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لتطوير العالقات الثنائية بين البلدين على أساس مستقر على المدى الطويل، تعتبر العالقات التجارية بين فلسطين وروسيا عامالً ضرورياً 

للتأكيد على أهمية تطوير العالقات التجارية بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعمل  1998وقد تم توقيع اتفاقية التعاون التجاري مع روسيا عام 

    ألعمال في كال البلدين.على توفير ظروف مالئمة لفتح قنوات اتصال بين أوساط مجتمع ا

باعتبارها من الدول التي تربطنا بها عالقات ثنائية مميزة وألهمية السوق الروسي  روسياوتسعى فلسطين الى تعزيز عالقتها التجارية مع 

خاصة مجلس وفرص استهدافه من قبل المنتج الفلسطيني. باالضافة الى ضرورة التواصل مع مجتمعات األعمال المتواجدة في روسيا و

األعمال الروسي العربي من أجل توفير قنوات تسويق داخل روسيا واستقطابهم لالستثمار في مشاريع مشتركة في فلسطين تساهم في تنمية 

  االقتصاد الفلسطيني وتفتح اسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية. 

 مقدمة

للقضية الفلسطينية، وقد أكدت الداعمة  ةروسيا من الدول الصديقعتبر تو، جيدة منذ سنوات عدةسياسية  ةعالقروسيا وتربط فلسطين 

روسيا في العديد من االتفاقيات والتفاهمات على ضرورة تنمية ودعم االقتصاد الفلسطيني وتوثيق العالقات التجارية والتعاون االقتصادي 

تعزيز أواصر العالقات التجارية مع روسيا و وطيدسعت فلسطين الى تالتوجه، فقد هذا وبناًء على بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين. 

الصداقة والتفاهم بين مجتمعات األعمال في كال البلدين، وتقديم الخدمات والتسهيالت التي من شأنها أن تؤدي الى تنمية ودعم قطاعات 

 ونشاطات األعمال المختلفة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

األهداف التي أشارت اليها االتفاقيات  تحقيقمن أجل  روسيا حكومة مع ومتابعتها بحثها جبلتبَين أهم القضايا التي يوتأتي هذه الورقة  

االقتصادي  -فلسطينية خاصة بالتعاون التجاري -وخاصة ما تم االتفاق عليه بشأن تأسيس لجنة حكومية روسيةوالتفاهمات بين البلدين 

 والمهام الموكلة اليها. 

في قيمة وحجم الصادرات الفلسطينية الى  فعلية ر هذه الورقة الى عدد من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تحقيق زيادةوتشي

الرسوم  توسيع قاعدة المنتجات المعفاة من بحيث يتمثنائية  حرة ةتجارتفاقية ا بلورةضرورة  أوالً:. ومن أهم هذه التوصيات روسيالسوق ال

ممارسة المهام الموكلة اليها وضمان وجود ممثلين عن القطاع الخاص ل مشتركةال قتصاديةاإل ةنلجال االسراع في تشكيل ثانياً: ،الجمركية

تهدف ووضع الضوابط الالزمة لذلك وتوفير ميزات تفضيلية  ،التجارة في الخدمات بين البلدينب ةخاص اتفاقية بلورةضرورة  :ثالثاً  ،فيها

 .وتنميتها في الخدمات الى تحرير التجارة

التواصل  ، ومن خاللاتفاقية التعاون التجاري واالقتصادي مع روسيا ومات الواردة في دراسة تقييمتم تطوير هذه الورقة بناًء على المعل

، روسيق الالتي واجهتهم الستهداف ودخول السو قضايا والعوائقواستعراض أهم ال ،مع الشركات التي تستورد من روسيا أو تصدر اليها

تنمية الصادرات و يق المصالح االقتصادية الوطنيةتحقتسهم في والمقترحات التي  التوصياتهذه الورقة مجموعة من  تعرضو

  . الفلسطينية

 القضية الرئيسية

 بما يخدم ثنائيةال تجاريةال االتفاقية تطويرمن خالل لعالقة التجارية بين البلدين اعزيز تو السوق الروسيزيادة الصادرات الفلسطينية الى 

زيادة التبادل التجاري . وتسعى فلسطين الى ويتماشى مع المتغيرات العالمية والظروف الخاصة بفلسطين المصالح االقتصادية والتنموية

ملة المنتج معاو )استيراد وتصدير( ةيحركة التجارالتذليل العقبات أمام من خالل تحرير التجارة بين البلدين و خاصبشكل  روسيامع 
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الروسي باالضافة الى سوق بالروسيا وكازاخستان التي يجمعهم اتحاد جمركي الفلسطيني معاملة تفضيلية تمكنه من استهداف السوق ا

  واحد.

