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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الإخوة الأعزاء� ،أع�ضاء الجمعية العمومية لمركز التجارة الفل�سطيني – بال تريد  المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،
�إن ما ي�شهده الإقت�صاد الفل�سطيني من �صعوبات ومعيقات تعتر�ض الجهود الم�شتركة نحو تنمية وتطوير ال�صادرات الفل�سطينية والأداء
الإقت�صادي ،يقت�ضي تعزيز تكاثف الجهود المدرو�سة للنهو�ض بمنتجنا الوطني وتعزيز قدرته التناف�سية ،وموا�صلة دعمنا لهذا التوجه
في م�ساهمتنا لعملية التحول الإقت�صادي وبناء القاعدة الإقت�صادية المتينة التي �ستمكننا من الو�صول �إلى التنمية الم�ستدامة بالتوازي
والتوافق مع برنامج الحكومة الفل�سطينية لإقامة الدولة الم�ستقلة كاملة ال�سيادة.
ومن هنا ف�إن مركز التجارة الفل�سطيني  -بال تريد الم�ؤ�س�سة الوطنية لتنمية وترويج ال�صادرات يحاول جاهدا الم�ساهمة في التنمية
الإقت�صادية من خالل العديد من الفعاليات والن�شاطات التخ�ص�صية والمدرو�سة بال�شراكة والتفاعل مع �شركات القطاع الخا�ص 
الفل�سطيني وكافة الجهات ذات العالقة من القطاعين العام والخا�ص ،والتي نج�سدها لح�ضراتكم من خالل تقاريرنا ال�سنوية عبر �سل�سلة
زمنية امتدت �سبعة ع�شر عاما وها نحن ن�ضع بين �أيديكم تقرير العام  2015حامال في طياته العديد من الإنجازات عبر عام من العمل.
الإخوة والأخوات ،،،
ي�أتي هذا التقرير ليكون بمثابة حلقة مكملة في �سل�سلة �إنجازات المركز التي تحوي ما بذل من جهود في الفعاليات التي ت�أتلف فيما بينها
لتتقاطع ور�ؤية ور�سالة المركز نحو تنمية ال�صادرات الفل�سطينية وبما يعبر عن �سعينا الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة وبما ين�سجم
وخطة الحكومة في �إنهاء الإحتالل وبناء الدولة الفل�سطينية الم�ستقلة ،حيث يعمل مركز التجارة الفل�سطيني في �ضوء �إ�ستراتيجية تتوافق
تماما مع الإ�ستراتيجية الوطنية للت�صدير وبالتالي ينبثق عمل المركز من خالل برامجه و�أن�شطته من �أهداف �أجمع عليها كافة الجهات
ذات العالقة من القطاعين العام والخا�ص  ،ومن هنا ت�أتي �ضرورة تعزيز التكاتف والتوا�صل مع �شركائنا وداعمينا من �أجل تحقيق �أهداف
هذه الإ�ستراتيجية.

كلمــة رئيــس
مجلس اإلدارة
6

ولعل عام  2015جاء مكمال لإنجازات هدفت الى ذلك ال بل تميز في بع�ض المبادرات والتي تعتبر الأولى في فل�سطين و�أهمها تنظيم
م�شاركة فل�سطين في معر�ض عالمي وهو اك�سبو ميالن  2015في �إيطاليا ،وكذلك تنظيم �أ�سبوع الم�صدر الفل�سطيني ،والتح�ضير لأحد
�أهم الركائز في تنمية ال�صادرات وهو المجل�س الفل�سطيني لل�صادرات.
وفي الختام ن�أمل ب�أن يكون العام الجاري �شاهدا على مزيد من الإنجازات والنجاحات التي تنطلق من �أر�ضية �صلبة ليتم البناء على ما
تم تحقيقه ،وبهذه المنا�سبة ي�سعدنا الت�أكيد على دور ال�شركاء والأ�صدقاء الذين عملوا معنا ،وكذلك تفاعل �أع�ضاء الهيئة العامة للمركز
مع م�ساعينا و�أن�شطتنا وهو بمثابة الدور الرئي�سي والهام في �إبراز ن�شاطات كافة القطاعات المن�ضوية في �إطار المركز ،فال�شكر والتقدير
له�ؤالء جميعا ،م�ؤكدين للجميع اننا �سن�سعى دائما نحو الأف�ضل م�ساهمين في بناء دولتنا فل�سطين    .
�إبراهيم برهم
رئي�س مجل�س الإدارة
31/12/2015
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والحدث الثالث وهو يعتبر الركيزة الأ�سا�سية للمراحل القادمة عمل المركز على التح�ضير  للمجل�س الفل�سطيني لل�صادرات حيث �أن
المتابعة الفنية تتم من خالل المركز ب�صفته �سكرتاريا المجل�س الفل�سطيني لل�صادرات ،وقد با�شر المجل�س الفل�سطيني لل�صادرات
�أعماله من خالل عقده لإجتماعه الأول في كانون الأول للعام  ،2015حيث يعتبر المجل�س والذي تم �إعتماده من قبل مجل�س الوزراء في
�سبتمبر   2014هو الج�سم الوطني الذي يجمع القطاعين الخا�ص والعام والأكاديميين الفل�سطينيين  ،وله �أهداف وا�ضحة �أبرزها تعزيز
ال�شراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخا�ص والجانب الأكاديمي وب�شكل م�ستدام من �أجل تنمية ال�صادرات الوطنية وفقا لأهداف
الإ�ستراتيجية الوطنية للت�صدير .

كلمة المدير العام

الزميالت والزمالء ،،

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�سادة �أع�ضاء الجمعية العمومية لمركز التجارة الفل�سطيني – بال
تريد،
ال�سادة �أع�ضاء مجل�س �إدارة مركز التجارة الفل�سطيني-بال تريد
الزميالت والزمالء
حر�ص مركز التجارة الفل�سطيني على العمل في �ضوء الإ�ستراتيجية
الوطنية للت�صدير  ،وكان العام  2015مكمال لم�سيرة من الأن�شطة
والبرامج والإنجازات التي من �ش�أنها الم�ساهمة في تنمية ال�صادرات
الفل�سطينية  ،حيث توالت الجهود القيمة خالل العام   2015والتي
�أكدت الح�ضور الفاعل للمركز على خريطة تنمية ال�صادرات  ،فقد
تميز هذا العام في العديد من الأن�شطة والبرامج الهامة على عدة
م�ستويات لعل ابرزها تمثل في ثالث �أحداث هامة �شكلت بطبيعتها
خطوات �إ�ستراتيجية �أ�سا�سية وم�ستمرة ،فقد نظم المركز م�شاركة
فل�سطين في معر�ض  اك�سبو ميالن  2015وهو حدث عالمي احت�ضنته
مدينة ميالن الإيطالية ،حيث  �سجلت فل�سطين من خالله ح�ضور ًا
متميز ًا  يعتبر خطوة هامة لترويج المنتج الفل�سطيني على الم�ستوى
العالمي  ،فقد جاءت فكرة م�شاركة دولة فل�سطين بتكليف ر�سمي
من مجل�س الوزراء الفل�سطيني لمركز التجارة الفل�سطيني -بال
تريد -ب�إدارة هذه الم�شاركة من �أجل الت�أكيد على الدولة الفل�سطينية
الم�ستقلة.
 �أما الحدث الثاني تمثل بفعالية هامة وهي “�أ�سبوع الم�صدر
الفل�سطيني” ك�أحد المبادرات والفعاليات التي نظمها مركز

�شهد العام  2015تو�سع مدرو�س في عدد ال�شركات الأع�ضاء بن�سبة  % 8في �إنت�ساب �شركات جديدة عن العام  ،2014و�إهتمام العديد من
ال�شركات الفل�سطينية للإن�ضمام للمركز لهو م�ؤ�شر لنجاحات متوا�صلة ،وت�أكيد على �أن المركز يلعب دورا مركزيا في الم�ساهمة في تنمية
ال�صادرات الفل�سطينية ،من خالل فريقه الفني تحت �إ�شراف مجل�س �إدارته في ظل �إ�ستراتيجية وا�ضحة .
وقد عمل المركز ب�شكل متوا�صل على مواكبة كافة التطورات على كافة الأ�صعدة ذات العالقة  ،ومن �أهمها بيئة الأعمال والقوانين المنظمة
والت�شبيك والتن�سيق مع مختلف الجهات محلية ودولية في �سبيل الم�ساهمة لتح�سين بيئة الأعمال ،ووا�صل العمل على تقييم الإتفاقيات
والتفاهمات التجارية و�إعداد �أوراق الموقف ذات الخا�صة بالدول الم�ستهدفة والتي تم تحديدها في الإ�ستراتيجية الوطنية لت�صدير  
وذلك بال�شراكة الكاملة مع الجهات ذات العالقة من القطاعين العام والخا�ص  ،ومن جانب �آخر حر�ص المركز خالل العام  2015على
تعزيز الإمتداد الإ�ستراتيجي للتوا�صل وخلق ال�شراكات خارج فل�سطين ب�إ�ستهدافه فل�سطينيو ال�شتات من م�ؤ�س�سات ورجال �أعمال ،ويعتبر
هذا التوا�صل ركيزة �أ�سا�سية وم�ستمرة بطبيعتها في �سبيل توفير المقومات الكفيلة بتحقيق تنمية في ال�صادرات الفل�سطينية.
التجارة الفل�سطيني -بال تريد بال�شراكة مع كافة الجهات
ذات العالقة ،وتعتبر هذه الفعالية الأولى من نوعها في
فل�سطين ،حيث هدفت الى �إتاحة الفر�صة �أمام ال�شركاء
التجاريين والم�ستثمرين العرب والأجانب الى التعرف لي�س
فقط على المنتج الفل�سطيني و�إنما �أي�ض ًا على بيئة العمل
الفل�سطينية و�إمكانيات ال�شركات الفل�سطينية وقدرتها على
التطور وتلبية احتياجات الأ�سواق الم�ستهدف ،كما توجت
هذه الفعالية بحفل تكريم للم�صدر الفل�سطيني من خالل
منح جوائز و�شهادات تقدير ل�شركات فل�سطينية تميزت على
�صعيد ال�صادرات  خالل العام  ، 2015وذلك وفقا لمعايير
محددة  و�ضعت من قبل مجموعة من الخبراء والرائدين في
القطاع الخا�ص الفل�سطيني .

وعلى �صعيد تطوير الأعمال� ،إ�ستكمل المركز م�ساعدته لل�شركات على م�ستوى تطوير الأعمال فقد تم ت�شخي�ص �أكثر من � 100شركة على
مدار عامين ،وو�ضعت التو�صيات الخا�صة بكل �شركة وكذلك خطة عمل لتنفيذ التو�صيات في التقارير الت�شخي�صية التي تم �إعدادها،
ومن ثم ابتد�أت عملية تنفيذ التو�صيات لل�شركات و�ساهم بها العديد من ال�شركات اال�ست�شارية والإعالمية ،و�أي�ضا �أ�شرك المركز في عمله
م�ؤ�س�سات �أخرى من �أجل �إ�شراكهم في عملية التنمية  ،وعلى �صعيد ترويج ال�صادرات فقد وا�صل المركز جهوده في هذا الخ�صو�ص من
خالل تنظيمه للم�شاركة في معار�ض متخ�ص�صة لطالما حققت نجاحات متميزة و�أكدت نجاحها ك�أداة فاعلة.
ختاما ،كلي �أمل �أن يكون هذا التقرير جامعا لأبرز ما تحقق من �إنجازات خالل هذا العام متطلعين �سويا الى الأف�ضل دائما في المرحلة
القادمة من هنا �أتقدم بال�شكر لمجل�س الإدارة والجهود التي بذلت لتحقيق الأف�ضل دائما ،ولكافة العاملين في المركز على ما بذل من
جهود واالن�سجام والعمل بروح الفريق ،والى �أع�ضاء الهيئة العامة للمركز وكذلك �شركائنا ووزاراتنا وكل من �ساهم وتعاون معنا ،ون�ؤكد
للجميع �أننا ما�ضين قدما نحو الأف�ضل كما عهدتمونا دائما.
وال�سالم عليكم

31/12/2015

حنان طه /المدير العام
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الجمعية العمومية

) أتوزيع الأع�ضاء جغرافيا
�إرتفع عدد �أع�ضاء بال تريد خالل عام  2015بن�سبة % 8.5
�أي بما يعادل  17ع�ضو جديد مقارنة مع عام � ،2014إذ بلغ
عدد الأع�ضاء بنهاية العام  2015حوالي  218ع�ضو ،والتمثيل
البياني �شكل(�أ) يو�ضح توزيع الأع�ضاء في مختلف محافظات
الوطن في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة  ،حيث تركز وجود
الأع�ضاء في محافظات الجنوب بمدينة الخليل ومحافظة
بيت لحم �،أما في الو�سط فتركز عدد الأع�ضاء بمدينة رام
اهلل مع تمثيل ب�سيط لمدينة القد�س  .وكان الحظ الأوفر
لمدينة نابل�س باحت�ضان �أكبر عدد من �أع�ضاء المحافظات
ال�شمالية مع تمثيل طفيف لباقي مدن ال�شمال وهي طولكرم
وقلقيلية وجنين و�سلفيت  .ولم يختفي تمثيل مدينة �أريحا
والأغوار من خارطة التوزيع لأع�ضاء بال تريد .وفي  قطاع
غزة هناك ما ن�سبته  % 22من مجمل �أع�ضاء بال تريد �أي
بما يعادل  48ع�ضو.

1

2
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26

25

48

42

9
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57
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ال�شكل (ب) :توزيع �أع�ضاء مركز التجارة الفل�سطيني-بال تريد
على الن�شاطات االقت�صادية
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ب ) توزيع الأع�ضاء ح�سب الن�شاط الإقت�صادي
�إن الأن�شطة الإقت�صادية التي تعنى بها �إ�ستراتيجيات مركز
التجارة الفل�سطيني متنوعة ومختلفة وغطت معظم القطاعات
الإقت�صادية على م�ستوى الدولة ،وحاولت �إدارة المركز  قدر
الم�ستطاع جذب و�ضم �أع�ضاء من كافة القطاعات لي�شكل
توازن بالتمثيل القطاعي .الر�سم البياني  يو�ضح توزيع �أع�ضاء
مركز التجارة الفل�سطيني بناء على القطاعات الإقت�صادية
ولوحظ هناك نمو في قطاع الخدمات اللوج�ستية واالعالنية
واال�ست�شارات التجارية والمحا�سبية .

�شكل (�أ) :توزيع االع�ضاء ح�سب المحافظات

%11




%4

%2

االتجاه االستراتيجي

رؤية المركز

ت� ّأ�س�س مركز التجارة الفل�سطيني بال تريد عام  1998وهو م�ؤ�س�سة
غير ربحية و�ضعت على كاهلها مهمة رئي�سية تقوم على فكرة
«تولي قيادة م�سيرة تنمية ال�صادرات الفل�سطينية والم�ساهمة
بفاعلية في تحقيق تنمية م�ستدامة للإقت�صاد الوطني»،

تتمثل في «�إقت�صاد فل�سطيني تقوده �صادرات مناف�سة عالمي ًا»

و�أثبتت ذلك على مدار ال�سنوات الأربعة ع�شر الما�ضية لما قامت
به من ن�شاطات �إقت�صادية على الم�ستوى المحلي والم�ستوى
الدولي� .إن مركز التجارة الفل�سطيني وب�صفته الم�ؤ�س�سة الوطنية
الرائدة في تنمية ال�صادرات الفل�سطينية هو الوجهة التي قامت
وما زالت تكلف للعمل الى جانب الجهات المانحة والهيئات
الدولية ذات العالقة و�شبكة دعم التجارة الدولية وال�شركات
المحلية الأخرى من �أجل خلق ت�أثير �إيجابي على الأداء التجاري
والإقت�صادي الفل�سطيني من خالل توفير حجم كبير من البرامج
والأن�شطة الداعمة لتنمية ال�صادرات على عدة محاور تتمثل في
الح�شد والت�أييد ،الن�شاطات التطويرية ،الخدمات المعلوماتية،
والترويج لل�صادرات.
وحتى ي�ستمر مركز التجارة الفل�سطيني بنف�س الإتجاه وتحقيق
الأهداف الإ�ستراتيجية على م�ستوى المركز وعلى م�ستوى الخطة
اال�ستراتيجية الوطنية فقد قام المركز بو�ضع خطة �إ�ستراتيجية
ق�صيرة الأمد تمتد من عام  2014وحتى عام  ،2018وركزت هذه
الإ�ستراتيجية على ر�سالة مركز التجارة الفل�سطيني ووظيفته
الأ�سا�سية والعمليات التي يقوم بها نحو تنمية ال�صادرات الوطنية
ب�شكل ج ّلي وتنويعها من خالل قنوات التوزيع المختلفة والمتوفرة
لل�صادرات الفل�سطينية في الأ�سواق العالمية ،وتعد الإ�ستراتيجية
نقلة وا�ضحة نحو الإقبال على خدمات الت�صدير من قبل
الم�صدرين الم�ستفيدين من الموارد المتاحة مع وجود �أولوية
ّ
تُعطى الى العمل مع قطاع الأعمال الفل�سطيني ،وال�شركات التي
ت�سعى لتطوير وتنمية �صادراتها للأ�سواق العالمية الحالية والتي
ت�ستهدف �أ�سواق جديدة.

المهمة الرئيسية

قيادة تحقيق تنمية م�ستدامة لل�صادرات الفل�سطينية
المبادئ والقيم

النزاهة :يلتزم مركز التجارة الفل�سطيني بمبد�أ �سيادة القانون
ولن تتعاطى /تت�ساهل مع �أي ممار�سات غير قانونية من قبل
الأع�ضاء والم�ستفيدين من خدمات الم�ؤ�س�سة ومزودي الخدمات
وال�شركات التي ت�ستغل عمالة الأطفال.
جودة وم�ستوى الخدمات� :سيتم التعرف والإعتراف بخدمات
المركز على الم�ستوى الوطني والدولي كمثال لأف�ضل الممار�سات.
الم�ساواة� :سيعمل مركز التجارة الفل�سطيني ب�شكل �شمولي
على تقديم الخدمات الرئي�سية المنوطة به التي تتعلق بتنمية
ال�صادرات� ،ستكون هذه الخدمات متوفرة لكافة ال�شركات
المهتمة بالت�صدير مع التركيز على وجه الخ�صو�ص على زيادة
م�شاركة المر�أة في الت�صدير والن�شاطات الت�صديرية و�ضمان
تعزيز النوع االجتماعي في هيكلية المركز الداخلية والن�شاطات
والبرامج الخارجية .
الإ�ستدامة� :سيعمل المركز على �ضمان �إدراك الموظفين
العاملين في المركز والم�ستفيدين من خدماته لأهمية التنمية
البيئية الم�ستدامة والعمل على تحديد الفر�ص  الت�صديرية في
هذا ال�سياق.
القيادة :مركز التجارة الفل�سطيني �سيقدر ويلتزم بمبد�أ
التعامل ال�صادق في كافة تعامالته و�سيعمل على تعزيز �سمعة
المركز كم�ؤ�س�سة تروج لأف�ضل الممار�سات في �إدارة الأعمال
وفي الإ�ستمرارية والدقة في تقديم خدمات ذات جودة عالية
للم�ستفيدين.
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�إن �أهمية ال�صادرات تكمن في �أنها رافد �أ�سا�سي من روافد
الإقت�صاد الوطني فال�صادرات ت�شكل م�صدرا من م�صادر الدخل
القومي كونها تعود بالفوائد الجمة للدولة ولقطاعاتها غير �أنها
ت�ساهم في توفير العمالت ال�صعبة وتزيد من ربحية ال�شركات
العاملة وقدرتها في مجال الت�صدير وذلك من خالل تبادل المعرفة
والخبرات بين ال�شركات الم�ص ّدرة وال�شركات الم�ستوردة .وتلعب
ال�صادرات دور  في خف�ض ن�سبة البطالة والفقر من خالل زيادة
حجم التوظيف والت�شغيل لدى ال�شركات الم�ص ّدرة وزيادة الأيدي
العاملة لتلبية احتياجات الأ�سواق الخارجية.
الدولة التي ت�سعى الى زيادة وتطوير �صادراتها وزيادة دخلها
القومي ت�صل في نهاية المطاف الى تنمية م�ستدامة ل�صادراتها
ومن �أجل الو�صول الى الإ�ستدامة للكثير من الجهد والعمل على
م�ستوى الدولة وال�شركات الخا�صة والم�ؤ�س�سات المحلية وذلك
لت�سهيل الأعمال و توفير بيئة عمل مواتية .وعلى مدار الأربعة ع�شر
عاما ركز مركز التجارة الفل�سطيني على �أن المناف�سة العالمية
تحتاج الى عمليات تطويرية م�ستمرة للمنتجات والخدمات
الم�ص ّدرة ل�ضمان �إ�ستدامة ال�شركات وبقاءها  وب�شكل مناف�س في
�سوق حر تتميز فيه المناف�سة بال�شرا�سة ،و�أي�ضا يتطلب الأمر الى
عمليات بحث م�ستمرة عن توجهات ورغبات الأ�سواق الخارجية
والمناف�سين وم�ستويات وحدود المناف�سة في هذه الأ�سواق.
وال تتوقف تطوير العمليات وحدها لت�أدية المهام على �أكمل وجه
ل�ضمان �إ�ستدامة ال�صادرات و�إ�ستدامة ال�شركات بل ال بد من
توفر عن�صر مهم وف ّعال ومكمل لها ويتمثل بتوفير كادر م�ؤهل قادر
على العمل ب�إحترافية عالية ي�ستطيع تحقيق الأهداف المو�ضوعة
و�أهمها اختراق �أ�سواق جديدة و�أي�ضا البقاء بتناف�سية عالية في
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الأ�سواق الحالية ومن هنا ف�إن تنمية ال�صادرات تفرعت و�أخذت
على عاتقها فكرة ت�أهيل الكادر الوظيفي لل�شركات الم�ص ّدرة
لي�صبح قادرا على مواكبة متطلبات ال�سوق المتغيرة با�ستمرار ،
حيث �أن عملية ت�أهيل الكادر ال تقت�صر على الم�ستوى الإنتاجي
فقط بل هي عملية �شاملة لكل �أعمال ال�شركة من الناحية المالية
والت�سويق ،لأن كل عملية بحد ذاتها م�ستقلة لكن النتيجة المجتمعة
لكل العمليات ت�صب في م�صلحة العمل النهائية .
دور مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد في تنمية
ال�صادرات
�أولى مركز التجارة الفل�سطيني �أهمية ق�صوى لتنمية ال�صادرات
لإدراكه �أهميتها في عملية التنمية الإقت�صادية ككل ،و�أدرجها
في الإ�ستراتيجية الوطنية لل�صادرات و�إ�ستراتيجيته ك�أحد �أهم
الأهداف الإ�ستراتيجية التي �سيعمل على تحقيقها ،وانطلق في
عمله متبعا �أحدث المناهج العلمية من �أجل الو�صول �إلى الأهداف
المن�شودة بكفاءة وفاعلية ،فابتد�أ المركز بالتعاون مع �شركاءه من
القطاع الخا�ص و العام بتحديد �أ�سواق م�ستهدفة جديدة وحالية
بنا ًء على قطاعات �إقت�صادية ذات قدرة ت�صديرية عالية ح�سب
م�ؤ�شرات �إح�صائية عالمية ،وبنا ًء على هذا التحديد قام المركز
ب�إعداد درا�سات فنية لمجموعة الأ�سواق الم�ستهدفة مبنية على
درا�سة �أداء المنتجات وال�سلع في الأ�سواق وقدرة هذه الأ�سواق
على ا�ستيعاب ال�سلع ح�سب الإتفاقيات التجارية  الموقعة مع دولة
فل�سطين ان وجدت ،ونظم العديد من الم�شاركات في معار�ض 
تجارية متخ�ص�صة  ،ونظم بعثات تجارية ودورات �إر�شادية حول
متطلبات هذه الأ�سواق.
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ولتغطية كافة الجوانب المتعلقة بتنمية ال�صادرات تم ت�أهيل
مجموعة من الم�ست�شارين قادرين على درا�سة وتحليل قدرات
ال�شركات لتحديد �شكل وحجم االحتياجات المطلوبة لإي�صال
هذه ال�شركات للأ�سوق العالمية �إذ تم ت�أهيل  19م�ست�شارا
فل�سطينيا من قبل مركز التجارة العالمي م�ؤهلين لقيادة هذا
الجانب مع ال�شركات .وبد�أت خطة القيادة من بال تريد بالتعاون
مع الم�ست�شارين الم�ؤهلين وتم ت�شخي�ص �أكثر من � 100شركة
على مدار عامين و�ضعت خاللها التو�صيات لكل �شركة على حدا
وكذلك خطة عمل لتنفيذ التو�صيات في التقارير الت�شخي�صية،
وبعدها ابتد�أت عملية تنفيذ التو�صيات و�ساهم بها العديد من
ال�شركات الإ�ست�شارية والإعالمية وم�ؤ�س�سات �أخرى من �أجل
�إ�شراكهم في عملية التنمية.
ول�ضمان نجاح خطة تنمية ال�صادرات قام المركز بت�صنيف
ال�شركات التي تم درا�ستها و تقييمها من قبل الم�ست�شارين  م�سبقا
واعتمد الت�صنيف على ن�شاط ال�شركة الت�صديري ،وتم توزيع
ال�شركات على �أربع فئات رئي�سية  :وهي فئة الم�ص ّدر الن�شط
وفئة الم�ص ّدر الغير ن�شط وفئة الم�ص ّدر الجديد وفئة الم�ص ّدر
المحتمل .وتلي خطوة الت�صنيف خطوة ت�صميم برامج خا�صة
لكل فئة من الفئات الأربع بحيث �شملت برامج متنوعة ومختلفة
في التوعية والتدريب والت�سويق .وقام مركز التجارة الفل�سطيني
بتنظيم �أن�شطة وفعاليات القت �إقبال وا�ضح من �شركات القطاع
الخا�ص لما لم�سوه من الفائدة النوعية التي جنتها وتجنيها من
هذه البرامج �سواء على البرامج التي تعنى برفع م�ستوى القدرات
�أو البرامج التي تعنى بالترويج ،ولتكون عملية التطوير كاملة
و�شفافة تم قيا�س نتائج العمل مع ال�شركات و�أ�شارت الغالبية
العظمى على �أنها �ست�شارك في الأن�شطة الت�أهيلية والترويجية
التي ينظمها المركز وبدون تردد.
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وفقا للتقديرات الأولية للم�ؤ�شرات الإقت�صادية الفل�سطينية
ال�صادرة عن الجهاز المركزي للإح�صاء الفل�سطيني ،فقد
انخف�ض  الناتج المحلي الإجمالي الفل�سطيني في الربع الثالث
لعام  2015مقارنة مع الربع الثاني للعام  ،2015حيث انخف�ض 
بقيمة  37.4مليون دوالر �أمريكي بن�سبة تراجع تقدر بـ  .% 1.9كما
يجدر اال�شارة الى انه لم ي�صدر من الجهاز المركزي للإح�صاء
الفل�سطيني قيمة الناتج المحلي للعام  ،2015ولكن اذا تم
احت�ساب قيمة الربع الرابع كقيمة معدل الثالث �أرباع االولى للعام
  2015فانه من المتوقع ان تزداد قيمة الناتج المحلي الإجمالي
للعام  2015مقارنة مع العام ( 2014الرجاء النظر الى الر�سم
البياني ادناه)  ،حيث من المتوقع ان يرتفع من  7,463.4في عام
 2014الى  7,644.26مليون دوالر في عام  .2015مع العلم ان
قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت خالل الربع الثالث من العام
 2015بالأ�سعار الثابتة في ال�ضفة الغربية  1,476.3مليون دوالر
�أمريكي ،وفي قطاع غزة  445.6مليون دوالر �أمريكي.

