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بيع المجوهرات الثمينة
يوجد زف محافظة بيت لحم ما يقارب  40محل لبيع ر
وشاء الذهب والفضة ومشاغل للتصليح و 3مشاغل لتصنيع
ز
الذهب للسياح فقط وليس للسوق المحل ،ويتضمن هذا النشاط جميع المنشآت الت تعمل ف مجال صناعة وبيع
الذهب والفضة.
الت تواجه نشاط بيع المجوهرات الثمينة
أبرز المشاكل والمعيقات ي
ز
ز
 .1عدم وجود جسم تمثيل ومرجع ألصحاب المنشآت العاملة ف هذا المجال (يوجد اتحاد ويوجد نقابات ف بع
المحافظات).
ً
جدا من محالت بيع ر
وشاء الذهب والفضة زف محافظة بيت لحم ال االتحاد (تقريبا 12
 .2انتساب عدد محدود
ّ
محل فقط) وبالتال فإن هذا القطاع غن منظم وبحاجة إل ضبط.
ز
.3
تلنم مشاغل ومصانع الذهب فقط باالنتساب ال االتحاد استنادا للقانون وتدفع رسوم سنوية بقيمة  200دوالر
أمريك ،أما محالت البيع فه غن ز
ملنمة باالنتساب بسبب وجود ثغرة بالقانون.
ر
 .4المضاربة والمنافسة باألسعار ز
متغن ومرتبط
بي التجار واختالف سعر الغرام لنفس العيار ،فسعر الذهب
بالبورصة وهامش الرب ح يختلف من تاجر آلخر.
 .5انتشار ظاهرة النوي ج لقطع ذهبية عل صفحات الفيسبوك (صورة القطعة ،العيار ،الوزن) بأسعار أقل من سعر
السوق.
 .6انتشار ظاهرة عرض وبيع ما ُيعرف بالذهب الروس زف بع
 .7الذهب ال يستورد ،بل ر
ز
الفلسطيت من اشائيل والخارج ،حيث تعمل السلطة الوطنية
يهرب ال السوق
محالت الذهب ،والذي هو فعليا ليس ذهبا.

النظر عن مصدره ،فيوجد الكثن من الذهب

الفلسطينية عل دمغ الذهب وتحصيل الرسوم عل ذلك فقط بغ
ر
المهرب والذي سعره أقل من السعر الرسم ،وما أن يتم دمغه من مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التابعة
ز
ز
قانون.
الوطت يصبح الذهب
لوزارة االقتصاد
تعتن السلطة الوطنية الذهب الخام مادة ادخارية ال تخضع ز
.8
لرصيبة القيمة المضافة والرسوم ،وعل الرغم من
ر
ذلك تقوم بع األجهزة األمنية مثل الضابطة الجمركية بعمل تفتيش عل هذا القطاع علما أن هذا الجهاز ليس
له سلطة أمنية عل محالت الذهب ،كما يقوم أفراد الجهاز بطلب اظهار التاجر للفواتن ز
الرصيبية علما أن الذهب
ر
ال يخضع ز
المخولة قانونيا فقط للتفتيش
للرصيبة اإلضافية ،فتاجر الذهب يدفع فقط زضيبة دخل ،علما أن الجهة
ز
الوطت.
ه مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التابعة لوزارة االقتصاد
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 .9عدم معرفة تجار الذهب بالخدمات الت تقدمها الغرفة التجارية ،فانتساب البع

ال الغرفة هو فقط للحصول

عل خدمة الترصي ح التجاري.
 .10تجار الذهب يضطروا ر
ز
ائيليي ويدفعوا زضيبة  %17للتاجر االشائيل حت
لشاء فواتن ذهب من التجار االش
يعتن الذهب سلعة ويفرض عليه
يتمكنوا من التقديم لمعاملة الترصي ح التجاري ،علما أن القانون االشائيل ر
الفلسطيت يعتن الذهب نقد وبالتال ز
ز
زضيبة ال  %17زف ز
معف من زضيبة ال .%17
حي أن القانون
ر
 .11خسارة المواطن عند بيعه الذهب المحجر ر
أكن من خسارته عند بيع الذهب الخالص وذلك بسبب خصم وزن
الحجر من سعر غرام الذهب ،مما يؤدي ال خالفات ز
بي البائع والمشني واتهام تجار الذهب بالغش واالستغالل.
 .12بع التجار يقوموا بإيهام المواطن بأن قطعة الذهب صناعة أجنبية (هندي ،سنغافوري ،ترك ).وتباع بأسعار
أجنت ،والفرق بينهما يكمن زف أن المصنعية زف المحل
عالية ،وه بحقيقة األمر صناعتها فلسطينية وتصميمها ر
واألجنت تناوح ز
بي ( )10-6دوالر.
منخفضة (نصف دينار-دينارين)
ر
 .13يتعمد بع

ز
ز
تجهن (كسوة األعراس) إذ يقومون ببيع جزء
المواطني خاصة عند
تجار الذهب بغش وتضليل

من المصوغات المعروضة ،غن مدموغة بالدمغة الفلسطينية.
ز
المواطني يصطدمون بزيادة سعر الغرام من الذهب تحت مسم "المصنعية" عند كتابة الفاتورة من
 .14كثن من
قبل محل الذهب.
 .15ال يوجد تمثيل لهذا النشاط االقتصادي زف اللجان القطاعية الخاصة بالغرفة التجارية.
 .16ال تقوم الغرفة التجارية بتعميم المعارض الدولية الت يتم تنظيمها ضمن اختصاص هذا القطاع.
ر
 .17يوجد حاجة زف محافظة بيت لحم لوجود ر
متخصص زف مجال
كلية تعليمية بإمكانيات متقدمة لمنح دبلوم
الصياغة والتصميم.
ز
 .18ال يوجد مصنع للذهب المحل ف محافظة بيت لحم ،فهناك فرصة استثمارية حقيقية إلنشاء مصنع بحيث
عن الحدود.
يكون االنتاج للسوق المحل وليس للتصدير بسبب صعوبة اخراج الذهب ر
 .19ال يتم تنظيم دورات متخصصة ألصحاب مشاغل صياغة وصيانة الذهب زف مجال التصميم زف محافظة بيت
لحم.
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المقتحات والحلول:

ز
يعتن نوع من أنواع الغش.
 .1منع بيع الذهب الروس ف محالت بيع الذهب والمجوهرات ألنه ر
 .2تكثيف الرقابة من جهات االختصاص (وزارة االقتصاد – مديرية دمغ ومراقبة المعادن ،مؤسسة المواصفات
والمقاييس ،مؤسسة الموازين) عل محالت الذهب.
 .3تصويب نموذج الفاتورة ،بحيث تكون فاتورة رشاء الذهب واضحة ومفصلة للمواطن ،وفيها خانة سعر غرام
الذهب الخام وسعر غرام الذهب بعد التصنيع ،ونوع صناعة المصاغ (محل أو أجنت) ز
وضورة زيادة وع المواطن
ر
حول زضورة تدقيق تفاصيل الفاتورة.
ز
 .4تشكيل لجنة قطاعية خاصة ف غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لنشاط بيع وصناعة المجوهرات الثمينة
تابعة اما للجنة التجارية أو اللجنة الصناعية .أو انضمام أحد تجار هذا القطاع لعضوية اللجان القائمة.
 .5جمع المعلومات حول المعارض الدولية المتخصصة زف الصياغة وتعميمها عل أعضاء هذا القطاع.
 .6تنظيم دورات متخصصة زف مجال التصميم والصياغة.
ز
المواطني لتجنب رشاء الذهب المحجر (خصوصا كسوة األعراس) ألن خسارته عند بيعه مستقبال أعل
 .7توعية
زف ظل خصم التجار لوزن المحجر من سعر غرام الذهب.
 .8زيادة الوع لدى المجتمع ز
لرصورة التحقق عند رشاء الذهب من وجود الدمغة الفلسطينية عل المصوغات والت
تحمل " قبة الصخرة" ،وأن ُيسأل صاحب المحل عن سعر الغرام جاهز بالمصنعية.

