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 شكر وتقدير

 

يتقدم االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية بالشكر والتقدير إلى السيد معالي 

شرافو المباشر . وزير االقتصاد الوطني د محمد مصطفى عمى اىتمامو وا 

 .وتقييم أضرار القطاع الصناعي مسحعمى عممية 

 كما يتقدم االتحاد بالشكر والتقدير إلى برنامج تطوير السوق الفمسطيني

PMDP  والتقييم المسحعمى تمويمو تكاليف تنفيذ أنشطة مشروع. 

دخال البيانات ولجان التقييم من  المسحالشكر موصول أيضًا لمجان  وا 

ة االقتصاد الوطني وبرنامج األمم االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية ووزار 

 .المتحدة اإلنمائي
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 مقدمة
يومًا وىي  73واستمرت  48/08/4236حتى  07/07/4236تعرض قطاع غزة إلى حرب عسكرية مدمرة خالل الفترة ما بين 

في ىذه  وال شك أن أكثر القطاعات المتضررة. الثالثة خالل سبع سنوات وفي ظل حصار خانق أثر عمى كل مناحي الحياة
ليا مثيل من  ة خالل السنوات السابقة لم يسبقالحروب وبسبب الحصار ىو القطاع الصناعي الذي تعرض لضربات عديد

حيث تدمير مئات المنشآت الصناعية بشكل جزئي أو كمي ومن حيث توقف العجمة الصناعية عن العمل في أغمب الفترات 
ة، مع اإلشارة إلى العديد من المنشآت الصناعية التي تضررت في الحربين بسبب الحصار وعدم دخول المواد الخام لقطاع غز 

 .عمارىا أو لم تتعافى بشكل كامل تعرضت لممرة الثانية أو الثالثة لمتدمير في ىذه الحربإالسابقتين لم يتم إعادة 

لقد كان وقع الحرب األخيرة عمى القطاع الصناعي أكبر القطاعات االقتصادية مؤثر جدًا حيث تم استيداف العديد من 
، وقد كان واضحًا التعمد في استيداف ىذه المنشآت لضرب البنية التحتية وصغيرة الحجمالمنشآت الصناعية كبيرة ومتوسطة 

 .تصادية لقطاع غزةلمقطاع الصناعي وبالتالي تدمير القدرة االق

حسب مركز % 67ساىمت ىذه الحرب في تعميق األزمة االقتصادية من خالل زيادة معدل البطالة المرتفع أصاًل والذي بمغ 
في المنشآت الصناعية المتضررة  عمميماإلحصاء الفمسطيني لفترة ما قبل الحرب مباشرة بحيث فقد عشرات آالف العمال فرص 

في قطاع غزة، باإلضافة إلى المشاكل العديدة المرافقة التي تخمقيا % 72ى ارتفاع معدل الفقر البالغ وبالتالي سيؤدي ذلك إل
 .ىذه األزمة خاصة في النواحي المالية والصحية واالجتماعية

تحرك عمى ومن مبدأ المسؤولية األخالقية والمينية بدأ االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية ومنذ األيام األولى لمحرب في ال
جميع األصعدة من حيث المطالبة بوقف العدوان ومناشدة الجيات الدولية حماية القطاعات االقتصادية وخاصة القطاع 

وأيضًا قام االتحاد بتقديم المساعدة ألعضائو من المنشآت الصناعية في ضوء اإلمكانات . الصناعي من االستيداف اإلسرائيمي
 .صر األضرار من خالل التواصل الدائم مع األعضاء ومع الجيات ذات العالقةالمحدودة، وبدأ االتحاد عممية ح

بعد انتياء الحرب قرر االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية القيام بعممية مسح شامل لألضرار في القطاع الصناعي وتقييم حجم 
تبنى برنامج تطوير السوق الفمسطيني تغطية والتقييم وبالفعل  المسحالخسائر، وتمت مخاطبة عدة جيات لتمويل تنفيذ أنشطة 

ولمنع التضارب في الجيود تم التوافق بين االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية . والتقييم المسحجميع النفقات المصاحبة لعممية 
لفعل تم تشكيل فرق والتقييم بشكل مشترك، وبا المسحووزارة االقتصاد الوطني وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمقيام بعممية 

   .03/09/4236مشتركة من المؤسسات الثالث وبدأت العممية في 
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 األهداف: أوال

 الهدف العام
 .وتقييم أضرار القطاع الصناعي وتحديد مبالغ التعويضات الالزمة إلعادة إعماره وتحديد التدخالت الالزمة لذلك مسح
 

 األهداف المباشرة
 الصناعية التي تضررت جراء الحرب عمى غزةمسح مباشر لكافة المنشآت  .3

 تقدير قيمة األضرار الناتجة عن الحرب .4

 اقتراح مجموعة من التداخالت الالزمة إلعادة إعمار وتشغيل المنشآت المتضررة .5

 الوقوف عمى اقتراحات الصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة حول الخطوات القادمة .6

 منهجية العمل: ثانيا  
 إطار المسحإعداد 

 منشآت الصناعية المتضررة جراء الحرب وذلك بالتعاون مع االتحادات الصناعية التخصصية تم إعداد إطار بأسماء ال
 .التي قامت بتوثيق أسماء المنشآت المتضررة من أعضائيا

  محافظات قطاع غزةاالستعانة بالكشف الذي جمعتو وزارة االقتصاد الوطني من خالل سجالتيا في مكاتبيا المنتشرة في 

 

 المسحإعداد استمارة 
  بالتعاون مع االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية و و من قبل وزارة االقتصاد الوطني  بالمسحتم إعداد االستمارة الخاصة

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومن ثم تم تدريب جميع الفرق الميدانية وفرق إدخال المعمومات عمى االستمارة وشرح 
 .أجزائيا ليم

  لعدد ثالث منشآت صناعية من اجل التأكد من ( تجريبي)أولي  مسحقام فريق االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية بعمل
 .المسحجاىزية ومناسبة االستمارة لعممية 

 

 (توضيح خبرات وتخصصات الفرق)تكوين الفرق الميدانية 
  وقد تكون كل فريق من أربعة ميندسين األربعةاألضرار في محافظات قطاع غزة  لمسحتم تشكيل اثني عشر فريق ،

اثنان من وزارة االقتصاد الوطني، واثنان من كل من االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية وبرنامج األمم المتحدة )
 (.اإلنمائي
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 عمى األقل من أجل ضمان  ميكانيكي/كل فريق من الفرق اإلثني عشر كان يضم ميندس مدني وميندس صناعي
 .حصر دقيق لألضرار في الييكل اإلنشائي لممنشأة وكذلك خطوط اإلنتاج والمعدات

 

  المسحمنهجية 
  تم تقسيم الفرق عمى المحافظات الخمس وتسميميم قائمة بالمنشآت الصناعية التي يجب زيارتيا، وقد تم توفير وسائل

 .ممكننقل ليم من أجل إنياء الميمة في أقصر وقت 

 

 منهجية التقييم
  وممحقاتيا، وقد  المسحتم تشكيل لجنة خاصة لتقييم األضرار في المنشآت الصناعية المتضررة اعتمادًا عمى استمارات

 :تكونت المجنة من ممثمين عن كل من
 (ممثمين 5)وزارة االقتصاد الوطني  .3

 (ممثل واحد)االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية  .4

 (ممثل واحد)المتحدة اإلنمائي برنامج األمم  .5

 تم تقسيم المجنة إلى ثالث فرق كما يمي: 

 .والبنى التحتية الخاصة بالمنشآت اإلنشائيةلجنة مراجعة البنود المتعمقة باليياكل  .3

