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امللخـــ�ص:
يهدف هذا البحث �إىل حتليل مدى م�ساهمة امل�صارف التجارية يف حتقيق النمو االقت�صادي من خالل
ما تقدمه من ت�سهيالت ائتمانية للقطاعات االقت�صادية املختلفة خالل الفرتة ( .)1994-2013ولتحقيق هذا
الهدف مت اقرتاح منوذج قيا�سي مكون يعتمد على حتليل االنحدار املتعدد ملعرفة �أثر الت�سهيالت االئتمانية على
منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ،ومن �أجل �أن يتنا�سب التحليل مع واقع الظروف التي مير بها االقت�صاد
الفل�سطيني مت تق�سيم فرتة الدرا�سة �إىل �أربع فرتات خمتلفة .ومن �أهم النتائج التي تو�صل �إليها البحث وجود
عالقة طردية بني الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل امل�صارف التجارية والناجت املحلي الإجمايل حيث بلغ
الأثر ( )0.10للفرتة (،)1994-2000و ( )0.001للفرتة ( ،)2001-2005و( )0.37للفرتة ()2006-2013
و 0.05%على طول الفرتة ( .)1994-2013ومن �أهم التو�صيات التي مت اقرتاحها �رضورة قيام �سلطة النقد
الفل�سطينية بتعزيز �سيا�ستها النقدية ب�شكل ي�ؤدي �إىل تنظيم اجلهاز امل�رصيف الفل�سطيني ملا لذلك من �أهمية قد
تعود على عمل امل�صارف التجارية يف جتميع املدخرات ومنح التمويل الالزم للقطاعات االقت�صادية املختلفة ودعم
م�سرية النمو االقت�صادي الفل�سطيني.
Abstract :
The aim of this research is to analyze the role of commercial banks
which is presented by the volume of credit with regard to economic growth
in Palestine both from the productive sectors point of view and from the
Gross Domestic Product point of view during the period of ( 1994- 2013). In
order to achieve such aim an econometric model has been adopted based on
Cob-Douglas production function in which the impact of total banks credit
granted to the economy on the economic growth in Palestine has been tested.
The empirical results of the model showed appositive relationship between
commercial banks credit and the economic growth in Palestine in which the
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impact was 0.10% during the period of (1994-2000), and 0.001% during
(2000-2005), and 0.37% during the period of (2006-2013), and 05% during
the period of (1994-2013). In the light of the above results many recommendations were suggested among them the most important one was addressed
to the Palestinian Monetary Authority to pay more emphasis on its monetary
policy to increase the capability of the commercial banks in collecting the
savings of the society and financing the economic activities which have a
vital role on the economic growth of the Palestinian economy as a whole.
Keywords: commercial banks, Gross Domestic Product, economic growth

املقدمة:

يعترب النمو االقت�صادي من الأهداف الأ�سا�سية التي
ت�سعى دول العامل لتحقيقه �سواء املتقدمة �أو النامية،
والنمو االقت�صادي يعني "�إحداث زيادة يف الناجت
املحلي الإجمايل �أو �إجمايل الدخل القومي الأمر الذي
ي�ؤدي �إىل زيادة يف متو�سط الدخل الفردي احلقيقي
عرب الزمن ،ومن �أجل �أن يكون معدل النمو حقيقيا
فال بد له من �أن يفوق معدل منو ال�سكان" ( عجمية
و�آخرون�،2006،ص  .)73وينطوي على هذا املفهوم
�أن النمو االقت�صادي يعني حدوث زيادة يف الدخل
الفردي احلقيقي ولي�س النقدي �أي زيادة يف كمية
ال�سلع واخلدمات التي يح�صل عليها الفرد ولي�س �إىل
عدد الوحدات النقدية التي يت�سلمها الفرد خالل فرتة
زمنية معينة .وهذا التعريف للنمو االقت�صادي يتفق
مع تعريف البنك الدويل حيث يعرف البنك الدويل النمو
االقت�صادي ب�أنه "زيادة يف الناجت احلقيقي والذي
يرتتب عليه زيادة يف متو�سط دخل الفرد منه (البنك
الدويل .)2012،وبالرغم من �أن النمو االقت�صادي
والتنمية االقت�صادية قد يفهمان ب�أنهما يعربان عن
ال�شيء نف�سه �إال �أنهما يختلفان اختالفا كبريا فالنمو
ي�شري �إىل الت�أثري على م�ؤ�رشات االقت�صاد الكلي
ب�شكل ايجابي� ،أما التنمية االقت�صادية فتنطوي
على �أبعاد �أكرث من ذلك بكثري باعتبارها عملية
متعددة الأبعاد تت�ضمن تغيريات كبرية يف الهياكل

االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية.
فالتنمية االقت�صادية تعرف مبعناها الوا�سع على
�أنها "عملية �إرادية مق�صودة ذات �أبعاد مركبة
تت�ضمن �إىل جانب النمو االقت�صادي وتوزيع ثماره
توزيعا عادال ،و�إحداث تغيريات جذرية جوهرية يف
البنى االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية
ويف هياكل امل�ؤ�س�سات الوطنية ويف �أمناط ال�سلوك
ومواقف واجتاهات املواطنني نحو التنمية من �أجل
توفري احلياة الإن�سانية املادية والروحية الكرمية
للفرد واملجتمع"( .)Todara,1997,p16
فغياب دور امل�صارف التجارية يف املجتمع الفل�سطيني
نتيجة االحتالل الإ�رسائيلي قد حرم االقت�صاد
الفل�سطيني من اال�ستفادة من اخلدمات امل�رصفية،
وظل هذا الإغالق م�ستمر ًا حتى بداية العقد الأخري
من القرن املا�ضي حيث بد�أت امل�صارف التجارية
املختلفة العربية ،والوطنية ،والعاملية يف االنت�شار
مبناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية .عندها بد�أت
العادات امل�رصفية تنت�رش يف املجتمع الفل�سطيني
وبد�أت امل�صارف التجارية ت�أخذ دورها يف االقت�صاد
الفل�سطيني من جتميع للمدخرات والودائع ومنح
الإقرا�ض والتمويل ملختلف قطاعات املجتمع
الفل�سطيني.
ومبا �أن النمو االقت�صادي يف خمتلف دول العامل
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يعتمد �إىل حد كبري على التمويل الذي تقدمه امل�صارف
التجارية يف خمتلف املجاالت ،والواقع الفل�سطيني
لي�س بالبعيد عن ذلك فم�سرية النمو االقت�صادي
الفل�سطيني تواجه حتديات عديدة ومتنوعة على
خمتلف الأ�صعدة وينظر دائما �إىل امل�صارف
التجارية بالإيجاب من حيث قدرتها على توفري
التمويل الالزم للقطاعات االقت�صادية املختلفة من
�أجل متكينها من موا�صلة البناء ،والتو�سع ،والتطور
وتعمل على حتقيق معدالت مقبولة من النمو تكون
قادرة على مواجهة م�شاكل الفقر ،والبطالة ،والبناء،
وا�ستغالل املوارد الب�رشية والطبيعية املتاحة،
وتكوين قاعدة �إنتاجية تكون مبثابة قاعدة انطالق
نحو التقدم واالزدهار .وميكن للم�صارف التجارية
حتقيق ذلك من خالل دورها الو�سيط بني املودعني
الذين ي�شكلون جانب عر�ض الأموال يف النظام
امل�رصيف وبني املقرت�ضني الذين ي�شكلون جانب
الطلب على هذه الأموال ،وبالتايل ح�شد املدخرات
الوطنية وحتويلها �إىل ا�ستثمارات مادية يف الآالت
واملعدات ،والإن�شاءات ،والبنية التحتية ،والب�ضائع،
واخلدمات ،وجذب اال�ستثمارات الأجنبية وتوجيهها
لتمويل امل�شاريع الأكرث كفاءة و�إنتاجية ،وبنا ًء على
ذلك فهناك عالقة وثيقة بني التمويل الذي تقدمه
امل�صارف التجارية والنمو االقت�صادي والذي يهدف
هذا البحث �إىل حتليلها واختبارها.

 .1م�شكلة البحث

تقوم امل�صارف التجارية بت�أدية دوراقت�صادي هام
يف االقت�صادات املتقدمة والنامية على حد �سواء،
حيث تعمل امل�صارف التجارية على جتميع املدخرات
املتوفرة يف املجتمع وتقدميها على �شكل ت�سهيالت
ائتمانية ملجتمع رجال الأعمال وامل�ستثمرين حتى
يتمكنوا من متويل ن�شاطاتهم االقت�صادية املختلفة،
لذلك تربز �أهمية دور امل�صارف التجارية من خالل
لعب دور الو�ساطة بني فئات الفائ�ض وفئات العجز يف
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االقت�صاد .فامل�صارف التجارية العاملة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ا�ستطاعت �أن تن�رش العادات امل�رصفية
يف االقت�صاد الفل�سطيني من خالل انت�شارها الوا�سع
يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية وتعدد فروعها وزيادة
عددها ،وقدرتها على جتميع الودائع ،حيث تعدى
حجم الودائع التي جمعتها من املجتمع الفل�سطيني
 7مليار دوالر عام  2013وا�ستطاعت �أن تقدم منها
ما يزيد على  4مليارات دوالر على �شكل ت�سهيالت
ائتمانية ،كل هذه احلقائق ت�شري �إىل الدور الكبري
الذي تلعبه هذه امل�صارف يف تقدمي التمويل للأن�شطة
والقطاعات االقت�صادية املختلفة .وعليه ف�إن م�شكلة
البحث تكمن يف حتليل �أثر الت�سهيالت االئتمانية على
النمو االقت�صادي املقا�س بالناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي الفل�سطيني ،وبالتايل حتديد دور امل�صارف
التجارية يف حتقيق النمو االقت�صادي يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ،وميكن حتديد م�شكلة البحث يف الت�سا�ؤل
الآتي:
ما هو دور امل�صارف التجارية يف حتقيق النمو
االقت�صادي يف فل�سطني؟

� .2أهمية البحث و�أهدافه

مبا �أن االقت�صاد الفل�سطيني يعاين من غياب �أو قلة
البنوك املتخ�ص�صة و�صناديق اال�ستثمار والإقرا�ض
املتخ�ص�صة بتقدمي متويل طويل الأجل بهدف حتقيق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ف�إن هذا الدور
�أ�صبح ملقى على عاتق امل�صارف التجارية العاملة
يف الأرا�ضي الفل�سطينية لتقوم بت�أديته ،وعليه ف�إن
�أهمية هذا البحث تكمن يف معرفة مدى م�ساهمة
امل�صارف التجارية يف حتقيق النمو االقت�صادي الذي
ينعك�س �إيجابا على م�ستوى الناجت املحلي الإجمايل
من خالل ما تقدمه من ت�سهيالت ائتمانية للقطاعات
االقت�صادية املختلفة .كما �أن �أهمية البحث تكمن
�أي�ضا يف النتائج التي �سوف يتو�صل �إليها البحث،
والتو�صيات التي �سوف يتم اقرتاحها بنا ًء على تلك

د.عمر ابو عيده،د.خالد زبده ،دور التسهيالت األئتمانية ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)1ص ( 2015 ، )231-207

النتائج .ولذلك ميكن �صياغة �أهداف البحث على
النحو الآتي:
•معرفة حجم الت�سهيالت االئتمانية املقدمة من قبل
امل�صارف التجارية العاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية
وتوزيعها وتطورها بالن�سبة للقطاعات والأن�شطة
االقت�صادية املختلفة.
•حتديد �أثر الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل
امل�صارف التجارية العاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية
على الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ومنوه.
•تقدمي االقرتاحات والتو�صيات التي من �ش�أنها
تعزيز دور امل�صارف التجارية يف �إحداث التنمية
االقت�صادية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.

 .3فر�ضية البحث

ي�سعى البحث �إىل اختبار الفر�ضية الأ�سا�سية القائلة
ب�أن هناك �أثرا �إيجابيا للم�صارف التجارية العاملة
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ممثلة بحجم الت�سهيالت
االئتمانية املمنوحة من قبلها على النمو االقت�صادي.

