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مقدمة
ســعت غرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم جاهــدة لعــدة ســنوات لتحقيــق هــدف متميــز
يضيــف الــى رصيدهــا مــن االنجــازات و يجعلهــا تحافــظ علــى مكانتهــا المرموقــة في قيــادة القطاع
الخــاص فــي المحافظــة ،فقــد تمكنــت اخي ـرا مــن القيــام بمســح شــامل للمنشــآت االقتصاديــة
فــي محافظــة بيــت لحــم 1بهــدف تحديــد العــدد االجمالــي للمنشــآت المنتســبة و غيــر المنتســبة
لعضويــة الغرفــة التجاريــة ،و موقعهــا الجغرافــي ،وذلــك العــداد خارطــة اقتصاديــة للمحافظــة،
و الوقــوف علــى اهــم المعيقــات التــي تواجــه االقتصــاد المحلــي وذلــك لرســم وبنــاء سياســات
اقتصاديــة مســتقبلية.
يعتبــر هــذا المســح االول مــن نوعــه علــى مســتوى محافظــات الوطــن حيــث تــم االلتـزام بكافــة
معاييــر البحــث العلمــي و اســتند علــى منهجيــة علميــة متينــة ابتــدات بمراجعــة االدبيــات و
الدراســات ذات العالقــة ،تالهــا تصميــم اســتبيان خــاص بالمنشــآت المنتســبة وآخــر للمنشــآت غيــر
المنتســبة ،ومســح لعينــة أوليــة ( 60منشــاة) تبعهــا تعديــل االســتبيان ،والحصــول علــى الخرائــط
المســتخدمة مــن قبــل جهــاز اإلحصــاء المركــزي الفلســطيني ،و مــن ثــم القيــام بالمســح الشــامل
ّ
مــن قبــل فريــق شــركة االستشــارات المنفــذة للمشــروع بمتابعــة يوميــة مــن فريــق الغرفــة
التجاريــة خــال تنفيــذ المســح الــذي ابتــدا فــي شــهر تشــرين اول  2014و انتهــى فــي شــهر كانــون
اول  ،2015و اطلقــت نتائجــه االوليــة فــي شــهر آذار .2015
اهــم النتائــج االوليــة اشــارت الــى ان العــدد الكلــي للمنشــآت االقتصاديــة فــي المحافظــة بلــغ
 6.374منشــأة منهــا  1.493منتســبة لعضويــة الغرفــة التجاريــة و  4.881غيــر منتســبة موزعــة
علــى أهــم القطاعــات االقتصاديــة فــي المحافظــة :القطــاع التجــاري ،الصناعــي ،الزراعــي،
الخدماتــي ،و قطــاع الحــرف اليدويــة و المقــاوالت . 2ان الكــم الكبيــر مــن المنشــآت غيــر المنتســبة
ّ
للغرفــة التجاريــة يحتــم ان يقــوم طاقــم الغرفــة التجاريــة ببــذل جهــود كبيــرة و وضــع خطــة
تنفيذيــة الســتقطاب عــدد اكبــر مــن المنشــآت لالنتســاب الــى عضويــة الهيئــة العامــة ،خاصــة و
ان العضويــة الزاميــة وفــق القانــون ،و بالتالــي تحقيــق اســتمرارية ماليــة و عائــد ســيتم اســتثماره
فــي البحــث و تنفيــذ مشــاريع و تقديــم المزيــد مــن االستشــارات و الخدمــات التــي تهــدف الــى
تطويــر القطــاع الخــاص و تطويــر المنشــآت الصغيــرة و المتوســطة فــي المحافظــة.
تســتعرض هــذه الدراســة نتائــج المســح الميدانــي و تقــدم قــراءة تحليليــة ألهــم األرقــام و
االحصــاءات ،كمــا تحلــل الواقــع االســتثماري فــي المحافظــة ،حيــث بامــكان المســتثمر بعــد
االطــاع علــى المنشــآت القائمــة فــي كل منطقــة جغرافيــة فــي المحافظــة و عددهــا اتخــاذ
القــرار المناســب بخصــوص طبيعــة النشــاط االقتصــادي الــذي سيســتثمر فيــه.
ختامــا ،نأمــل ان تحــذو الغــرف التجاريــة فــي المحافظــات االخــرى حــذو غرفــة تجــارة و صناعــة
محافظــة بيــت لحــم فــي تنفيــذ مســوحات اقتصاديــة مماثلــة و ذلــك لرســم سياســات لتطويــر
القطــاع الخــاص بالتعــاون مــع مؤسســات القطــاع العــام و بالتحديــد الــوزارات المعنيــة.
1