الت تواجه نشاط بيع األجهزة الكهربائية واألدوات المتلية:
أبرز المشاكل والمعيقات ي
 .1عدم مقدرة أصحاب المحالت التجارية ممارسة نشاطهم االقتصادي لمدة شهرين (خالل جائحة كورونا) مع
االستمرار زف دفع أجور العمال كاملة.
 .2الشيكات المرتجعة.
ً
 .3تراجع نسبة المبيعات ر
ز
للمعروفي
ألكن من  %80بسبب البيع نقدا ،حيث أن البيع عن طريق الشيكات يكون
لديهم.
الكنى فإن هذه ر
الشكات ،وبخصوص ر
 .4عدم القدرة عل االستناد لعدم توفر السيولة لدى ر
الشكات لديها
الشكات ر
حاجتها من البضائع وليست بحاجة لالستناد.
ز
االلنامات الخاصة باإليجارات والطلب بدفعها كاملة.
 .5عدم تساهل أصحاب العقارات بجدولة
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ً
 .6تحصيل الشيكات الراجعة ضعيف جدا خالل وبعد فنة جائحة كورونا ،لذا َّتم االتفاق مع الزبائن أصحاب الشيكات
الراجعة عل تسديدها بعد عام كنوع من التسهيالت.

المقتحات والحلول:
 .1منح تسهيالت ألصحاب المحالت من البنوك كالقروض مع تقليل نسبة الفائدة للنهوض من جديد.
 .2إيجاد آلية وتسهيالت خاصة باالستناد ز
برصائب منخفضة.
 .3مساندة أصحاب العقارات ومنح تسهيالت للمستأجرين غن المالك.
الت تواجه نشاط بيع المواد الغذائية والتموينية
أبرز المشاكل والمعيقات ي
انخفاض الطلب عل الكثن من السلع نتيجة تغين سلوك المستهلك واتجاهه للطلب عل سلع أخرى األمر الذي
أدى إل انتهاء صالحية الكثن منها مما اضطر اصحاب المحالت إل اتالفها مما تسبب لهم زف خسائر مادية ونقص
زف السيولة النقدية حسب ما أشار به السيد فتح الرمالوي.

الت تواجه نشاط بيع الخضار والفواكه
أبرز المشاكل والمعيقات ي
 .1عدم وجود قواعد لألسعار (تسعنة موحده من ِقبل وزارة االقتصاد)
 .2تكاليف تشغيلية عالية
 .3تكلفة النقل
 .4الشيكات المرتجعة
 .5ارتفاع اسعار ُمنتجات المزارع الفلسطينية

المقتحات والحلول
 .1التواصل مع البلدية لتخفيف االيجارات عل اصحاب المحال خاصة زف منطقة السوق المركزي فقط فنة 4
شهور من الطوارئ.
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ُ
 .2تخفيف نسبة ز
الرصيبة السنوية واعادة النظر فيها وتخفيف زضيبة النفايات عل التجار خاصة فنة إعالن
الطوارئ.

الت تواجه نشاط بيع الدواجن واللحوم
أبرز المشاكل والمعيقات ي
ً
 .1ال يوجد تنسيق ما ز
بي وزارة الصحة وبيت ايل لرخص استناد اللحوم حيث يتم االستناد حاليا عن طريق رشكات
إشائيلية.
ز
 .2انخفاض المبيعات بنسبة  %50زف الفنة الواقعة ما ز
وتدن مستوى الطلب
بي 2020/5/15 – 2020/3/5
عليها ثم ارتفاع المبيعات ابتداء من  2020/5/15بنسبة  %70حت هذا التاري خ.
 .3قيام بع

التجار بالتالعب وخف

أسعار اللحوم والدواجن األمر الذي أدى إل ز
تدن كبن زف األرباح لدى الكثن

من أصحاب المحالت.

المقتحات والحلول :زضورة تشديد الرقابة عل االسعار من ِقبل وزارة االقتصاد للتصدي للتجار الذي يتالعبون
باألسعار.

الت تواجه قطاع المحروقات – محطات الوقود والغاز:
أبرز المشاكل والمعيقات ي
محطات تعبئة الغاز
ً
ز
المواطني ال المحطات بسبب االغالقات الت فرضتها
انخفاض نسبة المبيعات بشكل كبن نظرا لصعوبة وصول
الحكومة الفلسطينية.
محطات تعبئة الوقود
 .1انخفاض المبيعات بنسبة  %90خالل االزمة بسبب االغالقات الت فرضتها الحكومة الفلسطينية.
ً
 .2اضار هيئة البنول عل دفع ثمن الوقود نقدا رغم أن البنوك كانت مغلقه وال يوجد لدى أصحاب المحطات
مبالغ نقديه كافيه للدفع.
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 .3خسائر كبنه ألصحاب محطات الوقود بسبب انخفاض سعر الوقود وتحميلهم فرق السعر عن الكميات
الموجودة لديهم.

