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كلمة رئيــــس
مجلس ا�دارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني-بال تريد المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

يس���رني وبالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة أن أقدم لكم التقرير الس���نوي لمركز التجارة الفلسطيني- بال تريد للسنة 
المنتهية 31 ديس���مبر 2016،  والذي يعكس ما تم تنفيذه من أنشطة وفق إستراتيجية المركز والتي تتناسق تماما مع 
اإلستراتيجية الوطنية للتصدير، ومدى انعكاس ذلك على وضع المركز الحالي ومستقبله، كما أن مجلس اإلدارة على 
ثقة تامة أن الركائز االس���تراتيجية والسياس���ات التشغيلية المتبعة وفرت للمركز قاعدة قوية تمكنه من تحقيق أهدافه 

وأن النتائج المميزة لعام 2016 تحققت انطالقا من تلك الركائز والسياسات.

يس���عى المركز دائما وبشكل مس���تمر الى الى تطوير أدائه  وإيجاد األفضل، والبحث عن فرص جديدة لصادراتنا، وهذا 
يتمثل بكافة األنشطة التي تم تنفيذها الحالية والمتواصلة والمتوقعة، مؤكدين على أهمية الشراكة والحوار الدائم 
م���ع القطاع العام في العديد من األنش���طة اإلس���تراتيجية لما ل���ه من أثر هام يجب تعزيزه وضمان إس���تماراره، وكذلك 
العمل س���ويا مع كافة المؤسسات الشريكة من شأنه أن يوحد الجهود ويقوي من قدرة إقتصادنا على مواجهة هذه 
التحديات فكل ش���ركة فلس���طينية تشق دربها في األس���واق الدولية أو المحلية هي قصة نجاح وتحد، وهي دليل على 
أننا قادرون على تنمية صادراتنا والنهوض بإقتصادنا الفلس���طيني رغم الكل التحديات ولهذا علينا جميعا تعزيز هذه 

الشراكة والتعاون المشترك من أجل خدمة الٌمصدر الفلسطيني. 
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كلمة رئيــــس
مجلس ا�دارة

يقتض���ي ذل���ك بطبيعة الحال المتابعة المس���تمرة للقضايا ذات العالق���ة، ففي العام 2016 عك���ف المركز على إدارة  
الدف���اع ع���ن مصالح القطاع الخاص في العديد من القضايا  مثل قانون الش���ركات وقانون الضمان االجتماعي وأخيرا 
ولي���س اخ���ر كان في مؤتمر ماس االقتص���ادي، والمركز حاليا عضو في عدة لجان انبثقت ع���ن المؤتمر، وبحكم تداوله 
ألمانة سر المجلس الفلسطيني للصادرات مع المؤسسات الشريكة كان وما زال المركز مبادرا في كافة القضيا التي 

تمس هذا القطاع وحريصا كل الحرص على تحقيق مصالحه والتي تتوافق مع المصالح الوطنية.

اإلخوة واألخوات،،،
ش���هد العام 2016 حراك جديد ومميز من شانه تكريم الُمصدر الفلسطيني وتشجيع الشركات المحلية على التفكير 
الجدي بإس���تهداف األس���واق الخارجية، وقد تمثل ذلك  بجائزة الُمصدر التي تعتبر األهم على المستوى الوطني حيث 
فتح���ت المجال أمام منافس���ة زادت اإلص���رار على النجاح  ال بل التف���وق أحيانًا، فقد حقق الُمَصِدر الفلس���طيني نجاحات 
يحت���ذى به���ا ف���ي اختراقه أس���واق أكثر م���ن 70 دولة ف���ي العال���م، وتمكنه من المنافس���ة ف���ي العديد م���ن القطاعات 
واس���تمراريته ف���ي النم���و والتطوير، وفحق حلينا أن نكرم مصدرينا ونش���د عل���ى أياديهم، وهذه بحد ذاتها رس���الة دعوة 

لكافة الشركات الفلسطيني العاملة في السوق المحلي مرة أخرى بان تفكر بالتصدير جديًا.
ولهذا س���يعمل كافة الش���ركاء س���ويا وبش���راكة كاملة مع القطاع العام على إيجاد أفضل آلية من شأنها التسهيل 
ق���د اإلمكان من اإلجراءات التصديرية  وتذليل كافة العقبات الداخلية والتي يمكت العمل عليها، حيث يعمل المركز 
عل���ى المتابعة التامة للمواضيع التي تم تحديدها كؤولويات المجلس الفلس���طيني للصادرات للفترة 2017/2016 
بصفت���ه س���كرتاريا الجلس الفلس���طيني للصادرات وبهذا ش���مل العام 2016 عل���ى خطوات تحضيري���ة لتنفيذ مهام 

مخططة تنبثق من أولويات وطنية متفق عليها.

سيداتي وسادتي أعضاء الجمعية العمومية الكرام ،،،
م���ن الجدي���ر بالذك���ر أن العام 2016 قد ش���هد ارتفاع في ع���دد أعضاء مركز التجارة الفلس���طيني ب���ال –تريد ليصل إلى 
مئتين واثنين  وعش���رين عضواً، بنس���بة زي���ادة  تعادل 2% مقارنة بع���ام 2015، وهذا يعكس حي���ث ازدادت رغبة العديد 
من الش���ركات باالنتس���اب للمركز وهذا ما يثبت الجهود الت���ي يقوم بها أعضاء المركز في س���بيل النهوض والتطور 

لتوسيع قاعدة العمل في مجال الصادرات الفلسطينية وما يعود بذلك على تطوير االقتصاد الفلسطيني.

كما وانس���جامًا مع النهج االس���تراتيجي الذي رس���مناه و م���ن منطلق اهتمامنا بنس���ج العالقات الخارجي���ة مع المانحين 
والمؤسس���ات الدولي���ة، فقط تط���ورت عالقتنا معهم وخصوص���ًا االتحاد األوروب���ي والحكومة الكندي���ة، وعلى صعيد 
المؤسس���ات الدولية فقد عقدنا ش���ركات جديدة خالل عام 2016  مع مؤسس���ات مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم 
المتحدة )FAO( ومؤسسة WE Effect بهدف تنمية القطاع الخاص و تطويره، كما تم ألول مرة توقيع اتفاقية بشكل 
مباش���ر مع البنك اإلس���المي للتنمية الذي دعم المركز منذ تأس���يس، وش���هد ع���ام 2016 تطور في عالق���ات المركز مع 
المؤسس���ات اإلقليمي���ة والعربية، فخالل ع���ام 2016 إنضم مرك���ز التجارة الفلس���طينية للهيئة اإلداري���ة لمؤتمر االتحاد 

العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية التابع لمجلس الوحدة االقتصادية العربية بجامعة الدول العربية.

وفي الختام دعوني أنتهز الفرصة ألتوجه بالش���كر العميق إلى الشركاء واألصدقاء على دورهم الكبير ومساهمتهم 
في إنجاح مسيرتنا العملية، كما وسأتقدم بالشكر لفريق اإلدارة والعاملين في بال تريد على ثقتهم الغالية ووالئهم 
الدائم، ولما أظهروه من تفاني وإخالص في العمل، آملين استمرارية هذه المسيرة من أجل النهوض إلى أعلى قمم 

النجاحات واإلنجازات.
والسالم عليكم

إبراهيم برهم
رئيس مجلس اإلدارة
2016/12/31



كــــــلــــمــــــــــــة
المدير العام

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السادة أعضاء الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني – بال تريد، 

السادة أعضاء مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني-بال تريد
الزميالت والزمالء

ش���هد ع���ام 2016 عدة إنجازات لمركز التجارة الفلس���طيني - بال تريد، حيث ح���رص المركز على العمل في ضوء 
االستراتيجية الوطنية للتصدير، وذلك من خالل تحقيق العديد من األعمال والنشاطات والبرامج فتوالت الجهود 
القيم���ة خ���الل ع���ام 2016 والتي أك���دت الحضور الفاعل للمرك���ز على خريطة تنمي���ة الص���ادرات، وعلينا أن نخص 
بالذك���ر أه���م األح���داث التي ق���ام بها مركز التجارة الفلس���طيني، فقد ش���كلت ه���ذه األح���داث بطبيعتها خطوات 
اس���تراتيجية أساس���ية ومس���تمرة، خالل عام 2016 اس���تطاعت بال تريد أن تقدم ع���دة مبادرات ت���م تبنيها ودعمها 
م���ن خالل  المجلس الفلس���طيني للصادرات وذلك لخدم���ة القطاع الخاص وانبثقت ه���ذه المبادرات من الخطة 
الوطنية للصادرات ومن المتوقع أن نتائج هذه المبادرات س���وف تظهر خالل عام 2017، كما ونظم المركز بعثة 
استكش���افية إلى جمهورية سلوفاكيا بهدف اختراق سوق أوروبا الش���رقي والتشبيك مع المؤسسات الحكومية 
ومؤسس���ات القط���اع الخاص ف���ي جمهورية س���لوفاكيا، انتهت هذه البعث���ة بتوقيع مذكرة تعاون مع مؤسس���ة 
االس���تثمار والتجارة السلوفاكية “س���اريو” تقدم بموجبها هذه المؤسس���ة الدعم الفني للمركز في مجال تطوير 

التجارة.
وخالل عام 2016 نظم المركز عدد من البعثات التجارية والجوالت التجارية والتي كان أهمها )معرض المأكوالت 
الدولي/السعودية، والمعرض الدولي لألغذية الحالل/ماليزيا، ومعرض الخمسة الكبار/ دبي، معرض حجر الشرق 
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كــــــلــــمــــــــــــة
المدير العام

األوس���ط/الخليج العربي، ومع���رض جايتك���س لتكنولوجيا المعلومات/دب���ي، معرض الجزائ���ر الدولي، المعرض 
التجاري الخامس عش���ر/الرياض، ومعرض غذاء الخليج Golf Food - 2016(. فازداد عدد المش���اركين في المعارض 
والبعثات  بنس���بة 9% عن العام الس���ابق، مما يدل على تحقيق مركز التجارة الفلس���طيني – بال تريد نجاحًا باهراً 
خالل تنظيمه للمش���اركات بالمعارض والبعثات ودليل على ازدياد ثقة الش���ركات في الرؤيا االستراتيجية للمركز 

في اختراق األسواق الخارجية.

وللم���رة الثاني���ة على التوال���ي  نظم بال تريد “جائ���زة  المصدر الفلس���طيني لعام 2016 “ كإحدى اه���م المبادرات 
والفعاليات التي كانت  بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والعام برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي 
الحم���د اهلل، وتأتي ه���ذه المبادرة انطالقا من إدراكنا ألهمية تنمية صادراتنا وتعزي���ز ثقافة التصدير، ففكرة “الجائزة 
ليس���ت فقط للتحفيز وإنما إعطاء صورة مختلفة عن االقتصاد الوطني وتغيير الصورة واالنطباعات المش���وهة 
عن���ه” يح���اول بال تريد من خالل ه���ذه الجائزة أن يعكس الص���ورة الحقيقية لالقتصاد الوطن���ي دون تجميل، حيث 
اس���تهدفت المنافس���ة خمس���ة قطاعات: الصناعي، الزراعي، الخدمات بما فيها تكنولوجيا المعلومات ولقطاع  
الس���ياحة والحرف اليدوية، كما وخصصت جائزة لفئة س���يدات االعمال كنوع من الدعم والتقدير لجهاد السيدات 
ف���ي مج���ال االعمال وتم تخصيص أيضًا جائزة للش���ركات الواع���دة أو الجديدة، وكان على رأس ه���ذه الجوائز جائزة 
مصدر فلسطين األول والتي تمتاز بنوع القطاع وحجم األسواق التي اخترقتها ودورها في المسؤولية االجتماعية 
والتش���غيل، إن م���ا يميز عام 2016 عن الس���نوات الس���ابقة هو دخ���ول قطاعات اقتصادية جديدة للمش���اركة في 
األح���داث التجاري���ة مثل قطاع الصناع���ات المعدنية، وقطاع الطاقة المتج���دد الذي له آفاق اقتصادية واس���تثمارية 

كبيرة في المستقبل القريب.

كم���ا واس���تطعنا ف���ي مركز التجارة الفلس���طيني  - بال تري���د من خالل البرامج، وورش���ات العمل الت���ي قدمنها أن 
نعم���ل عل���ى توعية القطاع الخاص بأهم المش���اكل التي تواجه الس���وق الفلس���طيني ومن هنا ج���اءت مبادرة 
بال-تريد لعمل برامج تدريب بهدف تطوير الس���وق الفلسطيني من خالل كادر مؤهل ويعمل باحترافية، وكانت 
برامج  تدريب موظفي الش���ركات تقع ضمن دائرة بناء قدرات الش���ركات التصديرية  وتنمية صادراتها عبر تمكين 
الكادر  البش���ري لدى هذه الش���ركات من التطور نحو األفضل ليس���اهموا في زيادة ج���ودة المنتج المحلي، وخالل 
ع���ام 2016 تلق���ى أكثر من 30 موظ���ف دورات  تدريبية بمواضيع  مختلفة في تطوير المنتج واالبتكار، والتس���ويق، 

وتطوير مهارات المبيعات.

ختامًا، أتمنى أن يقدم لكم هذا التقرير أبرز إنجازات مركز التجارة الفلسطيني لعام 2016، آملين أن تكون األعوام 
القادمة مليئة باإلنجازات والنجاحات المتتالية، وال يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والتقدير للدعم الكبير 
ال���ذي يقدمه مجلس إدارة مركز التجارة الفلس���طيني، وكافة العاملين ف���ي المركز على عملهم المتواصل على 
وضع االستراتيجيات والسياسات الهادفة لجعل المركز أداة رئيسية من أدوات الريادة والتميز وشريك أساسي في 
تطوير االقتصاد الفلس���طيني، وكذلك نتقدم بالشكر لش���ركائنا ووزرائنا وكافة المساهمين والداعمين للمركز 

خالل عام 2016، آملين استمرارية العمل والنجاح والتطور.

والسالم عليكم
2016/12/31
حنان طه

المدير العام 
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االتجـــــــــــــــــــــاه
االستراتيجي

تأّس���س مركز التجارة الفلسطيني بال تريد عام 1998وهو 
مؤسس���ة غير ربحي���ة وضعت على كاهلها مهمة رئيس���ية 
تق���وم عل���ى فك���رة تولي قي���ادة مس���يرة تنمية الص���ادرات 
الفلس���طينية والمس���اهمة بفاعلي���ة ف���ي تحقي���ق تنمي���ة 
مس���تدامة لالقتصاد الوطني بصفته المؤسسة الوطنية 
الرائ���دة في تنمية الص���ادرات الفلس���طينية، ويعتبر المركز  
الوجه���ة  التي تق���وم وما زال���ت تكلف للعم���ل إلى جانب 
الجه���ات المانح���ة والهيئ���ات الدولي���ة ذات العالق���ة وم���ع 
الش���ركات المحلية م���ن أجل خلق تأثير إيجاب���ي على األداء 
التج���اري واالقتص���ادي الفلس���طيني من خ���الل توفير حجم 
كبي���ر م���ن البرام���ج واألنش���طة الداعم���ة لتنمية الص���ادرات 
عل���ى عدة محاور تتمثل في الحش���د والتأييد، والنش���اطات 

التطويرية، والخدمات المعلوماتية، والترويج للصادرات.

وحتى يس���تمر مرك���ز التجارة الفلس���طيني بنف���س االتجاه 
إل���ى  والوص���ول  االقتصادي���ة  التنمي���ة  اه���داف  ولتحقي���ق 
تنمي���ة مس���تدامة قائمة عل���ى اقتص���اد تقوده الص���ادرات، 
ق���ام المرك���ز بوض���ع خط���ة اس���تراتيجية قصيرة األم���د تمتد 
من ع���ام 2014 وحتى عام 2018، ركزت هذه االس���تراتيجية 
على رسالة مركز التجارة الفلسطيني ووظيفته األساسية 
والعمليات التي يق���وم بها نحو تنمية الصادرات الوطنية 
بش���كل جلي وتنويعها من خالل قنوات التوزيع المختلفة 
والمتوفرة للصادرات الفلس���طينية في األسواق العالمية، 
تعد االس���تراتيجية نقل���ة واضحة نحو اإلقب���ال على خدمات 
التصدي���ر م���ن قب���ل المّصدرين المس���تفيدين م���ن الموارد 
المتاح���ة مع وج���ود أولوي���ة تُعطى إلى العم���ل مع قطاع 
األعمال الفلس���طيني، والش���ركات التي تس���عى لتطوير 
والت���ي  الحالي���ة  العالمي���ة  لألس���واق  صادراته���ا  وتنمي���ة 

تستهدف أسواق جديدة.

رؤيــــــــــة
المركز

تتمثل في
”اقتصاد فلسطيني تقوده

صادرات منافسة عالميًا“ 

المهمـــة
الرئيسية

قيادة تحقيق تنمية
مستدامة للصادرات

الفلسطينية
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المبادئ
والقيم

النزاهة

جودة
ومستوى
الخدمات

المساواة

االستدامة

القيادة

يلتزم مركز التجارة الفلسطيني بمبدأ سيادة القانون 
ولن يتعاطى/ يتســـاهل مع أية ممارسات غير قانونية 
خدمـــات  مـــن  والمســـتفيدين  ا�عضـــاء  قبـــل  مـــن 
التـــي  والشـــركات  الخدمـــات  ومـــزودي  المؤسســـة 

تستغل عمالة ا�طفال.

علـــى  المركـــز  بخدمـــات  واالعتـــراف  التعـــرف  ســـيتم   
�فضـــل  كمثـــال  والدولـــي  الوطنـــي  المســـتوى 

الممارسات.

ســـيعمل مركز التجارة الفلسطيني بشـــكل شمولي على تقديم 
الخدمـــات الرئيســـية المنوطـــة بـــه التي تتعلـــق بتنمية الصـــادرات، 
ستكون هذه الخدمات متوفرة لكافة الشركات المهتمة بالتصدير 
مع التركيز  بوجه الخصوص على زيادة مشاركة المرأة في التصدير 
فـــي  االجتماعـــي  النـــوع  التصديريـــة وضمـــان تعزيـــز  والنشـــاطات 

هيكلية المركز الداخلية والنشاطات والبرامج الخارجية. 

الموظفيـــن  إدراك  ضمـــان  علـــى  المركـــز  ســـيعمل 
العامليـــن فـــي المركـــز والمســـتفيدين مـــن خدماتـــه 
�هميـــة التنميـــة البيئيـــة المســـتدامة والعمـــل علـــى 

تحديد الفرص التصديرية في هذا السياق.

بمبـــدأ  ويلتـــزم  ســـيقدر  الفلســـطيني  التجـــارة  مركـــز 
التعامـــل الصادق في كافة تعامالته وســـيعمل على 
�فضـــل  تـــروج  كمؤسســـة  المركـــز  ســـمعة  تعزيـــز 
الممارســـات في إدارة ا�عمال وفي اºستمرارية والدقة 

في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

حشد التأييد لخلق بيئة
داعمة للمصّدرين
على المستوى المحلي
والدولي

تقديم خدمات تعمل
على تعزيز القدرة

التنافسية وتنويع الصادرات
للشركات المصّدرة وذات

القدرة التصديرية
ايجاد فرص تصديرية
وتطويرها لتصبح
فرص دائمة للتصدير

بناء قدرات مركز التجارة
الفلسطيني لتلبية
احتياجات الشركات

المصّدرة وذات القدرة
التصديرية
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حشد التأييد لخلق بيئة
داعمة للمصّدرين
على المستوى المحلي
والدولي

تقديم خدمات تعمل
على تعزيز القدرة

التنافسية وتنويع الصادرات
للشركات المصّدرة وذات

القدرة التصديرية
ايجاد فرص تصديرية
وتطويرها لتصبح
فرص دائمة للتصدير

بناء قدرات مركز التجارة
الفلسطيني لتلبية
احتياجات الشركات

المصّدرة وذات القدرة
التصديرية

األهداف االستراتيجية الرئيسية
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الجمعية العمومية

• توزيع األعضاء جغرافيا

ارتف���ع ع���دد أعضاء ب���ال تريد خالل عام 2016 ليصل إلى مئتين واثنين  وعش���رين عضواً وبنس���بة زي���ادة تقارب %2 
مقارن���ة مع العام 2015. والتمثيل البياني أدناه يوضح توزي���ع األعضاء في مختلف محافظات الوطن في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، حيث تركز وجود األعضاء في محافظة  الخليل ومحافظة بيت لحم، أما في الوسط فتركز عدد 
األعض���اء بمدين���ة رام اهلل مع تمثيل بس���يط لمدينة القدس. وكان الحظ األوفر لمدين���ة نابلس باحتضان أكبر عدد 
من أعضاء المناطق الش���مالية للضفة الغربية مع تمثيل طفيف لباقي مدن الش���مال وهي طولكرم وقلقيلية 
وجنين وس���لفيت. ولم يختف���ي تمثيل مدينة أريحا واألغوار من خارطة التوزيع ألعض���اء بال تريد. أما في قطاع غزة 

هناك ما نسبته 24% من مجمل األعضاء.

