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 ممخص الدراسة 
نتيجة في محافظة بيت لحم المنشآت االقتصادية ب لحقتالخسائر التي وتقدير حجم  رصدإلى  ىذه الدراسة ىدفت

عالن حالة الطوارئ فييا في الخامس من آذارتفشي فايرو  إغالق المحافظة بالكامل التي تمثمت في  س كورونا وا 
يعتبر من أسوء التأثيرات التي الذي  األمر وفصميا عن باقي المحافظات في خطوة استباقية من الحكومة الفمسطينية

وضع الخطط والبرامج  عدة معرفية تقود إلىلتوفير قافي محاولة . و طويمة مّرت بيا المحافظة وعمى مدى سنوات  
قام فريق العمل بإجراء  ،إعادة دوران عجمة االقتصاد في المحافظة عمىالتي تساعد  والتدخالت لمواجية ىذه األزمة

لخدمات، التجاري، الصناعي، الحرفي، الزراعي، السياحي، ا العاممة في القطاعمنشآت الشممت  التيىذه الدراسة 
أصحاب القرار والمنشآت كافة والمسؤولين أمام مسؤولياتيم اتجاه الوضع  أن تساعد ممينآالمقاوالت والصحي 

 االقتصادي الكارثي ليذه المحافظة.
 

، أما 2018منشأة وفقًا إلحصائيات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني لعام  9456من مجتمع الدراسة  يتكون
اقتصاد محافظة بيت %، واستنادًا لنتائج الدراسة فإن 2.5منشأة أي ما يشكل نسبة  239عينة الدراسة فقد شممت 

ما نسبتو أظيرت نتائج الدراسة أنَّ حيث  تضررًا،كون المحافظة من أكثر المحافظات لالنكماش  اً معرض لحم
 يومًا.  50 % من المنشآت أغمقت إغالقًا كاماًل لمدة76.5

 

بحسب ما أفادوا بو قتصادية أىم التحديات التي تواجو أصحاب المنشآت اال من أنَّ  أيضاً  أظيرت نتائج الدراسةكما 
%. وبناًء عميو فإن 64.9 ذي شكل ما نسبتووالوعدم توفر سيولة نقدية لدييم %، 71.5 بنسبةتراجع المبيعات  ىو

إلى تخفيض عدد العاممين خالل فترة  مما دفعيمبعدم مقدرتيم عمى تغطية رواتب الموظفين  صّرحوا% منيم 58.2
واتساع  %، األمر الذي يشير إلى ارتفاع معدالت البطالة15.2عامل بنسبة  407% وتسريح 75.2 بنسبةالطوارئ 
 .  فظةالمحافي  دائرة الفقر
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 المقدمة  

ظة، وخالل أزمة كورونا عمل دأبت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم عمى متابعة األوضاع االقتصادية لممحاف
 دارة الغرفة وطاقميا عمى متابعة ودراسة الواقع المستمر والمتابعة عمى مختمف المستويات إلسناد االقتصادمجمس إ

عداد ىذه الدراسة من خالل الدراسة التحميمية باستخدام االستبانة وذلك لمخروج المحمي لممحافظة. وبالتالي جاء إ
 لمنشآت. غالق غالبية ابالرغم من صعوبة التنقل وا  بنتائج تالمس الواقع 

بشكل عام ومحافظة بيت ية األراضي الفمسطين مر بياتالتي  وضاع االقتصادية الراىنةواأل أنَّ األزمة فيو شكا الممّ 
الذي يعاني العديد من  لالقتصاد الفمسطيني اليش فادحاً سيكون  19جراء تفشي فايروس كوفيد لحم بشكل خاص 

 تكبدىااألعباء السابقة التي  عمى االقتصاد بجانب اّ آخر عبئًا انتشار الفايروس قد أضاف ف التشوىات واالختالالت،
وعمى كافة المستويات باعتباره انعكاسًا ُيمحق  الحياة وقطاعات االقتصاد المحميمناحي عمى جميع  تأثرَّ  والتي

قد  عمى السمع والبضائع مستويات الطمب في والحاداالنخفاض المفاجئ ف ،األنشطة االقتصاديةعمى كافة الضرر 
 لدى العديدأيضا في نقص السيولة  ب  االقتصادية، كما تسبَّ  بأنشطتياعمى القيام  تيار بالشركات وقد اً كبير  اً ضرر  ألحق

