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  كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
 بال تريد المحترمين –األخوات واألخوة أعضاء الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني 

؛ سنة 2013أن أقدم لكم التقرير السنوي للمركز للعام  - نيابة عن اخوانكم في مجلس االدارة  -يشرفني 
  التطبيق واالنطالق، معزّزا بالبيانات المالية المدققة للعام ذاته.

من برامج وانشطة تهدف  2013وحين نتحدث عن عام التطبيق واالنطالق، فهذا نابع مما شهده العام    
لتحقيق األهداف االستراتيجية التي وضعها المركز نصب عينيه لتعزيز الصادرات الفلسطينية، ورفعة 

  القتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع الحكومة عموما ووزارة االقتصاد الوطني بشكل خاص.ا

فالحديث عن الشراكة مع الحكومة يحكمه التكامل عبر شراكة استراتيجية تعتمد مأسسة العالقة كاساس    
تها تعزيز للعمل المشترك، وهو ما من شأنه توفير أرضية صلبة لالنطالق في مجمل النشاطات وفي طليع

الصادرات وتنميتها، وهو طموح يمكن تحقيقه في ظل العمل المشترك، والتكامل االيجابي ، وان ذلك يتطلب 
مبادرة القطاع الخاص ايضا لتطوير قدراته كمحرك اساسي في التنمية المنشودة تمهيدا لالنطالق نحو تحقيق 

  االهداف الوطنية.

ن نمو الصادرات بشكل تعكسه النسب واألرقام، إذ شهدت م 2013وٕاذا كنا نفخر بما شهده العام   
، فالتصاعد مستمر حسب 2012- 2011الصادرات الفلسطينية ارتفاعا متزايدا رغم تباطؤ االرتفاع عام 

،مقارنة بنسبة 2013-2012% لعامي 7.34، والتي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2013البيانات األولية لعام 
إال أن تطلعاتنا تفوق ما تحقق، إذ أن اقتصار نمو الصادرات في معظمه  ،2012-2011% لعامي 4.8نمو 

يحمل في طّياته تحديات جّمة عالوة على أنه ال يلغي أملنا في أن  % تقريبا)80(على السوق اإلسرائيلي
يكون هناك امتداد أفقي نحو أسواق جديدة، وبما يشمل أيضا تفعيل الصادرات من قطاع غزة، حيث شكلت 
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. وفي الوقت الذي تشير %تقريبا) من اجمالي الصادرات95(رات الفلسطينية من المحافظات الشمالية  الصاد
يضعنا ما فيه هذه االحصائيات الى نمو حقيقي للصادرات، في ظل حصار تعيشه المحافظات الجنوبية ، 

خذين بعين االعتبار آ، ن يعود مساهما فاعال في تنمية الصادراتألى إحقيقي في تمكين قطاع غزه  مام تحدّ أ
 والتي تمتاز بجودة وقدرات تنافسيةفي قطاع غزة قطاعات االنتاجية للعديد من ال ةالمميز  القدرات التصدرية

ما سيساهم ماالثاث ، وتكنولوجيا المعلومات ....الخ " قطاع ،و -كالزهور والفراولة - كالقطاع الزراعي "عالية 
الذي تضمنته الخطة االستراتيجية للمركز ، األمر الفلسطينية حداث قفزه نوعية لمؤشر الصادراتإفي 

واإلستراتيجية الوطنية للتصدير التي وضعت الخطط لقطاعات فلسطينية عديدة لتيسير دخولها لألسواق 
  المستهدفة، وتحويل الفرص التصديرية إلى أسواق وعالقات تجارية مستدامة.

مهمة إال أنها ليست ، ةقات وتحديات عدّ و عمسواق جديدة أخول مهمة زيادة الصادرات الفلسطينية ودوتواجه 
بتوفير  احكومي االتزامو ، من جهة جهود كافة الشركاء في القطاعين العام والخاصتتطلب تضافر ستحيلة و م

     من جهة أخرى. كافة متطلبات خلق بيئة ممكنة لصادراتنا الفلسطينية

  الزميالت والزمالء،،

ردناه في مطلع حديثنا عن الشراكة مع الحكومة والمؤسسات الفلسطينية، جاء إعداد وانسجاما مع ما أو    
اعتماد  2013اإلستراتيجية الوطنية للتصدير بالشراكة الكاملة مع وزارة االقتصاد الوطني، حيث شهد العام 

  الفريق الوطني لالستراتيجية. 

الممثليات والسفارات الفلسطينية في الخارج في شهد العام الماضي تطوير عالقة مميزة مع  ؛وفي الوقت نفسه
تنفيذ العديد من النشاطات الترويجية للقطاعات التصديرية "المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة ، 

  عقد لقاءات تجارية " االمر الذي ساهم وبشكل فاعل في تحقيق اهداف تلك النشاطات والبرامج.

على مواصلة الحوار االقتصادي  -لس التنسيقي للقطاع الخاصوبصفته عضو المج- وقد حرص بال تريد 
مع الحكومة، وتعزيز الشراكة معها في مجال رسم السياسات وسن التشريعات، والذي نامل وبحسب ما أفضى 

، ان يؤدي الى االتفاق 5/2/2014إليه مؤتمر الحوار الوطني االقتصادي الرابع المنعقد  في رام اهللا بتاريخ 
  محددة وواضحة للحوار وماسسته. على الية 
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وهو المظلة الحوارية للقطاع  - أّما على صعيد العالقة مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص 
الخاص مع الحكومة، فقد نجح المجلس في العديد من المناسبات في طرح وجهة نظر القطاع الخاص 

جلس اكثر فاعلية وذلك من خالل تضافر الجهود وعرض متطلباته، اال اننا نطمح الى أن  يكون أداء الم
والتنسيق والتعاون  بين المؤسسات المنضوية في إطاره وبما يخدم المصالح المشتركة للقطاع الخاص 

  واالستخدام االمثل للموارد المحدودة المتوفرة لتنمية القطاع الخاص الفلسطيني. 

ركاء عبر التواجد الفاعل في االجتماعات، وعضوّية عّدة وفي السياق ذاته، كان توطيد المركز عالقته بالش   
لجان مهمة مثل اللجنة الوطنية الخاصة بتقييم االتفاقية التجارية المرحلية مع االتحاد األوروبي والتحضير 
للتفاوض على اتفاقية إطار شاملة، والتواجد في معظم اللجان الخاصة بتقييم االتفاقيات التجارية ومتابعة 

ا؛ باالضافة الى اللجنة الوطنية للجودة ولجنة البيئة،  والفريق الفني الوطني المكلف بمتابعة انضمام تنفيذه
فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وغيرها من اللجان والمجالس. حيث اصبح المركز مرجعية رئيسة ومصدر 

  اساسي للمعلومات للعديد من هذه اللجان.  

بالمانحين، فقد طّور المركز عالقته مع العديد من المانحين، مثل االتحاد  ما على صعيد عالقات المركزأ
األوروبي، والدائرة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة، والوكالة األلمانية للتعاون الفني، وبرنامج األمم المتحدة 

لتنمية، والوكالة األمريكية اإلنمائي، وممثلية مملكة النرويج، والبعثة التجارية اإليطالية والبنك اإلسالمي ل
للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرها من الهيئات والفعاليات التي كان للتعاون معها 
ودعمها أبلغ األثر في تمكين المركز من تنفيذ العديد من البرامج واالنشطة والتي تصب مباشرة في خدمة 

  تحقيق اهدافنا االستراتيجية.

لمركز مرجعا رئيسا لكافة القضايا التي يرغب االتحاد األوروبي في مناقشتها مع بات ا ،سبيل المثالفعلى 
إلى هادفة القطاع الخاص الفلسطيني، ويتم الطلب وبشكل شبه سنوي من المركز استضافة ورشات العمل ال

  ي.عكس متطلبات القطاع الخاص في البرامج والمشاريع المقدمة من االتحاد األوروب

فقد لعب المركز دورا مهما في توعية المانحين بضرورة التكامل  ،خلق التكامل ما بين الشركاءوفيما يرتبط ب
في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتصدير التي شكلت نموذجا من حيث التكامل في توفير الموارد الالزمة 
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تحاد االوروبي والحكومة ع يمولها االإلعدادها، من خالل االستفادة من الموارد المتاحة من عدة مشاري
مؤسسات دولية مثل اوكسفام، حيث يتم تنفيذ مشاريع عّدة كما أسس المركز عالقات وطيدة مع ، الكندية

  مشتركة في كل من الضفة الغربية وقطاع وغزة.

  الزميالت والزمالء،، 

العامة والتواصل بين المؤسسة  اهتمامنا بالعالقات الخارجية على حساب االهتمام بالعالقاتولم يكن    
، وتم البدء فعليا فيها عن طريق 2013واألعضاء، ولذا تم إعداد خطة اتصال حددت أولوياتها في عام 

التواصل المستمر مع األعضاء والشركاء وكافة الجهات من خالل نشرات الكترونية دورية ترصد إنجازات 
مبدأي المشاركة والشفافية،  وكثيرة هي القنوات واآلليات المركز ونشاطاته، وتؤكد اهتمام المركز بتأكيد 

حرص ، وفي الوقت نفسه؛ واللقاءات التي يعمل المركز على انجازها في سبيل خلق عالقة مستمرة ومتواصلة
تواصل مع القطاع العام والخاص والممولين من خالل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لالمركز على استمرار ا

في هذا كله ويندرج  البيانات الصحفية وحلقات نقاش متلفزة لمواضيع مختلفة، و اللقاءات الثنائية، عن طريق 
على تكثيف الزيارات الميدانية والخاصة لمقرات  2014عام ستركز في جزئها الثاني خطة شاملة إطار 

ت والتحديات التي قاو الخدمات المقدمة وتطوير أوراق موقف تعكس المعآرائهم حيال الشركات لنقاش وسماع 
  تواجه الشركات.

  السيدات والسادة، 

دارة نتقدم بالشكر والعرفان للحكومة الفلسطينية ممثلة في الختام، فإنني باسمي وزمالئي اعضاء مجلس اإل  
 أعضاء الجمعية العامة على ثقتهم ودعمهم الدائملشركات ل والتقديروالشكر بوزارة االقتصاد الوطني، 

، والشكر موصول لإلدارة التنفيذية للمركز، وال نبالغ حين نقول  لشريكة وللمانحين واألصدقاءوللمؤسسات ا
  .، وتطلعات أعضائهنهم واصلوا الليل بالنهار وبمهنية عالية لتحقيق أهداف المركزإ

  
  برهمإبراهيم                                                                                    

  رئيس مجلس اإلدارة
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31/12/2013 
 المدير العامكلمة 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
 ،،السيدات والسادة أعضاء الجمعية العامة المحترمين

  
شهد  حيث، بال تريد -مركز التجارة الفلسطيني –يديكم التقرير السنوي لمركزكم أضع بين أن أ يشرفني     

مقبلة بتركيز واضح ال ةللسنوات الثالث تهستراتيجيإعتماد ارات وفي مقدمتها عديد التغي 2013المركز في العام 
تحقيق نتائج محددة قابلة للقياس على ، سعيا لعلى المنتج/الشركة بدل العمل على المستوى القطاعي العام

  .وتنوعها مستوى زيادة الصادرات الفلسطينية
أنجزت ستراتيجية الوطنية للتصدير التي والتكامل مع اإلستراتيجيته التوافق لدى إعداد إراعى المركز لقد   

واألكاديميين الخاص، و العام،  ينمؤخرًا بشراكة مع وزارة االقتصاد الوطني وبمشاركة واسعة من القطاع
تنمية حقيقية إيجاد لى إلى المستوى الوطني المعّدة للمرة األولى ع ستراتيجيةاإلوتهدف  ،والخبراء والمختصين

، عالوة على سواق محددةأعلى منهجية علمية تستهدف المنتجات والقطاعات الواعدة في اعتمادا  للصادرات
تطوير القدرة التنافسية حول دون قات الرئيسة التي تو تحديد المعفي الحكومة ما توفره من آفاق لمساعدة 

 .داء التصديريللتصدير وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز األ
  
المشاركة في معارض دولية لتشمل طات، فقد تعددت االبرامج والنشنوعا في ت 2013شهد عام كما   

ودراسة جاهزية  ،وبرامج تدريب ،سواق المستهدفةفي األعمل بعثات تجارية ولقاءات عالوة على متخصصة 
هميته وفرص تزايد أت نشاطات خاصة بقطاع الخدمات الذي، ولعل جديد العام المنصرم تنفيذ الشركات
  .هذا القطاع الهاما بمتزايد اهتمام، ومن هنا أولى المركز االصادرات فيحضوره 

 برنامج تدريبهمها عّدة؛ أبرامج تنفيذ  تمطار بناء القدرات المحلية وقدرات العاملين في المركز، إوفي 
 19اعتماد  -مرة في فلسطينوألول  -وتم بموجبهمركز التجارة الدولي "مستشار تجاري دولي" بالتعاون مع 
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 ،تقييم قدرات الشركات الفلسطينية التصديريةتولون سيإذ (ستة منهم من موظفي المركز) اتجاري امستشار 
 وتسويق. ،دراةإ و ،نتاجإووضع مقترحات لتطويرها على المستويات المختلفة من 

  
واالهتمام  من النساء و المدارةأ ضافي للمشاريع المملوكةوتماشيًا مع توجه المركز في تقديم الدعم اإل   

دارة واعتمد مجلس اإل ،عمل تدقيق اختياري للنوع االجتماعيلالمركز بادر بقضايا النوع االجتماعي، فقد 
عمال كما شجع سيدات األ ،التوصيات الواردة في تقرير التدقيق التي عكست نفسها في البرامج المختلفة

 ضافي.إدعم مالي ر بتوفيوالجمعيات النسوية على المشاركة في النشاطات المختلفة 
  
  الزميالت والزمالء،،،، 

فقد عضاء، عضاء وغير األخدمات نوعية لجمهوره من األوانسجاما مع التوجهات المستمرة للمركز لتقديم   
، ومما شارف المركز على االنتهاء من تطوير موقعة االلكتروني الذي سيتم إطالقه قريبًا في حفل رسمي

عديد الخدمات والمعلومات النوعية التي تهم المصدرين عن سيوّفر ع الجديد الموقتجدر اإلشارة إليه أن 
، لخإدراسات السوق، ...و عار وقنوات التسويق،ساألو سواق، شروط دخول األو المنافسين، و سواق المستهدفة، األ

ردن عداد مركز لوجستي بين األدراسة شاملة إل -سعيه لتسهيل التجارةوفي إطار  –أجرى المركز كما أن 
المركز ،كما قّيم مير محمد ويقوم بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية من الطرفينوفلسطين على جسر األ

  االتفاقيات التجارية التي وقعتها فلسطين مع شركائها التجاريين.
ومؤسسات المجتمع المدني  ميينلي مع مؤسسات القطاع الخاص والشركاء الحكو مل المركز تكامبما أن عو  

طر المختلفة تنفيذ برامج مشتركة من خالل األعبر ؤسسات الدولية، فقد عزز المركز عالقاته مع الشركاء والم
  تواجد المركز فيها.التي ي

  االخوات واالخوة،،
قّدم تأ ووفاءا وتقديرا لتلك الجهود ، فانه يشرفني ان ،وتقديرا للجهود التي بذلت والنجاحات التي تحققت    
وبرامجه طاقم عمل المركز دارة المركز على دعمهم الالمحدود لإعضاء مجلس ألرئيس و قدير الغ الشكر والتبب

شركائنا من القطاعين العام ، ولعضاء الجمعية العامة على ثقتهم ودعمهم الدائمونشاطاته، والشكر موصول أل
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والشكر ، فلسطينيدورها الكبير في تنمية االقتصاد اللوزارة االقتصاد الوطني  ، ونخص بالذكروالخاص 
وبطبيعة الحال؛ هناك للمؤسسات المانحة التي كان لدعمها االثر الكبير في تنفيذ برامج وانشطة المركز ، 

بروح زميالتي وزمالئي طاقم المركز على جهودهم المتواصلة لضمان نجاح المركز والعمل شكر خاص ل
صادراتنا وجودة  زيادة وتنميةو  ادنا الوطنيالقتص، وتطلعاته نحو غد أكثر إشراقا هدافهالفريق لتحقيق أ

  .منتجاتنا
 

  حنان طه                                                                                                  
 المدير العام 
31/12/2013  
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 رؤية المركز  
  تتمثل في "اقتصاد فلسطيني تقوده صادرات منافسة عالميًا" 

  
 لمهمة الرئيسيةا

 قيادة تحقيق تنمية مستدامة للصادرات الفلسطينية
  

 المبادئ والقيم 
ممارسات  ةمع أيّ تساهل ن/تعاطىنبمبدأ سيادة القانون ولن بال تريد  –يلتزم مركز التجارة الفلسطيني  النزاهة:

التي تستغل عمالة  األعضاء والمستفيدين من خدمات المؤسسة ومزودي الخدمات والشركاتغير قانونية من 
  األطفال .