الت تواجه نشاط تجارة وصناعة األثاث المت يل
أبرز المشاكل والمعيقات ي
 .1انخفاض نسبة المبيعات ال %80بسبب تأجيل االعراس زف المحافظة.
 .2مشكلة الشيكات المرتجعة الت بلغت نسبتها .%70
ً
ً
ز
خوفا من عدم تسديدها ر
والشاء والبيع نقدا فقط.
 .3عدم قبول الشيكات من قبل الموردين ف الفنة الحالية
 .4عدم القدرة عل تغطية المصاريف التشغيلية من أجور عمال وايجارات للمحالت وفواتن كهرباء.
 .5نقص السيولة النقدية لدى أصحاب المحالت وعدم مقدرتهم عل االستناد من الخارج ،لقيامهم بتسديد
الشيكات عن الزبائن للموردين.
 .6اضطرار العديد من المحالت لبيع األثاث بسعر التكلفة أو أقل لتسديد ز
الناماتهم مع الموردين.
المقتحات والحلول:
ر
المتعنة بجدولة ديونها ومالحقتهم لتسديد ز
الناماتهم ،الن دور
 .1إيجاد حلول مع المحاكم بحيث تلزم الناس
المحكمة يقترص عل تسليم التبليغ فقط.
للمواطني لزيادة القدرة ر
ز
الشائية.
 .2عل الغرفة التجارية الضغط عل سلطة النقد للقيام بإصدار شيكات
الت تواجه نشاط تجارة وصناعة المالبس واالحذية
أبرز المشاكل والمعيقات ي
تجارة األحذية
لم يتم ِذكر أي ُمشكلة تواجههم قبل انتشار فايروس كورونا بحيث كانت األوضاع العامة جيدة ولم يطرأ أي ُمعيقات
اما بخصوص فنة كورونا وما بعدها تم حرص ُ
المعيقات ب ضعف القوة ر
ز
للمواطني بسبب الحالة االقتصادية
الشائية
العامة.
المقنحات والحلول :المعروضات وتقليل األسعار عل ُ
المستهلك.
صناعة المالبس
 .1نقص األيدي العاملة زف مجال الخياطة.
 .2عدم كفاءة األيدي العاملة المتوفرة.
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ُ .3
المنافسة العالية ز
بي المشاغل.
 .4ضعف دور اتحاد النسيج.
ز
تم طرح حل لنقص االيدي العاملة وه تنفيذ ورشات وبرامج تدريبية للشباب والفتيات لبناء قدراتهم ف مجال
الخياطة مما سيعمل عل زيادة كفاءتهم وخلق فرص عمل أفضل لهم.
تجارة األلبسة الجاهزة
ُ
ز
الوطت بحيث ُيحبذ من ِقبل
 .1عدم وجود ساعات عمل ُمعينة يتم فرضها عل التجار من ِقبل وزارة االقتصاد
ُ
التجار أن يكون ُهناك ساعة ُمعينة يتم فيها إغالق جميع المحال التجارية.
ُ .2رسوم األرضية باهظة الثمن زف الميناء.
 .3انخفاض القوة ر
الشائية واالقبال عل رشاء المالبس بسبب الوضع االقتصادي الصعب الذي تمر به محافظة
بيت لحم واتجاههم للن ز
كن عل السلع األساسية.

أبرز المشاكل والمعيقات الت تواجه نشاط تجارة وصناعة التحف ر
الشقية( :مح الت الهدايا السياحية ،مشاغل الصناعات
ي
الحرفية الت تعمل بخشب الزيتون والصدف وسكب المعادن ،وصناعة الفخار والسناميك ،والمطرزات)
 .1توقف تصدير المنتجات الخاصة بعيد الفصح المجيد بالكامل الت كان من المقرر تصديرها ال الواليات المتحدة
االمريكية ،وألمانيا مما أدى إل تكدس البضائع داخل المشاغل.
 .2الشيكات المرتجعة وعدم قدرة أصحاب المشاغل عل تحصيلها.
 .3توقف عدد كبن من عمال المشاغل عن العمل مع ز
النام أصحابها بدفع الرواتب والذي سبب عبئا عليهم.
 .4ارتفاع أسعار المواد الخام من خشب زيتون وصدف.
 .5فرض معيقات من قبل سلطة النقد الفلسطينية عل أصحاب المشاغل للحصول عل دفاتر شيكات.
ز
ز
االلنامات الت تنتب
المالكي بتأجيل
 .6عدم تساهل أصحاب العقارات مع أصحاب المشاغل المستأجرين غن
عليهم أو منحهم فنة سماح لتسديدها.

المقتحات والحلول:
ً
أسبوعيا ً
بناء عل االمكانيات الت يستطيع صاحب المشغل ان
 .1إعادة تشغيل العمال زف المشاغل من  3-2أيام
يتحملها والفنة الت يستطيع الصمود بها ،حيث أن ذلك أفضل من إيقاف هؤالء العمال عم العمل بشكل كامل.
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 .2صياغة عقد بالتعاون مع وزارة العمل زف الفنة الواقعة ما ز
بي ( 2020-4-1وحت نهاية عام  )2022تحت مسم
(عقد عمل طوارئ بحيث ال ز
يلع العقد األساس.
 .3ضف مستحقات شهرية لهذا القطاع كنوع من المساعدة لهم لتخط هذه االزمة.
َّ
ز
 .4منح تسهيالت مالية من قبل سلطة النقد الفلسطينية للقطاع الحرف باعتبار أن أرباحه بسيطة ويعتمدون عل
ز
ز
رئيسيي وهما (عيد الفصح المجيد وعيد الميالد المجيد) ،وأغلب مبيعاتهم بشيكات مؤجلة وديون
موسمي
ز
العامي  2020و.2021
حيث أن معظمها سيتم ضفه خالل
 .5االعفاء من ز
الرصائب وخاصة زضيبت الدخل والقيمة المضافة لمدة  4اعوام اي لنهاية عام .2023
ز
الفلسطيت بحسب الوزارات المختصة عن هذه االعوام (فقط دفع وصل
 .6اإلعفاء من الناخيص الواردة بالقانون
ز
قانون).
بقيمة  1شيكل إلثبات وجوب وجود ترخيص
ز
التأمي عل التعاون وتقليل نسبة القسط للنصف كون العمال يعملون بشكل جزن زف هذه المشاغل
 .7حث رشكات
علما بان كافة المشاغل كانت مغلقة من  2020-3-5وحت نهاية شهر  2020-4زف محافظة بيت لحم وذلك
ز
التامي ايضا الغاء هذه الفنة من تأمينات العمل وتعوي
بحسب قرار الحكومة كما يجب عل رشكات

المؤمن

له عن هذه الفنة.
ز
فلسطي ألصحاب مشاغل خشب الزيتون من خالل جدولة أقساط قروضهم السابقة ليبدأ
 .8مساندة بنك
ر
تسديدها من بداية عام  ،2022حيث ان أصحاب هذه المشاغل كانوا قد حصلوا زف السابق عل  50قرض ويتعذر
ً
عليهم حاليا تسديد قروضهم.
 .9منح قروض ألصحاب المشاغل بفوائد صفرية ليتمكنوا من تشغيل عمالهم بشكل جزن ر
وشاء المواد الخام عل
أن يبدأ التسديد بداية عام  2020وتكون عل شكل دفعات شهرية وليس دفعة واحدة كون الهدف االساس هو
دفع مستحقات تشغيلية واجور عمال.
 .10توفن الحماية من قبل الحكومة وذلك من خالل عدم استدعائهم من قبل القضاء بخصوص قضية الشيكات
المرتجعة.
صيانة المركبات وبيع توابعها
يوجد زف محافظة بيت لحم ما يقارب  500منشأة تندرج تحت هذا النشاط الرئيس ر
مقسمة ال حوال  27نشاط
فرع يخص المركبات ،نذكر منها عل سبيل المثال ال الحرص الميكانيك ،التجليس والدهان ،قطع السيارات (جديد
ومستعمل) ،مشاحم الغسيل ،غيار الستننج ،كهرباء السياراتَ ،فرش ،زجاج ،أكزوزت ،ر
بناش و كوشوك.
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الت تواجه هذا القطاع:
أبرز المشاكل والمعيقات ي
 .1عدم ز
النام أصحاب هذه المنشآت بالحصول عل و/أو تجديد الناخيص الالزمة لمزاولة عملهم من وزارة
المواصالت ،وه:
 رخصة مدير ز
مهت (تصدر لمرة واحدة).
 رخصة المنشأة (تجدد سنويا).
أقل من نصف منشآت هذا القطاع (حوال  200منشأة فقط) حاصلة عل رخصة مدير ز
مهت من وزارة المواصالت
ملنمة بتجديد رخصة المنشأة السنوية ومسددين ز
ومنها  80منشأة فقط ز
الناماتهم المالية للوزارة وذلك بسبب
ز
التأمي ومن أجل إصدار شهادات فحص معتمدة من قبل الدينامو مين (هوك،
اعتماد هذه الكراجات من قبل رشكات
فتحة سقف ،بريك.)،
 .2ر
كنة الناخيص المطلوبة وعدم وضوح تسلسلها:
هناك تراخيص أخرى يحصل عليها أصحاب هذه المنشآت ال جانب تراخيص وزارة المواصالت وه:
 رخصة الحرف (تجدد سنويا) تصدر عن البلدية.
 عضوية الغرفة التجارية (تجدد سنويا).
ز
المدن (يجدد سنويا) :يتم جمع الرسوم من الكراجات بغ
 اذن من الدفاع

النظر مرخصة أو غن مرخصة.

