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كلمــة رئيــس 
مجلس اإلدارة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

االإخوة.االأعزاء،.اأع�ساء.الجمعية.العمومية.لمركز.التجارة.الفل�سطيني.– بال.تريد..المحترمين

تحية.طيبة.وبعد.،،

اإن.ما.ي�سهده.االإقت�ساد.الفل�سطيني.من.�سعوبات.ومعيقات.تعتر�س.الجهود.الم�ستركة.نحو.تنمية.وتطوير.ال�سادرات.الفل�سطينية.واالأداء.

االإقت�سادي،.يقت�سي.تعزيز.تكاثف.الجهود.المدرو�سة.للنهو�س.بمنتجنا.الوطني.وتعزيز.قدرته.التناف�سية،.وموا�سلة.دعمنا.لهذا.التوجه.

في.م�ساهمتنا.لعملية.التحول.االإقت�سادي.وبناء.القاعدة.االإقت�سادية.المتينة.التي.�ستمكننا.من.الو�سول.اإلى.التنمية.الم�ستدامة.بالتوازي.
والتوافق.مع.برنامج.الحكومة.الفل�سطينية.الإقامة.الدولة.الم�ستقلة.كاملة.ال�سيادة .

ومن.هنا.فاإن.مركز.التجارة.الفل�سطيني.-.بال.تريد.الموؤ�س�سة.الوطنية.لتنمية.وترويج.ال�سادرات.يحاول.جاهدا.الم�ساهمة.في.التنمية.

الخا�س. القطاع. �سركات. مع. والتفاعل. بال�سراكة. والمدرو�سة. التخ�س�سية. والن�ساطات. الفعاليات. من. العديد. خالل. من. االإقت�سادية.

الفل�سطيني.وكافة.الجهات.ذات.العالقة.من.القطاعين.العام.والخا�س،.والتي.نج�سدها.لح�سراتكم.من.خالل.تقاريرنا.ال�سنوية.عبر.�سل�سلة.
زمنية.امتدت.�سبعة.ع�سر.عاما.وها.نحن.ن�سع.بين.اأيديكم.تقرير.العام.2015.حامال.في.طياته.العديد.من.االإنجازات.عبر.عام.من.العمل 

االإخوة.واالأخوات.،،،
ياأتي.هذا.التقرير.ليكون.بمثابة.حلقة.مكملة.في.�سل�سلة.اإنجازات.المركز.التي.تحوي.ما.بذل.من.جهود.في.الفعاليات.التي.تاأتلف.فيما.بينها.
لتتقاطع.وروؤية.ور�سالة.المركز.نحو.تنمية.ال�سادرات.الفل�سطينية.وبما.يعبر.عن.�سعينا.الدائم.لتحقيق.االأهداف.المرجوة.وبما.ين�سجم.
وخطة.الحكومة.في.اإنهاء.االإحتالل.وبناء.الدولة.الفل�سطينية.الم�ستقلة،.حيث.يعمل.مركز.التجارة.الفل�سطيني.في.�سوء.اإ�ستراتيجية.تتوافق.
تماما.مع.االإ�ستراتيجية.الوطنية.للت�سدير.وبالتالي.ينبثق.عمل.المركز.من.خالل.برامجه.واأن�سطته.من.اأهداف.اأجمع.عليها.كافة.الجهات.
ذات.العالقة.من.القطاعين.العام.والخا�س.،.ومن.هنا.تاأتي.�سرورة.تعزيز.التكاتف.والتوا�سل.مع.�سركائنا.وداعمينا.من.اأجل.تحقيق.اأهداف.

هذه.االإ�ستراتيجية 

.ولعل.عام.2015.جاء.مكمال.الإنجازات.هدفت.الى.ذلك.ال.بل.تميز.في.بع�س.المبادرات.والتي.تعتبر.االأولى.في.فل�سطين.واأهمها.تنظيم.

م�ساركة.فل�سطين.في.معر�س.عالمي.وهو.اك�سبو.ميالن.2015.في.اإيطاليا،.وكذلك.تنظيم.اأ�سبوع.الم�سدر.الفل�سطيني،.والتح�سير.الأحد.
اأهم.الركائز.في.تنمية.ال�سادرات.وهو.المجل�س.الفل�سطيني.لل�سادرات 

وفي.الختام.ناأمل.باأن.يكون.العام.الجاري.�ساهدا.على.مزيد.من.االإنجازات.والنجاحات.التي.تنطلق.من.اأر�سية.�سلبة.ليتم.البناء.على.ما.

تم.تحقيقه،.وبهذه.المنا�سبة.ي�سعدنا.التاأكيد.على.دور.ال�سركاء.واالأ�سدقاء.الذين.عملوا.معنا،.وكذلك.تفاعل.اأع�ساء.الهيئة.العامة.للمركز.

مع.م�ساعينا.واأن�سطتنا.وهو.بمثابة.الدور.الرئي�سي.والهام.في.اإبراز.ن�ساطات.كافة.القطاعات.المن�سوية.في.اإطار.المركز،.فال�سكر.والتقدير.
لهوؤالء.جميعا،.موؤكدين.للجميع.اننا.�سن�سعى.دائما.نحو.االأف�سل.م�ساهمين.في.بناء.دولتنا.فل�سطين ....

اإبراهيم.برهم
رئي�س.مجل�س.االإدارة
31/12/2015
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كلمة المدير العام

ب�سم.اهلل.الرحمن.الرحيم
ال�سادة.اأع�ساء.الجمعية.العمومية.لمركز.التجارة.الفل�سطيني.– بال.

تريد،.
ال�سادة.اأع�ساء.مجل�س.اإدارة.مركز.التجارة.الفل�سطيني-بال.تريد

الزميالت.والزمالء

حر�س.مركز.التجارة.الفل�سطيني.على.العمل.في.�سوء.االإ�ستراتيجية.

2015.مكمال.لم�سيرة.من.االأن�سطة. الوطنية.للت�سدير،..وكان.العام.

والبرامج.واالإنجازات.التي.من.�ساأنها.الم�ساهمة.في.تنمية.ال�سادرات.

الفل�سطينية.،.حيث.توالت.الجهود.القيمة.خالل.العام.2015..والتي.

اأكدت.الح�سور.الفاعل.للمركز.على.خريطة.تنمية.ال�سادرات.،.فقد.

تميز.هذا.العام.في.العديد.من.االأن�سطة.والبرامج.الهامة.على.عدة.

م�ستويات.لعل.ابرزها.تمثل.في.ثالث.اأحداث.هامة.�سكلت.بطبيعتها.

المركز.م�ساركة. اأ�سا�سية.وم�ستمرة،.فقد.نظم. اإ�ستراتيجية. خطوات.

فل�سطين.في.معر�س..اك�سبو.ميالن.2015.وهو.حدث.عالمي.احت�سنته.

.�سجلت.فل�سطين.من.خالله.ح�سورًا. االإيطالية.،حيث. مدينة.ميالن.

متميزًا..يعتبر.خطوة.هامة.لترويج.المنتج.الفل�سطيني.على.الم�ستوى.

ر�سمي. بتكليف. فل�سطين. دولة. م�ساركة. فكرة. جاءت. فقد. .، العالمي.

بال. الفل�سطيني-. التجارة. لمركز. الفل�سطيني. الوزراء. مجل�س. من.

تريد-.باإدارة.هذه.الم�ساركة.من.اأجل.التاأكيد.على.الدولة.الفل�سطينية.
الم�ستقلة 

الم�سدر. “اأ�سبوع. وهي. هامة. بفعالية. تمثل. الثاني. الحدث. اأما. .

مركز. نظمها. التي. والفعاليات. المبادرات. كاأحد. الفل�سطيني” 

اأن. لل�سادرات.حيث. الفل�سطيني. للمجل�س. . التح�سير. المركز.على. القادمة.عمل. للمراحل. االأ�سا�سية. الركيزة. يعتبر. الثالث.وهو. والحدث.

لل�سادرات. الفل�سطيني. المجل�س. با�سر. وقد. لل�سادرات،. الفل�سطيني. المجل�س. �سكرتاريا. ب�سفته. المركز. من.خالل. تتم. الفنية. المتابعة.

اأعماله.من.خالل.عقده.الإجتماعه.االأول.في.كانون.االأول.للعام.2015،.حيث.يعتبر.المجل�س.والذي.تم.اإعتماده.من.قبل.مجل�س.الوزراء.في.

�سبتمبر..2014.هو.الج�سم.الوطني.الذي.يجمع.القطاعين.الخا�س.والعام.واالأكاديميين.الفل�سطينيين.،.وله.اأهداف.وا�سحة.اأبرزها.تعزيز.

ال�سراكة.الحقيقية.بين.القطاعين.العام.والخا�س.والجانب.االأكاديمي.وب�سكل.م�ستدام.من.اأجل.تنمية.ال�سادرات.الوطنية.وفقا.الأهداف.
االإ�ستراتيجية.الوطنية.للت�سدير. 

الزميالت والزمالء ،،
�سهد.العام.2015.تو�سع.مدرو�س.في.عدد.ال�سركات.االأع�ساء.بن�سبة.8 %.في.اإنت�ساب.�سركات.جديدة.عن.العام.2014،.واإهتمام.العديد.من.
ال�سركات.الفل�سطينية.لالإن�سمام.للمركز.لهو.موؤ�سر.لنجاحات.متوا�سلة،.وتاأكيد.على.اأن.المركز.يلعب.دورا.مركزيا.في.الم�ساهمة.في.تنمية.

ال�سادرات.الفل�سطينية،.من.خالل.فريقه.الفني.تحت.اإ�سراف.مجل�س.اإدارته.في.ظل.اإ�ستراتيجية.وا�سحة .
وقد.عمل.المركز.ب�سكل.متوا�سل.على.مواكبة.كافة.التطورات.على.كافة.االأ�سعدة.ذات.العالقة.،.ومن.اأهمها.بيئة.االأعمال.والقوانين.المنظمة.
والت�سبيك.والتن�سيق.مع.مختلف.الجهات.محلية.ودولية.في.�سبيل.الم�ساهمة.لتح�سين.بيئة.االأعمال.،ووا�سل.العمل.على.تقييم.االإتفاقيات.
لت�سدير.. الوطنية. االإ�ستراتيجية. في. تحديدها. تم. والتي. الم�ستهدفة. بالدول. الخا�سة. ذات. الموقف. اأوراق. واإعداد. التجارية. والتفاهمات.
وذلك.بال�سراكة.الكاملة.مع.الجهات.ذات.العالقة.من.القطاعين.العام.والخا�س.،.ومن.جانب.اآخر.حر�س.المركز.خالل.العام.2015.على.
تعزيز.االإمتداد.االإ�ستراتيجي.للتوا�سل.وخلق.ال�سراكات.خارج.فل�سطين.باإ�ستهدافه.فل�سطينيو.ال�ستات.من.موؤ�س�سات.ورجال.اأعمال،.ويعتبر.

هذا.التوا�سل.ركيزة.اأ�سا�سية.وم�ستمرة.بطبيعتها.في.�سبيل.توفير.المقومات.الكفيلة.بتحقيق.تنمية.في.ال�سادرات.الفل�سطينية 
وعلى.�سعيد.تطوير.االأعمال،.اإ�ستكمل.المركز.م�ساعدته.لل�سركات.على.م�ستوى.تطوير.االأعمال.فقد.تم.ت�سخي�س.اأكثر.من.100.�سركة.على.
مدار.عامين،.وو�سعت.التو�سيات.الخا�سة.بكل.�سركة.وكذلك.خطة.عمل.لتنفيذ.التو�سيات.في.التقارير.الت�سخي�سية.التي.تم.اإعدادها،.
ومن.ثم.ابتداأت.عملية.تنفيذ.التو�سيات.لل�سركات.و�ساهم.بها.العديد.من.ال�سركات.اال�ست�سارية.واالإعالمية،.واأي�سا.اأ�سرك.المركز.في.عمله.
موؤ�س�سات.اأخرى.من.اأجل.اإ�سراكهم.في.عملية.التنمية.،.وعلى.�سعيد.ترويج.ال�سادرات.فقد.وا�سل.المركز.جهوده.في.هذا.الخ�سو�س.من.

خالل.تنظيمه.للم�ساركة.في.معار�س.متخ�س�سة.لطالما.حققت.نجاحات.متميزة.واأكدت.نجاحها.كاأداة.فاعلة 
ختاما،.كلي.اأمل.اأن.يكون.هذا.التقرير.جامعا.الأبرز.ما.تحقق.من.اإنجازات.خالل.هذا.العام.متطلعين.�سويا.الى.االأف�سل.دائما.في.المرحلة.
القادمة.من.هنا.اأتقدم.بال�سكر.لمجل�س.االإدارة.والجهود.التي.بذلت.لتحقيق.االأف�سل.دائما،.ولكافة.العاملين.في.المركز.على.ما.بذل.من.
جهود.واالن�سجام.والعمل.بروح.الفريق،.والى.اأع�ساء.الهيئة.العامة.للمركز.وكذلك.�سركائنا.ووزاراتنا.وكل.من.�ساهم.وتعاون.معنا،.ونوؤكد.

للجميع.اأننا.ما�سين.قدما.نحو.االأف�سل.كما.عهدتمونا.دائما 

وال�سالم.عليكم
31/12/2015

.حنان.طه/.المدير.العام

التجارة.الفل�سطيني-.بال.تريد.بال�سراكة.مع.كافة.الجهات.

في. نوعها. من. االأولى. الفعالية. هذه. وتعتبر. العالقة،. ذات.

ال�سركاء. اأمام. الفر�سة. اإتاحة. الى. هدفت. حيث. فل�سطين،.

التجاريين.والم�ستثمرين.العرب.واالأجانب.الى.التعرف.لي�س.

العمل. بيئة. على. اأي�سًا. واإنما. الفل�سطيني. المنتج. على. فقط.

الفل�سطينية.واإمكانيات.ال�سركات.الفل�سطينية.وقدرتها.على.

توجت. كما. الم�ستهدف،. االأ�سواق. احتياجات. وتلبية. التطور.

الفل�سطيني.من.خالل. للم�سدر. تكريم. بحفل. الفعالية. هذه.

منح.جوائز.و�سهادات.تقدير.ل�سركات.فل�سطينية.تميزت.على.

�سعيد.ال�سادرات..خالل.العام.2015.،.وذلك.وفقا.لمعايير.

محددة..و�سعت.من.قبل.مجموعة.من.الخبراء.والرائدين.في.
القطاع.الخا�س.الفل�سطيني. 
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رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد

السيد ابراهيم برهم
رئيس مجلس اإلدارة

 السيد فيصل الشوا
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد إياد جودة
أمين سر مجلس اإلدارة

السيد سميح ثوابتة
أمين الصندوق

وضاح بسيسو
عضو مجلس اإلدارة
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الجمعية العمومية

توزيع ال	ع�ساء جغرافيا 	( 
اإرتفع.عدد.اأع�ساء.بال.تريد.خالل.عام.2015.بن�سبة.8.5 %.
2014،.اإذ.بلغ. 17.ع�سو.جديد.مقارنة.مع.عام. اأي.بما.يعادل.
عدد.االأع�ساء.بنهاية.العام.2015.حوالي.218.ع�سو،..والتمثيل.
البياني.�سكل)اأ(.يو�سح.توزيع.االأع�ساء.في.مختلف.محافظات.
وجود. تركز. حيث. .، غزة. وقطاع. الغربية. ال�سفة. في. الوطن.
ومحافظة. الخليل. بمدينة. الجنوب. محافظات. في. االأع�ساء.
رام. بمدينة. االأع�ساء. فتركز.عدد. الو�سط. ،اأما.في. لحم. بيت.
االأوفر. الحظ. وكان. القد�س . لمدينة. ب�سيط. تمثيل. مع. اهلل.
المحافظات. اأع�ساء. من. عدد. اأكبر. باحت�سان. نابل�س. لمدينة.
ال�سمالية.مع.تمثيل.طفيف.لباقي.مدن.ال�سمال.وهي.طولكرم.
اأريحا. مدينة. تمثيل. يختفي. ولم. و�سلفيت . وجنين. وقلقيلية.
قطاع. . وفي. تريد . بال. الأع�ساء. التوزيع. خارطة. من. واالأغوار.
اأي. تريد. بال. اأع�ساء. 22 %.من.مجمل. ن�سبته. ما. غزة.هناك.

بما.يعادل.48.ع�سو 

ب ( توزيع ال	ع�ساء ح�سب الن�ساط الإقت�سادي
مركز. اإ�ستراتيجيات. بها. تعنى. التي. االإقت�سادية. االأن�سطة. اإن.
التجارة.الفل�سطيني.متنوعة.ومختلفة.وغطت.معظم.القطاعات.
االإقت�سادية.على.م�ستوى.الدولة،.وحاولت.اإدارة.المركز..قدر.
لي�سكل. القطاعات. كافة. من. اأع�ساء. و�سم. جذب. الم�ستطاع.
توازن.بالتمثيل.القطاعي .الر�سم.البياني..يو�سح.توزيع.اأع�ساء.
االإقت�سادية. القطاعات. على. بناء. الفل�سطيني. التجارة. مركز.
ولوحظ.هناك.نمو.في.قطاع.الخدمات.اللوج�ستية.واالعالنية.

واال�ست�سارات.التجارية.والمحا�سبية .

25
2

48

4

1
1

 
57

9

 
42

226

1

االتجاه االستراتيجي

تاأ�ّس�س.مركز.التجارة.الفل�سطيني.بال.تريد.عام.1998.وهو.موؤ�س�سة.

فكرة. على. تقوم. رئي�سية. مهمة. كاهلها. على. و�سعت. ربحية. غير.

والم�ساهمة. الفل�سطينية. ال�سادرات. تنمية. م�سيرة. قيادة. »تولي.
بفاعلية.في.تحقيق.تنمية.م�ستدامة.لالإقت�ساد.الوطني«،

واأثبتت.ذلك.على.مدار.ال�سنوات.االأربعة.ع�سر.الما�سية.لما.قامت.

والم�ستوى. المحلي. الم�ستوى. على. اإقت�سادية. ن�ساطات. من. به.

الدولي .اإن.مركز.التجارة.الفل�سطيني.وب�سفته.الموؤ�س�سة.الوطنية.

الرائدة.في.تنمية.ال�سادرات.الفل�سطينية.هو.الوجهة.التي.قامت.

والهيئات. المانحة. الجهات. جانب. الى. للعمل. تكلف. زالت. وما.

وال�سركات. الدولية. التجارة. دعم. و�سبكة. العالقة. ذات. الدولية.

المحلية.االأخرى.من.اأجل.خلق.تاأثير.اإيجابي.على.االأداء.التجاري.

واالإقت�سادي.الفل�سطيني.من.خالل.توفير.حجم.كبير.من.البرامج.

واالأن�سطة.الداعمة.لتنمية.ال�سادرات.على.عدة.محاور.تتمثل.في.

المعلوماتية،. ،الخدمات. التطويرية. الن�ساطات. والتاأييد،. الح�سد.
والترويج.لل�سادرات 

وتحقيق. االإتجاه. بنف�س. الفل�سطيني. التجارة. مركز. ي�ستمر. وحتى.

االأهداف.االإ�ستراتيجية.على.م�ستوى.المركز.وعلى.م�ستوى.الخطة.

اال�ستراتيجية.الوطنية.فقد.قام.المركز.بو�سع.خطة.اإ�ستراتيجية.

ق�سيرة.االأمد.تمتد.من.عام.2014.وحتى.عام.2018،.وركزت.هذه.

ووظيفته. الفل�سطيني. التجارة. مركز. ر�سالة. على. االإ�ستراتيجية.

االأ�سا�سية.والعمليات.التي.يقوم.بها.نحو.تنمية.ال�سادرات.الوطنية.

ب�سكل.جّلي.وتنويعها.من.خالل.قنوات.التوزيع.المختلفة.والمتوفرة.

لل�سادرات.الفل�سطينية.في.االأ�سواق.العالمية،.وتعد.االإ�ستراتيجية.

قبل. من. الت�سدير. خدمات. على. االإقبال. نحو. وا�سحة. نقلة.

اأولوية. وجود. مع. المتاحة. الموارد. من. الم�ستفيدين. درين. الم�سّ

ُتعطى.الى.العمل.مع.قطاع.االأعمال.الفل�سطيني،.وال�سركات.التي.

ت�سعى.لتطوير.وتنمية.�سادراتها.لالأ�سواق.العالمية.الحالية.والتي.
ت�ستهدف.اأ�سواق.جديدة 

رؤية المركز

تتمثل.في.»اإقت�ساد.فل�سطيني.تقوده.�سادرات.مناف�سة.عالميًا«.

المهمة الرئيسية

قيادة.تحقيق.تنمية.م�ستدامة.لل�سادرات.الفل�سطينية

المبادئ والقيم

القانون. �سيادة. بمبداأ. الفل�سطيني. التجارة. يلتزم.مركز. النزاهة:.

قبل. من. قانونية. غير. ممار�سات. اأي. مع. تت�ساهل. تتعاطى/. ولن.

االأع�ساء.والم�ستفيدين.من.خدمات.الموؤ�س�سة.ومزودي.الخدمات.
وال�سركات.التي.ت�ستغل.عمالة.االأطفال 

بخدمات. واالإعتراف. التعرف. �سيتم. الخدمات:  وم�ستوى  جودة 
المركز.على.الم�ستوى.الوطني.والدولي.كمثال.الأف�سل.الممار�سات 

�سمولي. ب�سكل. الفل�سطيني. التجارة. مركز. �سيعمل. الم�ساواة: 

بتنمية. تتعلق. التي. به. المنوطة. الرئي�سية. الخدمات. تقديم. على.

ال�سركات. لكافة. متوفرة. الخدمات. هذه. �ستكون. ال�سادرات،.

زيادة. الخ�سو�س.على. وجه. التركيز.على. مع. بالت�سدير. المهتمة.

و�سمان. الت�سديرية. والن�ساطات. الت�سدير. في. المراأة. م�ساركة.

تعزيز.النوع.االجتماعي.في.هيكلية.المركز.الداخلية.والن�ساطات.
والبرامج.الخارجية .

الموظفين. اإدراك. �سمان. على. المركز. �سيعمل. الإ�ستدامة: 

التنمية. الأهمية. خدماته. من. والم�ستفيدين. المركز. في. العاملين.

في. الت�سديرية. الفر�س. تحديد. على. والعمل. الم�ستدامة. البيئية.
هذا.ال�سياق 

بمبداأ. ويلتزم. �سيقدر. الفل�سطيني. التجارة. مركز. القيادة:.

�سمعة. تعزيز. على. و�سيعمل. تعامالته. كافة. في. ال�سادق. التعامل.

االأعمال. اإدارة. في. الممار�سات. الأف�سل. تروج. كموؤ�س�سة. المركز.

عالية. جودة. ذات. خدمات. تقديم. في. والدقة. االإ�ستمرارية. وفي.
للم�ستفيدين 
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�سكل.)اأ(:.توزيع.االع�ساء.ح�سب.المحافظات

ال�سكل.)ب(:.توزيع.اأع�ساء.مركز.التجارة.الفل�سطيني-بال.تريد.
على.الن�ساطات.االقت�سادية

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
بإحتضان

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
الإعلانية

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
الإستشارات

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
الإتجاه الإستراتيجي

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
إلى

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
و

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
وا

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
الإستراتيجية

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
إلى

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
الإجتماعي



15 14

2015التقرير السنوي




 




 




 
 



 




 
 





 



األهداف اإلستراتيجية الرئيسية

أهمية الصادرات

روافد. من. اأ�سا�سي. رافد. اأنها. في. تكمن. ال�سادرات. اأهمية. اإن.

االإقت�ساد.الوطني.فال�سادرات.ت�سكل.م�سدرا.من.م�سادر.الدخل.