 . من االيفاء بالتزاماتياتسريح عدد من موظفييا لعدم تمكنيا دفعيا إلى من المنشآت مما 

د من قدرتو عمى التعافي أو النيوض وفي ظل األزمة التي يتعرض االقتصاد الفمسطيني يعاني من صعوبات تح  إنَّ 
 اتخذتيازيادة حادة في اإلنفاق العام نتيجة اإلجراءات االحترازية التي  إلى يناك تفاقم في المشاكل أدتفتصاد ليا االق

غالق بين المدن والمحافظات والمعابر والحدود إلا في تمثموالتي ت، يروساالفىذا كومة الفمسطينية لمواجية الح
راد والتصدير نتيجة إعالن تعطيل التجارة الخارجية ووقف حركة االستي أدى إلى مما المجاورةالفمسطينية مع الدول 

جميع القطاعات وستساىم في ارتفاع والتي أثرت عمى ادات العامة لمدولة من اإلير  لقمّ ، مما الطوارئ حالة الدولة
ناقوس الخطر ويتطمب من  يدق، األمر الذي عمى ما ىو عميو الحالذا استمر إ دالت البطالة وتوسيع دائرة الفقرمع

التغمب عمى  فيممساعدة لتوحيد جيودىا لوضع سياسات جوىرية موجية و  التكاتف جميع الجيات الفاعمة الرئيسية
من مكن نتلتمويل حتى انتشار ىذا الوباء وتقميل األضرار مع الحفاظ عمى سالمة شبكة العالقات االقتصادية وا

عادة  استعادة النشاط االقتصادي   تدريجيًا.  عجمة االقتصاد دورانوا 

التي تبذليا غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم قام فريق ضوء ىذه الظروف الصعبة وفي إطار الجيود  وعمى
في مختمف القطاعات من  االقتصاديةيروس التاجي عمى أداء الشركات اىذه الدراسة لقياس تأثير الف العمل بإجراء

 األداة الرئيسية المستخدمة في جمع المعمومات لغرض تحقيق أىداف الدراسة وجمعاالستبيان وىي تصميم خالل 
الة لتعزيز قدرة عمى تطوير سياسات فعّ  لممساعدة القراراع نّ معمومات دقيقة ووضع ىذه النتائج في متناول صُ 

  . لشركات عمى التعافي بأقل الخسائراالقتصاد وا
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 القسم األول: 
 وأسموب وأداة جمع البيانات.  ومجتمعيا وعينتيا ىميتيا ومحدداتياوأ الدراسة مشكمة القسميوضح ىذا 

 : مشكمة الدراسة .1

التدخالت و العاجمة تحديد احتياجات الشركات بشكل منيجي لتصميم برامج التطوير  تكُمن مشكمة ىذه الدراسة في
لألزمة التي يمر بيا االقتصاد الفمسطيني عمى اع القرار من أجل إيجاد الحمول المبتكرة نّ السريعة ورفعيا إلى صُ 

في حال عدم معالجة  تأثيرات أخرى قد تتجاوز توقعاتنا مختمف مستوياتو فمن الممكن تفاقم ىذه األزمة وحصول
 . عجمة االقتصاد وتفعيلالوضع الراىن 

 تتمثل أىمية ىذه الدراسة في:  أىمية الدراسة: .0
براز اآلثار التي عصفت باقتصاد المحافظة نتيجة  .أ  تسميط الضوء عمى القطاعات االقتصادية المتضررة وا 

 تفشي فايروس كورونا. 
البحث في السبل واالستراتيجيات التي يمكن أن تتبناىا الجيات المختمفة )الرسمية واألىمية والحكومية  .ب 

اع القرار والتي تساعد عمى الخروج من األزمة التي تؤثر تأثيرًا سمبيًا عمى دوران نّ والقطاع الخاص( من صُ 
 واألضرار التي لحقت بكافة المنشآت االقتصادية.  19عجمة االقتصاد الفمسطيني نتيجة تفشي فايروس كوفيد 

سطيني لمعودة بشكل اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة والمتعمقة بإنعاش وتسريع عجمة االقتصاد الفم .ج 
 تدريجي إلى الوضع الطبيعي.  