بالن�سبة لم�ساهمة االن�شطة الإقت�صادية في الناتج المحلي
الإجمالي لفل�سطين ف�إنه لم يطر�أ �أي تغير ملحوظ بين عامي
 2013و  ،2014مما �أدى الى تراجع �أداء الإقت�صاد الفل�سطيني
من ناحية الناتج المحلي الإجمالي  ،والذي و�صل في عام 2013
الى  7,477مليون دوالر �أمريكي وفي عام  2014و�صل الى
 7,463.4مليون دوالر امريكي.
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كما وي�شير ال�شكل رقم (�  )3إلى �إ�ستمرار النمو في حجم
ال�صادرات الفل�سطينية ،فوفقا لبيانات الجهاز المركزي
للإح�صاء الفل�سطيني ،فقد و�صل �إجمالي ال�صادرات الفل�سطينية
في عام  2014الى  944مليون دوالر �أمريكي ،مما يعني �أن ن�سبة
النمو في ال�صادرات �آخذة في التزايد ،حيث �إرتفعت بن�سبة % 4.7
عن العام  ،2013مقارنة مع ن�سبة نمو  % 15لعامي ،2012-2013
بالمقابل ارتفع حجم الواردات لت�صل الى  5,683.2مليون دوالر
في عام � 2014أي �سجلت ارتفاعا بن�سبة  % 10عن العام ،2013
حيث و�صل العجز في الميزان التجاري ال�سلعي والخدمي الى 4.7
مليار دوالر �أمريكي في عام .2014
كما يت�ضح �أن ال�صادرات الفل�سطينية ما زالت مح�صورة في
تركيزها الجغرافي ،حيث مثلت ا�سرائيل  % 83.8من �إجمالي  
ال�صادرات الفل�سطينية في عام   .2014علما �أن �إعتماد
ال�صادرات الفل�سطينية على ال�سوق اال�سرائيلي قد انخف�ض ن�سبيا
مقارنة مع عام  2013حيث مثلت ال�صادرات الفل�سطينية الى
ا�سرائيل  % 87.3من �إجمالي   ال�صادرات (انظر :جدول رقم
� .)1أما الواردات الفل�سطينية من �إ�سرائيل �أو من خاللها ف�شكلت
حوالي % 69.6من �إجمالي  الواردات الفل�سطينية خالل العام
 ،2014بينما �شكلت  % 71.6من �إجمالي  الواردات الفل�سطينية
في عام .2013

ال�شكل ( :)2الم�ساهمة الن�سبية للأن�شطة االقت�صادية من الناتج المحلي
الإجمالي في فل�سطين 2014 ،بالأ�سعار الثابتة�( ،سنة اال�سا�س )2004

* 2015

�شكل رقم ( :)1التغير في الناتج المحلي االجمالي لعام

2015 - 2014
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وفقا للنتائج والإح�صائيات الأولية للعام  2015المن�شورة من قبل مركز الإح�صاء الفل�سطيني ،ف�إن ال�صادرات الفل�سطينية تمر في
مرحلة ا�ستقرار وثبات جزئي منذ عام  ،2013حيث ت�شير التقديرات الأولية للعام � 2015إن ال�صادرات الفل�سطينية �سوف تنخف�ض الى
 910.1مليون دوالر امريكي ،كما �ستنخف�ض الواردات الفل�سطينية الى  4936.0مليون دوالر �أمريكي .
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جدول رقم ( :)2النتائج الأولية لل�صادرات والواردات ال�سلعية الفل�سطينية المر�صودة لعام 2015
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البيانات ال ت�شمل ذلك الجزء من محافظة القد�س الذي �ضمته �إ�سرائيل في عام .1967
بيانات منقحة.
ح�سابات مركز التجارة الفل�سطيني – بناء على اح�صاءات مركز التجارة الدولي.
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يت�ضح من ال�شكل البياني رقم (� ،)4إن م�ساهمة ال�صادرات في الناتج المحلي الإجمالي باقية على نف�س م�ستوياتها ال�سابقة تقريب ًا عبر
�آخر ثالث �سنوات بن�سب تتراوح بين  % 11و % 12ن�سبة م�ساهمة في الناتج المحلي الإجمالي .
(4)

وب�شكل جلي يظهر العجز في الميزان التجاري لل�سلع لعام ( 2014والذي يمثل الفرق بين ال�صادرات والواردات) فقد ازداد بن�سبة
 % 11.2مقارنة مع عام  2013وو�صل �إلى   4,739مليون دوالر �أمريكي� ،أما حجم التبادل التجاري ( وهو عبارة عن مجموع ال�صادرات
والواردات) و�صل �إلى  6,627مليون دوالر �أمريكي في عام  .2014ووفق ًا للبيانات الأولية والمبنية على التنب�ؤات الإقت�صادية من قبل مركز
االح�صاء الفل�سطيني ،ف�إنه من المتوقع �أن ي�صل العجز في الميزان التجاري في عام  2015الى  4,025.9مليون دوالر �أمريكي.
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العجز في الميزان التجاري
�إن الإعتماد الكبير على الواردات جعل من دولة فل�سطين دولة تعاني وب�إ�ستمرار من العجز الكبير في ميزانها التجاري وال يخفى على الملأ
�أن ال�سوق الفل�سطيني يعتبر �سوقا �إقت�صاد ًا �صغير ًا غير م�سيطر على حدوده مقيدا بمعيقات متعددة الأوجه� .أدت تلك المعيقات المختلفة
الى محدودية  قاعدة الت�صنيع وتقلي�ص حجمها مقارنة مع الدول الأخرى و�أنعك�س ذلك على مدى تطور القاعدة الت�صنيعية التي جعلتها
�أقل تطورا و�أقل مواكبة للتطورات الحديثة التي �شهدها الت�صنيع الحديث .
�إرتكاز الإقت�صاد الفل�سطيني �إلى حد كبير على الواردات يعد الم�شاكل الكبيرى التي ت�سبب بها االحتالل اال�سرائيلي الغا�شم لدولة فل�سطين  ،
وال يمكن لأي �إقت�صادي على الم�ستوى المحلي او الم�ستوى الدولي  تجاهل الدور ال�سيا�سي والإقت�صادي التي تعاني منه المنطقة وبالأخ�ص 
حدود دولة فل�سطين ،والعجز التجاري الكبير والمتزايد  يعد نتيجة وا�ضحة لما تعاني له الدولة من �ضغوطات �سيا�سية و�إقت�صادية
مت�سمة بالغمو�ض وعدم اليقين على مر ال�سنوات الما�ضية .ولهذه الأ�سباب ونتيجة لذلك تراجعت الإ�ستثمارات وكانت ومازالت ال�صناعات
وقواعدها الت�صنيعية راكدة وخاملة  �أدت الى بقاء مجموعة ال�سلع المنتجة محلي ًا �صغيرة الحجم ومحدودة العدد.
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التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية
تعتبر �إ�سرائيل ال�شريك التجاري الأكبر لدولة فل�سطين لعام  2014حيث مثلت  % 70من �إجمالي الواردات الفل�سطينية ،يليها الإتحاد
الأوروبي بن�سبة ، % 9.1تركيا بن�سبة ، % 5.7ال�صين بن�سبة  % 5و�أقل ن�سبة كانت لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بن�سبة
.% 4.8وبالرغم من �إزدياد المردود المالي للواردات الفل�سطينية عبر ال�سنوات الى �أن التوزيع الن�سبي وحجم  الواردات لم يطر�أ عليه
�سوى تغيير طفيف ،ففي عام  2013كان هناك تطابق في توزيع الواردات بينه وبين عام  ،2014فت�أرجحت ن�سبة الواردات بين �صعود
وهبوط بن�سب طفيفة ،فعلى �سبيل المثال �إنخف�ضت الواردات بين �إ�سرائيل ودولة فل�سطين بن�سبة  % 2مقارنة مع  2013فكانت ما يعادل
 % 72من �إجمالي الواردات هذا ال يعني �أن الإقت�صاد الفل�سطيني في طريقة لتخفي�ض �إعتماده على الواردات اال�سرائيلية فقد لوحظ
محافظة حجم التبادل التجاري على نف�س الن�سبة تقريبا منذ عام  ،1999يليها الإتحاد الأوروبي �إرتفعت ن�سبة الواردات في عام 2014
بن�سبة  % 0.3حيث مثلت في عام  2013ما قيمته  ،% 8.8وبقيت تركيا بنف�س الميزان تقريبا ولم تت�أثر وحافظت على المعدل بين العامين
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بقيمة مقاربة لـ � ،% 5.6أما ال�صين ف�شهدت ارتفاع عام  2014بقيمة  % 0.4حيث مثلت ما ن�سبته  % 4.6في عام  ،2013واخيرا دول
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى �إرتفعت بقيمة  % 0.6حيث مثلت ما قيمته  % 4.2خالل عام  .2013وال�شكل �أدناه يو�ضح التوزيع
الجغرافي للواردات الفل�سطينية.
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عند النظر �إلى التوزيع الجغرافي لل�صادرات الفل�سطينية بين عامي  2007-2014نجد �أن ال�صادرات الفل�سطينية �إزدادت ب�شكل طفيف
في عام  2014مقارنة بما كانت عليه في عام  2013وما زال ال�سوق الإ�سرائيلي هو الجهة الأولى لل�صادرات الفل�سطينية ،بالرغم من
�إنخفا�ض ن�سبته من �إجمالي ال�صادرات الفل�سطينية من  % 87في عام  2013الى  % 84في عام � .2014أما ال�صادرات لباقي الدول
الأخرى فتتمثل بدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تمثل  % 12من ال�صادرات ،ويليها الإتحاد الأوروبي  .% 2كما هو الحال
في الواردات الفل�سطينية ف�إن ال�صادرات الفل�سطينية كانت والزالت متركزة على ال�سوق الإ�سرائيلي والأ�سواق العربية وبالتحديد الأردن
والتي تمثل  % 7من �إجمالي ال�صادرات الفل�سطينية في عام .2014
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بالرغم من �إنح�صار وجهات ال�صادرات الفل�سطينية �إال �أن ال�صادرات الفل�سطينية قد تمكنت من زيادة �أدائها في بع�ض  الدول،
فال�صادرات الفل�سطينية �إزدادت من  7مليون دوالر امريكي  في عام  2013الى  14مليون دوالر �أمريكي في عام  2014للإمارات العربية
المتحدة �أي بن�سبة  % 92تقريبا .كما �إزدادت ال�صادرات الفل�سطينية الى هولندا من  3ماليين دوالر اميريكي تقربيا في عام  2013الى
 11مليون دوالر �أمريكي في عام � ،2014أي بن�سبة  % 283تقريبا .وازدادت ال�صادرات ب�شكل ملحوظ �أي�ضا لكل من دولة الكويت وقطر،
حيث و�صلت ن�سبة النمو في ال�صادرات بين عامي  2014 - 2013الى  % 68و  % 128على التوالي .
هيكلية ال�صادرات من حيث المنتجات لعام 2014

ازدياد ال�صادرات يف عام  2014كان نتيجة لزيادة ملحوظة يف قيمة بع�ض ال�صادرات ال�سلعية الفل�سطينية ،فعلى �سبيل املثال ازدادت
�صادرات فل�سطني من ( – HS 6802حجر م�شغول ،مثل احجار البناء ،وم�صنوعاته) من  132مليون دوالر امريكي يف عام  2013اىل 176
مليون دوالر يف عام  ،2014بينما ازدادت اي�ضا ال�صادرات لـ ( - HS 6404الأحذية والعليا من ح�صرية الن�سيج) من  7مليون دوالر امريكي
يف عام  2013اىل  38مليون دوالر امريكي يف عام  ،2014كما ازدادت �صادرات فل�سطني من ( - HS 1509زيت الزيتون وجزيئاته ،غري
معدل كيميائيا) من  9مليون دوالر امريكي يف عام  2013اىل  25مليون دوالر امريكي يف عام  ،2014ومن اجلدير بالذكر ان �صادرات
فل�سطني من ( - HS 7404النفايات واخلردة والنحا�س) قد ازدادت بقيمة كبري من  4مليون دوالر امريكي يف عام  2013اىل  10مليون
دوالر امريكي يف عام .2014
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جدول رقم ( : )3حجم ال�صادرات من ح�سب توزيع
ولكن قيمة االزدياد الكلي لل�صادرات الفل�سطينية بين عامي  2013-2014لم تتعدى  43,099,000دوالر امريكي ،وذلك نتيجة النخفا�ض 
ملحوظ في �صادرات بع�ض المنتجات ال�سلعية ،فعلى �سبيل المثال انخف�ضت قيمة  (HS 1211) -النباتات الطبية من  52مليون دوالر
امريكي في عام  2013الى  6مليون دوالر امريكي في عام  ،2014بينما انخف�ض ال�صادرات لـ–)  (HS 6401احذية مقاومة للمياه من 26
مليون دوالر امريكي في عام  2013الى  71الف دوالر امريكي فقط في عام  ،2014كما انخف�ضت ال�صادرات لـ   (HS  2516 -الجرانيت
(والحجر ال�سماقي ،والبازلت ،الحجر الرملي ،الخ) من  22مليون دوالر امريكي في عام  2013الى  945الف دوالر امريكي فقط في
عام .2014
يمثل الجدول (� )3أعلى ال�صادرات الفل�سطينية في عام  ،2014حيث تمثل هذه المنتجات  % 64من اجمالي ال�صادرات الفل�سطينية يف
عام  ،2014والتي و�صلت قيمتها  943.7مليون دوالر امريكي ،كما تبقى �صادرات احلجر �أعلى ن�سبة من ال�صادرات الفل�سطينية.

بالتريد نافذتكم نحو العالم

فلسطين

المرتبة رمز النظام المن�سق

ا�سم المنتج

()HS4 Code
1

6802

2

9403

3

3923

4

6404

5

2402

6

7204

7

9404

8

1509

9

0707

10

9401

11

7604

12

4415

13

6908

14

0804

15

6910

16

7213

17

2517

18

2106

19
20

24

المنتجات وفق نظام ( )HS4 Codeلعام 2014

4818
7404

حجر م�شغول ،مثل احجار البناء ،وم�صنوعاته
الأثاث و�أجزا�ؤه الأخرى
الحاويات ،والحزم من البال�ستيك
الأحذية والعليا من ح�صيرة الن�سيج
ال�سجائر وغيرها ،التبغ وبدالئه
النفايات �أو الخردة ،من الحديد �أو الفوالذ المعلبة
المراتب والفرا�شات
زيت الزيتون وجزيئاته ،غير معدل كيميائيا
الخيار ،طازج �أو مبرد
المقاعد (با�ستثناء مقاعد طبيب الأ�سنان ،الحالقة،
الخ من الكرا�سي)
ق�ضبان الألمنيوم 1,165,281
الواح خ�شبية ،طبليات �صناديق وقواعد تحميل
ال�سيراميك المزجج والبالط ،وبالط الجدران
التمر والتين والأنانا�س والمانجو والأفوكادو والجوافة
بالوعة ال�سيراميك ،وحو�ض غ�سيل ،حمام� ،صحية
مماثلة
ق�ضبان من الحديد وال�صلب
الح�صى والح�صى المك�سر
الم�ستح�ضرات الغذائية ،متنوعه
المناديل المنزلية ،وال�صحية ،والم�ستخدمة في
الم�ست�شفيات ،والمالب�س
النفايات والخردة والنحا�س

قيمة ال�صادرات (�ألف ح�صة ال�صادرات
دوالر امريكي)
% 18.7
176,298
% 5.2
48,997
% 4.7
44,805
% 4.1
38,419
% 3.88
36,627
% 3.86
36,438
% 3.28
31,005
% 2.62
24,715
% 2.33
21,962
21,658

% 2.29

14,425

% 1.52

14,197

% 1.50

11,823

% 1.25

11,809

% 1.25

11,805

% 1.25

11,283

% 1.19

11,177

% 1.18

11,130

% 1.17

11,122

% 1.17

10,368

% 1.09
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�أداء ال�صادرات في قطاع غزة خالل عام 2015