الشكل رقم )أ(: تمثيل أعضاء مركز التجارة الفلسطيني  - بال تريد حسب المحافظات الفلسطينية

نابلس قلقيلية غزة طولكرم طوباس سلفيت رام ا	 جنين بيت لحم القدس الخليل أريحا

%11

%2

%24

%2

%1 %1

%28

%5

%15

%1

%12

%1
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• توزيع األعضاء حسب النشاط االقتصادي

إن األنش���طة االقتصادية التي تعنى بها استراتيجيات مركز التجارة الفلسطيني متنوعة ومختلفة غطت معظم 
القطاعات االقتصادية على مس���توى الوطن و بحس���ب ما نصت عليه الخطة الوطنية للتصدير، ويسعى المركز  
لج���ذب وض���م أعضاء جدد من كافة القطاعات ليش���كل ت���وازن بالتمثيل القطاعي، يوضح الرس���م البياني أدناه 

توزيع أعضاء مركز التجارة الفلسطيني حسب القطاعات االقتصادية. 

الشكل رقم )ب(: توزيع أعضاء مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد حسب النشاط االقتصادي

صناعات ورقية

نسيج ومالبس
مالية ومصرفية

وتأمين

كيماوية

خدمات لوجستية
وإعالنية استشارات تجارية

ومحاسبية

تكنولوجيا
واتصاالت

بالستيك ولدائن

تصنيع زراعي
وتمور وزيت زيتون

تجارة

صناعات غذائية
ومشروبات

صناعة الحجر والرخام

%14

%4

%2

%4

%2

%11

%4

%5
%4

%1

صناعات ا�حذية
والجلود

صناعات ا�ثاث

صناعات معدنية

صناعات تقليدية

سياحة

%2

صناعات دوائية
ومستحضرات تجميل

%3
%3

%3

%6

%8

%12

%10

%1
انشاء ومقاوالت

استثمارية
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أهمية الصادرات 
إن أهمي���ة الص���ادرات تكم���ن في أنها رافد أساس���ي من رواف���د االقتصاد الوطن���ي، فالصادرات تش���كل مصدراً من 
مص���ادر الدخل القوم���ي كونها تعود بالفوائ���د الجمة للدولة ولقطاعاتها غير أنها تس���اهم ف���ي توفير العمالت 
الصعب���ة وتزيد من ربحية الش���ركات العاملة وقدرتها في مجال التصدير وذلك من خ���الل تبادل المعرفة والخبرات 
بين الش���ركات المصّدرة والشركات المستوردة. تلعب الصادرات دوراً مهمًا في خفض نسبة البطالة والفقر من 
خالل زيادة حجم التوظيف والتش���غيل لدى الش���ركات المص���ّدرة وزيادة األيدي العاملة لتلبية احتياجات األس���واق 

الخارجية.

الدولة التي تسعى إلى زيادة وتطوير 
ص���ادرات���ه���ا وزي�������ادة دخ��ل��ه��ا ال��ق��وم��ي 
تنمية  إل��ى  المطاف  نهاية  ف��ي  تصل 
مستدامة لصادراتها ومن أجل الوصول 
إلى االستدامة ال بد من بذل الكثير من 
الدولة  مستوى  على  والعمل  الجهد 
وال���ش���رك���ات ال��خ��اص��ة وال��م��ؤس��س��ات 
ال��م��ح��ل��ي��ة وذل�����ك ل��ت��س��ه��ي��ل األع���م���ال 
مدار  وعلى  مواتية.  عمل  بيئة  وتوفير 
مركز  رك��ز  الماضية  ع��ام��ًا  عشر  األرب��ع��ة 
التجارة الفلسطيني على أن المنافسة 
تطويرية  عمليات  إلى  تحتاج  العالمية 
م���س���ت���م���رة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات وال���خ���دم���ات 
الشركات  استدامة  لضمان  المصّدرة 
سوق  في  منافس  وبشكل  وبقاءها  
حر تتميز فيه بالمنافسة القوية، وأيضاَ 
مستمرة  بحث  عمليات  األم��ر  يتطلب 

تعبر عن توجهات ورغبات األسواق الخارجية والمنافسين ومستويات وحدود المنافسة في هذه األسواق.

وال تتوقف تطوير العمليات وحدها لتأدية المهام على أكمل وجه لضمان استدامة الصادرات واستدامة الشركات 
بل ال بد من توفر عنصر مهم وفّعال ومكّمل لها ويتمثل بتوفير كادر مؤهل قادر على العمل باحترافية عالية 
يستطيع تحقيق األهداف الموضوعة وأهمها اختراق أسواق جديدة والبقاء بتنافسية عالية في األسواق الحالية، 
من هنا فإن تنمية الصادرات تفرعت وأخذت على عاتقها فكرة تأهيل الكادر الوظيفي للشركات المصّدرة ليصبح 
قادراً على مواكبة متطلبات السوق المتغيرة باستمرار، حيث أن عملية تأهيل الكادر ال تقتصر على المستوى 
اإلنتاجي فقط بل هي عملية شاملة لكل أعمال الشركة من الناحية المالية والتسويقية والجانب اللوجستي، 

ألن كل عملية بحد ذاتها مستقلة لكن النتيجة المجتمعة لكل العمليات تصب في مصلحة العمل النهائية.
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مس���اهمة مرك���ز التج���ارة الفلس���طيني - ب���ال تري���د في تحقي���ق تنمية 
مستدامة للصادرات الفلسطينية 

تعديل وتطوير قانون الشركات رقم 12 لعام 1964:

ش���كلت معالي وزير االقتصاد الس���يدة عبير عودة، لجنة وطنية من كافة  الجهات ذات العالقة بقانون الش���ركات 
م���ن القطاعي���ن العام والخاص باإلضافة إلى محامي���ن مزاولين، كان مركز التجارة الفلس���طيني عضواً فاعاًل في 
هذه اللجنة ممثل بدائرة السياس���ات التجارية، حيث لعب المركز دور أساس���ي في هذا الش���أن وقام بالمتابعة مع 
مجموع���ات العم���ل وتنظيم ونقاش كاف���ة المالحظات ذات العالق���ة، ولهذا الخصوص ش���ارك المركز في كافة 

االجتماعات ذات العالقة والتي عقدت في وزارة االقتصاد الوطني.

قانون الضمان االجتماعي: 

لق���د تابع مركز التجارة الفلس���طيني كافة القضايا المتعلقة بقانون الضم���ان االجتماعي منذ اليوم األول إلقراره، 
وأك���د المرك���ز على أهمية وجود قان���ون ضمان اجتماعي عادل يكف���ل حياة كريمة للمتقاعدي���ن ويحقق العدالة 
االجتماعية مع الحفاظ على استقرار وديمومة صندوق الضمان االجتماعي، وذلك خالل حراك وحوار وطني شمل 

لقاءات متعددة شارك فيها المركز من ضمنها لقاءات مع بعض ممثلي المجلس التشريعي.

حول واقع الخدمات البيطرية الفلس���طينية والسياس���ات التجاري���ة ذات العالقة وعالقتها 
بمبيعات اللحوم واأللبان في القدس الشرقية.

أع���د مركز التجارة الفلس���طيني تقريراً ش���اماًل ع���ن ما حدث بتاري���خ 2016/3/13، حيث منع االحت���الل دخول منتجات 
خمس ش���ركات فلس���طينية مصنع���ة لأللبان واللحوم وه���ي: “حمودة” لأللب���ان والمنتجات الغذائي���ة، “الجنيدي” 
لأللب���ان و”الري���ان” لأللب���ان، و”س���نيورة” و”الس���لوى”. وكان هذا بع���د مضي خمس س���نوات على الحراك الس���ابق، 
حيث حدث ذلك دون أي إنذار مس���بق، وقد ش���مل التقرير تاريخ هذه القضية وتسلس���لها وتحليلها ومن ثم الخروج 

بتوصيات ذات عالقة.

التط���ورات األخيرة التي طرأت على موازنات الحكومة الفلس���طينية من منظور القطاع 
الخاص الفلسطيني.

تعتب���ر الموازنة العامة من أهم أدوات السياس���ة المالي���ة للدولة، وتظهر أهميتها ك���ون الدولة تعمل من خاللها 
على تمويل سياس���اتها الداخلي���ة والخارجية بكافة قطاعاتها المالية واالجتماعية واالقتصادية والسياس���ية وعند 
ط���رح مس���ودة الموازنة العامة للع���ام 2016 ، طرح مركز التجارة الفلس���طيني ورقة مداخلة ناق���دة من وجهة نظر 
القطاع الخاص الفلسطيني وتم طرح وجهة النظر هذه في اجتماع عقده معهد السياسات االقتصادية – ماس.
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آفاق تعزيز بيئة األعمال والتجارة في ظل اإلمكانات المتوفرة

تعتبر بيئة األعمال والتجارة من العوامل الجاذبة للنجاح والتقدم في مجال األعمال وكذلك في جذب االستثمارات 
األجنبي���ة، إن االس���تغالل األمثل لإلمكانيات المتوف���رة وإدارتها ومراجعة س���لم األولويات االقتصادي���ة يعتبر أولوية 
يجب أن تولى اهتمام، وفي هذه الخصوص طرح مركز التجارة الفلس���طيني ورقة مداخلة ناقدة لمس���ودة دراسة 
أعده���ا معه���د ماس، وذلك من وجهة نظ���ر القطاع الخاص الفلس���طيني تم طرح وجهة النظر ه���ذه في اجتماع 

عقده معهد السياسات االقتصادية – ماس.

دور مركز التجارة الفلسطيني -بال تريد في تنمية الصادرات
أك���دت دراس���ة عالمية ص���ادرة في أواخر الع���ام 2016 عن مرك���ز التجارة الدولية ال���ذي يتبع بصورة مش���تركة كل من 
“منظم���ة التج���ارة العالمية” و”مؤتم���ر األمم المتح���دة للتجارة والتنمي���ة” )أونكتاد(، بأن مؤسس���ات التروي���ج التجاري 
وتنمي���ة الص���ادرات حققت عائدات مس���تدامة لجه���ة تنويع الصادرات وأس���واق التصدير، وكذلك عل���ى صعيد تعزيز 
قيمة العالمات التجارية والتنويع االقتصادي للبلدان. وبّين التقرير أن كل دوالر يتم إنفاقه في مجال ترويج الصادرات 

يعزز قيمتها بواقع 87 دوالراً ويدعم الناتج المحلي اإلجمالي ب� 384 دوالراً.

أظهر بحث لمركز التجارة الدولي بأن مؤسس���ات الترويج التجاري وتنمية الصادرات تساهم في زيادة الناتج المحلي 
اإلجمالي للفرد الواحد بنسبة تتراوح بين 5%-6%، وتعزز الصادرات بنسبة تتراوح بين7%-8%. يعزى ذلك إلى الخدمات 
المتنوعة التي تش���مل تقديم المس���اعدة المالية والمعلومات المتعلقة بالس���وق، ودعم حصول المنتجات على 

شهادات معتمدة، فضاًل عن تقديم التسهيالت للمشاركة في فعاليات الترويج التجاري.

وم���ن ه���ذا المنطل���ق، ومن���ذ بداي���ة ع���ام 2014 و لم���دة ث���الث 
س���نوات متتالي���ة أول���ى مرك���ز التج���ارة الفلس���طيني أهمي���ة 
قصوى لتنمية الصادرات إلدراكه أهميتها في عملية التنمية 
االقتصادية ككل، وأدرجها في االستراتيجية الوطنية للتصدير 
واس���تراتيجيته كأحد أهم األهداف االستراتيجية التي سيعمل 
على تحقيقها، حيث انطلق ف���ي عمله متبعًا أحدث المناهج 
العلمي���ة من أجل الوصول إلى األهداف المنش���ودة بكفاءة 
وفاعلي���ة، فابت���دأ المرك���ز بالتعاون مع ش���ركاءه م���ن القطاع 
الخ���اص والع���ام بتحدي���د أس���واق مس���تهدفة جدي���دة وحالية 
بن���اًء على قطاعات اقتصادية ذات الق���درة التصديرية العالية 
حسب مؤشرات إحصائية عالمية، بناًء على هذا التحديد قام 
المركز بإعداد دراس���ات فنية لمجموعة األس���واق المستهدفة 
مبنية على دراس���ة أداء المنتجات والس���لع في األسواق وقدرة 
هذه األسواق على استيعاب السلع حسب االتفاقيات التجارية 
الموقعة مع دولة فلسطين إن وجدت، ونظم المركز العديد 
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من المشاركات في معارض تجارية متخصصة وبعثات تجارية ودورات إرشادية حول متطلبات هذه األسواق.

ولضمان نجاح خطة االستراتيجية الخاصة بالمركز  تم تصنيف الشركات بعد إعداد تقييم القدرة التصديرية لها إلى  
أربع فئات رئيسية: وهي فئة المصّدر النشط وفئة المصّدر الغير نشط وفئة المصّدر الجديد وفئة المصّدر المحتمل.

وتلي خطوة التصنيف خطوة تصميم برامج خاصة لكل فئة من الفئات األربع بحيث شملت برامج متنوعة ومختلفة 
في التوعية والتدريب والتس���ويق. وقام مركز التجارة الفلسطيني بتنظيم أنشطة وفعاليات القت إقبال واضح من 
ش���ركات القطاع الخاص لما لمس���وه من الفائدة النوعية التي جنتها وتجنيها من هذه البرامج س���واء على البرامج 
التي تعنى برفع مستوى القدرات أو البرامج التي تعنى بالترويج، ولتكون عملية التطوير كاملة وشفافة تم قياس 
نتائج العمل مع الش���ركات وأش���ارت الغالبية العظمى على أنها ستشارك في األنشطة التأهيلية والترويجية التي 

ينظمها المركز وبدون تردد.

أداء الصادرات الفلسطيني خالل عام 2016
وفقًا للتقديرات األولية للمؤش���رات االقتصادية الفلسطينية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
فق���د انخف���ض الناتج المحلي اإلجمالي الفلس���طيني في الربع الثالث لعام 2016 مقارنة م���ع الربع الثاني للعام 
2016، بنسبة تراجع بسيطة تقدر ب� 0.3%. حتى األن لم يتم إصدار الناتج  لقيمة الناتج المحلي للعام 2016 فالقيم 

الموضحة بالشكل رقم )1( للعام 2016 هي قيم أولية.

شكل رقم )1(: التغير في الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2015-2016 )القيمة بالمليون دوالر(

                             * تتمثل القيمة المقدرة لعام 2016

الناتج المحلي االجمالي - 2016 (مليون دوالر امريكي)الناتج المحلي االجمالي - 2016 (مليون دوالر امريكي)
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بالنس���بة لمساهمة األنش���طة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين فإنه لم يطرأ أي تغير ملحوظ 
بي���ن عام���ي 2014 و 2015، حيث أحتل قطاع الخدمات الحصة األكبر بقيم���ة 1,538.3 مليون دوالر أمريكي قدرت ب� 
20.3% أم���ا ف���ي عام 2014 فقد كانت حصته���ا 1,549.6 مليون دوالر وقدرت ب� 19.92%، ف���ي المرتبة الثانية جاءت 
تج���ارة الجمل���ة والتجزئ���ة حيث كانت مس���اهمتها في عام 2015 بقيم���ة  1,366.6 ملي���ون دوالر أمريكي وفي عام 
2014 كان���ت 1,319.9 ملي���ون دوالر أمريكي، حيث قدرت في عام 2015 في 18.3% أما في عام 2014 في %17.7، 
يوضح الش���كل )2( توزيع المساهمة النسبية لألنش���طة االقتصادية من الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين؛ 
علم���ًا ب���أن الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2014 وصل إلى 7,463.4 مليون دوالر أمريكي أما في عام 2015 فقد 

كان 7,721.7 مليون دوالر أمريكي.

شكل رقم )2(: المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية من الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين
باألسعار الثابتة،2015 )سنة األساس 2004(

                                                             * البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل في عام 1967.
                                                              المصدر: مركز االحصاء الفلسطيني
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يش���ير الش���كل رقم )3( أدناه إلى اس���تمرار النم���و في حجم الصادرات الفلس���طينية و تراجع قيمة ال���واردات، فوفقًا 
لبيان���ات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس���طيني، فقد وصل إجمالي الصادرات الفلس���طينية في عام 2015 إلى 
958 مليون دوالر أمريكي، مما يعني أن نسبة النمو في الصادرات أخذت في التزايد، حيث ارتفعت بنسبة %1.48 
ع���ن عام 2014، مقارنة مع نس���بة نمو 4.7% لعامي 2013-2014، بالمقاب���ل انخفضت حجم الواردات لتصل إلى 
5,225 مليون دوالر في عام 2015 أي سجلت انخفاضًا بنسبة 8% عن العام 2014، حيث وصل العجز في الميزان 

التجاري السلعي والخدمي إلى4.2 مليار دوالر أمريكي في عام 2015.

الشكل )3(: حجم الصادرات والواردات من عام 2004 إلى عام 2016 )االعداد بالمليون(

                       * نتائج 2016 أولية كما تم نشرها من مركز اإلحصاء الفلسطيني

كما يتضح أن الصادرات الفلس���طينية ما زالت محصورة في تركيزها الجغرافي، حيث مثلت إس���رائيل 83.9% من 
إجمالي الصادرات الفلس���طينية في عام 2015. علما أن اعتماد الصادرات الفلس���طينية على السوق اإلسرائيلي 
ل���م يختل���ف عن ع���ام 2014 )انظر: جدول رق���م 1(. أما الواردات الفلس���طينية من إس���رائيل أو من خاللها فش���كلت 
حوالى 58.2% من إجمالي الواردات الفلس���طينية خالل العام 2015، بينما شكلت 69.6% من إجمالي الواردات 

الفلسطينية في عام 2014.

الوارداتالصادرات
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جدول رقم )1(: مؤشرات الصادرات الفلسطينية المرصودة* للفترة 2014 –2015، القيمة مليون دوالر أمريكي

* : البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية  في عام 1967.

وفق���ًا للنتائ���ج واإلحصائيات األولية للعام 2016 المنش���ورة من قب���ل مركز اإلحصاء الفلس���طيني، فإن الصادرات 
الفلسطينية تمر في مرحلة استقرار وثبات جزئي منذ عام2013، حيث تشير التقديرات األولية الى زيادة في نسبة 
الص���ادرات ب� 6% خالل عام 2016 عن العام الس���ابق وتش���ير النتائج األولية أن الصادرات الفلس���طينية لعام 2016 
وصل���ت ال���ى 929.4 مليون دوالر أمريكي في عام  وهي مرش���حة للزيادة بعد االحتس���اب والتنقيح من قبل الجهاز 
المرك���زي لإلحص���اء الفلس���طيني. وحاليا هنال���ك تراجع بنس���بة 3%، كما انخفض���ت الواردات الفلس���طينية إلى 

5075.5 مليون دوالر أمريكي بنسبة 3.2%  )أنظر الجدول أدناه(.     

                   

إجمالي الصادرات الفلسطينية
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جدول رقم )2(: النتائج األولية للصادرات والواردات السلعية الفلسطينية المرصودة لعام 2016 )القيمة بالمليون دوالر أمريكي(

             
             البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية  في عام 1967.

                المصدر : مركز اإلحصاء الفلسطيني

يتض���ح من الش���كل البياني رقم )4( أدناه أن مس���اهمة الص���ادرات في الناتج المحلي اإلجمال���ي باقية على نفس 
مس���توياتها الس���ابقة تقريب���ًا عب���ر الس���نوات األخيرة، حيث تتراوح نس���بة مس���اهمة الص���ادرات في النات���ج المحلي 

اإلجمالي بين 11% و 12%  بين األعوام 2015-2011.
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شكل رقم )4(: نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي 2010 – 2016

                   * نتائج 2016 أولية حسب بيانات المنشورة من قبل جهاز االحصاء الفلسطيني

العجز في الميزان التجاري
تعاني فلسطين من عجز كبير في الميزان التجاري، يعود هذا العجز العتمادها بشكل كبير على الواردات، فالسوق 
الفلس���طيني يختلف عن غيره من األس���واق، فهو س���وق صغير يتبع لعدد من القيود ومحكوم  في مجموعة من 
المعيقات باإلضافة أنه غير مسيطر على حدوده، لهذا نجد أن قاعدة التصنيع في السوق الفلسطيني ال تستطيع 

أن تواكب التطورات العالمية على عكس الدول األخرى بسبب القيود المفروضة من قبل االحتالل االسرائيلي.

إن العجز التجاري الكبير والمتزايد يعد نتيجة واضحة لما تعانيه الدولة من ضغوطات سياسية واقتصادية متسمة 
بالغموض وعدم اليقين على مر الس���نوات الماضية. ولهذه األسباب ونتيجة لذلك تراجعت االستثمارات وكانت 
ومازال���ت الصناع���ات وقواعده���ا التصنيعية راكدة وخاملة أدت إلى بقاء مجموعة الس���لع المنتج���ة محليًا صغيرة 

الحجم ومحدودة العدد.