 مختمف األطراف ذات الصمة لعرض نتائجيا وتوصياتيا وتحقيق أىدافيا المنشودة. لىذه الدراسة  إيصال .د 
 
 

 محددات الدراسة  .3

كون تقتصر ىذه الدراسة عمى إجابات المبحوثين عمى أسئمة االستبيان التي ُأِعدَّت ليذا الغرض ومن المتوقع أن ت
  ىناك محددات ليذه الدراسة، منيا: 

 الوقت المتاح إلجراء الدراسة. .1
 . المصداقية في اإلجابة عمى أسئمة االستبيان .2
 بشكل مباشر في ظل الظروف التي تشيدىا المحافظة.  مع أصحاب المنشآت المتضررةصعوبة التواصل  .3
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 مجتمع الدراسة .4

ات، حيث يبمغ من مختمف القطاع والفاعمة في محافظة بيت لحم االقتصاديةمجتمع الدراسة جميع المنشآت  شمل
  . 2018منشأة وفقًا إلحصائيات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني لعام  9456في المحافظة  عددىا

 عينة الدراسة .5

( منشأة من المنشآت 239) استبيان حصمنا عمى إجابات مكتممة لِـ  400 وتكونت منالدراسة ىي عينة عشوائية  عينة
ما نسبتو  ذات الطابع الفرديمت المشاريع ، حيث شكَّ عات االقتصاديةالقطا من جميعالعاممة في محافظة بيت لحم 

   %. 37.2% من عينة الدراسة، أما الشركات فقد شكمت ما نسبتو 62.8

 أسموب وأداة جمع البيانات .6

غرفة تجارة وصناعة محافظة  طاقمل ب  من قِ  عدادهإ أسموب جمع البيانات من خالل استبيان تمَّ  استخدمت الدراسة
العاممة في محافظة  االقتصاديةعمى المنشآت  19كوفيد  –لجائحة كورونا  االقتصاديلقياس األثر "م بيت لح
عمى الجيات اإلعالمية  ضافة إلى تعميموإ لمدة أسبوع طالقو من خالل منصة جوجلإ تمَّ والذي  "بيت لحم

 . ناطق الجغرافية التابعة لممحافظةالمعنية لموصول الى أكبر عدد ممكن المنشآت في كافة الم
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 نتائج الدراسة وتوصياتيا القسم الثاني: 
مت إلييا الدراسة من خالل المعمومات التي تمَّ جمعيا من  في ىذا القسم سيتم عرض النتائج والتوصيات التي توصَّ

وتساعد في  19نتيجة تفشي فايروس كوفيد  المحافظةأفراد العينة والتي قد تساىم في معالجة األزمة التي تمر بيا 
 رسم السياسة االقتصادية المستقبمية ليا. 

  القطاعات وزيع تأواًل: 

ما نسبتو ل فقد شكَّ القطاع الصناعي  أما، %41.8ل ما نسبتو نتائج الدراسة أن القطاع التجاري قد شكَّ أظيرت 
 القطاع السياحي كما تبيَّن أنَّ ، %7.5القطاع الحرفي  % ونسبة13%، في حين بمغت نسبة قطاع الخدمات 21.3

 عمى % والقطاع الزراعي3.9%، بينما اقتصر القطاع الصحي عمى 5% وقطاع المقاوالت 6.7 شكل ما نسبتوقد 
 % من عينة الدراسة. 0.8

 

  في استبانة الدراسة: المشاركة  لمقطاعاتبي ( التوزيع النس1رقم ) الرسم البياني ُيظير
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 ثانيًا: تصنيف المنشآت حسب حجم القوى العاممة فييا 

، في حين بمغت نسبة المنشآت التي عمال 4-1% من المنشآت تشغل من 40.2أظيرت نتائج الدراسة أنَّ ما نسبتو 
%، بينما 5.4فقد بمغت نسبتيا  عامالً  50-26%، أما المنشآت التي تشغل من 50.6 عامالً  25-5تشغل من 

 .%3.8عامل فأكثر  51اقتصرت نسبة المنشآت التي تشغل 

  : تصنيف القوى العاممةُيظير ( 0لرسم البياني رقم )ا 

 
 

 عدد العاممين في المنشآت ما قبل وخالل حالة الطوارئ  ثالثًا:

عامل، أما عددىم خالل حالة  2671أظيرت نتائج الدراسة أنَّ عدد العاممين في المنشآت قبل حالة الطوارئ بمغ 
 . %75.2نسبة بعامل، أي أنَّو تمَّ تخفيض عدد العاممين في المنشآت  662الطوارئ فقد بمغ 

  عدد العاممين في المنشآت: ( يعكس نتائج 3الرسم البياني رقم ) 

 

40.2% 

50.6% 

5.4% 

3.8% 

 عمال  4-1من 

 عامل 25-5من 

 عامل 50-26من 

 فاكثر   51من 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
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حسب حجم القوى العاممة  تصنيف المنشآت  

2671 

662 

 عدد العاملين في المنشآت خالل حالة الطوارئ  عدد العاملين في المنشآت قبل حالة الطوارئ 

  عدد العاممين في المنشآت
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نياء خدماتيمو الموظفين  تسريح: رابعاً   خالل حالة الطوارئ  ا 

 خالل حالة الطوارئبحقوقيم  ُمست   وأ لم تُنيي خدمات موظفييا أنيابمنشأة أفادت  182 أظيرت نتائج الدراسة أنَّ 
 57 خالل فترة الطوارئ عدد المنشآت التي أفادت بإنياء خدمات موظفييا بمغ ، في حين%76.2نسبة  شكلي أي ما

 فقد بمغ خالل ىذه الفترة عدد الموظفين الذين تمَّ تسريحيم من عينة الدراسة، أما %23.8 منشأة أي ما يشكل نسبة
  %. 15.2أي ما يشكل نسبة  407

 

 إغالق المنشآت خالل فترة الطوارئ  : خامساً 

في حين بمغ عدد المنشآت ، %76.5منشأة قد أغمقت إغالقًا كميًا أي ما يشكل نسبة  183أظيرت نتائج الدراسة أنَّ 
لم تغمق  التي % من عينة الدراسة، أما عدد المنشآت17.2منشأة أي ما يشكل نسبة  41التي أغمقت إغالقًا جزئيًا 

 %.  6.3منشأة أي ما يشكل نسبة  15أبوابيا خالل حالة الطوارئ فقد بمغ 

 ( يعكس نتائج إغالق المنشآت:  4) رقم الرسم البياني

 

 

 

 

 

183 

41 
15 

 ال  جزئيا  نعم 

 عدد المنشآت 

غالق المنشآت خالل فترة الطورائإ  
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  رواتب الموظفين والعمال : سادساً 

منشأة صرحت بعدم مقدرتيا عمى تغطية رواتب موظفييا أي ما يشكل نسبة  139أظيرت نتائج الدراسة أنَّ 
من  21، أما %33.1قدرتيم عمى دفع الرواتب بشكل جزئي أي ما يشكل نسبة ممنيم ب 79%، في حين أفاد 58.2

دون أي %( 100أفادوا بأنو ال يوجد لدييم مشكمة في دفع الرواتب كاممة ) %8.7ما يشكل نسبة أي المنشآت 
 لدييم.  السيولة النقدية وقّمة توّفرمن انخفاض المبيعات اقتطاع أو خصم أو تأجيل عمى الرغم 

  موضوع الرواتب لدى عينة البحث: نتائج ( 5)ويعكس الرسم البياني رقم 

 

 

 الشيكات الراجعة ونقص السيولة  أزمة االقتصادية لمتعامل مع: مقترحات أصحاب المنشآت سابعاً 

أظيرت نتائج الدراسة أنَّ أىم المقترحات الخاصة بأصحاب المنشآت االقتصادية لمخروج من أزمة الشيكات الراجعة 
 ونقص السيولة جاءت عمى النحو التالي ومرتبة حسب األىمية: 

 أفادوا بأىمية النظر في إعادة جدولة الشيكات الراجعة بعد انتياء حالة الطوارئ. % 28.4 .1
أنَّ االقتراض من البنوك بفوائد منخفضة ىو أحد الحمول التي تساعدىم عمى تغطية العجز أفادوا % 20.2 .2

 أعماليم وااليفاء بالتزاماتيم. تزويدىم بالسيولة النقدية لتسيير و  المالي
 اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من لديو القدرة عمى تغطية المبالغبسمطة النقد  طالبوا% 15.4 .3

 . ولم يوفي بالتزامو المستحقة عميو
 الصغيرة والمتناىية الصغر.  % أشادوا بأىمية تخصيص صندوق لدعم المنشآت المتضررة وخاصة6.3 .4