 عضوية النقابة (تجدد سنويا) اال أنها غن الزامية.
ر
ز
التأمي للمطالبات المالية من الكراجات.
رشكات
 .3تأخر تسديد بع
 .4عدم وجود تسعنة ر
موحدة لخدمات الميكانيك والتصليح والدهان ،والمنافسة عالية ز
بي الكراجات ،وذلك
ر
تدخل وزارة االقتصاد ووزارة المواصالت والنقابة لضبط األمور وتنظيمها ز
بي الكراجات.
يتطلب
ر
مؤهلة من ناحية البنية التحتية والبناء واألدوات والمعدات.
 .5معظم الكراجات غن
ً
والعاملي فيها لم ينهوا دراستهم األساسية وبالتال فان ر
ز
الشيحة
 .6نسبة عالية جدا من أصحاب هذه النشاطات
ز
المتعلمي وعل كل صاحب كراج وخاصة الميكانيك أن يعمل عل تطوير
األكن من هذا القطاع هم من غن
ر
نفسه بنفسه.
 .7قيام بع

ر
مؤسسات القطاع العام بتصليح مركباتها لدى كراجات غن مرخصة والت عادة ما تكون رسوم

التصليح فيها أقل من الرسوم الت تتقاضاها الكراجات المرخصة.
ر
مجال الميكانيك وتجليس ودهان السيارات.
 .8نقص األيدي العاملة زف
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.9

.10

.11

ز
العديد من العمال الذين تعلموا هذه المهنة ف الكراجات واكتسبوا المعرفة يفتحون كراجات خاصة بهم وتكون
ر
مرخصة كما يقوموا بسحب الزبائن معهم.
هذه الكراجات غن مؤهلة وغن
ر
عدم توفر المراكز التعليمية والتدريبية للنشاطات الفرعية المختلفة لهذا القطاع واقتصارها عل تعليم
الميكانيك ،الكهرباء ،الخراطة زف كل من مركز تدريب ز
مهت بيت جاال ومدرسة السالزيان الصناعية والطواقم
الموجودة بحاجة ال بناء قدرات ومتابعة التطورات زف صيانة المركبات.
ر
ز
ز
مختصي إلصالح أعطال معينة فهناك احتياجات تدريبية ف أمور كثنة إلصالح وصيانة المركبات
عدم توفر

وخصوصا الحديثة.
ر
التخصص زف اصالح المركبات ،فمعظم الكراجات تقوم بإصالح جميع أنواع المركبات.
 .12عدم
 .13عدم توفر مراكز تدريب عمل ذات مستوى متقدم زف المحافظة ،وبالتال يجب االستفادة من مراكز الصيانة
لوكاالت السيارات زف المحافظة مثل مرسيدس ،كوبرا ،كيا ،بيجو وغنها واجبار هذه المراكز عل استيعاب
خريح مدرسة السالزيان ومركز تدريب ز
ز
مهت بيت جاال ،حيث يتم سنويا تخري ج ما يقارب 50
متدربي من
ر
ز
المؤسستي.
طالب من
 .14قلة الوع والثقافة لدى المجتمع ويشمل ذلك صاحب الكراج والمواطن عل حد سواء ،فنكيب كوشوك
مستعمل للمركبة يزيد من احتمالية وقوع الحوادث لعدم صالحية تلك االطارات ،كذلك قلة المعرفة
بمواصفات زيوت المحركات المناسبة لألنواع المختلفة للسيارات يزيد من احتمالية حدوث خلل زف المحركات،
وهنا تقع مسؤولية عل جهات االختصاص لتوعية المواطن بهذه األمور والرقابة عل هذه المنشآت باإلضافة
للرقابة الذاتية من أصحاب الكراجات.
 .15تهاون وزارة المواصالت زف اصدار الناخيص وعدم ضبط األمور.
 .16مشكلة قطع الغيار غن األصلية وعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس وعدم اعطاء كفالة عليها ،كما ان العمر
ز
الزمت لهذه القطع قليل وتركيب هذه القطع يؤدي زف كثن من األحيان ال حدوث خرابات اضافية وخصوصا
زف المركبات الحديثة.
 .17نتيجة للتطور الدوري ألنظمة السيارات ومحركاتها ومواصفاتها فهناك حاجة لمواكبة هذه التطورات من قبل
أصحاب الكراجات وبناء قدراتهم.
 .18استخدام دهانات ذات جودة متدنية ليست ضمن المواصفات العالمية وال يوجد عليها رقابة.
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المقتحات والحلول:

.1
.2
.3
.4

اعتماد الئحة أسعار اسنشاديه لخدمات الميكانيك والتصليح والدهان.
ر
َ
ُ
يتوجب عل مؤسسات القطاع العام والخاص أيضا اعتماد الكراجات والورش المرخصة والمعتمدة قانونيا عند
تصليح سيارات هذه المؤسسات.
ز
تنظيم دورات مهنية متخصصة ف مجال  Airbagوالسنن لوك ،والتعامل مع برامج الحاسوب إلصالح األعطال
النمجية ،كذلك كيفية التعامل مع ماتورات وصيانة السيارات الحديثة.
ر
ز
ر
التخصص ف اصالح المركبات ومنح الرخص من وزارة المواصالت بناء عليها.

 .5تشديد وزارة المواصالت عل توفن متطلبات النخيص للكراجات.
 .6يجب عل وزارة االقتصاد ومؤسسة المواصفات والمقاييس تحديد المواصفات لقطع الغيار غن األصلية
ر
توفرها بالحد ز
األدن زف القطع المستوردة.
والتشديد عل زضورة
 .7ربط تجديد النخيص السنوي للكراجات بعدد الدورات الت التحق بها صاحب الكراج.
 .8أن تعمل وزارة االقتصاد ومؤسسة المواصفات والمقاييس عل المتابعة والرقابة عل أنواع الدهانات
المستخدمة.
 .9أن تعمل وزارة المواصالت عل منح تصنيف ال الكراجات بناء عل مواصفات محددة مثل التحصيل األكاديم
ر
ز
التخصص عل أن يتم تعليق التصنيف زف مكان
الخنة العملية ،البنية التحتية ،مساحة الموقع،
للمدير
المهت ،ر
بارز داخل المنشأة.