اأنها. ولقطاعاتها.غير. للدولة. الجمة. بالفوائد. تعود. كونها. القومي.

ال�سركات. ربحية. من. وتزيد. ال�سعبة. العمالت. توفير. في. ت�ساهم.

العاملة.وقدرتها.في.مجال.الت�سدير.وذلك.من.خالل.تبادل.المعرفة.

والخبرات.بين.ال�سركات.الم�سّدرة.وال�سركات.الم�ستوردة .وتلعب.

ال�سادرات.دور..في.خف�س.ن�سبة.البطالة.والفقر.من.خالل.زيادة.

حجم.التوظيف.والت�سغيل.لدى.ال�سركات.الم�سّدرة.وزيادة.االأيدي.
العاملة.لتلبية.احتياجات.االأ�سواق.الخارجية 

دخلها. وزيادة. �سادراتها. وتطوير. زيادة. الى. ت�سعى. التي. الدولة.

القومي.ت�سل.في.نهاية.المطاف.الى.تنمية.م�ستدامة.ل�سادراتها.

اأجل.الو�سول.الى.االإ�ستدامة.للكثير.من.الجهد.والعمل.على. ومن.

وذلك. المحلية. والموؤ�س�سات. الخا�سة. وال�سركات. الدولة. م�ستوى.

لت�سهيل.االأعمال.و.توفير.بيئة.عمل.مواتية .وعلى.مدار.االأربعة.ع�سر.

العالمية. المناف�سة. اأن. الفل�سطيني.على. التجارة. عاما.ركز.مركز.

والخدمات. للمنتجات. م�ستمرة. تطويرية. عمليات. الى. تحتاج.

الم�سّدرة.ل�سمان.اإ�ستدامة.ال�سركات.وبقاءها..وب�سكل.مناف�س.في.

�سوق.حر.تتميز.فيه.المناف�سة.بال�سرا�سة،.واأي�سا.يتطلب.االأمر.الى.

الخارجية. االأ�سواق. ورغبات. توجهات. م�ستمرة.عن. عمليات.بحث.
والمناف�سين.وم�ستويات.وحدود.المناف�سة.في.هذه.االأ�سواق 

وال.تتوقف.تطوير.العمليات.وحدها.لتاأدية.المهام.على.اأكمل.وجه.

من. بد. ال. بل. ال�سركات. واإ�ستدامة. ال�سادرات. اإ�ستدامة. ل�سمان.

توفر.عن�سر.مهم.وفّعال.ومكمل.لها.ويتمثل.بتوفير.كادر.موؤهل.قادر.

على.العمل.باإحترافية.عالية.ي�ستطيع.تحقيق.االأهداف.المو�سوعة.

اأ�سواق.جديدة.واأي�سا.البقاء.بتناف�سية.عالية.في. واأهمها.اختراق.

االأ�سواق.الحالية.ومن.هنا.فاإن.تنمية.ال�سادرات.تفرعت.واأخذت.

الم�سّدرة. لل�سركات. الوظيفي. الكادر. تاأهيل. فكرة. عاتقها. على.

لي�سبح.قادرا.على.مواكبة.متطلبات.ال�سوق.المتغيرة.با�ستمرار.،.

االإنتاجي. الم�ستوى. على. تقت�سر. ال. الكادر. تاأهيل. عملية. اأن. حيث.

فقط.بل.هي.عملية.�ساملة.لكل.اأعمال.ال�سركة.من.الناحية.المالية.

والت�سويق،.الأن.كل.عملية.بحد.ذاتها.م�ستقلة.لكن.النتيجة.المجتمعة.
لكل.العمليات.ت�سب.في.م�سلحة.العمل.النهائية. 

دور مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد في تنمية 
ال�سادرات  

اأولى.مركز.التجارة.الفل�سطيني.اأهمية.ق�سوى.لتنمية.ال�سادرات.

،واأدرجها. ككل. االإقت�سادية. التنمية. عملية. في. اأهميتها. الإدراكه.

اأهم. كاأحد. واإ�ستراتيجيته. لل�سادرات. الوطنية. االإ�ستراتيجية. في.

في. وانطلق. تحقيقها،. على. �سيعمل. التي. االإ�ستراتيجية. االأهداف.

عمله.متبعا.اأحدث.المناهج.العلمية.من.اأجل.الو�سول.اإلى.االأهداف.

المن�سودة.بكفاءة.وفاعلية،.فابتداأ.المركز.بالتعاون.مع.�سركاءه.من.

القطاع.الخا�س.و.العام.بتحديد.اأ�سواق.م�ستهدفة.جديدة.وحالية.

اإقت�سادية.ذات.قدرة.ت�سديرية.عالية.ح�سب. بناًء.على.قطاعات.

موؤ�سرات.اإح�سائية.عالمية،.وبناًء.على.هذا.التحديد.قام.المركز.

على. مبنية. الم�ستهدفة. االأ�سواق. لمجموعة. فنية. درا�سات. باإعداد.

االأ�سواق. هذه. وقدرة. االأ�سواق. في. وال�سلع. المنتجات. اأداء. درا�سة.

على.ا�ستيعاب.ال�سلع.ح�سب.االإتفاقيات.التجارية..الموقعة.مع.دولة.

معار�س. في. الم�ساركات. من. العديد. ونظم. وجدت،. ان. فل�سطين.

تجارية.متخ�س�سة.،.ونظم.بعثات.تجارية.ودورات.اإر�سادية.حول.
متطلبات.هذه.االأ�سواق 
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تاأهيل. تم. ال�سادرات. بتنمية. المتعلقة. الجوانب. كافة. ولتغطية.

قدرات. وتحليل. درا�سة. على. قادرين. الم�ست�سارين. من. مجموعة.

الإي�سال. المطلوبة. االحتياجات. وحجم. �سكل. لتحديد. ال�سركات.

م�ست�سارا. .19 تاأهيل. تم. اإذ. العالمية. لالأ�سوق. ال�سركات. هذه.

هذا. لقيادة. موؤهلين. العالمي. التجارة. مركز. قبل. من. فل�سطينيا.

الجانب.مع.ال�سركات .وبداأت.خطة.القيادة.من.بال.تريد.بالتعاون.

�سركة. .100 من. اأكثر. ت�سخي�س. وتم. الموؤهلين. الم�ست�سارين. مع.

على.مدار.عامين.و�سعت.خاللها.التو�سيات.لكل.�سركة.على.حدا.

الت�سخي�سية،. التقارير. في. التو�سيات. لتنفيذ. عمل. خطة. وكذلك.

من. العديد. بها. و�ساهم. التو�سيات. تنفيذ. عملية. ابتداأت. وبعدها.

اأجل. من. اأخرى. وموؤ�س�سات. واالإعالمية. االإ�ست�سارية. ال�سركات.
اإ�سراكهم.في.عملية.التنمية 

بت�سنيف. المركز. قام. ال�سادرات. تنمية. خطة. نجاح. ول�سمان.

ال�سركات.التي.تم.درا�ستها.و.تقييمها.من.قبل.الم�ست�سارين..م�سبقا.

توزيع. وتم. الت�سديري،. ال�سركة. ن�ساط. على. الت�سنيف. واعتمد.

الن�سط. الم�سّدر. فئة. وهي. .: رئي�سية. فئات. اأربع. على. ال�سركات.

الم�سّدر. وفئة. الجديد. الم�سّدر. وفئة. ن�سط. الغير. الم�سّدر. وفئة.

خا�سة. برامج. ت�سميم. خطوة. الت�سنيف. خطوة. المحتمل. وتلي.

لكل.فئة.من.الفئات.االأربع.بحيث.�سملت.برامج.متنوعة.ومختلفة.

في.التوعية.والتدريب.والت�سويق .وقام.مركز.التجارة.الفل�سطيني.

بتنظيم.اأن�سطة.وفعاليات.القت.اإقبال.وا�سح.من.�سركات.القطاع.

التي.جنتها.وتجنيها.من. النوعية. الفائدة. الخا�س.لما.لم�سوه.من.

هذه.البرامج.�سواء.على.البرامج.التي.تعنى.برفع.م�ستوى.القدرات.

كاملة. التطوير. عملية. ،ولتكون. بالترويج. تعنى. التي. البرامج. اأو.

الغالبية. واأ�سارت. ال�سركات. مع. العمل. نتائج. قيا�س. تم. و�سفافة.

والترويجية. التاأهيلية. االأن�سطة. في. �ست�سارك. اأنها. على. العظمى.
التي.ينظمها.المركز.وبدون.تردد 

اأداء ال�سادرات الفل�سطيني خالل عام 2015 
الفل�سطينية. االإقت�سادية. للموؤ�سرات. االأولية. للتقديرات. وفقا.
فقد. الفل�سطيني،. لالإح�ساء. المركزي. الجهاز. عن. ال�سادرة.
الثالث. الربع. في. الفل�سطيني. االإجمالي. المحلي. الناتج. انخف�س.
2015،.حيث.انخف�س. 2015.مقارنة.مع.الربع.الثاني.للعام. لعام.
بقيمة.37.4.مليون.دوالر.اأمريكي.بن�سبة.تراجع.تقدر.بـ.1.9 % .كما.
يجدر.اال�سارة.الى.انه.لم.ي�سدر.من.الجهاز.المركزي.لالإح�ساء.
تم. اذا. ولكن. .،2015 للعام. المحلي. الناتج. قيمة. الفل�سطيني.
احت�ساب.قيمة.الربع.الرابع.كقيمة.معدل.الثالث.اأرباع.االولى.للعام.
2015..فانه.من.المتوقع.ان.تزداد.قيمة.الناتج.المحلي.االإجمالي.

للعام.2015.مقارنة.مع.العام.2014.)الرجاء.النظر.الى.الر�سم.

البياني.ادناه(.،.حيث.من.المتوقع.ان.يرتفع.من.7،463.4.في.عام.

2014.الى.7،644.26.مليون.دوالر.في.عام.2015 .مع.العلم.ان.

قيمة.الناتج.المحلي.االإجمالي.بلغت.خالل.الربع.الثالث.من.العام.

2015.باالأ�سعار.الثابتة.في.ال�سفة.الغربية.1،476.3.مليون.دوالر.

اأمريكي،.وفي.قطاع.غزة.445.6.مليون.دوالر.اأمريكي 
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�سكل رقم )1(: التغير في الناتج المحلي الجمالي لعام  2014 - 2015

المحلي. الناتج. في. االإقت�سادية. االن�سطة. لم�ساهمة. بالن�سبة.

عامي. بين. ملحوظ. تغير. اأي. يطراأ. لم. فاإنه. لفل�سطين. االإجمالي.

اأداء.االإقت�ساد.الفل�سطيني. اأدى.الى.تراجع. 2014،.مما. 2013.و.

من.ناحية.الناتج.المحلي.االإجمالي.،.والذي.و�سل.في.عام.2013.

الى. و�سل. .2014 عام. وفي. اأمريكي. دوالر. مليون. .7،477 الى.
7،463.4.مليون.دوالر.امريكي 
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% 20.76
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% 3.62


%1.73

%7.30




% 17٫6


%14.80


1967-1

-2

المحلي  الناتج  من  القت�سادية  لال	ن�سطة  الن�سبية  الم�ساهمة   :)2( ال�سكل 
 )2004 ال�سا�س  )�سنة  الثابتة،  بال	�سعار   2014 فل�سطين،  في  الإجمالي 

حجم. في. النمو. اإ�ستمرار. اإلى. . .)3( رقم. ال�سكل. وي�سير. كما.

المركزي. الجهاز. لبيانات. فوفقا. الفل�سطينية،. ال�سادرات.

لالإح�ساء.الفل�سطيني،.فقد.و�سل.اإجمالي.ال�سادرات.الفل�سطينية.

في.عام.2014.الى.944.مليون.دوالر.اأمريكي،.مما.يعني.اأن.ن�سبة.

النمو.في.ال�سادرات.اآخذة.في.التزايد،.حيث.اإرتفعت.بن�سبة.4.7 %.

عن.العام.2013،.مقارنة.مع.ن�سبة.نمو.15 %.لعامي.2012-2013،.

بالمقابل.ارتفع.حجم.الواردات.لت�سل.الى.5،683.2.مليون.دوالر.

في.عام.2014.اأي.�سجلت.ارتفاعا.بن�سبة.10 %.عن.العام.2013،.

حيث.و�سل.العجز.في.الميزان.التجاري.ال�سلعي.والخدمي.الى.4.7.
مليار.دوالر.اأمريكي.في.عام.2014 

في. مح�سورة. زالت. ما. الفل�سطينية. ال�سادرات. اأن. يت�سح. كما.

اإجمالي.. من. .% 83.8 ا�سرائيل. مثلت. حيث. الجغرافي،. تركيزها.

اإعتماد. اأن. علما. . 2014 عام. في. الفل�سطينية. ال�سادرات.

ال�سادرات.الفل�سطينية.على.ال�سوق.اال�سرائيلي.قد.انخف�س.ن�سبيا.

الى. الفل�سطينية. ال�سادرات. مثلت. حيث. .2013 عام. مع. مقارنة.

رقم. جدول. )انظر:. ال�سادرات. . اإجمالي. من. .% 87.3 ا�سرائيل.

1( .اأما.الواردات.الفل�سطينية.من.اإ�سرائيل.اأو.من.خاللها.ف�سكلت.

العام. الفل�سطينية.خالل. الواردات. . اإجمالي. من. .%  حوالي69.6.

2014،.بينما.�سكلت.71.6 %.من.اإجمالي..الواردات.الفل�سطينية.

في.عام.2013 
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ال�سكل )3(: حجم ال�سادرات والواردات من عام 2003 الى عام 2014. )العداد بالمليون(

جدول.رقم.)1(:.موؤ�سرات.ال�سادرات.الفل�سطينية.المر�سودة.*.للفترة.2013.–2014،.القيمة.مليون.دوالر.اأمريكي
2014 2013 الم�ؤ�سر
943.7 900.6 اإجمالي ال�سادرات الفل�سطينية

اإجمالي ال�سادرات ح�سب البلد
791.5 786.4 اإلى.اإ�سرائيل

112.5*** 84.3 ...اإلى.الدول.العربية
39.7*** 29.9 اإلى.باقي.دول.العالم

اإجمالي ت�زيع ال�سادرات
688.6 636.0 .وطنية
255.2 264.7 ...معاد.ت�سديرها

اإجمالي ال�سادرات ح�سب المنطقة
937.4 899.1 ال�سفة.الغربية

6.4 1.5 ...قطاع.غزة
البيانات.ال.ت�سمل.ذلك.الجزء.من.محافظة.القد�س.الذي.�سمته.اإ�سرائيل.في.عام.1967   *

بيانات.منقحة   **
ح�سابات.مركز.التجارة.الفل�سطيني.– بناء.على.اح�ساءات.مركز.التجارة.الدولي  .***



1000

0

2000

3000

4000

5000

6000

1800

2373
2668

3284

2759

3466 3601
3959

4374
4697

5164

5683
وفقا.للنتائج.واالإح�سائيات.االأولية.للعام.2015.المن�سورة.من.قبل.مركز.االإح�ساء.الفل�سطيني،.فاإن.ال�سادرات.الفل�سطينية.تمر.في.

مرحلة.ا�ستقرار.وثبات.جزئي.منذ.عام.2013،.حيث.ت�سير.التقديرات.االأولية.للعام.2015.اإن.ال�سادرات.الفل�سطينية.�سوف.تنخف�س.الى.
910.1.مليون.دوالر.امريكي،.كما.�ستنخف�س.الواردات.الفل�سطينية.الى.4936.0.مليون.دوالر.اأمريكي .

جدول رقم )2(: النتائج ال	ولية لل�سادرات والواردات ال�سلعية الفل�سطينية المر�سودة لعام 2015

ال�ارداتال�سادراتال�سهر

65.1377.8كانون.ثاني

68345.8�سباط

78.2400.3اآذار

76420ني�سان

85411.2اأيار

86.1444.8حزيران

70.8403.6تموز

84.1428.7اآب

63.4450.3اأيلول

76.3425.6ت�سرين.اأول

81.3416.6ت�سرين.ثاني

*411.3*75.8كانون.االول

**4936.0**910.1المجموع

*.تتمثل.القيم.المقدرة.لل�سادرات.والواردات.الفل�سطينية.للعام.2015.بقيمة.معدل.احدى.ع�سر.اال�سهر.االولى.للعام.2015
**.قيم.اولية.بناء.على.ح�سابات.مركز.التجارة.الفل�سطيني
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يت�سح.من.ال�سكل.البياني.رقم.)4(،.اإن.م�ساهمة.ال�سادرات.في.الناتج.المحلي.االإجمالي.باقية.على.نف�س.م�ستوياتها.ال�سابقة.تقريبًا.عبر.

اآخر.ثالث.�سنوات.بن�سب.تتراوح.بين.11 %.و12 %.ن�سبة.م�ساهمة.في.الناتج.المحلي.االإجمالي. 
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 ***

العجز في الميزان التجاري
اإن.االإعتماد.الكبير.على.الواردات.جعل.من.دولة.فل�سطين.دولة.تعاني.وباإ�ستمرار.من.العجز.الكبير.في.ميزانها.التجاري.وال.يخفى.على.المالأ.
اأن.ال�سوق.الفل�سطيني.يعتبر.�سوقا.اإقت�سادًا.�سغيرًا.غير.م�سيطر.على.حدوده.مقيدا.بمعيقات.متعددة.االأوجه .اأدت.تلك.المعيقات.المختلفة.
الى.محدودية..قاعدة.الت�سنيع.وتقلي�س.حجمها.مقارنة.مع.الدول.االأخرى.واأنعك�س.ذلك.على.مدى.تطور.القاعدة.الت�سنيعية.التي.جعلتها.

اأقل.تطورا.واأقل.مواكبة.للتطورات.الحديثة.التي.�سهدها.الت�سنيع.الحديث .

اإرتكاز.االإقت�ساد.الفل�سطيني.اإلى.حد.كبير.على.الواردات.يعد.الم�ساكل.الكبيرى.التي.ت�سبب.بها.االحتالل.اال�سرائيلي.الغا�سم.لدولة.فل�سطين،..

وال.يمكن.الأي.اإقت�سادي.على.الم�ستوى.المحلي.او.الم�ستوى.الدولي..تجاهل.الدور.ال�سيا�سي.واالإقت�سادي.التي.تعاني.منه.المنطقة.وباالأخ�س.

واإقت�سادية. �سيا�سية. �سغوطات. من. الدولة. له. تعاني. لما. وا�سحة. نتيجة. يعد. . والمتزايد. الكبير. التجاري. ،والعجز. فل�سطين. دولة. حدود.

مت�سمة.بالغمو�س.وعدم.اليقين.على.مر.ال�سنوات.الما�سية .ولهذه.االأ�سباب.ونتيجة.لذلك.تراجعت.االإ�ستثمارات.وكانت.ومازالت.ال�سناعات.
وقواعدها.الت�سنيعية.راكدة.وخاملة..اأدت.الى.بقاء.مجموعة.ال�سلع.المنتجة.محليًا.�سغيرة.الحجم.ومحدودة.العدد 

بن�سبة. ازداد. فقد. والواردات(. ال�سادرات. بين. الفرق. يمثل. )والذي. .2014 لعام. لل�سلع. التجاري. الميزان. في. العجز. يظهر. جلي. وب�سكل.

11.2 %.مقارنة.مع.عام.2013.وو�سل.اإلى..4،739.مليون.دوالر.اأمريكي،.اأما.حجم.التبادل.التجاري.).وهو.عبارة.عن.مجموع.ال�سادرات.

والواردات(.و�سل.اإلى.6،627.مليون.دوالر.اأمريكي.في.عام.2014 .ووفقًا.للبيانات.االأولية.والمبنية.على.التنبوؤات.االإقت�سادية.من.قبل.مركز.
االح�ساء.الفل�سطيني،.فاإنه.من.المتوقع.اأن.ي�سل.العجز.في.الميزان.التجاري.في.عام.2015.الى.4،025.9.مليون.دوالر.اأمريكي 
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2015 ***

2015 - 2003 :(5)

الت�زيع الجغرافي للتجارة الخارجية 
2014.حيث.مثلت.70 %.من.اإجمالي.الواردات.الفل�سطينية،.يليها.االإتحاد. تعتبر.اإ�سرائيل.ال�سريك.التجاري.االأكبر.لدولة.فل�سطين.لعام.
5 %.واأقل.ن�سبة.كانت.لدول.منطقة.التجارة.الحرة.العربية.الكبرى.بن�سبة. 5.7 %.،ال�سين.بن�سبة. 9.1 %.،تركيا.بن�سبة. االأوروبي.بن�سبة.
4.8 % وبالرغم.من.اإزدياد.المردود.المالي.للواردات.الفل�سطينية.عبر.ال�سنوات.الى.اأن.التوزيع.الن�سبي.وحجم..الواردات.لم.يطراأ.عليه.
�سوى.تغيير.طفيف،.ففي.عام.2013.كان.هناك.تطابق.في.توزيع.الواردات.بينه.وبين.عام.2014،.فتاأرجحت.ن�سبة.الواردات.بين.�سعود.
وهبوط.بن�سب.طفيفة،.فعلى.�سبيل.المثال.اإنخف�ست.الواردات.بين.اإ�سرائيل.ودولة.فل�سطين.بن�سبة.2 %.مقارنة.مع.2013.فكانت.ما.يعادل.
اإعتماده.على.الواردات.اال�سرائيلية.فقد.لوحظ. اأن.االإقت�ساد.الفل�سطيني.في.طريقة.لتخفي�س. اإجمالي.الواردات.هذا.ال.يعني. 72 %.من.

محافظة.حجم.التبادل.التجاري.على.نف�س.الن�سبة.تقريبا.منذ.عام.1999،.يليها.االإتحاد.االأوروبي.اإرتفعت.ن�سبة.الواردات.في.عام.2014.

بن�سبة.0.3 %.حيث.مثلت.في.عام.2013.ما.قيمته.8.8 %،.وبقيت.تركيا.بنف�س.الميزان.تقريبا.ولم.تتاأثر.وحافظت.على.المعدل.بين.العامين.
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بقيمة.مقاربة.لـ.5.6 %،.اأما.ال�سين.ف�سهدت.ارتفاع.عام.2014.بقيمة.0.4 %.حيث.مثلت.ما.ن�سبته.4.6 %.في.عام.2013،.واخيرا.دول.

منطقة.التجارة.الحرة.العربية.الكبرى.اإرتفعت.بقيمة.0.6 %.حيث.مثلت.ما.قيمته.4.2 %.خالل.عام.2013 .وال�سكل.اأدناه.يو�سح.التوزيع.
الجغرافي.للواردات.الفل�سطينية 
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عند.النظر.اإلى.التوزيع.الجغرافي.لل�سادرات.الفل�سطينية.بين.عامي.2014-2007.نجد.اأن.ال�سادرات.الفل�سطينية.اإزدادت.ب�سكل.طفيف.

في.عام.2014.مقارنة.بما.كانت.عليه.في.عام.2013.وما.زال.ال�سوق.االإ�سرائيلي.هو.الجهة.االأولى.لل�سادرات.الفل�سطينية،.بالرغم.من.

اأما.ال�سادرات.لباقي.الدول. . 2014 84 %.في.عام. 2013.الى. 87 %.في.عام. اإجمالي.ال�سادرات.الفل�سطينية.من. اإنخفا�س.ن�سبته.من.

االأخرى.فتتمثل.بدول.منطقة.التجارة.الحرة.العربية.الكبرى.والتي.تمثل.12 %.من.ال�سادرات،.ويليها.االإتحاد.االأوروبي.2 % .كما.هو.الحال.