لوطني والدولي كمثال يين اسيتم التعرف واالعتراف بخدمات المركز على المستو : ومستواها جودة الخدمات
 ألفضل الممارسات.

بشكل شمولي على تقديم الخدمات الرئيسة المنوطة به با تريد -سيعمل مركز التجارة الفلسطينيالمساواة: 
ة لكافة الشركات المهتمة بالتصدير مع التركيز ر فاستكون هذه الخدمات متو و درات، التي تتعلق بتنمية الصا

وضمان تعزيز النوع  ،على وجه الخصوص على زيادة مشاركة المرأة في التصدير والنشاطات التصديرية
  االجتماعي في هيكلية المركز الداخلية والنشاطات والبرامج الخارجية. 

ى ضمان إدراك الموظفين العاملين في المركز والمستفيدين من خدماته ألهمية سيعمل المركز علاالستدامة: 
  والعمل على تحديد الفرص التصديرية في هذا السياق. ،التنمية البيئية المستدامة

 ، وسيلتزم به،مبدأ التعامل الصادق في كافة تعامالتهبال تريد  –مركز التجارة الفلسطيني سيقّدر القيادة:
عزيز سمعة المركز كمؤسسة تروج ألفضل الممارسات في إدارة األعمال  وفي االستمرارية  وسيعمل على ت

  والدقة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.
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 ستراتيجيةاألهداف اإل
 بيئة داعمة للمصدرين على المستوى المحلي والدولي.يجاد حشد التأييد إل .1
 ويع الصادرات للشركات المصدرة وذات القدرة التصديرية.ز القدرة التنافسية وتنز تقديم خدمات تع .2
 دائمة للتصدير.   ايجاد فرص تصديرية وتطويرها لتصبح فرصإ .3
 بناء قدرات مركز التجارة الفلسطيني لتلبية احتياجات الشركات المصدرة ذات القدرة التصديرية. .4

  بال تريد –ستراتيجية مركز التجارة الفلسطينيإ

ستراتيجية للشركات التي تنتج منتجات محددة إستراتيجي الحالي للمركز على تقديم خدمات النهج اإل يرّكز  
سواق جديدة، وتصنيف أختراق الساسية لهذه الشركات وتأخذ بعين االعتبار المتطلبات األ ،في أسواق محددة

 أولوياتكما يعمل ضمن محتمل)،  -ر نشط، غير نشط، جديدذالشركات حسب هرم التصدير (مصد
كافة الخدمات ضمن برامج محددة تتكامل فيها ضع الحالية ت، فالمنهجية ستراتيجية الوطنية للتصديرحدتتهااإل

هم أحول  ةييد والمناصر أتنمية الصادرات، وحشد التو كافة الخدمات المقدمة على صعيد ترويج التجارة، 
  سواق التصدير. أو في أقات التصديرية سواء على الصعيد المحلي و المع

مركز حاليا على إدماج معايير ضمن أنشطته تشمل على سبيل المثال النوع اليعمل وبموازاة كل ما سبق؛   
إنتاج دراسات تتعلق بتطبيق ببالشراكة مع مؤسسات أخرى  المركزام إذ قاالجتماعي والوعي تجاه البيئة، 

 .على بيئة العمل عامةالنوع االجتماعي والوعي بالنواحى البيئية داخل المؤسسات و انعكاسها 
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دائما بمجموعة قيم  -ستراتيجيةوفي سعيه لتحقيق أهدافه اإلبال تريد –مركز التجارة الفلسطيني ويتمسك 

وحسب أفضل  ،ومبادئ تساهم في تحقيق أقصى درجات الشفافية والمهنية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات
رة التصديرية دون تمييز آخذين بعين االعتبار احترام القانون ودعم الممارسات للشركات المصدرة وذات القد

  الفساد.مكافحة ونبذ عمالة األطفال و  ،، والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئةنسيدات األعمال ومبادراته
  
  
 

   

مصّدر

نشط

مصدر غير نشط

مصدر جديد

)غير مصدر(مصدر محتمل 

يعمل مركز التجارة الفلسطيني س .1
بالتعاون مع كافة الشركاء 

وخاصة االتحادات التخصصية 
على تصنيف الشركات وفق 

حجم ونسبة إجمالي الصادرات 
 من إنتاجها الكلي إلى كل من:

 ر نشط.مصدّ  .2
 ر غير نشط.مصدّ  .3
 ر جديد.مصدّ  .4
 مصدر محتمل. .5

 األسواق
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 2013 -االقتصاد الفلسطيني  –أداء 
وصل الناتج إذ 2013جمالي لعام ي اإلفي الناتج المحل%) 20حقق قطاع الخدمات أعلى نسبة مساهمة (

في نسبة  ؤاتباطمليار دوالر باألسعار الثابتة، ما يعكس  7.05إلى  2013المحلي اإلجمالي الفلسطيني لعام 
عندما  2011-2012يأرقام عامب% مقارنة 3.6لى إ 2013صل عام الذي و جمالي نمو الناتج المحلي اإل
مريكي عام أمليار دوالر  6.8لى إ 2011ار دوالر في عام ملي 6.42أي من (% 5.9وصلت نسبة النمو 

في  2013وفقا لما صدر من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فقد تركز النمو خالل عام و ). 2012
األنشطة االقتصادية الرئيسة ذات المساهمة األعلى نسبيا في الناتج المحلي اإلجمالي، ومنها أنشطة 

  لخدمات، واإلدارة العامة والدفاع. الصناعة، او اإلنشاءات، 

 2013): المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية من الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين، 1الشكل (
  )2004باألسعار الثابتة، (سنة األساس 

 
  مالحظات:

 .1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل في عام  -1
  ات أولية مبنية على تنبؤات اقتصادية.البيان -2
  المصدر: مركز االحصاء الفلسطيني -3
  

الزراعة والحراجة وصيد 
%4.9األسماك  التعدين، الصناعة التحويلية 

%11.9والمياه والكھرباء 

%14.1اإلنشاءات 

تجارة الجملة والتجزئة 
واصالح المركبات والدرجات 

%14.0النارية 

%1.8النقل والتخزين  
األنشطة المالية وأنشطة 

%3.2التأمين 

المعلومات واالتصاالت 
6.9%

%20.0الخدمات 

اإلدارة العامة والدفاع 
11.9%

%0.1الخدمات المنزلية 

%11.2أخرى 
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  الصادرات الفلسطينية 1

-من ناحية نموه في التباطؤآخذا اكان ازدياد نإ و  -الصادرات الفلسطينيةازدياد دناه، استمرار أيوضح الشكل 
% 29.7نسبة نمو ب %، مقارنة4.8لى إ 2012-2011وصل نمو الصادرات الفلسطينية بين عامي إذ 

الذي  سرائيلي. كما يوضح الجدول مدى اعتماد الصادرات الفلسطينية على السوق اإل2011-2010لعامي 
. وال تنحصر الصادرات الفلسطينية على 2012% من حجم الصادرات الفلسطينية في عام 81.7نسبة شكّل 

واستأثرت ى منطقة الضفة الغربية، عليقتصر  نشاط التصدير في فلسطين كاد سواق محدودة فحسب، بل يأ
  .  2012عام جمالي صادرات فلسطينيةإمن % 99.3ب صادرات الضفة 
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  حركة الصادرات من قطاع غزة

مؤشر الحركة  هشهدذاك الذي لسنوات االخيرة كالم يشهد مؤشر من مؤشرات الحركة التجارية تراجعا في 
ن تفرض الحكومة أشاحنة قبل  5,856نحو  2007 التصديرية من القطاع، فقد بلغ حجم التصدير عام

في حجم الشاحنات الصادرة  اخطير  ادناه تراجعأ) 1سرائيلية قيودا صارمة على التصدير، ويبين الشكل (اإل
شاحنة  21كثر من أ 2009حجم الشاحنات الصادرة عام  من القطاع في السنوات التي تلت، حيث لم يتعدّ 

ن حركة التصدير لم أال إ 2010غم رفع القيود على التصدير في العام % . ور 99.6أي بانخفاض يقارب 
نها لم تتجاوز أي أشاحنة  270بتصدير  2011كانت ذروتها عام و خيرة تشهد نموا ملحوظا في السنوات األ

  % من حجم الصادرات قبل الحصار.4.6

  

  )1شكل (

سرائيلية ن الحكومة اإلكثيرة، منها أسباب ألى إ 2010ويعزى االنخفاض الكبير في حجم الصادرات بعد 
رغم كونها قطاعات ريادية . وهي النسيج، واألثاث، و الزراعة :هي ،نتاجيةة قطاعات إسمحت بالتصدير لثالث

وضح يسواق الضفة الغربية كما أو  ،سرائيليالسوق اإل تنحصر في ن اسواقها التقليدية أال إبالتصدير تاريخيا 
ن إف ؛ليها حتى تاريخه، وعليهإلم يسمح للشركات الفلسطينية بإعادة التصدير سواق التي ) وهي األ2شكل (
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وفي عقد اتفاقيات تجارية  ،سواق جديدة واعدةأالقطاعات التصديرية تواجه صعوبات كبيرة في استكشاف 
  سواق.تسمح لها باختراق تلك األ

  

  

  )2شكل (

القيود على كخرى أبل تشمل عوامل مهمة  القيود على التصدير فيحركة التصدير وال تنحصر معوّقات 
استيراد بعض المواد الخام واألساسية في عمليات التصنيع واالنتاج بذريعة تصنيفها مواد متعددة 

وارتفاع تكاليف النقل  ،منع دخول مواد البناء، عالوة على سرائيليةاالستخدامات من السلطات العسكرية اإل
جراءات النقل والتفتيش المكلفة إمثل  سلطات االحتالل االسرائيلي ،رضها نظرا لإلجراءات والمعايير التي تف

 ماليا وزمنيا.

هم سبل زيادة حجم الناتج المحلي أن فهو م المحلية، التنمية لعجلة المحرك-واالستثمار -التصدير واذ يعتبر
 العمالة وفي توظيف ،يرادوتحقيقالنمواالقتصاديعوضا عن دوره في توفيرالعمالتالصعبةالالزمة لعمليات االست

سواقها التاريخية أعلى استعادة الحركة التصديرية لعافيتها واسترداد  ، واألمل منعقدوالتقليل من نسبة البطالة
  ليشهد االقتصاد الفلسطيني النمو المرجو الملموس تنمويا واجتماعيا.

  

60%

35%

5%

2007الصادرات من غزة قبل 
اسرائيل الضفة الغربية دول اخرى
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  2012 - 2010الفلسطينية المرصودة* للفترة  مؤشرات الصادرات

: بالمليون دوالر أمريكيالقيمة  
 المؤشر 2010 2011** 2012

 إجمالي الصادرات الفلسطينية 575 746 782

 إجمالي الصادرات حسب البلد   

إسرائيلإلى  453 644 639  
 إلى الدول العربية    66 74 109
 إلى باقي دول العالم 56 28 34

 إجمالي توزيع الصادرات   

 وطنية  410 488 556
 معاد تصديرها    165 258 226

 إجمالي الصادرات حسب المنطقة   
 الضفة الغربية 572 742 777
 قطاع غزة    3 4 5

.1967عام عنوة البيانات ال تشمل الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل * :   
 ** : بيانات منقحة.

  

لى إ 2013قيمة الصادرات الفلسطينية عام ، فقد وصلت حصاء الفلسطينيمركز اإللووفقا للبيانات األولية 
% 7.34خذة في التزايد حيث تمثل آن نسبة النمو في الصادرات أمريكي، ما يعني أمليون دوالر  839.4
  .2012-2011% لعامي 4.8نسبة نمو ب، مقارنة 2013-2012لعامي 
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  جماليالناتج المحلي اإل في الصادراتنسبة مساهمة .1.2

قية على نفس اجمالي بن مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلأدناه، أرسم البياني يتضح من الجدول وال
 مستوياتها السابقة تقريبا، رغم ازدياد قيمتها الفعلية عبر السنوات.

نسبة مساهمة الصادرات في 
  الصادرات(مليون دوالر امريكي) الناتج المحلي االجمالي

الناتج المحلي االجمالي 
 السنة مريكي)(مليون دوالر ا

11.26% 513 4554 2007 
11.44% 558 4878 2008 
9.89% 518 5239 2009 

10.05% 575 5724 2010 
11.62% 746 6421 2011 
11.51% 782 6797 2012 
11.89% 839 7054 2013 

  

  

  

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%
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14.00%
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مساھمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي
2007-2013
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  رياالعجز في الميزان التج 2

 ، بب االعتمــاد الكبيــر علــى الــوارداتتعــاني دولــة فلســطين باســتمرار مــن عجــز كبيــر فــي ميزانهــا التجــاري بســ
فهــو  الــذ؛ صــغيرًا غيــر مســيطر علــى حــدوده، مقيــدا بقيــود متعــددة األوجــهقتصــادًا اويعتبــر الســوق الفلســطيني 

ويعتبــر العجــز التجــاري ، لــى حــد كبيــر علــى الــواردات مــن أجــل البقــاءإيمتلــك قاعــدة تصــنيع صــغيرة.  ويعتمــد 
ئــة السياســية واالقتصــادية التــي تمتــاز بــالغموض وعــدم اليقــين. ونتيجــة لــذلك الكبيــر والمتزايــد نتيجــة فرعيــة للبي

تراجعــت االســتثمارات، وال تــزال الصــناعات وقواعــدها التصــنيعية راكــدة، وبقيــت مجموعــة الســلع المنتجــة محليــًا 
  صغيرة الحجم ومحدودة العدد.