الت تواجه قطاع الخرسانة الجاهزة (الباطون)
أبرز المشاكل والمعيقات ي
ز
قانون وغن ز
ملنمة بالمقاييس والمعاير المطلوبة.
 .1وجود مصانع منافسة غن مرخصة بشكل
 .2تقوم بع المصانع بتقديم تسهيالت زف آلية الدفع من خالل الشيكات بعيدة االستحقاق (مدة سنة او
سنتي) ،وبالتال تفرض التعامل بهذه اآللية بشكل غن ر
ز
مباش عل باف القطاع من باب المنافسة.
 .3ال تقوم البلديات بدورها زف التحقق من وجود تراخيص بناء رسمية ،حيث تلف هذه المهمة عل أصحاب
مصانع الباطون ،مما يولد مشاكل وتصادم مع الزبائن ،وكثن من األحيان يؤدي األمر إل خسارة الزبون.
ز
الفلسطيت اثناء دخولها من الجانب
 .4وجود تعقيدات زف اجراءات دخول المواد الخام الغن متوفرة زف السوق
ُ
اإلشائيل ،حيث أن السلطة تفرض عل أصحاب مصانع الخرسانة الجاهزة اصدار وثيقة تسم (ورقة تسهيل
ً
مهمة) لتسين دخول البضائع اإلشائيلية ال مناطق السلطة ،االمر الذي قد يستغرق احيانا شهر كامل
ُ
إلصدارها وتعط لمدة ( )3أشهر فقط.
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ز
 .5لم تأخذ كل من الغرفة التجارية ومديرية وزارة االقتصاد ف محافظة بيت لحم دورها بشكل كاف خالل فنة
ز
الطوارئ ف موضوع تسهيل حركة البضائع عل الحواجز ،مما اضطر بع أصحاب المنشآت االعتماد عل
المجهود والعالقات الشخصية زف التواصل مع بع الجهات الرسمية إلصدار اذون الحركة.
 .6لم تساهم الغرف التجارية زف وضع حلول لمشكلة اغالق قطاع مصانع الباطون خالل "جائحة كورونا " ب ً
ناء
عل قرار وزير الحكم المحل ،مما نتج عنه خسائر مادية كبنة وتعطيل عدد كبن من العمال.
ز
 .7لم تلف مشكلة "الشيكات " أثناء فنة الطوارئ االهتمام الكاف من قبل الجهات الرسمية وخاصة مجالس
الغرف التجارية ،والت يفنض أن تقوم بدورها بالضغط عل سلطة النقد للناجع عن قرارها الذي ينص عل
ً
ز
" تعليق العمل بنظام الشيكات الراجعة وغرفة المقاصة “ ،نظرا النعكاساته السلبية ف المستقبل القريب،
ً
ً
وخصوصا أن جزءا كبنا من أصحاب الشيكات لديه القدرة الكاملة عل تسديد قيمتها ،مما أدى إل احداث
ً
فجوة كبنة زف حجم السيولة نتيجة إعادة جدولة الشيكات بتواري خ استحقاق بعيدة جدا.

المقتحات والحلول:
ز
الوطت زف الكشف عن
 .1تفعيل دور النقابات التخصصية بالتعاون مع المواصفات والمقاييس ووازرة االقتصاد
ز
قانون وغن حاصلة عل شهادة مواصفات سارية المفعول ،واتخاذ اإلجراءات
المصانع الت تعمل بشكل
القانونية بحقها ومنعها من مزاولة العمل.
 .2توحيد آلية الدفع من خالل الشيكات واعتماد الشيكات ذات االستحقاق القريب فقط (حد اقىص  6أشهر)،
وتعميمها بشكل رسم عل أصحاب مصانع الباطون من خالل الغرف التجارية واتحاد الصناعات االنشائية
ز
الفلسطيت.
ز
ز
 .3التعاون من قبل البلديات ف موضوع (تراخيص البناء) من خالل قيام موظفيها بالتفتيش ف جميع المناطق
الجغرافية زف المحافظة عن تراخيص البناء ،وتزويد مصانع الباطون بقوائم تضم أسماء الجهات الغن مرخصة
للبناء من أجل ز
توخ الحذر زف التعامل معها.
 .4تسهيل إجراءات اصدار (ورقة تسهيل مهمة) من قبل الضابطة الجمركية ومنحها لفنة أطول ( 6شهر – سنة).

الت تواجه قطاع صناعة األغذية (منتجات المخابز والحلويات)
أبرز المشاكل والمعيقات ي
ز
الوطت والذي يفوق
 .1اغراق السوق بالبضائع المستوردة وبخاصة النكية ،فعل الرغم من ارتفاع جودة المنتج
جودة البضائع المستوردة إال أن سعر المنتج المستورد أقل من المنتج المحل ،وذلك بسبب ارتفاع التكاليف
التشغيلية واأليدي العاملة والمواد الخام للمنتج المحل بعكس المنتج المستورد.
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ز
 .2تساهم محالت البقالة والسوبرماركت ف تفاقم هذه المشكلة وذلك من خالل عرضها للمنتج المستورد
يعتن سعره اقل من المنتج المحل بسبب ارتفاع نسبة ارباحهم من المنتج المستورد.
والذي ر
 .3ارتفاع أسعار بع

مواد الخام كالكرتون من قبل المورد االشائيل.

 .4اضطرار ر
الشكة إل تركيب مولد كهربان خاص بهم بمبلغ  100,000شيكل خالل فنة القطع الكهربان
ز
وتركيب خزانات ماء وغاز إضافية لتجنب تعطيل عملية االنتاج نتيجة لنقص هذه المواد االساسية ف بع
األوقات األمر الذي أثر عل سيولة ر
الشكة.

المقتحات والحلول:
 .1رفع الرسوم الجمركية للمواد المستوردة من الخارج االمر الذي يؤدي ال ارتفاع سعرها باألسواق وبالتال
عدم قدرتها عل منافسة البضائع المحلية.
 .2العمل عل التقليل أو الحد من عملية االستناد لمختلف المنتوجات لمدة عام واحد عل األقل وذلك بهدف
ز
ز
الوطت.
الوطت زف األسواق ودعم االقتصاد
دعم المنتج

مشاكل أخرى ناتجة عن انتشار فايروس كورونا:
 .1تراجع القدرة اإلنتاجية وتقليل عدد العمال.
 .2اتالف عدد كبن من البضائع بسبب االغالقات ومنع الحركة وانتهاء صالحية البضائع وانخفاض القوة
ر
الشائية.
ز
طحي ،سكر ،زيت وفرض آلية الدفع نقدا عند رشاء المواد الخام من التجار.
 .3ارتفاع اسعار المواد الخام من
 .4ارتفاع تكاليف وسائل النقل للعمال للوصول إل أماكن عملهم.
ز
العاملي من الوصول ،قلة االنتاج والتصنيع ،تراجع زف نسبة
 .5االغالق المستمر والذي ادى ال عدم تمكن
المبيعات ،تراجع زف نسبة الدخل ،توجه العديد من العمال للعمل زف اسواق الداخل ومناطق ال .48
.6
.7

المناطق الت يوجد بها نقاط بيع.