في.الواردات.الفل�سطينية.فاإن.ال�سادرات.الفل�سطينية.كانت.والزالت.متركزة.على.ال�سوق.االإ�سرائيلي.واالأ�سواق.العربية.وبالتحديد.االأردن.
والتي.تمثل.7 %.من.اإجمالي.ال�سادرات.الفل�سطينية.في.عام.2014 
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الدول،. بع�س. في. اأدائها. زيادة. من. تمكنت. قد. الفل�سطينية. ال�سادرات. اأن. اإال. الفل�سطينية. ال�سادرات. وجهات. اإنح�سار. من. بالرغم.

فال�سادرات.الفل�سطينية.اإزدادت.من  7.مليون.دوالر.امريكي..في.عام.2013.الى.14.مليون.دوالر.اأمريكي.في.عام.2014.لالإمارات.العربية.

المتحدة.اأي.بن�سبة.92 %.تقريبا .كما.اإزدادت.ال�سادرات.الفل�سطينية.الى.هولندا.من.3.ماليين.دوالر.اميريكي.تقربيا.في.عام.2013.الى.

11.مليون.دوالر.اأمريكي.في.عام.2014،.اأي.بن�سبة.283 %.تقريبا .وازدادت.ال�سادرات.ب�سكل.ملحوظ.اأي�سا.لكل.من.دولة.الكويت.وقطر،.

حيث.و�سلت.ن�سبة.النمو.في.ال�سادرات.بين.عامي.2013 - 2014.الى.68 %.و.128 %.على.التوالي .

هيكلية ال�سادرات من حيث المنتجات لعام 2014
ازدياد.ال�سادرات.يف.عام.2014.كان.نتيجة.لزيادة.ملحوظة.يف.قيمة.بع�س.ال�سادرات.ال�سلعية.الفل�سطينية،.فعلى.�سبيل.املثال.ازدادت.
�سادرات.فل�سطني.من.)HS 6802 –.حجر.م�سغول،.مثل.احجار.البناء،.وم�سنوعاته(.من.132.مليون.دوالر.امريكي.يف.عام.2013.اىل.176.
مليون.دوالر.يف.عام.2014،.بينما.ازدادت.اي�سا.ال�سادرات.لـ.)HS.6404 -.االأحذية.والعليا.من.ح�سرية.الن�سيج(.من.7.مليون.دوالر.امريكي.
يف.عام.2013.اىل.38.مليون.دوالر.امريكي.يف.عام.2014،.كما.ازدادت.�سادرات.فل�سطني.من.)HS 1509.-.زيت.الزيتون.وجزيئاته،.غري.
معدل.كيميائيا(.من.9.مليون.دوالر.امريكي.يف.عام.2013.اىل.25.مليون.دوالر.امريكي.يف.عام.2014،.ومن.اجلدير.بالذكر.ان.�سادرات.
فل�سطني.من.)HS 7404 -.النفايات.واخلردة.والنحا�س(.قد.ازدادت.بقيمة.كبري.من.4.مليون.دوالر.امريكي.يف.عام.2013.اىل.10.مليون.

دوالر.امريكي.يف.عام.2014 
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ولكن.قيمة.االزدياد.الكلي.لل�سادرات.الفل�سطينية.بين.عامي.2014-2013.لم.تتعدى.43،099،000.دوالر.امريكي،.وذلك.نتيجة.النخفا�س.

ملحوظ.في.�سادرات.بع�س.المنتجات.ال�سلعية،.فعلى.�سبيل.المثال.انخف�ست.قيمة.-.)HS.1211(.النباتات.الطبية.من.52.مليون.دوالر.

امريكي.في.عام.2013.الى.6.مليون.دوالر.امريكي.في.عام.2014،.بينما.انخف�س.ال�سادرات.لـ–)HS.6401(..احذية.مقاومة.للمياه.من.26.

مليون.دوالر.امريكي.في.عام.2013.الى.71.الف.دوالر.امريكي.فقط.في.عام.2014،.كما.انخف�ست.ال�سادرات.لـ.-.HS..2516(..الجرانيت.

)والحجر.ال�سماقي،.والبازلت،.الحجر.الرملي،.الخ(.من.22.مليون.دوالر.امريكي.في.عام.2013.الى.945.الف.دوالر.امريكي.فقط.في.
عام.2014  

يمثل.الجدول.)3(.اأعلى.ال�سادرات.الفل�سطينية.في.عام.2014،.حيث.تمثل.هذه.المنتجات.64 %.من.اجمالي.ال�سادرات.الفل�سطينية.يف.
عام.2014،.والتي.و�سلت.قيمتها.7 943.مليون.دوالر.امريكي،.كما.تبقى.�سادرات.احلجر.اأعلى.ن�سبة.من.ال�سادرات.الفل�سطينية 

جدول رقم )3( : حجم ال�سادرات من ح�سب  ت�زيع  المنتجات وفق نظام )HS4 Code(  لعام 2014

رمز النظام المن�سق المرتبة
)HS4 Code(

قيمة ال�سادرات )ا	لف ا�سم المنتج
دولر امريكي(

ح�سة ال�سادرات

18.7 %176,298حجر.م�سغول،.مثل.احجار.البناء،.وم�سنوعاته16802
5.2 %48,997االأثاث.واأجزاوؤه.االأخرى29403
4.7 %44,805الحاويات،.والحزم.من.البال�ستيك33923
4.1 %38,419االأحذية.والعليا.من.ح�سيرة.الن�سيج46404
3.88 %36,627ال�سجائر.وغيرها،.التبغ.وبدالئه52402

3.86 %36,438النفايات.اأو.الخردة،.من.الحديد.اأو.الفوالذ.المعلبة67204

3.28 %31,005المراتب.والفرا�سات79404

2.62 %24,715زيت.الزيتون.وجزيئاته،.غير.معدل.كيميائيا81509

2.33 %21,962الخيار،.طازج.اأو.مبرد90707

10
9401

المقاعد.)با�ستثناء.مقاعد.طبيب.االأ�سنان،.الحالقة،.
2.29 %21,658الخ.من.الكرا�سي(

1.52 %14,425ق�سبان.االألمنيوم.1176041،165،281

1.50 %14,197الواح.خ�سبية،.طبليات.�سناديق.وقواعد.تحميل124415

1.25 %11,823ال�سيراميك.المزجج.والبالط،.وبالط.الجدران136908

1.25 %11,809التمر.والتين.واالأنانا�س.والمانجو.واالأفوكادو.والجوافة140804

15
6910

بالوعة.ال�سيراميك،.وحو�س.غ�سيل،.حمام،.�سحية.
1.25 %11,805مماثلة

1.19 %11,283ق�سبان.من.الحديد.وال�سلب167213

1.18 %11,177الح�سى.والح�سى.المك�سر172517

1.17 %11,130الم�ستح�سرات.الغذائية،.متنوعه182106

19
4818

المناديل.المنزلية،.وال�سحية،.والم�ستخدمة.في.
1.17 %11,122الم�ست�سفيات،.والمالب�س

1.09 %10,368النفايات.والخردة.والنحا�س207404

 فلسطين

بالتريد نافذتكم نحو العالم
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اأداء ال�سادرات في قطاع غزة خالل عام 2015 
مدى. على. بظاللها. األقت. العام. االإقت�سادي. الك�ساد. حالة. اإن.
المحلي. الناتج. ن�سبة. وبلغت. غزة. قطاع. في. االأخيرة. ال�سنوات.
االإجمالي. المحلي. الناتج. من. .% 23 . . للقطاع. . االإجمالي.
الفل�سطيني،.بينما.في.الفترة.من.عام.1994.الى2005.تجاوزت.
الن�سبة.35 %،.ورغم.ذلك.ما.زال.القطاع.الخا�س.في.غزة.يعاني.
العامة. االإقت�سادية. البنية. �سعف. ب�سبب. اإقت�سادي. خمول. من.
الب�سائع. حركة. على. القيود. من. �سنوات. ثماني. من. اأكثر. جراء.
اأنهكت. التي. المتتالية. للحروب. ،وكان. المعابر. على. واالأفراد.
المن�ساأت.االإقت�سادية.ودمرت.االأ�سول.االإنتاجية.الآالف.المن�ساأت.و.
ت�سببت.في.اإ�ستنزاف.الموارد.والمدخرات.المالية.وحولت.االإنفاق.
رغم. اإنتاجيتها. على. البقاء. اأجل. من. اإ�ستهالكي. اإنفاق. الى. العام.
تقلي�س.حجم.العمالة.وحجم.النفقات.الت�سغيلية.بدال.من.توجيهها.
وت�سير. والتو�سع . المال. راأ�س. وزيادة. االأ�سول. في. االإ�ستثمار. الى.
االإح�ساءات.التجارية.اأن.نحو.55 %.من.حجم.الواردات.الى.قطاع.
والقطاع. الدولية. للموؤ�س�سات. مخ�س�سة. اإن�سائية. مواد. هي. غزة.
هذه. وتخ�س�س. . التوالي . على. .% 56 الى. .% 44 بن�سب. الخا�س.
ما. بناء. واإعاة. لترميم. االإعمار. اإعادة. لجهود. المواد.في.معظمها.
تم.تدميره.في.الحرب.االأخيرة.على.غزة.بين.يوليو.واغ�سط�س.من.

عام.2014 

تراجعا. غزة. قطاع. في. الت�سديرية. الحركة. موؤ�سر. �سهد. كما.

.5,183 نحو. .2007 العام. في. الت�سدير. حجم. بلغ. فقد. ملحوظا.

على. �سارمة. قيودا. االإ�سرائيلية. الحكومة. تفر�س. اأن. قبل. �ساحنة.

الت�سدير،.ويبين.ال�سكل.)8(.التراجع.الخطير.في.عدد.ال�ساحنات.

ال�سادرة.من.القطاع.في.ال�سنوات.التي.تلت،.حيث.لم.يتعدى.عدد.

اأي. �ساحنة. .42 من. اأكثر. .2009 العام. في. ال�سادرة. ال�ساحنات.

بانخفا�س.ما.يقارب.99 % من.عدد.ال�ساحنات،.ولم.يتغير.الحال.

فحركة. الت�سدير. على. القيود. رفع. من. بالرغم. .2010 العام. في.

واأوقفت.هذه.االأ�سواق.عن.ا�ستيعاب.منتجات.ال�سركات.الفل�سطينية.

اأن. تبين. هنا. ومن. .،2014 نوفمبر. حتى. اليها. الت�سدير. واإعادة.

اإ�ستك�ساف. في. كبيرة. �سعوبات. تواجه. الت�سديرية. القطاعات.

اأ�سواق.جديدة.واعدة.وعقد.اإتفاقيات.تجارية.ت�سمح.لها.باختراق.

و. التجارية. الحركة. اإنتع�ست. .2015 عام. في. ولكن. االأ�سواق . تلك.

�سهد.عودة.لحركة.ن�سطة.من.ال�سادرات.خا�سة.الى.اأ�سواق.ال�سفة.

الغربية.بعد.اأن.�سمحت.ال�سلطات.االإ�سرائيلية.للقطاعات.الثالث.

�سنوات. . ثماني. نحو. دام. اإنقطاع. بعد. ال�سفة. �سوق. الى. للت�سدير.

.2015 عام. االأول.من. الربع. في. االإ�سرائيلية. ال�سلطات. ،و�سمحت.

الأ�سواق. غزة. قطاع. حدود. بتخطي. الزراعية. المنتجات. لبع�س.

ال�سوق.االإ�سرائيلي.من. الوفاء.باحتياجات. ا�سرائيل.وذلك.بهدف.

المنتجات.الزراعية.خالل.�سنة.االإبراء .واأي�سا.تم.فتح.المجال.من.

قبل.ال�سلطات.االإ�سرائيلية.في.الربع.االخير.من.عام.2015.لدخول.

المنتجات.من.قطاع.االأثاث.والمالب�س.والحديد.والخردة.ورغم.كل.

هذا.بقيت.�سادرات.هذه.القطاعات.متوا�سعة.مقارنة.مع.قطاعات.

اأخرى.على.مدى.ال�سنوات.الما�سية.المن�سرمة.وذلك.للحفاظ.و.

تلك. في. الم�ستوردين. مع. التجارية. العالقات. اإعادة. الى. الحاجة.
االأ�سواق.باالإ�سافة.الى.تجاوز.بع�س.العقبات.االإجرائية 


% 60


% 35


% 5

2007 :(9)

تحديات الت�سدير خالل عام 2015   .
التعقيدات. من. بمجموعة. تتاأثر. الفل�سطيني. االإقت�ساد. طبيعة. اإن.
وال�سكل،. البنية. حيث. من. دائمة. وال�سبه. والمالزمة. المت�سابكة.
نتيجة.لل�سيا�سة.االإ�سرائيلية.المبرمجة.والتي.تهدف.الى.اإخ�ساعه.
تتعلق. اأخرى. عوامل. الى. اإ�سافة. االإ�سرائيلي،. لالإقت�ساد. وتبعيته.
باأمور.فنية.تتعلق.بالدول.الم�ستهدفة.للت�سدير،.ونوؤكد.على.اأهمية.
ب�سكل. الم�ساهمة. على. قادر. ومتين. قوي. فل�سطيني. اإقت�ساد. بناء.
وقوي. فاعل. دور. وله. واالإجتماعية. االإقت�سادية. التنمية. في. فاعل.
بدعم.م�سيرة.بناء.الدولة.وتعتبر.هذه.المهمة.بالمهمة.الم�ستحيلة.
للو�سع. المالئمة. ال�سيا�سات. من. حزمة. وتنفيذ. و�سع. تم. ما. ،اإذا.
الفل�سطيني.واالأخذ.بعين.االإعتبار.م�سفوفة.التحديات.التي.تعيق.
الو�سول.الى.اأهدافنا.الوطنية،.ومن.هنا.نوجز.اأهم.المعيقات.التي.

واجهت.ال�سادرات.الفل�سطينية.عام.2015.:

• تفر�سها.	 التي. اللوج�ستية. والمعيقات. الخانقة. ال�سيا�سات.
االأ�سواق. مع. الفل�سطينية. التجارية. الحركة. على. ا�سرائيل.
الغربية. ال�سفة. بين. الداخلية. التجارية. والحركة. الخارجية.
تواجهها. التي. المعيقات. وتحديدا. والقد�س،. غزة. وقطاع.
المبررة. غير. االإجراءات. ب�سبب. الفل�سطينية. ال�سادرات.
التي. الداخلية. الحواجز. وتحديدا. التجارية. المعابر. على.
تطيل.وقت.االإنتظار.للتفتي�س.والفح�س.والتي.ت�سبب.اأ�سرار.
اإ�ستخدامها.مما.يكبد.الب�سائع. بجودة.المنتجات.و�سالحية.

وال�سركات.خ�سائر.مادية.كبيرة 

• عوامل.	 لعدة. نتيجة. فل�سطين. في. لالأعمال. العالية. التكلفة.
اأهمها.�سيطرة.اإ�سرائيل.على.الموارد.الطبيعية.وذات.العالقة.
ولكن. الخام،. بالمواد. تتعلق. التي. والمعيقات. العبور. ونقاط.

الت�سدير.لم.ت�سهد.نموا.ملحوظا.في.ال�سنوات.التي.تلت.حيث.كانت.

ذروتها.في.العام.2011.بت�سدير.270.�ساحنة.اأي.اأنها.لم.تتجاوز.
4.6 %.من.حجم.ال�سادرات.قبل.الح�سار .

2015.فقد. ال�سادرات.في.عام. اإرتفاع.طفيف.في.حجم. ولوحظ.

�سهد.تح�سن.ن�سبي.بلغ.فيه.اإجمالي.حجم.ال�سادرات.نحو.1,353.

الى. �ساحنة. . و731. اإ�سرائيل. الى. موجهة. .301 منها. �ساحنة.

ال�سفة.الغربية.و.321.الى.االأ�سواق.الخارجية.فهذه.االأرقام.تعتبر.

متوا�سعة.مقارنة.بحجم.ال�سادرات.في.االأعوام.التي.�سبقت.فر�س.

الح�سار.على.غزة.عام.2007،.اذ.لم.يتجاوز.اإجمالي.ال�سادرات.

في.2015. %25.من.حجم.ال�سادرات.في.الفترة.من.2006.وحتى.

نهاية.2007.ولم.يتجاوز. %7.من.اإجمالي..ال�سادرات.للعام.1997.
والبالغة.19,151 �ساحنة 
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1997

ويعزى.االإنخفا�س.الم�ستمر.في.حجم.ال�سادرات.بعد.عام.2010.

اأن. منها. اأ�سباب. عدة. الى. بالت�سدير. ا�سرائيل. به. �سمحت. الذي.

الحكومة.االإ�سرائيلية.�سمحت.لثالث.قطاعات.اإنتاجية.هي:.قطاع.

القطاعات. هذه. وتعتبر. الن�سيج. وقطاع. االأثاث. قطاع. و. الزراعة.

في. تمركزت. والأنها. تاريخيا. بالت�سدير. الريادية. القطاعات. من.

الغربية. ال�سفة. واأ�سواق. االإ�سرائيلي. كال�سوق. التقليدية. االأ�سواق.
كما.هو.مو�سح.في.ال�سكل.�سكل.)9( 
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انه.هناك.واجب. االأخذ.بعين.االعتبار. اآخر.يجب. من.جانب.

حيث. الفل�سطيني،. البيت. ترتيب. في. يتمثل. وطني. داخلي.

الوقت. وطول. التعقيد. من. نوع. ت�سهد. االإجراءات. زالت. ال.

توفير. �سرورة. يوؤكد. وهذا. المبررة،. غير. والبيروقراطية.

الفل�سطينية.لدى. ال�سركات. الموحدة.لخدمة. النافذة. خدمة.

الجهات.ذات.العالقة.وهذا.من.�ساأنه.زيادة.الوقت.الم�ستغرق.
الإتمام.االإجراءات.المطلوبة.وفق.الحاجة 

• غياب.�سورة.وا�سحة.حول.مدى.�سالحيات.وقدرات.�سفاراتنا.	
في. االأعمال. وبيئة. الفل�سطيني. للمنتج. للترويج. الخارج. في.

دولة.فل�سطين 

• ال�سورة.ال�سلبية.لدى.غالبية.رجال.االأعمال.في.العالم.وحتى.	
العمل. على. القدرة. حول. المهجر. فل�سطينيي. االأعمال. رجال.
تظهر. ال�سائدة. ال�سورة. اأن. حيث. فل�سطين،. في. واالإ�ستثمار.
االإ�ستثمار. اأو. العمل. يمكن. ال. حرب. منطقة. باأنها. فل�سطين.
رجال. بين. متداولة. خاطئة. معلومات. هناك. واأي�سا. فيها،.
االإ�ستثمار. اآليات. حول. المهجر. فل�سطينيي. وخا�سة. االأعمال.
الى. زيارات. بتنفيذ. المركز. بادر. هنا. ومن. فل�سطين،. في.
الفل�سطينية. الت�سديرية. القدرات. لترويج. الدول. العديد.من.

وبيئة.االأعمال.في.فل�سطين 

• وجود.العديد.من.الت�سارب.في.الروؤية.الواقعية.في.التن�سيق.	
يعمل. محددة. اأهداف. لتحديد. الفل�سطينية. الموؤ�س�سات. بين.

الجميع.على.اإنجازها 

• م�سكلة.منح.تاأ�سيرات.الدخول.لل�سركات.الفل�سطينية.الى.بع�س.	
الدول.مثل.الكويت.وغيرها.من.الدول.تقت�سي.المعالجة.الفورية 

• �سعف.تاأثير.االإتفاقيات.التجارية.المبرمة.مع.الدول.االأخرى.	
والمقايي�س،. بالموا�سفات. متبادل. اعتراف. من. ت�سمله. )بما.
الفل�سطيني. للمنتج. االأ�سواق. تلك. في. التف�سيلية. والمعاملة.
وا�سح.على. ب�سكل. ينعك�س.ذلك. االأمور(،.حيث. وغيرها.من.

حجم.وتنويع.ال�سادرات.الفل�سطينية 

• العامة.	 الموازنة. المخ�س�سة.في. التطويرية. النفقات. �سعف.
.،2016 للعام. الموازنة. م�سودة. وكذلك. .2015 لعام. للدولة.
حيث.مازالت.محدودة.وغير.وا�سحة.في.هذا.الجانب.وهذا.
يوؤكد.زيادة.الدعم.واالإهتمام.بتنمية.ال�سادرات.الفل�سطينية 

• �سعف.فعالية.الرقابة.على.المنتجات.الم�ستوردة.وهذا.يقود.	
الى.�سرورة.تفعيل.عمل.جمعية.حماية.الم�ستهلك 

• الخام.	 المواد. االإنتاج.من. اإ�سرائيل.من.دخول.مدخالت. منع.
– مزدوجة.اال�ستخدام-تحت.ذريعة.اأمنية 

• الى.	 التي.ت�سدر. الفل�سطينية. ال�سركات. العديد.من. ما.زالت.
لل�سركات. المالي. االإلتزام. من. تعاني. االإ�سرائيلي. ال�سوق.

االإ�سرائيلية.تجاهها 

• الم�ستهدفة.	 االأ�سواق. في. الم�ستوطنات. منتجات. تواجد. .
تفعيل. يقت�سي. وهذا. الت�سديرية،. الفل�سطينية. للمنتجات.

الحراك.لمقاطعتها 

التقرير الفني لمجلس إدارة مركز التجارة 
الفلسطيني – بال تريد

للفترة من 1 /1 /2015 ولغاية 31 /12 /2015

ير�سد.التقرير.ال�سنوي.ويوثق.ما.تم.تنفيذه.واإنجازه.من.ن�ساطات.

ولغاية. .1/1/2015 بين. الواقعة. للفترة. رئي�سية. وفعاليات.
31/12/2015،.من.حيث:

ملخ�س.االأداء.ح�سب.اأهداف.عام.2015.الرئي�سة 	 
االإ�ستراتيجية.	  االأهداف. ح�سب. .2015 لعام. اأداء. ملخ�س.

والفرعية.لمركز.التجارة.الفل�سطيني.– بال.تريد.
ق�س�س.النجاح	 

والنتائج. واالأن�سطة. المخرجات. جميع. بتوثيق. المركز. قام.

خالل. ومن. النتائج. على. القائم. المتابعة. نموذج. با�ستخدام.
اإ�ستخدام.اإطار.قيا�س.محدد.بقيم.وبموؤ�سرات.لكل.مخرج .

ملخ�ص الأداء ح�سب اأهداف عام 2015 الرئي�سة
على. . .2015 عام. بداية. منذ. . الفل�سطيني. التجارة. مركز. ركز.
االأ�سا�سية. البدايات. و. العري�سة. الخطوط. . ح�سب. العمل. موا�سلة.
والتي. .،2018 .-2014 . المركز. اإ�ستراتيجية. عليها. �سكلت. التي.
حدد.فيها..الهدفين.العامين.المرجو.الو�سول.لهم..خالل.الخم�س.
.500 �سنوات.القادمة.و.هما.عبارة.عن.زيادة.م�ساهمة.المركز.بـِ.
مليون.دوالر.في.حجم.ال�سادرات.وزيادة.عدد..الم�سّدرين.الجدد.

بـِ.80.م�سّدر.جديد .

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

باأن. الفل�سطيني. التجارة. بمركز. الخا�سة. االإح�سائيات. اأظهرت.

قيمة.ال�سادرات.لل�سركات.التي.�ساركت.في.ن�ساطات.نظمها.مركز.

التجارة.الفل�سطيني.ذات.عالقة.بترويج.وبتنمية.ال�سادرات.بلغت.
حوالي.اربعة.ع�سر.مليون.دوالر.تقربيا 

ع�سر  خم�سة  ودعم  تحديد   :2015 لعام  الثاني  الهدف 
�سركة م�سّدر محتمل �سمن برامج تنمية ال�سادرات

قام.مركز.التجارة.الفل�سطيني.بتحديد.�سبعة.ع�سر.�سركة.من.فئة.

