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حول  اً مشترك ًا صحفياً يصدران بيان الفلسطيني وزارة االقتصاد الوطني والجهاز المركزي لإلحصاء
 (31/5/2020-5/3/2020) خالل الفترة  االقتصادية المؤسساتأثر جائحة كورونا على 

 
على  19-كوفيد أثر ًا حولمسحوبتمويل من البنك الدولي  اإلحصاء الفلسطينيبالتعاون مع  الوطني االقتصادوزارة نفذت 

ادت الى تعرض  فيروس كورونا( الى ان جائحة مؤسسة 2600) األوليةاالقتصادية. حيث تشير نتائج العينة  المؤسسات
الى اجراءات  المؤسساتالى لجوء  وأدىاالقتصادية الى العديد من صدمات العرض والطلب والصدمات المالية  المؤسسات

 مواجهة اثار الجائحة.وادارية وللحلول الرقمية ل ةمالي
 

سعي وزارة اإلقتصاد الوطني لتمكين القطاع الخاص في فلسطين من خالل تبنيها لسياسات مختلفة  ضمن المسح وتأتي نتائج
 ابتكارات على القطاع الخاص من خالل مشروع  دعم 19-في هذا القطاع، حيث بادرت الوزارة لتقييم أثر جائحة كوفيد

( DAI) شركة البدائل التطويرية تنفذه الوطني الذي االقتصاد وزارة لصالح الدولي البنك قبل من الممول الخاص القطاع
 الفلسطيني. لإلحصاء المركزي  الجهاز مع بالتعاون 

 مما سيساعدالتعرف على احتياجات المنشآت االقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة الصحية،  فيوتكمن أهمية هذا المسح 
بالتعاون مع الشركاء تصميم برامج مختلفة تستجيب لمتطلبات المنشآت اإلقتصادية المتضررة من و طني وزارة االقتصاد الو 

 ، من أجل عودتهم إلى السوق أو االستمرار باألعمال، بناء على نتائج ومخرجات المسوحات. 19-جائحة كوفيد

شركة متضررة ضمن  70لمالية لدعم أكثر من وأشارت وزارة االقتصاد الوطني إلى الجهود السابقة والمشتركة مع وزارة ا
الف  800( لصالح الوزارتين بقيمة تقدر بـ DAIوالمنفذ من شركة )يعة الممول من قبل البنك الدولي برنامج االستجابة السر 

  دوالر.
 
-5/3/2020أكثر من ثلثي المؤسسات االقتصادية تعرضت لإلغالق بمعدل يقارب الشهر والنصف خالل الفترة ) 
% من المؤسسات من وقف 63في قطاع الخدمات وبمحافظة بيت لحم، لتعاني  اإلغالق تركز ،(31/5/2020

أو حجم المبيعات  تراجع في مستوى اإلنتاجو تاج من مواد خام ومستلزمات انتاج، اإلمدادات المتعلقة بمدخالت اإلن
 .األزمةالعاملين لديها لمواجهة تلك  نجزء م تسريح% من المؤسسات الفلسطينية ل14الي لتضطر حو  بحوالي النصف

 
 أغلقت أبوابها لفترات متباينة  المؤسسات% من 71

لعدد  أغلقت ابوابها% في قطاع غزة( 27% في الضفة الغربية، 92) المؤسسات% من 71تشير النتائج النهائية إلى أن 
بلغت ، فقد ازي لمكافحة انتشار فيروس كورونار من االيام نتيجة االجراءات الحكومية الموجبة بضرورة االغالق كإجراء احت

وصلت تركزت في نشاط الخدمات حيث  %(51)حوالي  (31/5/2020 - 5/3/2020) خالل الفترةنسبة ايام االغالق 
%(، بينما وصلت نسبة ايام االغالق ألنشطة النقل 54%( ولنشاط الصناعة )68نسبة ايام االغالق لنشاط الخدمات )

 ، كما تركز اإلغالق األكبر في محافظة بيت لحم لفترة تزيد عن شهرين.%( على التوالي42)و  %(56والتجارة )
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 (%50الطبيعي بنسبة )انخفاض في متوسط المبيعات/اإلنتاج مقارنة بالوضع صدمات الطلب 

٪(، مع 93) اإلغالق بنسبةخالل األشهر الثالثة من  تالمبيعات/ اإلنتاج قد انخفضحجم أفادت معظم المؤسسات أن 
%( مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث سجلت المؤسسات التي تعمل في 50انخفاض في متوسط المبيعات/اإلنتاج بنسبة )