مليون  4,697.4ما مجموعه 2012عام -بما فيها إسرائيل-بلغ إجمالي الواردات الفلسطينية من الخارج 
الصادرات السلعية بنسبة ارتفعت ، في حين 2011عام ب% مقارنة 7.4دوالر أمريكي حيث زادت بنسبة 

  .2012مليون دوالر أمريكي خالل عام  782.4لتصل  2011عام ب% مقارنة 4.9
  

فقد ارتفع  ،درات والواردات)( والذي يمثل الفرق بين الصا 2012أما العجز في الميزان التجاري للسلع لعام 
مليون دوالر أمريكي، أما حجم التبادل التجاري(وهو  3,915.0ووصل إلى  2011عام ب% مقارنة 7.9بنسبة 

 5,479.7ووصل 2011عام ب% مقارنة 7.0عبارة عن مجموع الصادرات والواردات) فقد ارتفع أيضًا بنسبة 
  مليون دوالر أمريكي.

والمبنية على التنبؤات االقتصادية من مركز االحصاء الفلسطيني، فمن المتوقع ووفقا للبيانات األولية   
ا ليون دوالر امريكي، ما يعني انخفاضم 3740.4لى إ 2013العجز في الميزان التجاري عام وصول 
  مريكي.أدوالر  175000 بحوالي ، أي انخفاض2012عما كان عليه في عام % 4.45بنسبة 
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  2012 - 1995رات السلعية المرصودة وصافي الميزان السلعي في فلسطين لألعوام قيمة الواردات والصاد
  

 

  للتجارة الخارجية التوزيع الجغرافي 3

الشريك التجاري اسرائيل  وما زالتدناه) التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية الفلسطينية، أن شكل(الشكالال يظهر
حاد األوروبي، ومنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وتركيا، ، يليها االت2012ر لدولة فلسطين في عام باألك

ورابطة التجارة الحرة األوروبية، وميركوسور (السوق المشتركة  ،والصين، والواليات المتحدة،وكوريا الجنوبية
  خيرا كندا.أالجنوبية)، و 

ن (الشكال 2012و 1996عامي التوزيع الجغرافي للتجارة الفلسطينية بين ، وعند التدقيق في في الوقت نفسهو 
، 2000نجد أن االعتماد على الصادرات والواردات اإلسرائيلية انخفض على مر السنين. ففي عام  ؛دناه)أ

سرائيل، بينما إ% من وارداتنا قادمة من 73.1و ،سرائيلإل٪  من الصادرات الفلسطينية يذهب 92.2كان 
  ٪.71.3 ها لت وارداتنا من٪ ، ومث81.7 :2012مثّلت صادراتنا إلسرائيل عام 

انخفضت نسبة اعتماد الصادرات على  ؛وفي الوقت الذي كان هذا االنخفاض محدودا من حيث الواردات
 %. 80وتزيد عن  ةكبير ة ال زالت ن النسبأال إ%، 10سرائيلي بحوالي السوق اإل

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ي
يك
مر
ر ا
وال
 د
ون
ملي
بال

ة 
يم
لق
ا

السنة

الواردات  الصادرات  صافي الميزان التجاري للسلع 



بال تريد  -مركز التجارة الفلسطيني    [التقرير السنوي 2013]

 

 

20	
 

  

 



بال تريد  -مركز التجارة الفلسطيني    [التقرير السنوي 2013]

 

 

21	
 

  2012عام  هيكلية الصادرات من حيث المنتجات 4

زرق المنتجات ، كما تمثل الصفوف باللون األ2012لصادرات الفلسطينية عام على اأ دناهأيمثل الجدول   
ستراتيجية الوطنية للتصدير، حيث تمثل المنتجات ولويةالتي تم تحديدها في اإلالتابعة للقطاعات ذات األ

 .مليون دوالر 782، ووصلت قيمتها 2012جمالي الصادرات الفلسطينية عام إ% من 33.37

فرة حول ان المعلومات المتو أال إحصاء الفلسطيني، الجهاز المركزي لالبيرة المبذولة من ورغم الجهود الك
غم كونها من ر عشاب الطازجة، الصادرات، ال توفر معلومات حول قيمة الصادرات الفلسطينية من األ

فرة لنا من االمتو  ستراتيجية الوطنية للتصدير، فوفقا للمعلوماتولوية التي تم تحديدها في اإلالمنتجات ذات األ
، ولذا مريكي سنوياأمليون دوالر  5حجم صادراتنا عن يزيد الشركات الفلسطينية المصدرة لألعشاب الطازجة، 

ضمان جودة ودقة هذه المعلومات. لمن الضروري تطوير قدرات المؤسسات المقدمة للمعلومات التجارية،  فإن
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رمز النظام المنسق   المرتبة
)HS4 Code(  

قيمة الصادرات   نتجاسم الم
  (ألف دوالر امريكي)

  حصة الصادرات

 %16.02 125,331.07  حجار البناء، ومصنوعاتهأحجر مشغول، مثل  6802  1

 %6.45 50,452.00  النفايات أو الخردة، من الحديد أو الفوالذ المعلبة 7204  2

 %4.18 32,695.33  الحاويات، والحزم من البالستيك 3923  3

 %3.95 30,896.34  وأجزاؤه األخرى األثاث 9403  4

 %3.73 29,149.10  السجائر وغيرها، التبغ وبدالئه 2402  5

 %2.98 23,295.56  زيت الزيتون وجزيئاته، غير معدل كيميائيا 1509  6

 %2.83 22,159.82  احذية مقاومة للمياه  6401  7

 %2.22 17,365.92  المراتب والفراشات 9404  8

 %2.05 16,023.89  ستثناء مقاعد طبيب األسنان، الحالقة، الخ من الكراسي)المقاعد (با 9401  9

 %1.95 15,294.82  خشبية، طبليات صناديق وقواعد تحميل لواحأ 4415  10
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 %1.76 13,808.09  قضبان األلمنيوم  7604  11

 %1.58 12,397.05  السيراميك المزجج والبالط، وبالط الجدران 6908  12

 %1.58 12,323.72  محفوظة مؤقتا، وليست جاهزة لألكل خضراوات 0711  13

 %1.52 11,929.82  األدوية  3004  14

 %1.52 11,916.15  اللبن والقشدة وغيرها 0403  15

 %1.34 10,459.94  بوليمرات اإلثيلين، في أشكالها األولية 3901  16

 %1.32 10,294.73  المالبسالمناديل المنزلية، والصحية، والمستخدمة في المستشفيات، و  4818  17

 %1.19 9,295.09  الجرانيت والحجر السماقي، والبازلت، الحجر الرملي، الخ 2516  18

 %1.19 9,287.07  النقانق ومنتجات مماثلة من اللحوم  1601  19

 %1.07 8,407.78  ان الحديد والصلببقض 7213  20
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 القدرة التنافسية للتصدير محددات

لسطين السيطرة على حدودها، وصغر الفتقار فقتصادات الصغيرة، طيني ضمن االقتصاد الفلسيصنف اال
فهناك فرق ا؛ وفير احتياجاتها. ولذلتعلى الواردات  كبيرعتمادها القاعدة التصنيع لديها، وعدم تطويرها، وال

ي حالة واسع بين ضخامة حجم الواردات السلعية وبين حجم الصادرات السلعية ، وهذا وضع دولة فلسطين ف
  عجز متواصل في الميزان التجاري السلعي.

ال تقتصر الصعوبات التي تواجهها دولة فلسطين في تطوير قطاع التصدير على سبب واحد، بل على و  
ها اكثيرة األبعاد وتنبعمن مجموعة عوامل خارجية يتحدد مستو  ؛لتحديات في واقع األمراالعكس من ذلك، ف

ويندرج بعضها في المجال السياسًي واالقتصادي، ما يعني أن حلها ، القوميطار االقتصاد إوتوجيهها خارج 
  سيعتمد على نتائج المفاوضات التي يمكن البت فيها وتسويتها ضمن نطاق سيطرة الدولة. 

سواء على صعيد  التحدياتتواجه عديد  يةنلقدرة التنافسية للصادرات الفلسطيافالعوامل الداخلية،  ما من حيثأ
  سواق التصدير. أوالقدرة على النفاذ إلى أبيئة األعمال، أو على اإلنتاج والعرض، القدرة 

  في: المعوقات  همأفتمثلت ، والعرضاإلنتاج   القدرة علىوفيما يختص ب

 ستخدام استيراد و انخفاض المستويات اإلنتاجية الناجمة عن زيادة تكاليف اإلنتاج، وفرض قيود على ا
 .المدخالت الرئيسة

  االستثمار األجنبي والمحليتدني. 
 ضعف إطار إدارة الجودة على مستوى المؤسسة. 
 الصعوبة في الحصول على اآلالت ومدخالت اإلنتاج. 
  ناغم تدني مستويات التعاون ويعيق تيعزز ، ما تنظيم ضمن القطاعات ذات األولويةتردي ال

 .األفكار
  ستخدامه منهااندرة الموارد المائية وقلة المستطاع. 
 إلقامة مشاريع صناعية.لممكن استثمارها عوبة الوصول إلى األراضي الزراعية واألراضي اص 

  ومنها: ،حدياتتأما على مستوى بيئة األعمال، فإنها تشتمل على  

  ضعف اإلطار التنظيمي والتشريعي في مجال إدارة الجودة. 
  ؛.ضعف الهياكل التنظيمية في المؤسسات 
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 ق اإلصالحاتوّ نون ُتعوجود ثغراٍت في تنفيذ القا. 
  ًاالفتقار إلى التوافق مع المعايير المعترف بها دوليا. 
  ًعدم وجود هيئة اعتماد مستقلة معترف بها دوليا. 
 وجود ثغرات في البنية التحتية ذات الصلة بخدمات النقل ومناطق التخزين. 
 محدودية قدرات أدوات ضمان المخاطر على حماية المستثمرين. 
 رتفاع كلفتهااالتخليص الجمركية في المعابر الحدودية و  صعوبة عمليات. 
 محدودية فرص الحصول على التمويل. 
 .التداخل واالزدواجية في عمل الوزارات، ومؤسسات دعم التجارة، والمؤسسات الداعمة األخرى 

  تتمثل في:جانب الدخول إلى السوق، فالقضايا الرئيسة التي تم تحديدها في أما  

 سواق محدودةأالعتماد على اإلفراط في ا. 
 عدم وجود سياسة واضحة ومحددة لتسهيل الدخول إلى أسواق جديدة. 
 عدم وجود نظام النافذة الواحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين. 
 محدودية أنشطة ترويج الصادرات الفلسطينية في األسواق الدولية. 
 ارتفاع تكاليف غرامات التأخير التي يتكبدها المصدرون. 
 رة الخدمات اللوجستية والمعلومات اإلجرائية التي يمكن توفيرها للمصدرينند. 
 علومات التجارية المتاحة للجمهورنقص الم. 
 ارتفاع تكاليف تقارير أبحاث السوق. 
  قلة مشاركة القنصليات والمكاتب التجارية الفلسطينية في شبكة المعلومات التجارية. 
  مية وتعزيز عالمة فلسطين التجاريةعدم كفاية المساعي الرامية إلى تن. 
  وكثرة التعقيدات التي يمرون  "الفيزا"،التأشيراتمحتملين على المشترين المصدّرين و الصعوبة حصول

 بها.
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  اآلتية:أما من منظور التنمية، فإن عملية التصدير تعاني من المحددات 

 ةواالعتماد الكبير على المساعدات الدولي ،زيادة مستويات الفقر. 

 محدودية مراعاة المنظور االجتماعي بين الجنسين في القطاع الرسمي. 
 تساع فجوة التفاوت االجتماعي واالقتصادي بين غزة والضفة الغربيةا. 
 القدرة المحدودة على توسيع وتعميق التكامل اإلقليمي مع البلدان المجاورة. 
 اريع االستثمارية.غياب السياسات العامة التي تركز على سالمة البيئة في المش 

السعي نما هو هدف يجب إ و  اليس خيار  قليميةسواق اإلتنا الفلسطينية وتنويع تجارتنا مع األاتطوير صادر إن 
ذا تم العمل عليها إ ليس مستحيالتجاوزها  التحديات جسيمة لكنو مكانيات، إفر لنا من اليه بكل ما يتو إ

لخاص ، فالقطاع ابدورهايفاء اإلبطراف كافة األ متوالتز  بشراكة حقيقية بين مؤسسات القطاع الخاص والعام،
نظمة والقوانين التي تمكنه من االستمرار في بيئة في صياغة األبشكل فاعل ٕاشراكه و ساس للتنمية المحرك األ
ر الفلسطيني كبير يواجهه المصدّ  الصادرات تحدّ ، وتنمية هميةمر في غاية األقألعمال على األطبيعية لأل

–دى أعدم االلتزام بهذه الروح ، ومواصلة االستمرار والتطور جلألى كل الدعم الممكن منإاجة بحيوميا 
  ضعاف مسيرة القطاع الخاص في مسيرة التحدي والصمود. إلى إ-وسيؤدي

دون استغالل موارد منطقة "ج" خاصة منطقة غور  في صادراتنا الفلسطينية ةنوعي ةقفز وال يمكن إحداث 
ن إف، وفي هذا اإلطار؛ ساسية في بناء أي اقتصاد فلسطيني منافسةأة التي تعتبر ركيز ردن الفلسطينياأل

ن العدد أو التطور دونه خاصة أساسي ال يمكن النمو أمتطلب وتوفيرها  لى الموارد المائية الالزمة إالوصول 
  ي. القطاع الزراعندرج في كبر من القطاعات المستهدفه للتصدير في المرحلة القادمة تاأل

لى توفير الطاقة من كهرباء ومحروقات إلحاجة وهو اأال  ال ننسى المطلب القديم الحديثصدد؛ وفي هذا ال
قليمية والدولية سواق اإلالقطاع الخاص تعزيز قدرته التنافسية في األتيح سعار منافسه، تأالزمة لالنتاج ب

هذه المطالب على محمل الجد ة، وأخذ ماثلفي وجه الواردات من المنتجات الم ةوحتى في توفير منافسة عادل
كثر على المدى القصير مقابل أواالستغناء عن موارد مالية  ،ستراتيجيةيعبر عن مدى وضوح الرؤية اإل

  المتوسط والطويل. يين مضاعفة هذه الموارد على المد
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ن خطط عمل ستراتيجي وما يتبعه مإفمن المهم ضمن أي تخطيط  ؛ستراتيجيةعن الرؤية اإل وبالحديث
 ،تم متابعتها بشكل دوريتومؤشرات واضحة  ةهداف محددأوالعمل باتجاه  ،دارة بالنتائجهمية اإلأعلى التأكيد 

  هداف. ستراتيجية في حالة عدم القدرة على تحقيق هذه األإعادة هيكلة إلوعمل ما هو الزم 