الم�سّدر.المحتمل..واثنان.و.اربعون.�سركة.من.فئة.الم�سدر.الن�سط.

من.بين.ثمانون.�سركة.دخلت.في.برنامج.تقييم.وفق.نموذج.اإدارة.

االأعمال.)Business Management System(.الذي.يقوم.على.

اأداء.ال�سركات.من.النواحي.الت�سويقية.واالإنتاجية. درا�سة.وتحليل.

واالإدارة.خالل.عام.2014.و.عام..2015،.و.تم.العمل.معهم.على.
. BMS.تنفيذ.بع�س.االن�سطة.التطويرية.بناًء.خطط.نموذج
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الهدف اإلستراتيجي األول: العمل بإتجاه تطوير بيئة تنافسية مّمكنة للمّصدرين على المستويين 

المحلي والعالمي، لزيادة نسبة الصادرات في األسواق الجديدة والحالية.  

اأبرز.ما.تم.ا�ستهدافه.خالل.عام.2015.هو.ال�ستات.الفل�سطيني.في.الخارج.حيث.اأن.مركز.التجارة.الفل�سطيني.اإ�ستكمل.العمل.مع.وزارة.

االإقت�ساد.الوطني.ووزارة.الخارجية.وممثلي.القطاع.الخا�س.والجهات.الحكومية.االأخرى.و.بالتعاون.مع.م�ساريع.تنموية.وتطويرية.اأخرى.

وعملوا.جميعا.و.ب�سكل.مكثف.على.عدة.اأ�سعدة.وملفات.كان.لها..اأولوية.نابعة.من.التو�سيات.التي.خل�ست.لها.اأوراق.الموقف.التجارية..لتعزيز.
التوا�سل.مع.موؤ�س�ساتنا.الفل�سطينية.ورجال.االأعمال.الفل�سطينيين.في.ال�ستات.كاإمتداد.اإ�ستراتيجي.للعمل.التنموي.لالإقت�ساد.الفل�سطيني 

.فقد.تم.تنظيم.بعثات.اإ�ستك�سافية.وترويجية.الى.دول.م�ستهدفة.في.االإ�ستراتيجية.الوطنية.للت�سدير.كتركيا،.األمانيا،.الكويت.،.ماليزيا.و.

ال�سويد.،ونبعت.فكرة.البعثات.االإ�ستك�سافية.لما.تعاني.منه.دولة.فل�سطين.من.�سح.في.المعلومات.المتوفرة.لدى.رجال.اأعمال.ال�ستات.واأي�سا.
�سعف.المعلومات.وقنوات.االإت�سال.حول.بيئة.االإ�ستثمار.في.فل�سطين.والقدرات.الت�سديرية.الفل�سطينية 

.والجدول.)5(.يو�سح.البعثات.االإ�ستك�سافية.التي.نظمتها.اإدارة.بال.تريد.بهدف.ترويج.ال�سادرات.الفل�سطينية.الى.هذه.الدول.الم�ستهدفة.
وت�سجيع.االإ�ستثمار.في.فل�سطين.وخا�سة.في.اأو�ساط.رجال.االأعمال.الفل�سطينيين.في.ال�ستات.والموؤ�س�سات.الداعمة.للتجارة 

جدول رقم )5( :  البعثات ال�ستك�سافية و الت�سبيك

 الت�سبيك مع  موؤ�س�سات 
من القطاع الخا�س 

والحكومي  

اإن�ساء.قنوات.تعاون.بين.مجتمع.االأعمال.من.
كال.الجانبين،.وزيادة.حجم.وقيمة.ال�سادرات.
والواردات.بين.البلدين،.وت�سجيع.اال�ستثمار.في.

القطاعات.الواعدة.في.فل�سطين 

الت�سبيك مع عدد من 
ال�سركات الفل�سطينية 
في ال�ستات  و�سركات 

�سياحية تركية 

تم.البدء.بخطوات.اأولية.ال�ستك�ساف.طرق.اختراق.
ال�سوق.التركي.وخ�سو�سا.ال�سياحة.وال�سياحة.

الدينية

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

الت�سبيك مع عدد من 
ال�سركات الفل�سطينية 

في ال�ستات 

ت�سبيك مع عدد من 
رجال العمال  و�سيدات 

العمال في ال�ستات

نقا�س.وحوار.مع.الجانب.الكويتي.الختراق.ال�سوق.
الكويتي.وخ�سو�سا.لمنتج.التمور-المجهول.

الفل�سطيني

اإن.قاعدة.ال�سراكة.وروح.الفريق.الواحد.هي.من.االأهداف.التي.كر�ست..لها.اإدارة.بال.تريد.جهودها.واأهدافها.وتجلى.ذلك.عبر.ت�سكيل.

الفريق.الفني.الوطني.لدرا�سة.وتقييم.االإتفاقيات.التجارية.وواقع.العالقات.التجارية.بين.فل�سطين.والدول.الم�ستهدفة.،وذلك.من.خالل.

منا�سرة.القطاع.الخا�س.و.طرح.الأوراق.موقف.هدفت.الى.تعزيز.العالقات.التجارية.بين.دولة.فل�سطين.والدول.الم�ستهدفة.و.عك�س.م�سالح.
واأولويات.القطاع.الخا�س.في.الق�سايا.ذات.العالقة.ببيئة.االأعمال.،وتنمية.ال�سادرات.وفتح.الأ�سواق.جديدة. 
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اإن.هذا.العام..يعد.عاما.اإ�ستثنائي.و.مليء.باالإنجازات.فاأكبر.اأنجاز.كان.بت�سكيل.فريق.وطني.فني.يهدف.الى.اإ�سراك.كافة.الجهات.ذات.

العالقة.في.تقييم.اإتفاقيات.وتفاهمات.تجارية.عدة.،.فتم.اإعداد.الدرا�سات.التقييمية.ذات.العالقة.بكل.من.).الكويت.،.الجزائر.،.ماليزيا.

اأوراق.موقف.تتعلق.بكل.دولة..عك�ست.بدورها.اأهم.متطلبات.القطاع.الخا�س.الفل�سطيني.لزيادة.وت�سهيل. ،.رو�سيا.و.اليابان(.ونتج.عنها.

ال�سادرات.الفل�سطينية.الي.هذه.الدول. ..ولم.يتوقف.االأمر.على.ذلك.فقط.بل.تم.عر�س.اأوراق.الموقف..على.القطاعين.العام..والخا�س.

�سمن.�سل�سلة.من.ور�سات.العمل.بهدف.اإعتماد.االأوراق.والتوافق.عليها.في.خطوة.�سكلت.اطارا.فاعال.لمناق�سة.الكثير.من.الق�سايا.ذات.

العالقة.بالتحديات.التي.تواجهها.عملية.الت�سدير.للدول.الم�ستهدفة.وفي.هذا.ال�سدد.تم.عقد.موؤتمر.طرح.خالله.الموقف.الفل�سطيني.تجاه.
واقع.الت�سدير.والتبادل.التجاري.مع.هذه.الدول. 

وخالل..عام.2015.تم.تنفيذ.بعثة.منا�سرة.الى.االأردن.كخطوة.تنفيذية.لتو�سيات.النتائج.التي.خل�ست.لها.ورقة.الموقف.الخا�سة.بالق�سايا.

التي.تتعلق.بالتبادل.التجاري.مع.االأردن .وتم.خالل.البعثة.عقد.لقاء.مع..الموؤ�س�سة.االأردنية.لتطوير.الم�ساريع.االإقت�سادية..وتم.مناق�سة.اأبرز.

االأمور.والتي.تمثلت.باالإ�ستراتيجية.الوطنية.للت�سدير.وما.ي�سبو.اإليه.القطاع.الخا�س.الفل�سطيني .وتم.العمل.عل.تفعيل.�سادرات.الخدمات.

الفل�سطينية.وكذلك.ت�سهيل.التجارة.عبر.االأردن،.وتم.االإتفاق.على.تجديد.مذكرة.التفاهم.بين.هذه.الموؤ�س�سة.ومركز.التجارة.الفل�سطيني.

تعزيز. اإطار. بروك�سل.�سمن. اإلى. وتح�سيد. ت�سبيك. بعثة. تنفيذ. اأي�سًا. تم. االأردن. بعثة. واإلى.جانب. العالقة،. االأمور.ذات. كافة. ت�سمل. بحيث.

العالقات.مع.الموؤ�س�سات.التجارية.في.االتحاد.االأوروبي.وبالتحديد.الموؤ�س�سات.التي.تعنى.بالم�ساعدات.التجارية..لدعم.تنفيذ.االإ�ستراتيجية.
الوطنية.للت�سدير،.ودعم.القطاع.الخا�س.ب�سكل.عام 

جدول رقم )6( : التفاقيات و ا	وراق الموقف التجارية التي تم تقييمها وعر�سها و متابعتها خالل عام 2014-2015

�سنة 
ال�سدار

ا�سم التفاقية او ورقة 
حجم ال�سادرات عام نوع ال�سوقالموقف

2014

ان�سطة تتعلق بال�سيا�سات 
وتح�سين البيئة ال�ستثمارية 

لفل�سطين

2014

بعثة.منا�سرة.وت�سبيك66،303،000$�سوق حالي الردن 

11،052،000$�سوق حاليال�سعودية 

3،005،000$�سوق م�ستهدفةتركيا 
بعثة.ترويج.وت�سبيك.مع.ال�ستات.

الفل�سطيني

502،000$�سوق م�ستهدفكندا 

11،980،000$�سوق م�ستهدفالوليات المتحدة المريكية 

14،197،000$�سوق حاليالمارات العربية المتحدة

اإتفاقية ال�سراكة المرحلية 
مع التحاد الوربي

�سوق م�ستهدف
بعثة.منا�سرة.و.ت�سبيك.-بروك�سل،.
بعثة.المانيا.للترويج.والت�سبيك.مع.

ال�ستات.الفل�سطيني

بعثة.منا�سرة.وت�سبيك564،000$�سوق م�ستهدفماليزيا

2015

226،000$�سوق م�ستهدفاليابان

810،000$�سوق جديدالجزائر

8،975،000$�سوق م�ستهدفالكويت
بعثة.ترويج.وت�سبيك.مع.ال�ستات.

الفل�سطيني

808،000$�سوق م�ستهدفرو�سيا

200،000$*ا�سواق جديدةميرك�سور

*..قيمة.ال�سادرات.التي.�سجلت.فقط.لعام.2012.لدول.الميرك�سور.ح�سب.ورقة.الموقف

swaary
Inserted Text
ً

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
إ

swaary
Inserted Text
و

swaary
Cross-Out
إلى

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
إ

swaary
Inserted Text
ً

swaary
Inserted Text
ً

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
إ

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
،

swaary
Cross-Out

swaary
Inserted Text
لإ



35 34

2015التقرير السنوي

الهدف االستراتيجي الثاني: زيادة عدد المصدرين وتنمية قدرات الشركات الفلسطينية المصدرة. 

اإن.النهج.االإ�ستراتيجي.الحالي.المطبق.مكن.مركز.التجارة.الفل�سطيني.خالل.عام.2015.من.موا�سلة.تطبيق.االإ�ستراتيجية.للعام.الثاني.

2015،.حيث.تم.التركيز.على. 2014.والتي.بنى.عليها.الخطة.التنفيذية.لعام. على.التوالي.م�ستفيدا.من.النتائج.التي.حققها.خالل.عام.
تقديم.خدمات.تتعلق.بتنمية.ال�سادرات.والمعلومات.التجارية.لل�سركات.ح�سب.االأ�سواق.والقطاعات.ذات.القدرة.الت�سديرية.الم�ستهدفة 

ال�سكل.رقم.)12(.يظهر.عدد.االن�سطة.التي.تم.تنفيذها.مع.ال�سركات.بهدف.تطوير.قدراتهم.نحو.الت�سدير،.فخالل.عام.2015.ا�ستكمل.

المركز.وب�سكل.تدريجي.العمل.على.خلق.وت�سجيع.ثقافة.الت�سدير.بين.ال�سركات.الفل�سطينية.مع.تركيز.خا�س.على.قطاعات.ذات.االأولوية.

التي.تم.تحديدها.في.الخطة.الوطنية.للت�سدير.وخطة.المركز.لل�سنوات.الخم�س.القادمة .وبهذا.الخ�سو�س.تم.تطوير.خدمات.تعمل.على.

80.�سركة.فل�سطينية.وت�سنيفهم... تطوير.قدرات.ال�سركات.على.الت�سدير.وت�ساعد.االقت�ساد.الفل�سطيني.على.تنمية.ال�سادرات،.وتقييم.

وو�سع.خطة.تطويرية.لكل.�سركة.من.اجل.رفع.م�ستوى.قدرتهم.الت�سديرية.لم�ستويات.اعلى.في.الم�ستقبل.با�ستخدام.منهجية.هرم.الت�سدير .
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�سكل رقم )12( :  نوع وعدد ان�سطة التطوير وتنمية ال�سادرات التي قدمت لل�سركات خالل عام 2015

و.قد.�ساهمت.المنهجية.الجديدة.المتبعة.في.ت�سنيف.ال�سركات.و.تحديد.احتياجاتها.باالعتماد.على.هرم.الت�سدير.فوزعت.ال�سركات.على.

خم�س.مجموعات.ت�سم.كل.مجموعة.حوالي.20.�سركة.وتم.توزيعها.على..م�ساريع.تنموية.تت�سمن.كل.مجموعة.نوع.من.التو�سيات.الم�ستركة.

التي.وافقت.ال�سركات.على.تنفيذها.مثل.التدريب.اأو.الم�ساركة.في.معر�س .اإذ.�ساركت.مجموعة.من.المجموعات.التي.تتعلق.بقطاع.الحجر.
و.الرخام.في.معر�س.الخم�سة.الكبار.في.الكويت.وحققت.اأكثر.من.مليون.و.مئتي.األف.دوالر.اأمريكي.حجم.�سفقات.مع.�سركات.اجنبية .

جدول رقم )6( :  ن�ساطات التنمية التي تخ�س كل مجموعة �سركات

الحالةالن�ساطالمجموعة
معر�س.الخم�سة.الكبارن�ساط.ترويجي.المجموعة رقم واحد 
.قيد.العمل.من.طرف.الممول.درا�سة.�سوق.ال�سعودية.المجموعة رقم اإثنين 
.قيد.العمل.من.طرف.الممول.تدريب.في.مجال.الت�سويق.المجموعة رقم ثالث 
.قيد.العمل.من.طرف.الممول.تدريب.في.مجال.الت�سويقالمجموعة رقم ا	ربعة 

.قيد.العمل.من.طرف.الممول.تطوير.خط.انتاج.للتمورالمجموعة رقم خم�سة 
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م�سروع. الى. �سركة. ع�سرة. ثالث. تقديم. تم. ذلك. الى. باالإ�سافة.

مجاالت. عدة. في. فني. دعم. تقديم. . اأجل. من. الهولندي. الخبير.

جودة. تح�سين. خطط. و. للمنتجات. ت�سويقية. خطط. منها. متنوعة.

للمنتجات.باالأخ�س.المنتوجات.الزراعية،.وب�سبب.التكلفة.العالية.

للم�ستفيدين. المعرفة. لنقل. الم�سروع. التحتية.هدف. البنية. و�سوء.

عبر.الخبراء.في.مجاالت.جديدة.غير.متاحة.لل�سركات..في.الدول.

النامية،.وبمتابعة.المو�سوع.مع.ال�سركاء.الم�ساركين.في.الم�سروع.

الهولندي.فقد.تم.م�ساعدة.�سبع.�سركات.في.مجال.الت�سويق.ومجال.

الفليك�سو. نظام. ح�سب. الحديثة. الطباعة. مجال. في. و. الترويج.
... )Flexo-Printing(

المعلومات. ن�سبة.عدد.طلب. 2015.زيادة.مرتفعة.في. و�سهد.عام.

التجارية.حول.االأ�سواق.الم�ستهدفة..مقارنة.مع.عام.2014،.وت�سير.

المركز.. خدمات. تحققه. الذي. الكبير. التاأثير. الى. الزيادة. هذه.

لل�سركات.الفل�سطينية.وتاأثير.المركز.بزيادة.الوعي.عند.ال�سركات.

اأ�ساليب. تح�سين. في. وقيمتها. المعلومات. الأهمية. اإدراكها. في.

زيادة. في. المركز. عمل. كما. .، بال�سركات. المتعلقة. الت�سدير.

المعرفة.االإقت�سادية..ل�سركات.حول.معدل.وحجم.طلب.المنتجات.
في.االأ�سواق.الم�ستهدفة 

من. وا�سعة. مجموعة. بتغطية. في. كبير. نجاح. .2015 عام. و�سهد.

الخدمات.المعلومات.التجارية.التي.تتعلق.بالتدابير.غير.الجمركية.

وتوفير.مجموعة.من.المعلومات.االح�سائية.و.باالإ�سافة.لالأدوات.

و�ساهمت. . عالمية،. معلومات. وم�سادر. بيانات. وقواعد. التحليلية.

حول. التجارية. المعلومات. طلبات. عدد. بزيادة. االجراءات. هذه.

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

ال�س�ق.م��س�ع الدرا�سة
الواليات.المتحدة.االمريكية.التمور

االمارات.العربية.المتحدةالجبنة.
م�سرالجلود.واالحذية
المانياالجلود.واالحذية
ال�سعوديةالجلود.واالحذية
الجزائرالجلود.واالحذية
االردنالجلود.واالحذية
كوريا.الجنوبيةالحجر.والرخام
رومانياالحجر.والرخام
رو�سياالحجر.والرخام
الت�سيكالحجر.والرخام

الواليات.المتحدة.االمريكية.الزيوت.والدهون..
ايطالياال�سوكوالتة.والمرا�س.الكيميائية

كنداالمزروعات.واالأغذية.المعلبة
فرن�ساالمزروعات.واالأغذية.المعلبة
بريطانياالمزروعات.واالأغذية.المعلبة
الواليات.المتحدة.االمريكية.المزروعات.واالأغذية.المعلبة
المانياالمزروعات.واالأغذية.المعلبة
ال�سعوديةالمزروعات.واالأغذية.المعلبة
االمارات.العربية.المتحدةالمزروعات.واالأغذية.المعلبة

االردنزيت.الزيتون.والعنب.والطماطم

االأ�سواق.الم�ستهدفة.باأكثر.من.�سعف.عدد.الطلبات.مقارنة.مع.عام.

2014،.وت�سير.هذه.الزيادة.الى.تاأثر.الكبير.الذي.تحققه.خدمات.

المركز.على.ال�سركات.الفل�سطينية.وحجم.اإدراك.ال�سركات.الأهمية.

المعلومات.واهمية.وقيمتها.في.تح�سين.ا�ساليب.الت�سدير.المتعلقة.

ومتطلبات. الت�سدير. باإجراءات. معرفتهم. وزيادة. بال�سركات.

خالل. ان. المتابعة. نتائج. اظهرت. الم�ستهدفة . اال�سواق. اختراق.

عام.2015.بلغت.التقارير.والردود.حول.ا�ستف�سارات.العمالء.عن.

المعلومات.التجارية.والتدابير.غير.الجمركية.الت�سديرية.حوالي.

معلومات. من. طلبه. تم. ما. مجموع. كانت. بينما. ورد،. تقرير. .69

34.طلب.معلومات. 2014.حوالي. العمالء.خالل. تجارية.من.قبل.

تجارية.وبلغت.ن�سبة.الزيادة.في.طلب.المعلومات.حوالي.40 %..من.
قبل.العمالء.خالل.عام.2015 .

2014 2015

69

34

�سكل.رقم)13(.:.عدد.طلبات.المعلومات.التجارية.بين.عام.
2014.و2015.

.21 من. باأكثر. العمالء. بتزويد. المركز. قام. .،2015 عام. وخالل.

م�ستهدفة.. ا�سواق. في. محددة. قطاعات. او. منتجات. حول. درا�سة.
وجديدة.ح�سب.الجدول.رقم.)7( ..
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الهدف االستراتيجي الثالث: تحويل فرص السوق العالمية الى صادرات فلسطينية مستدامة. 

لالأن�سطة. التخطيط.الممنهج. في. المركز.. ولتطبيق.اإ�ستراتيجية.

التجارية.وتنفيذها.بمهنية.عالية،.فقد.تم.اإ�سراك.موؤ�س�سات.القطاع.

ح�سب. الت�سديرية. الفر�س. وجهات. حول. معهم. الت�ساور. الخا�س.و.

على. معهم. االإتفاق. تم. و. للت�سدير. الوطنية. الخطة. عليه. ن�ست. ما.

اإ�ستهداف.عدد.من.المعار�س.الدولية.و.البعثات.التجارية.خالل.عام.

2015.ح�سب.ما.هو.مو�سح.بالجدول.اأدناه،.و.ب�سكل.عام.فاإن.م�ساركة.

مركز.التجارة.في.المعار�س.والمحافل.التجارية.العالمية.بالت�ساميم.

في. ال�سركات. رغبة. ملحوظ. وب�سكل. اأثرت. الع�سرية.والحديثة.

الم�ساركة.في.عدد.من.االأن�سطة.التجارية.من.خالل.مركز.التجارة.

�ساركت. التي. لل�سركات. ال�سادرات. بلغت.مجموع. وقد. الفل�سطيني،.

في.المعار�س.ب�سكل.مبا�سر.مع.مركز.التجارة.الفل�سطيني.تحقيق.ما.

قدره.14.مليون.دوالر.امريكي.تم.ت�سديرها.عبر.�سفقات..مبا�سرة.
وعقود.تم.توقيعها.خالل.العام 

جدول رقم )7( :  جدول با	�سماء المعار�س و البعثات التجارية 
التي نظمت خالل عام 2015

المعار�ص البعثات عام 2015

الم�ساركينالقطاع ا�سم الحدث التجاري

4االع�ساب.والخ�سرواتبعثة.امريكا

8احذية.وجلودبعثة.اإيطاليا

15�سياحةبعثة.تركيا

معر�س.الخم�س.الكبار.
-الكويت

4حجر.ورخام

معر�س.ال�سرق.االو�سط.
-دبي

7حجر.ورخام

معر�س.حالل.\.ماليزيا
غذاء.ومنتجات.

10زراعية

معر�س.غذاء.الخليج.
\.دبي

غذاء.ومنتجات.
زراعية

11

معر�س.�سناعات.المعر�س.المحلي
وطنية.

50

بعثة.الن�سيج.لرجال.
اعمال.غزة

17ن�سيج.ومالب�س

بعثة.تجار.ال�سفة.
لالأثاث

17اأثاث

التجارية. الفر�س. بتحويل. يعنى. الثالث. االإ�ستراتيجي. الهدف. اإن.

فر�س. الى. الت�سديرية. االأن�سطة. في. الم�ساركون. يجدها. التي.

العمل. تم. الهدف. ذلك. تحقيق. اأجل. ومن. م�ستدامة،. ت�سديرية.

بتحديد. التجارة. مركز. طواقم. قبل. من. ودقيق. ممنهج. ب�سكل.

اال�سواق. هذه. الختراق. الجيد. التخطيط. و. الم�ستهدفة. اال�سواق.

.2014 عبر.الم�ساركة.في.المعار�س.البعثات.التجارية.منذ.العام.

اأن. والزال.العمل.على.هذا.المنوال.متوا�سل.لغاية.االن،.ويالحظ.

مع. مقارنة. .2015 عام. تمت.خالل. التي. التجارية. االأن�سطة. عدد.

2014.تقريبا.العدد.نف�سه.واأي�سا.نف�س.عدد.الم�ساركين.مما.ي�سير.