 .4منهجية البحث

تتكون منهجية البحث من ق�سمني :الق�سم الأول
ي�شمل الدرا�سة املكتبية التي من خاللها قام الباحثان
مب�سح للدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة وكذلك قاما
بتحليل البيانات الإح�صائية الر�سمية اخلا�صة
مبتغريات البحث معتمدين على الن�سب املئوية
و�أ�سلوب املقارنة والتغري الن�سبي ال�سنوي يف هذه
البيانات� .أما الق�سم الآخر من املنهجية فيعتمد على
النموذج القيا�سي الذي مت اختباره والذي يعتمد
على حتليل االنحدار املتعدد بتطبيق طريقة املربعات
ال�صغرى االعتيادية ،بالإ�ضافة �إىل تطبيق اختبارات
�إح�صائية ملعاجلة م�شكلة االرتباط الذاتي يف البيانات
�أينما وجدت .كما مت تق�سيم فرتة الدرا�سة �إىل �أربع
فرتات خمتلفة وذلك ليتنا�سب التحليل مع الظروف
االقت�صادية وال�سيا�سية التي مر بها االقت�صاد

210

الفل�سطيني خالل فرتة البحث.

 .5حمددات البحث

يتحدد هذا البحث بدرا�سة �أثر الت�سهيالت االئتمانية
النمو االقت�صادي املقا�س بالناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي خالل الفرتة ( )2013- 1994من خالل
النموذج القيا�سي املقرتح من قبل الباحثني.

ثانيا :الإطار النظري
 .1تطور املوجودات والودائع والت�سهيالت
للم�صارف التجارية العاملة يف فل�سطني
تو�ضح البيانات الإح�صائية املدرجة يف اجلدول رقم
( )1حجم كل من املوجودات والودائع والت�سهيالت
اخلا�صة بامل�صارف التجارية العاملة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية خالل الفرتة ( )1994-2013ومعدل
تغريها ال�سنوي ،حيث تبني البيانات �أن حجم
املوجودات لهذه امل�صارف قد ت�ضاعفت مبا يزيد على
ع�رشة �أ�ضعاف خالل فرتة الدرا�سة ،فقد تطورت
من  1.7مليار دوالر تقريبا يف عام � 1994إىل 10.9
مليار دوالر عام  .2013هذا يدل على حجم ر�أ�س املال
امل�ستثمر واملتنامي يف اجلهاز امل�رصيف الفل�سطيني
من قبل البنوك التجارية خالل فرتة الدرا�سة،
وبالتمعن يف هذه البيانات ف�إنه يغلب على تطور حجم
املوجودات طابع التقلب بني الزيادة والنق�صان من
�سنة �إىل �أخرى �إال �أن املح�صلة النهائية ت�شري �إىل
الزيادة الفعلية لهذه املوجودات ،فقد �سجلت منوا
�سنويا كان يف �أعاله  32%عام  1997وكان هناك
تراجع يف معدالت النمو لهذه املوجودات و�صل �إىل
 %-4و  %-3يف الأعوام  2001و  ،2002وذلك
يعود �إىل التقلبات ال�سيا�سية يف املنطقة وما عانته
امل�صارف التجارية خالل انتفا�ضة الأق�صى والإغالق
الإ�رسائيلي للمناطق مما �سبب تراجعا ملمو�سا يف
حجم هذه املوجودات� ،إىل �أن عادت وبد�أت بالتزايد
يف الفرتات التي تبعت انتفا�ضة الأق�صى.
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اجلدول رقم ( )1تطور املوجودات والودائع والت�سهيالت للم�صارف التجارية العاملة يف فل�سطني
التغري *%
* %التغري الودائع
التغري*%
املوجودات
الت�سهيالت
330
---------284.26
0.14
0.16
-0.14
423.8
0.11
0.44
0.49
612.9
0.32
0.22
0.45
833.1
0.15
0.16
0.36
1,005.50
0.15
0.19
0.21
1,346.20
0.19
0.22
0.34
1,220.00
-0.04
-0.03
-0.09
957.10
-0.03
0.01
-0.22
1,072.00
0.11
0.06
0.12
1,427.70
0.08
0.09
0.33
1,786.40
0.10
0.06
0.25
1,843.40
0.03
0.01
0.03
1,705.20
0.21
0.21
-0.07
1,829.90
0.09
0.14
0.07
2,233.90
0.06
0.05
0.22
2,885.80
0.09
0.11
0.29
3,552.60
0.06
0.03
0.23
4,199.30
0.08
0.04
0.18
4,894
0.09
0.09
0.17
امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية امليزانية املوحدة للم�صارف العاملة يف فل�سطني
* بيانات مت احت�سابها من قبل الباحثان
الت�سهيالت

و�أما فيما يخ�ص �سلطة النقد الفل�سطينية امليزانية
املوحدة للم�صارف العاملة يف فل�سطني حجم الودائع
املتوفرة لدى امل�صارف التجارية فت�شري البيانات
�إىل �أن هناك تزايدا م�ستمرا يف هذه الودائع خالل
ال�سنوات  ،2013 – 1994حيث بلغت هذه الودائع
�أكرث بقليل من مليار دوالر عام  1994لتزداد وت�صل
�إىل ما يزيد على  7.8مليار دوالر عام  ،2013هذا يدل
على قدرة امل�صارف التجارية على جتميع مدخرات
املجتمع الفل�سطيني ب�سبب زيادة انت�شار امل�صارف
والعادات امل�رصفية يف االقت�صاد الفل�سطيني وقيام
امل�صارف التجارية باتباع ا�سرتاتيجيات ت�سويقية
�أدت �إىل جذب املزيد من هذه الودائع .لهذا جند �أن
معدالت التغري ال�سنوية يف حجم الودائع قد �سجلت

الودائع

املوجودات

ال�سنة

1,025
1,187.11
1,711.30
2,090.13
2,414.70
2,875.14
3,508
3,398
3,432
3,625
3,946
4,190
4,216
5,118
5,847
6,111
6,802
6,973
7,246
7,865

1,745
1,985
2,200.35
2,907.55
3,336.65
3,847.40
4,594.20
4,422.66
4,268.76
4,729.00
5,113.33
5,601.42
5,768.95
7,004.09
7,636.29
8,083.98
8,794.74
9,337.59
10,050.24
10,905

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ارتفاعا �سنويا وبدرجات خمتلفة وذلك يعود �إىل
التقلبات احلا�صلة يف االقت�صاد الفل�سطيني من �سنة
�إىل �أخرى.
�أما بالن�سبة �إىل حجم الت�سهيالت املمنوحة من قبل
امل�صارف التجارية خالل فرتة الدرا�سة فت�شري
البيانات �أي�ضا �إىل �أن هذا احلجم قد تزايد من 330
مليون دوالر عام  1994لت�صل �إىل ما يزيد على 4.8
مليار دوالر عام  ،2013الأمر الذي ي�ؤكد قدرة
امل�صارف التجارية على منح الت�سهيالت االئتمانية
للمجتمع الفل�سطيني ب�شكل عام وللقطاعات
االقت�صادية املختلفة ب�شكل خا�ص .حيث �سجلت
الت�سهيالت االئتمانية معدالت تغري �سنوية عالية
يف الفرتة الواقعة بني ( )2000- 1995و�سجلت
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تراجعا يف العامني  2001و  2002ثم عاودت التزايد
يف ال�سنوات الالحقة بن�سب خمتلفة.

 .2توزيع الت�سهيالت االئتمانية على
القطاعات االقت�صادية
ت�شري بيانات �سلطة النقد الفل�سطينية املدرجة يف
اجلدول رقم (� )2إىل توزيع الت�سهيالت االئتمانية
املقدمة من امل�صارف التجارية العاملة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية على القطاعات االقت�صادية الرئي�سية
وهي الزراعة ،وال�صناعة ،والإن�شاءات ،والتجارة،
والنقل واالت�صاالت ،وقطاع اخلدمات ،والقطاع
احلكومي .حيث تبني البيانات �أن حجم الت�سهيالت
املمنوح لكل من الزراعة ،وال�صناعة ،وقطاع النقل
واالت�صاالت �أقل من تلك اخلا�صة بقطاعات التجارة،
والإن�شاءات ،واخلدمات ،والقطاع احلكومي� ،إال �أنه
ميكن القول بكل و�ضوح �أن هناك تزايدا يف حجم
الت�سهيالت االئتمانية جلميع القطاعات مما يعزز
دور امل�صارف التجارية يف منو وتطور �أداء هذه
القطاعات ولو كان بن�سب متفاوتة.
ولتو�ضيح هذا التوزيع على القطاعات االقت�صادية
مت ح�ساب الن�سب املئوية لها ،فقد ينب اجلدول رقم
( )3التوزيع الن�سبي لها ،فمثال متثل الت�سهيالت
املمنوحة للقطاع الزراعي الن�سبة الأقل حيث مل تتعد
هذه الن�سبة يف �أق�صاها  4%فقد تراوحت بني  1%و
 4%خالل فرتة الدرا�سة كما هو وا�ضح من اجلدول
رقم (� .)3أما الت�سهيالت املمنوحة للقطاع ال�صناعي
فقد تراوحت ن�سبتها بني  4%و  19%حيث �سجلت
ن�سبا مرتفعة يف الفرتة ( )1999- 1995لترتاجع يف
ال�سنوات الالحقة وهذا يدل على �أن ن�صيب القطاع
ال�صناعي من الت�سهيالت االئتمانية يتزايد ولكن
مبعدالت �أقل من القطاعات الأخرى طبعا با�ستثناء
القطاع الزراعي� .أما قطاع الإن�شاءات فقد ح�صل
على ن�سبة �أعلى من الت�سهيالت االئتمانية حيث
تراوحت ح�صة هذا القطاع بني  9%و  15%و�سجلت
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يف معظم ال�سنوات معدالت تزيد عن  10%من �إجمايل
الت�سهيالت املمنوحة للأن�شطة االقت�صادية املختلفة.
وبالن�سبة �إىل قطاع النقل والتخزين واالت�صاالت
فقد حظي بح�صة قليلة مثله كمثل القطاع الزراعي
وال�صناعي حيث تراوحت ح�صته بني  1%و 6%
فقط� ،إال �أن هذه الن�سبة يغلب عليها طابع الثبات
واال�ستقرار يف الأعوام ال�ستة الأخرية التي �سجلت
فقط ما ن�سبته .1%
و�أما قطاع اخلدمات والقطاع العام فقد حظيت
ب�أعلى ح�صة من الت�سهيالت االئتمانية حيث كانت
ح�صة قطاع اخلدمات يف �أعالها  35%عام 1998
وكذلك �سجلت ن�سبا مرتفعة يف الأعوام الأخرية
تراوحت بني ( 24%و  )34%خالل الفرتة ( 2003
–  )2012مما يدل على زيادة الن�شاط االقت�صادي
لقطاع اخلدمات الفل�سطيني .و�أخريا ف�إن ح�صة
القطاع العام الفل�سطيني من الت�سهيالت االئتمانية
الإجمالية قد �سجلت ن�سبا مرتفعة حيث منت من 5%
عام  1994لت�صل �إىل  34%عام  2012و  25%عام
 2013مما ي�ؤكد دور امل�صارف التجارية يف تقدمي
القرو�ض لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية وم�ؤ�س�ساتها
ب�سبب العجز املايل الذي تعاين منه املوازنة العامة
الفل�سطينية ،حيث تلج�أ ال�سلطة يف كثري من الأحيان
�إىل االقرتا�ض من امل�صارف التجارية لتغطية نفقاتها
اجلارية.