%(، تلتها المؤسسات التي تعمل في مجال 56مجال االنشاءات أعلى انخفاض في متوسط المبيعات/ اإلنتاج بنسبة )
 %(.56بنسبة بلغت )الخدمات 

 
 اإلستهالك المنشآت يرتبط بانخفاض في اد أن السبب الرئيسي لالنخفاض في اإلنتاج والمبيعاتوقد بينت وزارة االقتص

يعود  اإلنشاءات قطاع إنتاج في كما أن التراجع .الفترة هذه خالل% 5 عن تزيد بنسبة اإلستهالك انخفض عام، حيث بشكل
للمواطنين في مواجهة الجائحة الصحية خالل فترة األولوية لتأمين األمن الصحي والغذائي  ذات الى ان تشغيل القطاعات

هذا وقد تم تشغيل الصناعات الغذائية، والدوائية بما يشمل المستلزمات الوقائية، والطبية، عالوة على صناعات اإلغالق. 
ل حركة وتسهي التموينية السلع حركة سلسلة التوريد مثل الصناعات الورقية والبالستيكية، باإلضافة إلى ضمان انسياب

 والتصديرية. الداخلية التجارة

انعكست هذه الجائحة على توقف تشغيل العديد من الصناعات وخاصة السياحية والحرفية بشكل كلي، بينما توقفت كما 
 صناعات األحذية والجلدية، واأللبسة وغيرها عن التشغيل بشكل جزئي. 
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 ن المؤسسات أفادت بوجود صعوبة في توريد المدخالت والمواد الخام(% م63) صدمات العرض
٪ 69بوجود صعوبات في توريد المدخالت، المواد الخام أو السلع التامة الصنع والمواد المشتراة )٪ من المؤسسات 63أفادت 

٪(، 73بنسبة ) اإلنشاءات نشاطاألنشطة االكثر تأثرا من هذه الصعوبات وكانت ٪ في قطاع غزة(. 49في الضفة الغربية و
 ٪(.69) بنسبة الصناعةو ٪( 71التجارة )و 
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كان  العالميالتوريد على المستوى  سلسلة في وما نتج عنه من ارباك وتباطؤ العالمية األسواق وأشارت الوزارة الى أن إغالق
عدم قدرة الدول على تصدير  الخام، عالوة على المواد من اإلنتاج مدخالت من أهم األسباب التي أدت الى صعوبة توفير

 المواد األساسية نظرا لتعرضها لذات الجائحة وتأُثر اقتصاديات الدول.

ومن المهم االشارة الى الجهود التي قامت بها الوزارة لتوفير المواد الخام الضرورية بشكل استثنائي خاصة تلك التي تدخل 
ل بعض الصناعات الحيوية كاأللبسة والصناعات التجميلية إلنتاج في صناعة المعقمات والكمامات، وتسهيل تشغيل وتحوي

المستلزمات الطبية الضرورية في مقدمتها الكمامات والمعقمات، حيث من الجدير ذكره انه وخالل الجائحة قد تم تأسيس 
 .منشأة صناعية تعمل على إنتاج المستلزمات الوقائية والصحية 53نحو  وتشغيل

 
 % من المؤسسات تواجه انخفاضا في توفر التدفق النقدي(89) الصدمات المالية

٪ من المؤسسات انخفاضًا في تـوفر التـدفا النقـدي ممـا أثـر علـى نسـبة الشـيكات المرتجعـة التـي شـهدت ازديـادا فـي 89يواجه 
عوبة ٪ مـن المؤسسـات بوجـود صـ59٪ فـي قطـاع غـزة(، بينمـا أفـادت 10٪ في الضفة الغربية و48٪ )36نسبتها لتصل الى 

 في توفير الخدمات المالية المتاحة في الوضع الطبيعي.
 

حيث من خطوات لمجابهة عدم توفر السيولة خالل فترة اإلغالق،  بعدةالحكومة وبتوجيهات من القيادة الفلسطينية قامت 
منشآت واألفراد لضمان تحويل الدعم المقدم من المشاريع الممولة من المانحين لالستجابة للجائحة الصحية وتوفير السيولة لل

الصحية بهدف  اإلجراءاتعقد اجتماعات الهيئات العامة وفا متطلبات للشركات استمرار أعمالهم، وتم تقديم تسهيالت ل
 ألف 46المستفيدين إلى  وعددمليون دوالر،  130مجموع األرباح الموزعة إلى  وصلعلى المساهمين حيث  األرباحتوزيع 
بما المصادقة على تمويل الشركات غير الربحية من أجل ضخ السيولة في السوق الفلسطيني  ، عالوة على تسريعمستفيد
 المحافظات الجنوبية. تركزت معظمها في  مليون دوالر 25قيمته 
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لننق  فني التندفق لمواجهنة ا % منن المؤسسنات أجبنرت علنى التناخر بالندفع للمنوردين والعمنال37)آلية التسوية المالية 
  (النقدي