و يع���د ارت���كاز االقتص���اد الفلس���طيني إلى حد كبي���ر على ال���واردات كأحد اه���م العوامل التي س���اهمت في بقاء 
االقتصاد معتمداً على االحتالل اإلسرائيلي اقتصاديًا وال يمكن ألي اقتصادي على المستوى المحلي أو المستوى 

الدولي تجاهل الدور السياسي واالقتصادي التي تعاني منه المنطقة وباألخص دولة فلسطين.

وبش���كل جلي يظهر العجز في الميزان التجاري للس���لع لعام 2015 )والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات(  
فقد انخفض بنسبة 10% مقارنة مع عام 2014 ووصل إلى 4,267.7 مليون دوالر أمريكي، أما حجم التبادل التجاري 
)وهو عبارة عن مجموع الصادرات والواردات( وصل إلى 6,183 مليون دوالر أمريكي في عام 2015. ووفقًا للبيانات 
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األولية والمبنية على التنبؤات االقتصادية من قبل مركز اإلحصاء الفلس���طيني، فإنه من المتوقع أن يصل العجز 
في الميزان التجاري في عام 2016  إلى 4,128 مليون دوالر أمريكي.

الشكل رقم )5( : قيمة الواردات والصادرات المرصودة وصافي الميزان السلعي في فلسطين لألعوام 2003-2016 )القيمة بالمليون دوالر(

               * نتائج 2016 أولية حسب بيانات المنشورة من قبل جهاز االحصاء الفلسطيني

التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية 
ما زالت تعتبر إس���رائيل الش���ريك التجاري األكبر لدولة فلسطين، حيث مثلت الواردات من السوق اإلسرائيلي %58 
من أجمالي الواردات، يليها تركيا بنس���بة 7.2% ثم الصين بنسبة 7%، مع انخفاض قيمة الواردات بنسبة 8% عن 
عام 2014 فانخفضت نس���بة الواردات من السوق اإلسرائيلي بنسبة 12% حيث كانت 70% في عام 2014، يليها 
االتحاد األوروبي الذي ارتفعت نسبته من 9.1% في عام 2014 إلى 11.7% في عام 2015، يتبعها السوق التركي 
فق���د ارتفع���ت حصت���ه بقيمة 1.3% بعد أن كانت 5.7% في عام 2014، كما أن س���وق الصي���ن ارتفعت حصته من 
5% إلى 7%، أما منطقة التجارة الحرة العربية فقد ارتفعت حصتها إلى 6.5% بعد أن كانت 4.8% في عام 2014.

عن���د النظر إل���ى التوزيع الجغرافي للواردات الفلس���طينية بين عامي 2011-2015 كما هو موضح بالش���كل رقم 
)6( أدن���اه، يتبين أن قيمة الواردات بش���كل عام لم تختلف بش���كل كبير حيث بقيت بي���ن الصعود والهبوط خالل 
السنوات الخمسة األخيرة، فقد وصلت ذروتها في عام 2014 بقيمة 5,683.2 مليون دوالر أمريكي و قمة تراجعها 

في عام 2012 بقيمة 4,697.3 مليون دوالر أمريكي.
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الشكل رقم )6(: التوزيع الجغرافي للواردات الفلسطينية للفترة 2011 إلى 2015

عند النظر إلى التوزيع الجغرافي للصادرات الفلس���طينية بين عامي 2011-2015 نجد أن الصادرات الفلس���طينية 
في عام 2014 كانت تزداد بش���كل طفيف، ما زال الس���وق اإلس���رائيلي هو الجهة األولى للصادرات الفلسطينية، 
حيث لم تختلف نسبة الصادرات للسوق اإلسرائيلي في عام 2015 عما كانت علية في عام 2014، شكلت نسبة 
الص���ادرات ف���ي كال العامي���ن 84% من كلي الصادرات الفلس���طينية، لك���ن مقارنة مع ع���ام 2013 فقد انخفضت 
نس���بته من إجمالي الصادرات الفلس���طينية حي���ث كانت 87% في عام 2013. أما الص���ادرات لباقي الدول األخرى 
فجاءت في المرتبة الثانية دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي لم تختلف قيمتها بشكل ملحوظ بين 
عامين 2014 و 2015 حيث ش���كلت 11.8% في عام 2014 من إجمالي الصادرات أما في عام 2015 فقد ش���كلت 
12.3%، يليها االتحاد األوروبي الذي انخفضت أيضًا نس���بته بش���كل ال يذكر حيث كانت في عام 2014 حصة دول 
االتحاد األوروبي 2% أما في عام 2015 فقد كانت 1.6%، يوضح الشكل رقم )7( أدناه التوزيع الجغرافي للصادرات 

الفلسطينية بين عامين 2015-2011.
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الشكل رقم )7(: التوزيع الجغرافي للصادرات الفلسطينية للفترة 2011 إلى 2015

هيكلية الصادرات من حيث المنتجات لعام 2015
حافظت دولة فلس���طين على أعلى مستويات من تصدير الحجر الفلسطيني لألسواق العالمية خالل السنوات 
الماضية إذ تجاوزت حصة الصادرات للحجر 17% من الحجم الكلي للصادرات الفلسطينية في عام 2015، يوضح 
الج���دول رق���م )3( أدن���اه حصة مجموعة م���ن أكبر الصادرات الفلس���طينية في عام 2015 و التي تش���كل 63% من 

إجمالي الصادرات الفلسطينية علمًا بأن قيمة الصادرات في عام 2015 كانت 957,8 مليون دوالر أمريكي.
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جدول رقم )3( : حجم الصادرات من حسب  توزيع  المنتجات وفق نظام )HS4 Code(  لعام 2015

أداء االقتصادي في قطاع غزة خالل عام 2016  
مع نهاية عام 2016، ال بد من مراجعة الحالة االقتصادية لقطاع غزة بشكل عام في ظل غياب حل أزمات القطاع 
على المستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي، فقد  سجل عام 2016 أرقاماً  ومعدالت اقتصادية تعتبر األسوأ 
في تاريخ االقتصاد الفلسطيني من حيث معدالت البطالة والفقر وتفاقم أزمة الكهرباء ومشكلة اإلعمار والكساد 
وانخفاض معدالت النمو االقتصادي، تش���ير المؤش���رات االقتصادية لعام 2016 إلى كم هائل من النتائج  السلبية 
حي���ث أجمعت المؤسس���ات والمنظمات الدولي���ة ومن ضمنها البن���ك الدولي أن اقتصاد قطاع غزة ضمن أس���وأ 

%17.36
%5.26
%4.68
%4.09
%3.95
%3.80
%3.09
%3.00
%2.24

%1.93
%1.89
%1.60
%1.38
%1.38
%1.38
%1.36
%1.20
%1.19
%1.06
%1.06

166,322
50,423
44,803
39,204
37,860
36,433
29,609
28,761
21,483
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15,319
13,208
13,188
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11,513
11,430
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10,148

حجر مشغول، مثل احجار البناء، ومصنوعاته
ا�ثاث وأجزاؤه ا�خرى
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الحاالت في العالم، حيث شهد عام 2016، ارتفاع في معدالت الفقر والبطالة وانعدام األمن الغذائي.
وبحس���ب مرك���ز اإلحصاء الفلس���طيني الذي تحدث ع���ن أرقام مخيف���ة وصادمة في االقتصاد الغ���زي فإن معدالت 
البطال���ة ف���ي القطاع خالل الرب���ع الثالث من ع���ام 2016 وصلت إلى 43.2%، وبحس���ب تقارير البن���ك الدولي فان 
مع���دالت البطال���ة في قطاع غزة تعتبر األعل���ى عالميًا، بينما تج���اوز عدد العاطلين عن العم���ل أكثر من 218 ألف 
ش���خص، وكم���ا تج���اوزت معدالت الفق���ر والفقر المدقع حاج���ز 65%، إن عدد األش���خاص الذين يتلقون مس���اعدات 
إغاثية من األونروا والمؤسس���ات اإلغاثية الدولية تجاوز المليون ش���خص بنس���بة تصل إلى 60% تقريبًا من سكان 

القطاع، أما نسبة انعدام األمن الغذائي في القطاع فكانت تزيد عن 72% لدى األسر في قطاع غزة. 

أما بالنس���بة لعملية إعادة اإلعمار في القطاع فش���هدت تباطؤ كبير مما أدى إلى س���وء األوضاع االقتصادية على 
مختلف المس���تويات مث���ل التضخم في معدالت الفقر والبطالة وانخفاض مع���دالت النمو االقتصادي وانخفاض 
نصيب الفرد من الناتج المحلي، باإلضافة إلى انخفاض إجمالي االستهالك وإجمالي االستثمارات الخاصة والعامة. 
حيث أن كل هذه العوامل والتحديات جعلت النمو االقتصادي في القطاع محدود للغاية والمؤشرات التي يتم 
القياس بها كانت مؤشرات سلبية خالل السنوات األخيرة مما أدى إلى الحد من قدرته على النمو وتحقيق التنمية 
المس���تدامة. لألس���ف ملفات أزمات قطاع غزة المتالحقة والمتواترة والمتجددة وخصوصًا االقتصادية المتدهورة 
تنذر بإنهيار المنظومة االقتصادية في القطاع ، وتنذر بأوضاع كارثية لم يش���هدها القطاع منذ عام 1967 ، يظهر 
الرس���م البيان���ي أدن���اه أن الحصار و االنقس���ام الداخلي كان له أثر س���لبي و تدميري على النت���اج المحلي اإلجمالي 
ويقارب أثر العدوان الغاش���م على قطاع غزة مما يستدعي ضرورة انهاء الخالف السياسي على األطراف الداخلية 

وااللتفاف حول برنامج سياسي واقتصادي يعيد األمل والحياة للمواطن الفلسطيني.

شكل رقم )8(: معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة في الفترة 2015-1995
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أم���ا بالنس���بة لإلدخار الذي يع���د ظاهرة اقتصادية أساس���ية في حياة األف���راد و المجتمعات فه���و فائض الدخل عن 
االستهالك أي أنه الفرق بين الدخل و ما ينفق على سلع االستهالك والخدمات االستهالكية. ويشير الرسم البياني 
رقم )9( أن معدل االس���تثمار  و االدخار للمواطن الفلس���طيني في قطاع غزة انخفض بش���كل تدريجي و بش���كل 
كبي���ر  من���ذ بداية انتفاض���ة األقصى و لكن  في عام  2014 و عام 2015 خالل تش���ديد الحصار والعدوان على قطاع 

غزة كان هناك انخفاض بشكل كبير جدا كما يظهر الرسم البياني أدناه. 

حركة المعابر - الواردات و الصادرات
خالل  عام 2016 لم تشهد الحركة التجارية عبر المعابر أي تغيرات على الواقع المفروض يمكن أن تسهل الحركة 
التجاري���ة، فكاف���ة معاب���ر قطاع غزة التجارية مغلقة باس���تثناء معبر كرم أبو س���الم وهو الوحي���د الذي يعمل حتى 
اللحظة وفق اآلليات السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة، فلم يتغير أي شيء من حيث ساعات العمل وعدد 
الشاحنات الواردة، نوع وكمية البضائع الواردة، أما الزيادة التي حدثت في عدد الشاحنات الواردة لقطاع غزة كانت 

نتيجة لزيادة المساعدات اإلنسانية و مواد البناء للمشاريع الدولية والمشاريع القطرية على وجه الخصوص.

م���ا زال���ت القي���ود اإلس���رائيلية عل���ى الحرك���ة التجاري���ة تمنع دخ���ول العدي���د من الس���لع والبضائ���ع والم���واد الخام 
والمع���دات والماكينات وعلى رأس���ها مواد البن���اء والتي تدخل فق���ط بكميات مقننة وفق آلية إعم���ار غزة إلدخال 
م���واد البن���اء )اإلس���منت – الحصمة – الحديد – البوس���كورس، ومن خالل رصد حركة الش���احنات ال���واردة عبر معبر 
كرم أبو س���الم فقد بلغت نس���بة إغالق المعبر أكثر من 36% من عام 2016.  كما بلغ عدد الش���احنات الواردة إلى 
قط���اع غزة 107،479 ش���احنة خالل ع���ام 2016، مقارنة مع 93،123 ش���احنة واردة إلى القطاع خ���الل عام 2015 من 
مختلف األصناف المس���موح دخولها، وبلغت نس���بة االرتفاع في عدد الش���احنات الواردة 13.5% خالل عام 2016، 
وبلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة 294 شاحنة خالل عام 2016. وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع 
غزة، فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة 2،129 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية واألسواق اإلسرائيلية والخارج، وهذا 

يمثل 42% من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار عام 2007.

شكل رقم (9): معدل االستثمار من الناتج المحلي ومعدل االدخار من الدخل القومي المتاح في قطاع غزة
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في عام 2016 انتعش���ت الحركة التجارية وشهدت استمرار العودة لحركة نشطة من التجارة الداخلية إلى أسواق 
الضفة الغربية بعد أن س���محت الس���لطات اإلسرائيلية للقطاعات الثالث للتصدير إلى سوق الضفة بعد انقطاع 
دام نحو ثماني س���نوات، وقد كانت الس���لطات اإلسرائيلية قد س���محت في عام 2015 لبعض المنتجات الزراعية 
واألثاث والمالبس والحديد بتخطي حدود قطاع غزة ألسواق اسرائيل ورغم كل هذا بقيت صادرات هذه القطاعات 
متواضع���ة مقارنة مع قطاعات أخرى على مدى الس���نوات الماضية المنصرم���ة وذلك للحفاظ والحاجة إلى إعادة 
العالقات التجارية مع المستوردين في تلك األسواق باإلضافة إلى تجاوز بعض العقبات اإلجرائية. خالل عام 2016 
زادت نس���بة عدد الش���احنات التي تخرج من قطاع غزة لعدة جهات خارجية بمقدار 57%، وإذا اس���تمر هذا النمو في 

عدد الشاحنات التي تتوجه للخارج من التوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 5000 شاحنة في حلول عام 2018. 
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خالل عام 2016 رغم القيود على اس���تيراد المواد الخام يمر قطاع النس���يج و المالبس بتحس���ن طفيف نظراً لرفع 
القيود عن التصدير والبيع لس���وق الضفة، فخالل عام 2016 أكثر من 50 شاحنة ملبوسات و نسيج بيعت ألسواق 
الضف���ة الغربية، وفي قطاع الصناعات الخش���بية لألثاث فقد تم تصدير 45 ش���احنة خالل ع���ام 2016 مقارنة مع 2 
ش���احنات في عام 2014 وهذه النتائج س���اهمت وبشكل بس���يط في خلق وظائف في قطاع غزة وتحسن ظروف 

المعيشية لشريحة من السكان. 

تحديات التصدير خالل عام 2016  
إن طبيعة االقتصاد الفلس���طيني تتأثر بمجموعة من التعقيدات المتش���ابكة والمالزمة والش���به دائمة من حيث 
البنية والش���كل، نتيجة للسياسة اإلس���رائيلية المبرمجة والتي تهدف إلى إخضاعه وتبعيته لالقتصاد اإلسرائيلي، 
إضاف���ة إلى عوامل أخرى تتعلق بأمور فنية خاصة بالدول المس���تهدفة للتصدير، ونؤك���د على أهمية بناء اقتصاد 
فلس���طيني قوي ومتين قادر على المس���اهمة بش���كل فاعل في التنمي���ة االقتصادية واالجتماعي���ة وله دور فاعل 
وقوي بدعم مسيرة بناء الدولة وتعتبر هذه عملية مهمة غير مستحيلة إذا ما تم وضع وتنفيذ حزمة من السياسات 
المالئمة للوضع الفلسطيني واألخذ بعين االعتبار مصفوفة التحديات التي تعيق الوصول إلى أهدافنا الوطنية، 

ومن هنا نوجز أهم المعيقات التي واجهت الصادرات الفلسطينية عام 2016 أبرزها:

• األحداث التي أضرت بالصادرات الفلسطينية

إع���الن موظفو الجمارك في الجانب اإلس���رائيلي بمعبر اللنب���ي مع األردن عن إضراب ش���امل، ونتيجة لذلك حدث 
تعطي���الت ش���ديدة في عملي���ات التفتيش واضطراب���ات بحركة البضائع من وإل���ى األردن، أدت بالنهاية الى ش���ل 
الحرك���ة التجارية بين فلس���طين واألردن ومن خالل األردن، مع بعض اإلس���تثناءات المحدودة الت���ي تتعلق بالمواد 
الغذائية، وقد إس���تمر اإلضراب ما يقارب الش���هر  وصف بحالة من الضبابية وعدم القدرة على التنبؤ بإمكانية فتح 
المعب���ر او توف���ر مس���تجدات إيجابية، وقد إنعكس ذلك ف���ورا على القطاع الخاص الفلس���طيني من حيث التبادل 
التج���اري مع ومن خالل األردن الش���قيق، وتحديدا عند األخذ باإلعتبار أن جس���ر الملك حس���ين يعتب���ر المعبر الحدودي 
الدول���ي الوحيد في الضف���ة الغربية أي بمثابة المنف���ذ الوحيد للصادرات والواردات الفلس���طينية الى ومن خالل 
األردن الش���قيق، وعلي���ه، يلعب جس���ر الملك حس���ين دوراً هاما ويوفر خي���اراً هاما للتجارة الخارجية الفلس���طينية مع 

األسواق اإلقليمية. وخاصة مع امكانية استخدام الموانيء األردنية.

• صنع في فلسطين ُمنع من التصدير  من خالل ميناء حيفا 

مؤخراً واجهت الصادرات الفلس���طينية تحديداً الصناعات الزراعية مش���كلة على ميناء حيفا تتلخص في منع مرور 
المنتج���ات الفلس���طينية التي تحمل ش���عار ُصنع في فلس���طين، علمًا بأنه ل���م يصدر تعليمات رس���مية من قبل 
الجانب اإلسرائيلي، ومن الجدير  بالذكر أن ذلك لم يحصل على المنافذ األخرى، علمًا بانه سبق وتم تصدير العديد 
م���ن المنتجات التي تحمل ش���عار ُصنع في فلس���طين ولم تواجه مش���كلة، وتجنبًا للمخاطرة م���ن إرجاع البضائع 

عملت الشركات على تغيير هذا الشعار بشعار ُصنع في األراضي الفلسطينية أو منتج فلسطيني.
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• التكلفة العالية لألعمال في فلسطين وتعقيد العديد من اإلجراءات 

يع���د ارتف���اع التكلف���ة العالي���ة لألعمال في فلس���طين نتيج���ة لعاملين أساس���يين:  االول س���يطرة إس���رائيل على 
الم���وارد الطبيعي���ة وذات العالقة ونق���اط العبور والمعيق���ات التي تتعلق بالم���واد الخام، والثان���ي انه لم ترتقي 
الجهود الفلس���طينية داخليا الى المس���توى المطلوب كما يجب، فعلينا واجب داخل���ي يتمثل في ترتيب البيت 
الفلسطيني وتسهيل كافة اإلجراءات ذات العالقة باألعمال في فلسطين وكذلك المتعلقة بعمليات التصدير 
وهذا شان فلسطيني بحت يمكن العمل عليه فورا وال يوجد عراقيل خارجية من شانها أن توقفه، فيالحظ حسب 
تقيي���م البن���ك الدولي ان فلس���طين قد تراجعت خالل ع���ام 2016 وأصبحت في المرتبة 138 بينم���ا كانت المرتبة 

127 عام 2015 مما يدل على ان تكليف بدء االعمال وإجراءاتها أصبحت اكثر تكلفة وصعوبة من قبل.

20201420152016السنة

135138127138الرتبة العامة

فمثاًل تعتبر مس���ألة تنمية الصادرات أحد األولويات الوطنية كونها ركيزة أساس���ية من الركائز التي تس���اهم في 
التنمي���ة اإلقتصادي���ة وكذلك في ترك بصمة فلس���طينية على خارط���ة العالم التجارية، وبطبيع���ة الحال يتطلب 
تنمية الصادرات العديد من التدخالت على عدة مس���تويات لضمان التنمية المس���تمرة وتحقيقها لقصص نجاح 
م���ن خالل تمك���ن الصادرات الفلس���طينية من إختراق األس���واق العالمية، وم���ن ضمن هذه التدخ���الت توفير كافة 
التس���هيالت العملية لمهمة التصدير من حيث عدد اإلجراءات المتبعة والوقت المس���تغرق والتكلفة وكل ذلك 
يأثر على القدرة التنافس���ية للمنتجات الفلسطينية في األس���واق الخارجية ال سيما المنتجات الزراعية، حيث أصبح 
واض���ح جلي���ًا أن هناك نوع م���ن البروقراطية في اإلج���راءات وتعدد الجهات الت���ي على الُمصدر زيارته���ا قبل عملية 
التصدير، ومن هنا أصبح من ضمن األولويات توفير نظام متطور من ش���انه أن يسهل هذه العملية برمتها وذلك 

بهدف تغيير االنطباع السائد عن فلسطين.
 