تم تمويل المشروع بشكل جزئي من الوكالة االمريكية للتنمية -مشروع التجارة ،و نفذته لصالح الغرفة التجارية شركة  PISباشراف و توجيهات طاقم الغرفة
التجارية.
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يجب التنويه هنا الى عدم شمولية المسح لبعض النشاطات التي ال تصنف كنشاطات اقتصادية بحتة مثل عيادات االطباء ،الصيدليات ،المدارس الخ

2

1.1احصائيــات حــول المنشــآت االقتصاديــة في محافظة بيت لحم
لقــد بلــغ العــدد الكلــي للمنشــآت فــي المحافظــة  6.374منشــأة منهــا  1.493منتســبة
لعضويــة الهيئــة العامــة ،و  4.881غيــر منتســبة ،اي بنســبة تقــدر ب %23للمنشــآت
المنتســبة مقابــل  %77للمنشــآت غيــر المنتســبة ّ
موزعــة علــى اهــم القطاعــات االقتصاديــة
فــي المحافظــة و التــي تشــمل القطــاع التجــاري ،الصناعــي ،الزراعــي ،الخدماتــي،
و قطــاع الحــرف اليدويــة و المقــاوالت .الرســم البيانــي التالــي يوضــح العــدد الكلــي
للمنشــآت فــي المحافظــة المنتســبة و غيــر المنتســبة و نســبها:
رسم بياني رقم «:»1

امــا الجــدول التالــي يوضــح توزيــع المنشــآت المنتســبة و غيــر المنتســبة علــى القطاعــات
االقتصاديــة المختلفــة:
جدول رقم « :»1توزيع المنشآت المنتسبة و غير المنتسبة على القطاعات االقتصادية المختلفة
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يالحــظ مــن الجــدول الســابق ان معظــم المنشــآت المنتســبة للغرفــة التجاريــة هــي ذات
طابــع تجــاري ،و تشــكل مــا نســبته  %58مــن العــدد الكلــي للمنشــآت المنتســبة ،و فــي
المرتبــة الثانيــة يأتــي القطــاع الصناعــي بنســبة  ،%23يليهــا القطــاع الخدماتــي بنســبة
 ،%15و مــن ثــم القطــاع الحرفــي بنســبة  ،%2و القطــاع الزراعــي بنســبة  ،%1و قطــاع
المقــاوالت بنســبة  %1ايضــا .و مــن الجديــر بالمالحظــة ان غالبيــة المنشــآت الكبيــرة
نســبيا منتســبة لعضويــة الغرفــة التجاريــة.
الرســم البيانــي التالــي يوضــح تقســيم المنشــآت المنتســبة وفــق القطاعــات االقتصاديــة
المختلفــة فــي المحافظــة:
رسم بياني رقم «:»2

امــا بالنســبة للمنشــآت غيــر المنتســبة لعضويــة الغرفــة التجاريــة فتتفــاوت مــن حيــث
طبيعــة النشــاط االقتصــادي حيــث اظهــرت النتائــج ان معظــم المنشــآت ذات طابــع
تجــاري حيــث شــكلت المنشــآت التجاريــة غيــر المنتســبة مــا نســبته  %54مــن العــدد
الكلــي للمنشــآت غيــر المنتســبة ،يليــه قطــاع الخدمــات بنســبة  ،%28و القطــاع الصناعــي
بنســبة  ،%14ثــم القطــاع الحرفــي بنســبة  ،%2و القطــاع الزراعــي بنســبة  ،%1و اقــل
مــن  %1بقطــاع المقــاوالت.
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و يظهرالرســم البيانــي التالــي تقســيم المنشــآت غيــر المنتســبة وفــق القطاعــات االقتصادية
المختلفــة فــي المحافظة:
رسم بياني رقم «:»3
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2.2تحليل المؤشرات االحصائية الخاصة بالمنشآت المنتسبة و غير المنتسبة
لعضوية الهيئة العامة في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم
1نوع الملكية:

1-2

•بلغــت نســبة المنشــآت المنتســبة المســتأجرة  %53بينمــا بلغــت نســبة المملوكــة منهــا
 %46فــي حيــن ان  %1لــم يحــددوا طبيعــة الملكيــة.
•بلغــت نســبة المنشــآت غيــر المنتســبة المســتأجرة  %39بينمــا بلغــت نســبة المملوكــة
منهــا %61
كمــا اظهــرت نتائــج المســح فــإن نســبة المنشــآت المنتســبة المســتاجرة أكبــر مــن نســبة
تلــك المملوكــة اال ان نســبة المملوكــة تعتبــر كبيــرة ،و يرجــع هــذا الســتغالل المواطنيــن
الي مســاحة لتحويلهــا لمنشــأة اقتصاديــة لتحقيــق دخــل و توفيــر ثمــن االيجــارات .الالفــت
للنظــر ان المنشــآت غيــر المنتســبة لعضويــة الهيئــة العامــة اغلبهــا مملوكــة ،ممــا يــدل
علــى ان اغلبيــة القطــاع غيــر الرســمي او غيــر المنظــم هــو مــن المنشــآت العائليــة و
التــي تســعى الــى تجنــب اي اعبــاء ماليــة او زيــادة اي مصاريــف قــد تنتــج عــن اســتئجار
او رســوم انتســاب.