والبنى التحتية طبقًا لألسعار المعتمدة من وزارة األشغال  اإلنشائيةتم تقييم الضرر في اليياكل : معايير التقييم
 .العامة لممتر المربع في األسقف والجدران من اليياكل الخرسانية وكذلك اليياكل واإلنشاءات المعدنية

 .لجنة مراجعة البنود الخاصة بخطوط اإلنتاج والماكينات والمعدات اليندسية والمركبات .4

قائمة من أسعار الماكينات والمعدات من سنوات سابقة، وكذلك يتم مراجعة الفواتير تم تجييز : معايير التقييم
وتم حساب تكمفة شراء ماكينات جديدة ( فواتير شراء الماكينات والمعدات)والوثائق المرفقة لكل استمارة 

أما في حالة . لعالميوفقا لمعدالت التضخم مقارنة مع سنة شراء الماكينة تبعًا لمؤشر مارشال ا( لممتضررة كميا)
الضرر الجزئي تم احتساب تكمفة صيانة الماكينات بناء عمى خبرة أعضاء المجنة ومقارنة بما ىو موجود 

 .المسحباستمارة 

 .لجنة مراجعة البنود المتعمقة بالمواد الخام والمنتجات الجاىزة .5

 .من فواتير الشراء المرفقة واألسعار السوقية والتأكد المسحتم مراجعة األسعار المرفقة في استمارة : معايير التقييم
 في إرفاقو تم ثم ومن النموذج ىذا في إلييا التوصل تم التي األرقام تفريغ أجل من المجنة لعمل خاص نموذج تجييز تم 

 الذي الرقم واعتماد بالتوقيع لجنة كل تقوم بحيث لجنة، كل تخصص حسب أقسام ثالث إلى النموذج ينقسم. االستمارة
 .إليو التوصل تم
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 خر األ لمجنة االستمارة تمرير تم ثم ومن بيا المتعمقة البنود بمراجعة فرعية لجنة كل قامت. 
 قرار واتخاذ الثالث المجان أعضاء جميع بين اإلشكالية مناقشة تم االستمارات بإحد  إشكالية أي وجود حالة في 

 .جماعي

  في عدد من الحاالت المسحقامت المجنة بتنفيذ عدة زيارات ميدانية لمتأكد والمطابقة مع استمارات. 

 المسح نتائج: ثالثاً 
 خمفية عن المنشآت المتضررة . 1
 حسب المحافظات والمدن غرافيالتوزيع الج 

إلييى أن المنشييآت ( االقتصياد الييوطنياالتحياد العييام لمصييناعات الفمسييطينية ووزارة )تشيير اإلحصييائيات المختمفيية المصييادر 
منشأة ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة وموزعة عمى مختمف محافظات قطياع غيزة، حييث  22;المتضررة وصمت حوالي 

منيا في محافظة غزة والتي تضم الجزء األكبر من القطاع الصناعي، ثم محافظة شمال غزة بحوالي % 79ترّكز حوالي 
 .(3)كما ىو مبّين بالجدول رقم  %:والمحافظة الوسطى بحوالي % 35والي ، ثم محافظة الجنوب بح43%

والمحافظة التوزيع الجغرافي لممصانع المدمرة حسب الفرع الصناعي(: 1)جدول رقم   

 المجموع %

 المحافظة
محافظة  الصناعي الفرع

 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 الصناعات الغذائية 6 12 52 14 84 %10

 اإلنشائيةالصناعات  34 16 124 43 217 25%

 الصناعات المعدنية 25 7 95 28 155 %?8

 الصناعات الخشبية 17 9 78 36 140 16%

 صناعات النسيج والمالبس 17 9 55 12 93 11%

 األلمنيومصناعات  11 3 25 8 47 %5

 الصناعات الحرفية 0 2 9 0 11 1%

 الصناعات البالستيكية 1 4 15 19 39 5%

 الصناعات الكيميائية 0 4 15 15 34 %4

 أخرى 2 2 25 9 38 4%

 المجموع 113 68 493 184 858 %100
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 التوزيع الجغرافي لممصانع المدمرة حسب الفرع الصناعي والمحافظة: (1)رقم  شكل

 
فيميا يتعميق بتوزييع المنشيآت الصيناعية المتضيررة حسيب توزيعييا فيي ميدن محافظيات قطياع غيزة أنييا تشير اإلحصيائيات 

مدينية ولكين المنشيآت المتواجيدة فيي مدينية غيزة شيمميا الضيرر األكبير، حييث  33موزعة عمى كافية الميدن تقريبيًا والبالغية 
مييالي المنشييآت المتضييررة ثييم مدينيية جباليييا ميين إج% 79بمغييت نسييبة المنشييآت الموجييودة فييي مدينيية غييزة المتضييررة حييوالي 

، %8ومين ثييم رفييح بنسييبة % 9ومين ثييم مدينيية خييان ييونس بنسييبة حييوالي % 9ثييم مدينيية بييت حييانون بنسييبة % 35بنسيبة 
كييان فييي مدينيية غييزة وكييذلك %( 79)كمييا إن النسييبة األكبيير ميين عييدد المنشييآت المتضييررة ميين فييرع الصييناعات اإلنشييائية 

 %( 78حوالي )والصناعات الخشبية %( 83)لصناعات المعدنية حوالي الحال بالنسبة لمنشآت ا
 

 الصناعي التوزيع الجغرافي حسب الفرع 

أصيياب الضييرر تقريبييًا كافيية الفييروع الصييناعية، إال أن قطيياع الصييناعات اإلنشييائية كييان لييو النصيييب األكبيير، حيييث شييكل 
من ىيذه المنشيآت متواجيدة فيي محافظية غيزة ثيم % 79المتضررة ومرة أخر  تبّين أن من إجمالي المنشآت % 47حوالي 

فيي محافظية % 83مين إجميالي المنشيآت المتضيررة ومنييا % :3جاءت الصناعات المعدنيية فيي المرتبية الثانيية بحيوالي 
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سييج والمالبيس فيي محافظية غيزة، وصيناعة الن% 78ومنييا حيوالي % 38غزة ومن ثم جاءت الصناعات الخشبية بنسيبة 
 (3)والشكل رقم ( 3)في محافظة غزة كما ىو مبّين بالجدول رقم % ;7ومنيا حوالي % 33بنسبة 

يجدر اإلشارة إلى أن اإلحصائيات السابقة تشير إلى أن فرع الصيناعات اإلنشيائية والصيناعات المكممية ليو مثيل المعدنيية 
كانييت ىييي األكثيير ( مثييل الييدىانات)والكيماوييية ( ألنابيييب وغيرىيياا)والخشييبية واأللمنيييوم وجييزء ميين الصييناعات البالسييتيكية 

األمييير اليييذي يؤكيييد بيييأن ىيييذه الفيييروع الصيييناعية كانيييت ( مييين إجميييالي المنشيييآت المتضيييررة% 87ميييا ال يقيييل عييين )تضيييررًا 
 .مستيدفة وبتخطيط مسبق

 
حسب المدن توزيع المنشآت المدّمرة(: 2)جدول رقم   

 المجموع %

 المدينة
 الفرع

 رفح غزة الصناعي
دير 
 البمح

 الزوايدة المغازي البريج النصيرات
خان 
 يونس

بيت 
 حانون

بيت 
 الهيا

جبال
 يا

 الغذائية 8 0 6 4 2 0 1 3 6 2 52 84 %10

 اإلنشائية 30 0 13 8 3 0 2 7 4 26 124 217 25%

 المعدنية 17 1 10 18 0 2 1 3 1 7 95 155 %?8

 الخشبية 23 4 9 8 0 2 4 2 1 9 78 140 16%

 النسيج والمالبس 6 2 4 10 0 1 2 5 1 7 55 93 11%

 األلمنيوم 5 0 3 7 0 0 1 2 0 4 25 47 %5

 الحرفية 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 11 1%

 البالستيكية 9 2 8 1 3 0 0 0 1 0 15 39 5%

 الكيميائية 9 0 6 0 0 0 1 2 1 0 15 34 %4

 أخر  7 0 2 2 0 0 0 1 1 0 25 38 4%

 المجموع 114 9 61 58 8 5 13 26 16 55 493 858 %100

 