�إن حالة الك�ساد الإقت�صادي العام �ألقت بظاللها على مدى
ال�سنوات الأخيرة في قطاع غزة وبلغت ن�سبة الناتج المحلي
الإجمالي   للقطاع     % 23من الناتج المحلي الإجمالي
الفل�سطيني ،بينما في الفترة من عام  1994الى 2005تجاوزت
الن�سبة  ،% 35ورغم ذلك ما زال القطاع الخا�ص في غزة يعاني
من خمول �إقت�صادي ب�سبب �ضعف البنية الإقت�صادية العامة
جراء �أكثر من ثماني �سنوات من القيود على حركة الب�ضائع
والأفراد على المعابر ،وكان للحروب المتتالية التي �أنهكت
المن�ش�أت الإقت�صادية ودمرت الأ�صول الإنتاجية لآالف المن�ش�أت و
ت�سببت في �إ�ستنزاف الموارد والمدخرات المالية وحولت الإنفاق
العام الى �إنفاق �إ�ستهالكي من �أجل البقاء على �إنتاجيتها رغم
تقلي�ص حجم العمالة وحجم النفقات الت�شغيلية بدال من توجيهها
الى الإ�ستثمار في الأ�صول وزيادة ر�أ�س المال والتو�سع  .وت�شير
الإح�صاءات التجارية �أن نحو  % 55من حجم الواردات الى قطاع
غزة هي مواد �إن�شائية مخ�ص�صة للم�ؤ�س�سات الدولية والقطاع
الخا�ص بن�سب  % 44الى  % 56على التوالي  .وتخ�ص�ص هذه
المواد في معظمها لجهود �إعادة الإعمار لترميم و�إعاة بناء ما
تم تدميره في الحرب الأخيرة على غزة بين يوليو واغ�سط�س من
عام .2014
كما �شهد م�ؤ�شر الحركة الت�صديرية في قطاع غزة تراجعا
ملحوظا فقد بلغ حجم الت�صدير في العام  2007نحو 5,183
�شاحنة قبل �أن تفر�ض الحكومة الإ�سرائيلية قيودا �صارمة على
الت�صدير ،ويبين ال�شكل ( )8التراجع الخطير في عدد ال�شاحنات
ال�صادرة من القطاع في ال�سنوات التي تلت ،حيث لم يتعدى عدد
ال�شاحنات ال�صادرة في العام � 2009أكثر من � 42شاحنة �أي
بانخفا�ض ما يقارب  % 99من عدد ال�شاحنات ،ولم يتغير الحال
في العام  2010بالرغم من رفع القيود على الت�صدير فحركة
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الت�صدير لم ت�شهد نموا ملحوظا في ال�سنوات التي تلت حيث كانت
ذروتها في العام  2011بت�صدير � 270شاحنة �أي �أنها لم تتجاوز
 % 4.6من حجم ال�صادرات قبل الح�صار .
ولوحظ �إرتفاع طفيف في حجم ال�صادرات في عام  2015فقد
�شهد تح�سن ن�سبي بلغ فيه �إجمالي حجم ال�صادرات نحو 1,353
�شاحنة منها  301موجهة الى �إ�سرائيل و�   731شاحنة الى
ال�ضفة الغربية و  321الى الأ�سواق الخارجية فهذه الأرقام تعتبر
متوا�ضعة مقارنة بحجم ال�صادرات في الأعوام التي �سبقت فر�ض 
الح�صار على غزة عام  ،2007اذ لم يتجاوز �إجمالي ال�صادرات
في  25% 2015من حجم ال�صادرات في الفترة من  2006وحتى
نهاية  2007ولم يتجاوز  7%من �إجمالي  ال�صادرات للعام 1997
والبالغة � 19,151شاحنة.
 :(8)
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و�أوقفت هذه الأ�سواق عن ا�ستيعاب منتجات ال�شركات الفل�سطينية
و�إعادة الت�صدير اليها حتى نوفمبر  ،2014ومن هنا تبين �أن
القطاعات الت�صديرية تواجه �صعوبات كبيرة في �إ�ستك�شاف
�أ�سواق جديدة واعدة وعقد �إتفاقيات تجارية ت�سمح لها باختراق
تلك الأ�سواق .ولكن في عام � 2015إنتع�شت الحركة التجارية و
�شهد عودة لحركة ن�شطة من ال�صادرات خا�صة الى �أ�سواق ال�ضفة
الغربية بعد �أن �سمحت ال�سلطات الإ�سرائيلية للقطاعات الثالث
للت�صدير الى �سوق ال�ضفة بعد �إنقطاع دام نحو ثماني  �سنوات
،و�سمحت ال�سلطات الإ�سرائيلية في الربع الأول من عام 2015
لبع�ض  المنتجات الزراعية بتخطي حدود قطاع غزة لأ�سواق
ا�سرائيل وذلك بهدف الوفاء باحتياجات ال�سوق الإ�سرائيلي من
المنتجات الزراعية خالل �سنة الإبراء .و�أي�ضا تم فتح المجال من
قبل ال�سلطات الإ�سرائيلية في الربع االخير من عام  2015لدخول
المنتجات من قطاع الأثاث والمالب�س والحديد والخردة ورغم كل
هذا بقيت �صادرات هذه القطاعات متوا�ضعة مقارنة مع قطاعات
�أخرى على مدى ال�سنوات الما�ضية المن�صرمة وذلك للحفاظ و
الحاجة الى �إعادة العالقات التجارية مع الم�ستوردين في تلك
الأ�سواق بالإ�ضافة الى تجاوز بع�ض العقبات الإجرائية.
2007 :(9)



ويعزى الإنخفا�ض الم�ستمر في حجم ال�صادرات بعد عام 2010

الذي �سمحت به ا�سرائيل بالت�صدير الى عدة �أ�سباب منها �أن
الحكومة الإ�سرائيلية �سمحت لثالث قطاعات �إنتاجية هي :قطاع
الزراعة و قطاع الأثاث وقطاع الن�سيج وتعتبر هذه القطاعات
من القطاعات الريادية بالت�صدير تاريخيا ولأنها تمركزت في
الأ�سواق التقليدية كال�سوق الإ�سرائيلي و�أ�سواق ال�ضفة الغربية
كما هو مو�ضح في ال�شكل �شكل (.)9
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تحديات الت�صدير خالل عام 2015

�إن طبيعة الإقت�صاد الفل�سطيني تت�أثر بمجموعة من التعقيدات
المت�شابكة والمالزمة وال�شبه دائمة من حيث البنية وال�شكل،
نتيجة لل�سيا�سة الإ�سرائيلية المبرمجة والتي تهدف الى �إخ�ضاعه
وتبعيته للإقت�صاد الإ�سرائيلي� ،إ�ضافة الى عوامل �أخرى تتعلق
ب�أمور فنية تتعلق بالدول الم�ستهدفة للت�صدير ،ون�ؤكد على �أهمية
بناء �إقت�صاد فل�سطيني قوي ومتين قادر على الم�ساهمة ب�شكل
فاعل في التنمية الإقت�صادية والإجتماعية وله دور فاعل وقوي
بدعم م�سيرة بناء الدولة وتعتبر هذه المهمة بالمهمة الم�ستحيلة
�،إذا ما تم و�ضع وتنفيذ حزمة من ال�سيا�سات المالئمة للو�ضع
الفل�سطيني والأخذ بعين الإعتبار م�صفوفة التحديات التي تعيق
الو�صول الى �أهدافنا الوطنية ،ومن هنا نوجز �أهم المعيقات التي
واجهت ال�صادرات الفل�سطينية عام : 2015
•ال�سيا�سات الخانقة والمعيقات اللوج�ستية التي تفر�ضها
ا�سرائيل على الحركة التجارية الفل�سطينية مع الأ�سواق
الخارجية والحركة التجارية الداخلية بين ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة والقد�س ،وتحديدا المعيقات التي تواجهها
ال�صادرات الفل�سطينية ب�سبب الإجراءات غير المبررة
على المعابر التجارية وتحديدا الحواجز الداخلية التي
تطيل وقت الإنتظار للتفتي�ش والفح�ص والتي ت�سبب �أ�ضرار
بجودة المنتجات و�صالحية �إ�ستخدامها مما يكبد الب�ضائع
وال�شركات خ�سائر مادية كبيرة.
•التكلفة العالية للأعمال في فل�سطين نتيجة لعدة عوامل
�أهمها �سيطرة �إ�سرائيل على الموارد الطبيعية وذات العالقة
ونقاط العبور والمعيقات التي تتعلق بالمواد الخام ،ولكن
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من جانب �آخر يجب الأخذ بعين االعتبار انه هناك واجب
داخلي وطني يتمثل في ترتيب البيت الفل�سطيني ،حيث
ال زالت الإجراءات ت�شهد نوع من التعقيد وطول الوقت
والبيروقراطية غير المبررة ،وهذا ي�ؤكد �ضرورة توفير
خدمة النافذة الموحدة لخدمة ال�شركات الفل�سطينية لدى
الجهات ذات العالقة وهذا من �ش�أنه زيادة الوقت الم�ستغرق
لإتمام الإجراءات المطلوبة وفق الحاجة.
•غياب �صورة وا�ضحة حول مدى �صالحيات وقدرات �سفاراتنا
في الخارج للترويج للمنتج الفل�سطيني وبيئة الأعمال في
دولة فل�سطين.
•ال�صورة ال�سلبية لدى غالبية رجال الأعمال في العالم وحتى
رجال الأعمال فل�سطينيي المهجر حول القدرة على العمل
والإ�ستثمار في فل�سطين ،حيث �أن ال�صورة ال�سائدة تظهر
فل�سطين ب�أنها منطقة حرب ال يمكن العمل �أو الإ�ستثمار
فيها ،و�أي�ضا هناك معلومات خاطئة متداولة بين رجال
الأعمال وخا�صة فل�سطينيي المهجر حول �آليات الإ�ستثمار
في فل�سطين ،ومن هنا بادر المركز بتنفيذ زيارات الى
العديد من الدول لترويج القدرات الت�صديرية الفل�سطينية
وبيئة الأعمال في فل�سطين.
•وجود العديد من الت�ضارب في الر�ؤية الواقعية في التن�سيق
بين الم�ؤ�س�سات الفل�سطينية لتحديد �أهداف محددة يعمل
الجميع على �إنجازها.
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•م�شكلة منح ت�أ�شيرات الدخول لل�شركات الفل�سطينية الى بع�ض 
الدول مثل الكويت وغيرها من الدول تقت�ضي المعالجة الفورية.

التقرير الفني لمجلس إدارة مركز التجارة
الفلسطيني – بال تريد

الهدف الأول لعام  :2015الم�ساهمة بزيادة قيمة
ال�صادرات

•�ضعف ت�أثير الإتفاقيات التجارية المبرمة مع الدول الأخرى
(بما ت�شمله من اعتراف متبادل بالموا�صفات والمقايي�س،
والمعاملة التف�ضيلية في تلك الأ�سواق للمنتج الفل�سطيني
وغيرها من الأمور) ،حيث ينعك�س ذلك ب�شكل وا�ضح على
حجم وتنويع ال�صادرات الفل�سطينية.

للفترة من  2015/1/1ولغاية 2015/12/31

�أظهرت الإح�صائيات الخا�صة بمركز التجارة الفل�سطيني ب�أن
قيمة ال�صادرات لل�شركات التي �شاركت في ن�شاطات نظمها مركز
التجارة الفل�سطيني ذات عالقة بترويج وبتنمية ال�صادرات بلغت
حوالي اربعة ع�شر مليون دوالر تقربيا.

•�ضعف النفقات التطويرية المخ�ص�صة في الموازنة العامة
للدولة لعام  2015وكذلك م�سودة الموازنة للعام ،2016
حيث مازالت محدودة وغير وا�ضحة في هذا الجانب وهذا
ي�ؤكد زيادة الدعم والإهتمام بتنمية ال�صادرات الفل�سطينية.
•�ضعف فعالية الرقابة على المنتجات الم�ستوردة وهذا يقود
الى �ضرورة تفعيل عمل جمعية حماية الم�ستهلك.
•منع �إ�سرائيل من دخول مدخالت الإنتاج من المواد الخام
– مزدوجة اال�ستخدام-تحت ذريعة �أمنية.
•ما زالت العديد من ال�شركات الفل�سطينية التي ت�صدر الى
ال�سوق الإ�سرائيلي تعاني من الإلتزام المالي لل�شركات
الإ�سرائيلية تجاهها.
• تواجد منتجات الم�ستوطنات في الأ�سواق الم�ستهدفة
للمنتجات الفل�سطينية الت�صديرية ،وهذا يقت�ضي تفعيل
الحراك لمقاطعتها.

ير�صد التقرير ال�سنوي ويوثق ما تم تنفيذه و�إنجازه من ن�شاطات
وفعاليات رئي�سية للفترة الواقعة بين  1/1/2015ولغاية
 ،31/12/2015من حيث:
•ملخ�ص الأداء ح�سب �أهداف عام  2015الرئي�سة.
•ملخ�ص �أداء لعام  2015ح�سب الأهداف الإ�ستراتيجية
والفرعية لمركز التجارة الفل�سطيني – بال تريد
•ق�ص�ص النجاح
قام المركز بتوثيق جميع المخرجات والأن�شطة والنتائج
با�ستخدام نموذج المتابعة القائم على النتائج ومن خالل
�إ�ستخدام �إطار قيا�س محدد بقيم وبم�ؤ�شرات لكل مخرج .
ملخ�ص الأداء ح�سب �أهداف عام  2015الرئي�سة
ركز مركز التجارة الفل�سطيني   منذ بداية عام    2015على
موا�صلة العمل ح�سب  الخطوط العري�ضة و البدايات الأ�سا�سية
التي �شكلت عليها �إ�ستراتيجية المركز    ،2018 -2014والتي
حدد فيها  الهدفين العامين المرجو الو�صول لهم  خالل الخم�س
�سنوات القادمة و هما عبارة عن زيادة م�ساهمة المركز بـِ 500
مليون دوالر في حجم ال�صادرات وزيادة عدد  الم�ص ّدرين الجدد
بـِ  80م�ص ّدر جديد .

الهدف الثاني لعام  :2015تحديد ودعم خم�سة ع�شر
م�صدر محتمل �ضمن برامج تنمية ال�صادرات
�شركة ّ
قام مركز التجارة الفل�سطيني بتحديد �سبعة ع�شر �شركة من فئة
الم�ص ّدر المحتمل  واثنان و اربعون �شركة من فئة الم�صدر الن�شط
من بين ثمانون �شركة دخلت في برنامج تقييم وفق نموذج �إدارة
الأعمال ( )Business Management Systemالذي يقوم على
درا�سة وتحليل �أداء ال�شركات من النواحي الت�سويقية والإنتاجية
والإدارة خالل عام  2014و عام    ،2015و تم العمل معهم على
تنفيذ بع�ض االن�شطة التطويرية بنا ًء خطط نموذج .BMS
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جدول رقم ( : )5البعثات اال�ستك�شافية و الت�شبيك

للمصدرين على المستويين
ممكنة
ّ
الهدف اإلستراتيجي األول :العمل بإتجاه تطوير بيئة تنافسية ّ
المحلي والعالمي ،لزيادة نسبة الصادرات في األسواق الجديدة والحالية.

�أبرز ما تم ا�ستهدافه خالل عام  2015هو ال�شتات الفل�سطيني في الخارج حيث �أن مركز التجارة الفل�سطيني �إ�ستكمل العمل مع وزارة
الإقت�صاد الوطني ووزارة الخارجية وممثلي القطاع الخا�ص والجهات الحكومية الأخرى و بالتعاون مع م�شاريع تنموية وتطويرية �أخرى
وعملوا جميعا و ب�شكل مكثف على عدة �أ�صعدة وملفات كان لها  �أولوية نابعة من التو�صيات التي خل�صت لها �أوراق الموقف التجارية  لتعزيز
التوا�صل مع م�ؤ�س�ساتنا الفل�سطينية ورجال الأعمال الفل�سطينيين في ال�شتات ك�إمتداد �إ�ستراتيجي للعمل التنموي للإقت�صاد الفل�سطيني.
فقد تم تنظيم بعثات �إ�ستك�شافية وترويجية الى دول م�ستهدفة في الإ�ستراتيجية الوطنية للت�صدير كتركيا� ،ألمانيا ،الكويت  ،ماليزيا و
ال�سويد ،ونبعت فكرة البعثات الإ�ستك�شافية لما تعاني منه دولة فل�سطين من �شح في المعلومات المتوفرة لدى رجال �أعمال ال�شتات و�أي�ضا
�ضعف المعلومات وقنوات الإت�صال حول بيئة الإ�ستثمار في فل�سطين والقدرات الت�صديرية الفل�سطينية.
والجدول ( )5يو�ضح البعثات الإ�ستك�شافية التي نظمتها �إدارة بال تريد بهدف ترويج ال�صادرات الفل�سطينية الى هذه الدول الم�ستهدفة
وت�شجيع الإ�ستثمار في فل�سطين وخا�صة في �أو�ساط رجال الأعمال الفل�سطينيين في ال�شتات والم�ؤ�س�سات الداعمة للتجارة.
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الت�شبيك مع م�ؤ�س�سات
من القطاع الخا�ص
والحكومي

�إن�شاء قنوات تعاون بين مجتمع الأعمال من
كال الجانبين ،وزيادة حجم وقيمة ال�صادرات
والواردات بين البلدين ،وت�شجيع اال�ستثمار في
القطاعات الواعدة في فل�سطين.

الت�شبيك مع عدد من
ال�شركات الفل�سطينية
في ال�شتات و�شركات
�سياحية تركية

تم البدء بخطوات �أولية ال�ستك�شاف طرق اختراق
ال�سوق التركي وخ�صو�صا ال�سياحة وال�سياحة
الدينية

الت�شبيك مع عدد من
ال�شركات الفل�سطينية
في ال�شتات

تم البدء بخطوات ال�ستهداف ال�سوق الألمانية
والعمل على تطوير مواد ترويجية ومعلومات
باللغة الألمانية عن المنتجات الفل�سطينية

ت�شبيك مع عدد من
رجال االعمال و�سيدات
االعمال في ال�شتات

نقا�ش وحوار مع الجانب الكويتي الختراق ال�سوق
الكويتي وخ�صو�صا لمنتج التمور-المجهول
الفل�سطيني

�إن قاعدة ال�شراكة وروح الفريق الواحد هي من الأهداف التي كر�ست  لها �إدارة بال تريد جهودها و�أهدافها وتجلى ذلك عبر ت�شكيل
الفريق الفني الوطني لدرا�سة وتقييم الإتفاقيات التجارية وواقع العالقات التجارية بين فل�سطين والدول الم�ستهدفة ،وذلك من خالل
منا�صرة القطاع الخا�ص و طرح لأوراق موقف هدفت الى تعزيز العالقات التجارية بين دولة فل�سطين والدول الم�ستهدفة و عك�س م�صالح
و�أولويات القطاع الخا�ص في الق�ضايا ذات العالقة ببيئة الأعمال ،وتنمية ال�صادرات وفتح لأ�سواق جديدة .
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�إن هذا العام  يعد عاما �إ�ستثنائي و مليء بالإنجازات ف�أكبر �أنجاز كان بت�شكيل فريق وطني فني يهدف الى �إ�شراك كافة الجهات ذات
العالقة في تقييم �إتفاقيات وتفاهمات تجارية عدة  ،فتم �إعداد الدرا�سات التقييمية ذات العالقة بكل من ( الكويت  ،الجزائر  ،ماليزيا
 ،رو�سيا و اليابان) ونتج عنها �أوراق موقف تتعلق بكل دولة  عك�ست بدورها �أهم متطلبات القطاع الخا�ص الفل�سطيني لزيادة وت�سهيل
ال�صادرات الفل�سطينية الي هذه الدول   .ولم يتوقف الأمر على ذلك فقط بل تم عر�ض �أوراق الموقف  على القطاعين العام  والخا�ص 
�ضمن �سل�سلة من ور�شات العمل بهدف �إعتماد الأوراق والتوافق عليها في خطوة �شكلت اطارا فاعال لمناق�شة الكثير من الق�ضايا ذات
العالقة بالتحديات التي تواجهها عملية الت�صدير للدول الم�ستهدفة وفي هذا ال�صدد تم عقد م�ؤتمر طرح خالله الموقف الفل�سطيني تجاه
واقع الت�صدير والتبادل التجاري مع هذه الدول .
وخالل  عام  2015تم تنفيذ بعثة منا�صرة الى الأردن كخطوة تنفيذية لتو�صيات النتائج التي خل�صت لها ورقة الموقف الخا�صة بالق�ضايا
التي تتعلق بالتبادل التجاري مع الأردن .وتم خالل البعثة عقد لقاء مع  الم�ؤ�س�سة الأردنية لتطوير الم�شاريع الإقت�صادية  وتم مناق�شة �أبرز
الأمور والتي تمثلت بالإ�ستراتيجية الوطنية للت�صدير وما ي�صبو �إليه القطاع الخا�ص الفل�سطيني .وتم العمل عل تفعيل �صادرات الخدمات
الفل�سطينية وكذلك ت�سهيل التجارة عبر الأردن ،وتم الإتفاق على تجديد مذكرة التفاهم بين هذه الم�ؤ�س�سة ومركز التجارة الفل�سطيني
بحيث ت�شمل كافة الأمور ذات العالقة ،و�إلى جانب بعثة الأردن تم �أي�ض ًا تنفيذ بعثة ت�شبيك وتح�شيد �إلى بروك�سل �ضمن �إطار تعزيز
العالقات مع الم�ؤ�س�سات التجارية في االتحاد الأوروبي وبالتحديد الم�ؤ�س�سات التي تعنى بالم�ساعدات التجارية  لدعم تنفيذ الإ�ستراتيجية
الوطنية للت�صدير ،ودعم القطاع الخا�ص ب�شكل عام.

جدول رقم ( : )6االتفاقيات و �أوراق الموقف التجارية التي تم تقييمها وعر�ضها و متابعتها خالل عام 2014-2015

�سنة
اال�صدار

2014

2015

ا�سم االتفاقية او ورقة
الموقف

نوع ال�سوق

حجم ال�صادرات عام
2014

االردن

�سوق حالي

$66,303,000

ال�سعودية

�سوق حالي

$11,052,000

تركيا

�سوق م�ستهدفة

$3,005,000

كندا

�سوق م�ستهدف

$502,000

الواليات المتحدة االمريكية �سوق م�ستهدف

ان�شطة تتعلق بال�سيا�سات
وتح�سين البيئة اال�ستثمارية
لفل�سطين
بعثة منا�صرة وت�شبيك
بعثة ترويج وت�شبيك مع ال�شتات
الفل�سطيني

$11,980,000

االمارات العربية المتحدة

�سوق حالي

�إتفاقية ال�شراكة المرحلية
مع االتحاد االوربي

�سوق م�ستهدف

ماليزيا

�سوق م�ستهدف

$564,000

اليابان

�سوق م�ستهدف

$226,000

الجزائر

�سوق جديد

$810,000

الكويت

�سوق م�ستهدف

$8,975,000

رو�سيا

�سوق م�ستهدف

$808,000

ميرك�سور

ا�سواق جديدة

*$200,000

$14,197,000

بعثة منا�صرة و ت�شبيك -بروك�سل،
بعثة المانيا للترويج والت�شبيك مع
ال�شتات الفل�سطيني
بعثة منا�صرة وت�شبيك

بعثة ترويج وت�شبيك مع ال�شتات
الفل�سطيني

*  قيمة ال�صادرات التي �سجلت فقط لعام  2012لدول الميرك�سور ح�سب ورقة الموقف
32
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التقرير السنوي 2015
الهدف االستراتيجي الثاني :زيادة عدد المصدرين وتنمية قدرات الشركات الفلسطينية المصدرة.
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�شكل رقم (: )12

�إن النهج الإ�ستراتيجي الحالي المطبق مكن مركز التجارة الفل�سطيني خالل عام  2015من موا�صلة تطبيق الإ�ستراتيجية للعام الثاني
على التوالي م�ستفيدا من النتائج التي حققها خالل عام  2014والتي بنى عليها الخطة التنفيذية لعام  ،2015حيث تم التركيز على
تقديم خدمات تتعلق بتنمية ال�صادرات والمعلومات التجارية لل�شركات ح�سب الأ�سواق والقطاعات ذات القدرة الت�صديرية الم�ستهدفة.
ال�شكل رقم ( )12يظهر عدد االن�شطة التي تم تنفيذها مع ال�شركات بهدف تطوير قدراتهم نحو الت�صدير ،فخالل عام  2015ا�ستكمل
المركز وب�شكل تدريجي العمل على خلق وت�شجيع ثقافة الت�صدير بين ال�شركات الفل�سطينية مع تركيز خا�ص على قطاعات ذات الأولوية
التي تم تحديدها في الخطة الوطنية للت�صدير وخطة المركز لل�سنوات الخم�س القادمة .وبهذا الخ�صو�ص تم تطوير خدمات تعمل على
تطوير قدرات ال�شركات على الت�صدير وت�ساعد االقت�صاد الفل�سطيني على تنمية ال�صادرات ،وتقييم � 80شركة فل�سطينية وت�صنيفهم   
وو�ضع خطة تطويرية لكل �شركة من اجل رفع م�ستوى قدرتهم الت�صديرية لم�ستويات اعلى في الم�ستقبل با�ستخدام منهجية هرم الت�صدير .