 الخاص القطاع حقتعزيز و  ،الفلسطينية التجارة تسهيل في يضاأ ةالكبير  هميتهاأ ستراتيجيةاإل للرؤيةإن   
 بالنقل المتعلقة تلك خاصة عماللأل العالية ةالتكلف تخفيضي  ف خاص بشكل روالمصدّ  عام بشكل الفلسطيني

 عمالباأل القيام، فتكلفة والدولية قليميةاإل سواقاأل في كبير بشكل لتنافسيةا تهااقدر  خفض على تعمل والتي
 التنافسية قدرتنا خفضيأمر  وهو%، 30 عن يقل ال بما ةالمجاور  سواقاأل فيها نظيرات من علىأ فلسطين في

  .قريباة تالنسب بنفس

ولويات الجميع، أن يكون على سلم أخرى حق يجب بين فلسطين والدول األ ةتحقيق تجارة مباشر إن   
مير يل جسر األعادة فتح وتفعإ و  ،خرآتوفير معبر تجاري تتداخل مع هذا الحق حقوق أخرى تتمثل في و 

سرائيلي بالمعابر، التحكم اإلبما أننا ندرك حقيقة فورا. و توفيره ساسي يجب البدء في أمتطلب كمحمد/بيسان 
ولويات أولوياتنا وحتى أبوضع هذه المطالب على سلم  أن تبدأن القدرة على الضغط والتغيير يجب أال إ

جراءات والوقت سرائيلية دون تمييز في اإلالموانيء اإلفحقنا في استخدام ، وفي اإلطار ذاته؛ المجتمع الدولي
  .خرغم عدم احترامها من الطرف اآلنا لها ر التي نؤكد دائما احترام ةحق ضمنته االتفاقات الموقع ةوالتكلف

 من الكثير هنالك الوقت نفس وفي ولكنكبر ،هي األ االحتالل يفرضها التي كبيرة،وتلك التحديات ان
 من كبير بشكل وتحد فلسطين في بها المعمول جراءاتواإل القوانين طارإ في والمفروضه الداخلية قاتو المع

 لحد من التضارب بين المؤسسات والوزارتلفورا واجب العمل عليه مرالاأل الفلسطينية، تطويرالصادرات
  تؤّخر عملية التصدير وتعوقها.جراءات التي ال داعي لها و و اإلأ ةالمختلف

فإن هذه الشركات ال زالت منتجات زراعية عالية الجودة، صّدر فخر فيه بوجود شركات تالوقت الذي نوفي 
توفير موظف خاص إلى حّد يتطلب الوضع معه بتصدير منتجاتها  ةجراءات حكومية متعلقإتعاني من 
ت التصدير للتعامل مع معامال ةموحدّ  ة، وما زال طلبنا بضرورة وجود نافذةجراءات الطويلة والمعقدلمتابعة اإل
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على المستوى  ةالموحدّ  ةالنافذ أنشاء مبدإبخصوصلى قرار إلى حين الوصول إخاصة للقطاع الزراعي 
  الوطني.

 الحيوانية الصحة نظام متطلبات توفير يخص فيما مكاننا نراوح زلنا ،مانفسه  لوقتا وفي
رغم مبدأ ACCAات الصناعية المطابقة وقبول المنتج تقييمتفاقية الو حتى الوصول أ SPSوالصحةالنباتية

خرى، تفاقيات االعتراف المتبادل بين فلسطين والدول األ، وال زالت اتزيد عن عشر سنوات ةالعمل عليها لفتر 
نجاز ضمن  زال اإلالو  ،ولويات القطاع الخاص الفلسطينيأاتفاقيات تجارية ضمن بها خاصة التي تربطنا 

  جدا.  اطار محدودهذا اإل

 الموقّعة للتصدير وتنويع التجارة من خالل االتفاقيات هائلة ات يمكانإلفلسطين فيه فر اتتو الوقت الذي  وفي
ن مدى االستفادة من هذه االتفاقيات يكاد ال يذكر، أال إمع الشركاء التجاريين الرئيسيين على مستوى العالم، 

لنا نراوح مكاننا، ال ز رقام ن حيث األننا ومأال إليه بشكل دائم، إوعلى الرغم من تناول هذا الموضوع والتنويه 
ولويات العمل أضع على سلم ليو بل وتراجعنا في العديد من الحاالت. لماذا لم يتم تناول هذا الموضوع بجدية 

ة، ليات متابعة مهنية وفاعلآوجود ، وهو ما لم يتم التنّبه له رغم التأكيد على أهمية مع كافة الشركاء التجاريين
قات و والمع ةمع دول الميركسور ما زالت غير فاعل فاالتفاقية.كبرأقطاع الخاص بشكل شراك الإضرورة و 

ستراتيجيا إن السوق السعودي ما زال سوقا إفذاته،  لوقتاجمركية مع الجزائر لم تحل.  وفي الالجمركية وغير 
اتفاقية واضحة  يةأعفاء بشكل سنوي ودون لمعظم المنتجات الفلسطينية التصديرية في حين يتم تجديد اإل

  ت بشكل كبير على مدى االستفاده من هذا السوق الكبير. ذثر أنظمة تسجيل معقدة أوملزمة ومستمرة وضمن 

العربية خاصة دول  لألسواقشيرة دخول أليات الحصول على تآزالت ال ف ؛عمالمن ناحية تحرك رجال األ ماأ
 المطالبة، وهو ما يعزز سواقيات الترويجية في هذه األالعديد من الفعال، وأّدت إحيانا إلى إلغاء الخليج معقد

سواق الخارجية، وضمن الكم الهائل بضرورة وجود برامج متكاملة لبناء قدرات الشركات الفلسطينية الختراق األ
ولويات الحكومات ألم يكن على سلم ألنه من المشاريع المقدمة من المانحين فهذا ممكن، ولم يحصل 

يمان ن اإلإ و  ،لويات وطنيةأو ولويات القطاع الخاص هي أن إشرنا سابقا، فأطار وكما اإل السابقة، وفي هذا
 هدافنا الوطنية في البناء واالستقالل.أالعميق بذلك الطريق الوحيد لتحقيق 
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نشاط التصدير في فلسطين على منطقة الضفة الغربية، حيث مثلت  انحسارفيكمن في  ،كبرما التحدي األ أ
زال القطاع محاصرا  .  وما 2012عام جمالي الصادرات الفلسطينية إمن %  99.3الغربية  صادرات الضفة

ال يتجاوز اآلن وحتى  2008وما تم تصديره من القطاع منذ عام . هنسانية فيإ اقتصادية و  ةكارثما قاد ل
الداخلية من سرائيلي والتجارة لسوق اإلل. وما زالت الصادرات 2007جمالي صادرات القطاع عام إ% من 15

عن همي سرائيلي الو عالن اإلبعد اإلة، وحتى على قطاعنا الخاص في غز ممنوعة لى الضفة الغربية إالقطاع 
طفيفة ودون معنى في ظل بقيت الزيادة في التجارة إال أن ، 2010جراءات لتسهيل التجارة والحركة في عام إ

 ةومنع التجارة الداخلية مع الضف ،سرائيلياإللى دول العالم ومنعها من دخول السوق بالتصدير إالسماح 
  ستراتيجية والتقليدية  للصادرات من القطاع.سواق اإلالغربية وهي األ

  ستراتيجيالتوجه اإل 5

تقديم خدمات تعمل على تعزيز القدرة التنافسية وتنويع  جل تحقيق األهداف االستراتيجية المتمثلة فيأمن 
حشد التأييد لخلق بيئة داعمة للمصدرين على المستوى ،و ة التصديريةلشركات المصدرة وذات القدر صادراتا

بناء قدرات مركز ،وأيضاايجاد فرص تصديرية وتطويرها لتصبح فرص دائمة للتصدير، المحلي والدولي
وللنهوض باقتصادنا لتلبية احتياجات الشركات المصدرة و ذات القدرة التصديرية. بال تريد -التجارة الفلسطيني

ي وتخليصه من التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي وٕادارة دفته نحو العالمية باستخدام أدوات جديدة لتنويع الوطن
الصادرات الفلسطينية وتعزيز مكانتها التنافسية، وفتح أسواق جديدة لصادراتنا بناءا على دراسة احتياجات 

 فة االطراف على تحقيقه. األسواق العالمية، كان ال بد من وضع توجه استراتيجي متكامل تعمل كا

التحديات الكبيرة التي تواجه و لقد عمل مركز التجارة الفلسطيني على صياغة استراتيجيته بما يتوافق 
بالتوازي مع متطلبات  كّله ومجتمع المصدرين هعضائأل وبما يخدم توفير الخدمات الفاعله ،الصادرات

 سنواتالساسية لتنمية الصادرات خالل المرجعيه األتنفيذها لالستراتيجية الوطنية للتصدير التي تعتبر 
 القادمة.  الخمس
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  : ستراتيجية الوطنية للتصديراإل
/م. و/ س. ف) لسنة  07/127/13، بقرار رقم (2012مارس  14ستراتيجية الوطنية للتصدير في ولدت اإل
رسميا على تطوير وثيقة عمل الدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، حيث نص القرار على بدء اصال، 2012

 36يتضمن و ستراتيجية الوطنية للتصدير ستراتيجية الوطنية للتصدير، وتشكيل الفريق الوطني إلعداد اإلاإل
جنة التوجيهية العليا لمؤسسة من القطاعين، وأيضا تشكيل ال 27العام والخاص، يمثلون  ينعضوا من القطاع

  ستراتيجية الوطنية للتصدير.لإل
بشراكة كاملة مع وزارة االقتصاد الوطني العمل على بالل تريد –بدأ مركز التجارة الفلسطيني  ؛وبناء عليه

مركز ووزارة االقتصاد الوطني عن االستجابة مع جميع المرت جهود وأثستراتيجية الوطنية للتصدير، عداد اإلإ
تطوير وثيقة و التوجيهية العليا،  ما جاء في قرار مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل وتعيين الفريق الوطني واللجنة

ولويات سنوات وستتركز على األ 5لمدة  اتنفيذي اطار إ خطة عمل و تضمن ستراتيجية الوطنية للتصدير التي تاإل
  المحددة لتنمية الصادرات والقدرة التنافسية في فلسطين.

حول دون لرئيسة التي تقات او ستراتيجية الوطنية للتصدير الحكومة على تحديد المعمخرجات اإلوستساعد  
تم تحديد القطاعات كما داء التصديري. الفرص المتاحة لتعزيز األمن  وتحد ،تطوير القدرة التنافسية للتصدير

بيئة عمل  ٕايجاد وبالتالي الحد من نسبة البطالة و  ،ي تطوير االقتصادسهام فولوية القادرة على اإلذات األ
ستراتيجية الوطنية للتصدير خريطة تفصيلية لشبكة دعم التجارة إلع اتضتنافسية وزيادة عائدات الدولة. كما 

المهتمة بتعزيز وزيادة القدرة  تكاديمياالوطنية وتعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص واأل
لعمل وبناء القدرات المحلية لكافة الجهات ذات العالقة التي تمكنها من ا ،التنافسية التصديرية للقطاع الخاص

  . وتعديلها وتطويرها ستراتيجية الوطنية للتصديرباستمرار على مراجعة اإل
ستراتيجية الوطنية للتصدير، وبعد االنتهاء من مراجعتها وتصديقها من عداد اإلإحاليا وبعد االنتهاء من و   

تصديق بالوطني بالتعاون مع وزارة االقتصاد بال تريد  –الفرق القطاعية، يقوم مركز التجارة الفلسطيني 
ثم من مجلس الوزراء الفلسطيني. ولضمان تنفيذ ، ستراتيجية الوطنية للتصدير من اللجنة التوجيهية العليااإل
مركز تطوير الهيكل اإلداري والقانوني لكل من مجلس الصادرات الفلسطيني وسكرتاريا واصل الستراتيجية ياإل

تطوير الصادرات الفلسطينية وزيادة القدرة التنافسية  لىإمجلس الصادرات الفلسطيني، حيث يهدف المجلس 
ووضع سياسات  ،للمنتجات الفلسطينية على الصعيد الدولي عبر توطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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عماله المتعلقة أوتعمل سكرتاريا المجلس على دعم المجلس في ،ستراتيجيةهداف اإلأمناسبة لتحقيق 
ستتولى السكرتاريا وظيفة إدارة أنشطة المجلس الفلسطيني للصادرات، ، و للتصدير ستراتيجية الوطنيةباإل

  بال تريد.دارتها لإ وسيتم تكليف مهام السكرتاريا، و 
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دارةالمجلس إتقرير   
 

بال تريد –مركز التجارة الفلسطيني   
 31/12/2013الى  1/1/2013ما بين للفترة 

  
-1/1ير ويوثق ما تم تنفيذه وٕانجازه من نشاطات وفعاليات رئيسة ، للفترة الواقعة بين هذا التقر يرصد 

 ، من حيث:ستراتيجيةاإلضمن خطته ندرج والتي ت 31/12/2013
  

 .نجازاتإستراتيجية الخماسية من اإل بناء قدرات المركز لما تتطلبه - 1
 .محفظة الخدمات - 2
 .مع الشركاءالمركز  عالقات - 3
 .العام والخاص يناالتصال مع القطاععالقات العامة و ال - 4

 
توثيق تلك البرامج واألنشطة من خالل التركيز على وضع المؤشرات الرئيسة لها بعيدا عن التفصيل، وتم  

  .حيث يوجد لكل نشاط تقرير مفصل خاص
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  مقدمة:

العديد من  نجازإشكلت غالبيتها مليئا باإلنجازات لمركز التجارة الفلسطيني بال تريد،  2013كان عام 
حيث تم إنجاز ستراتيجية على صعيد عمل بال تريد وعلى الصعيد الوطني بشكل عام،  المحاور اإل

واعتمادها من الفريق الوطني من القطاعين الخاص والعام المكلف من ،ستراتيجية الوطنية للتصديراإل
 ئعا للعمل الوطني المشترك حيثستراتيجية مثاال رال اإلتشكّ ، و ستراتيجيةالحكومة الفلسطينية لصياغة اإل

تضافرت جهود العديد من المؤسسات وعلى رأسها وزارة االقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني إلنجاز 
  هذا المشروع الضخم.

تنمية حقيقية للصادرات تعتمد على إيجاد ولويات الوطنية في ستراتيجية األوضعت اإل ،وفي هذا االطار
  سواق محددة. ألكافة الشركات الواعدة وفي  ةمنهجية عملية ومركز 

كان لعمل المركز في مجال تسهيل التجارة الفلسطينية بصمات واضحة في صياغة  ،وفي الوقت نفسه
نشاء المركز إالموقف الخاص ب،و خص متطلبات تسهيل التجارة عبر معبر الكرامةفيما يالموقف الفلسطيني 

كان دور مير محمد/بيسان، و ة الهاشمية وفلسطين على جسر األردنياللوجستيى المشترك بين المملكة األ
، ةالتجارة المباشر  أعادة فتح العديد من الملفات الخاصة بضرورة تحقيق مبدإطار جليا في في هذا اإلالمركز 

هيل أالعمل على ت ءهمية بدأسبوع، وطرح يام األأساعة ولكافة  24تمديد ساعات العمل لتكون على مدى و 
جندة عمل العديد من المؤسسات الوطنية أصبحت هذه الملفات ضمن أحيث ، ير محمد/بيسانمجسر األ

 والمجتمع الدولي. 