 

10 
 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

 الصناعات الغذائية

 الصناعات االنشائية

 الصناعات المعدنية

 الصناعات الخشبية

 صناعات النسيج والمالبس

 صناعات االلومنيوم

 الصناعات الحرفية

 الصناعات البالستيكية

 الصناعات الكيميائية

 اخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوزيع الجغرافي لممصانع المدمرة حسب الفرع الصناعي والمدن: (2)رقم 

 

 

  ممكية نوع الالتوزيع الجغرافي حسب 

، فقيد تبيّين أن الغالبيية العظميى مين المنشيآت المنشيآت ممكيية حسيب الميدّمرة المنشيآت توزييع( 5) يتضح مين الجيدول رقيم
فيييي محافظييية غيييزة والبقيييية مسيييجمة كشيييركات أىمييييا الشيييركات المحيييدودة % ;7منييييا حيييوالي % 95حيييوالي  فردييييةممكيتييييا 

وىييي % 5التضييامنية النسييبة األقييل ، فييي حييين تشييّكل الشييركات %;ثييم المسيياىمة الخاصيية البالغيية % 15والبالغيية حييوالي 
 %.8تتواجد بكثرة في محافظة غزة بنسبة 
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 ممكيةنوع الحسب  توزيع المنشآت المدّمرة(:3)جدول رقم 

 المجموع %
محافظة 
 الشمال

 محافظة غزة
محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 ممكية المشروع

 فردية 82 50 365 127 624 73%

 خاصة 24 5 24 21 74 %@

8% 8 3 4 1 
 

 مساىمة عامة

 مساىمة محدودة 6 9 85 28 128 %>8

 تضامنية 1 3 15 5 24 %:

 المجموع 113 68 493 184 858 811%

 

 التوزيع الجغرافي حسب ممكية المبنى 

حسييب ممكييية المبنييى، حيييث لييوحظ أن معظييم المنشييآت ىييي مبيياني المييدّمرة  المنشييآتتوزيييع ( 6)يتضييح ميين الجييدول رقييم 
ميين % ;7ميين المبيياني الكمييية وىييي تترّكييز أيضييًا فييي محافظيية غييزة، إذ تبمييغ نسييبتيا % 96نسييبتيا إلييى  مسييتأجرة تصييل

 .إجمالي المباني ىناك
 

 المبنىحسب ملكية  المدّمرة المنشآت توزيع(: 4)جدول رقم 

 المجموع %

 المحافظة

محافظة  ممكية المبنى
 الشمال

 محافظة غزة
محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 المبنى ممك 22 21 119 63 225 %36

 المبنى مستأجر 91 47 374 121 633 %74

 المجموع 113 68 493 184 858 811%

 

 التوزيع الجغرافي حسب طبيعة البناء 

حسيب وصيف البنياء، إن األسيمنت ىيو  الميدّمرة المنشيآت مينتوزيع وصف البناء لكل منشيأة ( 7)يتضح من الجدول رقم 
مين مجميوع الميواد األخير  المسيتخدمة، وتعتبير محافظية % 56األكثر استعمااًل في البناء، إذ تصل نسبة اسيتخدامو إليى 

 .لكل منيا %;3يأتي بعد ذلك استخدام الزينكو والبركس بنسبة %. 78غزة ىي األكثر استعمااًل لألسمنت بنسبة 
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البناء طبيعةحسب  المدّمرة المنشآت وزيعت(: 5)جدول رقم   

 المجموع %
 

محافظة  وصف البناء
 الشمال

 محافظة غزة
محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 أسمنت 53 52 285 119 509 %34

 زينكو 50 28 171 38 287 %19

 سور 6 23 144 20 193 %13

 بركس 11 24 153 90 278 %19

 فضاءارض  22 29 147 32 230 %15

 المجموع 9;8 =>8 11@ @@9 <@;8 %100

 
 العاممين من الذكور دالتوزيع الجغرافي حسب عد 

يبميغ عيدد فيي % 94عيدد العياممين مين اليذكور فيي المنشيآت الميدمرة، فيإن الغالبيية العظميى ( 8)يتضح مين الجيدول رقيم 
 61-01ميين العييامين الييذكور فييي المنشييآت المييدمرة يتييراوح عييددىم ميين % 49عيياممين ثييم  32المنشييآت المييدمرة أقييل ميين 

 .عمى التوالي% 67و% 68وأغمبيتيم متواجدين في محافظة غزة بنسبة 
 

  حسب عدد العاممين من الذكور المدّمرة المنشآت عتوزي(: 6)جدول 

 المجموع %

 المحافظة
عدد العاممين من 

 الذكور
محافظة 
 الشمال

 محافظة غزة
محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 01أقل من  87 58 357 120 622 %72

 61-01من  26 10 129 64 @99 %<9

8% > 
 

7 0 
 

 011أكثر من 

 المجموع :88 68 493 184 858 %100

 
 االناثالعاممين من  دالتوزيع الجغرافي حسب عد 

مين عيدد اإلنياث % 4;أن الغالبيية العظميى  عدد العاممين من اإلناث فيي المنشيآت الميدمرة،( 9)يتضح من الجدول رقم 
 .في محافظة غزة ال يعمموا في المنشآت المدمرة
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  عدد العاممين من اإلناث حسب المدّمرة المنشآت توزيع(: 7)جدول 

 المجموع %

 المحافظة
عدد العاممين من 

 اإلناث
محافظة 
 الشمال

 محافظة غزة
محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 01أقل من  7 6 37 15 65 %8

%0 4 2 1 1 
 

 61-01من 

%92 789 167 455 61 106 
ال يوجد عاممين 

 من اإلناث

 المجموع 113 68 493 184 858 %100

 
 

 تحميل األضرار المتعمقة بالمنشآت الصناعية. 2
 التوزيع الجغرافي حسب نوع الضرر 

مين المنشيآت الصيناعية أصيابيا % 76الضرر أن حوالي  نوع حسب المدّمرة المنشآت توزيع( :)يتضح من الجدول رقم 
فيي محافظية الشيمال % 46)موجودة في محافظة غزة والبقية موزعة عمى بقية المحافظات % 76ضرر كمي وأن حوالي 

، أميا فيميا يتعميق بالضيرر الجزئيي فبميغ حيوالي (فيي المحافظية الوسيطى% :في محافظة الجنيوب والبقيية البالغية % 36و
والبقييية موزعيية عمييى محافظيية شييمال غييزة % 84ميين إجمييالي المنشييآت الصييناعية موزعيية عمييى محافظيية غييزة بواقييع % 52

من إجمالي المنشيآت، إضيافة إليى ذليك فيإن % 7والمحافظة الوسطى بواقع % 35، ومحافظة الجنوب بواقع %43بواقع 
جزء من المنشآت المتضررة كان ضررىا جزئي بمييغ أي فيي حالية متوسيطة  بيين الضيرر الكميي والضيرر الجزئيي، حييث 

 .ر في محافظة غزة موزعة عمى المحافظات الثالثة األخ% 87من إجمالي المنشآت منيا % 35بمغت نسبتيا حوالي 
 