34

نوع وعدد ان�شطة التطوير وتنمية ال�صادرات التي قدمت لل�شركات خالل عام 2015

و قد �ساهمت المنهجية الجديدة المتبعة في ت�صنيف ال�شركات و تحديد احتياجاتها باالعتماد على هرم الت�صدير فوزعت ال�شركات على
خم�س مجموعات ت�ضم كل مجموعة حوالي � 20شركة وتم توزيعها على  م�شاريع تنموية تت�ضمن كل مجموعة نوع من التو�صيات الم�شتركة
التي وافقت ال�شركات على تنفيذها مثل التدريب �أو الم�شاركة في معر�ض� .إذ �شاركت مجموعة من المجموعات التي تتعلق بقطاع الحجر
و الرخام في معر�ض الخم�سة الكبار في الكويت وحققت �أكثر من مليون و مئتي �ألف دوالر �أمريكي حجم �صفقات مع �شركات اجنبية .
جدول رقم ( : )6ن�شاطات التنمية التي تخ�ص كل مجموعة �شركات

المجموعة
المجموعة رقم واحد
المجموعة رقم �إثنين
المجموعة رقم ثالث
المجموعة رقم �أربعة
المجموعة رقم خم�سة

الن�شاط
ن�شاط ترويجي
درا�سة �سوق ال�سعودية
تدريب في مجال الت�سويق
تدريب في مجال الت�سويق
تطوير خط انتاج للتمور

الحالة
معر�ض الخم�سة الكبار
قيد العمل من طرف الممول
قيد العمل من طرف الممول
قيد العمل من طرف الممول
قيد العمل من طرف الممول
35

التقرير السنوي 2015
بالإ�ضافة الى ذلك تم تقديم ثالث ع�شرة �شركة الى م�شروع
الخبير الهولندي من �أجل   تقديم دعم فني في عدة مجاالت
متنوعة منها خطط ت�سويقية للمنتجات و خطط تح�سين جودة
للمنتجات بالأخ�ص المنتوجات الزراعية ،وب�سبب التكلفة العالية
و�سوء البنية التحتية هدف الم�شروع لنقل المعرفة للم�ستفيدين
عبر الخبراء في مجاالت جديدة غير متاحة لل�شركات  في الدول
النامية ،وبمتابعة المو�ضوع مع ال�شركاء الم�شاركين في الم�شروع
الهولندي فقد تم م�ساعدة �سبع �شركات في مجال الت�سويق ومجال
الترويج و في مجال الطباعة الحديثة ح�سب نظام الفليك�سو
(   .)Flexo-Printing

و�شهد عام  2015زيادة مرتفعة في ن�سبة عدد طلب المعلومات
التجارية حول الأ�سواق الم�ستهدفة  مقارنة مع عام  ،2014وت�شير
هذه الزيادة الى الت�أثير الكبير الذي تحققه خدمات المركز  
لل�شركات الفل�سطينية وت�أثير المركز بزيادة الوعي عند ال�شركات
في �إدراكها لأهمية المعلومات وقيمتها في تح�سين �أ�ساليب
الت�صدير المتعلقة بال�شركات  ،كما عمل المركز في زيادة
المعرفة الإقت�صادية  ل�شركات حول معدل وحجم طلب المنتجات
في الأ�سواق الم�ستهدفة.
و�شهد عام  2015نجاح كبير في بتغطية مجموعة وا�سعة من
الخدمات المعلومات التجارية التي تتعلق بالتدابير غير الجمركية
وتوفير مجموعة من المعلومات االح�صائية و بالإ�ضافة للأدوات
التحليلية وقواعد بيانات وم�صادر معلومات عالمية  ،و�ساهمت
هذه االجراءات بزيادة عدد طلبات المعلومات التجارية حول

36

الأ�سواق الم�ستهدفة ب�أكثر من �ضعف عدد الطلبات مقارنة مع عام
 ،2014وت�شير هذه الزيادة الى ت�أثر الكبير الذي تحققه خدمات
المركز على ال�شركات الفل�سطينية وحجم �إدراك ال�شركات لأهمية
المعلومات واهمية وقيمتها في تح�سين ا�ساليب الت�صدير المتعلقة
بال�شركات وزيادة معرفتهم ب�إجراءات الت�صدير ومتطلبات
اختراق اال�سواق الم�ستهدفة  .اظهرت نتائج المتابعة ان خالل
عام  2015بلغت التقارير والردود حول ا�ستف�سارات العمالء عن
المعلومات التجارية والتدابير غير الجمركية الت�صديرية حوالي
 69تقرير ورد ،بينما كانت مجموع ما تم طلبه من معلومات
تجارية من قبل العمالء خالل  2014حوالي  34طلب معلومات
تجارية وبلغت ن�سبة الزيادة في طلب المعلومات حوالي   % 40من
قبل العمالء خالل عام  .2015
69

34

2015

2014

�شكل رقم( : )13عدد طلبات المعلومات التجارية بين عام
 2014و2015
وخالل عام  ،2015قام المركز بتزويد العمالء ب�أكثر من
درا�سة حول منتجات او قطاعات محددة في ا�سواق م�ستهدفة  
وجديدة ح�سب الجدول رقم (  .)7
21

جدول رقم ( :)7الدرا�سات التجارية التي تمت من قبل مركز التجارة الفل�سطيني موزعة ح�سب القطاع و الدولة.

مو�ضوع الدرا�سة
التمور
الجبنة
الجلود واالحذية
الجلود واالحذية
الجلود واالحذية
الجلود واالحذية
الجلود واالحذية
الحجر والرخام
الحجر والرخام
الحجر والرخام
الحجر والرخام
الزيوت والدهون  
ال�شوكوالتة والمرا�س الكيميائية
المزروعات والأغذية المعلبة
المزروعات والأغذية المعلبة
المزروعات والأغذية المعلبة
المزروعات والأغذية المعلبة
المزروعات والأغذية المعلبة
المزروعات والأغذية المعلبة
المزروعات والأغذية المعلبة
زيت الزيتون والعنب والطماطم

ال�سوق
الواليات المتحدة االمريكية
االمارات العربية المتحدة
م�صر
المانيا
ال�سعودية
الجزائر
االردن
كوريا الجنوبية
رومانيا
رو�سيا
الت�شيك
الواليات المتحدة االمريكية
ايطاليا
كندا
فرن�سا
بريطانيا
الواليات المتحدة االمريكية
المانيا
ال�سعودية
االمارات العربية المتحدة
االردن

37

التقرير السنوي 2015
الهدف االستراتيجي الثالث :تحويل فرص السوق العالمية الى صادرات فلسطينية مستدامة.

�إن الهدف الإ�ستراتيجي الثالث يعنى بتحويل الفر�ص  التجارية
التي يجدها الم�شاركون في الأن�شطة الت�صديرية الى فر�ص 
ت�صديرية م�ستدامة ،ومن �أجل تحقيق ذلك الهدف تم العمل
ب�شكل ممنهج ودقيق من قبل طواقم مركز التجارة بتحديد
اال�سواق الم�ستهدفة و التخطيط الجيد الختراق هذه اال�سواق
عبر الم�شاركة في المعار�ض البعثات التجارية منذ العام 2014
والزال العمل على هذا المنوال متوا�صل لغاية االن ،ويالحظ �أن
عدد الأن�شطة التجارية التي تمت خالل عام  2015مقارنة مع
 2014تقريبا العدد نف�سه و�أي�ضا نف�س عدد الم�شاركين مما ي�شير
ان �إن الم�ؤ�س�سة تحافظ على م�ستوى الخدمات الجيد .
146

143

10

10

2014 

2015 





�شكل رقم ( :)14عدد ال�شركات الم�شاركة في المعار�ض والبعثات
التجارية خالل عام 2015 - 2014
38

ولتطبيق� إ�ستراتيجية المركز   في التخطيط الممنهج للأن�شطة
التجارية وتنفيذها بمهنية عالية ،فقد تم �إ�شراك م�ؤ�س�سات القطاع
الخا�ص و الت�شاور معهم حول وجهات الفر�ص الت�صديرية ح�سب
ما ن�صت عليه الخطة الوطنية للت�صدير و تم الإتفاق معهم على
�إ�ستهداف عدد من المعار�ض الدولية و البعثات التجارية خالل عام
 2015ح�سب ما هو مو�ضح بالجدول �أدناه ،و ب�شكل عام ف�إن م�شاركة
مركز التجارة في المعار�ض والمحافل التجارية العالمية بالت�صاميم
الع�صرية والحديثة �أثرت وب�شكل ملحوظ رغبة ال�شركات في
الم�شاركة في عدد من الأن�شطة التجارية من خالل مركز التجارة
الفل�سطيني ،وقد بلغت مجموع ال�صادرات لل�شركات التي �شاركت
في المعار�ض ب�شكل مبا�شر مع مركز التجارة الفل�سطيني تحقيق ما
قدره  14مليون دوالر امريكي تم ت�صديرها عبر �صفقات  مبا�شرة
وعقود تم توقيعها خالل العام.

جدول رقم ( : )7جدول ب�أ�سماء المعار�ض و البعثات التجارية
التي نظمت خالل عام 2015
المعار�ض البعثات عام 2015

ا�سم الحدث التجاري

القطاع

الم�شاركين
4

بعثة امريكا

االع�شاب والخ�ضروات

بعثة �إيطاليا

احذية وجلود

8

�سياحة

15

حجر ورخام

4

حجر ورخام

7

بعثة تركيا
معر�ض الخم�س الكبار
الكويتمعر�ض ال�شرق االو�سط
دبيمعر�ض حالل \ ماليزيا

غذاء ومنتجات
زراعية

معر�ض غذاء الخليج
\ دبي

غذاء ومنتجات
زراعية

11

المعر�ض المحلي

معر�ض �صناعات
وطنية
ن�سيج ومالب�س

50
17

�أثاث

17

بعثة الن�سيج لرجال
اعمال غزة
بعثة تجار ال�ضفة
للأثاث

10

وكما �أظهرت النتائج االخيرة لل�شركات الم�شاركة في المعار�ض �أو
البعثات التجارية تبين �أن هناك عدد من ال�شركات قد �إخترقت
�أ�سواق جديدة للمرة الأولى و تعد �أ�سواق جديدة بالن�سبة لهم مما
ي�شير على �أن الخطة الوطنية لل�صادرات و الخطة الإ�ستراتيجية
لمركز التجارة الفل�سطيني ت�سير بخطى ثابتة نحو تحقيق �إختراق
للأ�سواق الم�ستهدفة و ب�شكل طويل الأمد لعدد من القطاعات
الواعدة  .و يظهر الجدول �أدناه البلدان التي تم الت�صدير لها خالل
عام  2015واختراقها نتيجة لن�شاطات مركز التجارة الفل�سطيني
بلغ ثمانية ع�شر �سوق دولي .
جدول رقم ( :)8الدول التي تم اختراقت عام  2015لأول مرة،
ح�سب القطاع
القطاع

اال�سواق الجديدة المخترقة خالل 2015 - 2014

تمور �إندوني�سيا ماليزيا نيوزيالندا
حجر الكويت
ورخام

قطر

منتجات ماليزيا البحرين الكويت
زراعية
منتجات
غذائية

�سلطنة
�سنغافورة كندا ماليزيا
عمان
�سلطنة
عمان

ماليزيا

قطر

منظفات العراق الكويت
و�صابون
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التقرير السنوي 2015
زيادة الحركة التجارية الداخلية بين ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة:
منذ اللحظة الأولى لل�سماح للمنتجات بالبيع في ال�ضفة الغربية،
قام مركز التجارة الفل�سطيني بال تريد بدور ًا فاع ًال في هذا
التوجه وذلك من خالل عدة �أن�شطة �أهمها:
•تنظيم لقاء ثنائي بين منتجي وم�صدري الخياطة
والن�سيج من قطاع غزة وم�ستوردين من ال�ضفة
الغربية:
نظم مركز التجارة الفل�سطيني بال تريد في مار�س  2015لقاء
�إقت�صادي ي�ضم العديد من �أ�صحاب م�صانع الن�سيج والمالب�س
العاملة في قطاع غزة و �شركاء وتجار م�سوقين لمنتجات
المالب�س والن�سيج وذلك بهدف توجيههم لما يحتاجه ال�سوق
من قطاع �إنتاج المالب�س والمن�سوجات و�أي�ضا من �أجل زيادة
ح�صة المنتجات الوطنية في ال�سوق المحلي حيث نجحت 6
�شركات م�شاركة في تنفيذ �صفقات بيع مبا�شر وقد بلغت قيمة
ال�صفقات التي تمت حتى نهاية عام  2015ت�سعة ماليين �شيكل
تقريب ًا.
م�صدري ومنتجي قطاع غزة
•تنظيم لقاء ثنائي بين ّ
العاملين في قطاع الأثاث:
نظم مركز التجارة الفل�سطيني بال تريد ،بالتعاون مع منتدى
فل�سطين الدولي للأعمال  ،واتحاد ال�صناعات الخ�شبية ،لقاء
ي�ضم منتجي وم�سوقي الأثاث المنزلي والمكتبي من قطاع غزة
وال�ضفة الغربية لتفعيل العالقات التجارية بينها بعد نحو ثماني
�سنوات من توقفها بفعل الح�صار المفرو�ض على القطاع .
حيث تخلل هذا الن�شاط التعرف على �صناعة الأثاث في قطاع غزة
و�أهم منتجاتها حيث تم عمل جولة ميدانية لم�ستوردي ال�ضفة
الغربية على م�صانع الأثاث في قطاع غزة ،مما انعك�س ذلك على
40

فتح عالقات جديدة وتبادل داخلي �أثر في حجم المبيعات ،هذا
وو�صلت مبيعات قطاع الأثاث من قطاع غزة �إلى ال�ضفة الغربية
بحوالي �سبعة ماليين �شيكل تقريبا.
كما يو�ضح الر�سم البياني �أدناه �أن عام  2015قد �شهد عودة لحركة
ن�شطة في التبادل التجاري بين ال�ضفة وقطاع غزة وازدادت الن�سبة
بحوالي  % 19مقارنة بعام  ،2014كما ي�شير الر�سم البياني �أي�ضا
الى �أن ن�سبة ال�صادرات الى الأ�سواق الخارجية من قطاع غزة
ازدادت بحوالي  % 17مقارنة بعام  2014ويعوز ذلك الى بعثة
الإمارات لقطاع الخ�ضروات والفواكه الذي نظم عبر مركز التجارة
الفل�سطيني – بال تريد قبل عام  .2015

جدول رقم ( : )4عدد ال�شاحنات التي تخرج مع قطاع غزة ح�سب القطاع والوجهة الخارجية

ال�ضفة الغربية
يناير فبراير مار�س ابريل مايو يونيو يوليو اغ�سط�س �سبتمبر اكتوبر نوفمبر دي�سمبر

االثاث
واالخ�شاب
المالب�س
والن�سيج
وال�سجاد
القرطا�سية
الفواكه
والخ�ضروات
اال�سماك

7

6

8

10

10

6

5

3

4

4

4

1

68

1

1

4

2

4

3

2

3

3

4

3

3

33

1

2

0

4

5

5

0

0

0

3

20

66

44

43

17

38

17

20

30

32

73

85

111

576

1

4

2

6

5

4

2

4

3

0

0

3

34

الإجمالي

75

55

58

37

57

34

34

45

42

81

92

121

731


% 24

اال�سواق الخارجية
يناير


% 54


% 22

ال�شكل رقم ( :)10وجهة التجارة الخارجية للقطاع ح�سب المنطقة
للعام 2015

وت�شير البيانات في الجدول التالي  الى �أن هناك زيادة ملحوظة في
عدد ال�شاحنات الم�ص ّدرة الى ال�ضفة الغربية والأ�سواق الخارجية
في عام  2015وبالتحديد �صادرات قطاع الخ�ضروات ومنتجات
قطاعي الأثاث والن�سيج ،وال �شك �أن الن�شاطات التجارية التي تم
تنظيمها عبر مركز التجارة الفل�سطيني لقطاعي الن�سيج والأثاث
بين تجار ال�ضفة و تجار قطاع غزة لها الأثر الأكبر في زيادة عدد
ال�شاحنات التي تخرج من القطاع .

الإجمالي

الأثاث
واالخ�شاب
الفواكه
والخ�ضروات
الإجمالي

فبراير

مار�س

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

اغ�سط�س

�سبتمبر

اكتوبر

نوفمبر

دي�سمبر

1
12

1
5

5

4

22

13

5

5

4

22

يناير

فبراير

48

48

26

26

28

28

56

56

32

32

24

24

38

38

300

301

ا�سرائيل
البندورة
الباذنجان
اال�سماك
حديد
الخردة
الإجمالي

اغ�سط�س

�سبتمبر

مار�س

ابريل

مايو

يونيو

يوليو

12

15

19

30

24

31

25

10

7

6

9

7

8

4

اكتوبر
18

نوفمبر
14

دي�سمبر
9

156

14

97

1

0

0

23

1

25

39

31

39

29

22

6

20

32

26

24

34

55

321
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معرض الخليج لألغذية Gulfood 2015
نظم مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد م�شاركة دولة فل�سطين بال�شراكة مع ال�ش�ؤون العالمية الكندية ) (GACفي معر�ض الخليج
للأغذية  ،Gulfood 2015الذي اقيم في دبي ،االمارات العربية المتحدة خالل الفترة � 12 - 08شباط  .2015حيث �شاركت � 11شركة
فل�سطينية تمثل قطاع ال�صناعات الغذائية والزراعية؛ «طيبات االمارات للت�سويق ،م�صنع بوظة االرز ،نخيل فل�سطين لال�ستثمار الزراعي،
ال�سلوى للمنتوجات الغذائية ،االر�ض للمنتوجات الزراعية الفل�سطينية ،الجبريني للألبان والمواد الغذائية ،مجموعة �سنقرط العالمية،
الريف لال�ستثمار والت�سويق الزراعي ،الفل�سطينية لل�صادرات – بال �سيركل�س ،بنك الطعام الفل�سطيني ،و�شركة معا�صر رمانة الحديثة».

معارض ،جوالت وبعثات تجارية
نظم مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد م�شاركة دولة فل�سطين في عدد
من المعار�ض الدولية ،كما ونظم عدد من البعثات والجوالت التجارية خالل
العام .2015

42
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ومعرض الحذاء الدولي GDS

المعرض الدولي لألغذية الحالل /ماليزيا 2015

نظم مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد وبالتعاون التام مع اتحاد ال�صناعات الجلدية الفل�سطينية وبال�شراكة مع ال�ش�ؤون العالمية
الكندية ) (GACلقاءات اعمال ثنائية بين �شركات فل�سطينية والمانية على هام�ش معر�ض الحذاء الدولي  GDSفي دو�سلدورف ،المانيا
خالل الفترة � 6-4شباط  .2015وتمثلت الم�شاركة الفل�سطينية ب  9من كبرى ال�شركات الفل�سطينية العاملة في قطاع االحذية والجلود؛
دانا للأحذية ،الخالد للأحذية ،الف�ؤاد للأحذية ،جي تي �أي للأحذية ،داف للأحذية ،كمل للأحذية ،برج باري�س للأحذية ،دوناتيال
للأحذية ،و�شركة رالي للأحذية .

نظم مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد بال�شراكة مع ال�ش�ؤون العالمية الكندية ) (GACوبالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي
 UNDPم�شاركة دولة فل�سطين في المعر�ض الدولي للأغذية الحالل «الثاني ع�شر» في العا�صمة الماليزية كوااللمبور خالل الفترة الواقعة ما
بين  01-04ني�سان  .2015بهدف تعزيز تواجد المنتج الفل�سطيني في ال�سوق الماليزي واال�سواق المجاورة ا�ضافة الى فتح ا�سواق جديدة.
وتمثلت الم�شاركة الفل�سطينية في المعر�ض في ع�شر �شركات ،تمثل قطاع المواد الغذائية والزراعية من زيت الزيتون ،االغذية التقليدية
الفل�سطينية ،التمور� ،صابون زيت الزيتون وم�ستح�ضرات التجميل� ،شركة طيبات االمارات للت�سويق� ،شركة االر�ض للمنتوجات الزراعية
الفل�سطينية ،مجموعة �سنقرط العالمية ،ال�شركة الفل�سطينية لل�صادرات� ،شركة نابل�س لل�صابون� ،شركة كنعان للتجارة العادلة� ،شركة
الحثناوي للتجارة العامة ،ال�شركة الزراعية التكنو كيماوية� ،شركة الق�صراوي التجارية ال�صناعية ،الجمعية التعاونية لع�صر الزيتون– تل.
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معرض الخمسة الكبار  Big 5 Showفي الكويت
نظم مركز التجارة الفل�سطيني– بال تريد ،بال�شراكة مع برنامج تطوير اال�سواق الفل�سطيني ،الم�شاركة االولى من نوعها لل�شركات
الفل�سطينية �ضمن قطاع الحجر والرخام في معر�ض الخم�سة الكبار  Big 5 Showوهو المعر�ض الدولي المخت�ص بالمواد االن�شائية،
والذي عقد في الكويت في الفترة الواقعة ما بين  14-16ايلول  .2015

والرخام خا�صة .ومتثلت م�شاركة دولة فل�سطني يف املعر�ض املتخ�ص�ص باحلجر والرخام يف منطقة اخلليج العربي ،والذي يقام للمرة
االوىل يف املنطقة يف �سبع �شركات؛ �شركة جمموعة احجار القد�س -العمرانية� ،شركة فنون لنحت احلجر� ،شركة احلاليقة للرخام� ،شركة
ات�ش ال القد�س للحجر والرخام� ،شركة يبو�س للحجر� ،شركة االتكال الع�صرية للحجر� ،شركة �سب�أ لال�ستثمارات ال�صناعية ،ا�ضافة اىل
�شركتني زائرتني هما؛ �شركة ا�سوار للحجر ،ال�شركة الرائدة لال�ستثمار .

وتمثلت الم�شاركة الفل�سطينية في المعر�ض في �أربع �شركات فل�سطينية؛ �شركة حاليقة للرخام والجرانيت� ،شركة �سهيل وال�صاحب للحجر
والرخام� ،شركة الوليد �ستون� ،شركة ات�ش ال القد�س للحجر والرخام ،وكان قد �شهد الجناح الفل�سطيني اقباال متميزا من قبل الم�شاركين
والزائرين للمعر�ض .