ان.اإن.الموؤ�س�سة.تحافظ.على.م�ستوى.الخدمات.الجيد .

10 10

143 146

2014 2015 


�سكل رقم.)14(:.عدد ال�سركات الم�ساركة في المعار�س والبعثات 
التجارية خالل عام.2014 -.2015

اأو. لل�سركات.الم�ساركة.في.المعار�س. النتائج.االخيرة. اأظهرت. وكما.

اإخترقت. قد. ال�سركات. من. عدد. هناك. اأن. تبين. التجارية. البعثات.

بالن�سبة.لهم.مما. اأ�سواق.جديدة. تعد. و. االأولى. للمرة. اأ�سواق.جديدة.

االإ�ستراتيجية. الخطة. و. لل�سادرات. الوطنية. الخطة. اأن. على. ي�سير.

اإختراق. نحو.تحقيق. ثابتة. ت�سير.بخطى. الفل�سطيني. التجارة. لمركز.

القطاعات. من. لعدد. االأمد. طويل. ب�سكل. و. الم�ستهدفة. لالأ�سواق.

الواعدة ..و.يظهر.الجدول.اأدناه.البلدان.التي.تم.الت�سدير.لها.خالل.

الفل�سطيني. التجارة. مركز. لن�ساطات. نتيجة. واختراقها. .2015 عام.
بلغ.ثمانية.ع�سر.�سوق.دولي .

جدول رقم )8(: الدول التي تم اختراقت عام 2015 ل	ول مرة، 
ح�سب القطاع

ال�س�اق الجديدة المخترقة خالل 2014 - 2015القطاع.

....نيوزيالنداماليزيااإندوني�سياتمور

حجر.
ورخام

قطرالكويت
�سلطنة.
عمان

ماليزياكندا�سنغافورة

منتجات.
زراعية

الكويتالبحرين.ماليزيا
�سلطنة.
عمان

..ماليزيا

منتجات.
غذائية.

......قطر

منظفات.
و�سابون

.....الكويتالعراق
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زيادة الحركة التجارية الداخلية بين ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة:

منذ.اللحظة.االأولى.لل�سماح.للمنتجات.بالبيع.في.ال�سفة.الغربية،.

هذا. في. فاعاًل. بدورًا. تريد. بال. الفل�سطيني. التجارة. مركز. قام.
التوجه.وذلك.من.خالل.عدة.اأن�سطة.اأهمها:

• تنظيم لقاء ثنائي بين منتجي وم�سدري الخياطة 	
ال�سفة  من  وم�ست�ردين  غزة  قطاع  من  والن�سيج 

الغربية:
نظم.مركز.التجارة.الفل�سطيني.بال.تريد.في.مار�س.2015.لقاء.
اإقت�سادي.ي�سم.العديد.من.اأ�سحاب.م�سانع.الن�سيج.والمالب�س.
لمنتجات. م�سوقين. وتجار. �سركاء. غزة.و. قطاع. في. العاملة.
ال�سوق. يحتاجه. لما. توجيههم. بهدف. وذلك. والن�سيج. المالب�س.
زيادة. اأجل. واأي�سا.من. والمن�سوجات. المالب�س. اإنتاج. من.قطاع.
.6 نجحت. حيث. المحلي. ال�سوق. في. الوطنية. المنتجات. ح�سة.
�سركات.م�ساركة.في.تنفيذ.�سفقات.بيع.مبا�سر.وقد.بلغت.قيمة.
ال�سفقات.التي.تمت.حتى.نهاية.عام.2015.ت�سعة.ماليين.�سيكل.

تقريبًا 

• تنظيم لقاء ثنائي بين م�سّدري ومنتجي قطاع غزة 	
العاملين في  قطاع الأثاث:

منتدى. مع. بالتعاون. تريد،. بال. الفل�سطيني. التجارة. مركز. نظم.

لقاء. الخ�سبية،. ال�سناعات. واتحاد. .، لالأعمال. الدولي. فل�سطين.

قطاع.غزة. والمكتبي.من. المنزلي. االأثاث. وم�سوقي. منتجي. ي�سم.

وال�سفة.الغربية.لتفعيل.العالقات.التجارية.بينها.بعد.نحو.ثماني.
�سنوات.من.توقفها.بفعل.الح�سار.المفرو�س.على.القطاع .

حيث.تخلل.هذا.الن�ساط.التعرف.على.�سناعة.االأثاث.في.قطاع.غزة.

ال�سفة. لم�ستوردي. ميدانية. جولة. عمل. تم. حيث. منتجاتها. واأهم.

الغربية.على.م�سانع.االأثاث.في.قطاع.غزة،.مما.انعك�س.ذلك.على.

فتح.عالقات.جديدة.وتبادل.داخلي.اأثر.في.حجم.المبيعات،.هذا.

وو�سلت.مبيعات.قطاع.االأثاث.من.قطاع.غزة.اإلى.ال�سفة.الغربية.
بحوالي.�سبعة.ماليين.�سيكل.تقريبا 

كما.يو�سح.الر�سم.البياني.اأدناه.اأن.عام.2015.قد.�سهد.عودة.لحركة.

ن�سطة.في.التبادل.التجاري.بين.ال�سفة.وقطاع.غزة.وازدادت.الن�سبة.

اأي�سا. البياني. 2014،.كما.ي�سير.الر�سم. 19 %.مقارنة.بعام. بحوالي.

غزة. قطاع. من. الخارجية. االأ�سواق. الى. ال�سادرات. ن�سبة. اأن. الى.

بعثة. الى. ذلك. ويعوز. .2014 بعام. مقارنة. .% 17 بحوالي. ازدادت.

االإمارات.لقطاع.الخ�سروات.والفواكه.الذي.نظم.عبر.مركز.التجارة.
الفل�سطيني.– بال.تريد.قبل.عام.2015 .


%  54


% 24


% 22

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

وت�سير.البيانات.في.الجدول.التالي..الى.اأن.هناك.زيادة.ملحوظة.في.

عدد.ال�ساحنات.الم�سّدرة.الى.ال�سفة.الغربية.واالأ�سواق.الخارجية.

2015.وبالتحديد.�سادرات.قطاع.الخ�سروات.ومنتجات. في.عام.

قطاعي.االأثاث.والن�سيج.،وال.�سك.اأن.الن�ساطات.التجارية.التي.تم.

تنظيمها.عبر.مركز.التجارة.الفل�سطيني.لقطاعي.الن�سيج.واالأثاث.

بين.تجار.ال�سفة.و.تجار.قطاع.غزة.لها.االأثر.االأكبر.في.زيادة.عدد.
ال�ساحنات.التي.تخرج.من.القطاع .

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

ال�سفة الغربية
الإجمالي دي�سمبرنوفمبراكتوبر�سبتمبراغ�سط�سيوليويونيومايوابريلمار�سفبرايريناير 

الثاث 
7681010653444168والخ�ساب

المالب�س 
والن�سيج 
وال�سجاد

11424323343333

120455000320..القرطا�سية
الفواكه 

6644431738172030327385111576والخ�سروات

14265424300334ال�سماك
 ............ 

7555583757343445428192121731الإجمالي 
 ............ 

ال�س�اق الخارجية
 دي�سمبرنوفمبراكتوبر�سبتمبراغ�سط�سيوليويونيومايوابريلمار�سفبرايريناير 

ال	ثاث 
1...........1والخ�ساب

الفواكه 
125542248262856322438300والخ�سروات

              
135542248262856322438301الإجمالي 

 ............ 

ا�سرائيل
 دي�سمبرنوفمبراكتوبر�سبتمبراغ�سط�سيوليويونيومايوابريلمار�سفبرايريناير 

9156..15193024312512..البندورة
7697841018141497..الباذنجان
1.........1..ال�سماك

حديد 
6203226.........الخردة

0023253931392922243455321الإجمالي 
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معارض، جوالت وبعثات تجارية

فل�سطين.في.عدد. دولة. تريد.م�ساركة. بال. الفل�سطيني-. التجارة. نظم.مركز.

من.المعار�س.الدولية،.كما.ونظم.عدد.من.البعثات.والجوالت.التجارية.خالل.
العام.2015 .

Gulfood 2015 معرض الخليج لألغذية

الخليج. الكندية.)GAC(.في.معر�س. العالمية. ال�سوؤون. بال�سراكة.مع. فل�سطين. دولة. تريد.م�ساركة. بال. الفل�سطيني-. التجارة. نظم.مركز.

لالأغذية.Gulfood.2015،.الذي.اقيم.في.دبي،.االمارات.العربية.المتحدة.خالل.الفترة.08 -.12.�سباط.2015 .حيث.�ساركت.11.�سركة.

فل�سطينية.تمثل.قطاع.ال�سناعات.الغذائية.والزراعية؛.»طيبات.االمارات.للت�سويق،.م�سنع.بوظة.االرز،.نخيل.فل�سطين.لال�ستثمار.الزراعي،.

ال�سلوى.للمنتوجات.الغذائية،.االر�س.للمنتوجات.الزراعية.الفل�سطينية،.الجبريني.لالألبان.والمواد.الغذائية،.مجموعة.�سنقرط.العالمية،.
الريف.لال�ستثمار.والت�سويق.الزراعي،.الفل�سطينية.لل�سادرات.– بال.�سيركل�س،.بنك.الطعام.الفل�سطيني،.و�سركة.معا�سر.رمانة.الحديثة« 
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 GDS ومعرض الحذاء الدولي

العالمية. ال�سوؤون. مع. وبال�سراكة. الفل�سطينية. الجلدية. ال�سناعات. اتحاد. مع. التام. وبالتعاون. تريد. بال. الفل�سطيني-. التجارة. نظم.مركز.

الكندية.)GAC(.لقاءات.اعمال.ثنائية.بين.�سركات.فل�سطينية.والمانية.على.هام�س.معر�س.الحذاء.الدولي.GDS.في.دو�سلدورف،.المانيا.

خالل.الفترة.4 - 6.�سباط.2015 .وتمثلت.الم�ساركة.الفل�سطينية.ب.9.من.كبرى.ال�سركات.الفل�سطينية.العاملة.في.قطاع.االحذية.والجلود؛.

دوناتيال. لالأحذية،. باري�س. برج. لالأحذية،. لالأحذية،.كمل. لالأحذية،.داف. اأي. تي. لالأحذية،.جي. الفوؤاد. لالأحذية،. الخالد. لالأحذية،. دانا.
لالأحذية،.و�سركة.رالي.لالأحذية .

المعرض الدولي لألغذية الحالل/ ماليزيا 2015

نظم.مركز.التجارة.الفل�سطيني-.بال.تريد.بال�سراكة.مع.ال�سوؤون.العالمية.الكندية.)GAC(.وبالتعاون.مع.برنامج.االمم.المتحدة.االنمائي.

UNDP.م�ساركة.دولة.فل�سطين.في.المعر�س.الدولي.لالأغذية.الحالل.»الثاني.ع�سر«.في.العا�سمة.الماليزية.كوااللمبور.خالل.الفترة.الواقعة.ما.

بين.04-01.ني�سان.2015 .بهدف.تعزيز.تواجد.المنتج.الفل�سطيني.في.ال�سوق.الماليزي.واال�سواق.المجاورة.ا�سافة.الى.فتح.ا�سواق.جديدة 

وتمثلت.الم�ساركة.الفل�سطينية.في.المعر�س.في.ع�سر.�سركات،.تمثل.قطاع.المواد.الغذائية.والزراعية.من.زيت.الزيتون،.االغذية.التقليدية.

الفل�سطينية،.التمور،.�سابون.زيت.الزيتون.وم�ستح�سرات.التجميل،.�سركة.طيبات.االمارات.للت�سويق،.�سركة.االر�س.للمنتوجات.الزراعية.

العادلة،.�سركة. للتجارة. نابل�س.لل�سابون،.�سركة.كنعان. الفل�سطينية.لل�سادرات،.�سركة. ال�سركة. العالمية،. الفل�سطينية،.مجموعة.�سنقرط.
الحثناوي.للتجارة.العامة،.ال�سركة.الزراعية.التكنو.كيماوية،.�سركة.الق�سراوي.التجارية.ال�سناعية،.الجمعية.التعاونية.لع�سر.الزيتون– تل 
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معرض الخمسة الكبار  Big 5 Show  في الكويت
لل�سركات. نوعها. من. االولى. الم�ساركة. الفل�سطيني،. اال�سواق. تطوير. برنامج. مع. بال�سراكة. تريد،. بال. الفل�سطيني–  التجارة. مركز. نظم.
Big 5 Show.وهو.المعر�س.الدولي.المخت�س.بالمواد.االن�سائية،. الفل�سطينية.�سمن.قطاع.الحجر.والرخام.في.معر�س.الخم�سة.الكبار.

والذي.عقد.في.الكويت.في.الفترة.الواقعة.ما.بين.16-14.ايلول.2015 .

وتمثلت.الم�ساركة.الفل�سطينية.في.المعر�س.في.اأربع.�سركات.فل�سطينية؛.�سركة.حاليقة.للرخام.والجرانيت،.�سركة.�سهيل.وال�ساحب.للحجر.

والرخام،.�سركة.الوليد.�ستون،.�سركة.ات�س.ال.القد�س.للحجر.والرخام،.وكان.قد.�سهد.الجناح.الفل�سطيني.اقباال.متميزا.من.قبل.الم�ساركين.
والزائرين.للمعر�س .

Middle East Stone 2015  معرض حجر الشرق االوسط

�سهد.معر�س.حجر.ال�سرق.االو�سط.Middle East Stone..2015.ح�سول.�سركتني.فل�سطينيتني.هما.�سركة.فنون.لنحت.احلجر.وجمموعة.

احجار.القد�س.العمرانية.على.مراتب.عالية.الأف�سل.ت�سميم.لالأجنحة،.حيث.مت.اختيار.ال�سركتني.من.بني.230.�سركة.ميثلون.ما.يقارب.22.
دولة.م�ساركة .

وكان.قد.نظم.مركز.التجارة.الفل�سطيني-.بال.تريد.بالتعاون.مع.احتاد.احلجر.والرخام.الفل�سطيني.وبال�سراكة.مع.الوكالة.االمريكية.للتنمية.

.Middle.من.خالل.م�سروع.كومبيت،.م�ساركة.نخبة.من.ال�سركات.املتخ�س�سة.يف.�سناعة.احلجر.والرخام.يف.معر�س.حجر.ال�سرق.االو�سط

East Stone 2015،.خالل.الفرتة.الواقعة.ما.بني.18-.21.ايار.2015 .وهدفت.امل�ساركة.الفل�سطينية.يف.هذا.املعر�س.اىل.تعزيز.تواجد.

الفل�سطينية.عامة.ومنتجات.احلجر. ال�سوق.اخلليجي.واال�سواق.املجاورة.ا�سافة.اىل.فتح.ا�سواق.جديدة.للمنتجات. الفل�سطيني.يف. املنتج.

والرخام.خا�سة .ومتثلت.م�ساركة.دولة.فل�سطني.يف.املعر�س.املتخ�س�س.باحلجر.والرخام.يف.منطقة.اخلليج.العربي،.والذي.يقام.للمرة.

االوىل.يف.املنطقة.يف.�سبع.�سركات؛.�سركة.جمموعة.احجار.القد�س-.العمرانية،.�سركة.فنون.لنحت.احلجر،.�سركة.احلاليقة.للرخام،.�سركة.

ات�س.ال.القد�س.للحجر.والرخام،.�سركة.يبو�س.للحجر،.�سركة.االتكال.الع�سرية.للحجر،.�سركة.�سباأ.لال�ستثمارات.ال�سناعية،.ا�سافة.اىل.
�سركتني.زائرتني.هما؛.�سركة.ا�سوار.للحجر،.ال�سركة.الرائدة.لال�ستثمار .

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.والموؤ�س�سات.الفل�سطينية.الى.ماليزيا .حيث.هدفت.الزيارة.بمجملها.الى.و�سع.الم�سوؤولين.في.
�سورة.االأو�ساع.التجارية.وال�سياحية.واالقت�سادية.في.فل�سطين،.والمعيقات.التي.تواجه.دولة.فل�سطين.،.كما.تخللها.خلق.اآليات.عمل.لموا�سلة.
تعزيز.وتطوير.العالقات.التجارية.بين.البلدين،.وقد.تم.االتفاق.على.درا�سة.بع�س.الطروحات.واأ�ساليب.واأنظمة.االأعمال.التجارية.المعمول.

بها.في.ماليزيا،.بهدف.اال�ستفادة.منها.لتطوير.االأو�ساع.التجارية.في.دولة.فل�سطين 
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ورشة عمل اقتصادية في سفارة دولة فلسطين في المانيا
احت�سنت.�سفارة.دولة.فل�سطين.في.المانيا،.بح�سور.العديد.من.رجال.االعمال.الفل�سطينيين.المقيمين.في.المانيا.وبع�س.الدول.المجاورة،.
وكان.قد.تم. ور�سة.عمل.بعنوان.“ماال.تعرفه.عن.فل�سطين-الفر�س.اال�ستثمارية.والت�سديرية،.محركات.للنمو.واالزدهار.في.فل�سطين” .
تنظيم.هذه.الور�سة.في.اطار.زيارة.الى.المانيا.قام.بها.مركز.التجارة.الفل�سطيني-.بال.تريد.وهيئة.ت�سجيع.اال�ستثمار.الفل�سطينية.بم�ساركة.
وزارة.الخارجية.الفل�سطينية.وبال�سراكة.مع.برنامج.تطوير.اال�سواق.الفل�سطينية.خالل.الفترة.الواقعة.ما.بين.17-16.ت�سرين.ثاني. 2016
وخالل.هذه.الزيارة.تم.عر�س.فيلم.�سرح.واقع.ال�سناعات.المختلفة.في.فل�سطين.بدايًة.بم�ستوى.جودتها.وكفاءتها.والمراكز.التي.تح�سلت.

عليها.المنتجات.الفل�سطينية.في.القطاعات.ال�سناعية.المختلفة.ما.اهلها.الى.الو�سول.الى.العديد.من.اال�سواق.العربية.واالوروبية 

بعثة تجارية فلسطينية الى تركيا 
بهدف.تعزيز.الروابط.الفل�سطينية.مع.رجال.االأعمال.الفل�سطينيين.في.ال�ستات،.نظم.مركز.التجارة.الفل�سطيني-.بال.تريد.وهيئة.ت�سجيع.
االأ�سواق. وبالتعاون.مع.منتدى.�سيدات.االعمال.من.خالل.برنامج.تطوير. الخارجية. ال�سوؤون. وبال�سراكة.مع.وزارة. الفل�سطينية. اال�ستثمار.
الفل�سطينية.PMDP.بعثة.الى.تركيا.خالل.على.مدار.يومين.02.-.03.اب.2015.وذلك.تحت.رعاية.كريمة.من.�سفير.دولة.فل�سطين.في..

تركيا.وبال�سراكة.مع.اتحاد.رجال.االعمال.الفل�سطيني.التركي 

تركيا،. للتجارة.في. الداعمة. والموؤ�س�سات. ال�ستات. في. الفل�سطينيين. االعمال. التوا�سل.مع.رجال. تعزيز. الى. البعثة.تحديدا. وهدفت.هذه.

ا�سافة.الى.تعزيز.اوا�سر.التعاون.مع.الموؤ�س�سات.ال�سريكة.والموؤ�س�سات.الم�ساركة.ودعم.االقت�ساد.الفل�سطيني.من.خالل.تنمية.وترويج.
ال�سادرات.الفل�سطينية.الى.الدول.الم�ستهدفة.وت�سجيع.اال�ستثمار.في.فل�سطين 
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بعثة تجارية الى الكويت
بهدف.تعزيز.الروابط.الفل�سطينية.وتفعيل.التوا�سل.مع.رجال.االأعمال.الفل�سطينيين.في.ال�ستات.والموؤ�س�سات.الداعمة.للتجارة.في.الكويت،.
PIPA.وبال�سراكة.مع. وت�سجيع.اال�ستثمار.في.فل�سطين،.نظم.مركز.التجارة.الفل�سطيني-.بال.تريد.وهيئة.ت�سجيع.اال�ستثمار.الفل�سطينية.
برنامج.تطوير.اال�سواق.PMDP.ووزارة.ال�سوؤون.الخارجية.وبالتعاون.مع.منتدى.�سيدات.االأعمال.ور�ستي.عمل.في..الكويت.في.30.ت�سرين.

الثاني.2015 ..

وتميزت.ور�ستي.العمل.اللتين.تم.عقدهما.بح�سور.قوي.لرجال.االأعمال.من.ذوي.الخبرة.الوا�سعة.وممثلون.عن.�سركات.وا�ستثمارات.هامة،.

فل�سطين. في. اال�ستثمار. وبيئة. المختلفة. القطاعات. في. الفل�سطينية. الت�سديرية. القدرات. حول. الحقيقية. ال�سورة. في. و�سعهم. تم. حيث.
والمحفزات.اال�ستثمارية.التي.ي�سملها.قانون.ت�سجيع.اال�ستثمار.الفل�سطيني.االخير 

الهدف االستراتيجي الرابع : بناء قدرات مركز 
الخدمات  تقديم  في  الفلسطيني  التجارة 

لتلبية حاجة الشركات وقطاع األعمال. 

لدعم. . الداخلية. قدراته. بناء. . التوالي. على. الثانية. ل�سنة. . وا�سل.

دليل. اعتماد. تم. حيث. المختلفة،.. المركز. اهداف. و. خدمات.

للغة. ترجمته. و. الموظفين. اجراءات. دليل. و. . المالية. اجراءات.

العربية.باالإ�سافة.لتدريب.عدد.من.الموظفين.في.برامج.تدريبية..

نماذج. اإن�ساء. تم. حيث. . الدوائر،. احتياجات. على. بناء. محددة.

اداء. موؤ�سرات. واأدرجت. المركز،. لموظفين. جديدة. اداء. تقييم.

رئي�سية.ح�سب.اخت�سا�س.كل.دائرة. كما.اجري.م�سح.حول.ر�سى.

الن�سف. خالل. عليهم. نتائجه. عر�س. تم. .، العمل. في. الموظفين.

التي. التو�سيات. . .وتم.تحديد.مجموعة.من. الحالي،. للعام. الثاني.

�ستوا�سل.دائرة.الخدمات.و.العناية.بال�سركات.متابعتها.من.اجل.
تح�سبن.ر�سى.الموظفين.خالل.الفترة.القادمة ..

.وفي.نهاية.عام.2015.اأجريت.م�سح.ا�ستق�سائية.للعمالء.لقيا�س.

اال�ستراتيجية. اإطالق. منذ. المقدمة. الخدمات. ر�ساهم.عن. مدى.

الجديدة.للمركز...واظهرت.النتائج.ان.ن�سبة.ر�سى.عمالء.المركز.

من.االع�ساء.وغير.االع�ساء.و�سلت.الى.اأكثر.من.80 %،.وهذا.موؤ�سر.

جيد.على.ان.المركز.ي�سير.في.خطى.ثابتة.نحو.تحقيق.اهداف.ما.

هو.مطلوب.من.المركز.ح�سب.الخطة.الوطنية.للت�سدير،.ويوا�سل.

االع�ساء. م�ساركة. بغية. منتظمة. ميدانية. زيارات. عقد. المركز.

بتوجهات.المركز.اال�ستراتيجية.ون�سر.االنجازات.واطالعهم.عن.
قرب.عن.االن�سطة.المختلفة .

االعالم. و�سائل. عبر. ون�سرها. ن�ساطاته. تغطية. المركز. ووا�سل.

والتوا�سل.االجتماعي.المختلفة.من.اجل.الو�سول.لكبر.عدد.ممكن.

من.�سركات.القطاع.الخا�س.وذلك.لهدف.ن�سر.والوعي.حول.دور.