نوع الضررتوزيع المنشآت المدّمرة حسب (:8)جدول رقم   
% 

 المجموع
محافظة 
 الشمال

 محافظة غزة
محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 نوع الضرر

 كمي 66 37 249 109 461 %54

 جزئي 32 12 157 54 255 30%

 جزئي بميغ 7 16 74 17 114 %13

 غير مدّمر 8 3 13 4 28 3%

 المجموع 113 68 493 184 858 %100
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 التوزيع الجغرافي حسب نوع الضرر وحجم رأس المال 

ميين % 52توزيييع حجييم رأس المييال لممنشييآت المييدّمرة حسييب نييوع الضييرر، حيييث لييوحظ أن ( ;)يتضييح ميين الجييدول رقييم 
مييدمرة % 68منيييا مييدمرة كميييًا و% :7)وىييي النسييبة األكبيير  50,000$إلييى  10,001$ميين  يييارأس مال يتييراوحالمنشييآت 

% 53ميدمرة كمييًا و% 76) 10,000$أقيل مين  رأس مالييامن المنشآت المدمرة % ;3نسبة وب، ثم تأتي بعد ذلك (جزئياً 
 (.مدمرة جزئياً 

 

حجم رأس المالحسب نوع الضرر و  توزيع المنشآت المدّمرة(: 9)جدول رقم   

 المجموع %

 نوع الضرر
 حجم رأس المال

 مدمر جزئي مدمر كمياً 
جزئية  أضرار

 بالغة

 $ 10,000أقل من  26 51 90 167 19%

 50,000$إلى  10,001$من  39 69 149 257 30%

  100,000$إلى  50,001$من  14 47 80 141 16%

  500,000$إلى  100,001$من  27 50 84 161 19%

  500,000$أكثر من  18 47 67 132 15%

 المجموع 124 264 470 858 811%

 

 

  وأسواق التصديرالتوزيع الجغرافي حسب نوع الضرر 

مين % 8;نشيآت الميدّمرة، حييث ليوحظ أن توزيع أسواق التصدير التي كانت تصدر ليا الم( 32)يتضح من الجدول رقم 
 .مدمرة جزئياً % 52مدمرة كميًا و% 77المنشآت المدمرة ال تصّدر أبدًا وىي بين 

 
وأسواق التصديرالضرر حسب نوع  المدّمرة المنشآت توزيع(: 81)جدول رقم   

 المجموع %

 نوع الضرر
 التصدير أسواق

 مدمر جزئي مدمر كمياً 
جزئية  أضرار

 بالغة

1% 6 5 
 

 إسرائيل 1

 الضفة الغربية 3 9 6 18 2%

8% 7 1 6 
 

 الضفة الغربية واسرائيل

 تصديرال يوجد  120 249 458 827 %=@

 المجموع 114 264 470 858 811%
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 التوزيع الجغرافي حسب قيمة األضرار في المباني 

% ;9حييث أن ، المحافظياتحسيب المنشيآت الميدمرة توزيع قيمة األضرار التي لحقت فيي ( 33)يتضح من الجدول رقم 
% ;6كميا تبيين أن . منيا ال يوجيد أضيرار فيي مبانيييا%44من المنشآت الصناعية لحقيا الضرر بمبانييا، في حين أن 

حيييث لييوحظ أن )لتعييويض أضييرارىا خاصيية فييي محافظيية غييزة  10,000$أقييل ميين ميين المنشييآت تحتيياج إلييى رأس مييال 
تبميغ  50,000$إليى  10,001$مين تميييا قيمية األضيرار  ،(10,000$أقيل مين من مباني محافظة غزة  تحتاج % 77

كمييا تبييين أن نسييبة المنشييآت التييي  .ميين المجمييوع الكمييي لممبيياني والتييي ىييي أيضييًا متركييزة فييي محافظيية غييزة% 43 حييوالي
 من إجمالي المنشآت المدمرة% 2ال يتعد ( 200,000$أكثر من )لحقت أضرار كبيرة في مبانييا 

 
في المباني األضرارقيمة حسب  المدّمرة المنشآت توزيع(: 11)جدول رقم   

 المجموع %

 المحافظة

محافظة  في المباني األضرارقيمة 
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 10,000$أقل من  66 35 225 80 406 %@;

21% 173 55 101 9 8 
إلى  10,001$من 

$50,000 

7% 59 18 33 5 3 
 ىإل $611001 من

2110111$ 

2% 15 6 6 3 
 

 200,000$أكثر من 

 ال يوجد أضرار في المباني 25 15 105 25 170 21%

 المجموع 102 67 470 184 823 %100

 

 التوزيع الجغرافي حسب قيمة األضرار في البنية التحتية 

توزيييع قيمية األضييرار التييي لحقييت فييي البنيية التحتييية لممنشييآت المييدمرة حسييب المحافظييات، ( 34)يتضيح ميين الجييدول رقييم 
خاصييية فيييي  بنيتييييا التحتيييية لتعيييويض أضيييرار 10,000$أقيييل مييين  تكمفيييةمييين المنشيييآت تحتييياج إليييى % 65أن  كميييا تبيييّين

لألميير أن  وميين الالفييت. 10,000$أقييل ميين ميين منشييآت محافظيية غييزة  تحتيياج % 76محافظيية غييزة، حيييث لييوحظ أن 
 .من المنشآت المدمرة ال تعاني من أضرار في البنية التحتية وال تحتاج إلى أي مبالغ وىي أيضًا متمركزة في غزة% 62
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في البنية التحتية األضرارقيمة حسب  المدّمرة المنشآت توزيع(A 89)جدول رقم   

 المجموع %

 المحافظة

محافظة  في البنية التحتية األضرارقيمة 
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 10,000$أقل من  44 26 200 102 372 %:;

%3 30 17 7 4 2 
إلى  10,001$من 

$50,000 

%1 9 2 6 1 
 

 50,000$أكثر من 

 ال يوجد أضرار في البنية التحتية 67 36 278 63 444 %52

 المجموع 113 68 472 184 858 %100

 

  الجغرافي حسب قيمة األضرار في الماكيناتالتوزيع 

حسييييب لممنشيييآت المييييدمرة الماكينيييات والمعييييدات توزييييع قيميييية األضيييرار التييييي لحقيييت فييييي ( 35)يتضيييح ميييين الجيييدول رقييييم 
مين الماكينيات لتعيويض أضيرارىا  10,000$أقيل مين  تكمفيةمن المنشآت تحتاج إليى % 56، حيث لوحظ أن المحافظات

لتعيويض الخسيائر فيي  10,000$أقيل مين مين منشيآت محافظية غيزة  تحتياج % 85فيي محافظية غيزة، حييث ليوحظ أن 
لتعيويض خسيائرىا وىيي  50,000$إليى  10,001$مين من المنشيآت الميدمرة تحتياج % 22وأن . الماكينات والمعدات

مين المنشيآت تحتياج تكمفية % 00فيي حيين أن  .من إجمالي عدد المنشآت فيي غيزة% 65أيضًا متمركزة في غزة لتشكل 
 .لكل منشأة الستبدال ماكيناتيا المدمرة 200,000$أكثر من 

 .من المنشآت لم يمحق الضرر بماكينتيا% 7فإن المعطيات تشير إلى وجود حوالي 
 

  في الماكينات األضرارقيمة حسب  المدّمرة المنشآت توزيع(A :8)جدول رقم 

 المجموع %

 محافظةال

محافظة  في الماكينات األضرارقيمة 
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 10,000$أقل من  49 9 179 45 282 %34

%29 239 48 128 25 38 
إلى  10,001$من 

$50,000 

%19 157 40 90 19 8 
إلى  50,001$من 

$200,000 

 200,000$أكثر من  7 6 48 33 94 %11

%6 51 18 25 8 
 

 ال يوجد أضرار في الماكينات
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 في الماكينات األضرارقيمة  محافظةال المجموع %