• مسألة تتعلق بالمنتجات السياحية التقليدية

يعتب���ر قط���اع الحرف التقليدي���ة جزء أصيل من المك���ون الثقافي و التاريخي الفلس���طيني وراف���داً اقتصاديًا مهما 
لشريحة واسعة من الفلسطينيين بسبب ارتباطه بالسياحة. إال أن هذا القطاع قد تعرض إلى صدمات بدأ تأثيرها 
من���ذ نهاية تس���عينات القرن الس���ابق حيث أدت إلى تقلص نش���اطه. ويع���ود ذلك إلى المنافس���ة الغير عادلة مع 
المس���توردات رخيصة الثمن. ومما فاقم من هذه المش���كلة عدم قدرة الس���ياح الوافدين على التمييز بين القطع 
المس���توردة ومحلية الصنع لعدم وجود ما يميز بلد المنش���أ. وفي حاالت عدة توسم بعض المستوردات بعبارات 
تش���ير إلى “األراضي المقدسة”. وبانخفاض س���عر القطع المس���توردة يزداد الطلب عليها على حساب المصنعة 
محلي���ا ارتفاع تكاليف إنتاجها. وتش���ير بعض التقديرات إلى أن إغراق الس���وق بالمس���توردات ق���د أدى إلى انخفاض 
 )GIZ 2015( %50 الحص���ة الس���وقية للح���رف التقليدية الفلس���طينية م���ن 90% نهاية التس���عينات إل���ى حوال���ي

الرتب���ة: ه���ي مقياس يتبن���اة البنك الدول���ي يرتب ال���دول المقاس���ة )189 دولة( ترتي���ب تصاعدي، بحي���ث الرتبة االولى 
تعطى الفضل دولة سهوله في تاسيس االعمال والبيئة االستثمارية. 

.www.pipa.ps المصدر: موقع الخاص بهيئة تشجيع االستثمار الفلسطيني
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وبالتالي انخفاض مس���توى التش���غيل في هذا القطاع، أصبح من الضرورة تصمي���م نظام رقابة يمكن من تمييز 
منتجات الحرف التقليدية المصنعة محليا عن المستوردة.

• البنية التحتية للجودة

يتطلب الدخول إلى األس���واق في الوقت الراهن والذي يّتس���م بالعولمة، االمتثال للمتطلبات الدولية من خالل 
اعتم���اد نظ���ام يحظ���ى باالعت���راف الدولي. ويعني ذل���ك العمل على إنش���اء وتعزي���ز بنية تحتية للج���ودة تحظى 
باالعت���راف الدول���ي، وتؤدي إلنتاج بضائع وخدم���ات تتميز بكونها منافس���ة وآمنة وموثوق بها ومناس���بة من حيث 
التكلفة. ويمّثل ذلك شرطًا أساسيًا مسبقًا بالنسبة لتحسين القدرة التنافسية للصناعة وحصة سوق الصادرات 

من البضائع والخدمات القابلة للتداول تجاريا. 

وتواجه الصناعة في فلس���طين، وال س���ّيما قطاع المشاريع الصغيرة والمتوس���طة، تحديات هائلة على الصعيد 
الفن���ي وصعي���د الج���ودة، ناهيك عن أنه يتعّي���ن عليها التعامل مع أوض���اع أخرى غالبا ما تك���ون فريدة من نوعها. 
وبالتالي، ولكي يطور القطاع الصناعي وينتج منتجات تنافس���ية من ش���أنها أن تلّبي التعليمات الفنية اإللزامية 
في األسواق العالمية، فإنه يحتاج لخدمات بنية تحتية وطنية خاصة بالجودة معترف بها دوليا من شأنها أن تقّدم 
الدليل المس���تقل المطلوب على امتثال المنتج���ات الوطنية لمتطلبات الجودة والمتطلب���ات الفنية الخارجية. 

ويتعّين على البنية التحتية للجودة أن تساند الصناعة في تطوير هذه المنتجات.

• االتفاقيات التجارية

ال زال���ت هن���اك فرصة كبيرة لالس���تفادة م���ن االتفاقيات التجاري���ة ومذكرات التفاه���م وبروتوك���والت التعاون التي 
وقعتها فلس���طين مع عدد من الدول العربية واإلس���المية واالتحاد األوروبي والدول اآلس���يوية واألمريكيتين، حيث 
يمك���ن القول انه بتفعيل هذه االتفاقيات وإجراء التعديالت المطلوبة وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة أخرى، والعمل 
الحثيث على إزالة أو التخفيض قدر اإلمكان من المعيقات غير الجمركية  فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك الى ازدياد 
حج���م الصادرات الفلس���طينية لهذه الدول في المس���تقبل القري���ب إذا ما توفرت البيئة المناس���بة لذلك وتذللت 
العقبات اإلس���رائيلية عل���ى الصادرات الفلس���طينية ايضا فيمكن مقارن���ة حجم الصادرات بين االردن وفلس���طين 
لنف���س ال���دول التي تم توقي���ع اتفاقيات تجارة ح���رة معها، نرى ان الصادرات الفلس���طينية لهذه الدول تش���كل ما 
قيمت���ه 3% فق���ط من حجم الص���ادرات االردنية لها، فاالتفاقية مع دول الميركس���ور ما زالت غي���ر فاعلة والمعيقات 

الجمركية وغير الجمركية مع الجزائر لم تحل.  

وفي الوقت ذاته، فإن الس���وق الس���عودي ما زال س���وقا اس���تراتيجيا لمعظم المنتجات الفلس���طينية التصديرية 
في حين يتم تجديد اإلعفاء بش���كل س���نوي ودون أية اتفاقية واضحة وملزمة ومس���تمرة وضمن أنظمة تس���جيل 
معقدة أثرت بش���كل كبير على مدى االس���تفادة من هذا السوق الكبير وعليه فانه آن األوان للقول أن هذا يتطلب 
العمل على المستوى الرئاسي بحيث يتم النقاش في ذلك مع كافة الدول وفق ما تقتضي الضرورة على أعلى 
مس���توى ممكن ووضع إطاراً زمني���ًا لتحقيق ما هو مطلوب مع كافة الدول الش���ريكة، من جانب آخر يجب تفعيل 
عمل الس���فارات الفلس���طينية في الخ���ارج وتوفير الكوادر المتخصص���ة هو أمر غاية في االهمي���ة ويجب ان يكون 
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عل���ى س���لم أولويات العمل في المرحل���ة القادمة، ومن الجدي���ر بالذكر ان المجلس الفلس���طيني للصادرات أخذ 
هذه األمور بعين االعتبار بحيث يتم العمل عليها في الحال.

• عملي���ات التخلي���ص ف���ي المعاب���ر الحدودي���ة مرهق���ة وتحد م���ن الوصول إلى األس���واق 
الدولية، فضاًل عن التسبب في تدهور وتلف السلع

تس���تغرق اإلجراءات اإلدارية واألمنية المعق���دة عند المعابر الحدودية وقتًا طوياًل، ما يحد من تيس���ير التجارة بصورة 
كافي���ة، ويزي���د من تكاليف المعامالت الباهظة عن���د المعابر التجارية الكبرى االمر الذي يكبد التجار خس���ائر فادحة. 

وتتمثل مخاطر عمليات التخليص في المعابر بما يلي:

-  تعتب���ر األنظمة واإلجراءات - س���واء م���ن حيث اإلدارة والحركة المادية - مرهقة وت���ؤدي في نهاية المطاف إلى 
تضخم األس���عار بالنس���بة للش���ركات / وللزبائن النهائيين، األمر الذي يضعف قدرة المصدرين على تلبية توقعات 

الزبائن بأسعار منخفضة وجودة عالية.

-  إن التأخير في المعابر التجارية، يجعل من الضروري بالنسبة للسلع أن تصل في وقت مبكر من الصباح. فغالبا 
ما تصل البضائع إلى المعابر خالل ساعات النهار، ولكن يمكن ان ال تعبر الحدود قبل إغالقها في المساء. وعالوة 
عل���ى ذل���ك، تفتقر تلك المعابر إلى البنية التحتية لتخزين المواد س���ريعة التلف. وتأخ���ذ عمليات التفتيش األمنية 
قدراً كبيراً من الوقت بسبب عدم وجود الماسحات الضوئية للحاويات. ونتيجة لذلك، فإن جميع السلع التي تعبر 

الحدود يجب نقلها بواسطة المنصات وليس في الحاويات.

-  تعتب���ر عملي���ة التحميل بنظام الطرف-إلى-الط���رف )من الظهر-إلى-الظهر( أمراً مكلف���ًا وغير فعال، وإن تم 
إجراؤه بأكبر قدر من الكفاءة، فأنه يزيد تكاليف عملية الش���حن والمدة التي تس���تغرقها هذه العملية. وقد وجدت 
دراسة أجراها البنك الدولي أن أوقات السفر من دولة فلسطين تبلغ متوسط ما يقرب من ضعف الوقت المتوقع، 
ه���ذا في وض���ع لم يكن فيه أي تأخير غير اعتيادي. إن تقليل عدد عمليات الش���حن والتنزي���ل بنظام الطرف-إلى-

الطرف تسهم في تخفيض تكاليف تصدير البضائع الفلسطينية إلى األسواق.
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التقرير الفني
لمجلس إدارة
مركز التجارة

الفلسطيني
- بال تريد

التقرير الفني لمجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد
للفترة من 2016/01/01 ولغاية 2016/12/31

يرصد التقرير السنوي ويوثق ما تم تنفيذه وإنجازه من نشاطات وفعاليات رئيسية للفترة الواقعة بين 2016/01/01 
ولغاية 2016/12/31، من حيث:

• ملخص األداء لعام 2016 حسب األهداف االستراتيجية والفرعية لمركز التجارة الفلسطيني – بال تريد.

.2016 • قصص النجاح لعام 

قام المركز بتوثيق جميع المخرجات واألنشطة والنتائج باستخدام نموذج المتابعة القائم على النتائج ومن خالل 
إستخدام إطار قياس محدد بقيم وبمؤشرات لكل مخرج. 

الهدف االس���تراتيجي األول: العمل باتجاه تطوير بيئة تنافس���ية مّمكنة 
نس���بة  لزي���ادة  والعالم���ي،  المحل���ي  المس���تويين  عل���ى  للمّصدري���ن 

الصادرات في األسواق الجديدة والحالية.
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خ���الل الع���ام 2016 واصل مركز التجارة الفلس���طيني –بال تريد  مع الش���ركاء في القط���اع العام والخاص تطبيق 
اس���تراتيجية المرك���ز و الت���ي أطلقت ع���ام 2014 بالتع���اون مع مجموعة كبيرة من الش���ركاء م���ن القطاع الخاص 
والعام وبالتنس���يق الش���امل مع وزارة االقتصاد الوطني وعلى قاعدة الش���راكة وروح الفريق الواحد، سعى المركز 
خ���الل ع���ام 2016 لتعزيز العالق���ات التجارية بين دولة فلس���طين والدول المس���تهدفة في االس���تراتيجية الوطنية 
للتصدي���ر والدفاع عن مصالح وأولويات القطاع الخاص في القضايا ذات العالقة ببيئة األعمال وتنمية الصادرات 

وفتح األسواق الجديدة، وفي هذا السياق حقق المركز العديد من اإلنجازات:

• المجلس الفلسطيني للصادرات:

ت���م الموافقة عل���ى النظام الداخلي للمجلس الفلس���طيني للص���ادرات وطرح خطة عمل السياس���ات للمجلس 
للع���ام 2016 وتم تحدي���د عدة مواضيع هامة تم العم���ل عليها ضمن مجموعات عمل، وه���ي االتفاقيات التجارية 
)الس���عودية والجزائر(، ودور الس���فارات الفلس���طينية في الدول المس���تهدفة وغيرها من المواضيع. وعليه فقد تم 
تقس���يم المؤسس���ات األعضاء على مجموعات العمل وقد تم اعتمادها من قبل معالى وزير االقتصاد الوطني – 
رئيس المجلس الفلسطيني للصادرات و خالل عام 2016 تم عقد عدة لقاءات بين هذه المجموعات المتخصصة.

صورة )1( : السيدة عبير عودة )وزير ة االقتصاد الوطني( تترأس اجتماع األول للمجلس الفلسطيني للصادرات

كم���ا تم تقديم خطة من عدة مح���اور لتطبيق الخطة الوطنية للتصدير والتي طرحت من خالل بال-تريد لمجلس 
الصادرات والذي بدوره لعب دوراً هامًا وحيويًا في دعم والتحشيّد والترويج لهذه الخطة، حيث توجت هذه الجهود 
الحثيثة بتمويل من قبل مشروع تطوير السوق الفلسطيني )PMDP( والذي بدوره دعم برامج وأنشطة منها إنشاء 
نافذة الخدمات الموحدة الخاصة بإجراءات التصدير وإعداد استراتيجية لتطوير العالمة التجارية )فلسطين(، وإعداد 
خط���ط عمل كافة الش���ركاء في تنفيذ االس���تراتيجية الوطني���ة للتصدير وتطوير إجراءات خاصة لوس���م المنتجات 
الحرفية والتقليدية لتمييزها عن المنتجات المستوردة، إن هذه األنشطة انبثقت عن أجندة المجلس الفلسطيني 

للصادرات وهي استجابة لحاجة أساسية للقطاع الخاص ونتائج هذه التدخالت سوف تظهر خالل عام 2017. 
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• إعداد مس���ودة البروتوكول الخاص باجتماع اللجنة الحكومية الروسية – الفلسطينية 
للعالقات االقتصادية التجارية:

حيث عقد أول اجتماع للجنة الحكومية الروسية – الفلسطينية للعالقات االقتصادية التجارية  بتاريخ 2016/03/15 
بهدف تطوير العالقات الثنائية ما بين روسيا االتحادية ودولة فلسطين، وقد قام مركز التجارة الفلسطيني بإعداد 
مس���ودة بروتوكول لهذا الخصوص وطرح كافة التوصيات التي تم الخروج بها نتيجة لدراس���ة تقييم العالقة بين 

فلسطين وروسيا التي أعدها المركز.

• مركز التجارة الفلس���طيني وبالتعاون مع مؤسس���ة أكس���فام ينهي إعداد اس���تراتيجية 
:)LED( التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية لقطاع غزة

تحدي���د  إل���ى  االس���تراتيجية  ه���ذه  ته���دف 
إط���ار خط���ة تنمي���ة اجتماعي���ة واقتصادي���ة 
محلية ف���ي قطاع غزة باس���تخدام منهجية 
المجتمعي���ة  الجه���ات  م���ن  الضغ���ط 
والفئ���ات المس���تهدفة إلى األعل���ى باتجاه 
صانع���ي الق���رار وباس���تخدام نه���ج التنمية 
وراء  الرئيس���ي  والغ���رض  المجتمعي���ة 
)LED( ه���و  التنمي���ة االقتصادي���ة المحلي���ة 
بناء الق���درة االقتصادية للمنطقة المحلية 
لتحس���ين مس���تقبلها االقتص���ادي ونوعية 
الحي���اة للجمي���ع. وهي محصل���ة لعمليات 
مش���تركة ومتواصلة  بين القطاع الخاص 
الحك���م  )وح���دات  والبلدي���ات  والحكوم���ة 
الحكومي���ة  غي���ر  والمنظم���ات  المحل���ي(، 
المانحة  المدنية والجهات  والمؤسس���ات 

كش���ركاء لخلق ظ���روف أفضل للنمو االقتصادي وخل���ق فرص العمل في هذا الوقت ال���ذي يعاني قطاع غزة من 
حصار مزمن من قبل إسرائيل ألكثر من 10 أعوام، وهذا الحصار الخانق لكافة مناحي سبب بشكل كبير في ارتفاع 

معدل البطالة وصلت الى نسب قياسية حوالي %40.

• قط���اع الزراع���ة ف���ي غ���زة يض���ع أهم مح���ددات وطرق الح���د من األث���ار الس���لبية للتكلفة 
المرتفعة للتصدير من غزة:

قام مركز التجارة الفلس���طيني -بال تريد وبالتعاون مع قطاع  الزراعة بتحديد أهم المعيقات واألثار الس���لبية التي 
يواجهها في نقل المنتجات الزراعية عبر البر إلى أسواق الضفة وإسرائيل والخارج، ولخصت النتائج بأهم المحددات 

صورة )2( جانب من ورشة عمل دور القطاع الخاص في التنمية اإلقتصادية 
المحلية لقطاع غزة.
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والمس���ببات للتكلفة المرتفعة لتصدي���ر المنتجات الزراعية 
من قط���اع غزة ألس���واق الضفة والخ���ارج عبر الش���حن البري، 
المرتفع���ة  التكلف���ة  بمس���ببات  يتعل���ق  فيم���ا  والمناص���رة 
لتصدي���ر المنتج���ات الزراعي���ة وأس���اليب الح���د من تل���ك األثار 
وتجاوزه���ا من خالل إعداد ورقة موق���ف ذات عالقة والمتابعة 
ف���ي ذلك. ضمن مش���روع اإلنع���اش االقتصادي – أكس���فام 

بتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية دانيدا.

ويذك���ر أن عملية تصدير واس���تيراد البضائ���ع من وإلى قطاع 
غ���زة كان���ت في الس���ابق تت���م من خ���الل معاب���ر تجاري���ة قام 
االحت���الل بإغالقها عقب االنقس���ام الداخلي، وه���ذه المعابر 
ه���ي: معبر صوف���ا أغلق من���ذ 20 أبري���ل 2011،  معبر كارني/ 
المنط���ار أغلق  منذ 11 يوني���و 2007، معبر كارن���ي/ المنطار 

ال���ذي ينق���ل الحبوب أغلق  منذ م���ارس 2011، معبر كارني/ المنطار الناقل لإلس���منت أغلق من���ذ 29 أكتوبر 2008، 
معبر ناحل عوز أغلق منذ بداية عام 2010، معبر كرم أبو س���الم  وهو المعبر المفتوح فقط وفي غالبية األحيان ال 

يعمل هذا المعبر بكامل طاقته. أما معبر رفح الحدودي ال يعتبر معبراً للبضائع التجارية.

وم���ن أهم نتائج ورقة الموقف كان تحديد المعيقات  التي يمكن في المس���تقبل العمل على إزالتها بالتنس���يق 
مع الجهات ذات العالقة: 

1-  التحك���م اإلس���رائيلي الكام���ل بجمي���ع المعاب���ر الحدودية للس���لطة الفلس���طينية، وع���دم وج���ود دور حقيقي 
فلسطيني على هذه المعابر، وبالتالي فرض الشروط اإلسرائيلية بالكامل أمام حركة الصادرات.

2-  إغ���الق جمي���ع المعاب���ر التجاري���ة بين قطاع غزة وإس���رائيل، البق���اء فقط على معب���ر كرم أبو س���الم امام حركة 
البضائ���ع، وهو غير مجهز بالبنية التحتية الالزمة للصادرات الزراعية. على ذلك تمعن إس���رائيل في تش���ديد القيود 
أمام حركة الصادرات الفلسطينية، حيث أصبح جسر الملك حسين المعبر التجاري الوحيد الرئيسي بين فلسطين 
واألردن وبقية العالم العربي والذي يتم من خالله نقل الصادرات من قطاع غزة إلى العالم الخارجي، حيث قامت 
إس���رائيل بإغالق جس���ر األمير محمد في العام 2003، ومما يفاقم من األزمات التي تواجه الصادرات الفلس���طينية 
عدم كفاية البنية التحتية لجسر الملك حسين، وارتفاع تكلفته، ونقص القدرة على التخزين، واالفتقار إلى مرافق 

التبريد، واستخدام نظام التعاقب، واالنتظار لوقت طويل ... إلخ.

صورة )3( : اجتماع لقطاع النس���يج والمالب���س في مركز التجارة 
الفلسطيني - قطاع غزة
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3-  النق���ص الكبي���ر في المعلوم���ات في أي من الموان���ئ، والمطارات، والوزارات اإلس���رائيلية، والمس���تجدات في 
إج���راءات التصدي���ر عبر الموان���ئ والمطارات اإلس���رائيلية، وطبيع���ة الوثائق المطلوب���ة... إلخ.، األمر ال���ذي أدى إلى 
االعتماد الكبير على وكالء الش���حن ووكالء الجمارك والمخلصين اإلس���رائيليين، وبالتالي ارتفاع تكلفة الخدمات 

والوقت، وخضوع المصدرين الفلسطينيين لألمر الواقع والتسليم بهذه اإلجراءات.

4-  ال يوج���د ل���دى فلس���طين مؤسس���ة معتم���دة دولي���ًا لمراقبة ج���ودة المنتج���ات المص���درة بحيث يك���ون لديها 
اإلمكانيات إلصدار شهادات معترف بها دوليًا.

5-  عدم وجود وكالء فلسطينيين معتمدين ومؤهلين على الجسر حيث يتم التحكم الكامل بإجراءات التصدير 
والتخليص من خالل القطاع الخاص اإلسرائيلي.

مركز التجارة الفلس���طيني في قطاع غ���زة يتابع طلبات المصدري���ن من قطاع المالبس 
والنسيج:

قام مركز التجارة الفلس���طيني وبحضور أعضاء من مجلس اإلدارة بمتابعة نتائج وطلبات المصدرين بعد اجتماع 
األعم���ال م���ع تج���ار م���ن الضفة للوق���وف عند النتائ���ج وللتع���رف على أه���م معيقات التصدي���ر إلى أس���واق الضفة 
وإس���رائيل والخ���ارج، ولتنظيم نقاط للمناص���رة فيما يتعلق بعقب���ات التصدير الخاصة بقطاع النس���يج والمالبس 
وتقديم توصيات عملية وسياسية لتجاوز تلك العقبات لمجلس إدارة بال تريد لمتابعتها مع الجهات المسؤولة 

والمؤسسات الدوليةخالل عام 2017. 