 .3تطور الناجت املحلي الإجمايل الفل�سطيني

ت�شري البيانات الإح�صائية �إىل تطور �أداء االقت�صاد
الفل�سطيني خالل فرتة الدرا�سة مقا�سا بالناجت
املحلي الإجمايل احلقيقي ،حيث يبني اجلدول رقم
( )4حجم الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة
وكذلك معدل النمو ال�سنوي .فقد ت�شري البيانات
�إىل تطور الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي من 3
مليار دوالر عام � 1994إىل قرابة  7مليار دوالر
عام  2013وهذا يعني �أن الناجت املحلي الإجمايل
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اجلدول رقم ( )2توزيع الت�سهيالت االئتمانية على الأن�شطة االقت�صادية
الت�سهيالت االئتمانية  /مليون دوالر �أمريكي
التجارة

النقل والتخزين
اخلدمات
القطاع العام
واالت�صاالت
115.4
3.5
95
15
138.4
5.6
106.6
18
150.4
7.2
112
21.9
227.7
6.2
138.9
62.9
205.8
23.8
288.4
85.7
265.3
38
323.3
98
357.9
49
237.7
416.7
307.8
41.1
228.2
363.6
263.1
39.1
258.8
139.6
264.3
33.5
261.4
248.6
299.3
43.8
378.8
414.1
364.9
72.3
424.2
592.2
364.6
46.4
581
486
369.9
94.3
430.5
421.5
329.1
17.1
540.2
534.2
341.3
24.8
740.8
637.4
392.2
19
925.9
837.2
491.3
22.6
1,194.60
1,100.80
503.2
22.7
1,425.90
1,407.40
895.6
39.5
836.5
1,242.6
امل�صدر� :سلطة النقد الفل�سطينية  :توزيع الت�سهيالت االئتمانية على الأن�شطة االقت�صادية

الإن�شاءات

ال�صناعة

الزراعة

ال�سنة

38.2
40.9
46.6
75.3
104.6
124
124.2
128.6
116.4
133.7
152.5
189.1
208.7
225
222.7
266.2
408.3
429.3
612.4
1032.6

68.6
74.3
82.6
79.3
90.5
105.9
109.9
112.5
101.1
92.6
98.3
105.7
117.1
118.8
152.7
184.8
257.9
302
173.8
298.5

1.6
2.2
3
22.6
12.4
15.9
21
14.1
16.1
16.4
18.1
14.7
15.4
18.9
33.9
38.6
45.3
34.8
35.1
48.94

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

اجلدول رقم ( )3التوزيع الن�سبي للت�سهيالت االئتمانية على القطاعات االقت�صادية
القطاع العام

اخلدمات

0.05
0.06
0.05
0.10
0.10
0.10
0.31
0.30
0.15
0.23
0.29
0.33

0.29
0.38
0.26
0.23
0.35
0.32
0.18
0.19
0.27
0.24
0.27
0.24

النقل والتخزين
واالت�صاالت
0.01
0.02
0.02
0.01
0.03
0.04
0.04
0.03
0.04
0.03
0.03
0.04

التجارة

الإن�شاءات

ال�صناعية

الزراعية

ال�سنة

0.35
0.49
0.35
0.37
0.25
0.26
0.27
0.25
0.27
0.25
0.21
0.20

0.12
0.14
0.11
0.12
0.13
0.12
0.09
0.11
0.12
0.12
0.11
0.11

0.21
0.26
0.19
0.13
0.11
0.11
0.08
0.09
0.11
0.09
0.07
0.06

0.005
0.008
0.007
0.04
0.01
0.02
0.02
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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0.03
0.32
0.26
0.06
0.25
0.25
0.01
0.30
0.29
0.01
0.33
0.29
0.01
0.32
0.29
0.01
0.34
0.31
0.01
0.34
0.34
0.01
0.17
0.25
امل�صدر :مت ح�سابها من قبل الباحثان بنا ًء على اجلدول رقم ()3

0.20
0.22
0.18
0.15
0.14
0.14
0.12
0.18

الفل�سطيني قد تطور مبعدل يزيد على ال�ضعف
خالل فرتة الدرا�سة .ولكن هذا التطور مل يكن يتميز
باال�ستقرار حيث تبني معدالت النمو ال�سنوي �أن
هناك تقلبات وا�ضحة يف هذه املعدالت من �سنة �إىل
�أخرى ،فمثال تراوحت معدالت النمو بني  3%و 8%
يف الأعوام ( ،)1999 1995بينما �سجل االقت�صاد
الفل�سطيني معدالت منو �سالبة خالل الفرتة (2001
 )2003-ب�سبب احل�صار االقت�صادي وال�سيا�سي

0.11
0.13
0.12
0.12
0.14
0.12
0.15
0.21

0.06
0.07
0.08
0.08
0.09
0.09
0.04
0.06
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0.01
0.01
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01

الذي واجهه االقت�صاد الفل�سطيني خالل انتفا�ضة
الأق�صى ،ليعود بعدها وي�سجل معدالت منو موجبة
ولكنها متقلبة ومتذبذبة من �سنة �إىل �أخرى ،وذلك
يعود �إىل جملة من الأ�سباب االقت�صادية وال�سيا�سية
�سواء على �صعيد امل�ستوى الفل�سطيني �أو على �صعيد
عملية ال�سالم� ،أو على ال�صعيد العاملي وموقف العامل
من تقدمي الدعم لالقت�صاد الفل�سطيني وتقدمي املنح
وامل�ساعدات.

اجلدول رقم( )4الناجت املحلي الإجمايل ومعدل النمو ال�سنوي
الناجت املحلي الإجمايل /مليون دوالر
*معدل النمو ال�سنوي
3,038.40
---3,212.40
0.06
3,292.80
0.03
3,744.00
0.14
4,197.70
0.12
4,534.90
0.08
4,146.70
-0.09
3,810.80
-0.08
3,301.40
-0.13
3,800.50
0.15
4,198.40
0.10
4,559.50
0.09
4,322.30
-0.05
4,554.10
0.05
4,878.30
0.07
5,239.30
0.07
5,754.30
0.10
6,323.00
0.10
6,797.30
0.08
6,924.8
0.03
امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( احل�سابات القومية بالأ�سعار الثابتة� :سنة الأ�سا�س )2004
* بيانات مت احت�سابها من قبل الباحثني

ال�سنة
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
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على �شيء ف�إمنا يدل على �صغر حجم القيمة امل�ضافة
للقطاعات الإنتاجية وزيادته يف حالة القطاعات
اخلدمية والتجارية ،الأمر الذي ال يخدم م�صلحة
م�سرية التنمية االقت�صادية الفل�سطيني لأن الأ�سا�س
يف التنمية هي القطاعات الإنتاجية ولي�س القطاعات
اخلدمية.
وتو�ضيحا حلجم القيمة امل�ضافة لهذه القطاعات
االقت�صادية مت ح�ساب معدالت التغري ال�سنوية للقيمة
امل�ضافة ملختلف القطاعات االقت�صادية يف اجلدول
رقم (،)6حيث �إن الطابع العام ملعدالت التغري
ال�سنوية جلميع القطاعات االقت�صادية ال تتميز
باال�ستقرار و�إمنا يغلب عليها طابع التقلب وعدم
اال�ستقرار ،وذلك ب�سبب الظروف غري الطبيعية التي
مر ومير بها االقت�صاد الفل�سطيني وما يواجهه من
�صعوبات يف النمو والتطور ،وذلك يعود �إىل �أ�سباب
عديدة وخمتلفة يف املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية.

 .4تطور �أداء القطاعات االقت�صادية

مت التعبري عن �أداء القطاعات االقت�صادية بحجم
القيمة امل�ضافة التي ينتجها كل قطاع حم�سوبة
بالأ�سعار الثابتة ،حيث يبني اجلدول رقم ( )5مقدار
القيم امل�ضافة للأن�شطة االقت�صادية امل�سجلة لكل
من الزراعة ،وال�صناعة ،والإن�شاءات ،والتجارة،
والنقل واالت�صاالت ،واخلدمات .يت�ضح من البيانات
الإح�صائية �أن حجم القيمة امل�ضافة لقطاع اخلدمات
هي الأكرب مقارنة بالقطاعات الأخرى يليها ال�صناعة
والتجارة ثم الإن�شاءات والنقل و�أخريا القطاع
الزراعي الذي ي�أتي باملرتبة الأخرية .حيث تبني
الأرقام الإح�صائية بكل و�ضوح �صغر حجم القيمة
امل�ضافة اخلا�صة بالقطاع الزراعي وهذا يعني
�أن الناجت املطلق لهذا القطاع يرتاجع من �سنة �إىل
�أخرى مما ينعك�س على الأداء احلقيقي لالقت�صاد
الفل�سطيني �إن مل يكن يف املدى الق�صري ف�سوف
يكون يف املدى املتو�سط والطويل .الأمر �أي�ضا مماثل
بالن�سبة لقطاع ال�صناعة والإن�شاءات و�إن دل هذا

اجلدول ( )5تطور القيمة امل�ضافة للقطاعات االقت�صادية
اخلدمات
778.4
733.6
721.8
833
925
960.7
978.8
878.9
829.1
923.8
957.2
1,047.50
849.3
931.1
1,007

النقل والتخزين
واالت�صاالت
151.7
151.1
146.4
212.2
276.3
327.9
321.9
292.6
257.1
246.2
256.4
265.2
285.5
336.1
345.5

التجارة

الإن�شاءات

ال�صناعة

الزراعة

ال�سنة

578.9
520.6
384.6
452.1
467.3
532.5
499.5
391.2
416.4
395.5
412.4
427.5
415
442.3
497.5

218.6
173.9
225.8
236.2
303.5
526.1
298.4
161.1
94.4
144
238.4
310.2
312.3
299.1
314.4

676.2
667.4
564.9
582.5
635.5
679
578.6
653.4
568.7
668.1
719
774.9
648.6
695.6
761.1

361.2
372.9
435.3
385
430.7
422
356.1
297.1
209.1
249.6
296.7
236.2
240.3
252.2
286.1

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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293.2
287.8
280.6
332.3
287.4

690
387.7
536.3
513.4
1,150.90
685.7
536.4
852.7
513.2
1,134.50
773.5
896.8
905.1
562.1
1,202.50
810.5
955.1
950.8
592
1,362
900.2
1038.7
938.3
554.0
1371.1
امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ( القيمة امل�ضافة للقطاعات االقت�صادية بالأ�سعار الثابتة� :سنة الأ�سا�س )2004

2009
2010
2011
2012
2013

اجلدول رقم ( )6التطور الن�سبي للقيمة امل�ضافة للقطاعات االقت�صادية
 %النقل
 %اخلدمات
--------0.004
-0.06
-0.03
-0.02
0.45
0.15
0.30
0.11
0.19
0.04
-0.02
0.02
-0.09
-0.10
-0.12
-0.06
-0.04
0.11
0.04
0.04
0.03
0.09
0.08
-0.19
0.18
0.10
0.03
0.08
0.49
0.14
-0.0004
-0.01
0.10
0.06
0.05
0.13
-0.06
0.01
امل�صدر :مت احت�ساب القيم بناء على اجلدول رقم ()5

ثالثا :الدرا�سات ال�سابقة

 %التجارة
----0.10
-0.26
0.18
0.03
0.14
-0.06
-0.22
0.06
-0.05
0.04
0.04
-0.03
0.07
0.12
0.08
0.59
0.06
0.05
-0.01

 %الإن�شاءات
---0.20
0.30
0.05
0.28
0.73
-0.43
-0.46
-0.41
0.53
0.66
0.30
0.01
-0.04
0.05
0.23
0.38
0.67
0.07
0.09

حتظى عملية متويل التنمية االقت�صادية من قبل
امل�صارف التجارية التقليدية والإ�سالمية باهتمامات
الباحثني يف خمتلف دول العامل  ،ولزيادة عدد هذه
الدرا�سات ف�إن الباحثني ومن خالل الدرا�سة املكتبية
ا�ستطاعا �أن ي�صال �إىل عدد كبري منها ،ويف هذا
اجلزء من البحث �سوف يتم ا�ستعرا�ض �أهم هذه
الدرا�سات من وجهة نظر مو�ضوع البحث احلايل.
ومن الدرا�سات التي تناولت دور امل�صارف يف حتقيق

 %ال�صناعة
----0.01
-0.15
0.03
0.09
0.07
-0.15
0.13
-0.13
0.17
0.08
0.08
-0.16
0.07
0.09
-0.09
-0.01
0.13
0.05
0.11

 %الزراعة
---0.03
0.17
-0.12
0.12
-0.02
-0.16
-0.17
-0.30
0.19
0.19
-0.20
0.02
0.05
0.13
0.02
-0.02
-0.03
0.18
-0.14