الفل�سطيني.بتنموية.االقت�ساد.الوطني.وخ�سو�سا. مركز.التجارة.
قطاع.ال�سادرات “

أهم األحداث والنشاطات االقتصادية 
خالل عام 2015

فلسطين في معرض اكسبو ميالنو 2015
عالمي. اإقت�سادي. حدث. في. متميزًا. ح�سورًا. فل�سطين. �سجلت.
يكاد.يكون.االأهم.واالأكثر.جاذبية.على.م�ستوى.العالم.بعد.اأن.كلل.
.2015 ميالن. اك�سبو. معر�س. في. فل�سطين. دولة. م�ساركة. نجاح.
والذي.احت�سنته.مدينة.ميالن.االإيطالية.في.الفترة.ما.بين.اآيار-.
2015 .فكانت.م�ساركة.دولة.فل�سطين.في. ت�سرين.االأول.من.عام.
معر�س.اك�سبو.ميالن.2015.بعد.تكليف.ر�سمي.من.مجل�س.الوزراء.
هذه. باإدارة. تريد. بال. الفل�سطيني-. التجارة. لمركز. الفل�سطيني.
الم�ساركة.من.اأجل.التاأكيد.على.وجود.دولة.فل�سطينية.الم�ستقلة،.
وتعود.اأهمية..هذا.المعر�س.العالمي.كونه.منبرًا.مهّمًا.قدمنا.فيه.
وبكل.فخر.ثقافة.وح�سارة.فن.وتاريخ.ال�سعب.الفل�سطيني.العريق.
التي. فلكلورية. و. الثقافية. الفعاليات. من. مجموعة. خالل. من.
اإمتدت.على.مدار.�ستة.اأ�سهر،.ا�ستطاعت.و�سع.دولة.فل�سطين.على.

الخارطة.االإقت�سادية.العالمية.الى.جانب.148.دولة.م�ساركة ..

الجناح.الفل�سطيني.في.المعر�س
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ف�ي  فلس�طين  دول�ة  مش�اركة  أهمي�ة 
معرض اكسبو ميالن 2015

العالمية.-  االأحداث. اأهم. اأحد. في. فل�سطين. دولة. تواجدت.
الموؤثرة 

و�سياحيًا.-  وثقافيًا. وح�ساريًا. تاريخيًا. فل�سطين. ترويج. تم.
واقت�ساديا.من.خالل.اأن�سطة.ثقافية.فلكلورية. 

اإبراز.الوجه.الح�ساري.لل�سعب.الفل�سطيني - 

وم�ساهمة.-  قطاعاته. بكافة. الفل�سطيني. االأقت�ساد. اإبراز. . .
القطاع.الخا�س.الفل�سطيني.الريادي.في.نموه 

ال�سورة.-  وتغيير. لالإ�ستثمار. اآمنة. كبيئة. فل�سطين. اإظهار. .
النمطية.ال�سائدة 

فكرة المشاركة
خالل. من. الفل�سطينية. للم�ساركة. الرئي�سية. الفكرة. حددت.
“فل�سطين:. بـ. كلماته. خطت. ح�ساري. ثقافي. طابع. ذو. �سعار.
 Palestine; Old as”كثمارها فتية. الزيتون،. ك�سجرة. عريقة.
يهدف. ال�سعار. وكان. .،””Olive Tree; Young as Olive fruit

باختالف. الفل�سطيني. المواطن. اإرتباط. باإظهار. قوية. ب�سورة.

من. باأر�سه. . �سواء. على.حد. والعمرية. االإجتماعية. وفئاته. اأطيافه.

ال�سعب. تجذر. تعتبر. التي. الزيتون. ب�سجرة. الوثيق. اإرتباطه. خالل.

الفل�سطيني.باأر�سه.ووجوده.واأي�سا.هي.م�سدرًا.مهمًا.ي�ستلهم.منه.

والفنية. االأدبية. الثقافية،. مواّدهم. معظم. �سناعة. الفل�سطينيون.

مجموعة. عليه. وترتكز. حوله. تدور. اأ�سا�سيًا. محورًا. وتعد. كما. .،

ب�سناعتها. فل�سطين. ت�ستهر. التي. الفل�سطينية. ال�سناعات. من.
وت�سَدرها.الى.العديد.من.دول.العالم 

كما.واأظهرت.الفكرة.الرئي�سية.اأ�ساليب.العمران.المتبعة.في.فل�سطين.والتي.ت�سكل.نموذجًا.ح�ساريًا.يمزج.ما.بين.البناء.ال�سرقي.العريق.
واالأ�ساليب.الحديثة.الم�ستخدمة.في.البناء.والتي.تتوافق.ومقايي�س.العمران.الحديثة 

اليابانيين. الخبراء. من. ح�سب.مجموعة. العالم. في. زيتون. �سجرة. اأقدم. تعد. التي. البدوي. �سجرة. وجود. تعزيز. تم. ذلك. الى. وباالإ�سافة.
واالأوروبيين.الذي.توقعوا.عمرها.ما.بين.5000-4000.عام.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�سميم.وت�سغيل.جناح.م�ساحته.250.م2.لمدة.�ستة.اأ�سهر.على.اأر�سية.المعر�س.يليق..باإ�ستقبال.
الوفود.الر�سمية.وال�سخ�سيات.ال�سيا�سية،.االإقت�سادية.واالإعتبارية.وجمهور.المعر�س.لترويج.دولة.فل�سطين.الفتية.وترويج.روايتها.االأ�سيلة.
اإ�سافة. التي.تتوافق.في.تفا�سيلها.وتاريخ.العالم.الحديث،.اي�سًا.تم.عر�س.وبيع.مجموعة.كبيرة.من.الحرف.اليدوية.فل�سطينية.المن�ساأ .
الى.ترويج.الطعام.الفل�سطيني.من.خالل.تخ�سي�س.م�ساحة.للمطبخ.الفل�سطيني.والذي.قّدم.لمرتاديه.مجموعة.من.االأطباق.الفل�سطينية.

ال�سعبية.و.التراثية.المتميزة 

األنشطة التي تم تنظيمها ضمن فعاليات جناح دولة فلسطين في اكسبو ميالن 2015
حر�سًا.منه.على.اإظهار.الجانب.الم�سرق.والح�ساري.للع�سب.الفل�سطيني.فقد.قام.مركز.التجارة.الفل�سطيني-.بال.تريد.وعلى.مدار.�ستة.
اأ�سهر.بتنظيم.باقة.من.الفعاليات.الثقافية،.الفنية.والتراثية.الفل�سطينية.والتي.القت.اإقبال.وح�سور.كبيرين.تجاوزا.جميع.التوقعات،.حيث.

�سدح.العلم.الفل�سطيني.وفي.اأكثر.

واأروقة. م�سارح. على. منا�سبة. من.

الفعاليات. هذه. وقوبلت. المعر�س.

منقطع. معنوي. بدعم. جميعها.

النظير.من.جمهور.االك�سبو.الذي.

وغنى. الفل�سطينية. الدبكة. رق�س.

وهتف.لحرية.واإ�ستقالل.فل�سطين .
تمثلت.هذه.الفعاليات.في.ما.يلي:-

3.عرو�س.لفرقة. الن�ساط ال	ول:.

اإدوارد. لمعهد. .التابعة. ني�سان

�سعيد-.و�سالت.مو�سيقية.وغنائية.
فلكلورية
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الن�ساط الثاني:.عر�سان.لفرقة.و�ساح.للرق�س.ال�سعبي-.دبكة.�سعبية.ورق�س.فلكلوري

.

الن�ساط الثالث:.اأ�سبوع.ال�سياحة-.ت�سمن.هذا.االأ�سبوع.مجموعة.من.الفعاليات:-

.

بزيارة. فل�سطيني. وفد. راأ�س. على. ال�سياحة. وزيرة. معالي. وقامت.

و. الفل�سطيني . ال�سياحة. قطاع. حول. عمل. ور�سة. في. والم�ساركة.

اإ�ستعرا�سات.ك�سفية.قدمتها.فرقة.ك�سافة.النادي. تم.عر�س.اربع.

وفي. المعر�س. اأر�س. على. �ساحور. بيت. العربي-. االأرثودوك�سي.
�ساحة.كاتدرائية.ال.»دومو«.ال�سهيرة.و�سط.مدينة.ميالن .

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

اإ�ستقبال.ر�سمي.للوفد.الفل�سطيني.برئا�سة.معالي.نائب.رئي�س.  1
العلم. ورفع. فل�سطين. دولة. رئي�س. لفخامة. ممثاًل. الوزراء.

والن�سيد.الوطني.الفل�سطيني 
عر�س.فني.فلكلوري.راق�س.لفرقة.الفنون.ال�سعبية   2
فل�سطينيين.  3 لم�سورين. فوتوغرافية. �سور. معر�س. اإفتتاح.

يعك�س.حياة.الفل�سطينيين.في.االأر�س.المحتلة 
اإجتماع.اأعمال.�سارك.فيه.الوفد.الفل�سطيني.وممثلي.البلديات.  4

والغرف.التجارية.من.الجانب.االإيطالي 

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

.200 من. اأكثر. بح�سور. المراأة-. اأ�سبوع. ال�ساد�س:  الن�ساط 

�سخ�سية.ن�سوية.تم.عر�س.خاللها.عدة.فيديوهات.تبرز.دور.المراأة.

االأعمال. وقطاع. الفل�سطيني. المجتمع. في. الريادي. الفل�سطينية.
بالتعاون.وال�سراكة.مع.منتدى.�سيدات.االأعمال.الفل�سطيني 

فرقة. .- �سعبية. ودبكة. مو�سيقية. فنية. اأم�سية. ال�سابع:  الن�ساط 
البعث.العربي..

الن�ساط الثامن:.حفل.غنائي.للفنان.محمد.ع�ساف.خ�س�س.ريعه.
لم�ساعدة.اأطفال.فل�سطين.في.مخيم.اليرموك.
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در الفلسطيني  أسبوع المصِّ
جاءت.فكرة.»اأ�سبوع.الم�سدر.الفل�سطيني«.كاأحد.المبادرات.والفعاليات.التي.نظمها.مركز.التجارة.الفل�سطيني-.بال.تريد.تحت.رعاية.دولة.
رئي�س.الوزراء.الفل�سطيني.الدكتور.رامي.الحمد.اهلل،.�سمن.م�سروع.تنمية.ال�سادرات.الفل�سطينية..بدعم.من.ال�سوؤون.العالمية.الكندية.
)GAC(.وبالتعاون.مع.برنامج.االأمم.المتحدة.االإنمائي.)UNDP(.وبرنامج.تطوير.ال�سوق.الفل�سطيني.)PMDP(.وبرعاية.كريمة.من.ال�سركة.

العربية.الفل�سطينية.لالأ�ستثمار.)ايبك( .

.تعتبر.فعالية.اأ�سبوع.الم�سّدر.الفل�سطيني.والتي.تم.تنفيذها.على.مدار.3.اأيام.متتالية.هي.الفعالية.االأولى.من.نوعها.في.فل�سطين،.كونها.

اأي�سًا. واإنما. الفل�سطيني. المنتج. على. فقط. لي�س. التعرف. الى. واالأجانب. العرب. والم�ستثمرين. التجاريين. ال�سركاء. اأمام. الفر�سة. اأتاحت.

من. والذي. الم�ستهدفة،. االأ�سواق. اإحتياجات. وتلبية. التطور. على. وقدرتها. الفل�سطينية. ال�سركات. واإمكانيات. الفل�سطينية. العمل. بيئة. على.

�ساأنه.الم�ساهمة.ب�سكل.فاعل.في.تعزيز.الثقة.بين.ال�سركات.الفل�سطينية.وال�سركاء.التجاريين،.الحاليين.والم�ستهدفين،.العاملين.في.تلك.
االأ�سواق،.وزيادة.فر�س.بناء.�سراكات.وعالقات.تجارية.معهم.على.المدى.الطويل 

أهداف تنظيم أسبوع المصّدر الفلسطيني
هدف.تنظيم.اأ�سبوع.الم�سّدر.الفل�سطيني.ب�سكل.اأ�سا�سي.الى.الم�ساهمة.في.خلق.ثقافة.الت�سدير.في.فل�سطين.وت�سليط.ال�سوء.على.اإنجازات.
المنتج. وتمكين. الفل�سطينية. الم�ستدامة. االإقت�سادية. التنمية. في. رئي�سية. كقوة. ال�سادرات. وت�سجيع. الفل�سطينية. الم�سّدرة. ال�سركات.
الفل�سطيني.من.اإ�ستهداف.االأ�سواق.االإقليمية.والعالمية.ب�سكل.اإ�ستراتيجي.وتعزيز.ال�سورة.االإيجابية.للمنتجات.الفل�سطينية.والم�ساهمة.في.

التنمية.االإقت�سادية.الفل�سطينية 

األنشطة التي تم تنظيمها ضمن أسبوع المصّدر الفلسطيني
ت�سمنت.فعاليات.اأ�سبوع.الم�سدر.الفل�سطيني؛.اإفتتاح.حفل.االإطالق.تحت.رعاية.وح�سور.دولة.رئي�س.الوزراء.د .رامي.الحمد.اهلل،.وبح�سور.
اإدارة.بال.تريد.ابراهيم.برهم،.وممثل.االإتحاد.االأوروبي.لدى.فل�سطين.راألف.طراف،.وممثلة.كندا.لدى.ال�سلطة.الفل�سطينية. رئي�س.مجل�س.
كاثرين.فيريه.فري�سيت،.وممثلي.القطاع.الخا�س.الفل�سطيني.وعدد.من.ال�سخ�سيات.االإعتبارية.والر�سمية،.ترافق.معه.على.مدار.الثالثة.اأيام.
معر�س.ال�سناعات.الفل�سطينية.الإظهار.المنتجات.الفل�سطينية.باأبهى.�سورة،.اإ�سافة.الى.عقد.ثالثة.منتديات.حوار.اإ�ستهدفت.الم�سّدريين.
الحاليين.والمحتملين.والقطاعين.العام.والخا�س.وال�سحفيين؛.تناولت.الجل�سة.االأولى.مو�سوع.اأهمية.ال�سادرات.كقوة.دافعة.لبناء.اإقت�ساد.
فل�سطيني.م�ستدام،.فيما.تناولت.الجل�سة.الثانية.من.منتديات.الحوار.مو�سوع.كيفية.خلق.بيئة.مواتية.للت�سدير.في.فل�سطين،.وناق�ست.الجل�سة.
الثالثة.من.منتديات.الحوار.مو�سوع.دور.االإعالم.في.تغيير.ال�سورة.النمطية.عن.فل�سطين .وت�سمن.اأ�سبوع.الم�سّدر.الفل�سطيني.في.يومه.االأول.
در.الفل�سطيني.للعام.2015 .كما.ت�سمن.اأ�سبوع.الم�سّدر.في.يوميه.الثاني.والثالث.جوالت.اإعالمية.لعدد.من.المعالم. حفل.توزيع.جائزة.الم�سِّ
االأثرية.والتاريخية،.اإ�سافة.الى.زيارات.ميدانية.الى.عدد.من.الم�سانع.وال�سركات.الفل�سطينية.الواقعة.في.مدن.ال�سفة.الغربية،.ترافقه.عدد.

من.االأن�سطة.الترويجية.واللقاءات.االإعالمية.مع.و�سائل.اإعالم.محلية.وعالمية.والتي.عملت.على.تغطية.الفعاليات.محليا.وعالميا 
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إنجازات وأرقام
ار.�ستون.لالإ�ستثمارات. توجت.عدد.من.ال�سركات.الفل�سطينية.الم�سّدرة.من.فئات.اإقت�سادية.مختلفة.بجوائز.تكريمية،.حيث.توجت.�سركة.ن�سّ
ر.فل�سطين. ر.العام.لفل�سطين.للعام.2015،.فيما.حازت.�سركة.رويال.ال�سناعية.التجارية.بجائزة.م�سدِّ والتعهدات.العامة،.بجائزة.الم�سدِّ
الزراعي. القطاع. فئة. 2015.من. للعام. فل�سطين. ر. بجائزة.م�سدِّ الزراعية. بال.غاردنز. و�سركة. ال�سناعي،. القطاع. فئة. 2015.من. للعام.
ر.فل�سطين.للعام.2015.من.فئة..تكنولوجيا.المعلومات،.وكانت.قد. وال�سناعات.الزراعية،.وحازت.�سركة.Unit one ICT.بجائزة.م�سدِّ
منحت.�سهادات.تقدير.للتميز.عن.فئة.م�سّدرين.واعدين.لكل.من.�سركة.فنون.للحجر.المنحوت.والرخام،.�سركة.الحجاز.لل�سوكوالتة،.وعن.

فئة.�سيدات.االأعمال.لكل.من.�سركة.بيت.ال�سابون.الفل�سطيني،.م�سغل.الهناء .

درة.منتجاتها.وخدماتها.في.معر�س.ال�سناعات.الفل�سطينية.ترويجا.للقطاعات. وتخلل.الن�ساط.معر�س.عر�ست.64.�سركة.فل�سطينية.م�سِّ

االإقت�سادية.الفل�سطينية.التي.تم.اإظهارها.في.اأبهى.�سورة.و�سمن.فعاليات.اأ�سبوع.الم�سّدر.بح�سور.ما.يقارب.400.�سخ�س.بين.م�سّدرين.

و�سارك. ح�سر. فيما. والعالمية،. المحلية. وال�سحافة. واالأكاديمي. والخا�س. العام. القطاعين. عن. وممثلين. محتملين. وم�سّدرين. حاليين.

11.�سيدة.ورجل.اأعمال.من.ال�ستات.اللذين.تم.دعوتهم.لزيارة.فل�سطين.والم�ساركة.في.اأ�سبوع.الم�سّدر.الفل�سطيني .ا�سافة.الى.ح�سور.

وم�ساركة.22.�سحافي.عالمي.في.الفعالية.الى.جانب.اأكثر.من.50.�سحافي.محلي .

قصص النجاح لعام 2015

فل�سطين عريقة ك�سجرة الزيت�ن، فتية كثمارها

ح�س�ر م�سه�د لفل�سطين في ي�مها ال�طني في معر�ص اك�سب� ميالن 2015

�سهد.العام.2015.يوما.وطنيا.لدولة.فل�سطين.في.مدينة.ميالن،.ايطاليا.�سمن.فعاليات.معر�س.اك�سبو.ميالن.2015،.وت�سمنت.فعاليات.

19/09/2015.افتتاحا.ر�سميا.بح�سور.الوفدين.الفل�سطيني.وااليطالي،.ومعر�سا.ل�سور. اليوم.الوطني.والتي.تمت.على.مدار.يوم.واحد.

وفرقة. ال�سعبية. الفنون. فرقة. قدمها. وراق�سة. غنائية. فنية. الى.عرو�س. ا�سافة. الفل�سطيني. والواقع. والثقافة. التاريخ. تعك�س. فوتوغرافية.
الثالثي.جبران 

وهدف.تنظيم.اليوم.الوطني.لدولة.فل�سطين.في.معر�س.اك�سبو.ميالن.2015.اإلى.ترويج.فل�سطين.ح�ساريا.واقت�ساديا.وثقافيا.و�سياحيا،.

بما.يكر�س.ح�سورها.على.الخارطة.العالمية،.وي�ساهم.في.تغيير.ال�سورة.النمطية.ال�سائدة.عن.فل�سطين.واالقت�ساد.الفل�سطيني .وقد.تميز.

تنظيم.هذه.الم�ساركة.والتي.جاءت.تحت.�سعار.“فل�سطين،.عريقة.ك�سجرة.الزيتون،.فتية.كثمارها” بم�ساركة.كافة.االطراف.ذات.العالقة.

من.القطاعين.العام.والخا�س،.حيث.تم.تنظيمها.بم�ساركة.وفد.فل�سطيني.رفيع.الم�ستوى.تراأ�سه.نائب.رئي�س.الوزراء،.وزير.الثقافة.د .زياد.

ابو.عمرو،.ووزيرة.االقت�ساد.الوطني.عبير.عودة،.و�سفير.دولة.فل�سطين.في.ايطاليا.د .مي.كيلة،.والمفو�س.العام.لدولة.فل�سطين.في.معر�س.

اك�سبو.ميالن.ابراهيم.برهم،.وممثلي.الوزارات.والموؤ�س�سات.ال�سريكة؛.وزارة.االقت�ساد.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�سناعات.الفل�سطينية 

لأول مرة في فل�سطين خالل 2015

تكريم �سركات فل�سطينية بجائزة »م�سدر فل�سطين للعام 2015«

قام.مركز.التجارة.الفل�سطيني-.بال.تريد.بتنظيم.ا�سبوع.الم�سدر.الفل�سطيني.2015،.الفعالية.االولى.من.نوعها.في.فل�سطين،.بال�سراكة.

اال�سواق. تطوير. برنامج. مع. االنمائي.)UNDP(.وبالتعاون. المتحدة. االمم. برنامج. مع. .)GAC(.وبالتعاون. الكندية العالمية. ال�سوؤون. مع.

والذي. الن�ساط. هذا. ويهدف. )ايبك( . المحدودة. لال�ستثمار. الفل�سطينية. العربية. ال�سركة. من. كريمة. .وبرعاية. )PMDP(الفل�سطيني

وتمكين. الفل�سطينية. ال�سادرات. تنمية. الى. الثاني. ت�سرين. .25 .-23 بين. ما. الواقعة. الفترة. متتالية.خالل. ايام. .3 مدار. على. تنفيذه. تم.

التجاريين. ال�سركاء. اأمام. الفر�سة. اتاحة. الى. ا�ستراتيجي،.ا�سافة. ب�سكل. والعالمية. االإقليمية. االأ�سواق. ا�ستهداف. الفل�سطيني.من. المنتج.

والم�ستثمرين.العرب.واالأجانب.الى.التعرف.لي�س.فقط.على.المنتج.الفل�سطيني.واإنما.اأي�سًا.على.بيئة.العمل.الفل�سطينية.واإمكانيات.ال�سركات.
الفل�سطينية.وقدرتها.على.التطور.وتلبية.احتياجات.االأ�سواق.الم�ستهدفة 
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من. عدد. بتتويج. الفل�سطيني. الم�سدر. ا�سبوع. فعاليات. وتكللت.

مختلفة. اقت�سادية. فئات. من. ة. الم�سدر. الفل�سطينية. ال�سركات.

لال�ستثمارات. �ستون. ن�سار. �سركة. توجت. حيث. تكريمية،. بجوائز.

فل�سطين. ر. م�سدِّ بجائزة. الفائزة. ال�سركة. العامة،. والتعهدات.

للعام.2015.– م�سدر.العام،.فيما.حازت.�سركة.رويال.ال�سناعية.

القطاع. فئة. من. .2015 للعام. فل�سطين. ر. م�سدِّ بجائزة. التجارية.

ر.فل�سطين. ال�سناعي،.و�سركة.بال.غاردنز.الزراعية.بجائزة.م�سدِّ

الزراعية،. وال�سناعات. الزراعي. القطاع. فئة. من. .2015 للعام.

للعام. فل�سطين. ر. م�سدِّ .بجائزة. Unit one ICT. �سركة وحازت.

2015.من.فئة..تكنولوجيا.المعلومات،.فيما.توجت.في.الوقت.ذاته.

منحت.�سهادات.تقدير.للتميز.كم�سدرين.واعدين.لكل.من.�سركة.

فنون.للحجر.المنحوت.والرخام،.�سركة.الحجاز..لل�سوكوالتة،.وعن.

الفل�سطيني،. ال�سابون. بيت. �سركة. من. لكل. االعمال. �سيدات. فئة.
م�سغل.الهناء 

تحقيق ازدهار تق�ده ال�سادرات، �سنع في فل�سطين

حفال لإطالق ال�ستراتيجية ال�طنية الولى للت�سدير

2015.حفل.اإطالق.اال�ستراتيجية.الوطنية.للت�سدير. �سجل.العام.