139 
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 كلية  جزئية  عدم المقدرة 

 عدد المنشآت 

 رواتب الموظفين والعمال 
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 متجيين نحو إغالق منشآتيم والبحث عن فرص أخرى.  %1.4أظيرت نتائج الدراسة بأنَّ  .5
  .واتخاذ قرارات مستقبمية% منيم ال يوجد لدييم أي مقترحات وال يمكنيم التصرف 19.7ين أنَّ كما تبَّ  .6
 % ال يتعاممون بالشيكات. 8.6 .7

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  لممنشآت الخسائر اإلجمالية: ثامناً 

  2019مقارنة بنفس الفترة من العام  االقتصادية قت بالمنشآتحِ الخسائر التي ل   تقديرات الدراسة أنَّ أظيرت نتائج 
 : التالي عمى النحو توذلك تبعًا ألصحاب ىذه المنشآت كان

 %. 0 بمغت % أفادوا أن نسبة خسائرىم1.3 .1
 %. 25% منيم أفادوا أنَّ نسبة خسائرىم بمغت 4.2 .2
 %. 50% منيم أفادوا أّن نسبة خسائرىم بمغت 15.9 .3
 %. 75% منيم أفادوا أنَّ نسبة خسائرىم بمغت 36.8 .4
 %. 100 بأنيا بمغتنسبة خسائرىم  رواقدَّ % 41.8 .5

  نتائج الخسائر االجمالية لممنشآت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي: ( يعكس 6الرسم البياني رقم )و 
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10 
 

  ي تواجو الشركات خالل ىذه األزمةالتحديات والصعوبات الت أىم :تاسعاً 
حديات والصعوبات التي تواجو أصحاب المنشآت االقتصادية تأنَّ أىم الوتبعًا لرأي المبحوثين أظيرت نتائج الدراسة 

 خالل ىذه األزمة جاءت عمى النحو التالي ومرتبة حسب األىمية: 

 المبيعات تراجع .1

إلى إعالن حالة  في ذلك ويعود السبب المبيعات في حجم تراجع من يعانوا% 71.5 أظيرت نتائج الدراسة أنَّ  
الفمسطينية لمواجية تفشي ىذا الفايروس واالنخفاض الحاد في طمب المستيمكين عمى  الحكومةالطوارئ التي فرضتيا 

 . أخرىسموكيم وأذواقيم واتجاىيم لمتركيز عمى منتجات السمع نتيجة تغير بعض 

 عدم توفر سيولة نقدية  .0

بفعل توقف أعمال غالبية المنشآت عدم توفر السيولة % تواجيم مشكمة في 64.9ما نسبتو  أظيرت نتائج الدراسة أنَّ 
القوة الشرائية  نخفاضإلى إاالقتصادية كميًا أو جزئيًا وعدم مقدرتيم عمى تغطية رواتب موظفييا األمر الذي أدى 

نخفاض معدل االنفاق.    لممستيمكين في السوق المحمي وا 

 عدم القدرة عمى دفع الرواتب .3

لى فين األمر الذي قاد الكثير منيم إعمى تغطية رواتب الموظ مقدرتيم% يواجيون مشكمة في عدم 58.2ن أنَّ تبيَّ 
  تخفيض عدد عماليم أو تسريح بعض منيم حتى االنتياء من األزمة الحالية. 

 عدم القدرة عمى الوصول إلى المنشأة  .4

منشآتيم وأماكن  إلىالوصول من  بعدم مقدرتيم متواجيتيم مشكمة تمثَّ % 56.5ما نسبتو  أظيرت نتائج الدراسة أنَّ 
قو بالسواتر الترابية حتى المصرح بعدم إغالقيا مثل محالت السوبرماركت وغيرىا نتيجة موقعيا الذي تمَّ إغال عمميم

  واالسمنية في أحيان  أخرى. 