ال�سنة
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

التنمية االقت�صادية درا�سة (الفرا  )1990 ،والتي
هدفت �إىل التعرف �إىل دور امل�صارف الإ�سالمية يف
حتقيق التنمية الزراعية يف املجتمعات التي تعمل بها
 ،ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة،
�أن امل�صارف الإ�سالمية يف ال�سودان ا�ستطاعت حتقيق
زيادة الإنتاج يف القطاع الزراعي ال�سوداين .وهناك
درا�سة ( جرب ،)1998 ،والتي هدفت �إىل بيان دور
امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف التنمية االقت�صادية
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يف فل�سطني  ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل التزايد امل�ستمر
ملوجودات وودائع و توظيفات امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية يف فل�سطني ،كما �أن �أغلب توظيفاتها قد
مت ب�أ�سلوب املرابحة و�إن م�ساهمة هذه امل�ؤ�س�سات ما
تزال حمدودة نظر ًا لق�رص مدة عملها .و�أما درا�سة(
الطمبور )2001،فهدفت �إىل بيان دور اجلهاز
امل�رصيف الفل�سطيني يف تنمية االقت�صاد الفل�سطيني،
من خالل التحقق من قدرته على ا�ستقطاب املدخرات
املحلية ،و�إقرا�ضها لقطاع اال�ستثمار ،وتوجيهها
�إىل القطاعات االقت�صادية الالزمة لتنمية االقت�صاد
الفل�سطيني .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �إحجام امل�صارف
الفل�سطينية عن التو�سع يف متويل امل�شاريع التنموية
لأ�سباب داخلية تتعلق بهذه امل�صارف مثل حداثة هذه
امل�صارف ،و�أخرى تتعلق ب�أ�سباب خارجية تعود �إىل
الظروف ال�سيا�سية ،واالجتماعية ،واالقت�صادية
ال�سائدة يف فل�سطني .ودرا�سة (�أبو معمر )2002،
والتي هدفت �إىل التعرف على حجم الودائع
والت�سهيالت امل�رصفية للجهاز امل�رصيف الفل�سطيني
يف متويل القطاعات االقت�صادية ،و�أ�سباب �إحجام
هذه امل�صارف عن تقدمي اخلدمات امل�رصفية لبع�ض
القطاعات االقت�صادية مثل القطاع الزراعي .ومن
�أهم نتائج هذه الدرا�سة �أن عدم وجود �إدارة خلدمة
الزبائن ،وتقدمي الدرا�سات واال�ست�شارات املالية،
�أثر �سلب ًا على ن�سبة وحجم الت�سهيالت املقدمة
للقطاعات االقت�صادية املختلفة يف فل�سطني .
ومن الدرا�سات املعمقة التي تناولت املو�ضوع
درا�سة ( امل�شهراوي )2003 ،والتي هدفت �إىل
مناق�شة وتقييم دور امل�صارف الإ�سالمية العاملة يف
فل�سطني للفرتة ( ، )1996-2002باعتبارها ظاهرة
م�رصفية جديدة يف متويل التنمية االقت�صادية
ا�ستخدمت الدرا�سة التحليل املايل  ،والن�سب املئوية
لبيانات امليزانية املجمعة لهذه امل�صارف  ،كما مت
توزيع ا�ستمارتني الأوىل على الإدارات العامة لهذه
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امل�صارف ،والثانية على جميع العاملني يف الأق�سام
الفنية بامل�صارف الإ�سالمية العاملة يف فل�سطني
 ،ومن �أهم نتائج هذه الدرا�سة �أن موجودات،
وودائع ،وتوظيفات امل�صارف الإ�سالمية العاملة
يف فل�سطني على الرغم من منوها مبعدالت مرتفعة
�إال �أنها متثل ن�سبة �ضئيلة من مثيالتها يف اجلهاز
امل�رصيف الفل�سطيني ،كما �أن �أغلب توظيفاتها يتم
ب�أ�سلوب املرابحة  ،ويحتل القطاع التجاري �أعلى
�سلم �أولوياتها التمويلية  ،بينما يقع القطاع الزراعي
يف �أدنى درجات �سلم هذه الأولويات  ،و�ساهمت
امل�صارف الإ�سالمية العاملة يف فل�سطني بن�سب
هام�شية يف كل من الناجت املحلي الإجمايل ،ويف القوى
العاملة يف فل�سطني ،و�أو�صى البحث ب�رضورة �سعي
هذه امل�صارف �إىل زيادة وتو�سيع حزمة متويالتها
للقطاعات الإنتاجية وامل�رشوعات االقت�صادية
احليوية  ،ال �سيما للم�رشوعات ال�صناعية والزراعية
 ،وعدم الرتكيز على �أ�سلوب املرابحة يف تقدمي
متويالتها  ،لتكفل م�ساهمة �أكرث فاعلية يف متويل
التنمية االقت�صادية يف فل�سطني  ،كما �أن على �سلطة
النقد الفل�سطينية الإ�رساع يف تنظيم العمل امل�رصيف
الإ�سالمي يف فل�سطني .
درا�سة ( عبد اللطيف )2006 ،بعنوان " دور البنوك
وفاعليتها يف متويل الن�شاط االقت�صادي -حالة
اجلزائر" ،فقد حددت الدرا�سة �أن هناك عوامل
كثرية ت�ؤثر على �أداء البنوك وفاعليتها يف تعبئة
الودائع وتقدمي االئتمان وبالتايل دورها يف متويل
الن�شاط االقت�صادي .اعتمد الباحث على امليل احلدي
واملتو�سط للإيداع امل�رصيف وكذلك املرونة الدخلية
للودائع امل�رصفية ومدى تغطية الودائع للن�شاط
االئتماين ،ومن �أهم النتائج التي �سجلتها الدرا�سة
�ضعف فاعلية البنوك يف جذب الودائع وفقا حل�صتها
من الناجت املحلي الإجمايل ،وكذلك �ضعف البنوك يف
تغيري امليل نحو الإيداع امل�رصيف مما �أثر �سلبا على
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الطاقة الإيداعية لالقت�صاد ب�شكل عام .الأمر الذي
�أدى �إىل �ضعفها يف تعبئة املدخرات وجذب املزيد من
الودائع ،كما حددت الدرا�سة الأ�سباب التي تقف
وراء هذا الدور ال�سلبي للبنوك يف قلة الوعي امل�رصيف،
�ضعف انت�شار البنوك ،و�ضعف املناف�سة بني البنوك
العاملة يف اجلزائر ،و�صغر حجم امل�صارف ،وعدم
وجود �سيا�سات مالية هادفة لتحقيق اال�ستقرار يف
القطاع امل�رصيف حتى يحافظ على دوره يف الن�شاط
االقت�صادي.
درا�سة (مقداد وحل�س ،)2005 ،بعنوان " دور
البنوك الإ�سالمية يف متويل التنمية االقت�صادية يف
فل�سطني" ،فقد �أكدت الدرا�سة الدور الذي تلعبه
البنوك الإ�سالمية من الناحية النظرية ،غري �أن
النتائج امليدانية �أكدت عدم قدرة امل�صارف الإ�سالمية
العاملة يف فل�سطني على لعب دور فاعل يف حتقيق
التنمية االقت�صادية ،وبالرغم من قدرة هذه امل�صارف
على جتميع الودائع �إال �أنها ف�شلت ف�ش ًال ذريع ًا يف
تقدمي الت�سهيالت االئتمانية ب�شكل ي�ضمن حتقيق
التنمية االقت�صادية ،ومن �أهم ما �أو�صت به الدرا�سة
�رضورة االهتمام بالتخطيط و�إيجاد البدائل للتمويل
باملرابحة واالهتمام بامل�ضاربة وامل�شاركة.
درا�سة (عودة )2006 ،بعنوان " الت�سهيالت
االئتمانية املمنوحة من امل�صارف العاملة يف اجلهاز
امل�رصيف الفل�سطيني وفاعليتها يف تنمية القطاعات
االقت�صادية" ،فقد هدفت الدرا�سة �إىل حتليل �أنواع
الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من امل�صارف العاملة
يف فل�سطني والغايات التي توجه لها هذه الت�سهيالت،
بالإ�ضافة �إىل حتليل حجم االئتمان املمنوح لقطاعات
االقت�صاد الفل�سطيني ومدى تنا�سب هذه الت�سهيالت
مع حجم و�أهمية كل قطاع .ا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي لتحليل الإح�صاءات الر�سمية
من ودائع وت�سهيالت ب�أنواعها ،وكذلك القيمة
امل�ضافة للقطاعات االقت�صادية ومدى م�ساهمتها
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يف الناجت املحلي الإجمايل .ومن �أهم النتائج التي
تو�صلت �إليها الدرا�سة انخفا�ض حجم الت�سهيالت
املمنوحة للقطاعات الإنتاجية ب�شكل عام خا�صة
الزراعة وال�صناعة ،وارتفاع حجم الت�سهيالت
املمنوحة للقطاع العام .كما �أن الدرا�سة حددت
ن�سبة الت�سهيالت �إىل الودائع حيث بلغت 35%
وعليه �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تدخل �سلطة النقد
الفل�سطينية يف حتديد هام�ش تكلفة االئتمان والعمل
على ت�صحيح اخللل يف م�سارات االئتمان املمنوح من
�أجل تنمية القطاعات االقت�صادية الإنتاجية.
درا�سة (عا�شور وامل�شهراوي ،)2006،بعنوان
دور امل�صارف الإ�سالمية يف تنمية االقت�صاد
الفل�سطيني" ،هدفت الدرا�سة �إىل مناق�شة وتقييم دور
امل�صارف الإ�سالمية يف تنمية االقت�صاد الفل�سطيني،
ا�ستخدمت الدرا�سة منهج التحليل الكمي من
خالل اال�ستناد �إىل البيانات املن�شورة من قبل
امل�صارف الإ�سالمية و�سلطة النقد الفل�سطينية خالل
الفرتة(� .)1996-2002أ�شارت نتائج الدرا�سة
�أنه بالرغم من �صغر الوزن الن�سبي للم�صارف
الإ�سالمية مقارنة بباقي امل�صارف العاملة يف فل�سطني
�إال �أنها ا�ستطاعت حتقيق معدالت منو مرتفعة يف
حجم ميزانيتها متمثلة يف املوجودات من الودائع
واال�ستثمارات .كما �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة قيام
امل�صارف الإ�سالمية العاملة يف فل�سطني با�ستخدام
�أوعية ادخارية طويلة الأجل و�رضورة العمل على
متويل القطاع الزراعي وال�صناعي و�رضورة التفرع
يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية كافة.
درا�سة ( �شاهني ،)2006 ،بعنوان " دور القطاع
امل�رصيف يف تنمية االقت�صاد الفل�سطيني" ،فقد �أكدت
الدرا�سة حجم التحديات التي تواجه متطلبات تنمية
االقت�صاد الفل�سطيني ،وكذلك الدور الذي ميكن
للم�صارف التجارية �أن ت�ؤديه ك�رشيك يف عملية
التنمية ،ومن �أجل حتقيق ذلك �أو�صت الدرا�سة
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ب�رضورة �إجراء �إ�صالحات م�رصفية ،ومالية،
وت�رشيعية ،وهيكلة �شاملة من �أجل التغلب على
عنا�رص ال�ضعف الذاتي يف القطاع امل�رصيف وتطبيق
املعايري امل�رصفية الدولية مما ي�ؤدي �إىل دعم دور
امل�صارف يف متويل وتنمية االقت�صاد الفل�سطيني.
درا�سة (ب�سي�سو ،)2006 ،بعنوان" القطاع امل�رصيف
الفل�سطيني بني التنمية النازفة والتنمية اخلالقة"،
فقد ر�أت الدرا�سة �أن التحول يف القطاع املايل نحو
امل�ساهمة الرئي�سية يف حتقيق التنمية اخلالقة بد ًال
عن التنمية النازفة ال يتم �إال وفق نظام متكامل
ي�ضم �أركان النظام التنفيذي والت�رشيعي والق�ضائي
كافة ،والتعاون مع جمتمع رجال الأعمال والقطاع
اخلا�ص يف ميادين التجارة ،والزراعة ،وال�صناعة،
وغريها مما ي�ؤدي �إىل تعظيم م�ساهمة القطاع املايل
الفل�سطيني يف ا�ستغالل الفر�ص الكامنة يف االقت�صاد
الفل�سطيني وحتقيق التنمية االقت�صادية.
درا�سة (خلف )2008 ،بعنوان"قيا�س ت�أثري تطور
اجلهاز امل�رصيف على النمو االقت�صادي يف العراق"،
فقد هدفت الدرا�سة �إىل قيا�س العالقة بني تطور
اجلهاز امل�رصيف العراقي والنمو االقت�صادي ،من
خالل جمموعة من امل�ؤ�رشات حيث مت ا�ستخدام
ن�سبة االئتمان املقدم �إىل القطاع اخلا�ص �إىل
الناجت املحلي الإجمايل كم�ؤ�رش للنمو االقت�صادي،
ا�ستخدم الباحث طريقة االنحدار الذاتي للإبطاء
املوزع ( .)ARDLوتو�صل البحث �إىل �أن اجلهاز
امل�رصيف العراقي غري املتطور مل ي�ستطع لعب دور
ف ّعال يف حتفيز النمو االقت�صادي يف العراق ،ومن
�أهم التو�صيات التي خرج به البحث �رضورة
اتخاذ �سيا�سات هادفة ت�سعى �إىل تفعيل دور اجلهاز
امل�رصيف يف عملية التطور االقت�صادي ،بالإ�ضافة �إىل
تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد واحلد من
دور الأن�شطة االقت�صادية غري الر�سمية ،وتقليل
القيود املو�ضوعة على اجلهاز امل�رصيف.
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درا�سة (الرفيق ، )2009 ،بعنوان" �أثر التمويل
امل�رصيف الإ�سالمي على بع�ض املتغريات االقت�صادية
الكلية والتنمية يف اجلمهورية اليمنية "  ،فقد هدفت
الدرا�سة �إىل الرتكيز على �أثر التمويل امل�رصيف
الإ�سالمي على بع�ض املتغريات االقت�صادية الكلية
والتنمية يف اجلمهورية اليمنية ،حيث �أظهرت
الدرا�سة �أن هناك العديد من م�صادر التمويل ب�شكل
عام ،و�شكل التمويل امل�رصيف الإ�سالمي ب�شكل
خا�ص �أهمية كبرية يف الوقت احلا�رض حيث متكنت
تلك امل�صارف من امل�ساهمة يف متويل العديد من
القطاعات االقت�صادية ،وقد و�صلت ن�سبة م�ساهمة
تلك الـبـنوك �إىل  53.8%عام  ، 2007يف حني بلغت
م�ساهمة البنوك التجارية التقليدية  46.2%لنف�س
العام ،لذلك ف�إن امل�صارف الإ�سالمية تعمل على ح�شد
املدخرات املحلية عن طريق توفر القنوات االدخارية
املقبولة من املدخر اليمني ،وبينت الدرا�سة �أهمية
اجلهاز امل�رصيف يف االقت�صاد ف�ضال عن ذلك مت
الرتكيز على دور امل�صارف الإ�سالمية يف التنمية ،
ولهذا جند �أن امل�صارف الإ�سالمية ميكنها �أي�ض ًا �أن
تلعب دور ًا يف توفري املوارد املالية املحلية ال�رضورية
لزيادة معدل النمو االقت�صادي وبالتايل امل�ساهمة
يف عملية التنمية  ،وميكنها �أن تلعب دور ًا كبري ًا يف
ح�شد املدخرات القومية واخلارجية ،بالإ�ضافة �إىل
تدعيم اال�ستقرار االقت�صادي من خالل امت�صا�ص
ال�سيولة الفائ�ضة بهدف ال�سيطرة على العر�ض
النقدي ،وبالتايل تخفي�ض معدل الت�ضخم واملحافظة
على القوة ال�رشائية للعملة الوطنية .وقد تو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن امل�صارف الإ�سالمية ميكنها �أن تلعب
دور ًا كبري ًا يف عملية متويل امل�رشوعات حيث تبني ب�أن
�أثر التمويل على الناجت املحلي الإجمايل كان �إيجابيا
ذا داللة �إح�صائية و�أي�ضا كان �أثر التمويل على
الإنفاق احلكومي �إيجابيا بالإ�ضافة �إىل ذلك تبني �أن
امل�صارف الإ�سالمية لها دور كبري يف عملية التنمية