 المجموع 102 67 470 184 823 %100

 

  المكتبية واألجهزة األثاثالتوزيع الجغرافي حسب قيمة األضرار في 

حسييب لممنشييآت المييدمرة األثيياث واألجيييزة المكتبييية توزيييع قيميية األضييرار التييي لحقييت فييي ( 36)يتضييح ميين الجييدول رقييم 
لتعيويض أضيرارىا خاصية فيي  10,000$أقيل مين  تكمفية مين المنشيآت تحتياج إليى % 62، حيث لوحظ أن المحافظات

لتعيييويض الخسيييائر فيييي  10,000$أقيييل مييين مييين منشيييآت محافظييية غيييزة  تحتييياج % 66محافظييية غيييزة، حييييث ليييوحظ أن 
جييزة مين المنشيآت الميدمرة ال تعياني مين أضيرار فيي األثياث واأل% 66ومن الالفت لألمير أن  .األثاث واألجيزة المكتبية

 .المكتبية وال تحتاج إلى أي مبالغ وىي أيضًا متمركزة في غزة
 

المكتبية واألجهزة األثاث األضرارقيمة حسب  المدّمرة المنشآت توزيع(: 14)جدول   

 المجموع %

 المحافظة
 األثاثفي  األضرارقيمة 

 المكتبية واألجهزة
محافظة 
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 10,000$أقل من  47 27 180 74 328 %40

%4 30 13 13 
 

4 
إلى  10,001$من 

$50,000 

%1 9 2 7 
  

 50,000$أكثر من 

%55 456 95 270 40 51 
 األثاثفي  ال يوجد أضرار
 المكتبية واألجيزة

 المجموع 102 67 470 184 823 100%

 

  المواد الخامالتوزيع الجغرافي حسب قيمة األضرار في 

توزيييع قيميية األضييرار التييي لحقييت فييي المييواد الخييام لممنشييآت المييدمرة حسييب المحافظييات، ( 37)يتضييح ميين الجييدول رقييم 
بقيمية التيي لحقيت بيالمواد الخيام تحتياج إليى تعيويض األضيرار % ;7حيث لوحظ أن النسبة األكبر مين المنشيآت الميدمرة 

لتعيويض  مين منشيآت المحافظية تحتياج ىيذه القيمية% 83خاصة فيي محافظية غيزة، حييث ليوحظ أن  10,000$أقل من 
لتعيويض خسيائرىا  50,000$إليى  10,001$مين المنشيآت الميدمرة تحتياج مين % 08وأن . أضرارىا في المواد الخيام

مين % 01أن حيوالي  كميا تبيّين .مين إجميالي عيدد المنشيآت فيي غيزة% 68وىي أيضًا متمركزة في محافظة غزة لتشكل 
 المنشآت لم يمحق ضرر بموادىا الخام

 

  في المواد الخام األضرارقيمة  حسب المدّمرة المنشآت توزيع(: 11)جدول 
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 المجموع %

 المحافظة
محافظة  في المواد الخام األضرارقيمة 

 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 10,000$أقل من  28 26 160 47 261 %59

8>% 75 18 43 8 6 
إلى  10,001$من 

$50,000 

%10 43 12 28 
 

3 
إلى  50,001$من 

$100,000 

%2 7 3 4 
  

إلى  100,001$من 
$500,000 

%2 10 2 5 3 
 

 500,000$أكثر من 

 في المواد الخام ال يوجد أضرار 5 2 28 8 43 %10

 المجموع 42 39 268 90 439 %100

 
  المنتج النهائيالتوزيع الجغرافي حسب قيمة األضرار في 

، المحافظياتحسيب لممنشيآت الميدمرة المنيتج النييائي توزييع قيمية األضيرار التيي لحقيت فيي ( 38)يتضح من الجدول رقم 
بقيمييية  فيييي المنيييتج النييييائي تحتييياج إليييى تعيييويض األضيييرار% 87النسيييبة األكبييير مييين المنشيييآت الميييدمرة حييييث ليييوحظ أن 

ميين منشييآت المحافظيية تحتيياج ىييذه % 75خاصيية فييي محافظيية غييزة، حيييث لييوحظ أن  50,000$إلننى   10,001$منن 
 $2110111 إلييى $610110ميين ميين المنشييآت المييدمرة تحتيياج % 21وأن . لتعييويض أضييرارىا فييي المييواد الخييام القيميية

كميا تبيّين أن  .المنشيآت فيي غيزةمين إجميالي عيدد % 80لتعويض خسائرىا وىي أيضًا متمركزة في محافظة غيزة لتشيكل 
 لم يمحقيا ضرر في المنتج النيائي من المنشآت المدمرة% 7حوالي 

 

  المنتج النهائيفي  األضرار قيمة حسب المدّمرة المنشآت توزيع(: 16)جدول 

 المجموع %

 المحافظة
في المنتج  األضرارقيمة 

محافظة  النهائي
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

%5 17 
 

 10,000$أقل م   3 2 12

%65 244 53 130 26 35 
إلى   10,001$م 

$50,000 

%20 77 20 55 2 
 

إلى   50,001$م 
$200,000 

%5 17 8 9 
  

 200,000$أكثر م  
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في المنتج  األضرارقيمة  المحافظة المجموع %
 1 1 17 3 22 %= النهائي

في المنتج   يوجد أضرارال
 النهائي

 المجموع 39 31 223 84 377 %100

 

  األصول في األضرار إجمالي حسبالتوزيع الجغرافي 

المنشيآت إجميالي أضيراىا ىذه إجمالي األضرار في األصول في المنشآت المدمرة، ومعظم ( 39)يتضح من الجدول رقم 
مين العيدد الكميي مين المنشيآت الميدمرة وتتمركيز فيي محافظية غيزة % 70وتشيكل نسيبة $ 25,000أقل من في األصول 
إليى  $25,000مين  ياصيولأ، في حين تبمغ نسبة المنشآت المدمرة التي بمغت إجمالي األضرار فيي %67وتبمغ نسبتيا 

 .عمى التوالي% 06 %06 ىي $200,000إلى  $50,000من و  50,000$
 

األصول  في األضرار إجمالي حسب المدّمرة المنشآت توزيع: (17)جدول   

 المجموع %

 المحافظة

محافظة  إجمالي األضرار في األصول
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 $25,000أقل من  92 45 296 94 527 %61

%15 130 22 91 6 12 
إلى  $25,000من 

50,000$ 

%15 127 37 74 8 8 
إلى  $50,000من 

200,000$ 

 $200,000أكثر من  1 9 33 31 74 %9

 المجموع 113 68 493 184 858 %100

 

  عام لمدة التشغيل توقف عن الناتجة الخسائر قيمةحسب التوزيع الجغرافي 

من ىذه % 65أن  في المنشآت المدمرة عام لمدة التشغيل توقف عن الناتجة الخسائر قيمة( :3)يتضح من الجدول رقم 
في حين بمغت نسبة المنشآت المدمرة التي $ 10,000أقل من المنشآت بمغت قيمة خسائرىا الناتجة عن توقف التشغيل 

 %45 50,000إلى $ 10,000من بمغت قيمة خسائرىا 
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عام  لمدة التشغيل توقف عن الناتجة الخسائر قيمةحسب  المدّمرة المنشآت توزيع(: 11)جدول   

 المجموع %

 المحافظة
قيمة الخسائر الناتجة عن 
 توقف التشغيل لمدة عام

محافظة 
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 $10,000أقل من  79 25 196 73 373 %43

%34 294 63 187 19 25 
إلى  $10,000من 

50,000$$ 

%16 140 34 83 15 8 
إلى  $50,000من 

200,000$ 

 $200,000أكثر من  1 9 27 14 51 %6

 المجموع 113 67 493 184 858 %100

 