 الراجعةالشيكات  .5

المرتجعة بسبب عدم مقدرة  يعانون من قضية الشيكات % من أصحاب المنشآت االقتصادية52.7تبيَّن أنَّ ما نسبتو 
 وانخفاض القوة الشرائية.  وشح السيولة تردي الوضع االقتصادي نتيجةعمى تغطية مبالغيا التجار 
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 طبيعة نشاط المنشأة متعمق بإعالن حالة الطورائ  .6
 حتى اآلن وأصحابيا عاطمين عن العمل  مغمقة زالتمن المنشآت ال% 41.4ما نسبتو  أظيرت نتائج الدراسة أنَّ 

، المدارس الذين يتبعونخاصة  شوب المطاعم والكوفيوىم أصحاب  يمارسونوويعود السبب لطبيعة النشاط الذي 
     والكميات.  المعاىد، الجامعات

 

 عدم وصول المواد الخام  .7
الالزمة  % من المنشآت واجيت مشكمة في عدم وصول المواد الخام36.8نَّ ما نسبتو الدراسة أنتائج أظيرت 

 نتيجة اإلغالقات والفصل بين المدن والمحافظات.   بسيولة وُيسر لمتصنيع واالنتاج
 

 زيادة تكاليف النقل  .8

مر ل البضائع والخدمات الموجستية األمشاكل تتعمق بزيادة تكاليف نق% من المنشآت واجيت 15.1تبيَّن أنَّ ما نسبتو 
 االنخراط في األنشطة االقتصادية.  من الشركات أعاقالذي 

 عدم القدرة عمى دفع ايجار المحل .9

 قدرتيم عمى الوفاءمعدم أفادوا ب الغير مالكين % من أصحاب المنشآت الصغيرة5أنَّ ما نسبتو أظيرت نتائج الدراسة 
ص السيولة عن العمل ونقب االغالقات والتوقف بسب في ظل الظروف الراىنة ام بدفع االيجارات المترتبة عمييموااللتز 

 \النقدية.  

 انخفاض حركة االستيراد والتصدير .12

انتشار الفايروس  انخفاض حركة االستيراد والتصدير نتيجةعانوا من % 3.3ما أشارت إليو نتائج الدراسة فإنَّ  حسب
عالن حالة الطوارئ التي تمثمت بإغالق المعابر والحدود الفمسطينية مع الدول  واقتصارىا عمى السماح  المجاورةوا 

   . بمرور بعض السمع واألدوية، األمر الذي أثرَّ سمبيًا عمى حركة االستيراد والتصدير
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   أصحاب المنشآت لتفادي ىذه األزمةمقترحات : عاشراً 

أظيرت نتائج الدراسة أنَّ أىم المقترحات الخاصة بأصحاب المنشآت االقتصادية لتفادي ىذه األزمة جاءت عمى 
 النحو التالي ومرتبة حسب األىمية: 

 : االقتراض من البنوك .1
النقدية وتزويدىم بالسيولة  أنَّ االقتراض من البنوك يعتبر الحل األمثل ليم لتغطية العجز المالي% أفادوا 41.4

 والخروج من األزمة.   لتسيير أعماليم وااليفاء بالتزاماتيم
 

 :خفض االنتاجأ .2
% من الذين تمَّ استطالع آرائيم أفادوا باتجاىيم نحو خفض اإلنتاج وخاصة االنتاج الصناعي الذي يتمثل 31.7 

في صناعة المالبس، المعادن، الحجر والرخام والباطون وجاء ذلك نتيجة تغير الظروف في األسواق المحمية 
ُفِرض ضررًا بسبب اإلغالق الذي وانخفاض الطمب عمى تمك السمع، فمحافظة بيت لحم من أكثر المحافظات ت

 حتى تاريخ إعداد الدراسة.  يوماً  50لمدة  عمييا
 

 : تسريح عدد من الموظفين .3
أحد الحمول التي تساعد عمى تسريح عدد من الموظفين يعتبر  أفادوا بأنَّ % من الذين تمَّ استطالع آرائيم 15.5

ومواجية التحديات االقتصادية في ظل الظروف الراىنة واالجراءات االحترازية التي فرضتيا  جتياز ىذه األزمةا
 .الحكومة الفمسطينة وعمى رأسيا اإلغالق وعدم السماح لكثير من المنشآت بمزاولة أعماليا

 
 

 :تغيير مجال العمل .4
أخرى تتماشى  وفرص نحو تغيير مجال عمميم والبحث عن مجاالت من المستطمعين متجيين %12.6أنَّ تبين  

 مع األوضاع التي تشيدىا محافظة بيت لحم. 