مركز التجارة العالمي  بالتعاون معتنفذ ألول مرة في فلسطين  ةمتخصصبرامج تدريبية  المركزنّفذ فقد  وكذلك

عدد وضمن هذا البرامج حصل ،فلسطينيةقادرين على قيادة عملية تنمية الصادرات المؤهلين لتأهيل كوادر 

لترويج للشركات هادفة لالمركز العديد من النشاطات ال، كما نّفذ من كوادرنا على شهادة مستشار دولي معتمد

المحلية في الخارج، فسهل مشاركة شركات في معارض دولية متخصصة تم اختيارها بعناية كونها أسواقا 

وورش تصديرية محتملة لهذه الشركات، مع تزويدهم بالمعلومات التجارية المطلوبة حول هذه األسواق ، 
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في ترويج التجارة ليست هدفا لى أن نشاطات ، وهنا يجدر التنويه إتدريبية حول طرق التفاوض وٕابرام العقود

خرى لتحقيق اختراق للشركات الفلسطينية مستخدمة تتكامل مع النشاطات األأداة من أدوات ذاته، بل هي  حدّ 

    سواق التصديرية.في األ

المركز تطوير الصادرات من قطاع الخدمات ضمن خطته وضع فقد  ،وكما هو الحال في قطاع السلع 
السياحة، و (القطاع المالي،  ن:ربعة قطاعات من قطاع الخدمات حتى اآلأة بعد دراسة ستراتيجياإل
 مر الذي فتح الباب واسعا لتحديداأل عمال)االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الخدمات المرتبطة باألو 
على كافة  سسا عملية الستكمال العملأوتضع  ،لهذه القطاعات ةمستغلالات التصديرية غير يمكاناإل

  خرى.  القطاعات الخدمية األ

ثير كبير في وضع أمن المركز والخاصة بتقييم اتفاقية الشراكة المرحلية تمعّدة وراق الموقف الكما كان أل
ليات عمل االتحاد االوروبي وطرق دعمه للقطاع الخاص، آولويات ومتطلبات القطاع الخاص من حيث أ
ول ترويج ح - وال زالت -ةلورقة المعدّ اكانت  ،وفي الوقت نفسه ،ولويات العمل على المستوى الوطنيأو 

 مؤسسات وطنية فيعّدة من استخدمت االستثمار في فلسطين مرجعا ومصدرا مهما للعديد من الجهات و 
  الكثير من ورش العمل المحلية والدولية.

 المبنية على دارةإلاعلى أسلوب  2013اعتمد المركز في عمله خالل عام ف ي،ما على الصعيد المؤسسأ
إنجازها بحيث يكون تأثير األنشطة على تعمل  ةهداف محددأالنتائج، بحيث تكون الخطط مبنية على 

طواقم العمل في مركز التجارة، فقد واصل ، وفيما يختص بالمرجوة ائج المختلفة متراكما يصب في تحقيق النت
وٕاكسابهم المهارات الالزمة للقيام بمهامهم على  ،ظفيهالمركز سياسته المتمثلة في التطوير المستمر لقدرات مو 

، ستراتيجياتتطوير اإلأكمل وجه، وتنوعت هذه الدورات في مختلف المجاالت، من أنظمة المعلومات إلى 
  والعالقات العامة والسياسات التجارية.
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 : ستراتيجية المركزإمتطلبات تنفيذ و م ءبما يتوابناء قدرات المركز  - 1
   يخدم بنوعية الخدمة على نحو  على بناء قدرات طاقمه واالرتقاء 2013خالل عام ريد بال تحرص

تتواءم ممنهجةتم إعداد خطة تدريب و . عضاء والشركات الفلسطينية من مجتمع المصدرينمتطلبات األ
زيادة عدد المصدرين والصادرات في تحقيق نمو و ستراتيجية المركز ودوره الوطني في إمتطلبات تنفيذ و 

بطرق علمية وباالعتماد على مؤشرات السوق. كما تم بناء نظام  التي تم اختيارهاالقطاعات المستهدفة،
سيمكن المركز من حصر تطور الشركات عن طريق مراقبة مؤشرات عملها ما على النتائج  المبنيةدارة اإل
 - CRMاسطة برنامج التصديري، وسيتم تطبيق هذه المنهجية بو ضعها وو قديم الخدمات التي تتناسب وت
  العمالء. العالقة معدارة إ

  تدريبهم من خبراء بعد من طاقم المركز من برنامج المستشارين المعتمدين  6تخرج  2013شهد عام
هم البرنامج من تقديم يمكنّ و خبرة واسعة في التصدير،  وذو وهم دوليين من مركز التجارة العالمي 

سواق المستهدفة مع التركيز لى األإلتصدير منتجاتها  ص واضحة عن قابلية الشركاتتقارير تشخي
معتمدين سيعمل خبراء المركز وعدد من المستشارين الو ، واضحة للشركةستراتيجية عمل إعلى رسم 

لى أكثر من برنامج عمل إشركة خالل العام القادم وضمهم  80يضا على تحديد جاهزية أكتر من أ
تعاون ، كما ويسواقنامج تنمية الصادرات، وبرنامج اختراق األبر و ، ر الجديديوفره المركز مثل المصدّ 

مذكرات تفاهم تمكنهم من وضع خطط عمل مشتركة  توقيع ع الشركات عن طريقمالمركز حاليا 
  .للتصدير تطبيق توصيات تقارير الجاهزيةفي تسهل المباشرة 

 سابقا ي أسواق تم اختراقهاوتعزيز وجودها ف ،قام المركز بمساعدة الشركات على دخول أسواق جديدة 
 اتصال الشركاتاستدامة  توفير خدمات تضمن، و سواقركات في تلك األعن طريق التشبيك مع ش

مشاركة رض خارجية في األسواق ذات األولوية حيث حققت الشركات الواختيار معا ،بشركائها الجدد
 2أكثر من fruitlogisticaومعرض غذاء الخليج في دبي ومعرض غذاء العالم في موسكا في 

، فإن يطاليا إالخمسةالكباردبي ومارموماكي معرضفي رض.أما امبيعات خالل المعمليون دوالر 
اليا المركز على يعمل حو  ،ماليين دوالر   4 ية تقاربخالل المشاركة مبيعات مبدئحققت لشركات ا

األسواق بشكل  في المعارض لمساعدتها علىاختراق حصر المبيعات التي تلت مشاركة الشركات
  .أوسع عن طريق توفير خدمات معلوماتية وبحثية تفصيلية
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  ة مقارنو  بقياسه نجازات المركز التي تعكس اهتمامه الشديد برفع مستوى الخدمات هو قيامإمن أهم و
العالمية وتسمى هذه Delloitteباستخدام أهم المنهجيات المتبعة من شركة  ةمؤسسات شبيهأدائه ب

ستراتيجية المركز وسياساته ونظامه الداخلي، إتعتمد المنهجية على دراسة و ، cypressالمنهجية 
ستراتيجية، وقدرة المركز على تقديم وأدائه المالي، وهيكليته التنظيمية التي تساعد على تحقيق اإل

النصح لمجتمع األعمال وجهات العالقة، ودراسة الموارد البشرية للمركز، وفحص وقياس آليات 
ونوع ومستوى الخدمات المقدمة، وآلية  ،أعضائهبي دوائر المركز المختلفة وعالقة المركز العمل ف

في  ةوصل درجات متقدمبأن المركز  ت النتائجأظهر امة في المركز، حيث التواصل والعالقات الع
ما ، في هذا المجال ةحد النماذج الدولية المتميز أالذي يعتبر  مركز التجارة الصربيبمقارنة  أدائه

يتم تعزيز نقاط القوة وتالفي نقاط لساعد المركز على تسليط الضوء على نقاط قوته وضعفه 
  الضعف.

 ستراتيجية هداف اإلالتي تصب في األ ةداء في تنفيذ المشاريع المختلفما من حيث تقييم األأ
داء المتميز ألظهرت نتائج التقييم لبرنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة اأفقد  ،للمؤسسة

تم تقييم  البرنامج من ، إذ من البرنامج ةهداف المرجو وتحقيق األ ،داءوفعالية األ،للمركز في التنفيذ
خرى عديد من المشاريع األ، وهو ما تم التعامل به مع الخبراء دوليين من طرف االتحاد االوروبي

  وكسفام في غزه وغيرها. أمثل المشروع المنفذ مع مؤسسة 
ثر كبير في تطوير مشاريع جديدة تبني على تلك التي يعمل أبالشركاء  ةداء المركز وعالقته الوطيدكان ألو 

والمرحلة الثانية من مشروع عليها المركز، والمشروع الممول من الحكومة النرويجية للثالث سنوات القادمة 
  طار. ا اإلي هذمثال عملي فنعاش االقتصاد الفلسطيني في غزه للثالث سنوات القادمة إ

 ،هداف في العديد من المشاريعأكثر بكثير من تلك المطلوبة كأنجازات إفقد حقق المركز  ،خرىأمن ناحية 
ستراتيجيات تصدير إ 44لمركز ؛ طّور اخالل مشروع تجارة الخدماتمثال ومن وبنفس الموارد المطلوبة ف

  . اعداد دراسات تشخيصية لهإلفقط تسعى كانت داف المشروع أهمع أن ولوية للقطاعات ذات األ
 سنوي تدقيق إجراء تم، كما وكسفامأو  وروبياأل االتحادمشاريع  مثل المشاريع بعض تدقيق تم: الدائرة المالية 

 من عادلة بصورة تظهر المالية البيانات أنوأظهرت تقارير المدققين  ممتازة النتيجة كانت،و عام بشكل للمركز
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وكذلك ، ثبت قدرة المركز على التعامل السليم مع مشاريع ذات ميزانيات ضخمة، مما يالجوهرية النواحي كافة
  اتباع المركز لإلجراءات المالية األفضل.

 ولينمللم دوري بشكل المالية التقارير تقديم يتم وعليه المالية الدائرة عمل وتنظيم ترتيب تم لذلك باإلضافة
 الدوائر يريمد مع المتابعة تتم حيث،المالية للتقارير ةالنهائي ديعابالمو  االلتزام مع الالزمة الوثائق كلب مرفقة
إضافي  مالي صرف أي وجود ولضمان عدم،المناسب الوقتفي  الصرف ليتم الميزانيات على دوري بشكل
  .المقررة الميزانيات من

 بشكل عةالمتوق الخطط هذه متابعة سيتم حيث المالي المستشار من العمل خطط نماذج اعتماد تم وعليه
 لتحقيق وذلك المانحين من الممولة متابعةالمشاريع، وتسمح هذه الخطط بالفعلية لمصاريفبا ومقارنتها ربعي
  .تريد بالالمستقبلية ل خططالو  هدافاأل
 واإلجراءات والسياسات القواعد كل إضافة مع الحالي المالي الدليل بتحديث يقوم يدر بالت نفإ، أخرى احيةن من

  .في المركز مسؤول مشتريات متخصصوتعيين  المشتريات للدلي الالزمة
على تكثيف العمل على تطوير محفظة خدمات  2013ز المركز في عام ركّ : محفظة الخدمات - 1

ر نشط، مصدر غير مخصصة حسب نشاط كل مصدر وتصنيفه في هرم النشاط االقتصادي (مصدّ 
، المركز المتاحةألعضاء الخدمات إيضاحمحتمل). كما تم در مصد - ر جديد مصد مصدر جديد نشط،

ة ثالث إلى الخدمات هذه تنقسمو  تريد، بالااللكتروني ل موقعالمن خالل  لغيراألعضاء المتاحة والخدمات
 هي:، أقسام

 المعلومات التجارية  
 ترويجالصادرات  
 تطويرالصادرات.  

 منتجها تطوير ىعل الفلسطينية الشركات مساعدةإلى  جميعها تهدف خدمات عدة على قسم كل يحتوى
  .وصادراتهم مبيعاتهم زيادة بهدف له والترويج

 :التجارية المعلومات .1
 معرفة زيادةفي  دورهاب تساعد المستهدفة األسواق عن المعلومات من مجموعة عن بارةع هي

 مجانا بالتريد ألعضاء الطلب حسب توفر المعلومات وهذه،بالسوق المستهدف الفلسطيني رالمصدّ 
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 أن األعضاء لغير يمكنو  ،و الخدمة المطلوبةأو حسب حجم العمل أبرسوم رمزية  ءعضااأل ولغير
  : إلى لخدماتا تنقسمو  اإللكتروني، الموقع على الخدمات كلل نموذج رواي

 المستهدفة: األسواق حول معلومات  
، والعملة، الرئيسية للغاتا :مثل، الدول حول عامة معلومات عنعبارة : الدول دليل -

  .التصدير، و والمناخ، الحكومةي، و قتصاداال الوضعو 
 وعلى محددة دول قبل من فلسطين على المطبقة الجمارك حول جدول:  :الجمارك -

 التي واألسواق البضائع حول جمركية بمعلومات األفراد تزويد يمكن معينة، بضائع
  . الطلب حسب بها يرغبون

 واألسواق البضائع حول دراسات  
 تهدفي الت للشركات المهمة المعلومات موجز عن ةعبار : السوقات مؤشر  دراسة -

 الخطوة هي السوق مؤشرات دراسةو  معينة، أسواق واستهداف،تجارتها توسيع إلى
 بإعالم الدراسة هذه تقوم المستهدفة،حيث الجديدة األسواق تقييم عمليةفي  األولى

 واألسعار المستهدف السوق في الكلي االقتصادي بالمؤشر أعضاء المركز
 تعرض المعلومات هذه جميعو  السوق، دخول وأنظمة الفنية وغير الفنية المتطلباتو 

 العدد طلب بالتريد ألعضاء يمكنو  نموذج بدال من تقرير؛ خالل من ملخص بشكل
 .مجانا عليها والحصول األسواق مؤشرات دراسات مننه يحتاجو  الذي
 فيمكن عضاءاأل غيرا أم عمل، يومي تتجاوز ال فترةفي  المؤشرات هذه عدادإ يتم

مقابل رسوم   لهم السوق مؤشرات وٕاعداد، االلكتروني موقعلهم رؤية النموذج على ال
 .وحجمها حسب طبيعة المعلومات المطلوبة يتم تحديدها

 في الموجودة المعلومات جميع على تحتوي موسعة دراسة نع بارةع :دراسةالسوق -
 السوق،تحتوي مؤشرات خالف على تقرير بشكل عرضها يتم لكن السوق مؤشرات

 ولمحة التوزيع وقنوات ،المستهلك واتجاهات سلوك :لمث،إضافية معلومات على
 عدادهاإ فإن لذا المستهدفة، األسواق في والسياسية االقتصادية األوضاع حول
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 السوق؛يحصل مؤشرات في إعداد المبذول المجهود مضاعف عن لمجهود بحاجة
خالل اشتراكه بمواقع  من الدراساتمن  النوع بهذا صةالخا المعلومات على بالتريد

 إلكترونية ومقابل اشتراك سنوي، بحيث معلومات تجارية عالمية،ومصادر معلومات
 إلعادة تحتاج إنها بل واللصق النسخ عملية خالل من المعلومات هذه نشر يمكن ال

 تكون التقارير ههذ فإن بالتريد،لذا الموظفين المدربين في من وتفسيروتطوير تحليل
  لغيراألعضاء.  وغيرمجانية لألعضاء مجانية

 في والرخام والحجر األغذية منتجات أسعار حول قصيرة تقاريراألسعار: معلومات -
 من عليها الحصولم يتو  الغذائية المنتجات أسعارو  العالمية؛ األسواق
 أو يوميةألسعارالل FoodNEWSوموقع،)والسنوية ألسعارالشهريةل Euromonitorموقع

موقع  من أسعارها على الحصول فيتم والرخام الحجر منتجات أمااألسبوعي،
Stonecontact ًلألعضاء مجانية التقاريرهذه   نأ ،علما .  