إط���الق دليل إدارة جودة التصدير في دولة فلس���طين للش���ركات الفلس���طينية الصغيرة 
والمتوسطة:

خ���الل عام 2016 أطلق دليل الجودة بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني، حيث عقدت  ورش���ة عمل مكثفة لمدة 
يومي���ن خاصة في البنية التحتي���ة للجودة وإدارة جودة التصدير  بدعم من المعهد األلماني القومي للمترولوجيا 
)PTB( وبالتعاون مع مركز التجارة الدولي )ITC(، وزارة االقتصاد الوطني، قام مركز التجارة الفلس���طيني- بال تريد 
بتنظيم ورش���ة عمل تدريبي���ة متخصصة في إدارة جودة الص���ادرات حيث هدفت هذه الورش���ة التدريبية بالمجمل 
إلى المساهمة في تمكين وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول األسواق الخارجية وذلك من خالل 
تس���هيل فهم المتطلبات الالزمة الس���تهداف األس���واق اإلقليمية والعالمية بش���كل اس���تراتيجي. وركزت الورشة 
عل���ى تعزيز وإب���راز الخدمات التي تقدمها مؤسس���ات دع���م األعمال لدعم المش���اريع الصغيرة والمتوس���طة في 
هذا المجال، من خالل تقديم المش���ورات الفنية والدعم المناس���ب بهدف تلبية احتياجات األس���واق المس���تهدفة 

وتمكين هذه المشاريع.   
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نشر ورقة موقف حول الفحص التقني اإلسرائيلي – المعيقات الفنية واإلجرائية:

تم إعداد ونشر ورقة موقف حول تقييم الفحص التقني اإلسرائيلي )TAKEN( المطلوب من الشركات الفلسطينية 
الراغبة في البيع في السوق اإلسرائيلي، وهدفت الورقة لتحديد المعيقات الفنية واإلجرائية التي تضعها مؤسسة 
المواصفات اإلس���رائيلية على الشركات الفلس���طينية، كما وتهدف بالتعريف بالجهات المسؤولة وذات العالقة 

ومخاطبتهامن أجل وضع حلول لتذليل المعيقات المفروضة من الجانب اإلسرائيلي.  

نشر ورقة موقف حول الضمانات المالية اإلسرائيلية للشركات الفلسطينية:

هدفت هذه الورقة لدراسة العالقة التجارية الفلسطينية اإلسرائيلية من ناحية الجوانب المالية المتعلقة بدفع مستحقات  
للش���ركات الفلسطينية على الشركات اإلسرائيلية، وأيضًا تهدف إلى التعرف على المشاكل المتعلقة بغياب ضمانات 
مالية للش���ركات الفلس���طينية ووضع حلول وآليات لهذه المسألة ونش���ر المعرفة بين الشركات الفلسطينية حول هذه 
الموضوع بشكل عام للتقليل من حدة المخاطر للشركات الفلسطينية في التعامالت المالية مع الشركات اإلسرائيلية.

ورقة موقف حول تحليل اإلجراءات والمعطيات التي تمنع دخول منتجات األلبان واللحوم 
إلى القدس الشرقية:

حي���ث ته���دف هذه الورقة إلى تكوين صورة ش���املة قدر اإلمكان لكافة األحداث والمبادرات واألنش���طة واآلراء ذات 
العالق���ة ف���ي وثيقة واح���دة تحليلي���ة هادفة، كما يمك���ن أن ينتج عنه���ا أوراق موق���ف تحدد من ش���انها خطة عمل 
تفصيلية جامعة لكافة األطراف، من أجل النهوض بالخدمات البيطرية بما يخدم تعزيز حماية المستهلك وتعزيز 
القدرة التنافسية للمنتجات، وتزويد ذوي الشأن بالقدرة التفاوضية وحشد التأييد المطلوب وصواًل إلى خلق ثقة 

دولية وثقة مهنية عالية بالخدمات البيطرية الفلسطينية.

مرك���ز التجارة الفلس���طيني  ينظ���م بعثة استكش���افية إلى جمهورية س���لوفاكيا بهدف 
اختراق أسواق أوروبا الشرقية:

أجرى وفد مركز التجارة الفلسطيني بال تريد- المؤسسة الوطنية الفلسطينية لتنمية الصادرات برئاسة عضو مجلس 
إدارتها رجل األعمال السيد وضاح بسيسو برفقة  مدير السياسات التجارية  لبال تريد السيد شوقي مخطوب، وعدد من 
رجال األعمال الفلس���طينيين الذين يمثلون قطاعات صناعية مختلفة، زيارة عمل إلى الجمهورية السلوفاكية، وذلك 
بناًء على دعوة مؤسس���ة االس���تثمار والتجارة السلوفاكية “ساريو” )مؤسسة سلوفاكيا لالستثمار و تنمية التجارة(، تم 
عقد لقاءات عمل بين الوفد المرافق والجهات المس���ؤولة في براتيس���الفا أو سيدات سلوفاكيا، كما تم توقيع مذكرة 
تعاون بين مركز التجارة الفلس���طيني ومؤسس���ة س���اريو، تقدم بموجها مؤسسة س���اريو الدعم الفني لمركز التجارة 
الفلسطيني في قضايا االستثمار والتجارة والتعاون في مجال الترويج التجاري والتعاون في تنسيق البرامج التي تدعم 
االس���تثمار والتج���ارة بين البلدين. ووضع أس���س للتعاون المس���تقبلي بما يرس���خ تعزيز العالق���ات التجارية بين البلدين 

وخاصة على صعيد تطوير الصادرات الفلسطينية وباألخص إلى السوق السلوفاكي وإلى وسط أوروبا.
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صورة )5( : وفد من مركز التجارة الفلسطيني و عدد من رجال األعمال الفلسطيني
في زيارة مؤسسة االستثمار والتجارة السلوفاكية »ساريو«

جدول رقم )1( :  أوراق لموقف التي صيّغت خالل عام 2016

الفئة المستهدفة عنوان ورقة الموقف 

ورقة موقف حول أهم محددات واثار وطرق الحد من االثار السلبية 
قطاع الزراعة للتكلفة المرتفعة للتصدير من قطاع غزة لقطاع الزراعة. 

ورقة موقف حول الفحص التقني اإلسرائيلي – المعيقات الفنية 
)TAKEN( جميع القطاعات االقتصادية واإلجرائية

ورقة موقف حول الضمانات المالية اإلسرائيلية للشركات 
جميع القطاعات االقتصادية الفلسطينية

ورقة تحليلية إلجراءات والمعطيات التي تمنع دخول منتجات األلبان 
قطاع المنتجات واأللبان  واللحوم إلى القدس الشرقية  

التجارية  العالمة  تسجيل   2016 العام  ”خالل  للشكوالتة  الحجاز  شركة  استهدفت 
أوراق  تحتويها  التي  والمعلومات  التوصيات  على  بناًء  دول  عدة  في  بها  الخاصة 
الموقف و التي نشرت من خالل مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد، فحسب ما أفاد به 
السيد حسين حجازي مدير عام الشركة  بأن المعلومات التي قدمتها أوراق الموقف قد 
غيرت من خططه االستراتيجية الختراق عدة أسواق واتجه أوال إلى تمكين موقع الشركة 
بشكل قانوي في هذه البالد قبل اختراقها  من أجل حماية المنتج من التقليد والتزييف 

وخصوصًا ¯ن قطاع الشكوالتة وا¯غذية يعاني من هذه ا¯مور بشكل دائم. 
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اله���دف االس���تراتيجي الثان���ي: زي���ادة ع���دد المصدري���ن وتنمي���ة ق���درات 
الشركات الفلسطينية المصدرة

إن عملية التصدير من فلس���طين ما زالت تواجه بعض الصعوبات التي تواجهها  الش���ركات وتحاول بشكل كبير 
إيجاد حلواًل الختراق أس���واق جديدة مس���تهدفة، ومن هذا الب���اب يطرح مركز التجارة الفلس���طيني - بال تريد حلول 
مبتكرة وذلك س���عيًا للنهوض وتطوير قدرات الش���ركات على التصدير وتحس���ين عمليات التصدير الخاصة بهم 

على مستوى القطاعات االقتصادية وذلك باتجاه تعظيم الناتج القومي واإليرادات لدولة فلسطين.

م���ع بداي���ة عام 2016 وم���ن خالل التع���اون مع الحكوم���ة النرويجية، ت���م تصميم ع���دة برامج تتعل���ق بتنمية قدرات 
الش���ركات ف���ي مجاالت معنية لبناء قدراتها وق���د تم اختيار موضوع التدريب على أس���اس االحتياجات التي ذكرت 
من قبل الش���ركات في التقييم الخاص بهم حس���ب المنهجية )BMS( التي نفذت ألكثر من مئة ش���ركة من قبل 

مختصين عبر مركز التجارة الفلسطيني-بال تريد.

جدول رقم )2(:  برامج بناء القدرات التي قدمت للشركات خالل عام 2016

عدد المشاركين من كل شركة  عدد الشركات المشاركة    نوع التدريب  #

14 مشارك في البرنامج  عشر شركات  تطوير المنتج واالبتكار

6 مشاركين  ستة شركات  التسويق 

9 مشاركين  ثمانية شركات  تطوير مهارات المبيعات
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برنامج تطوير المنتج واالبتكار 
كثير من الشركات ذكرت موضوع تطوير المنتج واالبتكار كوسيلة أساسية لتحسين المنتج ورفع قدرته التنافسية 
الختراق أسواق جديدة وبقائها قادرة على المنافسة. كما أشارت كثير من الشركات إلى أنهم يفتقرون إلى الخبرة 
الكافي���ة ف���ي هذا المج���ال، وفي هذا الخص���وص صممت بال تري���د برنامج تدربي مع المؤسس���ات الش���ريكة في 
مج���ال االبت���كار و التطوي���ر، يعد هذا التدري���ب فريد من نوعه حيث وفر للمش���اركين االطالع على تجارب الش���ركات 
ف���ي مج���ال تطوير المنتجات و االبتكار بش���كل عملي كما وف���ر األدوات والتقنيات، وقدم البرنامج تغطية ش���املة 
للموضوعات الرئيس���ية في تطوير وتنفيذ نهج السوق يحركها االبتكار وكيفية دمج التفكير وأفضل الممارسات 
ف���ي تطوير منتجات جديدة، إن البرنامج س���اعد المش���اركين على تطوير قدراتهم على فهم مس���ار تطوير المنتج 
و االبتكار  الكتس���اب ميزة تنافس���ية اس���تراتيجية، وحضر البرنامج  أربعة عش���ر مش���ارك  من عش���ر  ش���ركات من عدة 

قطاعات مختلفة. 

صورة )7( : مشاركين في دورة تطوير المنتج واالبتكار صورة )6(  : مشاركين في دورة تطوير المنتج واالبتكار

التدريب مكنه  أن  الملوك ”صرح  السيد فريد قمحية مدير مصنع حالوة 
مجال  في  منتجاتها  تطوير  على  شركته  قدرة  تطور  مدى  قياس  من 
أفاق  له  فتح  وأيضًا  المدرب  قدمه  الذي  النظري  االطار  ضمن  الحلويات 
للنظر في كيفية مواصلة تطوير منجاته لكي تنافس منتجات أخرى و 

تصبح قابلة للتسويق  في الخارج“

السيد حمزة ا�غبر  مدير مصنع النسر للحقائب ”التدريب على تطوير المنتج و االبتكار 
قطاع  في  خصوصًا  و  الفلسطيني  المستثمر  بال  تشغل  التي  المواضيع  أهم  من 
ا�زياء وا£كسسوار، و شكل هذا التدريب أفق وبوابة لالطالع إلى التجارب وا�ساليب 
التي تستخدمها الشركات من أجل تطوير وابتكار منتجات جديدة، وهذا التدريب ّمكن  
شركة النسر من وضع خطة طريق لالستثمار في برامج محاكة جديدة من شأنها أن 

تساهم في خلق منتجات عصرية جديدة منافسة محليًا و دوليًا“.
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برنامج تدريب لبناء قدرات موظفي الشركات في تسويق المنتجات
ه���دف التدريب إلى تزويد مدراء التس���ويق في الش���ركات الفلس���طينية بالمهارات الالزمة للج���ذب والوصول إلى 
شريحة واسعة من العمالء المحتملين، والحفاظ على عمالئهم الحاليين. وشمل التدريب العديد من المواضيع 
التسويقية الهامة مثل تحديد األسواق المستهدفة للتصدير، وسبل الحصول على المعلومات التجارية، والمزيج 
التس���ويقي وأس���اليب وأدوات لتحديد وتقييم األس���واق، وأدوات التس���ويق وقنوات التوزيع، وإعداد اس���تراتيجيات 
التس���ويق. حيث حضر مجموعة من مدراء التس���ويق الدورة التدريبية وجاء هذا التدريب نتيجة لطلبات الش���ركات 

الفلسطينية ورغبة منها في زيادة مهارات التسويق لموظفيها. 

تدريب بناء قدرات مدراء ومسؤولين في مهارات المبيعات
كان م���ن المفترض أن يش���ارك 9 متدربين ورك���ز التدريب على الجوان���ب والمنهجيات التي تتعل���ق في المبيعات 
وكيفي���ة توقع اتجاهات الس���وق مما يجعل عملية البيع فعالة ويمكن للش���ركات الفلس���طينية تحديد توجهات 
الزبائ���ن المحتملي���ن، تمك���ن ه���ذه ال���دورة التدريبي���ة المتدربين )موظف���ي وم���دراء المبيعات( م���ن تعلم صفات 

واحتياجات الزبائن ومتابعة ارضائهم عبر العمل معهم من خالل أنشطة البيع.

وقدم���ت ال���دورة اس���تراتيجيات مختلفة لمس���اعدة المش���اركين عل���ى التواصل مع العم���الء وفه���م احتياجاتهم. 
كما تضمنت المش���ورة بش���أن إدخال وتحديد منتجات الش���ركة هو كيفية إيجاد أفضل الحلول لمشاكل الزبائن 
واحتياج���ات العم���الء. وأخيراً، تمت تدريب المش���اركين على إج���راء عملية التفاوض في البيع م���ع الزبائن وما هي 
أه���م المهارات التي يجب على المش���ارك أن يتعلمها ليتقن فن التفاوض ف���ي البيع وكانت قوة البرنامج في أنه 
يركز على منهجيات المبيعات العلمية والمجربة وكيفية تنفيذها. وكانت إحدى الطرق التي اس���تخدمت إلظهار 
للمش���اركين كيف يكون الباعة فعالون كانت باس���تخدام تسجيل الفيديو وعالوة على ذلك، كان هناك مقدمة 
ألدوات جديدة تس���اعد الش���ركات في إيجاد عمالء وكيفية جذب مزيد من صفقات البيع مثل WEKA التي تساعد 
أيضًا على تحليل اتجاهات الس���وق والتنبؤ بها، وأخيراً، قدم الرئيس التنفيذي إلحدى الشركات للمشاركين لمحة 
عامة عن كيفية اس���تخدام اس���تراتيجيات المبيعات من خالل تقديم أمثلة وألعاب لمساعدة المتدربين في فهم 

عملية البيع وكيفية جذب المزيد من المشترين.

الذي   (Branding  ) موضوع  إلى  التطرق  تم  ”لقد  نوشن  باندا  شركة   
المنافسة  وخصوصا  الفلسطينية  الشركات  لمعظم  تحديًا  يشكل 
بشكل جديد وتم  مع إعطاء امثلة واقعية من قبل المدرب، حيث كان 
في  وبدأنا  لدينا  الشركة  عمل  طريقة  تغير  في  كبير  اثر  التدريب  لهذا 

طرح أفكرانا للزبائن  بطريقة جديدة و سلسلة ال تتسم بالتعقيد“
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صورة )8( : مشاركين في دورة تدريب مهارات المبيعات

وقد س���اهمت المنهجية الجديدة المتبعة في تصنيف الش���ركات وتحديد احتياجاتها باالعتماد على هرم التصدير 
وزع���ت الش���ركات عل���ى خم���س مجموعات تض���م كل مجموع���ة حوالي 20 ش���ركة وت���م توزيعها على مش���اريع 
تنموية تتضمن كل مجموعة نوع من التوصيات المش���تركة التي وافقت الشركات على تنفيذها مثل التدريب 
أو المش���اركة ف���ي معرض. إذ ش���اركت مجموعة من المجموعات التي تتعلق بقط���اع الحجر والرخام في معرض 
الخمسة الكبار في الكويت وحققت أكثر من مليون ومئتي ألف دوالر أمريكي حجم صفقات مع شركات اجنبية. 

تطوي���ر وتدري���ب نم���وذج إلدارة األعم���ال للجمعي���ات االهلي���ة والنس���اء 
العامالت في مجال التمور

ق���ام مرك���ز التجارة الفلس���طيني - ب���ال تريد و بالتعاون مع اكس���فام - إيطاليا  بمس���اعدة النس���اء العامالت في 
قط���اع التم���ور ف���ي قطاع غزة من بن���اء قدراتهم في مواضي���ع إدارية تهم مناح���ي الحياة اليومية به���ن و ذلك عبر 
تطوي���ر نم���وذج أعمال لجس���م تج���اري جديد يجمع بين النس���اء العام���الت في مج���ال التمور وبين جمعي���ة أهلية، 
ويقوم التدريب بش���كل أساس���ي على اكتس���اب خب���رات عملية لفئة النس���اء العامالت على معرف���ة كيفية إدارة 

 السيد امجد عطاري مدير المبيعات و التسويق في بديكو الصناعية ” 
بمهارات  تتعلق  جديدة  قضايا  تناول   حيث  وبناء  جًدا  ممتاز  التدريب 
تحفيزنا   على  ساعد  مما  المتدربين  لدى  معروفة  لتكن  المبيعات 
المبيعات  في  تستخدم  أن  ممكن  أساليب  و  جديدة  بطرق  للتفكير 

على أرض الواقع“
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هذا الجس���م الجديد وتقديم خطة األعمال خاصة به، وشمل 
التدريب العلمي تدريب عدد من س���يدات على مهارات اإلدارة 
والتس���ويق )Soft Skills(. وس���وف يس���تكمل التدري���ب ف���ي 

بداية عام 2017 ليشمل فئة سيدات األعمال.

كما ش���هد عام 2016 زي���ادة مرتفعة في نس���بة عدد طلبات 
المعلوم���ات التجاري���ة ح���ول األس���واق المس���تهدفة حوال���ى 
81% مقارن���ة مع عام 2014، وتش���ير ه���ذه الزيادة إل���ى التأثير 
الكبير الذي تحققه خدمات المركز  للش���ركات الفلسطينية 
وتأثي���ر المرك���ز بزي���ادة الوع���ي عن���د الش���ركات ف���ي إدراكه���ا 
ألهمية المعلومات وقيمتها في تحس���ين أس���اليب التصدير 

المتعلق���ة بالش���ركات، كم���ا عم���ل المركز في زي���ادة المعرف���ة االقتصادية للش���ركات حول مع���دل وحجم طلب 
المنتجات في األسواق المستهدفة.

واظه���رت نتائج المتابعة أن خالل ع���ام 2016 بلغت التقارير والردود حول استفس���ارات العمالء حول المعلومات 
التجارية والتدابير غير الجمركية والتصديرية حوالي 125طلب معلومات تجارية واستفسارات، بينما كانت مجموع 
م���ا تم طلبه م���ن معلومات تجارية من قبل العمالء خالل عام���ي 2014، 2015 حوالي 34 و 69 على التوالي كما 
هو مبين في الش���كل رقم )13(. و يش���ير هذه االرتفاع إلى زيادة في نس���بة طلب المعلومات عن العام الس���ابق 
طلب معلومات تجارية وبلغت نسبة االرتفاع حوالي 81% زيادة في طلب المعلومات التجارية من قبل العمالء 
خالل عام 2016 مما يدل على أن المركز أصبح لديه قدرة واسعة على معرفة ماهية عمالئه، وما هي احتياجاتهم، 

وكيفية توصيل المعلومات المهمة لهم لتحقيق أعمال تجارية ناجحة.
 

صورة )9( تدريب سيدات على مهارات اإلدارة و التسويق- 
قطاع غزة 

صورة )10( تدريب سيدات على مهارات اإلدارة و التسويق- قطاع غزة
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وتعك���س ه���ذه الزيادة تعزي���ز قدرة المرك���ز على تقديم أبحاث س���وق ذات ج���ودة عالية تق���دم معلومات صحيحة 
ودقيق���ة بخص���وص الزبائ���ن والمنافس���ين المحتملين، والتي تش���كل جزءاً ف���ي غاية األهمية للب���دء في األعمال 
التجارية أو توسيعه للشركات الفلسطينية. إن المعلومات التجارية والسوقية أضحت لها تأثير كبير في كل من 

أنشطة الشركات وشكلت عامل أساسي في تحديد مصير كثير من الصفقات واألعمال التجارية.