د.عمر ابو عيده،د.خالد زبده ،دور التسهيالت األئتمانية ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث،اجمللد ( ،)10العدد ( ،)1ص ( 2015 ، )231-207

االقت�صادية .ومن الدرا�سات ال�سابقة العاملية التي
تناولت حتليل العالقة بني الت�سهيالت االئتمانية
والنمو االقت�صادي درا�سة (Obamuyi et al,
 )2011التي تناولت الإقرا�ض امل�رصيف و�أثره على
النمو االقت�صادي يف نيجرييا فقد اعتمدت الدرا�سة
على حتليل ال�سال�سل الزمنية للفرتة (،)2009 1973
حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود �أثر �إيجابي
للت�سهيالت االئتمانية على النمو االقت�صادي وخا�صة
تلك املمنوحة للقطاع ال�صناعي .ويف درا�سة �أخرى
هدفت �إىل اختبار العالقة بني القطاع امل�رصيف على
النمو االقت�صادي () Abubakar & Gani, 2013
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن كال من الت�سهيالت املمنوحة
من قبل امل�صارف التجارية واالنفتاح التجاري
حتمل �أثرا ايجابيا على النمو االقت�صادي يف املدى
الطويل .بينما باملقابل �أثبتت الدرا�سة وجود عالقة
�سلبية بني كل من القرو�ض املقدمة للقطاع اخلا�ص
والإنفاق احلكومي والنمو االقت�صادي .ويف م�ساهمة
�أخرى حديثة ( )Leitao, 2012بعنوان الت�سهيالت
االئتمانية والنمو االقت�صادي ،هدفت الدرا�سة �إىل
حتليل العالقة بني الت�سهيالت االئتمانية والنمو
االقت�صادي يف االحتاد الأوروبي خالل الفرتة (1990
 ،2010حيث تو�صلت الدرا�سة �أن اثر الت�سهيالتاالئتمانية على النمو االقت�صادي كان �سلبيا بينما
كان �أثر االدخار �إيجابيا .ويف درا�سة �أخر ى (Mu r
 )ty et al,2012حديثة بعنوان الآثار طويلة الأجل
للت�سهيالت االئتمانية على النمو االقت�صادي يف
�إثيوبيا خالل الفرتة ( ،)1971-2010قامت الدرا�سة
باختبار �أثر عدد من املتغريات على النمو االقت�صادي
ممثلة يف عدد القوى العاملة يف االقت�صاد وحجم ر�أ�س
املال املحلي والت�سهيالت االئتمانية وحجم التجارة
اخلارجية والإنفاق احلكومي وحجم الودائع
ومعدل الت�ضخم .تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة
�إح�صائية ايجابية بني النمو االقت�صادي وكل من
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الت�سهيالت االئتمانية ور�أ�س املال املحلي وعدد
العاملني واالنفتاح التجاري ،وباملقابل كان �أثر كل
من الت�ضخم وحجم الودائع والإنفاق احلكومي
�سلبيا على النمو االقت�صادي  .كما قامت درا�سة
( )Levin et al,2005بتحليل العالقة بني �أداء
امل�صارف التجارية والنمو االقت�صادي ،ومن �أهم
النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أن النظام
املايل يعمل على حماية النمو االقت�صادي ويكفل
تقدمه وتطوره ،فقد �أو�ضحت الدرا�سة �أن الأدوات
املالية املمثلة بحجم القرو�ض املحلية املمنوحة من
قبل امل�صارف التجارية وال�سيولة واالدخار املحلي
واالنفتاح التجاري مرتبطة �إيجابيا مع الناجت املحلي
الإجمايل .وكذلك درا�سة ( )Khan,2001تو�صلت
�إىل وجود عالقة �سببية بني امل�ؤ�س�سات املالية والنمو
االقت�صادي ،بالإ�ضافة �إىل وجود نف�س العالقة بني
النمو االقت�صادي واالنفتاح التجاري .وباملقابل
هناك عدد من الدرا�سات التي �أثبتت وجود عالقة
�سلبية بني الت�سهيالت االئتمانية والنمو االقت�صادي
مثل درا�سة ( ،)Hassan,et al,2011وكذلك درا�سة
( )Levine,1997حيث �أثبتت هذه الدرا�سات �أن
الت�سهيالت االئتمانية ت�ؤثر �سلبيا على االدخار
واال�ستثمار وبالتايل على النمو االقت�صادي.

رابعا :النموذج القيا�سي ومتغريات البحث

لقيا�س �أثرت الت�سهيالت االئتمانية على النمو
االقت�صادي  ،فقد مت اقرتاح منوذج قيا�سي يعتمد
على االنحدار املتعدد
( )Multiple Regressionوالذي ي�شمل متغرياً
تابع ًا واحد ًا وعدد ًا من املتغريات امل�ستقلة ،وفيما يلي
و�صف لهذا النموذج:
باالعتماد على الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة
التطبيقية التي تناولت حتليل العالقة بني الت�سهيالت
االئتمانية املمنوحة من قبل امل�صارف التجارية
والنمو االقت�صادي  ،فقد مت حتديد املتغريات امل�ستقلة
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التي ت�ؤثر على املتغري التابع ( النمو االقت�صادي)،
وعليه ف�إن النمو االقت�صادي ميكن �أن يعرف على
�أنه دالة يف �أربع متغريات �أ�سا�سية كما هو مبني من
املعادلة رقم ()1
وبتحويل هذه الدالة �إىل �صيغة خطية ف�إن العالقة
بني النمو االقت�صادي والت�سهيالت االئتمانية �سوف
يتم اختبارها من خالل دالة االنحدار اخلطي والتي
ت�أخذ ال�شكل الآتي:

حيث:

 :GDPtالناجت املحلي الإجمايل احلقيقي والذي
يعترب مقيا�سا للنمو االقت�صادي
 :WLtعدد العاملني يف االقت�صاد املحلي
 :BCtحجم الت�سهيالت االئتمانية و�سوف يتم
ا�ستخدامه مت�أخرا فرتة زمنية واحدة
 :GEXtحجم الإنفاق احلكومي الإجمايل
 :حد اخلط�أ
معلمات النموذج
ومن �أجل التو�صل �إىل نتائج �أدق مت اال�ستعانة
بالتحويل اللوغارمتي للبيانات حيث ت�صبح املعادلة
التي �سوف يتم اختبارها على النحو الآتي:
ويتوقع من هذا النموذج �أن تكون العالقة بني الناجت
املحلي الإجمايل كمتغري م�ستقل وباقي املتغريات
طردية ،كما يتوقع �أن تكون معلمات النموذج غري
م�ساوية لل�صفر �أي:
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ميكن تربير ا�ستخدام متغريات النموذج القيا�سي
املقرتح باالعتماد على الدرا�سات القيا�سية التطبيقية
ال�سابقة التي تناولت حتليل �أثر الت�سهيالت االئتمانية
على النمو االقت�صادي حيث �أجمعت هذه الدرا�سات
على ا�ستخدام الناجت املحلي الإجمايل كمقيا�س
للنمو االقت�صادي ،كدرا�سة (Obamuyi et al,
 )2011والتي اعتمدت على دالة كوب -دوغال�ص يف
حتليلها لأثر عنا�رص الإنتاج على النمو االقت�صادي
حيث قامت با�ستخدام القوى العاملة واال�ستثمار
املحلي والتجارة اخلارجية �إىل جانب الت�سهيالت
االئتمانية التي تقدمها امل�صارف التجارية للقطاعات
االقت�صادية املختلفة .وكذلك درا�سة
( )Abubakar & Gani, 2013التي ا�ستخدمت
نف�س املتغريات التي ا�ستخدمتها درا�سة
( )Obamuyi et al, 2011ولكن �أ�ضافت الإنفاق
احلكومي ك�أحد عنا�رص النمو االقت�صادي .و�أما
درا�سة ( )Leitao, 2012فقد ت�ضمنت نف�س
املتغريات و�أ�ضافت �إليها االدخار املحلي ،وكذلك
درا�سة (  )Murty et al,2012فقد حددت عنا�رص
النمو االقت�صادي املقا�س بالناجت املحلي الإجمايل
بعدد القوى العاملة وحجم اال�ستثمار املحلي
والإنفاق احلكومي والتجارة اخلارجية والت�سهيالت
االئتمانية و�أ�ضافت �إليها معدل الت�ضخم كمتغريات
تف�رس التغري يف م�ستوى النمو االقت�صادي .بينما
درا�سة ( )Levin et al,2005والتي ا�ستخدمت
نف�س النموذج فقد اعتمدت على عدد من املتغريات
مثل حجم القرو�ض املقدمة من قبل امل�صارف
التجارية ودرجة ال�سيولة واالدخار املحلي واالنفتاح
التجاري �إىل جانب عنا�رص الإنتاج الأ�سا�سية املتمثلة
بحجم اال�ستثمار والقوى العاملة ،وكذلك درا�سة
كل من ( )Khan,2001و()Hassan,et al,2011
و( )Levine,1997قامت بتطبيق نف�س النموذج.
جتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن جميع الدرا�سات
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التطبيقية قامت با�ستخدام متغري الت�سهيالت
االئتمانية مت�أخرا فرتة زمنية واحدة وذلك لأن �أثر
الت�سهيالت قد ال يكون فوريا ب�سبب طول الفرتة
الإنتاجية يف القطاعات االقت�صادية املختلفة.
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الت�سهيالت االئتمانية لفرتة زمنية واحدة ليتنا�سب
ذلك مع طول الفرتة الإنتاجية للقطاعات االقت�صادية،
وكذلك مع الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية التي
مير بها االقت�صاد الفل�سطيني .وبالن�سبة �إىل فرتة
الدرا�سة فقد مت تق�سيمها �إىل �أربع فرتات الأوىل
بني الأعوام ( ،)2000- 1994والثانية بني (2001
 )2005والثالثة متتد من عام � 2006إىل عام ،2013
والرابعة متثل فرتة الدرا�سة بالكامل واملمتدة
بني الأعوام ( ،)1994-2013هذا مع العلم �أنه مت
ا�ستخدام البيانات الربعية بدال من البيانات ال�سنوية
وذلك لزيادة عدد التكرارات من �أجل الو�صول �إىل
نتائج �أف�ضل .وقد مت تكرار حتليل االنحدار لي�شمل
الفرتة على طولها واملمتدة من (،)1994-2013
كما مت اال�ستعانة بالتحويل اللوغارمتي للبيانات،
وقد كان لهذا التحويل ميزات عدة �إذ �إن �إ�شارات
املعلمات اخلا�صة باملتغريات امل�ستقلة جاءت موافقة
الفرتا�ضات النظرية االقت�صادية وكذلك �إ�شارتها
 ،وفيما ي�أتي النتائج الإح�صائية لهذا النموذج
القيا�سي.

خام�سا :حتليل ومناق�شة النتائج

ي�شمل هذا النموذج على معادلة واحدة مت من خاللها
قيا�س �أثر الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل
امل�صارف التجارية العاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية
�إىل املجتمع الفل�سطيني ككل ،حيث مت تقدير النموذج
املقرتح با�ستخدام برنامج ( )SPSSبا�ستخدام
االنحدار املتعدد ()Multiple Regression
بطريقة املربعات ال�صغرى االعتيادية ( ،)OLSحيث
مت �إدخال الإنفاق احلكومي �إىل املتغريات امل�ستقلة
�أوال ب�سبب �أن الإنفاق احلكومي لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية يتميز باالرتفاع ب�سبب امل�ساعدات
واملنح اخلارجية التي تنفق على خمتلف الن�شاطات
االقت�صادية وثانيا هناك عدد من الدرا�سات ال�سابقة
التي ا�ستخدمت هذا املتغري خا�صة يف تلك الدول التي
يتميز الإنفاق احلكومي فيها باالرتفاع  ،وكذلك �إبطاء

اجلدول رقم ( )7النتائج الإح�صائية للفرتة ( ،)2000 1994-الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي كمتغري تابع
N
28
28
28
28
28

Sig

T

**6.11
0.000
**4.14
0.000
**10.77
0.000
**3.24
0.004
**4.07
0.000
Sig 0.000
DW = 2.16

* دالة �إح�صائيا عند معنوية  ** ، 5%دالة �إح�صائيا عند معنوية 1%

β
1.95
0.20
0.55
0.10
0.24
R-2 =0.93

Independent
Variables
LN Constant
LNWL
LNGCF
LNBCt-1
LNGEX
**F Statistics = 90.17
R2 = 0.94
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اجلدول رقم ( )8النتائج الإح�صائية للفرتة ( ،)2005 2001الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي كمتغري تابع
Independent
β
T
Sig
N
Variables
LN Constant
0.055
-0.133
0.896
20
LNWL
0.24
**5.6
0.000
20
LNGCF
0.76
**16.13
0.000
20
LNBCt-1
0.001
0.048
0.963
20
LNGEX
0.283
**5.19
0.000
20
**F Statistics = 92.92
Sig 0.000
R2 = 0.96
R-2 =0.95
DW = 1.97
* دالة �إح�صائيا عند معنوية  ** ، 5%دالة �إح�صائيا عند معنوية 1%
اجلدول رقم ( )9النتائج الإح�صائية للفرتة ( ،)2013- 2006الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي كمتغري تابع
N

Sig

32
32
32
32
32

0.000
0.082
0.002
0.000
0.000

T
**7.8
1.8
**3.46
**6.11
**9.06
Sig 0.000

DW = 2.15
* دالة �إح�صائيا عند معنوية  ** ، 5%دالة �إح�صائيا عند معنوية 1%

Independent
β
Variables
LN Constant
4.13
LNWL
0.14
LNGCF
0.24
LNBCt-1
0.37
LNGEX
0.84
**F Statistics = 118.09
R2 = 0.95
R-2 =0.94

اجلدول رقم ( )10النتائج الإح�صائية للفرتة ( ،)2013- 1994الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي كمتغري تابع
N

Sig

T

**5.06
0.000
80
**5.44
0.000
80
**8.89
0.000
80
*2.24
0.028
80
**4.26
0.000
80
Sig 0.000
=0.88
DW = 2.18
* دالة �إح�صائيا عند معنوية  ** ، 5%دالة �إح�صائيا عند معنوية 1%

β
1.62
0.28
0.46
0.05
0.19
R-2

Independent
Variables
LN Constant
LNWL
LNGCF
LNBCt-1
LNGEX
**F Statistics = 147.7
R2 = 0.89
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ت�شري النتائج الإح�صائية لنموذج القيا�س املقدر
يف املعادلة رقم ( )2والواردة يف اجلداول رقم
(� )7،8،9،10إىل ما ي�أتي:
� .1أثبتت النتائج معنوية املتغريات امل�ستقلة
امل�ستخدمة يف النموذج عند م�ستوى معنوية ،5%
حيث كانت جميع املعلمات اخلا�صة باملتغريات
امل�ستقلة ذات عالقة �إيجابية مع النمو االقت�صادي
املتمثل يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ()GDP
خالل الفرتات الأربع التي تناولها البحث  ،مما
ي�ؤكد �أهمية وفاعلية املتغريات امل�ستخدمة يف حتديد
م�ستوى الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي ،وكذلك
يثبت الأثر االيجابي للت�سهيالت االئتمانية على
النمو االقت�صادي.وهذه النتيجة تتوافق مع العديد
من الدرا�سات التطبيقية التي بحثت يف م�صادر النمو
االقت�صادي وعنا�رصه يف الأرا�ضي الفل�سطينية
وغريها من الدول املجاورة ،فهناك درا�سة (Abu-
 )Eideh,2014التي تناولت حتليل عوامل النمو
االقت�صادي يف الأرا�ضي الفل�سطينية من خالل
تطبيق دالة كوب دوغال�ص على عدد من عنا�رص
الإنتاج ومنها عدد القوى العاملة يف االقت�صاد املحلي
وحجم اال�ستثمار املحلي مقا�سا بحجم التكوين
الر�أ�سمايل الإجمايل والإنفاق احلكومي وحجم
التجارة اخلارجية ،حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود
عالقة ارتباط قوية بني النمو االقت�صادي وهذه
العنا�رص .وكذلك درا�سة (حمدان )2013 ،ودرا�سة
(  ) AL-Raimony,2011يف الأردن تو�صلت �إىل
نف�س النتيجة .هذا التوافق مع الدرا�سات املذكورة
ي�ؤكد �صحة املتغريات التف�سريية امل�ستخدمة يف هذا
النموذج.
 .2بلغت معلمة عدد العاملني يف االقت�صاد الفل�سطيني
( )WLكمحدد للنمو االقت�صادي ( )0.20للفرتة
( )2000- 1994و ( )0.24للفرتة ، 2006- 2001
و ( )0.14للفرتة ( ،)2006-2013و�أما فيما يخ�ص
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الفرتة ( )1994-2013فقد كانت ( .)0.28هذه
النتائج الإح�صائية ت�ؤكد ارتباط منو الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي بحجم القوى العاملة باالقت�صاد
الفل�سطيني وتعك�س �أثر عدد العاملني على حتقيق
النمو� ،أي �أن زيادة عدد العاملني بن�سبة � 1%سوف
ت�ؤدي �إىل زيادة النمو االقت�صادي مبقدار هذه
املعلمات على التوايل .هذه النتيجة ت�ؤكد دور القوى
الب�رشية يف حتقيق النمو االقت�صادي النتيجة التي مت
التو�صل �إليها من قبل درا�سات عدة مثل درا�سة