2-2

2عائلية او غير عائلية:

•اظهــرت نتائــج المســح ان  % 91مــن المنشــآت المنتســبة لعضويــة الغرفــة التجاريــة
عائليــة بينمــا  %9منهــا فقــط غيــر عائليــة.
•كذلــك فــان %97مــن المنشــآت غيــر المنتســبة عائليــة بينمــا  %3منهــا فقــط غيــر
عائليــة.
تعــزز نســبة المنشــآت العائليــة المنتســبة و غيــر المنتســبة األرقــام و اإلحصــاءات و
الدراســات الســابقة التــي تفيــد بــان معظــم المنشــآت العاملــة فــي فلســطين هــي منشــآت
صغيــرة و متوســطة و عائليــة ،و محافظــة بيــت لحــم ال تشــكل اســتثناء عــن هــذه القاعــدة،
و هــذا يؤكــد طبيعــة العالقــات االســرية فــي المجتمــع الفلســطيني و اهمية التكافل االســري
الــذي يشــكل شــبكة امــان نســبية ،و محدوديــة الخيــارات االخــرى فــي اغلــب االحيــان.
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3 3-2العضوية في مؤسسات اخرى:
• %86مــن المنشــآت االقتصاديــة المنتســبة لعضويــة الهيئــة العامــة للغرفــة التجاريــة
غيــر منتســبة الي مؤسســة اخــرى او اتحــاد او منتــدى ،فــي حيــن ان هــذه المنشــآت
تحصــل علــى التراخيــص الضروريــة مــن مؤسســات حكوميــة مثــل البلديــات و
المجالــس القرويــة ،الدفــاع المدنــي ،وزارة الماليــة ،وزارة االقتصــاد الوطنــي،
وزارة الصحــة ،و وزارة الســياحة.
• %94مــن المنشــآت غيــر المنتســبة لعضويــة الغرفــة التجاريــة ال تنتســب الي
مؤسســة اخــرى او اتحــاد او منتــدى (مثــل منتــدى رجــال االعمــال ،اتحــاد الحجــر
و الرخــام و غيرهــا)
اظهــر التحليــل االحصائــي ان مــا نســبته  %86مــن المنشــآت المنتســبة للغرفــة التجاريــة
غيــر منتســبة الي مؤسســة اخــرى او اتحــاد او منتــدى و هــذا يــدل علــى ان الغرفــة
التجاريــة هــي العنــوان االساســي للقطــاع الخــاص فــي المحافظــة ،و مــن ناحيــة اخــرى
يــدل علــى ان رســوم التراخيــص المختلفــة و رســوم االنتســاب للغرفــة التجاريــة
تكــون عبئــا ماديــا علــى اصحــاب المنشــآت ،االمــر الــذي يجعــل االنتســاب االختيــاري
لمؤسســات او جهــات اخــرى ليــس مــن ضمــن اولوياتهــم .امــا بالنســبة للمنشــآت غيــر
المنتســبة ،فــان معظمهــا غيــر منتســب الي جهــة اخــرى ،و هــذا متوقــع لعــدم انتســابها
باالســاس لعضويــة الغرفــة التجاريــة ،و هــذه الســمة مــن ســمات القطــاع غيــر الرســمي
او غيــر المنظــم ،حيــث تتجنــب معظــم المنشــآت االنتســاب الي جهــة و ذلــك للتخــوف
مــن زيــادة الرســوم و االعبــاء الماليــة و الضرائــب اضافــة الــى عــدم الدرايــة و التوعيــة
الكافيــة بضــرورة االنتســاب للجهــات الرســمية او التســجيل فيهــا .و تشــكل هــذه النســبة
فرصــة جيــدة للغرفــة التجاريــة لمحاولــة اســتقطاب هــذه المنشــآت لالنتســاب لعضويــة
الهيئــة العامــة.