وخ���الل ع���ام 2016، قام المركز بتزوي���د العمالء بأكثر من 21 دراس���ة حول منتجات أو قطاعات محددة في أس���واق 
مستهدفة وجديدة حسب الجدول ادناه.

شكل رقم (13) : عدد طلبات المعلومات التجارية بين عامي 2016-2015

2014

34

69

125

2015 2016
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جدول رقم )3( :  الدراسات التي تمت خالل عام 2016 حسب طلب المستفيدين من خدمات مركز التجارة الفلسطيني

السوق موضوع الدراسة
المغرب العربيقطاع األغذية

منتجات الكتان في السعودية واالمارات العربيةقطاع النسيج 

السوق المحلي- زراعةقطاع الزراعي 

السوق المحليقطاع االغذية و المشروبات

السوق المحلي -  زراعةقطاع الزراعي 

السوق المحلي قطاع غزة و حكة السلع عبر المعابر 

السوق المحلي حركة قطاع الجلود واالحذية - قطاع غزة 

سوق لبنانقطاع األغذية 

السوق المحلي منتجات البحر الميت 

السوق المحليكيفية التصدير و االستيراد

متطلب���ات  تصدير العس���ل إلى الواليات 
سوق الواليات المتحدة االمريكيةالمتحدة األمريكية

السوق المحلي – محافظة الخليلفرص األعمال الخليل

الفرص التصديرية للشوكوالتة )تمر( 
س���وق فرنس���ا، كندا، الجزائ���ر، الماني���ا ، ماليزيا، اندونيس���يا، 
إيطالي���ا، أمريكا ، بريطانيا، الس���عودية ، العراق ، بنغالدش 

األردن و روسيا(

دراسة حول تمر المجول في فلسطين قطاع النخيل 
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الهدف االستراتيجي الثالث: تحويل فرص السوق العالمية إلى 
صادرات فلسطينية مستدامة

إن الهدف االس���تراتيجي الثالث يعنى بتحويل الفرص التي يراها المش���اركون في األنش���طة التجارية العالمية أو 
اإلقليمية إلى فرص تصديرية مس���تدامة، ومن أجل تحقيق ذلك الهدف تم العمل بشكل ممنهج ودقيق من قبل 
طواقم مركز التجارة عبر التواصل والتحشيد لعملية تحديد األسواق الجديدة المستهدفة، يالحظ أن عدد األنشطة 
التجاري���ة الت���ي تمت خالل عام 2016 مقارنة مع 2015 ارتفعت بزيادة ثالث احداث تجارية عن العام الس���ابق وارتفع 
نس���بة عدد المش���اركين بمعدل 9% عن العام 2015 ليصل عدد  المش���اركين إلى 156شركة مشاركة خالل عام 
2016، وما يميز عام 2016 عن الس���نوات الس���ابقة هو دخول قطاعات اقتصادية جديدة للمش���اركة في االحداث 
التجاري���ة مث���ل قطاع الصناعات المعدنية وقط���اع الطاقة المتجدد الذي له آفاق اقتصادية واس���تثمارية كبيرة في 

المستقبل القريب.
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ولتطبيق اس���تراتيجية المركز  في التخطيط الممنهج لألنش���طة التجارية وتنفيذها بمهنية عالية، فقد تم إشراك 
مؤسسات القطاع الخاص والتشاور معهم حول وجهات الفرص التصديرية حسب ما نصت عليه الخطة الوطنية 
للتصدير و تم االتفاق معهم على استهداف عدد من المعارض الدولية والبعثات التجارية خالل عام 2016 حسب 
ما هو موضح بالجدول أدناه، وبش���كل عام فإن مش���اركة مركز التجارة في المعارض والمحافل التجارية العالمية 
بالتصاميم العصرية والحديثة أثرت وبشكل ملحوظ رغبة الشركات في المشاركة في عدد من األنشطة التجارية 

من خالل مركز التجارة الفلسطيني. 

رسم بياني (6): عدد الشركات المشاركة في المعارض والبعثات التجارية خالل عام 2016-2015

2015

143

10

156

13

2016

عدد المشاركينعدد احداث التجارية
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جدول رقم )4(: جدول بأسماء المعارض و البعثات التجارية التي نظمت خالل عام 2016

المعارض البعثات عام 2016
اسم الحدث التجاري القطاع  عدد المشاركين

معرض الشرق األوسط للحجر  حجر ورخام   6

بعثة إلى إيطاليا )مارموماك( حجر ورخام  6

بعثة إيطاليا - صناعات معدنية صناعات معدنية  8

لقاء العمل قطاع النسيج  قطاع النسيج والمالبس  16

معرض الجزائر معرض صناعات 11

معرض الخمسة الكبار \ جدة حجر ورخام  3

معرض الخمسة الكبار \ دبي حجر ورخام  5

معرض الرياض - الثالث عشر معرض صناعات  26

معرض جايتكس - دبي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  7

معرض حالل \ ماليزيا قطاع األغذية والمشروبات 4

معرض غذاء الخليج \ دبي قطاع األغذية والمشروبات 6

معرض فودكس - جدة قطاع األغذية والمشروبات 8

فلس���طينية  ش���ركات  بي���ن  عم���ل  لق���اء 
وإيطاليا  في عمان 

الهندس���ة  الطاق���ة،  قط���اع 
والمقاوالت، الحجر والرخام، االعالف 

والمياه العادمة  50

وكم���ا أظه���رت النتائ���ج االخيرة للش���ركات المش���اركة في المع���ارض أو البعث���ات التجارية تبين أن هن���اك عدد من 
الش���ركات قد اخترقت أس���واق جديدة للمرة األولى وتعد أس���واق جديدة بالنس���بة لهم مما يش���ير على أن الخطة 
الوطني���ة للص���ادرات والخطة االس���تراتيجية لمركز التجارة الفلس���طيني تش���ير بخطى ثابتة نحو اختراق األس���واق 
المس���تهدفة وبش���كل طويل األمد لعدد من القطاع���ات الواعدة. ويظهر الجدول أدناه البل���دان التي تم التصدير 

لها خالل عام 2016 واختراقها نتيجة لنشاطات مركز التجارة الفلسطيني.

 جدول رقم )5(: أسواق جديدة لشركات فلسطينية تم اختراقها خالل عام 2016
األسواق الجدية المخترقة خالل 2016 القطاع 

كوريا الجنوبية قطاع الحجر والرخام  
االمارات العربية المتحدة عمان مصرتركيا قطاع الحرف والصناعات  
الزراعية  المنتجات  قطاع 

الكويتالسعوديةقطراالماراتكنداو الغذائية 



معارض وجوالت
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نظم مرك���ز التجارة الفلس���طيني- بال تريد مش���اركة دولة فلس���طين 
ف���ي عدد من المعارض الدولية، كما ونظم ع���دد من البعثات التجارية 

والجوالت التجارية خالل العام 2016:

معرض فوديكس السعودية  2016 )معرض المأكوالت الدولي( 

صورة )11( جناح معرض فوديكس

اس���تكمااًل وتواصاًل لنش���اطات مرك���ز التجارة الفلس���طيني- بال تريد نظم المركز مش���اركة دولة فلس���طين في 
معرض فوديكس السعودية والذي عقد في مدينة جدة خالل الفترة الواقعة ما بين 21-2016/11/24 وبمشاركة 
ثماني ش���ركات فلس���طينية تمثل قطاع الصناع���ات والمنتجات الغذائي���ة والزراعية في فلس���طين، وجاءت هذه 
المش���اركة منس���جمة مع الخطة الس���نوية لدائرة ترويج الصادرات، ويعتبر هذا المع���رض الدولي ذو أهمية خاصة 
كونه متخصص في الصناعات الغذائية، ولما يش���كله من مدخل رئيس���ي مهم للشركات الفلسطينية لدخول 
أس���واق عربية وإس���المية وغيرها، وكانت قد عقدت الش���ركات المش���اركة على م���دار أربعة اي���ام حوالى 320 لقاء 
عمل مع رجال أعمال وتجار وموزعين مهتمين بالمنتجات الفلس���طينية، منها 157 لقاء جديًا حس���ب ما أفادت به 

الشركات المشاركة.

معارض وجوالت
وبعثـــــــات تجارية
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                         صورة )12(: المشاركين في معرض فوديكس                           صورة )13(: إجتماع في الجناح الفلسطيني في معرض فوديكس

عقد ممثل مركز التجارة الفلس���طيني- بال تريد يوس���ف لحام والش���يخة هيا الس���نيدي عضو مجلس إدارة شركة 
ريد س���نيدي لتنظيم المعارض لقاء عمل على هامش مش���اركة دولة فلسطين في معرض فوديكس تم خالله 
مناقش���ة المشاركة الفلسطينية لهذه الدورة وسبل التعاون في الس���نوات القادمة، هذا وأبدت الشيخة هيا عن 
سعادتها لمشاركة دولة فلسطين في هذه الدورة من خالل مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد، وعلى التنظيم 
الرائع والمتقن إضافة إلى نوعية الشركات المشاركة والتي تمثل الصناعات والمنتجات الغذائية الفلسطينية، 

والتي من خاللها تم تغيير الصورة النمطية عن طبيعة المنتجات وهي ليست زيت وزعتر فقط.

صورة )14( لقاء ممثل مركز التجارة الفلسطيني مع الشيخة هيا
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صورة )15(  لقاء عمل في جناح فلسطين في المعرض 
الدولي لألغذية )حالل(

صورة)16( جانب من جناح إحدى الشركات المشاركة في 
المعرض الدولي لألغذية )حالل(

المعرض الدولي لألغذية الحالل/ ماليزيا 2016

نظ���م مرك���ز التج���ارة الفلس���طيني-بال تري���د مش���اركة دول���ة فلس���طين في المع���رض الدول���ي لألغذي���ة الحالل 
“الثالث عش���ر” في العاصمة الماليزية كوااللمبور خالل ش���هر نيس���ان 2016 وبدعم من الس���ادة البنك اإلسالمي 
للتنمي���ة والس���ادة المصرف العرب���ي للتنمي���ة االقتصادية في إفريقي���ا، وتهدف هذه المش���اركة إل���ى تعزيز تواجد 
المنتج الفلس���طيني في الس���وق الماليزي واألس���واق المجاورة إضافة إلى فتح أسواق جديدة. وتمثلت المشاركة 
الفلس���طينية ف���ي المعرض ف���ي أربع ش���ركات، تمثل قطاع الم���واد الغذائي���ة والزراعية من زيت الزيت���ون، األغذية 

التقليدية الفلسطينية، التمور.

معرض الخمسة الكبار دبي 2016

يمث���ل معرض الخمس���ة الكب���ار 2016 حدث���ًا مهمًا 
ف���ي  والعق���ارات  اإلنش���اءات  لقط���اع  بالنس���بة 
دب���ي واإلم���ارات العربي���ة المتح���دة، وكاف���ة بل���دان 
منطق���ة الش���رق األوس���ط، وش���مال افريقي���ا، ومن 
هن���ا نظ���م مرك���ز التج���ارة الفلس���طيني-بال تريد 
مش���اركة دول���ة فلس���طين ف���ي معرض الخمس���ة 
الكب���ار بدع���م ومس���اهمة كريمة من قبل الس���ادة 
المصرف العربي للتنمي���ة االقتصادية في افريقيا/ 
بإدارة البنك اإلس���المي للتنمية -مش���روع تسويق 
المنتجات وال���ذي عقد في إمارة دب���ي خالل الفترة 

صورة )17( أثناء تجهيز جناح فلسطين في معرض الخمسة الكبار دبيالواقعة ما بين 2016/11/24-21.
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وجاءت هذه المشاركة استكمااًل وتواصاًل لنشاطات المركز ومنسجمة مع الخطة السنوية لدائرة ترويج الصادرات، 
والت���ي تعمل على تنفيذ االس���تراتيجية الوطنية للتصدير ومن أجل اختراق األس���واق العربية واالس���المية والتواجد 
فيها باس���تمرار كونها أحد األس���واق المس���تهدفة لقطاع الحجر والرخام اضافة إلى تعزي���ز وترويج هذا القطاع في 
هذه الدول، حيث كانت النتائج األولية لهذه المش���اركة جيدة حيث عقدت الش���ركات المش���اركة على مدار أربعة 
اي���ام حوال���ي 350 لقاء عمل مع رجال أعمال وتجار وموزعين مهتمين بقط���اع الحجر والرخام وكان منها 60 لقاء،  

كما وقعت بعض الشركات عقود مبدئية مع شركات  من دول الخليج.

Middle East Stone 2016 معرض حجر الشرق األوسط

وكان ق���د نظ���م مركز التجارة الفلس���طيني- بال تري���د بالتعاون مع 
إتحاد الحجر والرخام الفلس���طيني وبالشراكة مع الوكالة االمريكية 
للتنمي���ة م���ن خالل مش���روع كمبيت، مش���اركة نخبة من الش���ركات 
المتخصص���ة ف���ي صناعة الحج���ر والرخام ف���ي معرض حجر الش���رق 
االوس���ط Middle East Stone 2016، خالل ش���هر أيار من عام 2016. 
وهدفت المشاركة الفلسطينية في هذا المعرض إلى تعزيز تواجد 
المنت���ج الفلس���طيني ف���ي الس���وق الخليج���ي واألس���واق المجاورة 
اضاف���ة إل���ى فت���ح أس���واق جدي���دة للمنتج���ات الفلس���طينية عام���ة 
ومنتج���ات الحجر والرخام خاصة. وتمثلت مش���اركة دولة فلس���طين 
ف���ي المع���رض المتخص���ص بالحج���ر والرخ���ام ف���ي منطق���ة الخليج 

العرب���ي، وال���ذي يقام للمرة الثانية  في المنطقة في س���ت  ش���ركات 
فلس���طينية؛ ش���ركة احجار القدس، ش���ركة فنون لنحت الحجر، ش���ركة 

العنان، شركة الوليد للصناعة، شركة فيرونا للحجر والرخام والشركة الرائدة لالستثمار.

مع���رض جايتك���س لتكنولوجي���ا 
المعلومات 2016

ش���ارك���ت دول�����ة ف��ل��س��ط��ي��ن ف���ي م��ع��رض 
ج����اي����ت����ك����س ال�������دول�������ي ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
عقد  وال��ذي   36 ال  دورت��ه  في  المعلومات 
في امارة دبي خالل الفترة الواقعة ما بين 
16-2016/10/20وبمشاركة سبع شركات 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ت��م��ث��ل ق���ط���اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��م��ع��ل��وم��ات ف���ي ف��ل��س��ط��ي��ن وخ���دم���ات 
المشاركة  ه��ذه  وج���اءت  المسبق،  ال��دف��ع 
ل��دائ��رة  ال��س��ن��وي��ة  ال��خ��ط��ة  م���ع  منسجمة 
صورة )19( : جانب من الجناح الفلسطيني في معرض جايتكس دبي 2016ترويج الصادرات، والتي تعمل على تنفيذ 

صورة )18( جانب من الجناح الفلسطيني في 
معرض حجر الشرق األوسط
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لسوق  أساسي  سوق  تعتبر  التي  واإلسالمية  العربية  األس��واق  اختراق  أجل  ومن  للتصدير  الوطنية  االستراتيجية 
الخدمات الفلسطيني اضافة إلى تعزيز وترويج قطاع تكنولوجيا المعلومات في هذه الدول، حيث كانت النتائج 
األولية لهذه المشاركة جيدة جداً ومشجعة ومن خالل اللقاءات والزيارات التي تمت داخل الجناح الفلسطيني 
البنك  ب��إدارة  إفريقيا/  في  االقتصادية  للتنمية  العربي  المصرف  السادة  من  بدعم  المشاركة  هذه  وتمت  وبناء، 

اإلسالمي للتنمية-مشروع تسويق المنتجات.

صورة )20( : جانب من الجناح الفلسطيني في معرض جايتكس دبي 2016

صورة )21( : جانب من الجناح الفلسطيني في معرض جايتكس دبي 2016
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معرض الجزائر الدولي الدورة 49 لعام 2016

ش���اركت دولة فلس���طين في مع���رض الجزائ���ر الدولي للدورة 49 ال���ذي عقد ف���ي العاصمة الجزائرية خ���الل الفترة 
الواقع���ة ما بين 5/28-2016/6/2 وبمش���اركة إحدى عش���ر ش���ركة فلس���طينية تمثل عدة قطاع���ات، وجاءت هذه 
المش���اركة منسجمة مع الخطة الس���نوية لدائرة ترويج الصادرات، والتي تعمل على تنفيذ االستراتيجية الوطنية 
للتصدير من أجل تمكين العالقات االقتصادية مع هذه الدول والتي ايضًا تس���تهدف األس���واق العربية واإلسالمية 
والعالمية، حيث تمت مشاركة احدى عشر شركة فلسطينية بدعم من قبل المصرف العربي للتنمية االقتصادية 
في افريقيا/ بإدارة البنك االس���المي للتنمية -مش���روع تس���ويق المنتجات، وعقدت هذه الدورة من المعرض تحت 
رعاي���ة الرئيس الجزائري عبد العزي���ز بوتفليقة، حيث قام رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك س���الل بافتتاح فعاليات 

المعرض والتي كانت تحت شعار “االستثمار والمؤسسة في قلب االقتصاد المنتج”

صورة )22( المشاركين في معرض الجزائر الدولي
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صورة )23( زيارة إحدى الوفود للجناح الفلسطيني في معرض الجزائر الدولي 

وتم اس���تضافة وفد رجال األعمال الفلس���طينيين المش���اركين بالمعرض وبحضور الملحق التجاري الفلس���طيني 
الس���يد محمد الكيالني على عش���اء عمل مع رجل األعمال الفلسطيني المغترب الس���يد عرفات عبيد الذي ابدى 
اس���تعداده للتعاون التام مع رجال األعمال الفلس���طينيين والدخول في شراكة حقيقة في بعض المشاريع التي 

تنفذ في الجزائر وفلسطين.

المعرض التجاري الخامس عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي - الرياض 

شاركت دولة فلسطين في المعرض التجاري الخامس عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذي 
عقد في العاصمة الس���عودية الرياض-المملكة العربية السعودية خالل الفترة الواقعة ما بين 2016/5/26-22 
تح���ت رعاية خادم الحرمين الش���ريفين الملك س���لمان بن عبد العزي���ز، حيث قام أمير الرياض األمي���ر فيصل بن بندر 
بافتتاح فعاليات المعرض وبمش���اركة 39 دولة اس���المية سبع وعشرون شركة فلس���طينية تمثل احد عشر قطاعًا 
ش���اركت ف���ي المع���رض، وجاءت هذه المش���اركة ايمان���ًا بأهمي���ة دور المملكة العربية الس���عودية ف���ي لعب دور 
اقتصادي رائد في العالم اإلسالمي وتشجيع وترسيخ العالقات التجارية  واالستثمارية وتقويتها إضافة إلى أهمية  
التجارة البينية بين الدول األعضاء، كما أن مش���اركة دولة فلس���طين بهذا العدد الكبير من الش���ركات جاء نتيجة 
ألهمية السوق السعودي للمنتجات الفلسطينية والتي تستفيد من االعفاء الجمركي الممنوح لها، و لتمكين 
العالقات االقتصادية الفلس���طينية الس���عودية، هذا وتق���در التجارة البينية بين الدول االس���المية حوالي 878 مليار 
دوالر. تمت مشاركة دولة فلسطين في المعرض بدعم سخي وكريم من قبل السادة المصرف العربي للتنمية 

االقتصادية في افريقيا/ بإدارة البنك االسالمي للتنمية -مشروع تسويق المنتجات.
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صورة )24( جانب من جناح إحدى الشركات المشاركة في المعرض التجاري

كم���ا أق���ام مرك���ز التجارة الفلس���طيني- ب���ال تري���د وبالتعاون مع س���فارة دولة فلس���طين ف���ي المملك���ة العربية 
الس���عودية حف���ل عش���اء وبدعم كريم م���ن قبل الس���ادة البنك االس���المي للتنمية عل���ى هامش مش���اركة دولة 
فلس���طين في المعرض التجاري الخامس عش���ر للدول االعضاء في منظمة التعاون اإلس���المي، وتخلل العش���اء 
لق���اءات عمل ثنائية ضمت رجال أعمال س���عوديين ورجال األعمال الفلس���طينيين المش���اركين اضافة إلى رجال 
أعمال فلسطينيين مقيمين بالمملكة ودول خليجية اخرى، وتم عرض فيلم ترويجي عن االقتصاد الفلسطيني، 

بحضور األخوة من هيئة تنمية الصادرات السعودية.
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صورة )26( جانب من المعرض التجاري الخامس عشر 
في الرياض

صورة)25( جانب من زيارة للجناح الفلسطيني في المعرض التجاري

صورة )27(حفل عشاء ولقاءات عمل ثنائية بحضور السيد ماجد العايد مدير 
عام تطوير المصدرين



جائزة الُمصدر
الفلسطيني
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جائزة ُمصدر فلسطين للعام 2016

ال يخف���ى عل���ى أحد أهمية الص���ادرات كركيزة أساس���ية في التنمي���ة االقتصادي���ة، أن تنمية الص���ادرات هي ضرورة 
وطنية ملحة وبالذات في ظل خصوصية فلسطين بما تواجهه من معيقات وقيود يفرضها االحتالل اإلسرائيلي 
إلعاقة مسيرة التنمية االقتصادية الفلسطينية، ورغم ذلك يزداد اإلصرار على النجاح ال بل التفوق أحيانًا، فقد حقق 
الُمَصِدر الفلسطيني نجاحات يحتذى بها في اختراقه أسواق أكثر من 70 دولة في العالم، وتمكن من المنافسة 

في العديد من القطاعات ويستمر في النمو والتطور، فهذا حقا يستحق التقدير.