خسائر مالية نتيجة اغالق بع
انخفاض زف نسبة اإلنتاج ال  %70بسبب ارتباطها بقطاع الفنادق والمطاعم الذين تأثروا بشكل كبن نتيجة
انتشار الفايروس وإعالن حالة الطوارئ.
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بعض المشاكل الخاصة بتصنيع الحلويات ر
الشقية األخرى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

عدم وجود نقابة خاصة أو جهة رسمية ممثلة لنشاط تصنيع الحلويات ر
الشقية والغربية.
عدم توافر األيدي العاملة المدربة والمؤهلة بمستوى عال زف مجال تصنيع الحلويات ر
الشقية.
عدم توافر األيدي العاملة من النساء للعمل زف هذا المجال حيث تعتمد عل الرجال بشكل أساس.
عدم توفر المواد الالزمة للتصنيع بشكل مستمر ودائم والتفاوت زف مواصفات وجودة المواد الخام.
التذبذب المستمر زف أسعار المواد الخام بسبب عدم ز
النام التجار بقائمة اسعار محددة وثابتة.
عدم وجود معاين محددة ومعتمدة لدى وزارة المالية الحتساب زضيبة الدخل حيث يتم احتسابها بناء عل
ز
الموظفي.
تقديرات شخصية او فردية من قبل

الت تواجه مشاغل الحدادة والنجارة والخراطة وااللومينيوم
أبرز المشاكل والمعيقات ي
 .1إغالق معظم المشاغل وعدم القدرة عل ممارسة أنشطتها خالل ازمة كورونا.
 .2عدم القدرة عل الوصول ال أماكن العمل بسبب االغالقات الت فرضتها الحكومة الفلسطينية.
 .3النسبة الكبنة زف الشيكات المرتجعة.
 .4توقف عمل المشاغل بسبب اعتمادها عل الداخل المحتل.
 .5عدم القدرة عل دفع رواتب العمال.
 .6تخفي

عدد العمال.

ز
ويسر نتيجة اإلغالقات والفصل بين المدن
 .7نقص ف المواد الخام الالزمة للتصنيع واالنتاج بسهولة ُ
والمحافظات.
 .8بلغت نسبة االشغال بعد االزمة حوال  %50للمشاغل الت تعمل ألهل محافظة بيت لحم.
 .9بلغت نسبة االشغال بعد االزمة حوال  %90للمشاغل الت تعمل لصالح الداخل المحتل.
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الت تواجه قطاع المقاوالت والتعهدات
أبرز المشاكل والمعيقات ي
 .1حجم وعدد المشاري ع الت يتم طرحها من قبل الحكومة صغن جدا.
ز
ز
.2
يعان هذا القطاع من نسبة عمالة منخفضة بسبب توجههم للعمل ف مناطق  48االمر الذي يؤدي ال
ارتفاع التكاليف التشغيلية للمشاري ع.
ز
المقاولي.
 .3المشاري ع االنشائية الخاصة ال تخضع لتطبيق قانون وجوب مقاول مصنف من قبل اتحاد
 .4توقف الدعم من قبل الجهات الدولية المانحة وبالتال انخفاض المشاري ع المطروحة زف األسواق.
 .5عدم ايفاء الحكومة للمستحقات المالية المنتبة عليها ولالسنجاعات ز
الرصيبية لعدد من المشاري ع
المطروحة من قبلها.
 .6المشاكل الت يفرضها الجانب اإلشائيل عل المستوردين والت تتمثل بأخذ عينات لفحوصات المواصفات
والمقاييس (التيكن) حيث يتم إبقاء البضائع حت ظهور نتائج الفحوصات وبالتال ينتب عل المستوردين
دفع رسوم أرضية االمر الذي يؤدي ال ارتفاع سعر تكلفة البضائع المستوردة.
معن تجاري زف منطقة بيت لحم حيث يتم ارسال البضائع
 .7ارتفاع تكاليف نقل البضائع بسبب عدم وجود ر
معن ترقوميا ليتم ادخالها ال مدينة القدس ،اضافة ال ارتفاع اسعار النقل من المينا
من مدينة بيت لحم ال ر
ال منطقة بيت لحم.
التسهيالت المتعلقة ز
بالرصائب واجراءات الضابطة الجمركية (االبتعاد عن مبدأ الجباية

 .8زضورة فرض بع
زف التعامل مع التجار)

المقتحات والحلول:
ز
للمقاولي دون التنسيق ما ز
ز
المقاولي ووزارة االقتصاد.
بي اتحاد
 .1عدم اصدار رخص مزاولة المهنة
ز
المقاولي واصدارهم لفواتن
 .2تنظيم عمل القطاع الخاص ضمن قانون البناء واصدار قانون ملزم لتسجيل
رسمية زضيبية.
 .3ايجاد حلول لتسهيل دفع المستحقات المالية المنتبة عل الحكومة لهذا القطاع باعتباره المحرك االساس
للعجلة االقتصادية االنشائية ومصدر دخل للعديد من قطاعات الحجر والباطون ومواد البناء والتمديدات
الكهربائية وغنها.
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 .4الحصول عل تسهيالت للسماح للسائق والشاحنة الخاصة بكل منشأة او محل تجاري نقل البضائع من
الميناء ر
مباشة ال منطقة بيت لحم االمر الذي يقلل من سعر التكلفة.
الت تواجه أنشطة وكاالت السفر والسياحة
أبرز المشاكل والمعيقات ي
 .1تقوم وزارة السياحة بإصدار تراخيص لمكاتب السياحة بشكل متواصل من دون عمل دراسة لحاجة السوق
ز
أكن من حجم السوق االمر الذي يؤدي ال زيادة المنافسة.
عل الرغم من وجود عدد كبن ف المحافظة ر
 .2سهولة الحصول عل شهادة" خبن ز
فت" المخولة لفتح مكتب سياحة وسفر حيث تم الغاء رشط وجود
ز
خنة  5سنوات عمل ف مجال السياحة والسفر عند الحصول عل الشهادة ،االمر الذي ادى ال وجود اعداد
ر
كبنة من مكاتب السياحة الغن مؤهلة.
 .3فقدان عدد كبن من الكوادر المدربة والمؤهلة زف مجال السياحة والسفر وذلك نتيجة انتشار الفايروس
واغالق القطاع السياخ وتوجه هذا الكادر ال مهن اخرى مختلفة.
ز
السياحيي والفنادق الذين يقومون بدور وكاالت السفر وجلب مجموعات سياحية
 .4وجود عدد من االدالء
ر
مباشة وليس عن طريق مكاتب السفر.

المقتحات والحلول:
خنة لدى الموظف زف مجال مكاتب السياحة والسفر حت يتأهل
 .1اعادة تطبيق رشط توفر  10-5سنوات ر
للحصول عل شهادة خبن ز
فت.
 .2ان يقترص دور التنسيق واحضار المجموعات السياحية عل وكاالت السفر والسياحة وليس أطراف اخرى.