 على الخارجية الدول تفرضها مواصفات مجموعة على الموقع يحتوي المواصفات: -
 السوق ضهايفر  التي المواصفات إلى ، باإلضافةسواقها أل ةالمصدرّ  البضائع

 فإن البضائع جميع تغطية يمكن ال ألنه نظراً  المستوردة، البضائع على الفلسطيني
 .البضائع منأساسية  مجموعة مواصفات على يحتوي البند هذا
 يفتح وخارجية،حيث محلية تجارية فرص على الخدمة هذه :تحتويالتجارية لفرصا

 تعلقي شيء أي أو اتهمخدم / منتجاتهم قائمة عرضل بالتريد ألعضاء المجال
 االقتصادي، القطاع حسب العروض قائمة نظموت والتجارية، االستثمارية بمساعيهم
 حيث انتهاء تاريخ إعالن/ عرض كل يعطى منتظم، بشكل إلى تحديثها باإلضافة

 بتجديد إما االختيار حرية لديه ويكون عرضه انتهاء بتاريخ عضو كل إعالم يتم
  .يدجد عرض إضافة أو العرض

 المنتجات لشراء عروضها عن لإلعالن األجنبية للشركات المجال يفسح ماك
 شركات مع أوالشراكة فلسطين في االستثمار في رغبتها أو الفلسطينية
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 شركات من المقدمة لعروضا هوحال كما انتهاء تاريخ عرض لكل ويكون،فلسطينية
  .فقط تريد الخاص بأعضاء ب اإلعالنات من النوع هذاو  فلسطينية،

 عن عبارة قصيرة قائمة على االلكتروني الموقع يحتوي التجارية: االتصال معلومات -
فيها  عملوني التي والقطاعات حاليا المستوردة الشركات اسم يحتوي نموذج

 التي والقطاعات للشركات بقوائم األعضاء تزويد يمكنو  بهم، االتصال ومعلومات
 .طلبهم على بناءً  فيها البحثفي  يرغبون

  ويتم من خالل::الصادرات ترويج .2
 التي التجارية المعارضم قوائب وغيراألعضاء األعضاء تزويد، عبر التجارية المعارض -

 وصور تقارير، و به االشتراك وكيفية ومتطلبات ،فيها خالل العام لالشتراك بالتريد تهدف
  وجدت). إن( المعرض هذه في السابقة المشاركات حول

 بالتريد يهدف التي التجارية بالبعثات األعضاء وغير األعضاء ويدز ت: التجارية البعثات
 ، وتزويدهمالترويجية الجوالت أو ألعمالا رجال لقاءات مثل العام خالل بها لالشتراك
 حول وصور تقارير إلى باإلضافة بها االشتراك وكيفية، المهمات هذه عن بمعلومات
  وجدت). إن( المهام من النوع هذا في السابقة المشاركات

 والعالمية المحلية والمعارض البرامج على حتويي تقويم: التجارة ترويج برامج تقويم
 باإلضافة .والزوارالمستهدفين بها المشاركة والدول،منها كل عن وملخص، التقويم حسب
  .السابقة المشاركات نتائج وعرض األحداث هذه في الفلسطينية المشاركة ألهمية

 يعقدها التي العمل وورش والندوات الدورات حول معلومات: عمل وورش وندوات دورات -
  .رالفلسطينيوالمصدّ  لخدمةالمنتج تهدف جميعها مختلفة مواضيع حول بالتريد

 يشاركي الت المختلفة التجارية النشاطات لكل تقارير قائمة: التجارية النشاطات تقارير -
  .بالتريدفيها أو ينظمها 

 منتجاتهم عن لإلعالن ألعضاء المركز وفعالة طةبسي طريقة: المفترض المعرض -
  5-3 إلى باإلضافة شركة كل عن موجز على المعرضي يحتو  وفعالة، موحدة بطريقة



بال تريد  -مركز التجارة الفلسطيني    [التقرير السنوي 2013]

 

 

41	
 

: مثل،األساسية المعلومات عن بسيط موجز مع الشركة هذه منتجات من مهنية ورص
  لخ)...إالكمية،و الوزن،و واألحجام، واألبعاد اللون،( والخصائص السعر

  الصادرات تطوير .3
التقييم عبارة عن مجموعة متكاملة من األسئلة التي تدور حول و :للتصدير الجاهزية تقييم -

يتم تحليل اإلجابات و تحديد أو قياس جاهزيتها للتصدير، لقدرات الشركة من ناحية التصدير 
مركز التجارة العالمي ومن ثم تم  صّممه عن هذه األسئلة وفق نموذج موضوع مسبقا 

أوضاع الشركات و عليه من المستشارين المعتمدين العاملين في بال تريد ليتالءم  التعديل
تشمل األسئلة جوانب مختلفة مثل التسويق واإلنتاج والتوزيع والمالية و الفلسطينية، 

ومقابلة المسؤولين  ،التقييم زيارة ميدانية للشركة وموقع اإلنتاجتطلب واالستراتيجية. ي
  يحتاج ليومي عمل.المختصين في الشركات و 

هذا التقرير وفق برنامج معتمد عالميا يعد الشركات(نموذج إدارة األعمال): تشخيص تقرير -
موجوداتها، بيتضمن هذا البرنامج فحص قدرات الشركة، و أعده مركز التجارة العالمي، 

يات الفجوات في عملتحديد ، و يهاحديد نقاط القوة والضعف لدلتعملياتها التجارية وٕادارتها و 
  :يبنى التقرير على محاورو الشركة أو النقص في الموجودات، 

 القدرات التسويقية. 
 القدرات اإلنتاجية. 
 األنشطة اإلدارية. 

ويستغرق فترة من ثالثة إلى أربعة  ،التقرير زيارات ومقابالت مع المسؤولين في الشركة وموقع اإلنتاجتطلب ي
  وا جميع المتطلبات واالمتحان بنجاح.ن تم تدريبهم واجتاز و مستشار عّده أسابيع، وي
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 الفلسطينية للشركات فيدةم فلسطينب خاصة معلومات على ببالتريد الخاص اإللكتروني الموقع كمايحتوي
  .عام بشكل

  فلسطين حول معلومات  -
  .خرىاأل والدول فلسطين بين التجارية االتفاقيات -
  .نفلسطي في األساسية االقتصادية القطاعات حول معلومات -
  لمصدرينا دليل -
  فلسطين في التجارة دليل -
  المعابرالتجارية -
  للمبتدئين التصدير دليل -
  .السلع حسب التصدير دليل -
  جمركيةالغير  قاتو المع دليل -
  .القطاعات ستراتيجياتإ -
  .السلع تعرفة رموز -

 طلباتهم إلرسال للجميع اإللكتروني الموقع خالل من المجال يتيح بالتريد إلى أن باإلضافة
 على بالرد مهني الهاتفي،ويقوم المركز بشكل االتصال أو مباشر بشكل للمركز التوجه أو

  .االستفسارات والطلبات جميع
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 عالقات المركز مع الشركاء
  أوًال: عالقات المركز مع الحكومة:

 االقتصاد الوطني، ات:وخاصة وزار  الحكومية ذات العالقةجهات ال عالقته المتميزة معحافظ المركز على 
مشاريع عّدة تنفيذ عبر ا المعلومات،والسياحة، والزراعة والنقل والمواصالت، واالتصاالت وتكنولوجي

كما  مشروع تسهيل التجارة عبر الممرات الحدودية وغيرها،و ستراتيجية الوطنية للصادرات، اإل:مثل ،ستراتيجيةإ
خارج خاصة عند تنفيذ نشاطات ترويجية الممثليات الفلسطينية في الحافظ المركز على عالقته التكاملية مع 

، ورغم عقد لقاءات رجال االعمالو للقطاعات التصديرية مثل المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة 
  إال أنها بحاجة إلى مأسسة بما يضمن تطويرها.والمميزة والقائمة على الشراكة ، العالقة الجيدة 

وتعزيز   ،على مواصلة الحوار االقتصادي مع الحكومة المجلس التنسيقيكما حرص المركز من خالل   
هذا االطار خالل له دور بارز  وكان ،تشريعات سم سياسات وسنّ فيما يختص بر الشراكة بين الطرفين 

ليات للحوار من خالل ما تم التوصل اليه من نتائج لمؤتمر آوضع حيث أثمرت جهوده عن السنوات السابقه 
ضمان تراكم الخبرة  ن وجود سكرتارية دائمة من الطرفينأبال تريد  يرى, و ،2008الحوار الوطني في العام 

وهذا ما تم التأكيد عليه والخروج به من نتائج في مؤتمر الحوار الوطني اإلقتصادي  ات وتنفيذها،واالتفاق
ون تشجيع قان علىوخرج بالعديد من التوصيات انعكست   5/2/2014الرابع الذي انعقد في رام اهللا بتاريخ 

االستثمار المعدل الذي منح القطاع الخاص ميزات مهمة تساهم فى تشجيع االستثمار فى فلسطين ولكن لم 
القرار في تنعكس هذه التوصيات ولم تستكمل لتشمل السياسات التجارية والضريبية والمالية وهذا اتضح 

، ان ذلك يؤكد اهمية  ريبة الدخلالخاص بض 8/2011بشأن تعديل القرار بقانون رقم  2014بقانون لسنة 
في تحقيق رئيس اسي للتنمية وشريك ألسالقطاع الخاص المحرك ا ، باعتبار ان تعزيز وماسسة تلك الشراكة

 الرؤية الوطنية. 
  

  العالقة مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص  –ثانيًا 
حقيق شراكة لتللقطاع الخاص مع الحكومة المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص مظلة حوارية يعتبر 

لمناسبات فى افى عديد المجلس وبناء االقتصاد الفلسطيني.  وقد نجح وتطويره، بهدف تنمية القطاع الخاص 
مع أن أداء المجلس قابل ألن يكون القطاع الخاص  نظر القطاع الخاص وعرض متطلبات طرح وجهة
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كٌل حسب المهام المطلوبة منه. وفي هذا منضوية فيه ؤسسات الالتنسيق والتعاون  بين المأفضل بمزيد من 
رؤية ضمن القطاع الخاص  من خالل وضع متطلباتأداءه المجلس التنسيقي مهم تطوير من الإن طار، فاإل

والتأكيد عليها  اولويات العمل في مقدمة تكون الحكومةبلورة سياسات مشتركة مع ولوياته و واضحة أل
ة، كما يجب على القطاع الخاص والحكومي لموقفيمشترك على المدى الطويل والمتوسط ال الهدف باعتبارها

عدم اختصار مطالب القطاع المجلس التنسيقي وضع اليات محددة ومهنية لوضع اجندة القطاع الخاص و 
ار يفقدها دورها في توجيه الحو االمر الذي ولويات واضحة أ ودون ،الخاص بقضايا اجرائية او صغيرة مفتتة

 .الذي كان واضحا وجليا في االجندة المشتركة االخيرة التي تم التوقيع عليها األمر، االقتصادي باتجاه محدد
 ،الحاليةوال ترتقي لتكون ورقة تمثل القطاع الخاص بصيغتها  /اجرائي /فني /ذات طابع وصفيوالتي كانت 

و أيتعلق بالسياسات االقتصادية الفلسطينية  وال تستطيع تمثيل الشراكة الحقيقية لموقف القطاع الخاص فيما
لية الحوار وطريقته ومستواه آالنظر في هذه الورقة وفي  عادةإن نتمكن من أنأمل  ه؛بالرؤية العامة. وعلي

  .مناتكون بمستوى المسؤولية الوطنية والمهنية المطلوبة ل
  

  تمثيل المركز فى اللجان السياساتية المختلفة -ثالثاً 
مثل  ؛لجان مهمةة وتمثيل المركز في عدّ  ،التواجد المؤثر في االجتماعاتعبر الشركاء بز عالقته المركوّطد 

والتحضير للتفاوض على  ،وروبياللجنة الوطنية الخاصة بتقييم االتفاقية التجارية المرحلية مع االتحاد األ
، إذ اقيات التجاربة ومتابعة تنفيذهاالمركز في معظم اللجان الخاصة بتقييم االتفوتواجد طار شاملة، إاتفاقية 

لتزويد هذه اللجان بالمعلومات والمتطلبات الالزمة لتفعيل  -ولربما الوحيد -ساسيا أيعتبر المركز مصدرا 
  سواق المستهدفة.تطوير قدرتها على تحقيق تنمية للصادرات الفلسطينية في األ، و االتفاقيات

عضو ، والمركز البيئةلجنة اللجنة الوطنية للجودة و  :مثلأخرى، بفعالية في لجان يشارك المركز كما 
ضو في مجلس ، وعالوطني والفني المكلف بمتابعة انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية ينلفريقا
اللجنة الوطنية في و  ،عداد البنية التحتية للجودةمان، ومجلس زيت الزيتون واللجنة الوطنية إلأدارة إ

 للجنة الوطنية للتغير المناخي. وا ،لمكافحة التصحر
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  المانحين:برابعًا: عالقات المركز 
االتحاد والحديث يشمل العالقات مع ها وعّزز  ،العديد من المانحينبته االمركز عالقطّور    

الوكالة األلمانية و  والبنك االسالمي للتنمية الدائرة الكندية للشؤون الخارجية والتجارة،و االوروبي، 
البعثة التجارية اإليطالية، و ممثلية مملكة النرويج، و المتحدة، اإلنمائي لألمم برنامج واللفني، للتعاون ا

ا بدورها داعمتعتبر مريكية للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرها، والتى، والوكالة األ
 ،تنمية الصادراتلية ومهمة ستراتيجإستراتيجته من خالل تمويل مشاريع إللمركز فى تنفيذ رئيسا 

أصبح المركز مرجعا رئيسا لكافة مثال؛ ف  ،فضل الخدمات للمصدرينأودعم المركز فى تقديم 
ويتم الطلب وبشكل ،مناقشتها مع القطاع الخاص الفلسطينيفي القضايا التي يرغب االتحاد األوروبي 

تطلبات القطاع الخاص في شبه سنوي من المركز استضافة ورشات العمل التي تهدف الى عكس م
  البرامج والمشاريع المقدمة من قبل االتحاد االوروبي.