(  )Murty et al,2012و(Obamuyi et al,
 )2011و( )Levin et al,2005و()Khan,2001

،كما �أن هناك درا�سات تطبيقية على امل�ستوى
الفل�سطيني قد تو�صلت �إىل نف�س النتيجة و�أظهرت
قدرة ر�أ�س املال الب�رشي على الإ�سهام يف حتقيق
النمو االقت�صادي كدرا�سة ()Abu-Eideh,2014
و (حمدان )2013 ،وغريها.كل هذه النتائج ت�ؤكد
�رضورة االهتمام بتنمية املوارد الب�رشية والعمل
على رفع كفاءة العاملني يف القطاعات الإنتاجية
املختلفة من خالل تبني برامج تدريبية متطورة
و�إك�ساب العاملني مهارت العمل املطلوبة.
 .3بلغت معلمة �إجمايل التكوين الر�أ�سمايل()GCF
كمحدد للنمو االقت�صادي( )0.55للفرتة (1994
 )2000و ( )0.76للفرتة ( ،)2006- 2001و
( )0.24للفرتة ( ،)2013- 2006و�أما فيما يخ�ص
الفرتة ( )1994-2013فقد كانت ( .)0.46مما يعني
�أن زيادة هذا املتغري بن�سبة  1%ي�ؤدي �إىل زيادة
معدل النمو االقت�صاد بن�سبة  0.55%خالل (1994
 )2000و  0.76%خالل الفرتة ( )2001-2005و
 0.24%خالل ( )2006-2013و  0.46%خالل
الفرتة املمتدة من � 1994إىل  .2013ومن املالحظ
�أن التكوين الر�أ�سمايل الإجمايل قد حافظ على
دوره يف حتقيق النمو االقت�صادي ك�أحد العنا�رص
الأ�سا�سية يف هذا املجال .هذا االرتباط القوي بني
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اال�ستثمار والنمو االقت�صادي الذي �أظهرته النتائج
يعترب متوافقا مع النظرية االقت�صادية وكذلك مع
الدرا�سات التطبيقية املختلفة التي ا�ستخدمت هذا
املتغري يف تف�سري النمو االقت�صادي كدرا�سات مت
الإ�شارة �إليها .ومن جهة �أخرى ف�إن ال�سيا�سات
االقت�صادية يجب عليها العمل دوما على حتفيز
اال�ستثمار والتكوين الر�أ�سمايل ملا له من �أثر �إيجابي
على النمو االقت�صادي يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
.4بلغت معلمة الت�سهيالت االئتمانية ( )BCاملمنوحة
للمجتمع الفل�سطيني من قبل امل�صارف التجارية
العاملة يف الأرا�ضي الفل�سطينية ( )0.10للفرتة
( )2000- 1994و ( )0.001للفرتة 2006 -2001
،و ( )0.37للفرتة ( ،)2013 2006و�أما فيما
يخ�ص الفرتة ( )2013 1994فقد كانت (، .)0.05
وهذا ي�ؤكد دور امل�صارف التجارية يف حتقيق النمو
االقت�صادي حيث �إن زيادة الت�سهيالت االئتمانية
بن�سبة � 1%أدى �إىل زيادة النمو االقت�صادي بن�سبة
 0.10%للفرتة ( ،)1994-2000و  0.001%للفرتة
( ،)2001-2005و  0.37%للفرتة (،)2006-2013
و�أخريا مبعدل  0.05%على طول الفرتة (1994
 .)2013وبالنظر �إىل هذه النتائج الإح�صائية ف�إنه
من الوا�ضح جد ًا �أن اثر الت�سهيالت االئتمانية كان
متقلبا بني الفرتات الثالث وذلك ب�سبب ت�أثر الأن�شطة
االقت�صادية باال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي
والذي يختلف وفقا للفرتات التي مت حتليل البيانات
بالن�سبة لها ،حيث كان �أثر الت�سهيالت االئتمانية
الأكرب خالل الفرتة ( )2013- 2006والتي حتمل
�أكرب �أثر للت�سهيالت االئتمانية على منو الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي .وباملقارنة مع الدرا�سات ال�سابقة
ف�إن هذه النتائج تتفق مع درا�سة كل من (Obamuyi
 )et al, 2011و(  )Murty et al,2012و(Levin
 )et al,2005و( )Khan,2001والتي جميعها
�أثبتت وجود عالقة �إح�صائية موجبة بني الت�سهيالت
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االئتمانية والنمو االقت�صادي يف خمتلف البلدان التي
تناولتها هذه الدرا�سات .ومن جهة �أخرى ف�إن نتائج
التحليل ت�شري �إىل تعار�ض مع بع�ض الدرا�سات مثل
درا�سة ( )Leitao, 2012و()Hassan,et al,2011
و ( )Levine,1997والتي �أثبتت وجود عالقة �سلبية
بني الت�سهيالت االئتمانية والنمو االقت�صادي وقد
يعود هذا التعار�ض �إىل اختالف البيئة االقت�صادية
وامل�رصفية بني الظروف ال�سائدة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية وتلك اخلا�صة باملجتمعات التي تناولتها
هذه الدرا�سات .وعلى �صعيد الدرا�سات التي
تناولت دور امل�صارف التجارية العاملة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية و�أثرها على النمو االقت�صادي فهناك
بع�ض الدرا�سات التي �أ�شارت �إىل هام�شية وحمدودية
الدور الذي تلعبه امل�صارف يف النمو االقت�صادي
كدرا�سة ( امل�شهرواي )2003 ،ودرا�سة (عودة ،
 )2006ودرا�سة �شاهني )2006 ،والتي �أرجعت
ال�سبب �إىل �ضعف العادات امل�رصفية وقلة القرو�ض
الإنتاجية واىل �أ�سباب داخلية تعود �إىل امل�صارف
نف�سها وميكن القول ب�أن مثل هذه الأ�سباب قد ترجح
�ضعف الدور الذي تلعبه الت�سهيالت االئتمانية يف
حتفيز النمو االقت�صادي يف الأرا�ضي الفل�سطينية
خا�صة و�أن هذا الدور قد ظهر �ضعيفا يف بع�ض
الفرتات التي تناولتها الدرا�سة.
� .5أما بالن�سبة �إىل الإنفاق احلكومي والذي مت �إدخاله
�إىل النموذج كمتغري �ضابط فقد �أ�شارت معلمات هذا
املتغري �إىل العالقة الإيجابية بني النفقات العامة
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية والناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي ،حيث كانت معلمة متغري الإنفاق احلكومي
( ) GEX) (0.24للفرتة ( )2000 1994و ()0.28
للفرتة (  ،) 2001-2006و ( )0.84للفرتة (2006
 ،)2013و�أما فيما يخ�ص الفرتة ()2013- 1994فقد كانت ( ، .)0.19هذه النتائج تثبت الدور الفعال
الذي تلعبه النفقات احلكومية لل�سلطة الوطنية
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الفل�سطينية يف زيادة معدالت الناجت املحلي الإجمايل
و�إحداث النمو االقت�صادي يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
ومن ناحية �أخرى فيبدو وا�ضحا من البيانات
الإح�صائية �أن الإنفاق احلكومي كان �أثره مت�صاعدا
خالل الفرتات الثالث  ،كما �أنه كان ي�شكل فقط
 0.19%على طول املدة  .هذا الأثر االيجابي للإنفاق
العام على النمو االقت�صادي مت ر�صده �أي�ضا من قبل
الكثري من الدرا�سات التطبيقية كدرا�سة (حمدان،
 )2013ودرا�سة كل من ()Obamuyi et al, 2011
و(  )Murty et al,2012و()Levin et al,2005

و( )Khan,2001والتي جميعها ا�ستخدمت متغري
الإنفاق العام كمف�رس للنمو االقت�صادي وتو�صلت
�إىل عالقة ارتباط قوية بني النمو الإنفاق احلكومي
والنمو االقت�صادي الأمر الذي يتفق مع العديد
من الطروحات النظرية التي توفرها النظرية
االقت�صادية ب�شكل عام.
� .6أظهر اختبار ( )Tداللة �إح�صائية للفرتة (1994
 )2000عند م�ستوى معنوية  1%جلميع املتغرياتامل�ستقلة الداخلة يف النموذج  ،حيث ت�شري البيانات
املدرجة يف اجلدول رقم (� )7إىل �أن قيمة ()T
املح�سوبة للحد الثابت بلغت (** ،)6.11و لعدد
العاملني يف االقت�صاد الفل�سطيني(WL (**4.14
 ،ولإجمايل التكوين الر�أ�سمايل( )GCFبلغت قيمة
(** ،)10.77وللت�سهيالت االئتمانية( )BCبلغت
(** ،)3.24وللإنفاق احلكومي ( )GEXكانت
(**� . )4.07أما خالل الفرتة ( )2005 – 2000فت�شري
النتائج املبينة يف اجلدول رقم (� )8إىل �أن كال من عدد
العاملني ( )WLوالتكوين الر�أ�سمايل (،)GCF
والإنفاق احلكومي( )GEXكان دال �إح�صائيا عند
م�ستوى معنوية  1%حيث بلغت قيمة ( )Tلهذه
املتغريات (** )5.19**(،)16.13**(،)5.6على
التوايل ،و�أما خالل الفرتة ( )2013 – 2006فكانت
قيمة ( )Tدالة �إح�صائيا عند م�ستوى معنوية 1%
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لكل من التكوين الر�أ�سمايل( ،)GCFوالت�سهيالت
االئتمانية ( ،)BCوكذلك الإنفاق احلكومي()GEX
حيث �سجلت قيمة ( )Tاملح�سوبة لهذه املتغريات
(** )9.06**( ،)6.11**( ،)3.46كما هي مبينة يف
اجلدول رقم ( .)9و�إذا ما �أخذنا الفرتة ما بني عام
� 1994إىل عام  2013ف�إن النتائج ال تختلف كثريا
حيث ت�ؤكد وجود داللة �إح�صائية عند م�ستوى 1%
للمتغريات امل�ستقلة جميعها كما هو وا�ضح من قيمة
( )Tاملدرجة يف اجلدول رقم ( .)10كل هذه النتائج
ت�ؤكد �صحة املعلمات التي ثبتت عند م�ستوى معنوية
 1%وكذلك ت�ؤكد �صحة فر�ضية الباحثني على
وجود عالقة �إح�صائية معنوية بني حجم الت�سهيالت
االئتمانية املمنوحة من قبل امل�صارف التجارية ومنو
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي (. )GDP
 .7بالن�سبة �إىل م�ستوى الثقة يف النموذج القيا�سي
املقدر من خالل املعادلة رقم ( )2ككل ،فقد �أظهر
اختبار ( )Fمعنوية عالية عند م�ستوى  1%حيث
بلغت قيمة ( )Fاملح�سوبة (** )90.17خالل الفرتة
( )2000 – 1994و (** ) 92.9للفرتة (2001-
 ،)2005و(** )118للفرتة (،)2013 – 2006
و(** )147.7للفرتة ( )1994-2013كما هي
مو�ضحة يف اجلداول (  )7،8،9،10مما يدل على �صحة
نتائج النموذج ويعزز الثقة فيها.
2
 .8بالن�سبة �إىل معامل التحديد (  )Rفقد �أظهر
قيما عالية حيث بلغت قيمته ( )0.94للفرتة (1994
 )2000و ( )0.96للفرتة  ،2005- 2001و ()0.95
للفرتة ( )2006-2013و ( )089للفرتة (1994
 )2013كما ت�شري النتائج املبينة يف اجلداول(،7،8،9
 )10مما يعني �أن املتغريات امل�ستقلة امل�ستخدمة يف
املعادلة رقم ( )2كان لها قدرة عالية على تف�سري
الأثر على النمو االقت�صادي املتمثل يف الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي( ،)GDPوهذا يدل على مدى
�صحة ا�ستخدام املتغريات امل�ستقلة .هذه النتيجة
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ي�ؤكدها معامل التحديد املعدل ( )R-2والذي كانت
قيمه قريبة جد ًا من معامل التحديد الأ�سا�سي (،)R2
الأمر الذي يعني �أن معامل التحديد يخلو من املغاالة
يف تف�سري الأثر على املتغري التابع.
 .9بينت النتائج الإح�صائية �أي�ضا خلو البيانات من
م�شكلة االرتباط الذاتي حيث مت ا�ستخدام اختبار
دوربن – واط�سون ( )DWملعرفة فيما �إذا كان
هناك حتيز يف البيانات �أم ال  ،حيث بلغت قيمة هذا
امل�ؤ�رش( )2.16للفرتة ( )2000 1994و()1.97
للفرتة ( ،)2005- 2001و ( )2.15للفرتة (2006-
 )2013و ( )2.18للفرتة ( ، )1994-2013وهذه
القيم جميعها تقع يف منطقة القرار احلا�سم �أو امل�ؤكد
لأنها تقع بني احلد الأعلى ملعامل دوربن واط�سون
( )duواقل من احلد املعياري ( ) du - 4وبالتايل
تثبت �صحة فر�ضية العدم بعدم وجود م�شكلة ارتباط
ذاتي بالأخطاء مما يعزز الثقة بنتائج النموذج
القيا�سي املقدر.