الت تواجه قطاع المطاعم:
أبرز المشاكل والمعيقات ي
 .1قلة اإلقبال وضعف القوة ر
ز
ز
العاملي زف هذا القطاع
للموظفي
الشائية الناتجة عن عدم دفع الرواتب

.2
.3

والتخوف ايضا من التصعيدات السياسية واالقتصادية والصحية المتوقعة.
ز
الجنسي وخاصة اإلناث.
الخنات المؤهلة للعمل زف هذا المجال من
قلة ر
ً
التنافسية العالية نتيجة لزيادة نسبة المطاعم زف محافظة بيت لحم بشكل كبن جدا خالل األعوام القليلة

الماضية.
ز
ز
ز
للعاملي والتغينات الكبنة زف الطواقم.
.4
الوظيف
تدن مستوى األجور وبالتال عدم توفر األمان
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الت تواجه قطاع الفنادق
أبرز المشاكل والمعيقات ي
ً
ز
ز
سائحي ليوم واحد فقط الذين يزورون المواقع األثرية
السائحي العابرين –
 .1وجود نسبة كبنة جدا من
والدينية وال يبيتون داخل الفنادق المحلية أو حت ر
الشاء من المتاجر المحلية وبالتال ال يوجد أي إيراد من
هذه ر
الشيحة.
بي منظومة التعليم والتدريب ز
 .2قصور زف العالقة ز
وبي احتياجات سوق العمل ،وبالتال عدم وجود كوادر
مؤهلة بالكفاءة المطلوبة زف بع التخصصات.
 .3نظرة المجتمع السلبية تجاه الطواقم العاملة زف هذا المجال وخاصة زف أنشطة الضيافة والفندقة.
ز
ز
ز
.4
تمين خريجيه ممن
المهت الذي من شأنه
تدن مستويات أجور عامل القطاع وعدم تطبيق نظام التوصيف
درسوا المهنة وحصلوا عل شهادات كفاءة بصورة نظامية عمن تعلموها خالل العمل فقط حيث تساهم
هذه النواقص زف استمرار ضعف جاذبيه القطاع لأليدي العاملة الشابة.
ز
العاملي زف النشاط الفندف بمختلف مجاالته نتيجة لنظرة المجتمع من جهة وعدم
 .5قلة نسبة عدد اإلناث
توفر المهارات الالزمة من جهة أخرى.
المقترحات والحلول:
ز
السائحي من خالل رسوم رمزية عل مداخل المواقع األثرية والدينية وغنها.
 .6االستفادة من
بي القطاع ز
 .7التعاون ما ز
ي التعليم والسياخ لمعرفة االحتياجات والتخصصات المطلوبة وموائمتها زف برامج
تعليمية تناسب الجميع.
 .8تشجيع الفئات الشابة من اإلناث عل االنخراط زف هذا المجال.

الت تواجه رشكات التأمي
أبرز المشاكل والمعيقات ي
ز
وااللنامات المالية ودفعات األفراد الت ال تتم بشكل منتظم نتيجة تخلف البع
 .1الذمم
مما يسبب بع اإلشكاليات المالية ر
للشكات العاملة زف هذا المجال.

عن دفع ز
الناماتهم

 .2ر
ز
والمنافسي.
كنة الوكالء
 .3مشكلة الحوادث المزورة والمستندات والوثائق الغن صحيحة والت تسبب مشاكل ر
للشكات واألفراد.
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الت تواجه مكاتب الرصافة
أبرز المشاكل والمعيقات ي
ز
تراجع ف حركة ترصيف واستبدال العمالت بنسبة  %20نتيجة االغالقات الت فرضتها الحكومة الفلسطينية إضافة
إل أن استبدال العمالت يرتبط بشكل ر
مباش بالقطاع السياخ والوفود القادمة إل محافظة بيت لحم.

الت تواجه رشكات التجميل
أبرز المشاكل والمعيقات ي
 .1فرض اجراءات معقدة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية عل ادخال ومنح تراخيص عل األصناف الجديدة
ً
جدا عل أصحاب ر
ز
الشكات األمر الذي يعيق التطور والتوسع
الفلسطيت مما يشكل عبئا ماديا كبنا
للسوق
زف هذا القطاع.
 .2المنافسة زف األسواق المحلية تحتاج للمراقبة من قبل الجهات الرسمية وخاصة بعد انتشار ظاهرة البيع من
خالل الصفحات االلكنونية (اون الين) ،والت تكاد تنعدم لديها التكاليف التشغيلية والرسوم بالتال قد
تطرح نفس المنتجات بأسعار أقل من تلك المعروضة زف محالت التجارية المرخصة.
ز
ز
مرخصي يبيعون المواد التجميلية بأسعار منخفضة.
متجولي غن
 .3وجود باعة
 .4فرض إجراءات مزدوجة عل إدخال البضائع المستوردة من قبل الجهات اإلشائيلية والفلسطينية بحاجة
إل إعادة النظر زف موضوع منح التسهيالت اللوجستية ز
ز
الفلسطيت والذي يعد
والرصيبية من قبل الجانب
ً
ر
األكن تعقيدا ،مما يزيد العبء المادي عل المستورد وبالتال ارتفاع تكلفة سعر المنتج عل المستهلك
النهان.
ز
الفلسطيت غن قادرة عل منافسة المنتج المستورد.
 .5محدودية األصناف المحلية المتوفرة زف السوق
ً
 .6وجود الكثن من المنتجات زف السوق الت ال يتم تصنيعها محليا إنما يتم استناد المواد التجميلية الجاهزة
الصي وتركيا ذات الجودة المتدنية والغن مطابقة لمواصفات الصحة العالمية بينما يقترص دور ر
ز
الشكات
من
ز
المتدن.
المحلية عل التعبئة فقط ،وذلك بهدف الوصول بالمنتج لمستوى منافس من خالل السعر
 .7يواجه القطاع مشكلة زف موضوع بيع المنتجات المستوردة (الت ال يوجد عليها رشح باللغة العربية) ،حيث
ز
الوطت والضابطة الجمركية غرامات مالية عل التاجر الذي يبيع هذه المنتجات
تفرض وزارة االقتصاد
إضافة ال سحبها من المحالت التجارية ،مع العلم أن موضوع " تعريب المنتج " يتطلب حصول التاجر
ً
ز
الفلسطيت عل وكالة المنتج وهذا أمر مكلف جدا.
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ز
الفلسطيت الدخول إل األسواق اإلشائيلية ،والت تمثل
 .8مشكلة أخرى يواجها القطاع ه عدم مقدرة المنتج
ز
الفلسطيت والسبب هو ان الجهات الرسمية اإلشائيلية تفرض بيع
األكن من مبيعات تاجر الجملة
الحصة
ر
ز
اإلنجلنية فقط.
العنية او
المنتجات المطبوعة باللغة ر
 .9قطاع التجميل بحاجة للمساندة من قبل الجهات الرسمية وخاصة مجالس الغرف التجارية لوقف قرار
ز
وزارة الصحة الفلسطينية الذي ُيمنع بموجبه بيع جميع أنواع الكريمات التجميلية ف "محالت الكوزمتكس"
اال بتوفر رشوط معينة مثل وجود مستودع للتخزين بمساحة ( 70من مرب ع) ويكون البيع من خالل صيدل
مختص فقط.

المقتحات والحلول:
 .1فرض الناخيص ز
والرصائب عل الجهات الغن مرخصة والت تبيع من خالل الصفحات اإللكنونية (اون
ز
الفلسطيت من عمليات النصب وعدم المصداقية زف البيع.
الين) فقط ومراقبتها بهدف حماية المستهلك
ز
الفلسطيت عل الرسوم والجمارك المفروضة عل البضائع المستوردة من
 .2منح تسهيالت من قبل الجانب
ً
ز
الفلسطيت وعدم فرض سوء النية والتشكيك دائما زف قيمة فواتن المقاصة المقدمة واللجوء
قبل التاجر
إل إعادة تقييم البضائع المستوردة االمر الذي يؤدي ال هدر الوقت وارتفاع التكاليف وبالتال رفع سعر
المنتج النهان.
 .3تفعيل دور وزارة الصحة الفلسطينية زف التحقق من مطابقة مواصفات ومعاين الجودة عل المنتجات
المطروحة زف االسواق المحلية وفرض العقوبات عل الجهات المخالفة.
األجنت لتعريبه ليتمكن التاجر من طرحه زف السوق
 .4اعتماد الصق (مؤقت) يتم وضعه عل المنتج
ر
ز
الفلسطيت ،وفرض التسهيالت من قبل الضابطة الجمركية عل بيع تلك المنتجات.