 

 تحميل حسب الرغبة في التوسع واالستثمار. 3
  صناعية منطقة في االستئجارالرغبة في حسب التوزيع الجغرافي 

عييدد المنشييآت المتضييررة التييي ترغييب باالسييتئجار فييي منطقيية صييناعية موزعيية بييين بيييت ( 42)يتضييح ميين الجييدول رقييم 
رغبة باالستئجار وىي النسبة من المنشآت المدمرة ليست لدييا % 95حانون وخان يونس وغزة المنطار، حيث لوحظ أن 

 .عة في مدينة غزةأبدت رغبة االستئجار في منطقة المنطار الصناعية الواق% ;3األكبر، في حين أن حوالي 
 

صناعية منطقة في االستئجارالرغبة في حسب  المدّمرة المنشآت توزيع(: 02)جدول   

 المجموع %

 المحافظة

محافظة  صناعية منطقة في االستئجار
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 بيت حانون 1 1 5 33 38 %4

 خان يونس 21 1 3 1 26 %3

 غزة المنطار 1 3 133 29 166 %19

 باالستئجارال  يرغب  91 64 352 121 ?9= %:<

 المجموع 113 68 493 184 858 %100
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  توسيع األعمالالرغبة في حسب التوزيع الجغرافي 

، عييدد المنشييآت المتضييررة التييي ترغييب بتوسيييع أعماليييا مقسييمين حسييب المنطقيية الجغرافييية( 21)يتضييح ميين الجييدول رقييم 
مين % :7من المنشآت المتضررة ترغب بتوسيع أعماليا وىي متمركزة في محافظة غزة وتشيكل % 97العظمى  والغالبية

 %.:والمحافظة الوسطى بنسبة % 32ومن محافظة الجنوب بنسبة % 46المنشآت وتمييا محافظة الشمال بنسبة 
 

األعمال توسيعحسب الرغبة  المدّمرة المنشآت توزيع(: 01)جدول   

 المجموع %

 المحافظة

محافظة  األعمال توسيع
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 ال 48 14 123 32 217 %25

 نعم 65 54 370 152 641 %75

 المجموع 113 68 493 184 858 %100

 
  تمويل استثماري الحاجة إلىحسب التوزيع الجغرافي 

مين إجميالي % 88والتيي تشيكل عدد المنشآت المتضررة التي تحتياج إليى تموييل اسيتثماري ( 44)يتضح من الجدول رقم 
ميين لمتمويييل تقييع فييي % 75)والتييي تحتيياج إلييى تمويييل اسييتثماري، حيييث أن القسييم األكبيير منيييا  عييدد المنشييآت المتضييررة

 .تقع في محافظة الشمال% 48حوالي ( محافظة غزة
 

استثماري تمويلالحاجة إلى حسب  ةالمدّمر  المنشآت توزيع(: 00)جدول   

 المجموع %

 المحافظة

محافظة  استثماري تمويل
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 ال 49 19 192 35 295 %34

 نعم 64 49 301 149 563 %66

 المجموع 113 68 493 184 858 %100
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  ذاتياً حجم االستثمار الموفر حسب التوزيع الجغرافي 

ميين المنشييآت % 99التييي تحتاجييو المنشييآت المييدمرة، فينيياك ذاتيييًا  المييوفر االسييتثمار حجييم( 45)يتضييح ميين الجييدول رقييم 
 حجيمالمدمرة ال توجد لدييا قدرة عمى توفير استثمار ذاتي وتحتاج إلى دعيم ومسياعدات، أميا بياقي المنشيآت الميدمرة فيإن 

  ذاتياً  الموفر االستثمار
 

ذاتياً  الموفر االستثمار حجم حسب المدّمرة المنشآت توزيع(: 02)جدول   

 المجموع %

 المحافظة

محافظة  ذاتياً  الموفر االستثمار حجم
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 $10,000أقل م   37 9 17 35 98 %11

 $50,000إلى  10,000م   2 2 20 11 35 4%

5% 41 16 18 6 1 
إلى  50,000م  

200,000$ 

%3 27 10 14 
 

 $200,000أكثر م   3

%77 657 112 424 51 70 
ال توجد قدرة عمى توفير استثمار 

 ذاتي 

 المجموع 113 68 493 184 858 %100

 

  سريعاً  المنشأة تشغيل إلعادة طموبالم المبمغقيمة حسب التوزيع الجغرافي 

ميين % 72سيريعًا، حييث ليوحظ أن  المنشييآت الميدمرة تشيغيل إلعيادة طميوبالم المبميغ قيميية( 46)يتضيح مين الجيدول رقيم 
ميين ىييذه % 41ثييم بعييد ذلييك . لكييي تعيييد التشييغيل فييي أسييرع وقييت ممكيين$ 10,000أقييل ميين ىييذه المنشييآت تحتيياج إلييى 

 $50,000إلى  $10,000من المنشآت تحتاج إلى 

 
سريعًا  المنشأة تشغيل إلعادة طموبالم المبمغحسب قيمة  المدّمرة المنشآت توزيع(: 02)جدول   

 المجموع %

 المحافظة
 تشغيل إلعادة طموبالم المبمغ

 سريعاً  المنشأة
محافظة 
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 $10,000أقل م   85 30 041 78 433 %50

%31 269 59 173 19 08 
إلى  $10,000م  

50,000$ 

11% 93 28 44 11 01 
إلى  $50,000م  

200,000$ 

%7 63 19 36 8 
 

 $200,000أكثر م  

 المجموع 113 68 493 184 858 %100
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 تحميل حسب العقبات التي تواجهها المنشآت المدمرة. 4
توزيع العقبات التي تواجو المنشآت الصناعية المتضررة وأىميا مشكمة في التيار الكيربائي ( 47)يتضح من الجدول رقم 

وجميعييا متمركيزة فيي % 47من إجمالي المشاكل ثم تمييا مشكمة في الحصول عمى تموييل وتبميغ % ;4وتشكل المنتظم 
 .عمى التوالي %79و% 78المنشآت المدمرة في محافظة غزة وتشكل 

 
العقبات التي تواجها حسب  المدّمرة المنشآت توزيع(: 01)جدول   

 المجموع %

 المحافظة

محافظة  المصانع تواجها التي العقبات
 الشمال

محافظة 
 غزة

محافظة 
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

9<% 504 133 288 42 41 
مشكمة في الحصول عمى 

 التمويل

%15 302 71 168 32 31 
مشكمة في عدم توفر المواد 

 الخام

%12 235 68 125 24 18 
مشكمة في الوصول ألسواق 

 التصدير

%29 580 146 323 56 55 
الكيربائي مشكمة في التيار 
 المنتظم

%15 302 71 168 32 31 
مشكمة في عدم توفر العمالة 

 الماىرة

%4 88 26 41 18 3 
مشكمة في الحصول عمى 

 مساعدات تقنية

 المجموع 179 204 1113 515 2011 %100
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 المعيقات التي واجهت عمميات الحصر والتقييم: رابعاً 
 جودة أو نظام  إدارةالعديد من المنشآت المتضررة ال يوجد لدييا نظام أرشفة وتوثيق سواء كان نظام : مشكمة التوثيق

 .لدييا أنظمة أخر مالي محاسبي أو أي نظام آخر مما سبب صعوبة في تقييم ممفات ىذه المنشآت مقارنة بمنشآت 

 أنو لم يتبق أي أثر ليا عمى األرض مما أد  إلى صعوبة  عدد من المنشآت تم تدميرىا وتجريفيا بشكل كامل بحيث
في التأكد من مصداقية ما تم ذكره في استمارات الحصر، وبالتالي احتاج ىذا النوع من الممفات إلى أوقات طويمة 