 لنفس العام هادوالر أمريكي بينما بلغت قيمة الواردات منألف  150 حوالي  2013لعام  روسيات قيمة الصادرات الفلسطينية الى قد بلغو

وعليه فإن دوالر. مليون  6بلغ حوالي  2013لعام روسيا ، وعليه فإن العجز في الميزان التجاري أمام دوالر أمريكي مليون 6.2حوالي 

 حجم التجارة ال يتناسب والقدرات االقتصادية ومستوى العالقات بين البلدين. 

وتخفيض العجز القائم في الميزان التجاري الفلسطيني أمام  ،البلدين بشكل عام زيادة التبادل التجاري بينهو الرئيس الهدف وعليه فإن 

 .استراتيجي وممنهجبشكل يها يمة وحجم الصادرات الفلسطينية الزيادة قاستهداف السوق الروسي ومن خالل  بشكل خاص روسيا

لبلدينالعالق  ة التجارية بين ا

 -توقيع اتفاقية التعاون التجاريبعد ثنائية من جانب التوصل الى اتفاقيات تجارية ملحوظاً  تطورا روسياشهدت العالقات التجارية مع 

وقد تم من خالل هذه االتفاقية منح الجانبين نظام الدولة األكثر رعاية في جميع الشؤون المتعلقة بالتجارة  ،1998االقتصادي عام 

ية والتخليص الجمركي وتبادل المعلومات في جميع القضايا التي تساعد على والتعاون االقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمرك

 تطوير التعاون التجاري واالقتصادي بين البلدين.

اال أن التبادل التجاري بين البلدين لم يصل الى المستوى المطلوب وذلك بسبب  ،1998الميزات التي تم التوصل اليها عام وبالرغم من 

في ظل ، وصعوبة المنافسة الروسيغير تجارية وخاصة أمام حركة الصادرات الفلسطينية الى السوق جارية وتوجود عقبات وعراقيل 

وعدم إعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية بما يمكنها من استهداف السوق الروسي. وقد تم التعرفة الجمركية المرتفعة نسبياً 

بإعتبار فلسطين من الدول األقل نمواً وبالتالي إعفاء العديد من منتجاتها من الرسوم الجمركية التوصل الى اتفاق مع الحكومة الروسية 

ضمن االتحاد الجمركي بين دول روسيا وبالروسيا وكازاخستان، اال أن ادراج فلسطين ضمن الئحة الدول األقل نمواً لم يتحقق الى اآلن 

  نظراً لوجوب المصادقة عليه من الثالث دول.

واالستفادة من الموقف الروسي الداعم لدولة  روسياأهمية تعزيز التجارة مع طلع الجانب الفلسطيني في هذه المرحلة الى التأكيد على ويت

أنه يجب االستفادة من التوجهات الروسية فلسطين وتأكيده المتجدد على رغبته بتعزيز العالقات التجارية واالقتصادية بين البلدين. كما 

التبادل  ال يزالو ادر وارداتها نظراً للتغيرات التي طرأت مؤخراً على عالقاتها السياسية واالقتصادية مع عدد من الدول.بتنويع مص

جود فرص استثمارية وتصديرية واعدة، ووجود اهتمام كبير بالرغم من و ال يرقى الى المستوى المطلوبروسيا التجاري بين فلسطين و

  .والتصنيع الزراعي مشاريع استراتيجية في فلسطين خاصة في مجال الطاقة والزراعةب لالستثمارلدى الشركات الروسية 

على ضعف  بينوالذي ي، 2013وحتى عام  1996بين عام  الواقعة للفترة روسيامع للسلع الشكل التالي حجم التبادل التجاري يبين و

 ،حظ أن الحركة التجارية غير منتظمة حتى من جانب الواردات من روسياومن المال ،دون المستوى المطلوبالحركة التجارية وبقائها 

يعتبر مؤشر واضح على ضعف الشراكات التجارية وعدم وجود تواصل جيد بين أوساط مجتمع األعمال بما يساهم في زيادة التبادل وهذا 

ي بين بما يكفل زيادة التبادل التجارالتجاري، كما يقودنا ذلك الى أهمية توفير المزيد من الميزات والتسهيالت التجارية وغير التجارية 

   .الروسيزالة العقبات والقيود التي تحول دون تمكين المنتج الفلسطيني من استهداف السوق اوضرورة  البلدين

  



 

4 
 

 (2013-1996) خالل الفترة روسيا مع التجاري التبادل حجم

 

أن ، ويتضح من ذلك 2013الى  2007خالل الفترة ما بين  روسياكما يبين الشكل التالي أهم المنتجات الفلسطينية التي تم تصديرها الى 

األعشاب الطبية  ال يرقى الى المستوى المطلوب، وتتركز بشكل رئيس على روسيلسوق التنوع المنتجات التي يتم تصديرها الى ا