الت تواجه المصدرين والمستوردين (استتاد السيارات واالدوية)
أبرز المشاكل والمعيقات ي
استناد السيارات:
 .1عدم القدرة عل االستناد بسبب اغالق المعابر والحدود مع المناطق والدول المجاورة.
 .2بلغت نسبة الشيكات المرتجعة ما قبل انتشار فايروس كورونا  %30بسبب الوضع االقتصادي الصعب
تشين ز
وبالتحديد من بداية شهر شباط من العام  2019حت ر
الثان  2019حيث كان موظفو القطاع الحكوم
يتلقون ما نسبته  %60- %50من رواتبهم األمر الذي أدى إل عدم مقدرتهم عل اإليفاء ز
بالناماتهم.
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.3
.4

انخفاض نسبة الشيكات المرتجعة ما بعد تاري خ  2020/5/10حيث بلغت نسبتها ما ز
بي .%50- %45
انخفاض المبيعات عل السيارات زف الفنة الواقعة ما ز
بي  2020/3/5حت  2020/4/20فقد بلغت نسبتها
ً
ً
 %0وبعد تاري خ  2020/4/20وصل معدل المبيعات ما ز
بي  3-2سيارات شهريا علما أن معدل البيع يبلغ
ً
ما ز
بي  10-9سيارات شهريا.

ز
االلنام برصف الشيكات الشخصية من ِقبل البع
 .5عدم

حت هذا التاري خ.

األدوية
 .1يعد قطاع األدوية من القطاعات االقتصادية الت انتعشت زف مجال التصنيع وتوفن المنتجات لألسواق
المحلية والخارجية زف ظل انتشار ازمة كورونا حيث ازدادت عمليات التصنيع والتصدير للخارج وحاليا وبعد
فتح األسواق هناك تراجع زف المبيعات بسبب المنافسة الشديدة وانخفاض القوة ر
الشائية.
 .2تأخن عمليات الشحن وارتفاع تكاليفه الجوية والبحرية بسبب اغالق المعابر والحدود مع الدول المجاورة
الت فرضتها أزمة كورونا.

الت تواجه المطابع ومصانع الورق والكرتون
أبرز المشاكل والمعيقات ي
أ .المطابع
 .1انخفاض نسبة المبيعات بسبب االغالقات الت فرضتها الحكومة الفلسطينية حيث عملت المطابع خالل
االزمة بنسبة حوال .%50
 .2النسبة الكبنة زف الشيكات المرتجعة.

ب .مصانع الكرتون (مصنع بيت ساحور لعلب الكرتون ،رشكة المصنع الحديث للورق والكرتون)
 .1تراجع كبن زف المبيعات بسبب اعتماد مشاغل الكرتون بشكل كبن عل القطاع السياخ الذي ز
ترصر بشكل
كبن.
 .2صعوبة الوصول ال المشاغل بسبب اغالق الطرق.
 .3النسبة الكبنة زف الشيكات المرتجعة.
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ج .الورق والمناديل الصحية
اغراق األسواق بالبضائع النكية الت تباع بسعر التكلفة للمنتج المحل بالرغم من أن المواد الخام للمنتج المحل يتم
استنادها من نفس المصدر النك االمر الذي يؤثر سلبيا عل عملية البيع للمنتج المحل.

الت تواجه قطاع الحجر والرخام
أبرز المشاكل والمعيقات ي
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ملحق باألنشطة االقتصادية
الرقم

الت تم التواصل معها
اسم الجهة ي
ز
ز
الفلسطيت
السيد جورج مصلح – عضو مجلس ادارة ف االتحاد

النشاط االقتصادي

1

بيع المجوهرات الثمينة

2

بيع األجهزة الكهربائية واألدوات ز ز
المنلية

3

بيع المواد الغذائية والتموينية

السيد فتح الرمالوي

4

بيع الخضار والفواكه

ز
شاهي والسيد حامد العدم والسيد عبد المجيد
السيد عصام

5

بيع الدواجن واللحوم

6

بيع المحروقات-محطات الوقود والغاز

7

تجارة وصناعة األثاث ز ز
المنل

8

تجارة وصناعة المالبس واألحذية

9

تجارة وصناعة التحف ر
الشقية

10

صيانة السيارات وبيع توابعها

11

الخرسانة الجاهزة (الباطون)

السيد فراس أبو الغيب

12

صناعة األغذية مثل منتجات المخابز والحلويات

السيد اياد ابو قويدر ،السيد جريس قراعة ،السيد رجوان بدير

للمعادن الثمينة ،السيد عبد القادر الحروب – صاحب محل
ذهب ،السيد عزم أبو رشخ – صاحب محل ذهب.
السيد بشار صالح ،السيد عبد الكريم أبو نحلة ،السيد محمد
البطمة

دعدرة
ز
سباتي ،السيد إبراهيم نواورة
السيد محمد حلم
السيد عبد هللا الجر راس ،السيد ابراهيم غنايم والسيد سام
قنيص
السيد بشار صالح ،السيد محمد كواملة ،السيد عبد الكريم أبو
نحلة
القرن
القرن والسيد ابراهيم
السيد سامر
ر
ر
السيد صالح محمد شويك والسيد روبنت نووية
السيد موس محمود الحروب والسيد نادر نخلة أبو عيد
السيد تامر الهواش والسيد جريس فقوسة
ز
ز
شاهي -نقيب اصحاب المهن الميكانيكية وخدمات
وصف
السيد
المركبات زف محافظة بيت لحم

والسيد جمال حنضل
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السيد إبراهيم غنايم ،السيد سام قنيص ،السيد نادر عيس

13

مشاغل الحدادة والنجارة والخراطة واأللومينيوم

14

مقاوالت وتعهدات

السيد رائد االطرش والسيد سالم منول

15

أنشطة وكاالت السفر والسياحة (مكاتب السياحة)

السيد ريتشارد الياس

16

المطاعم

السيد سميح الياس غريب والسيدة ساندرا دلل

17

الفنادق

السيد الياس العرجا – رئيس اتحاد جمعية الفنادق العربية

18

ز
التأمي
رشكات

السيدة ايفا مصلح ،السيد ايهم العيسة والسيد خالد عايش

19

مكاتب الرصافة

السيد باسيل عابدين والسيد جورج البندك

20

رشكات التجميل

السيد جورج غطاس ،السيد منن عوض

21

المصدرين والمستوردين (وكاالت سيارات ،ادوية)

السيد بسام روم – رشكة االدوية

22

المطابع ومصانع الورق والكرتون

السيد ديفيد نور ،السيد جريس قراعة ،والسيد فكتور حزبون

23

الحجر والرخام

اتحاد الحجر

يعقوب طافش ،السيد عبد المنعم عالوي ،السيد سليم مسلم،
السيد أيمن الفاخوري
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