  
 :البيع النقدي .5

  .وتجنب البيع من خالل الشيكات النقدي البيع تطبيق سياسة نحو % أفادوا باتجاىيم8.7 
 

 : زيادة االنتاج .6
المنتجات الدوائية والمعقمات نظرًا الرتفاع الطمب عمييا في ظل االنتاج وخاصة صناعة % أفادوا بأىمية زيادة 7.1

 تفشي فايروس كورونا.
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 :يجار المحالتعدم دفع إ .7
ة عمييم يعتبر من الحمول التي تمكنيم من الخروج من األزمة أن عدم دفع االيجارات المترتبب% منيم أفادوا 6.3 

 الحالية. 
 

 : التوقف عن االنتاج .8
 عن االنتاج حتى انتياء األزمة.  نحو التوقف متجيين% 5نسبتو تبّين أنَّ ما 
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  التوصيات
مت إلييا الدراسة، فإن ىذه الدراسة توصي بما يمي:  وفقًا لمنتائج التي توصَّ

 الحكومة الفمسطينية 

إعادة النظر والتقييم لإلجراءات التي اتخذتيا الحكومة الفمسطينية فيما يتعمق بإعالن حالة الطوارئ التي تتمثل  .1
خل المحافظات من أجل إعادة وتقييد الحركة دا المجاورةالدول  معبإغالق المنشآت والمعابر والحدود الفمسطينية 

لزام و عجمة االقتصاد دوران  والطواقم وزارة الصحة إرشادات الوقاية والسالمة الصادرة عن  باتباع كافة المواطنينا 
  واألجيزة الطبية. 

 والمتناىية الصغر والمتضررة التي تعرضت لمخسائر الفادحة المتوسطة والصغيرةلممشاريع تقديم الدعم والمساندة  .2
 . من اإلغالق والتوقف عن العمل بدالً  أعماليا واستمرار ممساعدة عمى تنمية وتطويرل

 فيما يتعمق باإلعفاءات الضريبية والجمركية. استراتيجيات جديدة صياغة  .3

صياغة الخطط واالستراتيجيات المستقبمية التي من شأنيا إنعاش االقتصاد الفمسطيني وتحقيق التنمية المستدامة  .4
 واالكتفاء الذاتي. 

 الطوارئ وتعرضت لمخسائر. عمى الحكومة توفير اإلسناد لمشركات التي أغمقت طيمة فترة إعالن حالة .5

 % من الخسائر التي تعرضت ليا. 75مطالبة الحكومة الفمسطينية إيجاد آلية لتعويض الشركات بنسبة  .6

 صياغة وتطوير سياسات جديدة فيما يتعمق بتصدير المنتجات لمخارج في ظل القيود التي تفرضيا اسرائيل.  .7

موظفييا ودفعت أجورىم خالل حالة الطوارئ دون المساس تقديم الحوافز لمشركات المتضررة التي حافظت عمى  .8
 بحقوقيم. 

المحمية سواق األغراق ا  ذات المواصفات والجودة السيئة و  عدم السماح باستيراد البضائعو فرض قيود عمى االستيراد  .9
حقيقية لثمن والتي ال تمثل القيمة ال عمى فواتير االستيراد )المزورة( مشددةرقابة و لية آلى وضع إ إضافة، بيا

 .%20فإن قيمة الفاتورة ال تتجاوز حيان األ ، ففي أغمبالمنتوج
خفيض توالتنسيق مع الجيات ذات االختصاص ب االتصاالت والمياهو الكيرباء  فواتيرالمساىمة في تسديد التزامات  .10

 نسبة اقتطاع الضريبة عمى تسديد الفواتير. 
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 سمطة النقد 

بمشكمة الشيكات المرتجعة التي تعاني منيا معظم الشركات وعمى سمطة النقد  صياغة سياسات جديدة فيما يتعمق .1
 ل البعض. ب  اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة لمعالجة الخمل الحاصل وعدم االلتزام من قِ 

 لمساعدة الشركات عمى األكثر تضررًا خالل األزمة لمقطاعات بفوائد منخفضة منح تسييالت بنكية وقروض ُميسرة .2
 واالستمرار في ظل الظروف الراىنة.  االنتعاش

 الراىنة.   األوضاعتجنب اقتطاع المبالغ عمى العمميات البنكية في ظل  .3

 وزارة المالية 

 .الجمارك والمكوسو ة القيمة المضاف تيضريبوتخفيض  2021و 2020 يعفاء كامل من ضريبة الدخل لعامإ

 وزارة السياحة 

 كونو القطاع األكثر تضررًا.   2221و 2222ي التي تترتب عميو لعام الرسومإعفاء القطاع السياحي من  .1
لعمل عمى تشجيع السياحة الداخمية بالتعاون مع القطاع القطاع السياحي وا إلنعاشصياغة استراتيجيات مستقبمية  .2

  الخاص. 