 .والبهارات ومنتجات زراعية أخرى

 2013الى  2007خالل الفترة  روسياالمنتجات الفلسطينية التي تم تصديرها الى 

 

  2013الفلسطيني  المركزي اإلحصاء جهاز
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 روسياأهمية زيادة الصادرات الى 

والتي  ،الوطنية للتصدير ستراتيجيةيأتي بالتوافق مع أهداف اال ،روسيوخاصة الى السوق ال ،إن العمل على زيادة الصادرات الفلسطينية

ممنهج وتسهيل وعليه فإن عدم القيام بتنمية الصادرات بشكل . أمام المنتج الفلسطيني المتوسطمستهدفاً على المدى سوقاً  روسيالتعتبر 

روسي واالسواق األخرى التي تقع لستهداف سوق هام بحجم وامكانات السوق اتفويت فرص عديدة إلالتجارة بين البلدين سيؤدي الى 

  وبالتالي يحد من زيادة وتنمية الصادرات الفلسطينية بشكل عام. ،ضمن االتحاد الجمركي الروسي

ربعة عشر قطاعاً ال وقد تم التأكيد على أهمية هذا السوق من خالل االستراتيجية الوطنية للتصدير، والتي اشتملت على وضع خطة

زيادة قيمة  تنمية االقتصاد الفلسطيني من خالل الى بشكل رئيس وتهدف الخطة .الخدماتفي تجارة المنها قطاعين من  إقتصادياً 

 بشكل أكبر، روسيلوعليه فإن المطلوب هو القيام بتسهيل حركة التجارة الى السوق ا .%16بمعدل القادمة الخمس  للسنواتالصادرات 

الالزم لتنمية  والتعاون لسلع والخدمات والحصول على الدعمالتجارية لحركة لل ، على أن تشمل تسهيالتأحد األسواق المستهدفةبإعتباره 

الوقت بالتحديد، هذا . وتأتي أهمية هذا الموضوع، في المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية، وتوسيع قاعدة الصادرات الفلسطينية

والبدء بتطبيق بنود الخطة الوطنية للتصدير للخمس سنوات القادمة، وتوفير البيئة الخاصة بتنمية الصادرات لتحقيق السياسة التجارية 

 وزيادة حصته السوقية في األسواق المستهدفة. ،ة المنتجات العالميةوتمكينه من منافس ،التجارية المالئمة للقطاع الخاص

ا التجارية مع روسي  التوصيات الخاصة بتعزيز العالقة 

تم االشارة  بناًء على ماو ،بناًء على المباحثات والتفاهمات بين فلسطين وروسيا ومن أجل تحقيق األهداف التي تم التوافق عليها بين الجانبين

ذي من التوصيات ليتم طرحها والتأكيد عليها خالل إجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة البعض الورقة، فقد تم الخروج باليه في هذه 

 :وهذه التوصيات هي، 2015عقد في النصف األول من عام المتوقع أن ي

وتفعيل البنود التي تم التوافق عليها خاصة فيما يتعلق بالتعاون االقتصادي بين البلدين، بحيث يتم  الحاليةتطوير االتفاقية االقتصادية  أوالً:

 األخذ بعين االعتبار ما يلي:

  إعفاء المنتجات الفلسطينية، خاصة ذات القدرة التصديرية، من الرسوم الجمركية بشكل كامل وتمكينها من دخول السوق

 الروسي.

 فاقية من أدوات التعاون االقتصادي بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بـ: تطبيق ما جاء في االت 

o  ،التعاون الجمركي وقواعد المنشأ 

o  ،االصالحات التجارية المرتبطة باجراءات الحماية والدعم الحكومي ومحاربة االغراق 

o  ،التعاون في مجال وضع التعليمات الفنية والمعايير واالعتراف المتبادل بشهادات المطابقة 

o    السالمة الصحية والصحة النباتية 

وفق ما تم االتفاق عليه بين الطرفين، وأن تقوم بشكل رئيسي بتعزيز التعاون  استمرار عمل اللجنة االقتصادية العليا المشتركة ثانياً:

 الستثمار بين البلدين والبدء بترجمة ما تم االتفاق عليه على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق باألمور التالية:االقتصادي وا

  تشكيل لجان فرعية مشتركة على المستوى الفني ذات اتجاهات محددة في مجال التعاون ووضع خطط عمل ضمن اطار

 زمني واضح: 

o ولوية للمشاريع المرتبطة به، والبدء بدراسة جدوى االستثمار تشكيل لجنة فرعية لقطاع الزراعة، وإعطاء األ

 في مصنع التعليب وتعريف المستثمرين من الجانبين لالنتقال الى المرحلة التأسيسية ووضع اطار زمني لذلك.