توعية المانحين بضرورة التكامل في تنفيذ ، فللمركز دور في تكامل بين الشركاءأما فيما يتعّلق بال 
ستراتيجية الوطنية للتصدير، والتي شكلت نموذجا من حيث التكامل في توفير الموارد الالزمة اإل
  .عدادهاإل
أسس المركز لعالقات وطيدة مع مؤسسات دولية مثل اوكسفام، حيث يتم تنفيذ في السياق ذاته،  

  .مشاريع مشتركة في الضفة الغربية وقطاع وغزة
ولكن ما تجدر اإلشارة له أن بعض مؤسسات المانحين تتجاهل األدوار المنوطة لبعض المؤسسات 

عدم القدرة على البناء على تراكم الخبرات ويؤثر سلبا في ويؤدي إلى  ،ما يسبب تضاربا في العمل
  نشطة.ديمومة نتائج هذه األ

  
 عضاءوالتواصل بين المؤسسة واأل  ،العالقات العامة -1

بدأ تنفيذ الخطة عن طريق التواصل و ، 2013ولوياتها في عام أ عداد خطة اتصال حددتإتم 
نجازات المركز إلكترونية دورية تعكس ارات نشكافة عبر  المستمر مع األعضاء والشركاء والجهات

كما حرص المركز على  .المشاركة والشفافية يتأكيد مبدأباهتمام المركز ، وبما يجّسد ونشاطاته
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استمرار تواصله بالقطاع العام والخاص والممولين من خالل  مجلس االدارة واالدارة التنفيذية عن 
ة وحلقات النقاش المتلفزة لمواضيع مختلفة مثل انضمام طريق اللقاءات الثنائية، البيانات الصحفي

 طرحفلسطين لمنظمة التجارة العالمية واهمية توعية القطاع الخاص في هذا المجال ليكون قادرا على 
مصالحة ضمن أي مفاوضات قادمة. حيث تم عقد ورشات عمل شملت كافة محافظات الوطن وتم 

عقدها في مقرات الغرفة في كل محافظة. وتم  الغرف التجارية  تنفيذها في بالشراكة الكاملة مع اتحاد
على تكثيف الزيارات  2014عام تركز في جزئها الثاني هذا كله يندرج تحت الخطة الشاملة التي س

في الخدمات المقدمة وتطوير أوراق موقف آرائهم الميدانية والخاصة لمقرات الشركات لنقاش وسماع 
  التي تواجه الشركات. قات والتحدياتو تعكس المع
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  حسب األهداف االستراتيجية 2013ملخص األداء لعام 
  

 الهدف الرئيسي المخرجات  التأثير

 أن في الورقة هذه ساهمت 
 من لعدداألساس  كونت

 عقدها المقرر العروض
 لوطنييين االمستو  على

 فرص لتحديد والدولي
  فلسطين. في االستثمار

 فلسطين في االستثمار فرص حولن الصينيي المستثمرين إلى موجهة صدرت إرشادية ورقة - 
 الترويج عزيزتو  التجاريين شبكةالشركاء مع الفلسطيني التجارة مركز تعاون تعزيز فيت وساهم
  .الفلسطينية البضائع لجودة

 اإلستراتيجي الهدف
 في المساهمة):1(

 مّمكنة بيئة خلق
 على للمصّدرين
 المحلي المستويين
 لزيادة والدولي

 األسواق في لصادراتا
 والموجودة الجديدة
  أصال

زيادة التوعية للقطاع الخاص 
 WTOوذوي العالقة حول 

  

 منظمةل االنضمامآليات وفوائد وتبعات  حول الضفة محافظات في توعية عمل ورشات تنفيذ تم - 
، اهللا رامو  الخليل،و  قلقيلية،و  وجنين، ونابلس وطولكرم، وطوباس، سلفيت،: في العالمية التجارة
 . مشاركا 268 المشاركين جموعوبلغ م

 منظمة العالمية.للعداد كتيب توعوي حول آليات وٕاجراءات وفوائد وتبعات االنضمام إ - 
 . WTOعالمية مسموعة ومتلفزة حول إنتاج رسائل إاالنتهاء من  - 
 ؟لماذا"مركز حلقتين حواريتين متلفزتين حول منظمة التجارة العالمية تحت عنوان العد أ - 
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وتمت ، "عمال الفلسطينيةوكيف تعتبر منظمة التجارة العالمية هامة بالنسبة لمؤسسات األ
مركز السيدة حنان طه ومدير مؤسسة كور السيد صائب بامية خبير في عام ال استضافة مدير

استضافة مدير السياسات التجارية في  فتّمت ما في الحلقة الحوارية الثانية أالسياسات التجارية، 
شوقي مخطوب، والرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة أ. التجارة الفلسطيني (بال تريد) مركز

  .جواد السيد الحرباوي م.الخليل، 

بناء قدرات األطراف المتعلقة حول 
WTO 

 المتعدد التجاري النظام حول فلسطينيين كاديميينأ لمجموعة أيامة ثالث لمدة تدريبي لقاء تنفيذ - 
يا كاديمأ 14 همنظورأكاديمي،حضر  من العالمية التجارة منظمةل لسطينف وانضمام طرافاأل

 .الفلسطينية الجامعات مختلف منا فلسطيني
 التقارير كتابة مهارات حول فلسطينيين إعالميين لمجموعة أيامة ثالث لمدة تدريبي لقاء تنفيذ - 

 لتجارةالعالمية،منظمةال فلسطين وانضمام طرافاأل متعدد التجاري النظام مجال في الصحفية
  .الفلسطينية عالميةاإل الجهات مختلف منا فلسطينيا ومحرر ا عالميإ 12بحضور 

 واحدة ستراتيجيةإ في اعتمادها
الوطنية ستراتيجية شاملة (اإل

 ) للتصدير

االنتهاء من مصادقة القطاع العام والخاص على المسودات النهائية لكل االستراتيجيات القطاعية  - 
  التصديرية

على القطاعات متابعة تأثير الحصار 
ونموها في غزة بشكل  االقتصادية
واستخدامها كمعلومات أساسية  ،مستمر

 في غزة  تقرير شهري عن تأثير الحصار على القطاعات االقتصادية -
  شمل التقريراآلتي:، و غالقعن الحصار واإل ةومفصل ةرير شهرياتقعداد إ -
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 في أوراق العمل المتعلقة بها 
 التوصيات القدرة على بلورة بعض

 االقتصادي الوضع لتطوير واالقتراحات

 المؤشرات االقتصادية الهامة لقطاع غزة. -

 .الحركة التجارية خالل فترة زمنية مختلفة من حيث الصادرات والواردات -

  الصناعي والزراعي. ينالقطاع - 
فيما يتعلق مستهلك  50000توعية 

  بفوائد شراء المنتجات المحلية.
يجابي في إليل على حدوث تغيير التد

 7000العادات الشرائية لنحو 
 مستهلك

توعية حملة ، وهدف غزة في الوطنية الغذائية المنتجات لتشجيع الترويجية الحملة طالقإ - 
بالفوائد التي تعود على االقتصاد المحلي عند شراء المنتجات المحلية وخاصة منتجات  الجمهور

  عشاب.الطازجة كاالخضار الطازجة والمصنعة واألاأللبان والمنتجات النباتية 

 التجارة في الخدمات: 
تحضير األساس للعمل على صياغة 
االستراتيجية والمصادقة عليها من 

 الفريق الوطني للتصدير
 على للعمل قاعدة عن عبارة التدريب
 بين شامل خدمات تجارة اتفاق إنجاز

 تقديم إلى باإلضافة وٕاسرائيل، فلسطين
 الزمني الجدول ووضع تفاوضي موجز

 .المتبادلة لاللتزامات

التي يستهدفها  ةعقد مؤتمر حول نتائج الدراسة التشخيصية لقطاعات الخدمات األربع -
 .باألعمالوالخدمات المرتبطة  ،واالتصاالت ،والسياحة ة،الماليقطاعات:  وهيالمشروع، 

صدير الخدمات لقطاعي السياحة إعداد المدخالت الرئيسة لتطوير الخطة االستراتيجية لت -
 .واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

طار منظمة إتنفيذ تدريب أساسي حول مفهوم تجارة الخدمات واالتفاقية التي تحكمها ضمن  -
تدريب محاكاة حول التفاوض الثنائي في تجارة الخدمات، لألشخاص ، و التجارة العالمية

 الوزارات والمؤسسات ذات العالقةممثلي 
إعداد مسودة االستراتيجية الوطنية للتصدير لقطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات، حيث  -

تم إعداد هذه االستراتيجيات من خبراء محليين ودوليين بإشراف مركز التجارة الدولي 
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)ITCالذي قدم منهجية إعداد االستراتيجيات الوطنية للتصدير (.  

تحسين اإلطار التنظيمي 
 والسياساتي

 

وروبي بعد تقييم االتفاقية مع االتحاد األوروبي،وتم االتحاداألب الخاص الموقف تقرير عدادا -
 تسليمها إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية.

 .فلسطين في والمياه الكهرباء تكاليف حول تحليليين تقريرين وضع من االنتهاء -
o في ساساأل حجر ستكون التي غزة في التجارية المعوقات تتناول عمل ورقة وضع 

 خالل التقرير باستخدام األوروبي االتحاد سيقوم كما والدعم، التأييد حشد نشاطات
 .األخرى البلدان وممثلي إسرائيل مع مناقشاته

 كندا مع الحرة التجارة اتفاقية تأثير نأ األولي التقييم كشف: وفلسطين كندا عمل ورقة -
 .كنداي ف الفرص ستكشافال منطلقا الورقة ستشكل كما جدا، محدود

 ضخمة تحديات عن األولي التقييم كشف: فلسطين - لسعوديةا العربية ورقة عمل المملكة -
 .السعودية أسواق في الفلسطينية المنتجات وانتشار وصول تواجه

 تدفق استمرار المستوطنات مع األوروبي االتحاد تجارة بخصوص الموقف تقرير ظهرأ -
 االتحاد شركات من العديد التقرير وحث والمستوطنات، روبياألو  االتحاد بين البضائع
 الشركات مع التعاون مكانيةإ ودراسة، المستوطنات مع تعامالتهم وقف على األوروبي
  .ذلك من بدال الفلسطينية
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 في لتفاوضل قدرات الوحدة بناء
 لمنظمة المقبلة المفاوضات

 العالمية التجارة

 لمنظمة االنضمام (مفاوضات :بالخدمات المتعلقة ضاتالمفاو  محاكاة على تدريب تنظيم -
  .الوطني االقتصاد وزارة في الخدمة وحدة لفريق) العالمية التجارة

 تسهيل التجارة عبر الممرات الحدودية - 
نتائج دراسة المقارنة ما بين التصدير واالستيراد من خالل جسر الملك حسين والموانئ بلورة  -

تم عرض نتائج ست دراسات مقارنة للتصدير بين و ،ألسواق المحددةاالسرائيلية للمنتجات وا
(منتجات الحجر والرخام، زيت الزيتون، اآلتية:الموانئ األردنية والموانئ اإلسرائيلية للمنتجات 

تم كما االدوية، سجق/ نقانق، اعشاب، فواكه، خضار،والتمور، المنتجات الجلدية واألحذية. 
 تية:الستيراد بين الموانئ األردنية والموانئ اإلسرائيلية للمنتجات اآلعرض نتائج دراسة مقارنة ل

 سمنت واألعالف).(القمح، واأل
واعتمادها من القطاعين العام إعداد اوراق الموقف بشأن إنشاء ميناء بري في منطقة أريحا  -

 والخاص

 من وقدمت المشروع نجزهاأ التي الموقف ورقة وتبني اعتماد تم: التجارية ورقة الممرات -
 ..رسمية فلسطينية وثيقة باعتبارها األردن إلى الحكومة

 لحشد شاطاتن عدة الخطوةب وسيعق عام بشكل غزة في التجارية العوائق وثيقةتنقيح و  مراجعة -
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 . األوروبي االتحاد مظلة تحت والتأييد لدعما
  غزة. وقطاع الغربية الضفة بين التجارة معوقات توضح ورقة -

م القطاع الخاص في بناء آلية دع
 قطاع غزة

 في الخاص القطاع نظر وجهة لتقديم المحلية االقتصادية التنمية لمناقشة غزة في مؤتمر عقد - 
 .مراأل

يهدف المشروع إلى إعادة انعاش وإطالق مشروع االنعاش االقتصادي في قطاع غزة،  -
  :تيةاقتصاد غزة بالتركيز على القطاعات االقتصادية اآل

 ا المعلومات.قطاع تكنولوجي -

 قطاع منتجات األلبان. -

 قطاع الزراعة المصنعة (األغذية). -

إعداد تقرير نهائي يعرض نتائج البحث وشمل التقرير التحليل الفني والتوصيات التي نتجت عن  - 
  الدراسة لمساعدة ودعم المستفيدين من المشروع.

 تعريف إلى الورشة هدفت
 وطرق بأساليب المشاركين
 فيما خاصة الخدمات تسويق
 وبفتح الخارجية باألسواق يتعلق
 .جديدة أسواق

 ورشة تدريبية في مجال تسويق الصادرات لقطاعات الخدمات -
في متخصصة ورشة تدريبية في ذات السياق  سطيني بال تريد لمركز التجارة الف كما نظم

استهدف على وجه الخصوص قطاعات مجال تسويق الصادرات لقطاعات الخدمات 
  يا المعلومات واالتصاالت والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والخدمات المهنيةتكنولوج

: 2اإلستراتيجي الهدف
 الشركات قدرات تعزيز

 المصّدرة الفلسطينية
  عددها وزيادة
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 االستمرار في دعم القطاع الخاص 

  

 املنظ األساس حجر يشكالن واللذان التصدير وجاهزية تشخيصي نموذج عدادإ من االنتهاء - 
 امواستخدامه التصدير وجاهزية تشخيص نموذجي وضع من الجديد، االستفادة الحسابات إدارة
 المعارض. في المشاركين لتقييم

 أسواق في لمصدرينالتسويقية ل مهاراتال لتعزيز الهادفة" الصادرات تسويق" عمل ورشة تنفيذ - 
 الترويجية. البعثات في للمشاركة منهم عدد وٕاعداد التصدير

 لمفاوضات عدادهمإل المبيعات دارةإ على الدولية المعارض في المشاركين المصدرين بتدري - 
 . تجاريةت صفقا وعقد مبيعات تحقيق ستتيح والتي المبيعات،

متابعة البرنامج التدريبي لقطاعي الصناعات الحرفية والنسيجية في كلية شنكار للتصميم في تل  - 
 .وحقق صدى هائال اسبوعأ 12الذي استمر  بيب واختتام البرنامجأ

 20 لنحوHACCPالهاسب(الحرجة التحكم ونقاط المخاطر تحليل نظام في تدريبية دورة عقد - 
 ن الحاليين والمحتملين.الفلسطينيي المصدرين يمثلون فردا

 حيث من للفنون الكليةالملكية من البريطاني الوفد زيارة من اليدوية للحرف ركاتش 5 استفادت - 
 تصاميم جديدة.  حول اكتساب أفكار

" التسويقية لألغراض االجتماعي التواصل وسائل استخدام" بعنوان غزة في تدريبية دورة عقد - 
  . مختلفة قطاعات في عمل شركات يمثلون متدرباً  18 بمشاركة
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 المشاركين تزويد إلى الدورةهدفت 
 نظرية معلوماتب  الفنيين من