4-2

4النوع االجتماعي للعاملين في المنشآت:

•ان مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل فــي محافظــة بيــت لحــم متدنيــة نســبيا و بلغــت
فقــط  %13.2مــن القــوى العاملــة .و بلغــت نســبة المنشــآت المنتســبة لعضويــة
الغرفــة التجاريــة المملوكــة مــن قبــل النســاء فقــط .%6
•كذلــك اشــارت النتائــج ان نســبة المنشــآت غيــر المنتســبة المملوكــة مــن قبــل الذكــور
بلغــت .%94
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تشــير التحليــات بانــه علــى الرغــم مــن انخفــاض مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل
( )%13.2اال انهــا تحتــل معظــم المناصــب االداريــة فــي المنشــآت االقتصاديــة المنتســبة
لعضويــة الغرفــة التجاريــة (بخــاف تلــك المنشــآت غيــر المنتســبة) و الســبب قــد
يعــود لعوامــل تتعلــق بالملكيــة العائليــة للمنشــآت و ليــس بســبب التطــور فــي المجتمــع
الفلســطيني ،بينمــا تنخفــض مشــاركة نســبة المــرأة بشــكل واضــح فــي القطــاع الزراعــي
بســبب محدوديــة هــذا القطــاع فــي محافظــة بيــت لحــم ،كمــا تنخفــض نســبة مشــاركتها
فــي القطــاع الصناعــي و يعــزى ذلــك لعوامــل اجتماعيــة تقلــل مــن مشــاركة المــرأة فــي
هــذا القطــاع.
و يعــود قلــة نســبة المنشــآت المملوكــة مــن قبــل النســاء للواقــع االجتماعــي و الثقافــة
الســائدة التــي تــرى عمــل الســيدات أنــه ثانــوي أو مكمــل ،و أن الرجــل هــو األســاس وبــأن
الحاجــة اإلقتصاديــة هــي التــي تدفــع النســاء للخــروج للعمــل وليــس كحــق مــن حقوقهــن،
وقــد يعــود هــذا لضعــف أو غيــاب السياســات الخاصــة بالنــوع اإلجتماعــي والقوانيــن
الحاميــة لحــق النســاء فــي المشــاركة اإلقتصاديــة ،حتــى فــي حــال ملكيتهــن للمنشــأة،
فانهــا فــي كثيــر مــن األحيــان قــد آلــت اليهــن بالوراثــة.

5 5-2االستيراد و التصدير:
٢-٥-١٢٢٢٢٢االستيراد
•اظهــرت نتائــج تحليــل االســتبيانات بخصــوص البنــد المتعلــق باالســتيراد و التصديــر
ان  %5فقــط مــن المنشــآت المنتســبة لعضويــة الغرفــة التجاريــة تســتورد مــواد خــام،
بينمــا تســتورد  %13مــن المنشــآت مــواد نصــف مصنّعــة ،و وجهــات االســتيراد
االساســية هــي :االردن ،اســرائيل ،اوروبــا ،الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،الصيــن
و تركيــا و دول اخــرى.
•كمــا ان مــا نســبته  %52مــن البضائــع المســتوردة للمنشــآت المنتســبة تاتــي مــن
خــال مينــاء حيفــا او اشــدود %10 ،مــن خــال جســر اللنبــي %9 ،مــن خــال
المطــار ،بينمــا لــم يفصــح  %29مــن المســتوردين عــن طريــق جهــة اســتيرادهم.
•و اظهــرت النتائــج ان اقــل مــن  %1فقــط مــن المنشــآت غيــر المنتســبة لعضويــة
الغرفــة التجاريــة تســتورد المــواد الخــام ،بينمــا تســتورد  %1مــن المنشــآت مــواد
مصنّعــة ،و وجهــات االســتيراد االساســية هــي االردن و اوروبــا و يبقــى ذلــك غيــر
مؤكــد بســبب عــزوف حوالــي %98مــن المبحوثيــن عــن االفصــاح عــن مصــادر
اســتيرادهم.
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•اشــارت نتائــج التحليــل ان  %45مــن البضائــع المســتوردة للمنشــآت غيــر المنتســبة
تاتــي مــن خــال مينــاء حيفــا او اشــدود %14 ،مــن خــال المطــار ،و  %9مــن خــال
جســر اللنبــي.