�ساد�سا :اخلال�صة والتو�صيات

�أظهر التحليل القيا�سي مدى ارتباط الت�سهيالت
االئتمانية التي تقدمها امل�صارف التجارية العاملة يف
الأرا�ضي الفل�سطينية على منو الناجت املحلي الإجمايل
احلقيقي وبالتايل حتقيق النمو االقت�صادي .فبح�سب
النتائج التي مت التو�صل �إليها كان �أثر الت�سهيالت
االئتمانية املمنوحة للمجتمع الفل�سطيني ب�أنواعها
كافة على منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سب
متفاوتة خالل الفرتات الأربع التي تناولتها الدرا�سة.
حيث بلغ الأثر ( )0.10للفرتة (،)2000- 1994
و ( )0.001للفرتة ( ،)2001-2005و ()0.37
للفرتة (  ،)2006-2013و(  )0.05للفرتة (1994-
 .)2013وعليه تكون فر�ضية البحث قد ثبتت �أي
�أن هناك عالقة طردية �إيجابية بني الت�سهيالت
االئتمانية والنمو االقت�صادي لالقت�صاد الفل�سطيني
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ولو مبعدالت متدنية .هذه النتائج �أي�ضا ت�ؤكدها
بع�ض الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة (امل�شهرواي،
 )2003التي اعتربت م�ساهمة امل�صارف التجارية
يف حتقيق النمو االقت�صادي يف الأرا�ضي الفل�سطينية
هام�شية ،ودرا�سة ( مقداد وحل�س )2005 ،التي
اعتربت �أن امل�صارف التجارية قد جنحت يف جمع
الودائع من املجتمع الفل�سطيني ومل تنجح يف تقدمي
الت�سهيالت مبا ي�ضمن حتقيق التنمية االقت�صادية،
وكذلك درا�سة ( الطنبور )2011،التي اعتربت �أن
الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية التي
يعي�شها املجتمع الفل�سطيني تقف عائقا �أمام تو�سع
امل�صارف التجارية يف منح الت�سهيالت االئتمانية
لتمويل النمو االقت�صادي .كما �أن النتائج �أظهرت
عالقة ارتباط قوية ذات معنوية �إح�صائية بني النمو
االقت�صادي وكل من القوى العاملة  ،والتكوين
الر�أ�سمايل الإجمايل ،وكذلك الإنفاق احلكومي خالل
جميع الفرتات التي تناولتها الدرا�سة� .أما بالن�سبة
للنموذج املقدر فقد �أثبت قدرة تف�سريية عالية حيث
تراوح معامل التحديد بني ( )69% - 89%مما ي�ؤكد
قدرة املتغريات امل�ستقلة امل�ستخدمة على تف�سري
التغري يف الناجت املحلي الإجمايل ،كما �أن النموذج ككل
حمل معنوية �إح�صائية عالية ملختلف الفرتات عند
م�ستوى معنوية  1%وذلك بنا ًء على قيمة �إح�صائية
في�رش ( )Fاملح�سوبة مما يثبت وي�ؤكد قوة و�صالحية
االنحدار امل�ستخدم  .وبنا ًء على هذه النتائج يقرتح
الباحثان التو�صيات الآتية:
 .1يجب على �سلطة النقد الفل�سطينية �أن تقوم بتعزيز
�سيا�ستها النقدية ب�شكل ي�ؤدي �إىل تنظيم اجلهاز
امل�رصيف الفل�سطيني ملا لذلك من �أهمية قد تعود على
عمل امل�صارف التجارية يف جتميع املدخرات ومنح
التمويل الالزم �إىل القطاعات االقت�صادية املختلفة
ملا لذلك من �أثر �إيجابي قد يعود على م�سرية النمو
االقت�صادي الفل�سطيني.
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 .2يجب على ال�سيا�سة النقدية الفل�سطينية ممثلة
ب�سلطة النقد الفل�سطينية القيام بتوجيه االئتمان
امل�رصيف �إىل القطاعات الإنتاجية والتقليل من
الت�سهيالت اال�ستهالكية لأن ذلك ي�صب يف م�صلحة
االقت�صاد الفل�سطيني ككل.
 .3يجب على امل�صارف التجارية �أن تتبع
ا�سرتاتيجيات ت�سويقية وائتمانية من �ش�أنها �أن
حتفز القطاعات االقت�صادية على طلب التمويل من
خالل تقليل �أ�سعار الفائدة وتكاليف خدمة االئتمان.
 .4على امل�صارف التجارية تقليل الإجراءات
البريوقراطية اخلا�صة مبنح الت�سهيالت االئتمانية
�إىل القطاعات والأن�شطة االقت�صادية الإنتاجية
الواعدة.
 .5يجب �أن يكون هناك تعاون م�شرتك بني �سلطة
النقد الفل�سطينية وامل�صارف التجارية العاملة
يف الأرا�ضي الفل�سطينية واجلهات الأخرى ذات
االخت�صا�ص لإحداث املزيد من الأثر الإيجابي
للم�صارف التجارية على النمو االقت�صادي.
 .6يجب العمل على زيادة الوعي امل�رصيف ون�رش
العادات امل�رصفية يف املجتمع الفل�سطيني ب�شكل عام
والرتكيز على دور امل�صارف يف متويل عملية التنمية
االقت�صادية ب�شكل خا�ص من خالل حتفيز القطاعات
االقت�صادية على طلب التمويل من امل�صارف التجارية
خ�صو�صا و�أن هذه امل�صارف لديها قدرة على تقدمي
الت�سهيالت االئتمانية كما تبني من الإح�صاءات
املتوفرة.
 .7يجب العمل على �إحداث ت�رشيعات م�رصفية
ت�ضمن حقوق املتعاملني يف اجلهاز امل�رصيف من �أجل
�أن يكون هناك �ضمان ال�ستمرارية دور امل�صارف يف
متويل الأن�شطة االقت�صادية املختلفة ،وتفعيل دور
الق�ضاء للحفاظ على حقوق املتعاملني.
 .8يجب على امل�صارف التجارية �أن تقوم بت�شجيع
اال�ستثمارات املحلية والأجنبية من خالل �إظهار
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قدرتها على متويل تلك اال�ستثمارات االقت�صادية.
 .10يجب على �سلطة النقد الفل�سطينية �أن تقوم
بت�شجيع وا�ستقطاب امل�صارف املتخ�ص�صة القادرة
على تقدمي متويل طويل الأجل للقطاعات االقت�صادية
الإنتاجية ملا لذلك من �أهمية يف زيادة معدالت النمو
االقت�صادي وخلق فر�ص عمل وتخفيف حدة البطالة.
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قائمة املراجع وامل�صادر
�أوال :م�صادر البيانات الإح�صائية

 .1اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،احل�سابات
القومية ال�سنوية بالأ�سعار الثابتة (�سنة الأ�سا�س
( ، )2004رام اهلل ،فل�سطني.
 .3اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،متغريات
احل�سابات القومية الرئي�سية للأعوام 1994-2012
بالأ�سعار الثابتة� :سنة الأ�سا�س ( ، )2004رام اهلل،
فل�سطني.
 .4اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،ن�سبة
م�ساهمة الأن�شطة االقت�صادية يف الناجت املحلي
الإجمايل للأعوام  1994-2012بالأ�سعار الثابتة:
(�سنة الأ�سا�س ( ، )2004رام اهلل ،فل�سطني.
 .5اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني )2012(،
" كتاب فل�سطني الإح�صائي ال�سنوي" ،كانون �أول
دي�سمرب ، 2012،رام اهلل ،فل�سطني.
� .6سلطة النقد الفل�سطينية "،التقرير ال�سنوي" ،
لل�سنوات ( ، )2012 – 2002رام اهلل ،فل�سطني.
� .7سلطة النقد الفل�سطينية امليزانية املوحدة
للم�صارف العاملة يف فل�سطني
� .8سلطة النقد الفل�سطينية  :توزيع الت�سهيالت
االئتمانية على الأن�شطة االقت�صادية
 .9معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية الفل�سطيني
(ما�س)(  "،)2 0 1 1 ، 2 0 1 2 ،2 0 1 3املراقب
االقت�صادي واالجتماعي" العدد 27،28، 26
ت�رشين �أول ،رام اهلل.

ثانيا :املراجع العربية والأجنبية
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� .1أبو معمر ،فار�س(" ،)2002دور البنوك يف
اال�ستثمار يف فل�سطني ،جملة اجلامعة الإ�سالمية –
غزة  ،املجلد العا�رش،العدد الأول.
 .2ب�سي�سو ،ف�ؤاد حمدي " ،)2006 (،القطاع
امل�رصيف الفل�سطيني بني التنمية النازفة والتنمية
اخلالقة – �إطار مفاهيمي تطبيقي" ،درا�سة مقدمة
�إىل م�ؤمتر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االن�سحاب
الإ�رسائيلي ،كلية التجارة  ،اجلامعة الإ�سالمية  ،غزة
 13-15فرباير.2006 ،
 .3جرب ،ه�شام( "،1998(،دور امل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية يف التنمية يف فل�سطني" ،ورقة عمل مقدمة
للم�ؤمتر امل�رصيف الأول يف فل�سطني ،،غزة،مركز
ر�شاد ال�شوا الثقايف -3 ٢ ،دي�سمرب.
 .4حمدان ،بدر �شحادة" ،)2011(،تقدير دالة
الإنتاج يف االقت�صاد الفل�سطيني ،" 1995-2010
جملة اجلامعة الإ�سالمية للدرا�سات االقت�صادية
والإدارية  ،اجلامعة الإ�سالمية غزة ،املجلد  22العدد
� ،1ص .333-357
 .5خلف،عمار حمد" ، )2008 (،قيا�س ت�أثري تطور
اجلهاز امل�رصيف على النمو االقت�صادي يف العراق"،
جملة العلوم الإدارية واالقت�صادية ،جامعة بغداد،
العدد � 14/52ص(.)194 – 179
 .6البنك الدويل " ،)2012(،تقرير التنمية العاملي"،
البنك الدويل.
 .7الرفيق ،حممد يحيى� "،)2009(،أثر التمويل
امل�رصيف الإ�سالمي على بع�ض املتغريات االقت�صادية
الكلية والتنمية يف اجلمهورية اليمنية  :درا�سة
حتليلية قيا�سية " كلية العلوم الإدارية واالقت�صادية
 ،جامعة ذمار ،اجلمهورية اليمنية.
 .8ال�شافعي ،حممد زكي "،)1970(،التنمية
االقت�صادية" ،الكتاب الأول ،دار النه�ضة العربية،
القاهرة.
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� .9شاهني ،علي عبد اهلل " ،)2006 (،دور القطاع
امل�رصيف يف تنمية االقت�صاد الفل�سطيني" ،درا�سة
مقدمة �إىل م�ؤمتر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد
االن�سحاب الإ�رسائيلي ،كلية التجارة  ،اجلامعة
الإ�سالمية  ،غزة  13-15فرباير.2006 ،
 .10الطنبور ،خالد ناجح حريبي" ، )2001(،دور
اجلهاز امل�رصيف يف فل�سطني و�أثرة يف متويل التنمية
 ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الدرا�سات
العليا ،اجلامعة الأردنية ،عمان.
 .11عا�شور ،يو�سف ح�سني حممود و امل�شهراوي،
�أحمد ح�سني " ،)2006 (،دور امل�صارف الإ�سالمية
يف تنمية االقت�صاد الفل�سطيني" (درا�سة حتليلية
مقارنة على امل�صارف الإ�سالمية يف فل�سطني للفرتة
( ،)1996-2002درا�سة مقدمة �إىل م�ؤمتر تنمية
وتطوير قطاع غزة بعد االن�سحاب الإ�رسائيلي ،كلية
التجارة  ،اجلامعة الإ�سالمية  ،غزة  13-15فرباير،
.2006
 .12عبد اللطيف ،م�صيطفي " ، )2006(،دور
البنوك وفاعليتها يف متويل الن�شاط االقت�صادي-
حالة اجلزائر" ،جملة الباحث ،عدد � ، 4ص (.)86 75
 13عجمية ،حممد و نا�صف� ،إميان و جنا،
علي "،)2066(،التنمية االقت�صادية درا�سات نظرية
وتطبيقية" الدار اجلامعية الإ�سكندرية ،م�رص.
 .14عودة� ،سيف الدين يو�سف" ، )2006 (،
الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من امل�صارف
العاملة يف اجلهاز امل�رصيف الفل�سطيني وفاعليتها
يف تنمية القطاعات االقت�صادية" ،درا�سة مقدمة �إىل
م�ؤمتر تنمية وتطوير قطاع غزة بعد االن�سحاب
الإ�رسائيلي ،كلية التجارة  ،اجلامعة الإ�سالمية ،
غزة  13-15فرباير.2006 ،
 .15الفرا ،حممد خالد على"،)1990( ،دور البنوك
الإ�سالمية يف التنمية الزراعية" ،كلية الدرا�سات
العليا ،جامعة �أم درمان� ،أم درمان ،ر�سالة ماج�ستري
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غري من�شورة.
 .16امل�شهراوي�،أحمد ح�سني"، )2003(،تقييم دور
امل�صارف الإ�سالمية العاملة يف التنمية االقت�صادية يف
فل�سطني :درا�سة حتليلية على امل�صارف الإ�سالمية يف
فل�سطني للفرتة من� 1996إىل عام  ، ،")2002ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا،
اجلامعة الإ�سالمية ،غزة .
 .17مقداد ،حممد �إبراهيم وحل�س� ،سامل عبد اهلل(،
 " ،)2005دور البنوك الإ�سالمية يف متويل التنمية
االقت�صادية يف فل�سطني" ،جملة اجلامعة الإ�سالمية (
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