التي.و�سعت.الخطط.الالزمة.لرفع.حجم.ال�سادرات.الفل�سطينية.

الخم�س. لالأعوام. .% 13 يبلغ. �سنوي. نمو. وبمعدل. .% 67 بن�سبة.

القادمة .وت�ستهدف.اال�ستراتيجية.تحقيق.ازدهار.تقوده.�سادات،.

�سنع.في.فل�سطين.والعمل.على.اندماج.االقت�ساد.الفل�سطيني.مع.

االقت�ساديات.االإقليمية.والعالمية،.وتعزيز.بيئة.االعمال.وتمكينها.

من.خالل.�سيا�سة.وبيئة.تنظيمية.داعمة.لالبتكار.واال�ستثمار.في.

االأ�سواق. لتنويع. الم�سدرين. وبناء.قدرات.قطاع. الت�سدير،. قطاع.
الدولية.واختراقها 

القطاعات. للت�سدير. الوطنية. اال�ستراتيجية. حددت. قد. وكانت.

تكنولوجيا. والرخام،. الحجر. اأولوية:”  ذات. كقطاعات. التالية.

والخ�سار. الفواكه. االأثاث،. الزيتون،. زيت. ال�سياحة،. المعلومات،.

اإ�سافة. وغيرها،. واالأحذية. والجلود. الطبية،. واالأع�ساب. الطازجة.

اإدارة. المعلومات،. مثل. لال�ستراتيجية. الم�ستركة. القطاعات. اإلى.

الجودة،.الخدمات.اللوج�ستية،.والو�سول.اإلى.التمويل،.ولم.ت�ستبعد.

اال�ستراتيجية.ال�سركات.الواعدة.ذات.القدرة.الت�سديرية.في.كافة.

اال�ستراتيجية. اعداد. تميز. وقد. االأخرى . االقت�سادية. القطاعات.

من. العالقة. ذات. االطراف. كافة. بم�ساركة. وتنفيذها. الوطنية.

حيث. المدني،. والمجتمع. االأكاديمي. والخا�س. العام. القطاعات.

تم.اعدادها.بال�سراكة.التامة.بين.وزارة.االقت�ساد.الوطني.ومركز.

الدولي. التجارة. مركز. وباإ�سراف. تريد. الفل�سطيني-بال. التجارة.
وبتمويل.من.االتحاد.االأوروبي 

والخا�ص  العام  القطاعين  وحقيقية،  تامة  ب�سراكة 
مع  التجاري  التبادل  لتعزيز  م�قف  اوراق  يعدان 

ال�س�اق الم�ستهدفة

وتعزيزا. الفل�سطينية،. ال�سادرات. تنمية. على. العمل. خ�سم. في.

لل�سراكة.الحقيقية،.وا�ستكماال.لجهود.مركز.التجارة.الفل�سطيني-.

بال.تريد.وبال�سراكة.مع.وزارة.االقت�ساد.والموؤ�س�سات.ذات.العالقة.

مع. التجارية. والتفاهمات. االتفاقيات. تقييم. على. القطاعين. من.

الدول.االأخرى،.تم.عقد.لقاءات.متتالية.للفريق.الوطني.من.اجل.

التقييمية. الدرا�سات. ومراجعة. العالقة. ذات. االأمور. كافة. بحث.

على. الوطني. الفريق. با�سم. طرحها. ثم. ومن. المواقف. واوراق.

ال�سركات.والموؤ�س�سات.االأخرى.�سمن.ور�سات. اأو�سع.ي�سمل. نطاق.

عمل.متتالية،.كما.تم.التح�سير.الجماعي.من.قبل.اأع�ساء.الفريق.

لموؤتمرات.اإطالق.ابرز.نتائج.الدرا�سات.واأوراق.الموقف .وتمخ�س.

عن.عمل.الفريق.عدة.درا�سات.تقييمية.واوراق.موقف.بهدف.تعزيز.

الكويت،. الجزائر،. .( التالية. الدول. من. كل. مع. التجاري. التبادل.

القطاع. متطلبات. اأهم. بدورها. عك�ست. التي. واليابان(. ماليزيا.

الى. الفل�سطينية. ال�سادرات. وت�سهيل. لزيادة. الفل�سطيني. الخا�س.
هذه.الدول 

تمهيدا لقب�ل فل�سطين في ع�س�ية مجل�ص الزيت�ن الدولي

الحتفال بتخريج الفريقين ال�طني للتذوق والم�ساند له

المنتجين. من. الفل�سطيني. االأخ�سر. “الذهب. م�سروع. �سمن.

بال. الفل�سطيني-. التجارة. مركز. احتفل. الم�ستهلكين”  اإلى.

الفل�سطينية. والمقايي�س. الموا�سفات. موؤ�س�سة. مع. بالتعاون. تريد.

البريطانية. اوك�سفام. وموؤ�س�سة. الفل�سطينية. الزراعية. واالإغاثة.

ومركز.اأبحاث.االأرا�سي.وبال�سراكة.مع.االتحاد.االوروبي،.بتخريج..

تمهيدا. له. والم�ساند. الزيتون. زيت. لتذوق. الوطني. الفريقين.
الن�سمام.فل�سطين.لع�سوية.مجل�س.الزيتون.الدولي 

جرت. التدريبية. الور�سات. من. �سل�سلة. عقد. بعد. االحتفال. وجاء.

اهلل،. برام. الزراعية. االغاثة. مقر. في. تدريبي. يوم. .15 مدار. على.

اع�ساء. هم. ع�سوا. .17 منهم. ومتدربة. متدرب. .30 وبم�ساركة.

بهدف. الم�ساندة. الفريق. ي�سكلون. ع�سوا. و13. الوطني،. الفريق.
تعزيز.كفاءة.فريق.تذوق.زيت.الزيتون.الوطني 

االأمن. تح�سين. في. الم�ساهمة. الى. باالأ�سا�س. الم�سروع. وهدف.

ودعم. بحماية. يتعلق. بما. خا�سة. المعي�سة. �سبل. وحماية. الغذائي.

وتعزيز. الفل�سطينية،. االأرا�سي. في. والمنتجين. المزارعين. �سغار.

وتدريب. واالإنتاجية. الجودة. زيادة. اإلى. باالإ�سافة. المراأة. دور.
الجمعيات.التعاونية.والمزارعين 

بعد ثماني �سن�ات من النقطاع الق�سري بين ال�سفة وغزة

لقاًء بين منتجي وم�س�قي منتجات المالب�ص في ال�سفة
�سهد.العام.2015.لقاء.يعد.االأول.منذ.ما.قبل.الح�سار.المفرو�س.
على.غزة،.واعتبر.بداية.توا�سل.فعلي.بين.�سوقي.غزة.وال�سفة.بعد.
انقطاع.ق�سري.دام.بينهما.لنحو.ثماني.�سنوات.من.الح�سار،.حيث.
كان.قد.نظم.مركز.التجارة.الفل�سطيني-.بال.تريد.لقاء.اعمال.ثنائية..
في.رام.اهلل.�سم.اأ�سحاب.م�سانع.الن�سيج.والمالب�س.العاملة.في.
قطاع.غزة.مع.�سركاء.وتجار.م�سوقين.لمنتجات.المالب�س.والن�سيج.
الفل�سطينية. الم�سانع. تمكين. بهدف. وذلك. الغربية،. ال�سفة. في.
وفي. غزة،. قطاع. في. والمن�سوجات. المالب�س. انتاج. في. والعاملة.
المحلية،.حيث. ال�سوق. في. الوطنية. المنتجات. زيادة.ح�سة. اطار.
تميز.هذا.اللقاء.باإبرام.العديد.من.ال�سفقات.التجارية.تقدر.باأكثر.

من.ن�سف.مليون.�سيكل 

بهدف دعم �سيدات و�ساحبات العمال

مركز التجارة الفل�سطيني- بال تريد ومنتدى �سيدات 
العمال ي�قعان مذكرة تفاهم

التجارة. مركز. وقع. التامة. وال�سراكة. الدائم. التعاون. اطار. في.

تفاهم. مذكرة. االعمال. �سيدات. ومنتدى. تريد. بال. الفل�سطيني-.

التعاون. �سبل. تعزيز. الى. باالأ�سا�س. المذكرة. بينهم .وهدفت. فيما.

ت�سديرية. تناف�سية. بيئة. وتطوير. بناء. بهدف. الطرفين. بين.

الفل�سطينية. والتجارية. ال�سناعية. لالأعمال. ومالئمة. منا�سبة.

التناف�سية. القدرة. وتح�سين. خ�سو�سًا. االأعمال. ول�سيدات. عمومًا.

المنتج. ودعم. تطوير. خالل. من. االأعمال. ل�ساحبات. الت�سديرية.

المعلومات. وتبادل. توفير. خالل. من. ال�سادرات. وترويج. الوطني.

التجارية.بين.الطرفين.التي.ت�سمن.ت�سهيل.دخول.�سيدات.االعمال.
الفل�سطيني.الى.اال�سواق.الم�ستهدفة 
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�سمن  اعمال  و�ساحبة  �سيدة   30 ا�ستهدف  تريد  بال 
 ACCESS برنامج

ثالثين. با�ستهداف. تريد. بال. الفل�سطيني-. التجارة. مركز. قام.

انتاجية. قطاعات. في. ين�سطن. ممن. اعمال. و�ساحبة. �سيدة.

وخدماتية،.من.خالل.تنظيم.وعقد.ور�سات.تدريبية.�سمن.برنامج.

مدار. اال�سواق.ACCESS TO MARKET.على. دخول. في. تدريبي.

تقديم. تم. حيث. الغربية . ال�سفة. مدن. مختلف. في. ايام. اربعة.

وتطوير. ال�سادرات. ادارة. على. وتدريبهن. لل�سيدات. اال�ست�سارات.

تعزيز. بهدف. الخارجية. اال�سواق. دخول. في. والم�ساعدة. المنتج.

على. وم�ساعدتها. العاملة. الفل�سطينية. للمراأة. التناف�سية. القدرة.

تحقيق.اإمكاناتها.االقت�سادية.والم�ساهمة.ب�سكل.ملمو�س.في.الحد.
من.الفقر.وتح�سين.م�ستويات.المعي�سة 

ويعتبر.البرنامج.التدريبي.ACCESS.هو.برنامج.ادارة.ال�سادرات.

في. تنفيذه. تم. .وقد. )ITC(. العالمي التجارة. مركز. من. المعتمد.

العديد.من.دول.العالم.وبدوره.قام.مركز.التجارة.الفل�سطيني-بال.

الم�ست�سارين. فل�سطين.من.خالل.مجموعة.من. في. بتنفيذه. تريد.

التجاريين.المعتمدين.الذين.تم.تاأهيلهم،.وبال�سراكة.مع.ال�سوؤون.

المتحدة. االأمم. برنامج. مع. .وبالتعاون. )GAC(. الكندية العالمية.
االإنمائي.ومنتدى.�سيدات.االأعمال 

الم�ؤتمر الول للتنمية القت�سادية المحلية في قطاع 
غزة

حقق.مركز.التجارة.الفل�سطيني-بال.تريد.ق�سة.نجاح.من.خالل.

عقد.الموؤتمر.االأول.في.غزة.بعنوان.التنمية.االقت�سادية.المحلية،.

قطاع. في. محلية. اقت�سادية. تنمية. ا�ستراتيجية. �سياغة. بهدف.

اأوك�سفام . مع. تنفيذه. يتم. الذي. الم�سروع. خالل. من. وذلك. غزة.

بم�ساركة. غزة. اقت�ساد. لتنمية. المحلية. اال�ستراتيجية. وتميزت.

القطاعين. من. بداية. اعدادها. في. العالقة. ذات. االطراف. كافة.

العام.والخا�س.وبم�ساركة.القطاع.االأكاديمي.وموؤ�س�سات.المجتمع.
المدني 

غزة،. قطاع. في. االقت�سادية. التنمية. خطة. اعتماد. تم. حال. وفي.

فاإنها.تعد.الخطوة.االولى.نحو.عمل.م�سترك.يجمع.كافة.ال�سركاء،.

وي�سجع.في.ذات.الوقت.مجتمع.المانحين.للتوجه.لدعم.االولويات.

التي.يجمع.عليها.ال�سركاء.�سواء.على.م�ستوى.البرامج،.والم�ساريع،.
او.حتى.القطاعات.ذات.االولوية 

لأول مرة، فيلم يروج دولة فل�سطين ك�جهة تجارية

اأنتج. الفل�سطينية،. والمنتجات. وال�سناعات. لل�سادرات. ترويجا.

البنك. مع. بال�سراكة. تريد. بال. الفل�سطيني-. التجارة. مركز.

دولة. اظهر. دقيقة،. .13 مدته. ترويجيا،. فيلما. للتنمية. اال�سالمي.

الم�ستثمرين.من.خالل. ت�ستجذب. فل�سطين.كوجهة.تجارية.مهمة.

االنتاج. واليات. الفل�سطينية،. المن�ساآت. اهم. على. ال�سوء. ت�سليط.

اال�ستراتيجية. في. الم�ستهدفة. الفل�سطينية. القطاعات. �سمن.

الوطنية.للت�سدير.)ال�سناعية،.التجارية،.الزراعية.والخدماتية(،.

االقت�ساد. في. الفارقة. النجاح. ق�س�س. اهم. اظهار. الى. ا�سافة.

الفل�سطيني.والتي.تهدف.في.مجملها.الى.تغيير.ال�سورة.النمطية.
الماأخوذة.عن.دولة.فل�سطين 

وقام.مركز.التجارة.الفل�سطيني-بال.تريد.بعر�س.الفيلم.الترويجي.

البعثات. زيارتها.خالل. تم. التي. الدول. جميع. في. فل�سطين. لدولة.
والجوالت.التجارية 

التقرير المالي

  
  
  
  

   التجارة ال�لس�ي�� (�ال���د)مركز 
 �لس��ن-رام هللا 

 
  و�قر�ر مدقق ا��سا�ا� املستقل القوائم املالية

  2015كانون األول  31للسنة املن��ية �� 
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  التجارة الف������ (�ال����)مركز 
 ������ -رام هللا 
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  5 قائمة املصار�� ال���ي�ية
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مركز التجـارة ال�ل�ـطي�� - �ال��يد
رام هللا - فل�ـط�ن 
 قائمـة املــركز املــا��

كما �ـ� 31 كــانون األول 2015

20152014

دوالر امر���دوالر امر���إيضــاح

املوجــودات

موجـودات متداولــة

          408,415         5211,600نقد وما �ـ� حكمـھ

               2,319              61,769ذمم مدينة - صـا��

          271,263         7133,331����ات مستحقة القبض

            26,094           822,255أرصدة مدينـة أخـرى 

         708,091        368,955مجمـوع املوجـودات املتداولــة

موجـودات �ـ�� املتداولـة 

          122,085         9122,085أرا�ــ��

            64,505           1034,777ممت��ات ومعدات - صـا��

         186,590        156,862مجمـوع املوجـودات �ـ�� املتداولـة

         894,681        525,817مجمـوع املوجــودات

املطلوبـات و�ـا�� املوجـودات

مطلوبات متداولـة

               4,413                  -   بنوك دائنة

            49,802           1148,628ذمم دائنة ومصار�� مستحقة

            54,215           48,628مجموع املطلوبـات املتداولـة

          231,472         12241,073مخصص �عو�ض ��اية ا��دمة

         285,687        289,701مجموع املطلوبـات 

�ـا�� املوجــودات

           (63,429)          (65,698)ال��� �ـ� الصـندوق العـام

          186,590         156,862وفر مسـ��مر �ـ� األرض واملمت��ـات واملعـدات

          485,833         14144,952الوفر �� صندوق املنح املقيدة مؤقتًا 

         608,994        236,116مجمـوع �ـا�� املوجــودات

         894,681        525,817مجمـوع املطلوبـات و�ـا�� املوجـودات

  إن االيضاحات املرفقة ���� جزءا مـن �ـ�� القـوائم املاليـة 
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املجمــوع

20152014وفـر مؤقـت التخصـيصوفر عام

دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���إيضــاح

املنح واإليرادات

     2,812,641  2,237,645  2,237,645  -14���عات ما����

    87,318  95,677   -  95,677رسوم ع�و�ة

    404,118   113,564   -   113,564رسـوم خـدمات وا�ـ��اكات

    202,394   428,262   -   13428,262إيــرادات أخـــرى 

     3,506,471  2,875,148   2,237,645   637,503مجموع اإليـرادات

   -                         -                (2,506,764)           142,506,764�ا�� املوجـودات ا��ـررة مـن التقييـد

     3,506,471  2,875,148   (269,119)    3,144,267مجموع اإليرادات و الت��عـات

املصـار�� 

مصار�� الـ��ام�

    506,973   636,639   -   636,639الت�و�ر التجاري 

     1,705,204   177,781   -   177,781السياسات التجار�ة

   -   146,073   -   146,073مكتب الرئ�� التنفيذي

   -   193,937   -   193,937دائـرة خـدمات الشـركات

   -  67,647   -  67,647التمو�� التجاري 

   -  79,231   -  79,231مكتب غزة

    685,795  1,416,430   -  1,416,430التوعية التجار�ة

     2,897,972  2,717,738   -   2,717,738مجموع مصـار�� الـ��ام�

    528,250   466,487   -   466,487املصـار�� اإلدار�ـة والعموميـة

     3,426,222            3,184,225                             -          3,184,225مجموع مصار�� الـ��ام� و املصـار�� اإلدار�ـة

    40,342  31,846   -  1031,846اســـ���كات

(39,807)               71,762                      31,955                  (41,047)   

     3,425,517  3,248,026   71,762   3,176,264مجمـوع املصـار��

    80,954              (372,878)                  (340,881)              (31,997)(النقـص) الز�ادة �� �ـا�� املوجـودات للسـنة

إن االيضاحات املرفقة ���� جزءا مـن �ـ�� القـوائم املاليـة 

مركز التجـارة ال�لسـ�ي�� - �ال��ي�

ــرادات) فرق العملـة (إيـ

2015 للسـنة املن��يــة �ــ� 31 كــانون األول
قائمة ال��ـا�ات

فلسـ��ن  - رام هللا

3 

الصـندوق العـام
وفر مس��مر �ـ� األرض 

واملمتل�ات واملعـدات
الوفر �ـ� صـندوق املنـح 

املجمــوعاملقيدة مؤقتـاً 

دوالر امر���دوالر امر���دوالر امر���دوالر امر���

31 كــانون األول 2015

   608,994 485,833   186,590 (63,429)الرصيد �ـ� بدايـة السـنة 

  (372,878) (340,881)   -   (31,997)(ال��ـ�) للسنة

    - -    (29,728) 29,728م��ل��ت ومعدات - ��ل�ـ���

   236,116 144,952   156,862 (65,698)الرصيد �� ��ايـة السـنة

31 كــانون األول 2014

   528,040 710,040   218,748  (400,748)الرصيد �ـ� بدايـة السـنة 

   80,954 (224,207)   -  305,161الوفـر (ال��ـ�) للسنة

    -  -    (32,158) 32,158م��ل��ت ومعدات - ��ل�ـ���

   608,994 485,833   186,590 (63,429)الرصيد �� ��ايـة السـنة

إن االيضاحات املرفقة ���� جزءا مـن �ـ�� القـوائم املاليـة 

للسـنة املن��يــة �ــ� 31 كــانون األول 2015
قائمـة الت�ـ��ات �ــ� صــا�� املوجــودات

- فلسـ��ن رام هللا
بال��يد - مركز التجـارة ال�لسـ�ي��



71 70

2015التقرير السنوي

4 

20152014

دوالر �مر���دوالر �مر���

التدفقات النقدية من األ���ة ال��ـ�يلية

    2,812,641     2,375,577منح و���عات مقبوضـة 

    693,830  637,503إيرادات أخـرى 

   (3,867,324)    (3,203,364)نقد مدفوع ل�مو���� واملوردين

     (360,853)    (190,284)�ـا�� النقــد (املسـتخدم  �ـ�)  األ���ة ال���يلية

التدفقات النقدية من األ���ة ا��ـ��مار�ة

    (8,184)   (2,118)م���يات ممت��ـات ومعـدات

   (8,184)     (2,118)�ـا�� النقــد (املسـتخدم �ـ� )  األ���ة ا����مار�ة

التدفقات النقدية مـن األ��ـ�ة التمو�ليـة

     4,413  (4,413)(النقص) ال��ادة �� بنوك  دائنة

     4,413     (4,413)�ـا�� النقــد (املستخدم �ـ�)  الناتج من األ���ة التمو�ليـة

     (364,624)   (196,815)(النقص)  �� النقد ومـا �ـ� حكمـھ

    773,039  408,415نقد وما �� حكمھ أول السنة 

    408,415     211,600نقد وما �ـ� حكمـھ آخـر السـنة 

��ـدي�ت:

   80,954   (372,878)التغ�� �� صا�� املوجـودات

   40,342    31,846إ�ـ����ات

   72,134    13,891مخصص �عو�ض ��اية ا��دمة

    (1,437)    550النقص (ال��ادة) �� الذمم املدينة

      (262,063)   137,932النقص (ال��ادة) �� ���عات مستحقة القبـض

    (9,307)    3,839النقص (ال��ادة) النقص �� أرصدة مدينة أخرى 

      (205,237)   (1,174)(النقص) �� الذمم الدائنة واملصار�� املستحقة

     (76,239)  (4,290)�عو��ات مدفوعة ل�مو����

(190,284)          (360,853)     

إن االيضاحات املرفقة ���� جـزءا مـن �ـ�� القـوائم املاليـة 

النقــد (املستخدم �ـ�)  األ���ة ال���يلية

مركز التجـارة ال�لسـ�ي�� - �ال��يد
فلسـ��ن - رام هللا

قائمة التـدفقات النقديـة
2015 للسـنة املن��يــة �ــ� 31 كــانون األول

5 

�ال��يد - مركز التجارة الفلس�ي��
فلس��ن - رام هللا

قائمة املصار�� ال�ش�يلية
2015 31 كانون األول للسنة املن��ية ��

مكتب الرئ�� 

التنفيـذي

دائرة خدمات 

الشركات

الت�و�ر 

التجاري 

السياسات 

التجار�ة

التوعيـة 

التجار�ة

الـدعم 

التجاري 
إجما�� 2014إجما�� 2015مسا�مة �ال��يـداملجمــوعمكتب غزة

دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���

      921,770     930,455  50,710    879,745    60,129   54,826    254,372  86,516   151,851     144,824     127,227الرواتب ومصار�ف متعلقة ��ا

      278,611    322,110    123,077   199,033     --     8,000     26,847  26,743   119,743   17,700     --إس�شــارات

     61,811   57,315  47,905     9,410      4,536     4,874   --   --    --    --     --ايجار م�اتـب

      503,747    252,431    --   252,431      2,983    --    182,005    3,308  52,669   11,466     --مصار�ف ايجار معـارض

     77,101   54,325    --      54,325    --    --     53,457   163    705    --     --مصـار�ف ال�ـ�� 

      109,662    177,010    697   176,313    --    --    135,525  13,840  26,250    --     698تذاكر و��ـو�ات سـفر

     15,209   15,688     1,614      14,074   53    --     13,429   329    210   53     --مصار�ف السـفر 

     238   185  25    160     --    --     44   --    --    116     --مصار�ف التنظيف 

     877    --    --    --    --    --   --   --    --    --     -- مصار�ف ايجار سيارة 

     26,023   81,628    936      80,692     --    --     75,999   --     1,918     1,027  1,748مصار�ف مياومة

     10,260   21,487     2,155     19,332      2,994    --    5,481    8,082     2,214    525   36مصار�ف الضيافة 