التــي اضــطرت  المؤسســاتعلــى التــأخر فــي الــدفع للمــوردين والعمــال، بينمــا وصــلت نســبة % مــن المؤسســات 37جبــرت أ 
 %.36 حوالي ب لتغطية النقص في التدفا النقديللحصول على ديون عائلية او من االصدقاء واالقار 

 
 (لمواجهة االزمة المالية ريح وفصل العمال لديها% من المؤسسات أجبرت لتس14) التاثير على العمالة

، تداعيات جائحة كورونا الناتجة عن لمواجهة االزمة المالية % من المؤسسات لتسريح وفصل العمال لديها14جبرت أ
% من المؤسسات قامت بإعطاء العاملين 11% من المؤسسات بتقليص رواتب واجور العاملين لديها، و9بينما قامت 

 .راتب مع% من المؤسسات قامت بإعطاء العاملين لديها اجازة 9و .راتبازة بدون لديها اج
 

% من المؤسسات بدأت باستخدام أو زيادة استخدام الحلول الرقمية اسنتجابة لتفشني فينرو  12)استخدام الحل الرقمي 
 كورونا المستجد( 

ئل التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت أو التطبيقات ٪ من المؤسسات بدأت باستخدام أو زيادة استخدام اإلنترنت أو وسا12
؛ حيث كان االستخدام الرئيسي لتلك الحلول الرقمية قمية استجابة لتفشي فيروس كوروناالمتخصصة أو المنصات الر 

وعلى ضوء نتائج المسح فان هناك توجه من  .للبيع٪ 44٪ ألعمال اإلدارة 54٪ من تلك المؤسسات و67للتسويا بنسبة 
 إنجاز الحكومة للتحول إلى االقتصاد الرقمي، حيث تمكنت وزارة االقتصاد الوطني من إتاحة خدماتها الكترونيا لضمانقبل 

والتصدير. عالوة على جهود الوزارة لتقديم الدعم الفني للمنشآت من أجل  االستيراد عمليات تسهيل المعامالت خاصة
 .الكوادر لمجابهة المتطلبات المستجدة التدريب على متطلبات التحول االلكتروني وتأهيل

 
(، بلغت نسبة العمال الذين عملوا عن بعد من 5/2020 /31-3/  5يوًما( من تاريخ ) 88خالل الثالث أشهر الماضية )

ا انشطة ه٪ من إجمالي العمال( تال17٪ من إجمالي العمال، تركزت بشكل رئيسي في انشطة االتصاالت )5المنزل 
 ٪ من إجمالي العاملين(.12) بنسبة اإلنشاءات

 %. 14المؤسسات الكبيرة بنسبة  تركزت بيناشارت النتائج ان اعلى نسبة للعاملين عن بعد من المنزل كما و 
 ت المطلوبة لدعم االعمال(اسة دعم المرافق كاحد اهم السياسا% من المؤسسات اختارت سي72)السياسات المطلوبة 

 ،اوغيره اإلنترنتو  الصحي والصرفالمياه و  الكهرباءالمتمثلة بخدمات م المرافا % من المؤسسات اختارت سياسة دع72
%، وتأجيل اإليجار 53إعفاءات الراتب بنسبة  هافاءات والتخفيضات الضريبية، تال% من المؤسسات اختارت اإلع53و

 %. 51بنسبة 
 

ت التي سيتم تصميمها مع الشركاء من مجتمع واعتبرت وزارة االقتصاد الوطني أن هذه األولويات من شأنها تحديد التدخال
 9المانحين من أجل مواجهة آثار الجائحة الصحية. حيث أكدت الوزارة على استعداد البنك الدولي لزيادة الدعم المقدم بقيمة 

 .مليون دوالر بما يشمل برامج دعم المنشآت المتضررة من الجائحة الصحية
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ت تتوقع انخفاضا في اإلنتاج في النثال  أهنهر القادمنة مقارننة بننفت الفتنرة منن % من المؤسسا47)الرؤية المستقبلية 
 العام الماضي(

الذي تتوقعه المؤسسة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  *بلغ التغيير المتوقع في اإلنتاج لألشهر الثالثة القادمة
بالنسبة لعدد الموظفين، من المتوقع ان ينخفض عدد و ٪ مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي 47انخفاض بنسبة 
 ٪.24 الموظفين بنسبة

 
  

 مالحظة:        
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