 .لمبحث والتحري مع االعتماد عمى االجتياد الشخصي في التأكد وتقييم الضرر من قبل لجنة التقييم

  إعطاء فريق العمل كونو يمّثل جيات مختمفة ولدييم خبرات التوافق في 

 
 التدخالت المقترحة: خامساً 

 :التدخالت المطموبة. 0
منذ انتياء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة، بادر االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية واالتحيادات الصيناعية التخصصيية باالتصيال 
بمؤسسات المجتمع الدولي من اجل بحث سبل العمل المشترك لممساىمة في إعادة إعمار وتشغيل القطاع الصناعي المتضرر، 

وبالشراكة مع كل من وزارة االقتصاد  PMDPمسح الذي قام بو االتحاد العام مدعومًا من انطالقا مما سبق وعمى ضوء نتائج ال
 .UNDPالوطني و

فقيد تيم تحدييد  ،والحقًا لالجتماعات والمقاءات المتعددة مع أصحاب المنشآت الصناعية وممثمي القطاع الصناعي فيي قطياع غيزة
إن  .مجموعيية ميين التييدخالت التييي يمكيين الشييروع بيييا والعمييل عمييى تنفيييذىا سييريعًا ميين أجييل إعييادة النيييوض بالقطيياع الصييناعي

 :مجمل ىذه التدخالت تنطمق من مجموعة من العناصر أىميا
 العميل خاصية  عن التوقف بسبب الناجمة الخسائر عن مادي تعويض تقديم خالل من الصناعي القطاع صمود تعزيز
 .لممنشآت التي تضررت بشكل كمي 
  المساىمة في تغطية جزء من رواتب العمال فيي المنشيآت المتضيررة مين بياب تقمييل حجيم الخسيائر الناتجية عين توقيف
 .العمل ومن باب تعزيز صمود العاممين في القطاع الصناعي واالحتفاظ بيم 
 ل فورًا من خالل تقديم تعويض مادي عاجلمساعدة المنشآت الصناعية المتضررة بشكل جزئي لمعم. 
 

عنصيييرًا أساسييييًا باختصيييار إن أي تيييدخل جيييية إلعيييادة إعميييار وتشيييغيل المنشيييآت الصيييناعية المتضيييررة أن يؤخيييذ بعيييين االعتبيييار 
 :المحافظة عمى العمالة وتصميح األضرار المادية وانطالقًا من ذلك فإن يقترح التدخالت التالية

 

 العمالةحسب  التدخل .أ

مين ىيذه المنشيآت كانيت تشيّغل % 96التركيز عميى إعيادة تشيغيل العمالية التيي كانيت تعميل فيي المنشيآت المتضيررة خاصية وان 
أي أن حجم التدخل المالي الالزم سيوف ال يكيون كبييرًا وبالمقابيل سييكون (. 48انظر الجدول رقم )عّمال لكل منيا  32أقل من 
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حييث يمكين أن يكيون التيدخل عميى شيكل دفيع (. حيوالي عاميل وموظيف)ة العياممين وأسيرىم لو أثير اقتصيادي كبيير عميى مجموعي
لمدة أقصاىا ستة أشير لكل عامل مربوطة بالوقيت اليالزم إلعيادة اإلعميار ( شيكل شيرياً  2,500معّدل )رواتب بمبالغ مقطوعة 

 .والتشغيل وبما يشمل فترة الحرب
 

 الضرر حسب المحافظة وعدد العاممين الذكور حجم(: 42)جدول 

حجم  العاممين_عدد
 الضرر

 المحافظة
 المجموع

محافظة  محافظة غزة محافظة الشمال
 الوسطى

محافظة 
 الجنوب

 10اقل من 

 359 62 25 193 79 ضرر كمي
ضرر 
 جزئي

29 113 13 25 180 

ضرر 
 94 15 12 56 11 جزئي بالغ

 633 102 50 362 119 المجموع

10-50 

 103 4 10 57 32 ضرر كمي
ضرر 
 جزئي

25 45 3 7 80 

ضرر 
 جزئي بالغ

6 20 4 0 30 

 213 11 17 122 63 المجموع

 50اكثر من 

 8  1 5 2 ضرر كمي
ضرر 
 جزئي

0 4 0 
 

4 

 12 0 1 9 2 المجموع

 المجموع

 470 66 36 255 113 ضرر كمي
ضرر 
 جزئي

54 162 16 32 264 

ضرر 
 جزئي بالغ

17 76 16 15 124 

 858 113 68 493 184 المجموع
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 قيمة األضرارحسب  التدخل. ب

  الترتيييب الثيياني فييي األولوييية يقتييرح أن يكييون لممنشييآت التييي أصييابيا ضييرر جزئييي وجزئييي بييالغ والتييي قييّدرت إجمييالي قيميية
مييين إجميييالي المنشيييآت % ;4أليييف دوالر أمريكيييي والتيييي تبميييغ حيييوالي منشيييأة  صيييناعية أو حيييوالي  25أضيييرارىا بأقيييل مييين 
ألف دوالر أمريكي كما ىو مبّين  47من إجمالي المنشآت المتضررة التي قيمة ضررىا أقل من % 68المتضررة أو حوالي 

 (.49)في الجدول رقم 

 أليف  25لكميي والتيي بمغيت قيمية إجميالي قيمية أضيرارىا أقيل مين الترتييب الثياني فيي األولويية يكيون لممنشيآت ذات الضيرر ا
من إجمالي المنشآت المتضررة والتي % 54من إجمالي المنشآت المتضررة وحوالي % 34دوالر أمريكي والتي تبمغ حوالي 

 .ألف دوالر أمريكي 25بمغت قيمة ضررىا أقل من 
 ة المنشآت تباعاً ثم يتم التعويض لبقية المنشآت وفقًا لحجم الضرر في بقي. 

 
جماليالضرر حجم ب سالتوزيع ح(: 27)جدول   األضرار قيمة وا 

 الضرر حجم
 ($) إجمالي قيمة األضرار

اقل من  المجموع
$25,000 

-25,000$من 
$50,000 

-50,000$من 
$200,000 

من  أكثر
$200,000 

 470 45 67 69 289 ضرر كمي
 264 16 47 32 169 ضرر جزئي
ضرر جزئي 

 بالغ
81 18 13 12 124 

 858 73 127 119 539 المجموع
 
 العمالة وحجم وقيمة األضرارحسب  التدخل. ت

أليف دوالر  25عاممين وبمغيت قيمية األضيرار فيييا أقيل مين  10تعطى األولوية لمتدخل لممنشآت المتضررة والتي تشّغل أقل من 
التييي كييان حجيم الضييرر فييييا كمييي أو جزئييي أو جزئييي  ميين إجميالي المنشييآت المتضييررة سييواء% 53أمريكيي وىييي تشييكل حييوالي 

أليف دوالر بغيض النظير عين عيدد  25ومن ثم االنتقال لتعويض بقية المنشآت المتضررة والتي تبمغ قيمة ضررىا أقل مين . بالغ
مبيين  مين إجميالي المنشيآت المتضيررة كميا ىيو% 63أليف دوالر أمريكيي حيوالي  25أقل من  ةالعمال فييا حيث تشكل ىذه الفئ

 .(22)في الجدول رقم 
 األضرار إجماليالتوزيع حسب عدد العاممين وقيمة (: 28)جدول 

عدد 
 العاممين

 ($) إجمالي قيمة األضرار
 المجموع

من  أكثر-50,000$من -25,000$من اقل من 



 