٢-٥-٢٢٢٢٢٢التصدير
• %9فقــط مــن المنشــآت المنتســبة للغرفــة التجاريــة تقــوم بالتصديــر ،و وجهــات
التصديــر االساســية مرتبــة حســب نســبها %50 :من الصــادرات تذهب الى اســرائيل،
 %18الــى االردن %10 ،الــى اوروبــا %9 ،الــى الواليــات المتحــدة االمريكيــة و %3
الــى دول عربيــة اخــرى ،و  %10لــم يفصحــوا عــن وجهــة التصديــر.
• %24مــن المصدريــن يصــدرون عــن طريــق جســر اللنبــي %12 ،مــن خــال
وكاالت شــحن و تخليــص %10 ،مــن خــال مينــاء اشــدود /حيفــا %5 ،مــن خــال
المطــار ،و %4مــن خــال وجهــات اخــرى ،امــا  %45لــم يفصحــوا عــن طريقــة
تصديرهــم.
• %1فقــط مــن المنشــآت غيــر المنتســبة لعضويــة الغرفــة التجاريــة تقــوم بالتصديــر،
و وجهــات التصديــر االساســية مرتبــة حســب نســبها %75 :مــن الصــادرات تذهــب
الــى اســرائيل %8 ،الــى االردن % 6 ،الــى اوروبــا %6 ،للواليــات المتحــدة ،و  %5لــم
يفصحــوا عــن وجهــة التصديــر.
كغيرهــا مــن الــدول الناميــة و دول العالــم الثالــث ،تتفــوق نســبة الــواردات فــي فلســطين
علــى نســبة الصــادرات بســبب عــدم االكتفــاء الذاتــي و محدوديــة االنتــاج الصناعــي و
الزراعــي ،و ال يختلــف الوضــع كثيــرا فــي محافظــة بيــت لحــم ،فــان الــواردات تفــوق
الصــادرات ،يضــاف الــى ذلــك ان فلســطين تختلــف عــن الــدول الناميــة االخــرى بــان
معيقــات االســتيراد ال تقــل عــن معيقــات التصديــر ،حيــث كانــت اهــم معيقــات االســتيراد
حســب نتائــج المســح الميدانــي :المعابــر التجاريــة ،التكلفــة ،التفتيــش االمنــي ،المواصفات
و المقاييــس االســرائيلية ،و اضرابــات الموانــىء ،امــا اهــم معيقــات التصديــر فتلخصــت
بارتفــاع التكلفــة ،اجــراءات التصديــر ،و المواصفــات و المقاييــس الدوليــة.
الرســوم البيانيــة التاليــة توضــح اهــم معيقــات االســتيراد التــي تواجههــا المنشــآت المنتســبة
و غيــر المنتســبة:
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رسم بياني رقم «:»4

رسم بياني رقم «:»5

مــن ناحيــة اخــرى ،اظهــرت النســب المذكــورة اعــاه ان وجهــة االســتيراد و التصديــر
الرئيســية هــي اســرائيل و هــذا يــدل علــى ان حجــم التبعيــة االقتصاديــة و النســب العاليــة
العتمــاد النشــاط االقتصــادي الفلســطيني علــى الجانــب االســرائيلي ،و ان كال الطرفيــن
بحاجــة لآلخــر اقتصاديــا.
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6المعابر التجارية:

•تشــير نتائــج تحليــل اجابــات المنشــآت االقتصاديــة فــي محافظــة بيت لحــم بخصوص
موضــوع المعابــر التجاريــة الــى ان  %37مــن المص ّدريــن المنتســبين يســتخدمون
حاجــز شــارع ( 60النفــق) ،بينمــا يســتخدمه مــا نســبته  %49مــن غيــر المنتســبين
مــع االخــذ بعيــن االعتبــار ان هــذا الحاجــز يســتخدم لمــرور منتجــات قطــاع صناعــة
الحجــر و الرخــام.
• %34مــن المص ّدريــن المنتســبين يســتخدمون معبــر ترقوميــا ،بينمــا يســتخدمه مــا
نســبته  %26مــن غيــر المنتســبين.
• %29مــن المصدريــن المنتســبين يســتخدمون معابــر اخــرى (حوســان ،حاجــز
 ،300الكونتينــر ،و غيرهــا) ،بينمــا يســتخدم  % 25مــن المصدريــن غيــر المنتســبين
معابــر اخــرى.
علــى الرغــم مــن ان ســلطات االحتــال قــد حــددت معبــر ترقوميــا كمعبر تجــاري للجنوب
يخــدم محافظتــي بيــت لحــم و الخليــل اال ان النتائــج اعــاه تشــير الــى ان المص ّدريــن
فــي محافظــة بيــت لحــم يتجنبــون معبــر ترقوميــا و يســتخدمون طرقــا اخــرى لتصديــر
المنتجــات تجنبــاً لزيــادة التكلفــة والجهــد ،والوقــت الــذي يســتغرقه عبــور معبــر ترقوميــا .
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7المعيقات التجارية:

لقــد كانــت نتائــج تحليــل المعيقــات التجاريــة للمنشــآت فــي محافظــة بيــت لحــم للمنتســبين
و غيــر المنتســبين علــى النحــو التالــي:
ا -اهم المعيقات التجارية للمنتسبين حسب النسب:
• %32يــرون ان عــدم االســتقرار السياســي و االقتصــادي يشــكالن عائقــا امــام
المنشــآت الصغيــرة و المتوســطة.
• %24يرون ان المعابر التجارية تشكل عائقا.
• %18يرون ان شروط الحصول على المواد الخام معيقا.
• %26يــرون معيقــات اخــرى مثــل عــدم تطبيــق القوانيــن و التشــريعات ،و ارتفــاع
اســعار البنيــة التحتيــة.
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ب -اهم المعيقات التجارية لغير المنتسبين حسب النسب:
• %32يــرون ان عــدم االســتقرار السياســي و االقتصــادي يشــكالن عائقــا امــام
المنشــآت الصغيــرة و المتوســطة.
• %25يرون ان الحصول على المواد الخام معيقا.
• %17يرون ان المعابر التجارية تشكل عائقا.
• %26يذكــرون معيقــات اخــرى مثــل عــدم تطبيــق القوانيــن و التشــريعات ،و ارتفــاع
اســعار البنيــة التحتيــة.
نالحــظ ان اهــم المعيقــات التــي ذكرهــا اصحــاب المنشــآت المنتســبة و غيــر المنتســبة
متجانســة فهــي تتعلــق بشــكل مباشــر بممارســات االحتــال ،و بغيــاب تطبيــق القانــون و
التشــريعات.

8-2

8معيقات تواجهها المنشآت بشكل عام:

اضافــة الــى المعيقــات المذكــورة ســابقا ،بيّنــت نتائــج المســح الميدانــي ان اهــم المعيقــات
التــي تواجههــا المنشــآت بعــد تلــك المرتبطــة بالمنافســة فيمــا بينهــا ،هــي محدوديــة
التخطيــط االســتراتيجي ،و محدوديــة وجــود انظمــة ماليــة او اداريــة مهنيــة ،و هــذا
متوقــع حيــث ان معظــم هــذه المنشــآت صغيــرة و متوســطة و صغيــرة جــدا و معظمهــا
منشــآت عائليــة ،و معظــم القائميــن عليهــا مــن «المدرســة القديمــة» التــي تثــق اكثــر
بالمحاســبة اليدويــة و انظمــة االدارة النمطيــة وال تتبــع االســاليب الحديثــة فــي الترويــج
او التواصــل.