ومن هنا انبثقت هذه المبادرة النوعية لتعمل على تكريم الُمَصِدر الفلسطيني من جانب وتعزيز ثقافة التصدير 
أيض���ًا لدى الش���ركات غير الُمَص���ِدرة، والتي لديها اإلمكاني���ات ألن تصبح ُمَصِدر جديد وواعد وم���ن ثم تنمو وتحقق 
نجاحات الن تصنف كش���ركة فاعلة ومميزة، جائزة 2016 هي بمثاب���ة الجولة الثانية لجائزة الُمَصِدر، فقد انطلقت 

هذه المبادرة العام السابق 2015 وحققت نجاحًا مميزاً، وهنا انطلق هذا الحدث للعام 2016.

م���ن أب���رز معالم الح���رص على تنمي���ة صادراتنا هي الش���راكة الحقيقية بي���ن القطاعين العام والخ���اص والقطاع 
االكاديم���ي، وق���د تمثل ذلك ف���ي مصادقة مجلس ال���وزراء الموقر على االس���تراتيجية الوطني���ة للتصدير ومن ثم 
تش���كيل المجل���س الفلس���طيني للصادرات، وخ���الل هذا الحف���ل التقى جميع الش���ركاء من كاف���ة الجهات ذات 
العالقة والمهتمين ومن ش���ركائنا على كافة األصعدة، وبمش���اركة كريمة من الرعاة للجوائز من مختلف الفئات 

الذين سارعوا للتأكيد على أهمية تنمية الصادرات الفلسطينية وهم:

جائزة الُمصدر
الفلسطيني

2016
صورة)28(: جانب من حفل توزيع جائزة الُمصدر الفلسطيني لعام 2016



الرئيسي للحفل شركة بديكو القابضة.  •  الراعي 
الُمَصِدر العام 2016 بنك فلسطين. •  الراعي لجائزة 

الُمَصِدر من فئة القطاع الصناعي – شركة نصار ستون لالستثمار والتعهدات العامة. •  الراعي لجائزة 
•   الراعي لجائزة الُمَصِدر من فئة القطاع الزراعي والصناعات الزراعية – منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة–الفاو.

.UNDP- الُمَصِدر من فئة سيدات األعمال – برنامج االمم المتحدة اإلنمائي •  الراعي لجائزة 
– الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار المحدود – أبيك. الُمَصِدر الواعد  •  الراعي لجائزة 

أهمية الجائزة

يأت���ي ذل���ك انطالقًا م���ن الهدف الرئيس لب���ال تريد وإدراك المرك���ز بأن تنمية الص���ادرات الفلس���طينية تعتبر ركيزة 
أساس���ية ف���ي النه���وض باالقتصاد الفلس���طيني، وب���أن فتح األب���واب ألس���واق خارجية يمك���ن أن يع���وض المنتج 
الفلس���طيني عن خس���ارة الس���وق المحلي وضعفه وعدم اس���تقراره، بالتالي  يحرص مركز التجارة الفلس���طيني  
عل���ى تحفيز المصدرين النش���طين والمبادرين لفتح أس���واق جديدة وط���رح منتجات عالمية تض���ع المنتِج والُمنَتج 

الفلسطيني على الخريطة الدولية.

أهداف الجائرة

ته���دف هذه الجائزة إلى تحقيق هدفان أساس���يان، األول يس���تهدف العمل على تنمية الصادرات إما بفتح أس���واق 
جدي���دة و/أو تكثي���ف الصادرات لألس���واق الحالي���ة و/أو إدخال منتجات جديدة لألس���واق الحالي���ة والجديدة من خالل 
االس���تثمار في المش���اريع الموجه للتصدير أو خطوط إنتاج جديدة، ولكن يحتاج ذلك إلى عنصر هام وحيوي وهو 

تعزيز ثقافة التصدير، وهذا ينعكس على زيادة في عدد المصدرين وتشجيع دخول األسواق الخارجية.

الهدف الثاني يستهدف تكريم المصدرين الفلسطينيين وتحديداً المتميزين على نجاحهم في النشاط التصديري 
وبال���ذات ف���ي ظل المعيقات التي يفرضها الجانب اإلس���رائيلي وه���ذا يعتبر تحدي يعكس مدى إصرار الش���ركات 

الفلسطيني على إثبات الوجود والنجاح أيضًا على المستوى العالمي.

أثر الجائزة على المصدرين

الس���وق الفلس���طيني س���وق صغير ولفلس���طين خصوصية تختلف إلى حد ما عن باقي البلدان، فما زلنا نسعى 
كفلس���طينيين إل���ى ترك بصمة فلس���طينية واضحة في األس���واق العالمية رغ���م كل التحديات، وم���ن جانب آخر 
فزيادة حجم الصادرات تنعكس بال شك على تشغيل ايدي عاملة إضافية وهذا من شأنه أن يساهم في تخفيض 
نس���بة البطال���ة، إضاف���ة إلى تحقيق زي���ادة في األرباح للش���ركات المصدرة وهذا من ش���أنه أن يعطيه���ا – األخيرة – 
هامش ادخار وكذلك تطوير جيد، فهي دائرة تنمية ال تتوقف عند حد إذا ما نجحت واستمرت وصواًل إلى مساهمة 
واضحة في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني وانعكاس ذلك على الرفاه والمستوى المعيشي، ومن جانب 
آخ���ر نحن بأمس الحاج���ة للنجاح ال بل والتميز تأكيداً بأننا الفلس���طينيون لدينا قدرات وعق���ول مهمة وبالذات في 

ضوء مسيرتنا نحو بناء دولتنا فلسطين.
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إن زيادة حجم الصادرات الفلسطينية من خالل تعزيز ثقافة التصدير وزيادة عدد المصدرين الفلسطينيين يتطلب 
وقت وجهد كبير  حتى نصل بالصادرات إلى المدى المطلوب رغم الظروف السياسية واالقتصادية التي تعصف 
بالمنطق���ة، إال أن الش���ركات التي حصل���ت على الجائزة خالل عام 2015 واس���تخدمت هذه الجائ���زة التي أصبحت 
جائزة وطنية مرموقة في مراسالتها وبرامجها التسويقية لتعزيز صورتها أمام المستوردين الحاليين والمحتلمين 
إلثبات قدرة هذه الش���ركات على أنها تمضي في تحسين منتجاتها وتساهم في االقتصاد المحلي الفلسطيني 

بشكل فعال مما انعكس بشكل إيجابي عليها من خالل الشعور بالثقة والتقدير أمام زبائنهم.

المتنافسين لعام 2016 

تقدم للمنافسة على الجائزة بفئاتها 47 شركة من مختلف القطاعات )10 شركات من فئة الُمَصِدر األول – العام،  
9 ش���ركات م���ن فئة المَصِدر من القطاع الصناعي، 6 ش���ركات م���ن فئة المصدر من القط���اع الزراعي والصناعات 
الزراعية، 5 ش���ركات من فئة قطاع تكنولوجيا المعلومات، 6 ش���ركات من فئة الُمَصِدر الواعد، 3 ش���ركات من فئة 
القطاع الس���ياحي للسياحة الوافدة، 8 ش���ركات من قطاع الصناعات التقليدية والحرفية(، تم العمل على تفريغ 
بيان���ات كافة الطلبات وف���ق المعايير التي وضعتها لجنة التحكيم وتم تحليل البيانات وفق األوزان والمعايير ذات 

العالقة ورفعها إلى لجنة التحكيم للبت فيها وتحديد الفائزين.

وقد نظرت اللجنة في الطلبات التي تقدمت وقررت لجنة التحكيم أن منافس���ة الش���ركات تكون فقط ضمن فئة 
واحدة وعدم منح أي ش���ركة جائزتين، وقررت اللجنة أن من يحصل على جائزة مصدر فلس���طين لن يمنح مرة أخرى 
قبل مرور ثالث س���نوات على منحه هذه الجائزة وينطبق ذلك على كافة الفئات، ومن يحصل على ش���هادة تقدير 
يحق له الحصول عليها مرة أخرى وفق مقتضيات المنافسة. كما قررت اللجنة منح شهادة تقدير  لشركة من قطاع 

غزة، وقد ُمنحت العام الماضي لشركة أخرى كانت قد تقدمت للمنافسة على الجائزة. 

الفائزين

•  شركة رويال الصناعية التجارية فازت بجائزة الُمَصِدر العام للعام 2016.
•  ُمَصِدر فلسطين للعام 2016 -  فئة القطاع الصناعي، فازت كل من شركة السهيل والصاحب للحجر والرخام

     وشركة نيروخ لصناعة القبانات والموازين المعدنية على هذه الجائزة.
•  ُمَصِدر فلسطين للعام 2016 -  فئة القطاع الزراعي والصناعات الزراعية – فازت شركة كنعان للتجارة العادلة.

•  ُمَصِدر فلسطين للعام 2016 -  فئة قطاع تِكنولوجيا المعلومات فازت شركة عسل تِكنولوجي باإلضافة
     إلى أنه تم َمنح شهادة تقدير لشركة MTC لتكنلوجيا المعلومات وهي من قطاع غزة.

•  ُمَصِدر فلسطين للعام 2016 – فئة الُمَصِدر الواعد فازت شركة فنون للحجر المنحوت.
•  ُمَصِدر فلسطين للعام 2016 القطاع السياحي – فئة السياحة الوافدة فازت شركة ليلى للسياحة والسفر.

•  ُمَصِدر فلسطين للعام 2016 القطاع السياحي – فئة الصناعات التقليدية السياحية فاز تجمع الحرف التراثية. 
2016 من سيدات األعمال  فازت شركة صابون فلسطين – صبا. •  ُمَصِدر فلسطين للعام 
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الهدف االستراتيجي الرابع: بناء قدرات مركز التجارة الفلسطيني في 
تقديم الخدمات لتلبية حاجة الشركات وقطاع األعمال 

واصل المركز للسنة الثانية على التوالي  بناء قدراته الداخلية لدعم الخدمات واألهداف المختلفة، حيث تم اعتماد 
دلي���ل إج���راءات المالية ودليل إجراءات الموظفي���ن وترجمته للغة العربية باإلضافة لتدري���ب عدد من الموظفين 
في برامج تدريبية محددة بناء على احتياجات الدوائر، حيث تم إنش���اء نماذج تقييم أداء جديدة لموظفي المركز، 
وأدرجت مؤشرات أداء رئيسية حسب اختصاص كل دائرة. كما اجري مسح حول رضى الموظفين في العمل، تم 
عرض نتائجه عليهم خالل النصف الثاني للعام 2016 وتم تحديد مجموعة من  التوصيات التي س���تواصل دائرة 

الخدمات والعناية بالشركات متابعتها من أجل تحسين رضى الموظفين خالل الفترة القادمة.

خالل عام 2016 واصل مركز التجارة الفلس���طيني نس���ج العالقات مع المؤسس���ات المحلي���ة واإلقليمية والدولية 
وذاك به���دف تحقيق مصالح الش���ركات الفلس���طيني وتطوير أداء المركز لمس���تويات أعلى وفت���ح أفاق التعاون 

الفني مع مؤسسات أخرى، و هنا نذكر  اهم ما تم تحقيقه خالل هاذ العام 2016.
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مركز التجارة الفلس���طيني - بال تريد يشارك في مؤتمر االتحاد العربي 
للمع���ارض والمؤتم���رات الدولي���ة التابع لمجل���س الوح���دة االقتصادية 

العربية بجامعة الدول العربية

االتح���اد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية هو أحد االتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق 
مجل���س الوح���دة االقتصادية العربية ويش���ارك في االجتماعات والمؤتم���رات التي تعقد في نط���اق جامعة الدول 
العربي���ة والمنظمات واالتحادات العربية، تأس���س االتح���اد عام 1995م برعاية جامعة ال���دول العربية وذلك بهدف 
المساهمة في تنمية التعاون االقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين األقطار العربية وذلك من خالل تطوير صناعة 
تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في البلدان العربية وتشجيع ودعم التعاون بين العاملين في هذا المجال 
في شتى صوره وتسهيل تبادل اآلراء والمعلومات التي تهمهم ودون التدخل في سياسات األعضاء الداخلية. 

ويح���رص االتح���اد على تنفيذ أنش���طته بالتنس���يق مع المنظم���ات العربية المعني���ة وعلى األخ���ص: جامعة الدول 
العربي���ة – مجل���س الوح���دة االقتصادية العربية – اتح���اد غرف التجارة والصناع���ة والزراعة للب���الد العربية، ويعد أهم 
نتائج المشاركة في المؤتمر هو انضمام مركز التجارة الفلسطينية للهيئة اإلدارية وأصبح عضو مجلس إدارة في 

المؤتمر عن فلسطين.  

صورة)29(: المشاركين في  مؤتمر اتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية
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المش���اركة في ورش���ة عم���ل إقليمية لمؤسس���ات التج���ارة ومنظمات 
تش���جيع االس���تثمار م���ن ال���دول العربي���ة وحض���ور مؤتم���ر المؤسس���ات 

الداعمة للتجارة في المغرب 
خالل عام 2016 استضافت المغرب وبزخم كبير وفريد مؤسسات عربية داعمة للتجارة وتشجيع االستثمار للشروع 
 TPO في عملية تش���كيل ش���بكة  مؤسس���ات داعمة للتجارة في الوطن العربي خالل مؤتمر الش���بكة العالمية
وال���ذي ينظم س���نويًا من قبل منظمة التج���ارة العالمية )ITC(، وخالل هذا المؤتمر  أجمعت المؤسس���ات العربية 

على عدة نقاط كان اهماها:

•  إدخال مفهوم شبكة TIPO اإلقليمية وتقديم أفضل الممارسات الدولية من مختلف أنحاء العالم للعالم العربي.

•  الش���روع في مناقشة األهداف االس���تراتيجية والرؤية واألهداف ورسم التزامات المنظمات األعضاء في الشبكة 
TIPO العربية جنبًا إلى جنب مع مهامها، طرح هيكل تنظيمي لها.

•  االتف���اق على خطوات ملموس���ة إلنش���اء ش���بكة عربية داعم���ة للتجارة بين ال���دول العربية، بما ف���ي ذلك توزيع 
العمل والمسؤوليات بين المنظمات األعضاء. 

و كان من أهم نتائج المش���اركة في ورش���ة العمل في المغرب هو انضمام مركز التجارة الفلس���طيني لعضوية 
االطار العربي للمؤسس���ات الداعمة للتجارة ومس���اهمة المركز  في وضع ورقة موقف  رئيسية من حول  مفاهيم 
مقترحة لشبكة الداعمة للتجارة العربية التي تحدد األساس المنطقي واألهداف والهيكل اإلداري  للشبكة، كما 
ت���م وضع خارط���ة طريق  لتنفيذ المقترحات بش���كل أول���ي. وتم أيضًا متابعة التش���بيك مع المؤسس���ات الدولية 
المعنية بتطوير التجارة والصادرات خالل حضور المؤتمر الس���نوي للمؤسسات الداعمة للتجارة والذي ينظم عبر 

مؤسسة التجارة الدولية )ITC( بشكل سنوي.

TPO صورة)30(: المشاركين في مؤتمر الشبكة العالمية
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صورة رقم )31( السيد إياد الصاحب مدير شركة سهيل والصاحب للحجر والرخام – مركز التجارة الفلسطيني

ش���ركة س���هيل والصاحب للحجر والرخام س���جلت في تاريخ الش���ركة نجاحًا باهراً حققته من خالل مش���اركتها في 
جائزة المصدر الفلس���طيني لعام 2016، فقد حصدت الجائزة مصدر القطاع الصناعي عن الفئة الصناعية، ومن 
هنا اعتبرت الشركة أن هذه االنطالقة قد فتحت لها اآلفاق أمام أسواق عربية وأجنبية فقد أكد السيد إياد الصاحب 
المدير  المالي واإلداري للش���ركة أن مركز التجارة الفلس���طيني هو من المؤسس���ات الرائدة التي حفزت الش���ركة 
للدخ���ول ف���ي ميادين التصدير، وبأنهم توجوا هذا الجهد المبارك من خالل جائزة المصدر الفلس���طيني التي أكد 
مدى ش���فافيتها ومصداقيتها فقد عبر الس���يد إياد”إن المس���ابقة اتس���مت بالش���فافية وأن اللجنة اختارت بش���كل 
دقي���ق وص���ادق وبناء على معايير تُأكد مدى أحقية كل ش���ركة بالفوز ومن هنا نحن نعتبر أن هذه الجائزة زادت من 

مصداقيتنا أمام الزبائن المتعاملين معنا وأكدت على قدراتنا ومؤهالتنا التي تمكنا من دخول أسواق جديدة”.

كما وش���جع الس���يد إياد الصاحب الش���ركات الجديدة على المشاركة في المس���ابقة في األعوام القادمة مؤكداً 
أن الفوز ليس مستحياًل إن كانت الشركة تمتلك المؤهالت التي تساعدها على الفوز وفي تجربة شركة سهيل 
والصاحب قال الس���يد إياد “أنه عندما وصلنا البريد االلكتروني تجاهلناه في البداية العتقادنا بانه موجه للشركات 
النخبوية وبأن مش���اركتنا لن تؤهلنا للفوز وهذا ليس عن عدم ثقة بقدرتنا ولكن كونها تجربة جديدة من نوعها 
ولكننا اس���تطعنا الوصول وتحقيق النجاح، واليوم نحن نصدر ألكبر األس���واق في العالم)الصين، أميركيا، فرنسا، 

قصص النجاح

شركة سهيل والصاحب للحجر والرخام تحصل 
على جائزة المرتبة األولى من الفئة الصناعية
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اسبانيا، السعودية، قطر، الكويت، األردن( ونطمح بمساعدة بال تريد للوصول لألسواق األسيوية.”
وفي رسالة وجهها السيد إياد قائاًل بأن فلسطين أصبحت اليوم قادرة على التصدير للخارج وليس فقط االستيراد 
ففي نجاح تفتخر به الشركة وهو وصولنا ألسواق كوريا وتصدير الحجر الفلسطيني ليتم بناء شركة سامسونج 

من األحجار الفلسطينية والذي يؤكد أن فلسطين قادرة على النهوض رغم االحتالل ورغم معيقات أخرى.

وم���ن هنا قدم الس���يد إي���اد  الصاحب المدير المالي واإلداري في ش���ركة س���هيل والصاحب ش���كره لمرك���ز التجارة 
الفلس���طيني مؤكداً أن ش���هادة بال تريد هي ش���هادة نعتز ونفخر بها فهي من المؤسسات التي تمتلك مكانة 
مهمة في المجتمع  والتي من خاللها تغيرت نظرة الزبائن لنا بعد فوزنا بالجائزة، وبأن وقوف بال تريد معنا ساهم 

في وصولنا لهذا النجاح والتقدير.

صورة رقم )32( السيدة إخالص صوالحة مديرة شركة بيت الصابون صبا- مركز التجارة الفلسطيني

م���ن مطبٍخ صغي���ر لصناعة الصابون يدوي���ًا إلى مصنع كبير يحق���ق نجاحات باهرة هي نقلٌة نوعية تجس���دت في 
النج���اح الذي حققته ش���ركة بيت الصابون )صب���ا( التي تقع في المنطقة الصناعية الزراعي���ة في أريحا حيث تقول 
السيدة إخالص صوالحة مديرة الشركة “بأن  الشركة حصلت على شهادة ISO وشهادة GNB واألورغانيك لتصبح 
ف���ي المصف األول للمنتج الوطني الفلس���طيني الذي يحمل عالمة صنع في فلس���طين وأن هذا النجاح هو فخر 

لها وبأن طموحها في الوصول كان دافعًا على تخطيها لكل الصعاب.” 

شركة بيت الصابون )صبا( تحصل على جائزة 
عن فئة سيدات األعمال
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وتش���ير الس���يدة إخالص إلى أن لمركز التجارة الفلس���طيني-بال تريد ال���دور الكبير والحقيقي ف���ي تواجدها على 
الئحة الش���ركات الفلس���طينية المصدرة، حيث اس���تطاعت الش���ركة أن تش���ارك في جائزة المصدر الفلس���طيني 

لعام 2016 وحصدت الجائزة عن فئة سيدات األعمال.

