية – تم تجميع مجاالت الصناعة (طالعوا المزيد عنها في بداية مقدمة القسم:
قوتها التقنية .هذا التصنيف حسب القوة التقنية تم
تصنيف حسب فروع االقتصاد) في  4مجموعات حسب ّ
وفقا ً لتوصية منظمة  .OECDأنواع القوى التقنيّة هي (مرتبة من األعلى لألدنى):
أ .تقنية عالية – تضم المجاالت :معدات االتصال اإللكترونية ،أجهزة حاسوبية ومكتبية ،أدوية ،أجهزة
ومكونات إلكترونية ومعدّات طيران.
تح ّكم ومراقبة،
ّ
سطة-عالية :تضم المجاالت :المواد الكيميائية وتكرير النفط (باستثناء األدوية) ،آالت
ب .تقنية متو ّ
بمحرك ومعدات نقل لم تُذكر في مجال
ومعدات عمل ،معدات ومحركات كهربائية ،مركبات تعمل
ّ
آخر.
ت .تقنية متوسطة-دُنيا :تضم المجاالت :المناجم والمحاجر ،اللدائن والبالستيك ،منتجات معدنية غير
فلزات ثمينة وغير حديدية ،منتجات الحديد والفوالذ ،منتجات ّ
فلزيةّ ،
ّ
فلزية ،معدّات لإلبحار،
ي ومنتجات لم تُذكر في مجال آخر.
مجوهرات وحل ّ
ث .تقنية دُنيا – تضم المجاالت :النسيج ،المالبس ،األحذية ،الجلد ومنتجاته ،المنتجات الغذائية،
المشروبات ومنتجات التبغ ،الورق والطباعة ومنتجات الخشب واألثاث.
تصنيف المصانع حسب القوة التقنية يتم وفقا ً لنشاطاته الصناعية األساسية ووفقا ً لتصنيفه في المجال
االقتصادي.

لالطالع على تعريفات وشروحات إضافية ،طالعوا :دائرة اإلحصاء المركزية ،مسح الصناعة ،المناجم
والمحاجر  ،2012نشر رقم  ،1628أورشليم-القدس .2016
المناطق واإلحصائيات الظاهرة في هذا الفصل ترتكز إلى مسح الس ّكان العام واإلسكان  ،1995وليس
على مسح السكان العام ال ُمدمج ( 2008والذي تعتمد عليه الفصول  3و .)5
 .3قائمة بمراجع الجداول
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