9 9-2عالقة المنشآت المنتسبة و غير المنتسبة مع المؤسسات
العامة و الخاصة و مؤسسات المجتمع المدني:
تظهــر نتائــج المســح الميدانــي ان العالقــة محــدودة جــدا بيــن المنشــآت و المؤسســات
الخاصــة و العامــة و مؤسســات المجتمــع المدنــي و ان العالقــات تكــون فقــط باطــار
المعامــات الهامــة و الضروريــة خاصــة مــع المؤسســات العامــة و البنــوك و شــركات
التاميــن.
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3.3خاتمة
علــى الرغــم مــن الوضــع السياســي الراهــن اال ان القطــاع الخــاص فــي المحافظــة شــهد
فــي اآلونــة االخيــرة حركــة قويــة فــي فتــح محــات تجاريــة جديــدة ،و هــذا التوجــه
منطقــي فــي ظــل ممارســات االحتــال التــي تحــد مــن حركــة المواطنيــن و ال تســمح لهــم
بالدخــول للعمــل فــي اســرائيل و محدوديــة عــدد التصاريــح و الممارســات االخــرى ،ممــا
جعــل الكثيــر مــن المواطنيــن يفكــرون فــي اســتثمار مدخراتهــم فــي فتــح محــات تجاريــة
جديــدة بعضهــا ينجــح و بعضهــا االخــر يضطــر لالغــاق بعــد فتــرة ،و يعــود هــذا لعــدة
اســباب منهــا تكــرار نفــس النشــاطات االقتصاديــة و تركــز عــدد كبيــر منهــا فــي منطقــة
محــددة ،و للمســاعدة فــي توجيــه المســتثمرين لفــرص اســتثمارية مجديــة عملــت الغرفــة
التجاريــة الصناعيــة مــن خــال المســح الميدانــي الــى تحديــد عــدد المنشــآت فــي كل مدينــة
و قريــة مــن قــرى محافظــة بيــت لحــم حســب نشــاطها االقتصــادي .ان عــدد المنشــآت
سيســاعد الباحثيــن عــن فــرص اســتثمارية و تحديــد مــا اذا كان المشــروع مجــدي ،وذلــك
مــن خــال تحليــل عــدد المنشــآت القائمــة و كثافــة الســكان فــي كل منطقــة.
تجــدر االشــارة هنــا الــى ان هــذا المســح الــذي انتهــى بشــهر كانــون اول  ،2015بحاجــة
الــى تحديــث بشــكل مســتمر ،لرصــد الحركــة المســتمرة فــي فتــح منشــآت جديــدة و اغــاق
بعضها .
تعتبــر مدينــة بيــت لحــم وجهــة ســياحية مميــزة الهميتهــا الدينيــة و التاريخيــة كونهــا مــكان
والدة الســيد المســيح ،و علــى الرغــم مــن الركــود الســياحي الــذي تعانــي منــه المحافظــة
فــي اآلونــة االخيــرة وبعــض االحتــكارات التــي يعانــي منهــا القطــاع الســياحي اال ان
هــذا القطــاع مــن القطاعــات الواعــدة فــي محافظــة بيــت لحــم و قــد ينمــو بشــكل كبيــر
و مفاجــىء بحــال تحســن الوضــع السياســي ،و بالتالــي بحاجــة الــى اســتثمارات اكبــر و
افــكار لمشــاريع ســياحية جديــدة .مــن الجديــر بالذكــر انــه يوجــد فــي محافظــة بيــت لحــم
االن  44فندقــا و  9مــا زالــت فــي مرحلــة البنــاء.
و مــن القطاعــات االخــرى التــي تلعــب دورا هامــا فــي المحافظــة هــو قطــاع الخدمــات
خاصــة الخدمــات البنكيــة و المصرفيــة؛ فهنــاك عــدة فــروع للبنــوك فــي المحافظــة تلبــي
معظــم احتياجــات الســكان و تســهل تعامالتهــم الماليــة و ترصــد مبالــغ لالقــراض لدعــم و
تطويــر المؤسســات الصغيــرة و المتوســطة بشــروط ميســرة.
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و مــن القطاعــات الصناعيــة المزدهــرة فــي المحافظــة قطــاع صناعــة الحجــر و الرخــام،
حيــث يعتبــر الحجــر مــن اهــم الصــادرات الفلســطينية و يتمتــع بصيــت جيّــد بســبب
جودتــه ،و علــى الرغــم مــن ارتفــاع اســعاره مقارنــة مــع اســعار الحجــر التركــي او
المصــري او الصينــي اال انــه مطلــوب بكثــرة بســبب صالبتــه و الوانــه المميــزة.
يالحــظ مــن نتائــج المســح الميدانــي فــي الملحــق رقــم « »1توافــر اعــداد كبيــرة مــن
البقــاالت ،محــات االلبســة ،الخضــار و الفواكــه ،بيــع اللحــوم ،النثريــات ،االلعــاب ،و
المطاعــم ،و ذلــك طبيعــي بســبب ارتفــاع االقبــال علــى المــواد االســتهالكية ،و بالتالــي
ننصــح المســتثمرين بالبحــث عــن افــكار جديــدة الســتثماراتهم.
كمــا ننصــح المســتثمرين ذوي رؤوس االمــوال الكبيــرة بفتــح مصانــع لتشــغيل االيــدي
العاملــة و تقليــل نســبة البطالــة ،و التوجــه لصناعــة منتجــات مطلوبــة وال تعانــي مــن
منافســة كبيــرة مــن المنتجــات المســتوردة ،و يشــار هنــا الــى وجــود منطقــة صناعيــة
مجهــزة ببنيــة تحتيــة مثاليــة فــي محافظــة بيــت لحــم الحتضــان المشــاريع الصناعيــة.
للحصــول علــى ارشــادات و استشــارات محــددة بخصــوص االســتثمارات باالمــكان
التوجــه بشــكل مباشــر لغرفــة تجــارة و صناعــة محافظــة بيــت لحــم ،حيــث بامــكان الطاقــم
المختــص توجيــه المســتثمر التخــاذ القــرار المناســب بخصــوص طبيعــة اســتثماراته.
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ملحق رقم «:»1

مجمــوع المنشــآت المنتســبة و غيــر المنتســبة ألهــم النشــاطات االقتصاديــة فــي محافظــة
بيــت لحــم
النشاط االقتصادي

مجموع المنشآت المنتسبة وغير المنتسبة

اتصاالت (بيع اجهزة خلوية)

79

اثاث مستعمل

108

احذية

90

ادوات منزلية

107

استشارات هندسية

12

استوديو

37

اشغال ستانلس

3

اصالح دراجات هوائية

2

اصالح مجوهرات

2

اصالح هياكل السيارات (بودي و دهان)

30

اطارات (بناشر)

40

اقمشة وقطنيات

7

البيع بالتجزئة للسجاد والبسط

39

مشغل المنيوم

79

الوقود والغاز المعبأ للمنازل و محطات المحروقات

22

انتاج العروض المسرحية

2

انتاج وتصنيع وخياطة االقمشة وااللبسة
وتصليح المالبس (خيّاط)

٤٣

انشطة اخرى للترفيه (منتزهات)