     34,620    287,532     3,355   284,177     436     6    114,948  12,291   149,733     6,763     --مصار�ف الدعايـة 

       5,355     2,397     1,968    429    189    --   240   --    --    --     --مصار�ف صيانة 

     31,415      5,176    557     4,619      1,698    --   874    1,627    420    --     --مصـار�ف ورش العمـل واملؤتمـرات

     191    696    666     30  30    --   --   --    --    --     --مصار�ف ال��يد والتوصيل

     17,322   16,613  10,715     5,898      1,184    --    3,216   --      98     1,400     --مصار�ف معدات املكتـب 

      122,209   47,942     1,787      46,155    144    --     11,372   --  19,277    --   15,362مصـار�ف ا�ـ��ا�ات 

      131,451    147,632     5,656   141,976    --    --    109,591  17,103  15,282    --     --مصار�ف إقامـة (�شا�ات) 

     29,858   19,124  16,552     2,572     --  (89)    2,320   --    --    341     --مصار�ف الهـاتف 

     770    100    --    100    --    --   --   --    100    --     --مصـار�ف املـواد االســ��الكية 

     21,025   24,817  11,541      13,276      2,803    --    8,715   --     1,758    --     --مصار�ف خدماتية 

      260,997    138,082  15,372   122,710     --    --   108,328   --     7,462     6,920     --مصار�ف اال�عا� املهنية 

     11,873     2,073     1,487    586     --    --   --   --    --    586     --مصار�ف السـيارات 

     35,572   73,186     4,220      68,966      1,662   10     46,390    7,764  11,488    659     993مصـار�ف املواصــالت 

      112,447     8,898    --     8,898    --    --    1,248   --     7,650    --     --مصار�ف التدر�ب

     21,135     3,286     4     3,282     105    --    1,600   --    777    800     --مصـار�ف ال���مـة

       4,609     6,682    590    6,092   10   20    5,535  15      50    453  9فوائد وعموالت بنكية

      433,733    451,938    156,826   295,112     --    --   227,914   --  66,983    215     --مصار�ف مـواد املشـار��

      146,331   35,417     8,072      27,345     275    --     26,980   --    1   89     --مصـار�ف أخـرى 

146,073     193,937  636,639  177,781     1,416,430    67,647   79,231    2,717,738   466,487    3,184,225   3,426,222   

       8,184      2,118  2,118    --    --   --   --     --    --  --     --إضافات ع�ـ� املمتل�ـات واملعـدات

    3,434,406    3,186,343    468,605   2,717,738    79,231   67,647    1,416,430     177,781  636,639  193,937     146,073�ـا�� املوجـودات امل�ـرر مـن التقييـد

إن االيضاحات املرفقة �ش�� جزءا مـن �ـذ� القـوائم املاليـة 
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عام  .1

  املركز-أ 
و يمارس �شاطاتھ خالل مكتب�ن �� كمنظمة غ�� ربحية، 1998مركز التجارة الفلسطي�� (فيما ي�� "بال تر�د" أو املركز) تأسس �� عام 

لبال تر�د �� قيادة مس��ة تنمية التجارة الفلسطي�ية واملسا�مة كعنصر فاعل   مثل الهدف الرئ����تي كل من الضفة و قطاع غزة,
لتحقيق تنمية مستدامة لإلقتصاد الوط�� وبصفتھ املؤسسة الوطنية لتنمية التجارة وكونھ يحتوي ع�� قاعدة عضو�ة تضم أك�� من 

عز�ز خلق ب�ئة تنافسية وممكنة للعمل التجاري كما يل��م بتحس�ن التنافسية شركة فلسطي�ية رائدة، فإن بال تر�د �عمل ع�� � 327
  التجار�ة من خالل ترو�� التجارة وبناء القدرات لدى شركات القطاع ا��اص.

ع�ــــ� توضــــيح الرؤ�ــــة أمــــام املصــــدر�ن الفلســــطي�ي�ن مــــن خــــالل إطــــالق العنــــان لقــــدرا��م وإم�انيــــا��م التصــــدير�ة وال��ــــوض بال��يــــد عمــــل �
تجـاه املصـدر�ن، وتجـاه  أن املركـز مل�ـ�مكمـا  ،�د�م بالفرص ال�� تحقق نموًا لهمقوم ب��و�و  ، عهم كي �سهم �� ازد�ار مجتمعا��مبمشار�

  .ار�ع تصدير قائمة ع�� أرض الواقعإ�� مش  جهود�م ا��بارة، من أجل تحو�ل �ذه ا��هود

  .)2014كانون األول  31بتار��  21( 2015كانون األول  31موظف بتار��  29بلغ عدد املوظف�ن 

  للمركز الرؤ�ة ا����ا�يجية -ب

  :وذلك من خاللالرؤ�ة لبال تر�د �و تطو�ر قطاع التجارة  

 .تفعيل ب�ئة تنافسية, تجار�ة 
 للسياسات، بالبيانات املتعلقة بالسياسة التجار�ة، والدعم واملناصرة واإلسناد. تزو�د املنفذين  
  الشركاء واألسواق، وربطهم بالفرص املالئمة. مع توطيد العالقات  
 شمل م�� واستطالع آراء وتوقعات املس��لك�ن �� السوق، والتوجهات السوقيةبما � توف�� املعلومات التجار�ة

  ��ي�قيم بال-ج

 لعمالئھ.  بال تر�د تقدر مدى أ�مية العنصر ال�شري الذي �عت�� العنصر الوحيد الذي يقدم ا��دمات
  مسا�مة ا��معيات و املؤسسات سواء أكانت عامة او خاصة كعنصر مهم �� تحقيق ا�داف املؤسسة.بال تقدر 
 لتحقيق نمو اقتصادي صا�� , كما ا��ا تؤمن بوجود املؤسسات الناشئة ال�� تحتاج ا��   تؤمن بال تر�د بنظام سوق مفتوح

مساعدة.
 رب�� فعال.ال�� تطمح ا�� العمل �سوق   بال تر�د �� منظمة غ�� ربحية 
 .بال تر�د تروج ا�� التخصص �� �ي�لية موظف��ا ل��يد من املقدرة التقنية و االبت�ار من خالل االس�ثمار املستمر بالعنصر ال�شري 
 السيما �� قسم ال�سو�ق و ا��طط التتطو�ر�ة ال��   الشفافية �� بال تر�د ل�ست فقط قيمة ولك��ا أساسية �� االعمال اليومية

الل شبكة شركا��ا.توضع من خ
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 ا��ديدة والت�س��ات والتعديالت املعاي��  .2
 

خالل السنة ا��الية، قامت إدارة املركز بتطبيق جميع املعاي�� ا��ديدة واملعدلة الصادرة عن مجلس معاي�� ا��اسبة الدولية 
ي�� ا��اسبة الدولية، ذات الصلة والتفس��ات الصادرة عن ��نة تفس��ات التقار�ر املالية الدولية املن�ثقة عن مجلس معا

. إن تطبيق املعاي�� والتفس��ات ا��ديدة 2015كانون األول  31ب��شط��ا، وال�� أصبحت سار�ة املفعول للف��ة املالية املن��ية �� 
  واملعدلة لم يكن لھ أي ت�ث�� ع�� املركز املا�� أو نتائج أعمالھ.

  
  أ�م السياسات ا��اس�ية .3

 
 ا�ل��امبيان 

عن مجلس معاي�� ا��اسبة املالية ��  واملعاي�� ا��اس�ية الصادرة تم تجه�� القوائم املالية وفقا للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية
 املتعلقة باملؤسسات ��� الهادفة للربح. 205-958رقم  الواليات املتحدة األمر�كية

 
 أسس اإلعداد

ال�ـ� تـم قياسـها بالقيمـة العادلـة  �عـ� املمتل�ـات واألدوات املاليـة�لفـة التار�خيـة، فيمـا عـدا لتاتم إعداد القـوائم املاليـة وفقـا ملبـدأ 
كما �و مو�� �� السياسات ا��اس�ية أدناه. إن الت�لفة التار�خية بصفة عامة تمثل القيمـة العادلـة للـثمن ا��ـدد املقـدم مقابـل 

  تبادل املوجودات.
  

قبل املت��ع�ن والقابلة للصرف اس�نادا لشروطهم. و�جري تحر�ر قيمة �ذه  والت��عات مننح شمل امل�و الوفر مؤقت التخصيص:  3-1
  الت��عات للوفر العام عند تنفيذ �ذه الشروط.

 
��� ا��صصة ل�شاطات محددة من قبل املت��ع�ن و�شمل حسابات الصندوق  والت��عات العامةو�شمل كافة املنح : الوفر العام 3-2

  .صار�� ونفقات ال��امجالعام كافة امل
 
  النقد وما �� حكمھ3-3

  لدى البنوك و املؤسسات املصرفية و االيداعات قص��ة األجل ال�� �ستحق خالل ثالثة اشهر.النقد واألرصدة النقدية  �و
  

  اإليرادات 3-4
ان��ا� شروط املت���  او إتمام  . عند يتم االع��اف بااليراد كز�ادة بالوفر العام اال اذا كان استخدامھ محدود �شروط املت���

  الشروط يتم تحو�ل الوفر ا��ص� ا�� الوفر العام و يتم ���يلھ كوفر عام محرر من القيود.
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  تتمة)( ��م السياسات ا��اس�ية .3

  الت���ات 3-5
لوفر العام ع�� الت��عات املشروطة ���ل بز�ادة حساب املنح ا��صصة مؤقتا و عند حدوث الشرط يتم تحر�ر�ا ا�� حساب ا

  الف��ات الالزمة لتطابق مع الت�لفة ال�� من املف��� ان ��ط��ا املنح 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 

  األ�شطة.
او خسارة حدثت او من اجل إعطاء دعم حا�� لبال تر�د بدون ت�اليف مستقبلية يتم الت��عات ال�� تؤخذ  كتعو��ات عن مصار�ف 
     .���يلها �� قائمة األ�شطة بف��ة استحقاق الت��ع

  املمتل�ات واملعدات 3-6
�عد طرح االس��الكات   بتار�� االستحقاق , او بحالة الت��ع ع�� القيمة السوقية العادلة بتار�� الت��عبالت�لفة  املمتل�ات واملعداتتظهر 

  ، و�جري اس��الكها باستخدام طر�قة القسط الثابت وب�سب م�و�ة سنو�ة كما ي��:    و أي اطفاء امل��اكمة

%15ثاثأ
%30أجهزة مكت�ية

 %20  نظام االتصاالت
%14راتو �شمكتب و 
 %20  سيارات

عن �ا�� قيم��ا الدف��ية فإنھ يتم تخفيض قيم��ا إ�� القيمة املمكن  عداتاملمتل�ات واملعندما يقل املبلغ املمكن اس��داده من أي من 
 اس��داد�ا و���ل قيمة التد�ي �� قائمة ال�شاطات.

يتم مراجعة العمر اإلنتا�� لهذه املوجودات �� ��اية كل عام، فإذا كانت توقعات العمر اإلنتا�� تختلف عن التقديرات املعدة مسبقا، 
  لت��� �� التقديرات للسنوات الالحقة باعتباره ���� �� التقديرات.فإنھ يتم ���يل ا

  يتم التخلص من املوجودات عندما ال ي�ون �ناك فوائد متوقعة من استخدامها �� املستقبل.

 اية ا��دمة�عو�� �� 3-7
ناطق السلطة الوطنية يجرى التخصيص لتعو��ات املوظف�ن عند ترك ا��دمة اس�نادا إ�� قانون العمل ساري املفعول �� م

, و توضع �� قائمة األ�شطة و عند دفع   ل سنة خدمة مح�سبة ع�� آخر راتبالفلسطي�ية وتح�سب ع�� أساس مرتب شهر واحد ل�
  التعو�ض للموظف ينقص من حساب ا��صص .

 املصار�� ال���يلية 3-8
العامة، أما بال�سبة للمصار�ف ال�� يمكن ربطها بمشروع تص�يف املصار�ف ع�� أساس وظيفي ب�ن ال��ام� ا��تلفة واإلدارة يتم 

مع�ن ف�� تحَمل مباشرة ع�� ذلك املشروع. اما املصار�ف األخرى املش��كة ب�ن عدة مشار�ع فيتم توز�عها ع�� املشار�ع بناء ع�� 
  تقديرات اإلدارة.
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  تتمة)( أ�م السياسات ا��اس�ية .3
  :العمالت األ�ن�ية 3-9

يود و��الت محاس�ية منظمة بالدوالر األمر���، أما األرصدة واملعامالت بالعمالت األخرى فيجري ترجم��ا للدوالر يحتفظ املركز بق
  وذلك حسب األسس التالية: األمر���

 املعامالت بالشيقل اإلسرائي�� ( العملة ا��لية ) يجري تحو�لها للدوالر األمر��� حسب سعر الصرف السائد بتار�� املعاملة.   -أ
 كما ي��: 2014و  2015كانون األول  31سعار صرف العمالت الرئ�سية ال�� يتعامل ��ا املركز مقابل الدوالر األمر��� كما �� أ  -ب

20152014
دوالر امر��� دوالر امر���

0,9140,802يورو
3,8643,920 شيقل
  0,7090,709  أرد��دينار

  أية فروقات عملة ت�تج عن التحو�ل وال��جمة، يجري قيد�ا ضمن قائمة ال�شا�ات.

  :عقود اإليجار 3-10
يتم تص�يف عقـود اإليجـار كإيجـارات تمو�ليـة عنـدما يـتم، بموجـب شـروط عقـود اإليجـار، تحو�ـل ا��ـا�ر ومنـافع التملـك إ�ـ� املسـتأجر 

  .ركزتص�يفها كعقود إيجار �ش�يلية. ال يوجد عقود إيجارات تمو�لية لدى امل �ش�ل جو�ري. أما أنواع عقود اإليجار األخرى فيتم

إال عنـــدما ي�ـــون  ،يـــتم اإلع�ـــ�اف بـــدفعات اإليجـــار ال�شـــ�يلية كمصـــروف ع�ـــ� أســـاس القســـط الثابـــت بنـــاًء ع�ـــ� ف�ـــ�ة التـــأج�� املتعلقـــة ��ـــا
نــــافع اإلقتصــــادية مــــن األصــــل املــــؤجر. تــــدرج اإليجــــارات �نــــا� أســــاس آخــــر أك�ــــ� نموذجيــــة للمخطــــط الزم�ــــ� الــــذي يــــتم فيــــھ اســــ�نفاد امل

  ا��تملة الناشئة تحت عقود اإليجار ال�ش�يلية كمصروف �� الف��ة ال�� يتم ت�بد�ا ف��ا.

  التقديرات واال���اضات-4
اج��ادات تؤثر �� مبالغ يتطلب من إدارة املركز القيام  بتقديرات و )3(إيضاح إن إعداد القوائم املالية وتطبيق السياسات ا��اس�ية 

كما أن �ذ� التقديرات واالج��ادات تؤثر �� اإليرادات واملصار�ف ، املوجودات واملطلوبات املالية واإلفصاح عن االل��امات ا��تملة
ير و�ش�ل خاص يتطلب من إدارة املركز إصدار أح�ام واج��ادات �امة لتقد ،وا��صصات وكذلك �� الت���ات �� القيمة العادلة

مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقا��ا. إن التقديرات املذكورة 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 

  تقبل. تت��� �ذ� التقديرات با��صصات ا��تلفة وتقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الثابتة.التقديرات �� املس

  التقديرات املهمة عند تطبيق السياسات ا��اس�ية 4-1
وبات التقديرات و االف��اضات املهمة املعدة من قبل اإلدارة,ال�� ي�ون لها  خطر  حدوث �عديل جو�ري ع�� مبالغ املوجودات و املطل

  خالل السنة املالية التالية يتم وصفها كما ي��:
ل تطبيق سياسة املركز و ال�� لها التاث�� األ�م ع�� املبالغ sالتقديرات املهمة املو��ة ال�� �شمل تقديرات املعدة من قبل االدراة من اج

  �� القوائم املالية.
ادر مهمة للتقديرات ال��� مؤكدة �� ��اية ف��ة التقر�ر , ال�� ي�ون لها االف��اضات املو��ة �� اف��اضات مهمة للمستقبل , و �نا� مص

  خطر مهم �� حدوث �عديل جو�ري ملبالغ املوجودات و املطلوبات للسنة املالية املستقبلية.
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  "تتمة" التقديرات واال���اضات-4

  املصادر الرئ�سية للتقديرات ��� املؤكدة 4-2
وال��  مركزللعن تلك ال�� تتضمن تقديرات وال�� و�ع��ا اإلدارة �� عملية تطبيق السياسات ا��اس�ية الهامة بمعزل  االف��ا�اتإن 

  :القوائم املالية تتمثل فيما ي��لها ت���� جو�ري ع�� القيم املدرجة �� 

  املمتل�ات و املعدات
  .ذي �عتمد ع�� مدى استخدامها �� عمليات الشركة�س��لك املمتل�ات و املعدات بناءا ع�� العمر االف��ا��� املتوقع لألصول و ال

 وما �� حكمھنقد .  5
20152014

دوالر امر���  دوالر امر���

9381,786نقد �� الصندوق 
176,187216,573دوالر أمر��ي-حسابات جار�ة لدى البنوك
14,02615,984ل إسرائي��قشي-حسابات جار�ة لدى البنوك

20,416174,025يورو أوروبي-ت جار�ة لدى البنوكحسابا
3347أخرى-حسابات جار�ة لدى البنوك

211,600408,415
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صا��-ذمم مدينة .6
20152014

دوالر امر���  دوالر امر���

11,2548,254  ذمم مدينة
11516,915  رسوم ع�و�ة مستحقة

59,64460,544  مستحقة ا���ا�رسوم
700700  رسوم رعاية مستحقة

71,71386,413
(84,094))69,944(الديون ا���و� �� تحصيلها مخصصيطرح

1,7692,319

  إن ا��ركة ��� مخصص الديون املشكوك �� تحصيلها �� كما ي��:
20152014

دوالر امر���  دوالر امر���

84,09484,094  الرصيد �� بداية السنة
-)14,150( ديون معدومة خالل السنة

69,94484,094 الرصيد �� ��اية السنة

  ت���ات مستحقة القبض. 7

20152014
دوالر امر���  دوالر امر���

Islamic Development Bank - IDB--164,534
PMDP26,564--

CIDA 83,05498,494
DAI – Big 5 Show 23,713--

GIZ --8,235
133,331271,263
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ركز التجارة ال�لس�ي�� (�ال��يد)م

 �لس��ن -رام هللا 

  إيضاحات حول القوائم املالية
 2015 األول كانون  31لسنة املن��ية �� ل

12 

  أرصدة مدينة أخرى .8
20152014

دوالر امر���  دوالر امر���

8,9519,851سلف مو�ف��
2,1368,289سفر �أ��طة سلف

11,1687,954اايجار مدفوع مقدم
22,25526,094

 أرا���. 9

خرى �� شراء قطعة أرض �� مدينة رام هللا لبناء مقر جديد للمركز. ال��لفة اإلجمالية أمؤسسات كز مع املر  اش�رك، 2007خالل عام 
كما ي��: كانتلألرض 

دوالر امر���
555,000��لفة األرض

10,000��لفة اعداد األرض
20,000العموالت املدفوعة

3,000أ�عا� ا��ام�
588,000الت�ل�ة ال�لية

122,085%20.77 -ز حصة املرك

ركز التجارة ال�لس�ي�� (�ال�ريد)م
 �لس��ن -رام هللا 

  إيضاحات حول القوائم املالية
 2015 األول كانون  31لسنة املن�هية �� ل

13 

  صا��- ممتل�ات ومعدات.10

 املجموع  سيارات كتب وم��وراتنظام اإلتصاالتأجهزة م�ت�ية أثاث
دوالر امر���  دوالر امر��� دوالر امر���دوالر امر���دوالر امر��� دوالر امر���

الت�ل�ة:
2014152,670428,41742,17238,93029,000691,189كانون ال�ا��1الرصيد كما ��
8,184  -- ----8,184 -- 2014سنة إضافات خالل 
2015152,670436,60142,17238,93029,000699,373كانون ال�ا�� 1الرصيد كما �� 

2,118  -- ---- -- 20152,118إضافات خالل سنة
2015154,788436,60142,17238,93029,000701,491كانون األول31الرصيد كما ��

:االس�هالك امل�راكم
)594,526(  )10,456( )21,896()33,489()394,110( )134,575(2014كانون ال�ا��1الرصيد كما ��

 )40,342(  )5,800( )5,450()5,114()19,699( )4,279(2014��س��ال� خالل سنة
)634,868(  )16,256( )27,346()38,603()413,809( )138,854(2015كانون ال�ا��1الرصيد كما ��

 )31,846(  )5,800( )3,092()2,321()16,700( )3,933(2015��س��ال� خالل سنة
)666,714(  )22,056( )30,438()40,924()430,509( )142,787(2015كانون األول31الرصيد كما ��

صا�� القيمة الد��رية
201512,0016,0921,2488,4926,94434,777كانون األول31كما ��
201413,81622,7923,56911,58412,74464,505كانون األول31كما ��
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ركز التجارة ال�لس�ي�� (�ال��ي�)م

 �لس��ن -رام هللا 

  إيضاحات حول القوائم املالية
 2015 األول كانون  31لسنة املن��ية �� ل

14 

حقةذمم دائنة ومصار�� مست.11
20152014

دوالر امر���  دوالر امر���

28,55341,732 ذمم دائنة
7,0426,970مصار�ف مستحقة
5,8801,100 رواتب مستحقة
--7,153 ضرائب مستحقة

48,62849,802
 ��اية ا���مةمخصص ��و�� .12

20152014
دوالر امر���  دوالر امر���

231,472235,577بداية السنةما �� الرصيد ك
13,89172,134ا��ص� للسنة

)76,239()4,290(املدفوع خالل السنة
241,073231,472

إيرادات أخرى . 13

20152014
دوالر امر���  دوالر امر���

-162,500إيرادات عطاءات
  228,238180,893ت��عات لتغطية املصار�ف االدار�ة

37,52421,501أخرى متفرقة
428,262202,394

 ركز التجارة الفلس�ي�� (بال��يد)م
 فلس��ن -رام هللا 

  

  إيضاحات حول القوائم املالية
   2015 األول كانون  31لسنة املن��ية �� ل

15 

  

 . الوفر �� صندوق املنح املقيدة مؤقتا14
  

ا��رر مـن التقييـدالوفراملنح �ـ��الرصيد القابل ����ات مستحقةاملنـح الرصيد القائم

ا��رر لعام املنفقة كما ��للصرفالقبضاملقبوضة خاللفروقاتكما ��

منح معادة إ�� املت����نمصار�� الـ��ام�2015كانون األول 2015 31 20152015العملة31/12/2014 

دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���دوالر �مر���

Norway - Market Penetration101,165                       --                                    138,544                    --                                      239,709                     127,388                          112,321                            112,321              --                                   

CIDA -Export Dvlpmt in the W. B. Project - Z020903--                                --                                    894,076                    83,054                                977,130                     --                                   977,130                            977,130              --                                   

EU PARC 201399,622                          (6,089)                               113,846                    --                                      207,379                     --                                   207,379                            191,074              16,305                              

EU Trade Diversification264,420                       (64,640)                            --                             --                                      199,780                     --                                   199,780                            --                      199,780                            

GIZ - Open regional funds ORF MENA--                                --                                    --                             --                                      --                              --                                   --                                     --                      --                                   

OXFAM 2015 - 2--                                --                                    80,808                       --                                      80,808                        17,564                             63,244                               63,244                --                                   

OXFAM 2015 - 120,626                          (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)                          2,104,314              133,331                            2,651,716               144,952                        2,506,764                      2,290,679          216,085                           
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