ــة ومهارات  مجالفي  تطبيقيةعملي
 .ابعالمط صيانة

 الفنية بالمهاراتاالرتقاء 
 الطباعة وفنيي الصيانة لمسؤولي
نقل الخبرة -  هم .يومساعد

األلمانية العريقة في هذا المجال 
  للعاملين في الشركات الفلسطينية

ن الفنيي من متدرباً  15 بمشاركة المطابع ماكينات صيانة تدريبية في غزة بعنوان دورة عقد - 
  المطابع وصيانة الهندسة مجال وفي المطابع فين والعاملي

حققت المشاركة الفلسطينية في 
 Worldلألغذيةالمعرض العالمي 

Food Moscow)  نجاحا (
جناح فلسطين بجائرة بفوز مميزا، 

فضل جناح  دولي جديد من بين أ
انعكس النجاح و دولة مشاركة،  70

على الشركات المشاركة نفسها 

 وتضمنت: ،بال تريد تاحتهاأالتي  ويجيةفرص التر الن من و ن الفلسطينيو استفاد المصدر 

o بال تريد وبالتعاون مع مشروع كومبيت الممول من  –ام مركز التجارة الفلسطيني يق
ركة الفلسطينية في المعرض العالمي مريكية للتنمية بتنظيم المشاالوكالة األ

في العاصمة  منعقد ) الWorld Food Moscowوورلد فود موسكو (   -لألغذية
حيث  19/9/2013-16اكسبو سنتر في الفترة بين  –رض المعارض أالروسية ب

  شاركت ست شركات من القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

 3 اإلستراتيجي الهدف
 السوق فرص تحويل: 

 صادرات لىإ العالمية
  مستدامة فلسطينية
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فرص بيع أتاح  (حققت نتائج جيدةف
 30،000بقيمة تجاوزت اشر مب

 5توريد أمر  لىإباإلضافة دوالر، 
  تمر)طن 

  وتشبيك  ،تمام عقود شراءإ

  

في المنتجات الزراعية بالمختص  Fruit Logisticaفلسطينية في معرض شركات  6مشاركة  - 
 تم توزيعه على المشاركينو مركز العده أمدينة برلين وكانت نتائج المعرض بناء على استبيان 

 جيدة ومثمرة 

  

 ء وتشبيكاتمام عقود شرا

  

عقد بنتائج جيدة ومثمرة الوكانت  ،مارة دبيإفي  Gulfoodمعرض شركات فلسطينية في  6مشاركة 
بال عشاب والصناعات الغذائية تم من خاللها تثمين دور التمور واأل اتالعديد من الصفقات في قطاع

ة رغبركون جميعهم المشابدى ، وأوالتنظيم لمثل هذه المعارض الدولية المتخصصةتريد في اإلعداد 
  .لسنة القادمةامعرض  المشاركة في

حققت المشاركة الفلسطينية في 
 2013معرض مارموماك لعام 

نجازا جيدا على صعيد إ
لشركات وعقدت االتصدير، 

Marmomac:  بالتعاون مع اتحاد الحجر  28/9/2013- 25ه من مشاركة فلسطين فيلمركز نّظم ا
مريكية للتنمية "مشروع كومبيت " وبمشاركة ست شركات من قطاع الحجر والرخام بتمويل من الوكالة األ

  ..والرخام في فلسطين.
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المشاركة عدة صفقات تجارية 
طراف من دول أمهمة مع 

مختلفة بلغت قيمتها حوالي 
دوالر امريكي.  1,290,000

لخطة كة مع انسجم المشار وت
أعدتها الوطنية للتصدير التي 

وزارة االقتصاد الوطني وبال تريد 
بالتعاون مع مؤسسات القطاع 
الخاص والعام التي تهدف إلى 

سواق أودخول ، الصادراتتنمية 
وتعزيز المنتج الفلسطيني ،جديدة
  سواق العالميةفي األ

حققت المشاركة الفلسطينية في 
نجازا إ 2013معرض للعام ال

جيدا على صعيد التصدير، 
الشركات المشاركة عدة وعقدت 

المختص في مجال  الخمسة الكبارbig 5 showمعرض  شركات فلسطينية في 6مشاركة  -
حيث قام مركز التجارة 2013 شهر نوفمبرفي عقده في دبي  والرخام  الذي تم رالحج

التعاون مع اتحاد الحجر وبتمويل من قبل الوكالة ة بالفلسطيني بتنظيم المشاركة الفلسطيني
 ".االمريكية للتنمية "مشروع كومبيت
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ية مهمة مع عدة صفقات تجار 
نسجم وت ،طراف من دول مختلفةأ

المشاركة مع الخطة الوطنية 
وزارة معّدة من للتصدير ال

االقتصاد الوطني وبال تريد 
بالتعاون مع مؤسسات القطاع 

إلى تنمية الهادفة الخاص والعام 
سواق جديدة  أودخول ، الصادرات

وتعزيز المنتج الفلسطيني في 
في ام و الخليجية بشكل ع سواقاأل

خاصة السوق اإلماراتي تحديدا 
مارة دبي بتنظيم دورة إبعد فوز 

  2020كسبو إ

  

والزراعة  والنسيج من مصدري ومنتجي األثاث امشارك 30رسال بعثات تجارية شارك فيها إ -  شراء و تشبيك تمام عقودإ
  األردن) الجزائر - ليبيا( إلى: 
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 تمام عقود شراء وتشبيكإ

تنمية و  ،المصدرينمصالح  تأكيد
 قدرات المصدرين 

 بفرص المصدرين يدتزو -
 متعددة ومبيعات تصدير

 حرصت فقد وبالتالي ومتنوعة،
 على 2013 خالل بالتريد

 األسواق جميع استكشاف
 األولوية ذات أو/و المحتملة

للتصديرعبرالرصدالمستمرلمؤشرا
/   EPI   MAIت
 ومؤشر للتصدير مؤشرالجاهزية(

  االسواق جاذبية

  32  دعوة، و B2Bعمال االلماني الفلسطيني لقاء األعقد  : عمال في فلسطين لقاءات األ - 
 وزارة االقتصاد الوطني ومشاركة فاعلة من ،الشركات األلمانية فلسطينية ذات عالقة للقاء ةشرك

للمنتجات  (MAI)من المؤشرات لجاذبية األسواق 12العمل على :  معلومات دخول األسواق - 
في ألمانيا، تحديد   (FRUIT LOGISTICA)ة المتعلقة بالمشاركين في معرضالفلسطيني

واتخاذهم كخطوة أولى في تحديد األسواق  MAI-األسواق الجذابة للمنتجات حسب مؤشر ال
 المستهدفة. 

"ورقة حقائق" التي تلخص بعض المعلومات التجارية المهمة لكل من البالد  36العمل على  - 
المعنية بها الشركات الفلسطينية، وتوزيع هذه األوراق على الشركات المستهدفة للمنتوجات 
 وشرح المعلومات الواردة بها. LOGISTICA  المشاركة في معرض

 لتزويد هدف بال تريد من كجزء التجارية بالمعلومات المتعلقة لالستفسارات باالستجابة البدء -
 استفسار على ردا: المثال بيلس فعلى ة،سالرئي للقطاعات قيمة سوق بمعلومات المصدرين

 قطاع عن لالستشاري تقرير إعداد تم فقد – CBI"  االستشاري قبل من هولندا من
 الصادرات أمامي سيفت األبواب األبواب والذ فلسطيني ف الطبيعية" والمكونات الموادالخام"

  هولندا. إلى الفلسطينية

  زيادة الحصة السوقية للشركات
  

 لثالث الراقية األزياء لمصممي إسرائيلية جولة إجراء طريق عن رائيلإس في مبيعات تحقيق -
 لشركات من شركتان أعلنت مجال،وقدال في املةع فلسطينية مالبس ونسيج شركات
 . الجولة عقب شراء طلبات تلقيها عن الجولة في المشاركة
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تنمية قدرات موظفي المركز 
مطالب تلبية وتسهيل مهمتهم ل
 ات بشكل فعالاألعضاء والشرك

  

 فندق الجراند بارك في) Market Pointersدورة مؤشرات السوق التدريبية ( تنظيم  -
تدريب المتدربين على تم مع خبير األسواق التابع لمنظمة التجارة الدولية،  لموظفي المركز

كيفية الحصول على معلومات تجارية محددة لكل سوق و كل منتج، وجمع ونشر تلك 
ق فّعالة. الحصول على شهادة تقديرية لإلكمال الدورة والعمل على مؤشر المعلومات بطر 

 .سوق لمنتج ذو أهمية في السوق الفلسطيني
اجراء ، و CTAPتدريب المستشارين المعتمدين عقد الدورة الثالثة واألخيرة من برنامج  -

 تأهيل المشتركين النهائي .لاالختبار النصي والميداني 
عادة إعلى ،  (ITC)مات المعلوماتية من مؤسسة التجارة الدوليةالعمل مع مستشارة الخد -

 تتبع كمرجع للمعلومات التجارية وتنفيذ اليةتصميم موقع بال تريد وبناء بوابة معلوماتية 
 لطلبات المعلومات. 

 أدوات وتحديث ،وتطوير النتائج على القائمة اإلدارةأساليب  على تريد بال فريق تدريب -
 . مستمر مركزبشكلال حتياجاتتناسب ا التي التقارير ونماذج التخطيط

 طريق عن التجارية االتفاقيات لتحليل بالتريد في التجارية السياسات قسم تطويرمهارات فريق -
 .بسهولة المعقدة التجارية المؤشرات تابعةما يسّهل م ،Tradesift اتقان على تدريبهم

 خالل من مهاراتهم بتطويرالمركز  في السوق وتطوير التجارية السياسات قسم فريق قام -
 التجارة مشروع يقدمها والتي وتقنياته السوق بحوث مفهوم بعنوان عمل ورشةفي  المشاركة

 . المؤسسة في
 مكثف تدريبي ببرنامجم التحاقه خالل من المشاريع إدارة على غزة في بالتريد فريق تدريب -

: 4 اإلستراتيجي الهدف
 وخدمات قدرات بناء
 لتلبيةد بالتري مركز

 األعمال قطاع حتياجاتا
  التجارية
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  المشاريع. دارةي إف المعتمد الدبلوم شهادة على الحصول من بعدها تمكن) شهرين(
العالقة بين الموظف  تنظيم

والمسؤول و تنظيم العالقات و 
  االجراءات الداخلية للمكتب

  المهنة. وآداب السلوك بقواعد كتيب وضع على العمل يجري -

اظ على التناغم في العمل الحف
بين الموظفين في المكتب 

  والموظفين و الشركاء

 عن وثائقي سيناريو عدادإل العامة العالقات وقسم األوروبي االتحاد مشروع بين التعاون -
 .NESللتصدير الوطنية ستراتيجيةاإل

 الشهرية اإلخبارية الرسائل لنشر العامة والعالقات المعلومات تكنولوجيا قسم بين التعاون -
 االلكتروني. بالتريد موقع على الزيارات عدد زيادةل

 للتصدير وجاهزيتها الشركات استعداد قييمت في لها والترويج تنميةالصادرات بين التعاون -
  .الدولية للمعارض لالنضمام لتأهيلهم وذلك

 تعزيز المساءلة
  

ة القائمة على النتائج سهلت اإلدار و دورة التدريبية األولى حول التخطيط البال تريد نجزت أ -
غير أو المخطط لها للجهود واالنشطة م متابعة األنشطة، والرصد الدقيق اقسعلى األ

 .التقاريرالتواصل االداري ورفع  وعلى إتقان مهاراتالمخطط لها 
واالنتهاء منها،علما بأن مجموعة األدوات القائمة على النتائج  اإلدارةاختبار مجموعة أدوات  -

 . على تتبع التغيرات وتأثيرها نجاعتها العمليةوقدرتهاتت أثبقد 
مما أظهر تأخير، اي جميع المشاريع في الوقت المحدد دون  عنقدمت تقارير المانحين  -

  .أمام الجهات المانحة الشريكة لهاورفعمسئوليتها بال تريد دور واداء 
تطوير مركز المعلومات التجارية 
 الذي يصل المركز بالجمهور و

 اإللكترونية.جمع المحتوى لكل عنصر في البوابة  -
 هم في البرنامج االلكتروني المخصص.يجاد مواقع المعلومات التجارية الفعالة وتسجيلا -



 

 

61	
 

يعمل على تشبيك الشركات مع 
  الخارج 

  

كل ب ذات عالقةعلومات مفيدة وأّية معلى برنامج نتفايبز الصناعات/القطاعات اضافة بند  -
 .عةقطاع مثل  الزرا

، لمحة عن الشركة الوطنية، لمحة عن لمحة عن الدولةالالزمة مثل :  النماذج إعداد كافة  -
المعرض ،كما تم اعدادنموذج عضاءاألوقاعدة بيانات السعر الشركة الدولية، تقرير 

 االلكتروني.
( قاعدة  ةاإللكترونيتطوير الواجهة األمامية للموقع، و الواجهة الخلفية من البوابة  -

 يانات).الب
٪  70-60توفر نحو الجديد، مع  ياإللكترونبال تريد  ة رئيسية جذابة لموقعصفحتطوير  -

 .من المحتوى
بشكل منظم على  روابطهاوتوصيفهاونشرت  المواقعالمجانيةمن  انشاءمحفظة بيانات -

 .رابط 60 البرنامج االلكتروني المخصص،يتوفر حاليا نحو
 .قطاع عن كل، وتوفير معلومات مفيدة ج نتفايبزلبرنامإضافة ثالث صناعات / قطاعات  -
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  العالقة مع الشركاء.  .3
يحرص مركز التجارة الفلسطيني على التنسيق  مع كافة  الشركاء والمؤسسات  ذات العالقة  

إليجاد سبل التعاون في تنفيذ البرامج المختلفة بما يخدم القطاع الخاص بشكل متكامل واالبتعاد 
  فسية ما بين المؤسسات.عن التكرار والتنا
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  صور للنشاطات المختلفة  .4
  

  للتصدير الوطنية ستراتيجيةاإل تنفيذل الوطنية الخطة عدادإ  الفلسطيني التجارة لمركز العمومية الجمعية اجتماع

    
  

  غزة/ بالتريد مكتب مع السويدي اللقاء  للتصدير وطنيةال ستراتيجيةلإل الحوارية الحلقة

    
  

  النتائج علىاإلدارة المبنية  ولح عمل ورشة  تخريج مجموعة خبراء إدارة الصادرات وتنميتها
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  بالتريد دارةإ ومجلس ناجي جواد. د االقتصاد وزير لقاء  للتصدير الوطنية ستراتيجيةاإل حول عمل ورشات

 
 

  
  المشتركة ردنيةاأل  الفلسطينية االقتصادية للجنة مركزال استقبال  عمالاأل لريادة لعالميالمركز في األسبوع ا مشاركة

  

  

  

  
في لقاء تشاوري  والمركز والموصالت لنقلاو ،قتصادات االوزار   الحجر معلم وسام يتسلم نصار نصار/ فيرونا معرض في

  الموقف وراقأ متابعةحول 
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  بالخدمات التجارة حول عمل ورشة  غزة مكتب/ الرباعية وفد مع سعمو  لقاء

  
  

  
     جندةواأل المصدرين، ليللبال تريد: د الترويجية مطبوعاتال

  

  
  