o  تشكيل لجنة فرعية لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة من أجل وضع األولويات والمشاريع االستثمارية المرتبطة

 ذا القطاع وتوفير المعلومات الالزمة لذلكبه
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o  تشكيل لجنة فرعية لقطاع السياحة لبحث آفاق التعاون والنشاطات والفعاليات التي يمكن القيام بها بهدف تنمية

 هذا القطاع وتحسين قدراته والبنية التحتية الالزمة له

o صول الى اتفاقية تجارية في هذا الشأن  تشكيل لجنة فنية للبدء بالعمل على تحرير التجارة في الخدمات والو 

  كأداة ومظلة للقيام باستثمارات مشتركة، وتطوير أداؤه بما يححق الغاية من تفعيل مجلس األعمال الفلسطيني الروسي

 تأسيسه

  ل رجال األعماسيدات وإشراك القطاع الخاص من كال البلدين في اللجان االقتصادية، والعمل على تنظيم زيارة لوفد من

 الفلسطينيين الى روسيا للمشاركة في اجتماع اللجنة االقتصادية العليا وبحث تنظيم مؤتمر أعمال فلسطيني في روسيا

  متابعة تطبيق أدوات التعاون االقتصادي التي تم االشارة اليها في االتفاقية، وتعريف المعيقات والفرص التجارية بين

 البلدين وإيجاد آليات للتعامل معها

  متابعة التواصل بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ونظيرتها الروسية، وتطوير مذكرة التفاهم التي قدمها

التوصل  يكون الهدف الرئيس هو بحيثووضع االتفاقيات التفصيلية المرتبطة بها الجانب الفلسطيني الى اتفاقية رسمية 

    اد آليات الفحص والتفتيش حول شهادات المطابقة واعتمالى اعتراف متبادل 

   تعريف االستثمارات المشتركة التي يمكن القيام بها في فلسطين، وتسويقها وتقديم التحفيزات للمستثمرين 

 تحرير التجارة في الخدمات، وضرورة بلورة اتفاقية لتنظيمها بما يتوافق واتفاقية الجاتس 

  تدعم هذا القطاع بشكل مباشر وتشجيع السائح الروسي الى القدوم دعم وتشجيع القطاع السياحي من خالل تطوير برامج

 لفلسطين

  .دعم وتنظيم نشاطات ترويجية في السوق الروسي، بما يشمل المعارض والبعثات التجارية والمؤتمرات االقتصادية

فلسطينية على وتنظيم معرض للمنتجات ال 2015تنظيم مؤتمر أعمال فلسطيني في روسيا خالل النصف الثاني من عام 

 هامش المؤتمر 

لدى االتحاد الجمركي لروسيا وبالروسيا وكازاخستان،  القيام بمتابعة تصنيف فلسطين بشكل رسمي ضمن الدول األقل نمواً  ثالثاً:

  وبالتالي تتمتع بإعفاء جمركي كامل للمنتجات الواردة في القائمة الخاصة بهذه الدول.

، بحيث تشمل القائمة المعدلة لسلع التي تحظى بإعفاء جمركي لدول روسيا وبالروسيا وكازاخستانالمطالبة بتعديل قوائم ا رابعاً:

 .المنتجات ذات القدرة التصديرية والتي لم ترد بالقائمة مثل األحذية والفرشات والتمور ومنتجات الخزف والسيراميك

القطاع بما يتوافق مع اتفاقية الجاتس  اتفاقية تجارية حول هذالغاية التوصل الى  بدء المفاوضات حول التجارة في الخدماتخامساً: 

 لمنظمة التجارة العالمية.

اطالق برامج تقوم على  تصميم برامج واطالق مبادرات لتحفيز االستثمار في مشاريع اقتصادية مشتركة في فلسطين. سادساً:

ت ترويجية للمنتجا باالضافة الى توفير برامج وخططتقديم ضمانات وأدوات استثمارية تهدف الى تحسين البيئة االستثمارية في فلسطين، 

 الفلسطينية من سلع وخدمات في السوق الروسي وأسواق بالروسيا وكازاخستان.

وتوفير المعلومات التي  ،مفصلة للمنتجات الفلسطينية )سلع وخدمات( تسويقيجيات واستراتحول السوق الروسي إعداد دراسة  سابعاً:

 .بشكل مستدامتساعد الشركات على استهدافه 

  المرتبطة بذلك. تعريف التكاليفبعملية الشحن والتخليص، و خاصةال توضيح إجراءات التصدير ثامناً:

 وتقديم الدعم الفني الالزم لذلك. التجارة العالمية،مساندة ودعم توجهات فلسطين باالنضمام الى منظمة 
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