27 
 

$25,000 $50,000 $200,000 $200,000 

 628 12 80 85 451 10اقل من 
10-50 87 34 43 54 218 

 12 6 3 1 2 50من  أكثر
 858 72 126 120 540 المجموع

 
 :إن تحديد طبيعة التدخالت طبيعة التدخالت يتحكم بو عدة عوامل أىميا

 مد  توّفر التمويل الالزم لمتدخل بغض النظر عن طبيعتو. 
  اىتمييام الجيييات المموليية بالتييدخل وفقييًا لمرتكييزات مختمفيية، فبعضيييا قييد يرّكييز عمييى البعييد االجتميياعي الممثييل فييي تييوفير
فييرص العمييل وتعييويض العمييال والييبعض انخيير يمكيين أن يكييون اىتمامييو فييي تمويييل إعييادة اإلعمييار ميين مبيياني وبنييية  
 ......تحتية وغيرىا من األصول، وىكذا  
  مد  حاجية االقتصياد فيي قطياع غيزة ليبعض الفيروع الصيناعية كأولويية مين غيرىيا مين الفيروع الصيناعية، فميثاًل يعتبير
فيرع الصيناعات اإلنشيائية مين الفيروع األعميى درجية أولويية فييي إعيادة اإلعميار كونيو فيرع أساسيي إلعيادة إعميار قطيياع  
نية التحتية وغيرىا، وفي األولويية الثانيية تيأتي الصيناعات الغذائيية غزة بكافة فروعو االقتصادية والسكنية والتعميمية والب 
 .التي تساىم في توفير األمن الغذائي محميًا وىكذا 
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 :التدخالت الحاصمة لغاية اآلن. 4
 مشروع دعم القوى العاممة الممول من مؤسسة ميرسي كور 

تحيياد العييام لمصييناعات الفمسييطينية لييدعم القطيياع لقييد سيياىمت مؤسسيية الميرسييي كييور وضييمن االحتياجييات التييي حييددتيا اال
عمييي القطيياع  األخيييرة يميةاإلسييرائالعامميية ميين التخفيييف ميين حييدة تييأثيرات الحييرب   الصييناعي عمييي تنفيييذ  مشييروع دعييم القييو 

دفيع أجيور عيدد مين العميال ولميدة زمنيية قيدرىا ثالثية أشيير  ىحيث عمميت المؤسسية ومين خيالل مشيروعيا عمي  ،الصناعي
 . صناعية  تعرضت لضرر جزئي أو كمي شريطة ان تكون قد عادت لمعمل خالل فترة ما بعد الحرب منشأةلكل 

صيناعية  منشيأة 255من المشروع ميا يقيارب  استفادكافة القطاعات الصناعية دون استثناء وقد  ىوقد تم تنفيذ المشروع عم
عامية حييول  إحصيائياتا يوضيح الجييدول التيالي كمي .عاميل مين مختمييف القطاعيات 504 بميغ عمييالعيدد متضيررة بإجميالي 

 :مشروع دعم القوي العاممة
 

 ع الصناعيفر ال عدد المنشآت الصناعية المستفيدة
 الصناعات الغذائية 21
 الصناعات الورقية 10
 الصناعات الكيميائية 16
 الصناعات الخشبية 76
 صناعات المالبس والنسيج 13
 واليندسية الصناعات المعدنية 31
 صناعات البالستيكيةال 19
 قطاع صناعات االلمونيوم 20
 قطاع الصناعات الجمدية 2
 قطاع الصناعات االنشائية 47
 المجموع 422

 

 مشروع دعم فئات العمال والممول من وكالة غوث وتشغيل الالجئين. 
وميين خييالل الشيراكة مييع االتحياد العييام لمصييناعات الفمسيطينية ومنييذ بداييية  الفمسيطينيينتعميل وكاليية غيوث وتشييغيل الالجئييين 

عمي تنفيذ مشروع لخمق فرص عمل جديدة لعشرات العمال داخل المنشآت الصناعية حيث يعتبر  2012لعام  أكتوبرشير 
ييدف ي. الصيناعة المحمييةواالحتياجات التي حددىا االتحاد العام لمصيناعات الفمسيطينية ليدعم  األولوياتالمشروع من ابرز 

قطيياع  ،فييرص عمييل ودعييم العمييال بأربعيية قطاعييات صييناعية حيوييية ىييي قطيياع الصييناعات البالسييتيكية إيجييادالمشييروع إلييي 
 . قطاع الصناعات الخشبيةو  ،قطاع صناعات المالبس والنسيج، الصناعات الغذائية
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أشيييير ميين ميييدة المشيييروع  6كانيييت مييدتيا  عامييل خيييالل كيييل دورة عمييل 500بتييوفير فيييرص عمييل لحيييوالي المشيييروع سيياىم ي
 .2015تنتيي بحمول شير أكتوبر من عام  أن ىسنوات عم 3والمقّدرة بحوالي  اإلجمالية

لقييد كيييان لممشييروع األثييير البيييالغ فييي دعيييم القطاعيييات الصييناعية المسيييتيدفة كميييا عمييل بشيييكل فعميييي عمييي نييييوض قطاعيييات 
أبرزىيييا قطيياع الصيييناعات الخشيييبية وقطيياع صيييناعات المالبييس والنسييييج والتيييي عممييت خيييالل فتييرة المشيييروع عميييي  مسييتيدفة
تنفيذ مثل ىيذه  أىمية ىمما يدلل عم1  أخري أماكنفي  أوجديدة سواء في الضفة الغربية  أسواقشحناتيا إلي  أوليتصدير 

 .ناعي الفمسطينيالمشروعات التي تعتبر من المشاريع الماسة لدعم القطاع الص
 
  مشروع التعاون األلمانيGIZ 
  نشيآت الصيناعاتشيركة مين م 42لتير سيوالر وتيم توزيعييا عميى  59322قامت مؤسسة التعاون األلماني بتوفير كميية 

 .المتضررة الغذائية

  المتضررة الغذائية نشآتشركة من الم 49بودرة عمى  8غاز و  4كجم عدد  5قامت بتوزيع طفايات حريق. 

 33كراسيي اجتماعيات عميى  6سيتم توزيع أثاث مكتبيي عبيارة عين مكتيب ميدير وطاولية اجتماعيات ميع كرسيي ميدير و 
 .ة ضرر كمي وجزئي بالغر شركة متضر 

  الغذائيييية نشيييآتشيييركة مييين الم 38عميييى  3*6سييييتم توزييييع أجييييزة مكتيييب عبيييارة عييين جيييياز كمبييييوتر مكتبيييي وطابعييية 
 .المتضررة

 
 :آليات التنفيذ. 3
  نتائج المسح الميداني لممنشآت الصناعية المتضررة الذي اعده فريق مين األتحياد العيام لمصيناعات الفمسيطينية، اعتماد
وضييرورة اعتميياد األتحيياد العييام لمصييناعات ألييية وثيقيية لنتييائج ىييذا . بكافيية تفاصيييمو UNDPوزارة األقتصيياد الييوطني، و  
 .التقييم 

 مشييتركة ميين االتحيياد العييام لمصييناعات اشييراف اعمييار المنشييآت ميين خييالل تشييكيل لجنيية  إعييادة عممييية عمييى اإلشييراف
 .الفمسطينية ووزارة االقتصاد الوطني وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  اعتميياد األتحيياد العييام واألتحييادات الصييناعية التخصصييية العميييل عمييى تنفيييذ اي مشييروع او تييدخل يسييتيدف المنشيييآت
 .الصناعية المدمرة 

 تنسيق الجيود المختمفة من قبل كافة الجيات من اجل ضمان عدم التكرار والشمولية. 

  قريب بوقت المادي لممنشآت المتضررة التعويضالعمل عمى توفير. 
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 حقالمال 
 االقتصاديةحصر أضرار المنشآت  استمارة

 