 البمديات 

 وخاصة الشركات التي تعرضت لمخسائر الفادحة.  المفروضة رسوم التراخيصتخفيض إعفاء أو 

 وزارة الزراعة 

تفعيل ما يسمى بالحديقة المنزلية بيدف تشجيع المواطنين عمى زراعة الحدائق من خالل  إنعاش الزراعة المحمية .1
 .وصواًل إلى تزويد المطبخ الفمسطيني بالخضار التي يحتاجيا خضروات مختمفةو المنزلية بأشتال 

شبكات األمان لصغار المنتجين من المزارعين وصاحبات المشاريع الصغيرة وأنماط مختمفة من الحماية تعزيز  .2
 االجتماعية تشمل الطرود الغذائية والتحويالت النقدية.

 تأسيس بنوك البذور البمدية وتطويرىا لضمان توفر المنتجات الغذائية. .3
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 أصحاب العقارات 

مطالبة أصحاب العقارات وحثيم عمى تأجيل دفع االيجار لممحالت لمدة ثالثة أشير بعد انتياء حالة الطوارئ أو 
 تخفيض االيجارات حتى نياية العام. 

 اإلعالم المحمي 

 الترويجيـــةاالعالنـــات والحمـــالت والبـــرامج و  تخفـــيض رســـوم الـــدعايات مـــن خـــالل شـــركاتلم االعـــالم المحمـــي مســـاندة .1
 .بيمالخاصة 

وعدم استبدال خدماتيم الرئيسي لمحمالت الدعائية واإلعالنية لمشركات ن يكون االعالم المحمي ىو المصدر أ .2
  بالتطبيقات المتنوعة.

 غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم 

 من أجل توفير الدعم والمساندة.صحاب االختصاص أو  والتنسيق مع كافة الجيات ذات الصمة متابعةال .1

ميدانية تفقدية  المتضررين من خالل زيارات وخاصة والفردية والمشاريع الصغيرة التجار وأصحاب المصانعمساندة  .2
 لمخروج من األزمة.  استشارات ومقترحاتوتقديم 

الخدمات وتقديم رضيم تعقد اجتماع ألصحاب المنشآت المتضررة كل حسب قطاعو لمناقشة المشاكل التي تع .3
 النيوض مجددًا. عمى تساعد  االستشارية التي
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  وتوصيات عامة مقترحات
 .% من ضريبة القيمة المضافة لصندوق الطوارئ / المحافظة لصالح المسؤولية االجتماعية1تخصيص  .1
  . % من حركات البنوك لصالح المسؤولية االجتماعية1تخصيص  .2
 ضرورة إعادة جدولة المستحقات من دون فوائد )قروض(. .3
 % من المؤجرين لصالح المستأجرين.20 عن ىناك مساىمة عمى ايجارات العقارات ال تقلن يكون ضرورة أ .4
 االعفاء من دفع الفوائد عمى الديون خالل مرحمة الطوارئ. –سمطة النقد  –البنوك  .5
 . الخاص لتعويض القطاعات المتضررةعام و تشكيل لجنة حكومية خاصة مشتركة من القطاع ال .6
 .افظة تعرضت النتشار الفيروس فيياول محأ كونياكبيرة يت لحم تكبدت خسائر ن محافظة بعمى أ التأكيد .7
نيم مؤمنين في المراكز الصحية الحكومية بغض النظر عمى سريان مدة التأمين ين عمى أمعاممة جميع المواطن .8

 الصحي.
% خالل فترة 50المراكز الصحية الخاصة بنسبة ت الصحية في المستشفيات الخاصة و خفض تسعيرة الخدما .9

 . ئالطوار 
 % خالل فترة الطوارئ.50الفحوصات بنسبة تسعيرة األدوية و  نقابة المين الصحية لخفضدة لنقابة الصيادلة و .مناش10

 

 