معرض حجر الشرق االوسط Middle East Stone 2015
�شهد معر�ض حجر ال�شرق االو�سط  Middle East Stone 2015ح�صول �شركتني فل�سطينيتني هما �شركة فنون لنحت احلجر وجمموعة
احجار القد�س العمرانية على مراتب عالية لأف�ضل ت�صميم للأجنحة ،حيث مت اختيار ال�شركتني من بني � 230شركة ميثلون ما يقارب 22
دولة م�شاركة .
وكان قد نظم مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد بالتعاون مع احتاد احلجر والرخام الفل�سطيني وبال�شراكة مع الوكالة االمريكية للتنمية
من خالل م�شروع كومبيت ،م�شاركة نخبة من ال�شركات املتخ�ص�صة يف �صناعة احلجر والرخام يف معر�ض حجر ال�شرق االو�سط Middle
 ،East Stone 2015خالل الفرتة الواقعة ما بني  21 -18ايار  .2015وهدفت امل�شاركة الفل�سطينية يف هذا املعر�ض اىل تعزيز تواجد
املنتج الفل�سطيني يف ال�سوق اخلليجي واال�سواق املجاورة ا�ضافة اىل فتح ا�سواق جديدة للمنتجات الفل�سطينية عامة ومنتجات احلجر
46

بعثة تجارية فلسطينية الى ماليزيا
بهدف تعزيز و تطوير العالقات التجارية بين دولة فل�سطين وماليزيا ،تم تنظيم بعثة تجارية برئا�سة وفد فل�سطيني من مركز التجارة
الفل�سطيني -بال تريد وعدد من الوزارات والم�ؤ�س�سات الفل�سطينية الى ماليزيا .حيث هدفت الزيارة بمجملها الى و�ضع الم�س�ؤولين في
�صورة الأو�ضاع التجارية وال�سياحية واالقت�صادية في فل�سطين ،والمعيقات التي تواجه دولة فل�سطين  ،كما تخللها خلق �آليات عمل لموا�صلة
تعزيز وتطوير العالقات التجارية بين البلدين ،وقد تم االتفاق على درا�سة بع�ض الطروحات و�أ�ساليب و�أنظمة الأعمال التجارية المعمول
بها في ماليزيا ،بهدف اال�ستفادة منها لتطوير الأو�ضاع التجارية في دولة فل�سطين.
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بعثة تجارية فلسطينية الى تركيا
بهدف تعزيز الروابط الفل�سطينية مع رجال الأعمال الفل�سطينيين في ال�شتات ،نظم مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد وهيئة ت�شجيع
اال�ستثمار الفل�سطينية وبال�شراكة مع وزارة ال�ش�ؤون الخارجية وبالتعاون مع منتدى �سيدات االعمال من خالل برنامج تطوير الأ�سواق
الفل�سطينية  PMDPبعثة الى تركيا خالل على مدار يومين  03 - 02اب  2015وذلك تحت رعاية كريمة من �سفير دولة فل�سطين في  
تركيا وبال�شراكة مع اتحاد رجال االعمال الفل�سطيني التركي.
وهدفت هذه البعثة تحديدا الى تعزيز التوا�صل مع رجال االعمال الفل�سطينيين في ال�شتات والم�ؤ�س�سات الداعمة للتجارة في تركيا،
ا�ضافة الى تعزيز اوا�صر التعاون مع الم�ؤ�س�سات ال�شريكة والم�ؤ�س�سات الم�شاركة ودعم االقت�صاد الفل�سطيني من خالل تنمية وترويج
ال�صادرات الفل�سطينية الى الدول الم�ستهدفة وت�شجيع اال�ستثمار في فل�سطين.
ورشة عمل اقتصادية في سفارة دولة فلسطين في المانيا
احت�ضنت �سفارة دولة فل�سطين في المانيا ،بح�ضور العديد من رجال االعمال الفل�سطينيين المقيمين في المانيا وبع�ض الدول المجاورة،
ور�شة عمل بعنوان “ماال تعرفه عن فل�سطين-الفر�ص اال�ستثمارية والت�صديرية ،محركات للنمو واالزدهار في فل�سطين”  .وكان قد تم
تنظيم هذه الور�شة في اطار زيارة الى المانيا قام بها مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد وهيئة ت�شجيع اال�ستثمار الفل�سطينية بم�شاركة
وزارة الخارجية الفل�سطينية وبال�شراكة مع برنامج تطوير اال�سواق الفل�سطينية خالل الفترة الواقعة ما بين  16-17ت�شرين ثاني 2016.
وخالل هذه الزيارة تم عر�ض فيلم �شرح واقع ال�صناعات المختلفة في فل�سطين بداي ًة بم�ستوى جودتها وكفاءتها والمراكز التي تح�صلت
عليها المنتجات الفل�سطينية في القطاعات ال�صناعية المختلفة ما اهلها الى الو�صول الى العديد من اال�سواق العربية واالوروبية.
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بعثة تجارية الى الكويت
بهدف تعزيز الروابط الفل�سطينية وتفعيل التوا�صل مع رجال الأعمال الفل�سطينيين في ال�شتات والم�ؤ�س�سات الداعمة للتجارة في الكويت،
وت�شجيع اال�ستثمار في فل�سطين ،نظم مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد وهيئة ت�شجيع اال�ستثمار الفل�سطينية  PIPAوبال�شراكة مع
برنامج تطوير اال�سواق  PMDPووزارة ال�ش�ؤون الخارجية وبالتعاون مع منتدى �سيدات الأعمال ور�شتي عمل في  الكويت في  30ت�شرين
الثاني   .2015
وتميزت ور�شتي العمل اللتين تم عقدهما بح�ضور قوي لرجال الأعمال من ذوي الخبرة الوا�سعة وممثلون عن �شركات وا�ستثمارات هامة،
حيث تم و�ضعهم في ال�صورة الحقيقية حول القدرات الت�صديرية الفل�سطينية في القطاعات المختلفة وبيئة اال�ستثمار في فل�سطين
والمحفزات اال�ستثمارية التي ي�شملها قانون ت�شجيع اال�ستثمار الفل�سطيني االخير.

الهدف االستراتيجي الرابع  :بناء قدرات مركز
التجارة الفلسطيني في تقديم الخدمات
لتلبية حاجة الشركات وقطاع األعمال.
وا�صل  ل�سنة الثانية على التوالي  بناء قدراته الداخلية  لدعم
خدمات و اهداف المركز المختلفة   ،حيث تم اعتماد دليل
اجراءات المالية   و دليل اجراءات الموظفين و ترجمته للغة
العربية بالإ�ضافة لتدريب عدد من الموظفين في برامج تدريبية  
محددة بناء على احتياجات الدوائر   ،حيث تم �إن�شاء نماذج
تقييم اداء جديدة لموظفين المركز ،و�أدرجت م�ؤ�شرات اداء
رئي�سية ح�سب اخت�صا�ص كل دائرة .كما اجري م�سح حول ر�ضى
الموظفين في العمل  ،تم عر�ض نتائجه عليهم خالل الن�صف
الثاني للعام الحالي  ،وتم تحديد مجموعة من  التو�صيات التي
�ستوا�صل دائرة الخدمات و العناية بال�شركات متابعتها من اجل
تح�سبن ر�ضى الموظفين خالل الفترة القادمة  .
وفي نهاية عام � 2015أجريت م�سح ا�ستق�صائية للعمالء لقيا�س
مدى ر�ضاهم عن الخدمات المقدمة منذ �إطالق اال�ستراتيجية
الجديدة للمركز   واظهرت النتائج ان ن�سبة ر�ضى عمالء المركز
من االع�ضاء وغير االع�ضاء و�صلت الى �أكثر من  ،% 80وهذا م�ؤ�شر
جيد على ان المركز ي�سير في خطى ثابتة نحو تحقيق اهداف ما
هو مطلوب من المركز ح�سب الخطة الوطنية للت�صدير ،ويوا�صل
المركز عقد زيارات ميدانية منتظمة بغية م�شاركة االع�ضاء
بتوجهات المركز اال�ستراتيجية ون�شر االنجازات واطالعهم عن
قرب عن االن�شطة المختلفة .
ووا�صل المركز تغطية ن�شاطاته ون�شرها عبر و�سائل االعالم
والتوا�صل االجتماعي المختلفة من اجل الو�صول لكبر عدد ممكن
من �شركات القطاع الخا�ص وذلك لهدف ن�شر والوعي حول دور
مركز التجارة الفل�سطيني بتنموية االقت�صاد الوطني وخ�صو�صا
قطاع ال�صادرات”.
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أهم األحداث والنشاطات االقتصادية
خالل عام 2015
فلسطين في معرض اكسبو ميالنو 2015

�سجلت فل�سطين ح�ضور ًا متميز ًا في حدث �إقت�صادي عالمي
يكاد يكون الأهم والأكثر جاذبية على م�ستوى العالم بعد �أن كلل
نجاح م�شاركة دولة فل�سطين في معر�ض اك�سبو ميالن 2015
والذي احت�ضنته مدينة ميالن الإيطالية في الفترة ما بين �آيار-
ت�شرين الأول من عام  .2015فكانت م�شاركة دولة فل�سطين في
معر�ض اك�سبو ميالن  2015بعد تكليف ر�سمي من مجل�س الوزراء
الفل�سطيني لمركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد ب�إدارة هذه
الم�شاركة من �أجل الت�أكيد على وجود دولة فل�سطينية الم�ستقلة،
وتعود �أهمية  هذا المعر�ض العالمي كونه منبر ًا مه ّم ًا قدمنا فيه
وبكل فخر ثقافة وح�ضارة فن وتاريخ ال�شعب الفل�سطيني العريق
من خالل مجموعة من الفعاليات الثقافية و فلكلورية التي
�إمتدت على مدار �ستة �أ�شهر ،ا�ستطاعت و�ضع دولة فل�سطين على
الخارطة الإقت�صادية العالمية الى جانب  148دولة م�شاركة  .

الجناح الفل�سطيني في المعر�ض
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كما و�أظهرت الفكرة الرئي�سية �أ�ساليب العمران المتبعة في فل�سطين والتي ت�شكل نموذج ًا ح�ضاري ًا يمزج ما بين البناء ال�شرقي العريق
والأ�ساليب الحديثة الم�ستخدمة في البناء والتي تتوافق ومقايي�س العمران الحديثة.
وبالإ�ضافة الى ذلك تم تعزيز وجود �شجرة البدوي التي تعد �أقدم �شجرة زيتون في العالم ح�سب مجموعة من الخبراء اليابانيين
والأوروبيين الذي توقعوا عمرها ما بين  4000-5000عام والتي تقع في قرية الولجة الفل�سطينية في محافظة بيت لحم.
جناح دولة فلسطين في اكسبو ميالن 2015
قام مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد بت�صميم وت�شغيل جناح م�ساحته  250م 2لمدة �ستة �أ�شهر على �أر�ضية المعر�ض يليق  ب�إ�ستقبال
الوفود الر�سمية وال�شخ�صيات ال�سيا�سية ،الإقت�صادية والإعتبارية وجمهور المعر�ض لترويج دولة فل�سطين الفتية وترويج روايتها الأ�صيلة
التي تتوافق في تفا�صيلها وتاريخ العالم الحديث ،اي�ض ًا تم عر�ض وبيع مجموعة كبيرة من الحرف اليدوية فل�سطينية المن�ش�أ�  .إ�ضافة
الى ترويج الطعام الفل�سطيني من خالل تخ�صي�ص م�ساحة للمطبخ الفل�سطيني والذي ق ّدم لمرتاديه مجموعة من الأطباق الفل�سطينية
ال�شعبية و التراثية المتميزة.

أهمي�ة مش�اركة دول�ة فلس�طين ف�ي
معرض اكسبو ميالن 2015
	-تواجدت دولة فل�سطين في �أحد �أهم الأحداث العالمية
الم�ؤثرة.
	-تم ترويج فل�سطين تاريخي ًا وح�ضاري ًا وثقافي ًا و�سياحي ًا
واقت�صاديا من خالل �أن�شطة ثقافية فلكلورية .
	�-إبراز الوجه الح�ضاري لل�شعب الفل�سطيني.
	�   -إبراز الأقت�صاد الفل�سطيني بكافة قطاعاته وم�ساهمة
القطاع الخا�ص الفل�سطيني الريادي في نموه.
	� -إظهار فل�سطين كبيئة �آمنة للإ�ستثمار وتغيير ال�صورة
النمطية ال�سائدة.
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فكرة المشاركة
حددت الفكرة الرئي�سية للم�شاركة الفل�سطينية من خالل
�شعار ذو طابع ثقافي ح�ضاري خطت كلماته بـ “فل�سطين:
عريقة ك�شجرة الزيتون ،فتية كثمارها”Palestine; Old as
 ،””Olive Tree; Young as Olive fruitوكان ال�شعار يهدف
ب�صورة قوية ب�إظهار �إرتباط المواطن الفل�سطيني باختالف
�أطيافه وفئاته الإجتماعية والعمرية على حد �سواء  ب�أر�ضه من
خالل �إرتباطه الوثيق ب�شجرة الزيتون التي تعتبر تجذر ال�شعب
الفل�سطيني ب�أر�ضه ووجوده و�أي�ضا هي م�صدر ًا مهم ًا ي�ستلهم منه
الفل�سطينيون �صناعة معظم موا ّدهم الثقافية ،الأدبية والفنية
 ،كما وتعد محور ًا �أ�سا�سي ًا تدور حوله وترتكز عليه مجموعة
من ال�صناعات الفل�سطينية التي ت�شتهر فل�سطين ب�صناعتها
وت�صدَ رها الى العديد من دول العالم.

األنشطة التي تم تنظيمها ضمن فعاليات جناح دولة فلسطين في اكسبو ميالن 2015
حر�ص ًا منه على �إظهار الجانب الم�شرق والح�ضاري للع�شب الفل�سطيني فقد قام مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد وعلى مدار �ستة
�أ�شهر بتنظيم باقة من الفعاليات الثقافية ،الفنية والتراثية الفل�سطينية والتي القت �إقبال وح�ضور كبيرين تجاوزا جميع التوقعات ،حيث
�صدح العلم الفل�سطيني وفي �أكثر
من منا�سبة على م�سارح و�أروقة
المعر�ض  وقوبلت هذه الفعاليات
جميعها بدعم معنوي منقطع
النظير من جمهور االك�سبو الذي
رق�ص  الدبكة الفل�سطينية وغنى
وهتف لحرية و�إ�ستقالل فل�سطين .
تمثلت هذه الفعاليات في ما يلي-:
الن�شاط الأول 3 :عرو�ض لفرقة
ني�سان التابعة لمعهد �إدوارد
�سعيد -و�صالت مو�سيقية وغنائية
فلكلورية
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الن�شاط الثاني :عر�ضان لفرقة و�شاح للرق�ص ال�شعبي -دبكة �شعبية ورق�ص فلكلوري

وقامت معالي وزيرة ال�سياحة على ر�أ�س وفد فل�سطيني بزيارة
والم�شاركة في ور�شة عمل حول قطاع ال�سياحة الفل�سطيني  .و
تم عر�ض اربع �إ�ستعرا�ضات ك�شفية قدمتها فرقة ك�شافة النادي
الأرثودوك�سي العربي -بيت �ساحور على �أر�ض  المعر�ض  وفي
�ساحة كاتدرائية ال «دومو» ال�شهيرة و�سط مدينة ميالن .

الن�شاط الخام�س :عر�ض  فني م�سائي قدمه كل من الثالثي
جبران وفرقة براعم الفنون

الن�شاط الرابع :اليوم الوطني  لدولة فل�سطين في اك�سبو ميالن
وقد تخلله عدد من الفعاليات التي تمثلت في-:

الن�شاط الثالث� :أ�سبوع ال�سياحة -ت�ضمن هذا الأ�سبوع مجموعة من الفعاليات-:

�1.1إ�ستقبال ر�سمي للوفد الفل�سطيني برئا�سة معالي نائب رئي�س
الوزراء ممث ًال لفخامة رئي�س دولة فل�سطين ورفع العلم
والن�شيد الوطني الفل�سطيني.
2.2عر�ض فني فلكلوري راق�ص لفرقة الفنون ال�شعبية.
�3.3إفتتاح معر�ض  �صور فوتوغرافية لم�صورين فل�سطينيين
يعك�س حياة الفل�سطينيين في الأر�ض المحتلة.
�4.4إجتماع �أعمال �شارك فيه الوفد الفل�سطيني وممثلي البلديات
والغرف التجارية من الجانب الإيطالي.

الن�شاط ال�ساد�س� :أ�سبوع المر�أة -بح�ضور �أكثر من
�شخ�صية ن�سوية تم عر�ض خاللها عدة فيديوهات تبرز دور المر�أة
الفل�سطينية الريادي في المجتمع الفل�سطيني وقطاع الأعمال
بالتعاون وال�شراكة مع منتدى �سيدات الأعمال الفل�سطيني.
200

الن�شاط ال�سابع� :أم�سية فنية مو�سيقية ودبكة �شعبية  -فرقة
البعث العربي  
الن�شاط الثامن :حفل غنائي للفنان محمد ع�ساف خ�ص�ص ريعه
لم�ساعدة �أطفال فل�سطين في مخيم اليرموك
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المصدر الفلسطيني
أسبوع
ِّ

المصدر الفلسطيني
أهداف تنظيم أسبوع
ّ

جاءت فكرة «�أ�سبوع الم�صدر الفل�سطيني» ك�أحد المبادرات والفعاليات التي نظمها مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد تحت رعاية دولة
رئي�س الوزراء الفل�سطيني الدكتور رامي الحمد اهلل� ،ضمن م�شروع تنمية ال�صادرات الفل�سطينية  بدعم من ال�ش�ؤون العالمية الكندية
( )GACوبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( )UNDPوبرنامج تطوير ال�سوق الفل�سطيني ) (PMDPوبرعاية كريمة من ال�شركة
العربية الفل�سطينية للأ�ستثمار (ايبك) .

هدف تنظيم �أ�سبوع الم�صدّر الفل�سطيني ب�شكل �أ�سا�سي الى الم�ساهمة في خلق ثقافة الت�صدير في فل�سطين وت�سليط ال�ضوء على �إنجازات
ال�شركات الم�صدّرة الفل�سطينية وت�شجيع ال�صادرات كقوة رئي�سية في التنمية الإقت�صادية الم�ستدامة الفل�سطينية وتمكين المنتج
الفل�سطيني من �إ�ستهداف الأ�سواق الإقليمية والعالمية ب�شكل �إ�ستراتيجي وتعزيز ال�صورة الإيجابية للمنتجات الفل�سطينية والم�ساهمة في
التنمية الإقت�صادية الفل�سطينية.
المصدر الفلسطيني
األنشطة التي تم تنظيمها ضمن أسبوع
ّ
ت�ضمنت فعاليات �أ�سبوع الم�صدر الفل�سطيني؛ �إفتتاح حفل الإطالق تحت رعاية وح�ضور دولة رئي�س الوزراء د .رامي الحمد اهلل ،وبح�ضور
رئي�س مجل�س �إدارة بال تريد ابراهيم برهم ،وممثل الإتحاد الأوروبي لدى فل�سطين ر�ألف طراف ،وممثلة كندا لدى ال�سلطة الفل�سطينية
كاثرين فيريه فري�شيت ،وممثلي القطاع الخا�ص الفل�سطيني وعدد من ال�شخ�صيات الإعتبارية والر�سمية ،ترافق معه على مدار الثالثة �أيام
معر�ض ال�صناعات الفل�سطينية لإظهار المنتجات الفل�سطينية ب�أبهى �صورة� ،إ�ضافة الى عقد ثالثة منتديات حوار �إ�ستهدفت الم�صدّريين
الحاليين والمحتملين والقطاعين العام والخا�ص وال�صحفيين؛ تناولت الجل�سة الأولى مو�ضوع �أهمية ال�صادرات كقوة دافعة لبناء �إقت�صاد
فل�سطيني م�ستدام ،فيما تناولت الجل�سة الثانية من منتديات الحوار مو�ضوع كيفية خلق بيئة مواتية للت�صدير في فل�سطين ،وناق�شت الجل�سة
الثالثة من منتديات الحوار مو�ضوع دور الإعالم في تغيير ال�صورة النمطية عن فل�سطين .وت�ضمن �أ�سبوع الم�صدّر الفل�سطيني في يومه الأول
الم�صدر الفل�سطيني للعام  .2015كما ت�ضمن �أ�سبوع الم�صدّر في يوميه الثاني والثالث جوالت �إعالمية لعدد من المعالم
حفل توزيع جائزة ِّ
الأثرية والتاريخية� ،إ�ضافة الى زيارات ميدانية الى عدد من الم�صانع وال�شركات الفل�سطينية الواقعة في مدن ال�ضفة الغربية ،ترافقه عدد
من الأن�شطة الترويجية واللقاءات الإعالمية مع و�سائل �إعالم محلية وعالمية والتي عملت على تغطية الفعاليات محليا وعالميا.

تعتبر فعالية �أ�سبوع الم�ص ّدر الفل�سطيني والتي تم تنفيذها على مدار � 3أيام متتالية هي الفعالية الأولى من نوعها في فل�سطين ،كونها
�أتاحت الفر�صة �أمام ال�شركاء التجاريين والم�ستثمرين العرب والأجانب الى التعرف لي�س فقط على المنتج الفل�سطيني و�إنما �أي�ض ًا
على بيئة العمل الفل�سطينية و�إمكانيات ال�شركات الفل�سطينية وقدرتها على التطور وتلبية �إحتياجات الأ�سواق الم�ستهدفة ،والذي من
�ش�أنه الم�ساهمة ب�شكل فاعل في تعزيز الثقة بين ال�شركات الفل�سطينية وال�شركاء التجاريين ،الحاليين والم�ستهدفين ،العاملين في تلك
الأ�سواق ،وزيادة فر�ص بناء �شراكات وعالقات تجارية معهم على المدى الطويل.
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إنجازات وأرقام
ن�صار �ستون للإ�ستثمارات
توجت عدد من ال�شركات الفل�سطينية الم�ص ّدرة من فئات �إقت�صادية مختلفة بجوائز تكريمية ،حيث توجت �شركة ّ
والتعهدات العامة ،بجائزة الم�صدِّ ر العام لفل�سطين للعام  ،2015فيما حازت �شركة رويال ال�صناعية التجارية بجائزة م�صدِّ ر فل�سطين
للعام  2015من فئة القطاع ال�صناعي ،و�شركة بال غاردنز الزراعية بجائزة م�صدِّ ر فل�سطين للعام  2015من فئة القطاع الزراعي
وال�صناعات الزراعية ،وحازت �شركة  Unit one ICTبجائزة م�صدِّ ر فل�سطين للعام  2015من فئة  تكنولوجيا المعلومات ،وكانت قد
منحت �شهادات تقدير للتميز عن فئة م�ص ّدرين واعدين لكل من �شركة فنون للحجر المنحوت والرخام� ،شركة الحجاز لل�شوكوالتة ،وعن
فئة �سيدات الأعمال لكل من �شركة بيت ال�صابون الفل�سطيني ،م�شغل الهناء .
م�صدرة منتجاتها وخدماتها في معر�ض ال�صناعات الفل�سطينية ترويجا للقطاعات
وتخلل الن�شاط معر�ض عر�ضت � 64شركة فل�سطينية ِّ
الإقت�صادية الفل�سطينية التي تم �إظهارها في �أبهى �صورة و�ضمن فعاليات �أ�سبوع الم�ص ّدر بح�ضور ما يقارب � 400شخ�ص بين م�ص ّدرين
حاليين وم�ص ّدرين محتملين وممثلين عن القطاعين العام والخا�ص  والأكاديمي وال�صحافة المحلية والعالمية ،فيما ح�ضر و�شارك
� 11سيدة ورجل �أعمال من ال�شتات اللذين تم دعوتهم لزيارة فل�سطين والم�شاركة في �أ�سبوع الم�ص ّدر الفل�سطيني .ا�ضافة الى ح�ضور
وم�شاركة � 22صحافي عالمي في الفعالية الى جانب �أكثر من � 50صحافي محلي .