10

انشطة ادارية

1

انشطة االمن الخاصة

1

انشطة العمل االجتماعي

2

انشطة تقديم الرعاية للمسنين

6

انشطة تواصل اجتماعي وتوجيه االطفال

1

انشطة دعم مساندة للتعليم

40
15

انشطة رعاية ضحايا الكوارث والالجئين

1

انشطة صالونات التدليك

1

محمص وبقالة

1030

بالستيك

5

بيع اثاث منزلي

43

بيع اخشاب

20

بيع االثاث (المكتبي)

24

بيع االلبسة الجاهزة (نوفوتيه)

449

بيع الزهور والنباتات

5

بيع السيارات المستعملة

31

بيع الكهرباء للمستهلكين (شركة الكهرباء)

1

بيع اللحوم

247

بيع الهدايا والتحف والنثريات وااللعاب

227

بيع تمديدات كهربائية

1

بيع قطع ادوات صحية

68

بيع قطع سيارات

113

بيع لوازم الخياطة

3

بيع مواد بناء

162

بيع مواد تنظيف

17

تاجير اثاث واواني وادوات اخرى

24

تاجير السيارات

22

تاجير معدات تشييد والهندسة

1

تاجير ملبوسات (فساتين عرائس و سهرة)

10

مكتب تأمين

26

تجهيزات كهربائية

138

تشغيل قاعات االفراح

19

تصليح احذية

6

تصليح محركات (ميكانيكي سيارات)

318

16

تعليم مهني

13

حبوب واعالف

25

حضانة اطفال

20

حطب نار

7

خدمات مصرفية

44

خدمات نت واذاعات

23

خرسانة

8

خضار وفواكه

144

خيزران

1

دراسات اقتصادية

2

دعاية واعالن

16

دورات كمبيوتر

1

ديسكات مناشير

8

ديكور

16

زجاج

16

زيوت وفالتر للسيارات

90

ساعات

6

سمسرة االراضي (مكتب عقاري)

1

سياحة وسفر

32

شحن وتخليص

12

صالونات وتجميل (غير شاملة صالونات الحالقة الستاتي
و الرجالي النها تتبع نقابة صالونات التجميل و الحالقة)

17

صناعة ادوية

1

صناعة البشاكير

1

صناعة البالط

3

صناعة الحلويات

43

صناعة الدهانات

2

صناعة الشمع

3

صناعة الصهاريج واالوعية المعدنية

1
17

صناعة الطوب

12

صناعة غليات ورديترات التدفئة المركزية

4

صناعة مشاتيح

5

صناعة مالبس و نسيج

44

صناعة منتجات كيماوية متنوعه

4

صناعة وبيع الحجر

267

صيانة ادوات منزلية

47

صيانة واصالح اجهزة الحاسوب

6

عصارة زيتون

8

فنادق و نزل سياحية

44

كسارات

7

كمبيوتر

141

لوازم حدادين ونجارين

14

مجوهرات

36

محددة

133

مخابز

84

مخرطة

39

مدارس سياقة

32

مستشارون وادارة مشاريع

3

مستلزمات رياضية

7

مستلزمات طبية

12

مسك حسابات (مدقق حسابات)

14

مشروبات (روحية او غازية او خفيفة)

113

مصنع كحول

1

مطابع

28

مطعم

256

معدات ثقيلة

4

مغسلة (دراي كلين)

11

18

مقاوالت وتعهدات

24

مكتب خدمات عامة

20

منتجات الكسارات

11

منتجات زراعية

100

منجد
ّ

23

منجرة

226

مواد تجميل

51

مواد كيماوية

6

مواقف سيارات

35

نادي رياضي

42

نحت (صناعة تحف)

94

نظارات طبية و شمسية

15

ورق وكرتون

5

مشحمة سيارات (غسيل سيارات)

١٥

المجموع

٦٣٧٤

19

الملحق رقم « :»1مجموع المنشآت المنتسبة و غير المنتسبة ألهم النشاطات
االقتصادية في محافظة بيت لحم

15

الملحق رقم « :»2الرسومات البيانية
رسم بياني رقم « :»1العدد الكلي للمنشآت في المحافظة (المنتسبة و غير المنتسبة) 4
رسم بياني رقم « :»2المنشآت المنتسبة مقسمة وفق القطاعات االقتصادية

5

رسم بياني رقم « :»3المنشآت غير المنتسبة مقسمة وفق القطاعات االقتصادية

6

رسم بياني رقم « :»4اهم معيقات االستيراد التي تواجه المنشآت المنتسبة

10

رسم بياني رقم « :»5اهم معيقات االستيراد التي تواجه المنشآت غير المنتسبة

10

الملحق رقم « :»3الجداول
جدول رقم « :»١توزيع المنشآت المنتسبة و غير المنتسبة على القطاعات
االقتصادية المختلفة
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