قصص النجاح لعام 2015
فل�سطين عريقة ك�شجرة الزيتون ،فتية كثمارها
ح�ضور م�شهود لفل�سطين في يومها الوطني في معر�ض اك�سبو ميالن 2015

�شهد العام  2015يوما وطنيا لدولة فل�سطين في مدينة ميالن ،ايطاليا �ضمن فعاليات معر�ض اك�سبو ميالن  ،2015وت�ضمنت فعاليات
اليوم الوطني والتي تمت على مدار يوم واحد  19/09/2015افتتاحا ر�سميا بح�ضور الوفدين الفل�سطيني وااليطالي ،ومعر�ضا ل�صور
فوتوغرافية تعك�س التاريخ والثقافة والواقع الفل�سطيني ا�ضافة الى عرو�ض فنية غنائية وراق�صة قدمها فرقة الفنون ال�شعبية وفرقة
الثالثي جبران.
وهدف تنظيم اليوم الوطني لدولة فل�سطين في معر�ض اك�سبو ميالن � 2015إلى ترويج فل�سطين ح�ضاريا واقت�صاديا وثقافيا و�سياحيا،
بما يكر�س ح�ضورها على الخارطة العالمية ،وي�ساهم في تغيير ال�صورة النمطية ال�سائدة عن فل�سطين واالقت�صاد الفل�سطيني .وقد تميز
تنظيم هذه الم�شاركة والتي جاءت تحت �شعار “فل�سطين ،عريقة ك�شجرة الزيتون ،فتية كثمارها” بم�شاركة كافة االطراف ذات العالقة
من القطاعين العام والخا�ص ،حيث تم تنظيمها بم�شاركة وفد فل�سطيني رفيع الم�ستوى تر�أ�سه نائب رئي�س الوزراء ،وزير الثقافة د .زياد
ابو عمرو ،ووزيرة االقت�صاد الوطني عبير عودة ،و�سفير دولة فل�سطين في ايطاليا د .مي كيلة ،والمفو�ض العام لدولة فل�سطين في معر�ض 
اك�سبو ميالن ابراهيم برهم ،وممثلي الوزارات والم�ؤ�س�سات ال�شريكة؛ وزارة االقت�صاد الوطني ،وزارة ال�سياحة واالثار الفل�سطينية ،وزارة
الثقافة ،وزارة المالية ،وزارة الخارجية الفل�سطينية ،وزارة الزراعة واالمانة العامة لمجل�س الوزراء ،منتدى �سيدات االعمال ،واالتحاد
العام لل�صناعات الفل�سطينية.
لأول مرة في فل�سطين خالل 2015

تكريم �شركات فل�سطينية بجائزة «م�صدر فل�سطين للعام »2015
قام مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد بتنظيم ا�سبوع الم�صدر الفل�سطيني  ،2015الفعالية االولى من نوعها في فل�سطين ،بال�شراكة
مع ال�ش�ؤون العالمية الكندية ) (GACوبالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي ) (UNDPوبالتعاون مع برنامج تطوير اال�سواق
الفل�سطيني) (PMDPوبرعاية كريمة من ال�شركة العربية الفل�سطينية لال�ستثمار المحدودة (ايبك)  .ويهدف هذا الن�شاط والذي
تم تنفيذه على مدار  3ايام متتالية خالل الفترة الواقعة ما بين  25 -23ت�شرين الثاني الى تنمية ال�صادرات الفل�سطينية وتمكين
المنتج الفل�سطيني من ا�ستهداف الأ�سواق الإقليمية والعالمية ب�شكل ا�ستراتيجي ،ا�ضافة الى اتاحة الفر�صة �أمام ال�شركاء التجاريين
والم�ستثمرين العرب والأجانب الى التعرف لي�س فقط على المنتج الفل�سطيني و�إنما �أي�ض ًا على بيئة العمل الفل�سطينية و�إمكانيات ال�شركات
الفل�سطينية وقدرتها على التطور وتلبية احتياجات الأ�سواق الم�ستهدفة.
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وتكللت فعاليات ا�سبوع الم�صدر الفل�سطيني بتتويج عدد من
ال�شركات الفل�سطينية الم�صدر ة من فئات اقت�صادية مختلفة
بجوائز تكريمية ،حيث توجت �شركة ن�صار �ستون لال�ستثمارات
والتعهدات العامة ،ال�شركة الفائزة بجائزة م�صدِّ ر فل�سطين
للعام  – 2015م�صدر العام ،فيما حازت �شركة رويال ال�صناعية
التجارية بجائزة م�صدِّ ر فل�سطين للعام  2015من فئة القطاع
ال�صناعي ،و�شركة بال غاردنز الزراعية بجائزة م�صدِّ ر فل�سطين
للعام  2015من فئة القطاع الزراعي وال�صناعات الزراعية،
وحازت �شركة  Unit one ICTبجائزة م�صدِّ ر فل�سطين للعام
 2015من فئة  تكنولوجيا المعلومات ،فيما توجت في الوقت ذاته
منحت �شهادات تقدير للتميز كم�صدرين واعدين لكل من �شركة
فنون للحجر المنحوت والرخام� ،شركة الحجاز  لل�شوكوالتة ،وعن
فئة �سيدات االعمال لكل من �شركة بيت ال�صابون الفل�سطيني،
م�شغل الهناء.

وكانت قد حددت اال�ستراتيجية الوطنية للت�صدير القطاعات
التالية كقطاعات ذات �أولوية ”:الحجر والرخام ،تكنولوجيا
المعلومات ،ال�سياحة ،زيت الزيتون ،الأثاث ،الفواكه والخ�ضار
الطازجة والأع�شاب الطبية ،والجلود والأحذية وغيرها� ،إ�ضافة
�إلى القطاعات الم�شتركة لال�ستراتيجية مثل المعلومات� ،إدارة
الجودة ،الخدمات اللوج�ستية ،والو�صول �إلى التمويل ،ولم ت�ستبعد
اال�ستراتيجية ال�شركات الواعدة ذات القدرة الت�صديرية في كافة
القطاعات االقت�صادية الأخرى .وقد تميز اعداد اال�ستراتيجية
الوطنية وتنفيذها بم�شاركة كافة االطراف ذات العالقة من
القطاعات العام والخا�ص  الأكاديمي والمجتمع المدني ،حيث
تم اعدادها بال�شراكة التامة بين وزارة االقت�صاد الوطني ومركز
التجارة الفل�سطيني-بال تريد وب�إ�شراف مركز التجارة الدولي
وبتمويل من االتحاد الأوروبي.

تحقيق ازدهار تقوده ال�صادرات� ،صنع في فل�سطين
حفال لإطالق اال�ستراتيجية الوطنية االولى للت�صدير

ب�شراكة تامة وحقيقية ،القطاعين العام والخا�ص
يعدان اوراق موقف لتعزيز التبادل التجاري مع
اال�سواق الم�ستهدفة

�سجل العام  2015حفل �إطالق اال�ستراتيجية الوطنية للت�صدير
التي و�ضعت الخطط الالزمة لرفع حجم ال�صادرات الفل�سطينية
بن�سبة  % 67وبمعدل نمو �سنوي يبلغ  % 13للأعوام الخم�س
القادمة .وت�ستهدف اال�ستراتيجية تحقيق ازدهار تقوده �صادات،
�صنع في فل�سطين والعمل على اندماج االقت�صاد الفل�سطيني مع
االقت�صاديات الإقليمية والعالمية ،وتعزيز بيئة االعمال وتمكينها
من خالل �سيا�سة وبيئة تنظيمية داعمة لالبتكار واال�ستثمار في
قطاع الت�صدير ،وبناء قدرات قطاع الم�صدرين لتنويع الأ�سواق
الدولية واختراقها.

في خ�ضم العمل على تنمية ال�صادرات الفل�سطينية ،وتعزيزا
لل�شراكة الحقيقية ،وا�ستكماال لجهود مركز التجارة الفل�سطيني-
بال تريد وبال�شراكة مع وزارة االقت�صاد والم�ؤ�س�سات ذات العالقة
من القطاعين على تقييم االتفاقيات والتفاهمات التجارية مع
الدول الأخرى ،تم عقد لقاءات متتالية للفريق الوطني من اجل
بحث كافة الأمور ذات العالقة ومراجعة الدرا�سات التقييمية
واوراق المواقف ومن ثم طرحها با�سم الفريق الوطني على
نطاق �أو�سع ي�شمل ال�شركات والم�ؤ�س�سات الأخرى �ضمن ور�شات
عمل متتالية ،كما تم التح�ضير الجماعي من قبل �أع�ضاء الفريق

لم�ؤتمرات �إطالق ابرز نتائج الدرا�سات و�أوراق الموقف .وتمخ�ض 
عن عمل الفريق عدة درا�سات تقييمية واوراق موقف بهدف تعزيز
التبادل التجاري مع كل من الدول التالية ( الجزائر ،الكويت،
ماليزيا واليابان) التي عك�ست بدورها �أهم متطلبات القطاع
الخا�ص الفل�سطيني لزيادة وت�سهيل ال�صادرات الفل�سطينية الى
هذه الدول.
تمهيدا لقبول فل�سطين في ع�ضوية مجل�س الزيتون الدولي
االحتفال بتخريج الفريقين الوطني للتذوق والم�ساند له
�ضمن م�شروع “الذهب الأخ�ضر الفل�سطيني من المنتجين
�إلى الم�ستهلكين” احتفل مركز التجارة الفل�سطيني -بال
تريد بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الموا�صفات والمقايي�س الفل�سطينية
والإغاثة الزراعية الفل�سطينية وم�ؤ�س�سة اوك�سفام البريطانية
ومركز �أبحاث الأرا�ضي وبال�شراكة مع االتحاد االوروبي ،بتخريج  
الفريقين الوطني لتذوق زيت الزيتون والم�ساند له تمهيدا
الن�ضمام فل�سطين لع�ضوية مجل�س الزيتون الدولي.
وجاء االحتفال بعد عقد �سل�سلة من الور�شات التدريبية جرت
على مدار  15يوم تدريبي في مقر االغاثة الزراعية برام اهلل،
وبم�شاركة  30متدرب ومتدربة منهم  17ع�ضوا هم اع�ضاء
الفريق الوطني ،و 13ع�ضوا ي�شكلون الفريق الم�ساندة بهدف
تعزيز كفاءة فريق تذوق زيت الزيتون الوطني.
وهدف الم�شروع بالأ�سا�س الى الم�ساهمة في تح�سين الأمن
الغذائي وحماية �سبل المعي�شة خا�صة بما يتعلق بحماية ودعم
�صغار المزارعين والمنتجين في الأرا�ضي الفل�سطينية ،وتعزيز
دور المر�أة بالإ�ضافة �إلى زيادة الجودة والإنتاجية وتدريب
الجمعيات التعاونية والمزارعين.

بعد ثماني �سنوات من االنقطاع الق�سري بين ال�ضفة وغزة
لقاء بين منتجي وم�سوقي منتجات المالب�س في ال�ضفة
ً
�شهد العام  2015لقاء يعد الأول منذ ما قبل الح�صار المفرو�ض 
على غزة ،واعتبر بداية توا�صل فعلي بين �سوقي غزة وال�ضفة بعد
انقطاع ق�سري دام بينهما لنحو ثماني �سنوات من الح�صار ،حيث
كان قد نظم مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد لقاء اعمال ثنائية  
في رام اهلل �ضم �أ�صحاب م�صانع الن�سيج والمالب�س العاملة في
قطاع غزة مع �شركاء وتجار م�سوقين لمنتجات المالب�س والن�سيج
في ال�ضفة الغربية ،وذلك بهدف تمكين الم�صانع الفل�سطينية
والعاملة في انتاج المالب�س والمن�سوجات في قطاع غزة ،وفي
اطار زيادة ح�صة المنتجات الوطنية في ال�سوق المحلية ،حيث
تميز هذا اللقاء ب�إبرام العديد من ال�صفقات التجارية تقدر ب�أكثر
من ن�صف مليون �شيكل.
بهدف دعم �سيدات و�صاحبات االعمال
مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد ومنتدى �سيدات
االعمال يوقعان مذكرة تفاهم
في اطار التعاون الدائم وال�شراكة التامة وقع مركز التجارة
الفل�سطيني -بال تريد ومنتدى �سيدات االعمال مذكرة تفاهم
فيما بينهم .وهدفت المذكرة بالأ�سا�س الى تعزيز �سبل التعاون
بين الطرفين بهدف بناء وتطوير بيئة تناف�سية ت�صديرية
منا�سبة ومالئمة للأعمال ال�صناعية والتجارية الفل�سطينية
عموم ًا ول�سيدات الأعمال خ�صو�ص ًا وتح�سين القدرة التناف�سية
الت�صديرية ل�صاحبات الأعمال من خالل تطوير ودعم المنتج
الوطني وترويج ال�صادرات من خالل توفير وتبادل المعلومات
التجارية بين الطرفين التي ت�ضمن ت�سهيل دخول �سيدات االعمال
الفل�سطيني الى اال�سواق الم�ستهدفة.
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�سيدة و�صاحبة اعمال �ضمن

العام والخا�ص وبم�شاركة القطاع الأكاديمي وم�ؤ�س�سات المجتمع
المدني.

قام مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد با�ستهداف ثالثين
�سيدة و�صاحبة اعمال ممن ين�شطن في قطاعات انتاجية
وخدماتية ،من خالل تنظيم وعقد ور�شات تدريبية �ضمن برنامج
تدريبي في دخول اال�سواق  ACCESS TO MARKETعلى مدار
اربعة ايام في مختلف مدن ال�ضفة الغربية  .حيث تم تقديم
اال�ست�شارات لل�سيدات وتدريبهن على ادارة ال�صادرات وتطوير
المنتج والم�ساعدة في دخول اال�سواق الخارجية بهدف تعزيز
القدرة التناف�سية للمر�أة الفل�سطينية العاملة وم�ساعدتها على
تحقيق �إمكاناتها االقت�صادية والم�ساهمة ب�شكل ملمو�س في الحد
من الفقر وتح�سين م�ستويات المعي�شة.

وفي حال تم اعتماد خطة التنمية االقت�صادية في قطاع غزة،
ف�إنها تعد الخطوة االولى نحو عمل م�شترك يجمع كافة ال�شركاء،
وي�شجع في ذات الوقت مجتمع المانحين للتوجه لدعم االولويات
التي يجمع عليها ال�شركاء �سواء على م�ستوى البرامج ،والم�شاريع،
او حتى القطاعات ذات االولوية.

بال تريد ا�ستهدف
برنامج ACCESS

30

ويعتبر البرنامج التدريبي  ACCESSهو برنامج ادارة ال�صادرات
المعتمد من مركز التجارة العالمي ) (ITCوقد تم تنفيذه في
العديد من دول العالم وبدوره قام مركز التجارة الفل�سطيني-بال
تريد بتنفيذه في فل�سطين من خالل مجموعة من الم�ست�شارين
التجاريين المعتمدين الذين تم ت�أهيلهم ،وبال�شراكة مع ال�ش�ؤون
العالمية الكندية ) (GACوبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي ومنتدى �سيدات الأعمال.
الم�ؤتمر االول للتنمية االقت�صادية المحلية في قطاع
غزة
حقق مركز التجارة الفل�سطيني-بال تريد ق�صة نجاح من خالل
عقد الم�ؤتمر الأول في غزة بعنوان التنمية االقت�صادية المحلية،
بهدف �صياغة ا�ستراتيجية تنمية اقت�صادية محلية في قطاع
غزة وذلك من خالل الم�شروع الذي يتم تنفيذه مع �أوك�سفام .
وتميزت اال�ستراتيجية المحلية لتنمية اقت�صاد غزة بم�شاركة
كافة االطراف ذات العالقة في اعدادها بداية من القطاعين
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لأول مرة ،فيلم يروج دولة فل�سطين كوجهة تجارية
ترويجا لل�صادرات وال�صناعات والمنتجات الفل�سطينية� ،أنتج
مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد بال�شراكة مع البنك
اال�سالمي للتنمية فيلما ترويجيا ،مدته  13دقيقة ،اظهر دولة
فل�سطين كوجهة تجارية مهمة ت�ستجذب الم�ستثمرين من خالل
ت�سليط ال�ضوء على اهم المن�ش�آت الفل�سطينية ،واليات االنتاج
�ضمن القطاعات الفل�سطينية الم�ستهدفة في اال�ستراتيجية
الوطنية للت�صدير (ال�صناعية ،التجارية ،الزراعية والخدماتية)،
ا�ضافة الى اظهار اهم ق�ص�ص  النجاح الفارقة في االقت�صاد
الفل�سطيني والتي تهدف في مجملها الى تغيير ال�صورة النمطية
الم�أخوذة عن دولة فل�سطين.

ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟ�ﻠﺴ�ﻴ�� )�ﺎﻟ���ﺪ(
رام ﷲ �-ﻠﺴ��ن
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ و�ﻘﺮ�ﺮﻣﺪﻗﻖ ا��ﺴﺎ�ﺎ� اﳌﺴﺘﻘﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015

وقام مركز التجارة الفل�سطيني-بال تريد بعر�ض الفيلم الترويجي
لدولة فل�سطين في جميع الدول التي تم زيارتها خالل البعثات
والجوالت التجارية.
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ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔ������ )�ﺎﻟ����(
رام ﷲ ������ -

اﻟﺼﻔﺤﺔ

�ﻘﺮ�ﺮ ﻣﺪﻗﻖ ا��ﺴﺎ�ﺎت اﳌﺴﺘﻘﻞ

--

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎ��

1

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟ��ﺎ�ﺎت

2

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘ���ات �� �ﺎ�� اﳌﻮﺟﻮدات

3

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

4

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎر�� اﻟ���ﻴ�ﻴﺔ

5

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
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ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠـﺎرة اﻟ�ﻠ�ـﻄﻴ�� � -ﺎﻟ��ﻳﺪ
رام ﷲ  -ﻓﻠ�ـﻄ�ن
ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﳌــﺮﻛﺰاﳌــﺎ��
ﻛﻤﺎ �ـ�  31ﻛــﺎﻧﻮن اﻷول 2015
2015
إﻳﻀــﺎح دوﻻر اﻣﺮ���

2014
دوﻻر اﻣﺮ���

اﳌﻮﺟــﻮدات
ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟــﺔ
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ �ـ� ﺣﻜﻤـﮫ

5

211,600

408,415

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ  -ﺻـﺎ��

6

1,769

2,319

����ﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ

7

133,331

271,263

8

22,255

26,094

368,955

708,091

أرا�ــ��

9

122,085

122,085

ﻣﻤﺘ��ﺎت وﻣﻌﺪات  -ﺻـﺎ��

10

34,777

64,505

ﻣﺠﻤـﻮع اﳌﻮﺟـﻮدات �ـ�� اﳌﺘﺪاوﻟـﺔ

156,862

186,590

ﻣﺠﻤـﻮع اﳌﻮﺟــﻮدات

525,817

894,681

أرﺻﺪة ﻣﺪﻳ ﻨـﺔ أﺧـﺮى
ﻣﺠﻤـﻮع اﳌﻮﺟـﻮدات اﳌﺘﺪاوﻟــﺔ
ﻣﻮﺟـﻮدات �ـ�� اﳌﺘﺪاوﻟـﺔ

اﳌﻄﻠﻮﺑـﺎت و�ـﺎ�� اﳌﻮﺟـﻮدات
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟـﺔ
-

ﺑﻨﻮك داﺋﻨﺔ
11

ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وﻣﺼﺎر�� ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑـﺎت اﳌﺘﺪاوﻟـﺔ

12

ﻣﺨﺼﺺ �ﻌﻮ�ﺾ ��ﺎﻳﺔ ا��ﺪﻣﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑـﺎت

4,413

48,628

49,802

48,628

54,215

241,073

231,472

289,701

285,687

�ـﺎ�� اﳌﻮﺟــﻮدات
اﻟ��� �ـ� اﻟﺼـﻨﺪوق اﻟ ﻌـﺎم

)(65,698

)(63,429

156,862

186,590

144,952

485,833

ﻣﺠﻤـﻮع �ـﺎ�� اﳌﻮﺟــﻮدات

236,116

608,994

ﻣﺠﻤـﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑـﺎت و�ـﺎ�� اﳌﻮﺟـﻮدات

525,817

894,681

وﻓﺮ ﻣﺴـ��ﻤﺮ �ـ� اﻷرض واﳌﻤﺘ��ـﺎت واﳌﻌـﺪات
ً
اﻟﻮﻓﺮ �� ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺢ اﳌﻘﻴﺪة ﻣﺆﻗﺘﺎ

14

إن اﻻﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ���� ﺟﺰءا ﻣـﻦ �ـ�� اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ
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ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠـﺎرة اﻟ�ﻠﺴـ�ﻴ�� � -ﺎﻟ��ﻳ�
رام ﷲ  -ﻓﻠﺴـ��ن
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟ��ـﺎ�ﺎت
ﻟﻠﺴـﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴــﺔ �ــ�  31ﻛــﺎﻧﻮن اﻷول 2015

ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠـﺎرة اﻟ�ﻠﺴـ�ﻴ��  -ﺑﺎﻟ��ﻳﺪ
رام ﷲ  -ﻓﻠﺴـ��ن
اﻤﻟﺠﻤــﻮع
وﻓﺮ ﻋﺎم
إﻳﻀــﺎح

وﻓـﺮ ﻣﺆﻗـﺖ اﻟﺘﺨﺼـﻴﺺ 2015

دوﻻر �ﻣﺮ���

دوﻻر �ﻣﺮ���

دوﻻر �ﻣﺮ���

2,237,645

2,237,645

2014

ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺘ�ـ��ات �ــ� ﺻــﺎ�� اﳌﻮﺟــﻮدات
ﻟﻠﺴـﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴــﺔ �ــ�  31ﻛــﺎﻧﻮن اﻷول 2015

دوﻻر �ﻣﺮ���

وﻓﺮ ﻣﺴ��ﻤﺮ�ـ� اﻷرض

اﳌﻨﺢ واﻹﻳﺮادات
���ﻋﺎت ﻣﺎ����

14

-

رﺳﻮم ﻋ�ﻮ�ﺔ

95,677

-

95,677

87,318

رﺳـﻮم ﺧـﺪﻣﺎت وا�ـ��اﻛﺎت

113,564

-

113,564

404,118

اﻟﺮﺻﻴﺪ �ـ� ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺴـﻨﺔ

428,262

-

إﻳ ـﺮادات أﺧ ــﺮى

13

ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳـﺮادات
�ﺎ�� اﳌﻮﺟـﻮدات ا��ـﺮرة ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴـﺪ

637,503
14

ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات و اﻟﺘ��ﻋـﺎت

2,506,764

)(2,506,764

3,144,267

)(269,119

428,262

202,394

)اﻟ��ـ�( ﻟﻠﺴﻨﺔ

2,875,148

3,506,471

ﻣ��ﻠ��ت وﻣﻌﺪات �� -ﻟ�ـ���

2,875,148

3,506,471

اﳌﺼـﺎر��
ﻣﺼﺎر�� اﻟـ��اﻣ�
اﻟﺘ�ﻮ�ﺮ اﻟﺘﺠﺎري

636,639

-

636,639

506,973

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ

177,781

-

177,781

1,705,204

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋ�� اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

146,073

-

146,073

-

داﺋـﺮة ﺧـﺪﻣﺎت اﻟﺸـﺮﻛﺎت

193,937

-

193,937

-

اﻟﺘﻤﻮ�� اﻟﺘﺠﺎري

67,647

-

67,647

-

ﻣﻜﺘﺐ ﻏﺰة

79,231

-

79,231

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ

1,416,430

-

1,416,430

685,795

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼـﺎر�� اﻟـ��اﻣ�

2,717,738

-

2,717,738

2,897,972

اﳌﺼـﺎر�� اﻹدار�ـﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ

466,487

-

466,487

528,250

3,184,225

-

3,184,225

3,426,222

31,846

-

31,846

40,342

)(39,807

71,762

31,955

)(41,047

ﻣﺠﻤـﻮع اﳌﺼـﺎر��

3,176,264

71,762

3,248,026

)اﻟﻨﻘـﺺ( اﻟﺰ�ﺎدة �� �ـﺎ�� اﳌﻮﺟـﻮدات ﻟﻠﺴـﻨﺔ

)(31,997

)(340,881

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺎر�� اﻟـ��اﻣ� و اﳌﺼـﺎر�� اﻹدار�ـﺔ
اﺳ ــ���ﻛﺎت

اﻟﺮﺻﻴﺪ �� ��ﺎﻳـﺔ اﻟﺴـﻨﺔ

)إﻳـ ـﺮادات( ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻠـﺔ

)(372,878

دوﻻر اﻣﺮ���

دوﻻر اﻣﺮ���

-

)(63,429

186,590

)(31,997

-

29,728

)(29,728

)(65,698

156,862

485,833

608,994

)(340,881

)(372,878

144,952

236,116

 31ﻛــﺎﻧﻮن اﻷول 2014
اﻟﺮﺻﻴﺪ �ـ� ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺴـﻨﺔ

10

اﻟﺼـﻨﺪوق اﻟﻌـﺎم

واﳌﻤﺘﻠ�ﺎت واﳌﻌـﺪات

اﻤﻟﺠﻤــﻮع
دوﻻر اﻣﺮ���

2,812,641
 31ﻛــﺎﻧﻮن اﻷول 2015

2,237,645

اﻟﻮﻓﺮ�ـ� ﺻـﻨﺪوق اﳌﻨـﺢ
ً
اﳌﻘﻴﺪة ﻣﺆﻗﺘـﺎ
دوﻻر اﻣﺮ���

)(400,748

218,748

اﻟﻮﻓـﺮ )اﻟ��ـ�( ﻟﻠﺴﻨﺔ

305,161

ﻣ��ﻠ��ت وﻣﻌﺪات �� -ﻟ�ـ���

32,158

)(32,158

)(63,429

186,590

اﻟﺮﺻﻴﺪ �� ��ﺎﻳـﺔ اﻟﺴـﻨﺔ

-

710,040

528,040

)(224,207

80,954

485,833

608,994

إن اﻻﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ���� ﺟﺰءا ﻣـﻦ �ـ�� اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ

3

3,425,517
80,954

إن اﻻﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ���� ﺟﺰءا ﻣـﻦ �ـ�� اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ

68

2

69

التقرير السنوي 2015
ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠـﺎرة اﻟ�ﻠﺴـ�ﻴ�� � -ﺎﻟ��ﻳﺪ
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘـﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ
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ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴ�ﻴ�� � -ﺎﻟ��ﻳﺪ
رام ﷲ  -ﻓﻠﺴ��ن
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎر�� اﻟ�ﺸ�ﻴﻠﻴﺔ

2015

2014

دوﻻر�ﻣﺮ���

دوﻻر�ﻣﺮ���

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷ���ﺔ اﻟ� �ـ�ﻴﻠﻴﺔ
2,375,577

إﻳﺮادات أﺧـﺮى

637,503

693,830

ﻣﻨﺢ و���ﻋﺎت ﻣﻘﺒﻮﺿـﺔ
ﻧﻘﺪ ﻣﺪﻓﻮع ﻟ�ﻤﻮ���� واﳌﻮردﻳﻦ

)(3,203,364

)(3,867,324

�ـﺎ�� اﻟﻨﻘــﺪ )اﳌ ﺴـﺘﺨﺪم �ـ�( اﻷ���ﺔ اﻟ���ﻴﻠﻴﺔ

)(190,284

)(360,853

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻷ���ﺔ ا��ـ��ﻤﺎر�ﺔ
ﻣ���ﻳﺎت ﻣﻤﺘ��ـﺎت وﻣﻌـﺪات

)(2,118

)(8,184

�ـﺎ�� اﻟﻨﻘــﺪ )اﳌ ﺴـﺘﺨﺪم �ـ� ( اﻷ���ﺔ ا����ﻤﺎر�ﺔ

)(2,118

)(8,184

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣـﻦ اﻷ� �ـ�ﺔ اﻟﺘﻤﻮ�ﻠﻴـﺔ
)اﻟﻨﻘﺺ( اﻟ��ﺎدة �� ﺑﻨﻮك داﺋﻨﺔ

)(4,413

4,413

�ـﺎ�� اﻟﻨﻘــﺪ )اﳌﺴﺘﺨﺪم �ـ�( اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻷ���ﺔ اﻟﺘﻤﻮ�ﻠﻴـﺔ

)(4,413

4,413

)اﻟﻨﻘﺺ( �� اﻟﻨﻘﺪ وﻣـﺎ �ـ� ﺣﻜﻤـﮫ

)(196,815

)(364,624

ﻧﻘﺪ وﻣﺎ �� ﺣﻜﻤﮫ أول اﻟﺴﻨﺔ

408,415

773,039

ﻧﻘﺪ وﻣﺎ �ـ� ﺣﻜﻤـﮫ آﺧـﺮاﻟ ﺴـﻨﺔ

211,600

408,415

اﻟﺘﻐ�� �� ﺻﺎ�� اﳌﻮﺟـﻮدات

)(372,878

80,954

إ�ـ����ﺎت

31,846

40,342

ﻣﺨﺼﺺ �ﻌﻮ�ﺾ ��ﺎﻳﺔ ا��ﺪﻣﺔ

13,891

72,134

اﻟﻨﻘﺺ )اﻟ��ﺎدة( �� اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺪﻳﻨﺔ

550

)(1,437

اﻟﻨﻘﺺ )اﻟ��ﺎدة( �� ���ﻋﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒـﺾ

137,932

)(262,063

اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي

اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺘﺠﺎري

اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ

اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ

اﻟﺘﺠﺎري

دوﻻر �ﻣﺮ���

دوﻻر �ﻣﺮ���

دوﻻر �ﻣﺮ���

دوﻻر �ﻣﺮ���

دوﻻر �ﻣﺮ���

دوﻻر �ﻣﺮ���

دوﻻر �ﻣﺮ���

دوﻻر �ﻣﺮ���

127,227

144,824

151,851

86,516

254,372

54,826

60,129

879,745

50,710

930,455

921,770

إﺳ�ﺸ ــﺎرات

--

17,700

119,743

26,743

26,847

8,000

--

199,033

123,077

322,110

اﻳﺠﺎر ﻣ�ﺎ ﺗـﺐ

--

--

--

--

--

4,874

4,536

9,410

47,905

57,315

61,811

ﻣﺼﺎر�ﻒ اﻳﺠﺎر ﻣﻌـﺎرض

--

11,466

52,669

3,308

182,005

--

2,983

252,431

--

252,431

503,747

ﻣﺼـﺎر�ﻒ اﻟ�ـ��

--

--

705

163

53,457

--

--

54,325

--

54,325

77,101

--

26,250

13,840

135,525

--

--

176,313

697

177,010

109,662

210

329

13,429

--

14,074

1,614

15,688

15,209

ﺗﺬاﻛﺮ و�� ـﻮ�ات ﺳـﻔﺮ

698

ﻣﺼﺎر�ﻒ اﻟﺴ ـﻔﺮ
ﻣﺼﺎر�ﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
ﻣﺼﺎر�ﻒ اﻳﺠﺎر ﺳﻴﺎرة

--

53

دوﻻر �ﻣﺮ���

ﻣﻜﺘﺐ ﻏﺰة

اﻤﻟﺠﻤــﻮع

ﻣﺴﺎ�ﻤﺔ �ﺎﻟ��ﻳـﺪ

إﺟﻤﺎ�� 2015

--

116

--

--

--

--

--

--

44

53

--

--

160

--

--

--

--

25
--

دوﻻر �ﻣﺮ���

إﺟﻤﺎ�� 2014

278,611

اﻟﺮواﺗﺐ وﻣﺼﺎر�ﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﺎ

2,812,641

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋ��

داﺋﺮة ﺧﺪﻣﺎت

اﻟﺘ�ﻮ�ﺮ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﺘﻮﻋﻴـﺔ

اﻟـﺪﻋﻢ

دوﻻر �ﻣﺮ���

185

238

--

877

ﻣﺼﺎر�ﻒ ﻣﻴﺎوﻣﺔ

1,748

1,027

1,918

--

75,999

--

--

80,692

936

81,628

26,023

ﻣﺼﺎر�ﻒ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ

36

525

2,214

8,082

5,481

--

2,994

19,332

2,155

21,487

10,260

149,733

12,291

114,948

436

284,177

3,355

287,532

34,620

--

240

--

189

429

1,968

2,397

5,355

1,627

874

--

1,698

4,619

557

5,176

31,415

--

--

--

30

30

666

696

191

--

3,216

--

1,184

5,898

10,715

16,613

17,322

ﻣﺼﺎر�ﻒ اﻟﺪﻋﺎﻳ ـﺔ

--

6,763

ﻣﺼﺎر�ﻒ ﺻﻴﺎﻧﺔ

--

--

--

ﻣﺼـﺎر�ﻒ ورش اﻟﻌﻤ ـﻞ واﳌﺆﺗﻤ ـﺮات

--

--

420

ﻣﺼﺎر�ﻒ اﻟ��ﻳﺪ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ

--

--

--

ﻣﺼﺎر�ﻒ ﻣﻌﺪات اﳌﻜ ﺘ ـﺐ

--

1,400

ﻣﺼـﺎر�ﻒ ا� ـ��ا�ﺎت

98

6

15,362

--

19,277

--

11,372

--

144

--

--

15,282

17,103

109,591

--

--

ﻣﺼﺎر�ﻒ إﻗﺎﻣ ـﺔ )�ﺸﺎ�ﺎت(
ﻣﺼﺎر�ﻒ اﻟﻬ ـﺎﺗﻒ

--

341

--

ﻣﺼـﺎر�ﻒ اﳌ ـﻮاد اﻻﺳـ ـ��ﻼﻛﻴﺔ

--

--

100

--

--

--

--

ﻣﺼﺎر�ﻒ ﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ

--

--

1,758

--

8,715

--

2,803

ﻣﺼﺎر�ﻒ اﻻ�ﻌﺎ� اﳌﻬﻨﻴﺔ

7,462

--

--

--

--

--

2,320

--

6,920

--

586

--

--

--

993

659

11,488

7,764

46,390

ﻣﺼﺎر�ﻒ اﻟﺴ ـﻴﺎرات
ﻣﺼـﺎر�ﻒ اﳌﻮاﺻ ــﻼت

--

)(89

108,328
10

--

1,662

46,155

1,787

47,942

122,209

141,976

5,656

147,632

131,451

16,552

19,124

29,858

2,572

100

770

13,276

11,541

24,817

21,025

122,710

15,372

138,082

260,997

--

100

586

1,487

2,073

11,873

68,966

4,220

73,186

35,572

--

8,898

112,447

3,286

21,135

ﻣﺼﺎر�ﻒ اﻟﺘﺪر�ﺐ

--

--

7,650

--

1,248

--

--

8,898

ﻣﺼـﺎر�ﻒ اﻟ���ﻤ ـﺔ

--

800

777

--

1,600

--

105

3,282

4

453

50

6,092

590

6,682

4,609

ﻣﺼﺎر�ﻒ ﻣـﻮاد اﳌﺸ ـﺎر��

--

215

66,983

--

227,914

--

--

295,112

156,826

451,938

433,733

ﻣﺼـﺎر�ﻒ أﺧ ـﺮى

--

89

1

--

26,980

--

275

27,345

8,072

35,417

146,331

193,937

636,639

79,231

2,717,738

466,487

3,184,225

3,426,222

ﻓﻮاﺋﺪ وﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﻜﻴﺔ

9

146,073
إﺿﺎﻓﺎت ﻋ�ـ� اﳌﻤﺘﻠ�ـﺎت واﳌ ﻌ ـﺪات
�ـﺎ�� اﳌﻮﺟـﻮدات اﻤﻟ�ـﺮر ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴـﺪ

-146,073

-193,937

-636,639

5,535

15

177,781
-177,781

20

1,416,430
-1,416,430

10

67,647
--

--

67,647

79,231

-2,717,738

2,118

2,118

8,184

468,605

3,186,343

3,434,406

إن اﻻﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ �ﺸ�� ﺟﺰءا ﻣـﻦ �ـﺬ� اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ

��ـﺪﻳ�ت:

اﻟﻨﻘﺺ )اﻟ��ﺎدة( اﻟﻨﻘﺺ �� أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى

3,839

)اﻟﻨﻘﺺ( �� اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﳌﺼﺎر�� اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ

)(1,174

)(205,237

�ﻌﻮ��ﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟ�ﻤﻮ����

)(4,290

)(76,239

اﻟﻨﻘــﺪ )اﳌﺴﺘﺨﺪم �ـ�( اﻷ���ﺔ اﻟ���ﻴﻠﻴﺔ

)(190,284

)(360,853

5

)(9,307

إن اﻻﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ���� ﺟـﺰءا ﻣـﻦ �ـ�� اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ
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التقرير السنوي 2015
ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟ�ﻠﺴ�ﻴ�� )ﺑﺎﻟ��ﻳ�(
رام ﷲ � -ﻠﺴ��ن
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015
 .1ﻋﺎم
أ -اﳌﺮﻛﺰ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ�� )ﻓﻴﻤﺎ ﻳ�� "ﺑﺎل ﺗﺮ�ﺪ" أو اﳌﺮﻛﺰ( ﺗﺄﺳﺲ �� ﻋﺎم  1998ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﻏ�� رﺑﺤﻴﺔ،و ﻳﻤﺎرس �ﺸﺎﻃﺎﺗﮫ ﺧﻼل ﻣﻜﺘﺒ�ن ��
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ و ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ,ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋ���� ﻟﺒﺎل ﺗﺮ�ﺪ �� ﻗﻴﺎدة ﻣﺴ��ة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ�ﻴﺔ واﳌﺴﺎ�ﻤﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻓﺎﻋﻞ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ�� وﺑﺼﻔﺘﮫ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﻛﻮﻧﮫ ﻳﺤﺘﻮي ﻋ�� ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻀﻮ�ﺔ ﺗﻀﻢ أﻛ�� ﻣﻦ
 327ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴ�ﻴﺔ راﺋﺪة ،ﻓﺈن ﺑﺎل ﺗﺮ�ﺪ �ﻌﻤﻞ ﻋ�� �ﻌﺰ�ﺰ ﺧﻠﻖ ﺑ�ﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻛﻤﺎ ﻳﻠ��م ﺑﺘﺤﺴ�ن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮو�� اﻟﺘﺠﺎرة وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع ا��ﺎص.
�ﻌﻤ ــﻞ ﺑﺎﻟ��ﻳ ــﺪ ﻋ� ــ� ﺗﻮﺿ ــﻴﺢ اﻟﺮؤ� ــﺔ أﻣ ــﺎم اﳌﺼ ــﺪر�ﻦ اﻟﻔﻠﺴ ــﻄﻴ�ﻴ�ن ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل إﻃ ــﻼق اﻟﻌﻨ ــﺎن ﻟﻘ ــﺪرا��ﻢ وإﻣ�ﺎﻧﻴ ــﺎ��ﻢ اﻟﺘﺼ ــﺪﻳﺮ�ﺔ واﻟ�� ــﻮض
ً
ﺑﻤﺸﺎر�ﻌﻬﻢ ﻛﻲ �ﺴﻬﻢ �� ازد�ﺎر ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ��ﻢ ،و�ﻘﻮم ﺑ��و�ﺪ�ﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻟ�� ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﻟﻬﻢ ،ﻛﻤـﺎ أن اﳌﺮﻛـﺰ ﻣﻠ�ـ�م ﺗﺠـﺎﻩ اﳌﺼـﺪر�ﻦ ،وﺗﺠـﺎﻩ
ﺟﻬﻮد�ﻢ ا��ﺒﺎرة ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮ�ﻞ �ﺬﻩ ا��ﻬﻮد إ�� ﻣﺸﺎر�ﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋ�� أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔ�ن  29ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺘﺎر��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  21) 2015ﺑﺘﺎر��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول .(2014
ب-اﻟﺮؤ�ﺔ ا����ا�ﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺮؤ�ﺔ ﻟﺒﺎل ﺗﺮ�ﺪ �ﻮ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل:





ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑ�ﺌﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ,ﺗﺠﺎر�ﺔ.
ﺗﺰو�ﺪ اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت ،ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ،واﻟﺪﻋﻢ واﳌﻨﺎﺻﺮة واﻹﺳﻨﺎد.
ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻷﺳﻮاق ،ورﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮص اﳌﻼﺋﻤﺔ.
ق
ﺗﻮﻓ�� اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ ﺑﻤﺎ �ﺸﻤﻞ ﻣ�� واﺳﺘﻄﻼع آراء وﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴ��ﻠﻜ�ن �� اﻟﺴﻮ  ،واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

ج-ﻗﻴﻢ ﺑﺎﻟ��ﻳ�
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ﺑﺎل ﺗﺮ�ﺪ ﺗﻘﺪر ﻣﺪى أ�ﻤﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟ�ﺸﺮي اﻟﺬي �ﻌﺘ�� اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ا��ﺪﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﮫ.
ﺑﺎل ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎ�ﻤﺔ ا��ﻤﻌﻴﺎت و اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺔ او ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ �� ﺗﺤﻘﻴﻖ ا�ﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ.
ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎل ﺗﺮ�ﺪ ﺑﻨﻈﺎم ﺳﻮق ﻣﻔﺘﻮح ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺎ��  ,ﻛﻤﺎ ا��ﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟ�� ﺗﺤﺘﺎج ا��
ﻣﺴﺎﻋﺪة.
ﺑﺎل ﺗﺮ�ﺪ �� ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏ�� رﺑﺤﻴﺔ اﻟ�� ﺗﻄﻤﺢ ا�� اﻟﻌﻤﻞ �ﺴﻮق رﺑ�� ﻓﻌﺎل.
ي
ﺑﺎل ﺗﺮ�ﺪ ﺗﺮوج ا�� اﻟﺘﺨﺼﺺ �� �ﻴ�ﻠﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔ��ﺎ ﻟ��ﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺪرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﻻﺑﺘ�ﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳ�ﺜﻤﺎر اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟ�ﺸﺮ .
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ �� ﺑﺎل ﺗﺮ�ﺪ ﻟ�ﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﻴﻤﺔ وﻟﻜ��ﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ �� اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ �� ﻗﺴﻢ اﻟ�ﺴﻮ�ﻖ و ا��ﻄﻂ اﻟﺘﺘﻄﻮ�ﺮ�ﺔ اﻟ��
ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺮﻛﺎ��ﺎ.

ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟ�ﻠﺴ�ﻴ�� )ﺑﺎﻟ��ﻳﺪ(
رام ﷲ  -ﻓﻠﺴ��ن
إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015
 .2اﳌﻌﺎﻳ��واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘ�ﺴ��ات ا��ﺪﻳﺪة
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ا��ﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻳ�� ا��ﺪﻳﺪة واﳌﻌﺪﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳ�� ا��ﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
واﻟﺘﻔﺴ��ات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ��ﻨﺔ ﺗﻔﺴ��ات اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨ�ﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳ�� ا��ﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑ��ﺸﻄ��ﺎ ،واﻟ�� أﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎر�ﺔ اﳌﻔﻌﻮل ﻟﻠﻔ��ة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  .2015إن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳ�� واﻟﺘﻔﺴ��ات ا��ﺪﻳﺪة
واﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﮫ أي ﺗ�ﺛ�� ﻋ�� اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎ�� أو ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﮫ.
 .3أ�ﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا��ﺎﺳ�ﻴﺔ
ﺑﻴﺎن ا�ﻟ��ام
ﺗﻢ ﺗﺠﻬ�� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ�� اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎر�ﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳ�� ا��ﺎﺳ�ﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳ�� ا��ﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ��
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮ�ﻜﻴﺔ رﻗﻢ  205-958اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ��� اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ.
أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ وﻓﻘـﺎ ﳌﺒـﺪأ اﻟﺘ�ﻠﻔـﺔ اﻟﺘﺎر�ﺨﻴـﺔ ،ﻓﻴﻤـﺎ ﻋـﺪا �ﻌـ� اﳌﻤﺘﻠ�ـﺎت واﻷدوات اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟ�ـ� ﺗـﻢ ﻗﻴﺎﺳـﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ
ﻛﻤﺎ �ﻮ ﻣﻮ�� �� اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا��ﺎﺳ�ﻴﺔ أدﻧﺎﻩ .إن اﻟﺘ�ﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎر�ﺨﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ ﻟﻠـﺜﻤﻦ ا��ـﺪد اﳌﻘـﺪم ﻣﻘﺎﺑـﻞ
ﺗﺒﺎدل اﳌﻮﺟﻮدات.
 1-3اﻟﻮﻓﺮ ﻣﺆﻗﺖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ :و�ﺸﻤﻞ اﳌﻨﺢ واﻟﺘ��ﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘ��ﻋ�ن واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺼﺮف اﺳ�ﻨﺎدا ﻟﺸﺮوﻃﻬﻢ .و�ﺠﺮي ﺗﺤﺮ�ﺮ ﻗﻴﻤﺔ �ﺬﻩ
اﻟﺘ��ﻋﺎت ﻟﻠﻮﻓﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ �ﺬﻩ اﻟﺸﺮوط.
 2-3اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻌﺎم :و�ﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻨﺢ واﻟﺘ��ﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ��� ا��ﺼﺼﺔ ﻟ�ﺸﺎﻃﺎت ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘ��ﻋ�ن و�ﺸﻤﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺼﺎر�� وﻧﻔﻘﺎت اﻟ��اﻣﺞ.
3-3اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ �� ﺣﻜﻤﮫ
�ﻮ اﻟﻨﻘﺪ واﻷرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و اﻻﻳﺪاﻋﺎت ﻗﺼ��ة اﻷﺟﻞ اﻟ�� �ﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ.
 4-3اﻹﻳﺮادات
ﻳﺘﻢ اﻻﻋ��اف ﺑﺎﻻﻳﺮاد ﻛﺰ�ﺎدة ﺑﺎﻟﻮﻓﺮ اﻟﻌﺎم اﻻ اذا ﻛﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻣﺤﺪود �ﺸﺮوط اﳌﺘ���  .ﻋﻨﺪ اﻧ��ﺎ� ﺷﺮوط اﳌﺘ��� او إﺗﻤﺎم
اﻟﺸﺮوط ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﻟﻮﻓﺮ ا��ﺼ� ا�� اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻌﺎم و ﻳﺘﻢ ���ﻴﻠﮫ ﻛﻮﻓﺮ ﻋﺎم ﻣﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد.
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التقرير السنوي 2015
ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟ�ﻠﺴ�ﻴ�� )�ﺎﻟ��ﻳﺪ(
رام ﷲ � -ﻠﺴ��ن

ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟ�ﻠﺴﻄﻴ�� )�ﺎﻟ��ﻳﺪ(
رام ﷲ � -ﻠﺴﻄ�ن

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015

�� .3ﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا��ﺎﺳ�ﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

 .3أ�ﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا��ﺎﺳ�ﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
 9-3اﻟﻌﻤﻼت اﻷ�ﻨ�ﻴﺔ:
ﻳﺤﺘﻔﻆ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﻘﻴﻮد و��ﻼت ﻣﺤﺎﺳ�ﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮ��� ،أﻣﺎ اﻷرﺻﺪة واﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى ﻓﻴﺠﺮي ﺗﺮﺟﻤ��ﺎ ﻟﻠﺪوﻻر
اﻷﻣﺮ��� وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ -اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﺸﻴﻘﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴ�� ) اﻟﻌﻤﻠﺔ ا��ﻠﻴﺔ ( ﻳﺠﺮي ﺗﺤﻮ�ﻠﻬﺎ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮ��� ﺣﺴﺐ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺘﺎر�� اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ.
ب -أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋ�ﺴﻴﺔ اﻟ�� ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ��ﺎ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮ��� ﻛﻤﺎ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  2015و  2014ﻛﻤﺎ ﻳ��:

 5-3اﻟﺘ���ﺎت
اﻟﺘ��ﻋﺎت اﳌﺸﺮوﻃﺔ ���ﻞ ﺑﺰ�ﺎدة ﺣﺴﺎب اﳌﻨﺢ ا��ﺼﺼﺔ ﻣﺆﻗﺘﺎ و ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﺸﺮط ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮ�ﺮ�ﺎ ا�� ﺣﺴﺎب اﻟﻮﻓﺮ اﻟﻌﺎم ﻋ��
اﻟﻔ��ات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺘ�ﻠﻔﺔ اﻟ�� ﻣﻦ اﳌﻔ��� ان ��ﻄ��ﺎ اﳌﻨﺢ ﻋ�� ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻈﻢ.
اﻟﺘ��ﻋﺎت اﻟ�� ﺗ�ﻮن ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋ�� اﺣﺪاث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ���ﻴﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﺣﺎﻟﻴﺔ و ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﺸﺮط ﺗﺪرج ﺗﺤﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻷ�ﺸﻄﺔ.
اﻟﺘ��ﻋﺎت اﻟ�� ﺗﺆﺧﺬ ﻛﺘﻌﻮ��ﺎت ﻋﻦ ﻣﺼﺎر�ﻒ او ﺧﺴﺎرة ﺣﺪﺛﺖ او ﻣﻦ اﺟﻞ إﻋﻄﺎء دﻋﻢ ﺣﺎ�� ﻟﺒﺎل ﺗﺮ�ﺪ ﺑﺪون ﺗ�ﺎﻟﻴﻒ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ
���ﻴﻠﻬﺎ �� ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷ�ﺸﻄﺔ ﺑﻔ��ة اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘ��ع.
 6-3اﳌﻤﺘﻠ�ﺎت واﳌﻌﺪات
ﺗﻈﻬﺮ اﳌﻤﺘﻠ�ﺎت واﳌﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘ�ﻠﻔﺔ ﺑﺘﺎر�� اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق  ,او ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘ��ع ﻋ�� اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺘﺎر�� اﻟﺘ��ع �ﻌﺪ ﻃﺮح اﻻﺳ��ﻼﻛﺎت
اﳌ��اﻛﻤﺔ و أي اﻃﻔﺎء ،و�ﺠﺮي اﺳ��ﻼﻛﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮ�ﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﺑ�ﺴﺐ ﻣ�ﻮ�ﺔ ﺳﻨﻮ�ﺔ ﻛﻤﺎ ﻳ��:
%15
%30
%20
%14
%20

أﺛﺎث
أﺟﻬﺰة ﻣﻜﺘ�ﻴﺔ
ﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻛﺘﺐ وﻣ�ﺸﻮرات
ﺳﻴﺎرات

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﻤﻜﻦ اﺳ��دادﻩ ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﳌﻤﺘﻠ�ﺎت واﳌﻌﺪات ﻋﻦ �ﺎ�� ﻗﻴﻤ��ﺎ اﻟﺪﻓ��ﻳﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤ��ﺎ إ�� اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻤﻜﻦ
اﺳ��داد�ﺎ و���ﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪ�ﻲ �� ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟ�ﺸﺎﻃﺎت.
ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎ�� ﻟﻬﺬﻩ اﳌﻮﺟﻮدات �� ��ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎ�� ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻌﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ،
ﻓﺈﻧﮫ ﻳﺘﻢ ���ﻴﻞ اﻟﺘ��� �� اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ���� �� اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﻮﺟﻮدات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳ�ﻮن �ﻨﺎك ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ �� اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
� 7-3ﻌﻮ�� ��ﺎﻳﺔ ا��ﺪﻣﺔ
ﻳﺠﺮى اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﺘﻌﻮ��ﺎت اﳌﻮﻇﻔ�ن ﻋﻨﺪ ﺗﺮك ا��ﺪﻣﺔ اﺳ�ﻨﺎدا إ�� ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل �� ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴ�ﻴﺔ وﺗﺤ�ﺴﺐ ﻋ�� أﺳﺎس ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﻟ�ﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤ�ﺴﺒﺔ ﻋ�� آﺧﺮ راﺗﺐ  ,و ﺗﻮﺿﻊ �� ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷ�ﺸﻄﺔ و ﻋﻨﺪ دﻓﻊ
اﻟﺘﻌﻮ�ﺾ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ا��ﺼﺺ .
 8-3اﳌﺼﺎر�� اﻟ���ﻴﻠﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼ�ﻴﻒ اﳌﺼﺎر�ﻒ ﻋ�� أﺳﺎس وﻇﻴﻔﻲ ﺑ�ن اﻟ��اﻣ� ا��ﺘﻠﻔﺔ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟ�ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎر�ﻒ اﻟ�� ﻳﻤﻜﻦ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺸﺮوع
ﻣﻌ�ن ﻓ�� َ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋ�� ذﻟﻚ اﳌﺸﺮوع .اﻣﺎ اﳌﺼﺎر�ﻒ اﻷﺧﺮى اﳌﺸ��ﻛﺔ ﺑ�ن ﻋﺪة ﻣﺸﺎر�ﻊ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻮز�ﻌﻬﺎ ﻋ�� اﳌﺸﺎر�ﻊ ﺑﻨﺎء ﻋ��
ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹدارة.

2015
دوﻻراﻣﺮ���
0,914
ﻳﻮرو
3,864
ﺷﻴﻘﻞ
0,709
دﻳﻨﺎر أرد��
أﻳﺔ ﻓﺮوﻗﺎت ﻋﻤﻠﺔ ﺗ�ﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮ�ﻞ واﻟ��ﺟﻤﺔ ،ﻳﺠﺮي ﻗﻴﺪ�ﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟ�ﺸﺎ�ﺎت.

2014
دوﻻراﻣﺮ���
0,802
3,920
0,709

 10-3ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر:
ﻳﺘﻢ ﺗﺼ�ﻴﻒ ﻋﻘـﻮد اﻹﻳﺠـﺎر ﻛﺈﻳﺠـﺎرات ﺗﻤﻮ�ﻠﻴـﺔ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳـﺘﻢ ،ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﺷـﺮوط ﻋﻘـﻮد اﻹﻳﺠـﺎر ،ﺗﺤﻮ�ـﻞ ا��ـﺎ�ﺮ وﻣﻨـﺎﻓﻊ اﻟﺘﻤﻠـﻚ إ�ـ� اﳌﺴـﺘﺄﺟﺮ
�ﺸ�ﻞ ﺟﻮ�ﺮي .أﻣﺎ أﻧﻮاع ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻷﺧﺮى ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺼ�ﻴﻔﻬﺎ ﻛﻌﻘﻮد إﻳﺠﺎر �ﺸ�ﻴﻠﻴﺔ .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎرات ﺗﻤﻮ�ﻠﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺮﻛﺰ.
ﻳــﺘﻢ اﻹﻋ� ـ�اف ﺑــﺪﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠــﺎر اﻟ�ﺸــ�ﻴﻠﻴﺔ ﻛﻤﺼــﺮوف ﻋ�ــ� أﺳــﺎس اﻟﻘﺴــﻂ اﻟﺜﺎﺑــﺖ ﺑﻨـ ًـﺎء ﻋ�ــ� ﻓ�ــ�ة اﻟﺘــﺄﺟ�� اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ��ــﺎ ،إﻻ ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳ�ــﻮن
�ﻨ ــﺎ� أﺳ ــﺎس آﺧ ــﺮ أﻛ� ــ� ﻧﻤﻮذﺟﻴ ــﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄ ــﻂ اﻟﺰﻣ� ــ� اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺘﻢ ﻓﻴ ــﮫ اﺳ ــ�ﻨﻔﺎد اﳌﻨ ــﺎﻓﻊ اﻹﻗﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ ﻣ ــﻦ اﻷﺻ ــﻞ اﳌ ــﺆﺟﺮ .ﺗ ــﺪرج اﻹﻳﺠ ــﺎرات
ا��ﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟ�ﺸ�ﻴﻠﻴﺔ ﻛﻤﺼﺮوف �� اﻟﻔ��ة اﻟ�� ﻳﺘﻢ ﺗ�ﺒﺪ�ﺎ ﻓ��ﺎ.
-4اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻ���اﺿﺎت
إن إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا��ﺎﺳ�ﻴﺔ )إﻳﻀﺎح (3ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮات واﺟ��ﺎدات ﺗﺆﺛﺮ �� ﻣﺒﺎﻟﻎ
اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻻﻟ��اﻣﺎت ا��ﺘﻤﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ أن �ﺬ� اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﺟ��ﺎدات ﺗﺆﺛﺮ �� اﻹﻳﺮادات واﳌﺼﺎر�ﻒ
وا��ﺼﺼﺎت وﻛﺬﻟﻚ �� اﻟﺘ���ات �� اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،و�ﺸ�ﻞ ﺧﺎص ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ إدارة اﳌﺮﻛﺰ إﺻﺪار أﺣ�ﺎم واﺟ��ﺎدات �ﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وأوﻗﺎ��ﺎ .إن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﺒ�ﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋ�� ﻓﺮﺿﻴﺎت وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻬﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ وان اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات وذﻟﻚ ﻧ�ﻴﺠﺔ اﻟﺘ���ات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أوﺿﺎع وﻇﺮوف ﺗﻠﻚ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات �� اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺗﺘ��� �ﺬ� اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑﺎ��ﺼﺼﺎت ا��ﺘﻠﻔﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
 1-4اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻬﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا��ﺎﺳ�ﻴﺔ
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات و اﻻﻓ��اﺿﺎت اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة,اﻟ�� ﻳ�ﻮن ﻟﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث �ﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮ�ﺮي ﻋ�� ﻣﺒﺎﻟﻎ اﳌﻮﺟﻮدات و اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ وﺻﻔﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳ��:
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻮ��ﺔ اﻟ�� �ﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدراة ﻣﻦ اجsل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺮﻛﺰ و اﻟ�� ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺎﺛ�� اﻷ�ﻢ ﻋ�� اﳌﺒﺎﻟﻎ
�� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
اﻻﻓ��اﺿﺎت اﳌﻮ��ﺔ �� اﻓ��اﺿﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ,و �ﻨﺎ� ﻣﺼﺎدر ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟ��� ﻣﺆﻛﺪة �� ��ﺎﻳﺔ ﻓ��ة اﻟﺘﻘﺮ�ﺮ  ,اﻟ�� ﻳ�ﻮن ﻟﻬﺎ
ﺧﻄﺮ ﻣﻬﻢ �� ﺣﺪوث �ﻌﺪﻳﻞ ﺟﻮ�ﺮي ﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻮﺟﻮدات و اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
9
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ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟ�ﻠﺴ�ﻴ�� )�ﺎﻟ��ﻳﺪ(
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ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟ�ﻠﺴ�ﻴ�� )�ﺎﻟ��ﻳﺪ(
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إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015
.6ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ -ﺻﺎ��

-4اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻ���اﺿﺎت "ﺗﺘﻤﺔ"
 2-4اﳌﺼﺎدراﻟﺮﺋ�ﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮات ���اﳌﺆﻛﺪة
إن اﻻﻓ��ا�ﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟ�� ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات واﻟ�� و�ﻌ��ﺎ اﻹدارة �� ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا��ﺎﺳ�ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ واﻟ��
ﻟﻬﺎ ﺗ���� ﺟﻮ�ﺮي ﻋ�� اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺪرﺟﺔ �� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ��:
اﳌﻤﺘﻠ�ﺎت و اﳌﻌﺪات
ل
�ﺴ��ﻠﻚ اﳌﻤﺘﻠ�ﺎت و اﳌﻌﺪات ﺑﻨﺎءا ﻋ�� اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓ��ا��� اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸﺻﻮ و اﻟﺬي �ﻌﺘﻤﺪ ﻋ�� ﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ �� ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 .5ﻧﻘﺪ وﻣﺎ �� ﺣﻜﻤﮫ

ﻧﻘﺪ �� اﻟﺼﻨﺪوق
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎر�ﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك -دوﻻر أﻣﺮ��ﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎر�ﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك -ﺷﻴﻘﻞ إﺳﺮاﺋﻴ��
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎر�ﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك -ﻳﻮرو أوروﺑﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎر�ﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك -أﺧﺮى

2015
دوﻻراﻣﺮ���

2014
دوﻻراﻣﺮ���

938
176,187
14,026
20,416
33
211,600

1,786
216,573
15,984
174,025
47
408,415

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
رﺳﻮم ﻋ�ﻮ�ﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
رﺳﻮم ا���ا� ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
رﺳﻮم رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻳﻄﺮح ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺪﻳﻮن ا���ﻮ� �� ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ

إن ا��ﺮﻛﺔ ��� ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺸﻜﻮك �� ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ �� ﻛﻤﺎ ﻳ��:

اﻟﺮﺻﻴﺪ �� ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
دﻳﻮن ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ �� ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

2015
دوﻻراﻣﺮ���

2014
دوﻻراﻣﺮ���

11,254
115
59,644
700
71,713
)(69,944
1,769

8,254
16,915
60,544
700
86,413
)(84,094
2,319

2015
دوﻻراﻣﺮ���

2014
دوﻻراﻣﺮ���

84,094
)(14,150
69,944

84,094
84,094

 .7ﺗ���ﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻘﺒﺾ

Islamic Development Bank - IDB
PMDP
CIDA
DAI – Big 5 Show
GIZ

76

2015
دوﻻراﻣﺮ���

2014
دوﻻراﻣﺮ���

-26,564
83,054
23,713
-133,331

164,534
-98,494
-8,235
271,263
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ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟ�ﻠﺴ�ﻴ�� )�ﺎﻟ�ﺮﻳﺪ(
رام ﷲ � -ﻠﺴ��ن

ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟ�ﻠﺴ�ﻴ�� )�ﺎﻟ��ﻳﺪ(
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إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ�ﻬﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015
.8أرﺻﺪة ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى

ﺳﻠﻒ ﻣﻮ�ﻔ��
ﺳﻠﻒ ﺳﻔﺮ �أ��ﻄﺔ
اﻳﺠﺎر ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻘﺪﻣﺎ

.10ﻣﻤﺘﻠ�ﺎت وﻣﻌﺪات -ﺻﺎ��

2015
دوﻻراﻣﺮ���

2014
دوﻻراﻣﺮ���

8,951
2,136
11,168
22,255

9,851
8,289
7,954
26,094

 .9أرا���
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2007اﺷ�ﺮك اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى �� ﺷﺮاء ﻗﻄﻌﺔ أرض �� ﻣﺪﻳﻨﺔ رام ﷲ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ .اﻟ��ﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻸرض ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳ��:
دوﻻراﻣﺮ���
555,000
��ﻠﻔﺔ اﻷرض
10,000
��ﻠﻔﺔ اﻋﺪاد اﻷرض
20,000
اﻟﻌﻤﻮﻻت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
3,000
أ�ﻌﺎ� ا��ﺎﻣ�
588,000
اﻟﺘ�ﻠ�ﺔ اﻟ�ﻠﻴﺔ
122,085
ﺣﺼﺔ اﳌﺮﻛﺰ %20.77 -

اﻟﺘ�ﻠ�ﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ��  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟ�ﺎ�� 2014
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2014
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ��  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟ�ﺎ�� 2015
إﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2015
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015
اﻻﺳ�ﻬﻼك اﳌ�ﺮاﻛﻢ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ��  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟ�ﺎ�� 2014
��ﺳ��ﻼ� ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2014
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ��  1ﻛﺎﻧﻮن اﻟ�ﺎ�� 2015
��ﺳ��ﻼ� ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2015
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015
ﺻﺎ�� اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪ��ﺮﻳﺔ
ﻛﻤﺎ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015
ﻛﻤﺎ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2014

أﺛﺎث
دوﻻراﻣﺮ���

أﺟﻬﺰة ﻣ�ﺘ�ﻴﺔ
دوﻻراﻣﺮ���

ﻧﻈﺎم اﻹﺗﺼﺎﻻت
دوﻻراﻣﺮ���

ﻛﺘﺐ وﻣ��ﻮرات
دوﻻراﻣﺮ���

ﺳﻴﺎرات
دوﻻراﻣﺮ���

اﻤﻟﺠﻤﻮع
دوﻻراﻣﺮ���

152,670
-152,670
2,118
154,788

428,417
8,184
436,601
-436,601

42,172
-42,172
-42,172

38,930
-38,930
-38,930

29,000
-29,000
-29,000

691,189
8,184
699,373
2,118
701,491

)(134,575
)(4,279
)(138,854
)(3,933
)(142,787

)(394,110
)(19,699
)(413,809
)(16,700
)(430,509

)(33,489
)(5,114
)(38,603
)(2,321
)(40,924

)(21,896
)(5,450
)(27,346
)(3,092
)(30,438

)(10,456
)(5,800
)(16,256
)(5,800
)(22,056

)(594,526
)(40,342
)(634,868
)(31,846
)(666,714

12,001
13,816

6,092
22,792

1,248
3,569

8,492
11,584

6,944
12,744

34,777
64,505
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ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟ�ﻠﺴ�ﻴ�� )�ﺎﻟ��ﻳ�(
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ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴ�ﻴ�� )ﺑﺎﻟ��ﻳﺪ(
رام ﷲ  -ﻓﻠﺴ��ن

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ل
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷو 2015

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015

.11ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وﻣﺼﺎر�� ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﻣﺼﺎر�ﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
رواﺗﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
.12ﻣﺨﺼﺺ ��ﻮ�� ��ﺎﻳﺔ ا���ﻣﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ �� ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ا��ﺼ� ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﳌﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

 .14اﻟﻮﻓﺮ�� ﺻﻨﺪوق اﳌﻨﺢ اﳌﻘﻴﺪة ﻣﺆﻗﺘﺎ

2015
دوﻻراﻣﺮ���

2014
دوﻻراﻣﺮ���

28,553
7,042
5,880
7,153
48,628

41,732
6,970
1,100
-49,802

2015
دوﻻراﻣﺮ���

2014
دوﻻراﻣﺮ���

231,472
13,891
)(4,290
241,073

235,577
72,134
)(76,239
231,472

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻢ

اﳌﻨـﺢ

����ﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻘﺎﺑﻞ

اﳌﻨﺢ �ـ��

اﻟﻮﻓﺮ

اﳌﻘﺒﻮﺿﺔ ﺧﻼل

اﻟﻘﺒﺾ

ﻟﻠﺼﺮف

اﳌﻨﻔﻘﺔ ﻛﻤﺎ ��

ا��ﺮر ﻟﻌﺎم

دوﻻر�ﻣﺮ���

ﻛﻤﺎ ��

ﻓﺮوﻗﺎت

31/12/2014

اﻟﻌﻤﻠﺔ

2015

دوﻻر�ﻣﺮ���

دوﻻر�ﻣﺮ���

دوﻻر�ﻣﺮ���

2015

ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2015 31 2015

ا��ﺮر ﻣـﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴـﺪ
ﻣﺼﺎر�� اﻟـ��اﻣ� ﻣﻨﺢ ﻣﻌﺎدة إ�� اﳌﺘ����ن

دوﻻر�ﻣﺮ���

دوﻻر�ﻣﺮ���

دوﻻر�ﻣﺮ���

دوﻻر �ﻣﺮ���

دوﻻر �ﻣﺮ���

101,165

--

138,544

--

239,709

127,388

112,321

112,321

--

--

--

894,076

83,054

977,130

--

977,130

977,130

--

EU PARC 2013

99,622

)(6,089

113,846

--

207,379

--

207,379

191,074

16,305

EU Trade Diversification

264,420

)(64,640

--

--

199,780

--

199,780

Norway - Market Penetration
CIDA -Export Dvlpmt in the W. B. Project - Z020903

--

199,780

GIZ - Open regional funds ORF MENA

--

--

--

--

--

--

--

--

--

OXFAM 2015 - 2

--

--

80,808

--

80,808

17,564

63,244

63,244

--

20,626

)(1,033

--

--

19,593

--

19,593

19,593

--

DAI / Compete- Middle East Stone 2015

--

--

72,755

--

72,755

--

72,755

72,755

--

DAI - Compete / Gulfood 2016

--

--

--

14,976

14,976

--

14,976

14,976

--

Expo Milan 2015

--

--

640,000

--

640,000

--

640,000

640,000

--

PMDP 2015

--

--

38,414

26,564

64,978

--

64,978

64,978

--

PMDP - BIG 5 Kuwait 2015

--

--

66,573

--

66,573

--

66,573

66,573

--

OXFAM - GB PTIB 22 - R05338

--

--

13,108

--

13,108

--

13,108

13,108

--

DAI- Compete / Middle East Stone 2016

--

--

46,190

--

46,190

--

46,190

46,190

--

DAI /PMDP Partnership- PalTrade -014-Exporter Week

--

--

--

8,737

8,737

--

8,737

8,737

--

485,833

)(71,762

133,331

2,651,716

2,506,764

2,290,679

OXFAM 2015 - 1

2,104,314

144,952

216,085

 .13إﻳﺮادات أﺧﺮى
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إﻳﺮادات ﻋﻄﺎءات
ﺗ��ﻋﺎت ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﺼﺎر�ﻒ اﻻدار�ﺔ
أﺧﺮى ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ

80

2015
دوﻻراﻣﺮ���

2014
دوﻻراﻣﺮ���

162,500
228,238
37,524
428,262

180,893
21,501
202,394

81
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