وف���ي حدي���ث مع الس���يدة إخالص وضحت أهم األس���باب التي دفعتها للمش���اركة في المس���ابقة أال وهي معرفة 
موقعه���ا الحقيقي بالنس���بة للمصدريي���ن الفلس���طينيين، وأيضا لتكون حاف���زاً لها وتحدي لك���ي تخوض تجربة 
التصدي���ر للخ���ارج ولتدخل أس���واق جديدة وهي بدورها تش���جع الش���ركات األخ���رى على المش���اركة وخصصت في 

حديثها تشجيعًا لسيدات األعمال في فلسطين لتحفزهم على دخول هذا التحدي حتى ولو لم يحققوا الفوز. 

وأك���دت الس���يدة إخ���الص أن الجائزة س���اعدتها ف���ي الترويج للش���ركة من خالل نش���رها عبر صفحاته���ا على مواقع 
التواصل االجتماعي وتعريف الزبائن بهذه الجائزة. وفي نصيحة قدمتها الس���يدة إخالص للش���ركات األخرى تقول 
“أنصح الشركات الغير المصدرة بأن يعملوا أكثر على تطوير منتجاتهم وعلى أنفسهم كإداريين للمصانع وأيضًا 
أش���جعهم على الخروج إلى أس���واق عالمية فنحن بحاجة إلى مصدريين جدد قادرين على تحقيق تنمية اقتصادية 

لفلسطين”.

وصرحت الس���يدة إخالص بأن دورها قد اكتمل بمس���اعدة مركز التجارة الفلسطيني لذلك قدمت الشكر  وأكدت 
على أن دور بال تريد قد تجسد في عدة مناحي ساعدت في تطوير منتج الشركة وتأهيله لمرحلة التصدير  وفتحت 
لها أسواق في العالم الخارجي، وهي اليوم تطمح للوصول إلى سوق اليابان وتقول “نحن نفخر بهذه الشهادة 
الت���ي أك���دت عل���ى مصداقيتنا وج���ودة وقدرة المنت���ج على خوض أس���واق جديدة وعلي���ه أؤكد بأن جائ���زة المصدر 
الفلس���طيني أثبت���ت أن المنت���ج الفلس���طيني ال يق���ل جودة عن منتج���ات الخارج وأنه يس���تحق الخ���روج والوصول 

للعالم الخارجي”.
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صورة رقم )33( السيد نافذ نيروخ مدير شركة نيروخ لصناعة القبانات والموازين واألثاث

تعتبر شركة نيروخ لصناعة القبانات والموازين واألثاث المعدني من أقدم الشركات الفلسطينية والتي تأسست 
منذ عام 1953، وهي إحدى الش���ركات التي ش���اركت بجائزة المصدر الفلس���طيني لعام 2016 وقد حصلت على 
جائ���زة المص���در عن فئة  القطاع الصناعي ويؤكد الس���يد نافذ نيروخ المدير العام لش���ركة نيروخ ب���أن هذه الجائزة 

حققت لهم النجاح الكبير والذي ساهم بفتح أسواق جديدة وتشجيعهم على التصدير.

أش���ار الس���يد ناف���ذ بأن ه���ذه الجائزة س���اهمت في الترويج للش���ركة فقد اس���تخدموها م���ن خالل مواق���ع التواصل 
االجتماع���ي الخاصة بالش���ركة، كما وأنهم يعرضوها أمام زوارهم فهي بمثابة ش���هادة تؤكد على قوة الش���ركة 
وعراقته���ا وقدرته���ا على التصدير، وبدوره ش���جع الس���يد نافذ الش���ركات األخرى على المش���اركة مؤك���داً على أنها 

ستساهم في زيادة مصداقية الشركة أمام المستوردين والعمالء والزبائن.

وفي حديث مع السيد نافذ نيروخ يقول “نحن اليوم دخلنا إلى أسواق من خالل التصدير بمساعدة مركز التجارة الفلسطيني ونطمح 
للوصول ألسواق أوروبية وعربية جديدة ونأمل بالوصول لها”.

وفي الختام يقدم السيد نافذ شكره لمركز التجارة الفلسطيني مؤكداً على أن الشركة هي عضو في بال تريد منذ تأسسها وبأنهم 
فعالين من خالل مشاركتهم في المعارض الدولية والمحلية التي ينظمها المركز، وهم فخورين جداً كونهم إحدى أعضاء بال تريد.

شركة نيروخ حصدت جائزة المرتبة الثانية عن  
الفئة الصناعية
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صورة رقم )34( السيد نجيب ناصر رئيس عام شركة فنون للنحت الحجري – مركز التجارة الفلسطيني

تعتبر صناعة الحجر والكس���ارات، الصناعة االس���تخراجية الرئيس���ية في فلس���طين؛ وتش���كل مع صناعة المناش���ير 
إحدى الصناعات الفلس���طينية التي تلعب دوراً هامًا في تلبية الطلب المحلي لقطاع اإلنشاءات من جهة، وفي 
الصادرات التقليدية الفلس���طينية من جهة أخرى، ولكن كان لش���ركة الفنون للنحت الحجري دوراً تميز في قطاع 
الحجر والرخام فقد أضافت عنصراً جديداً في عالم الحجر الفلسطيني فشكلوا نقلة نوعية من قلع الحجر إلى فن 
الحج���ر والتصميم ومن هنا كانت الحاجة لمركز التجارة الفلس���طيني لكي يت���وج هذا الجهد ويروج له في العالم 
الخارجي فقد أش���ار الس���يد نجيب ناصر  رئيس عام ش���ركة فنون للنحت الحجري “إن مركز التجارة الفلس���طيني قد 
سلط الضوء على إنتاجنا وفتح لنا آفاق في العالم الخارجي فقد تعرفنا على شركات عالمية من خالل مشاركاتنا 

في معارض مخصصة”.
كم���ا وأكد الس���يد نجيب بأن مش���اركتهم ف���ي جائزة المصدر الفلس���طيني لع���ام 2016 من أكبر اإلنج���ازات التي 
وس���عت اهتمام الش���ركة بأس���واق عالمية فقد قال الس���يد إي���اد “اليوم نحن نحص���د نتائج المش���اركة في الجائزة 
والتي كانت البادرة األولى التي ش���جعتنا على التصدير وعرفتنا بأسواق جديدة فنحن قد خضنا هذه التجربة على 
الرغ���م من أن عمرنا الزمني ال يتجاوز الثالث س���نوات ولكن ثقتنا بإنجازات الش���ركة والدعم الذي تلقيناه من مركز 
التجارة الفلسطيني في تطوير صادراتنا لألسواق الخارجية قد أهلتنا للوصول إلى هذا النجاح الباهر وأكدت على 

مدى مصداقيتنا”.

شركة فنون للنحت الحجري فازت بجائزة عن 
فئة المصدر الواعد
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إن التصدي���ر م���ن ش���أنه أن يعرف فلس���طين أم���ام العالم الخارج���ي وهذا ما تحتاج���ه في ظل الظروف السياس���ية 
والمعيقات التي تواجهها ومن هنا ش���جع الس���يد نجيب الشركات األخرى على المشاركة مؤكداً على أن يهتموا 

بالتنويع والجودة ودراسة األسواق التي يرغبون بالوصول لها.

وف���ي الختام قدم الس���يد نجيب ش���كره لمركز التجارة الفلس���طيني مؤك���داً على أنه بفضل بال تريد اس���تطاعوا 
ألول مرة التصدير باس���مهم الخاص، وهم فخورين بحصولهم على الجائزة كما ويش���ير اال أن طاقم بال تريد قدم 

المساعدة واستمر في تحفيزهم وتشجيعهم إلى أن وصلوا إلى هذا النجاح.

صورة رقم )35( السيد بدر التميمي رئيس مجمع الحرف التراثية – مركز التجارة الفلسطيني

مجم���ع الح���رف التراثية ه���و عمٌل جماعي أخالقي تجس���د في تجمٍع للح���رف التراثية في الخليل هدف���ه إحياَء ِحرٍف 
انبثق���ت م���ن بي���وت وورش عمٍل صغي���رًة لعائ���الٍت وأفراٍد غي���رَ قادرين على أن يصبحوا مس���جلين في مؤسس���ات 
االقتصاد الوطني أو الغرف التجارية وال يملكون ش���هادة منش���أة ومن هنا كان دور مركز التجارة الفلسطيني في 
الوقوف بجانب هذا التجمع والمساهمة في ترويج أعمالهم فقد أكد السيد بدر التميمي رئيس التجمع بأن لبال 
تري���د جزء كبير في مس���اعدتهم من خ���الل تجميع األعمال وتقديم التس���هيالت القانونية وكان���ت لجائزة المصدر 
الفلس���طيني لع���ام 2016 الت���ي أطلقها مرك���ز التجارة الفلس���طيني حصة كبيرة س���اهمت في نهض���ة التجمع 

ووصوله لنجاح باهر فقد حصلوا على الجائزة عن فئة الصناعات السياحية.

مجمع الحرف التراثية يحصل على جائزةعن 
فئة الصناعات التقليدية السياحية
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إن أي صناع���ة أو عم���ل دون تس���ويق يبقى حبيس���ًا في منطقته ومحكوٌم عليه بالفش���ل لذلك يش���ير الس���يد بدر 
تميمي إال أن جائزة المصدر الفلسطيني كانت بمثابة تسويق لهم وبأنها المبادرة األولى التي فتحت آفاقًا أمام 
أسواق عربية وخليجية وأوروبية وسلطت الضوء على األعمال التي تقوم بها ولفتت االنتباه من قبل مؤسسات 
عديدة، وقال السيد بدر “ بمجرد فوزنا بالجائزة تلقينا اتصاالت عديدة من الخارج كانت بادرة الختراقنا أسواقًا جديدة 
كانت بداياتها  في تركيا ثم انطلقنا منها إلى أس���واق ُعمان ومصر ودبي وحاليا نعمل مع أس���واق إيطاليا وأوروبا 

وأمريكا ونطمح بمساعدة بال تريد أن نصل إلى أسواق أخرى تحقق لنا نقلة نوعية جديدة في عالم التصدير.”

كم���ا ويؤك���د بأن هن���اك حاجة ملح���ة للتصدي���ر للخ���ارج فمنتجاهم تس���تهوي باألكث���ر الجالي���ة األجنبي���ة و العربية 
والفلس���طينية بالخ���ارج ، وأن الجائ���زة كان���ت الخطوة األول���ى للوصول إلى هدفه���م. نحن نأمن أن ق���وة أي دولة 
تتكون في تصدير صناعاتها، فقضية التصدير من ش���أنها أن تحقق إنجازات على الصعيد االقتصادي منها أن يزيد 
ع���دد ورش العم���ل والعاملين، وأن يدر عملة صعبة للبلد وبالتالي يحس���ن من الوضع االقتصادي في فلس���طين 
ومن هنا ش���جع الس���يد بدر الش���ركات األخرى على المش���اركة في المرات القادمة، واعتبر أن هذه المس���ابقة هي 
بح���د ذاته���ا دافع وتحفيز لهذه الش���ركات لكي تحس���ن وتتطور من نفس���ها من أجل أن تنضم لقائمة الش���ركات 

الفلسطينية المصدرة.

قدم السيد بدر التميمي شكره لمركز التجارة الفلسطيني ويشير إلى أن شهادة بال تريد تؤكد على مصداقيتهم 
ف���ي مج���ال األعمال وقدرتهم على التصدير   ويختتم كالمه بالتأكيد على أن ه���ذه المبادرة أال وهي جائزة المصدر 
الفلس���طيني هي بصمة لبال تريد في مجال النش���اط الوطني متمنين اس���تمرار النش���اطات التي من شأنها أن 

تزيد من عملية التصدير للخارج.
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صورة رقم )36( السيد طارق كتانة في مركز التجارة الفلسطيني –بال تريد

مش���وار األلف الميل يبدأ بخطوة، ولتطوير حاضرنا ال بد أن تكون هناك رؤية واضحة للمس���تقبل، وهذا ما تجس���د 
فعاًل في قصة نجاح  ش���ركة زاجل لتجارة و تس���ويق المنتجات والتي اس���تطاعت خالل عام أن تحقق انجازات كبيرة 
في الوصول إلى أس���واق عالمية تحت اس���م عالمتها التجارية “ثمار القدس”، لتحقق من خاللها  مبيعات تزيد عن  
1 ملي���ون دوالر خ���الل ع���ام واحد وهذا يعد رقمًا كبيراً بالنس���بة لش���ركة تصنف ضمن الش���ركات الصغي���رة  وحديثة 

التأسيس.

يقول المهندس ليث كتانة مدير العمليات في شركة زاجل “إن ما يميز الشركة أنها شبابية  بشكل كامل وفيها 
حضور كبير للعنصر النسائي من حيث ملكية الشركة والقوة العاملة فيها، حيث تمتاز منتجاتها بالجودة العالية 
من جهة وبالتعبئة و التغليف بأحدث الوس���ائل وأجمل التصاميم من جهة أخرى؛ فهذه العوامل  س���اهمت  في 

نجاح العملية التسويقية للمنتجات ودخولها لألسواق بشكل قوي. 

وفي الحديث عن دور مركز التجارة الفلس���طيني – بال تريد في نجاح ش���ركة زاجل فقد قال المهندس طارق كتانة، 
المدي���ر العام للش���ركة “بفض���ل الدعم الرائ���ع من مركز التجارة الفلس���طيني اس���تطعنا المش���اركة في معارض 
متخصصة مثل معرض فودكس 2016 لألغذية في المملكة العربية الس���عودية، األمر الذي أس���هم بشكل كبير  

في وصول الشركة لتحقيق هذا النجاح الكبير “.

شركة زاجل تتحدى الواقع – صناعات 
فلسطينية محلية تغزو األسواق العالمية
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استطاعت شركة زاجل أن تبرم صفقات كبيرة  من خالل مشاركتها في معرض فودكس 2016، كما تمكنت من 
الوصول إلى أس���واق عديدة منها  كندا واإلمارات وقطر، وقد قال المهندس طارق “لقد حققت لنا هذه المش���اركة 
التعاق���د م���ع زبائن جدد ف���ي مناطق جديدة، كما أنن���ا اليوم نعرض منتجاتن���ا في أكبر محال التجزئ���ة التي تختص 
بعرض المنتجات الفخمة وذات الجودة العالية، ونحن نعد الشركة الفلسطينية األولى التي تورد منتجاتها إلى 

هذه المحال”. 

يقول  المهندس ليث “رغم المعيقات والتحديات الكبيرة التي واجهتنا في بداية العمل، إال أننا استطعنا باإلصرار 
والمثاب���رة أن نحق���ق الكثير من االنجازات، ونحن نس���ير بخطى واثقة نحو مزيد من التق���دم، اليوم نحن أعضاء في 

مركز التجارة الفلسطيني، ونعتز بهذه العضوية كثيراً“.
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1 
 

 قائمة المركز المالي
كما في 31 كانون األول 2016

20162015
دوالردوالرإیضاحات

الموجودات
موجودات متداولة

     316,241      5139,599نقد وما في حكمھ
         1,769             6243�م� مدینة � �ال���افي

     133,331      7141,905��ر��ات مس�ت�قة الق���
       22,255        814,457أرصدة مدینة أخرى

     473,596      296,204مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غیر متداولة 
     122,085      9122,085أراضي

       34,777        1020,852ممتلكات ومعدات � �ال���افي
     156,862      142,937مجموع الموجودات غیر المتداولة

     630,458      439,141مجموع الموجودات

المطلوبات وصافي الموجودات
مطلوبات متداولة

   �ن�و� �ا�ن�ة
     153,269      11236,688�م� �ا�نة وم�اری� مس�ت�قة
     153,269      236,688مجموع المطلوبات المتداولة

     241,073      12268,250م��� �عوی� ن�ایة ال�دم��ة
     394,342      504,938مجموع المطلوبات 

صافي الموجودات
      (65,698)     (278,635)( العجز)  في الوفر العام

     156,862      142,937وفر مستثمر في أراضي وممتلكات ومعدات
     144,952        1469,901وفر م��� الت������

     236,116       (65,797)مجموع صافي الموجودات
     630,458      439,141مجموع المطلوبات وصافي الموجودات

إن االیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ویجب أن تقرأ معھا 
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المجموع
20162015وفر مؤقت التخصیصوفر عام

دوالردوالردوالردوالرإیضاحات

المنح واإلیرادات
        2,237,645       1,081,038              1,081,038               -14��ر�ات وم����
             95,677            74,695                        -           74,695رسوم ���ویة

           113,564          444,135                        -         444,135رسوم خدمات واشتراكات
           428,262          160,044                        -         13160,044إیرادات أخرى

        2,875,148       1,759,912              1,081,038         678,874مجموع اإلیرادات
                  -                  -            (1,156,089)      141,156,089الوفر المحرر من وفر مؤقت التخصیص

        2,875,148       1,759,912                 (75,051)      1,834,963مجموع اإلیرادات و التبرعات

المصاریف 
مصاریف البرامج
           636,639          238,341                        -         238,341الت�وی�ر الت��ار�

           177,781          102,934                        -         102,934السیاس��ات الت�اری��ة
           146,073          114,495                        -         114,495مكتب الرئی� الت��ی����
           193,937            93,062                        -           93,062دائرة خدمات الشركات

             67,647            50,164                        -           50,164التموی� الت���ار�
             79,231          123,381                        -         123,381مكتب غزة

        1,416,430       1,001,815                        -      1,001,815التو�ی�ة الت�اری��ة
        2,717,738       1,724,192                        -      1,724,192مجموع مصاریف البرامج

           466,487          301,074         301,074المصاریف اإلداریة والعمومیة
        3,184,225       2,025,266                        -      2,025,266مجموع مصاریف البرامج و المصاریف اإلداریة

             31,846            15,185           1015,185اس�ت��كات
(3,048)           (3,048)             31,955             

                  -            24,422           24,422��ر�ات مس�تح�ة ال���� مش���و�ة
        3,248,026       2,061,825                        -      2,061,825مجموع المصاریف

         (372,878)         (301,913)                 (75,051)       (226,862)(النقص) في صافي الموجودات للسنة

إن االیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ویجب أن تقرأ معھا 

( إیرادات)  خسائر فرق العملة

للسنة المنتھیة في 31 كانون األول 2016
قائمة النشاطات
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20162015
دوالردوالر

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
     2,375,577    1,072,464من� و��ر��ات مق�و��ة 

        637,503       678,874إیرادات أخرى
    (3,098,723)   (1,926,720)نقد مدفوع للموظفین والموردین

         (85,643)      (175,382)صافي النقد (المستخدم  في) األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة
           (2,118)          (1,260)شراء ممتلكات ومعدات

           (2,118)          (1,260)صافي النقد (المستخدم في ) األنشطة اإلستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
           (4,413)                   -( النق�ص)  في �ن�و�  دا�ن�ة

           (4,413)                   -صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمویلیة

         (92,174)      (176,642)(النقص) في النقد وما في حكمھ خالل السنة
        408,415       316,241نقد وما في حكمھ في أول السنة 

        316,241       139,599نقد وما في حكمھ في آخر السنة 

تعدیالت:
       (372,878)      (301,913)الت�یر في �افي المو��ودات

          31,846         15,185إ��ت���ات
            9,601         27,177م��ص �عوی� ن�ایة ال�دمة �ال�افي م�ن الم��دفو�ات

               550           1,526النقص  في الذمم المدینة
        137,932          (8,574)( ال�ی�اد�)  النقص ف�ي ��ر��ات مس�ت�قة الق���

            3,839           7,798 النقص في أر�د� مدینة أخ��رى
        103,467         83,419ال�یاد� في الذمم الدا�نة والم��اری� المس�ت�قة

(175,382)      (85,643)         

إن االیضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ویجب أن تقرأ معھا 

النقد (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة

قائمة التدفقات النقدیة
للسنة المنتھیة في 31 كانون األول 2016
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  إیضاحات حول القوائم المالیة
   2016كانون األول  31للسنة المنتھیة في 

7 
 

 
 عام  .1

 
  المركز   -أ 

و یمارس نشاطاتھ خالل  ، كمنظمة غیر ربحیة 1998ترید" أو المركز) تأسس في عام لي "بالمركز التجارة الفلسطیني (فیما ی
الفلسطینیة والمساھمة  بالترید في قیادة مسیرة تنمیة التجارة ل  مثل الھدف الرئیسيتی ،مكتبین في كل من الضفة و قطاع غزة

ؤسسة الوطنیة لتنمیة التجارة وكونھ یحتوي على قاعدة لتحقیق تنمیة مستدامة لإلقتصاد الوطني وبصفتھ الم عالكعنصر ف
ترید تعمل على تعزیز خلق بیئة تنافسیة وممكنة للعمل التجاري كما شركة فلسطینیة رائدة، فإن بال 327عضویة تضم أكثر من 

  یلتزم بتحسین التنافسیة التجاریة من خالل ترویج التجارة وبناء القدرات لدى شركات القطاع الخاص.
  
عمل بالترید على توضیح الرؤیة أمام المصدرین الفلسطینیین من خالل إطالق العنان لقدراتھم وإمكانیاتھم التصدیریة والنھوض ی

تج��اه  أن المرك��ز ملت��زمكم��ا  ی��دھم ب��الفرص الت��ي تحق��ق نم��واً لھ��م،ق��وم بتزوعھم ك��ي تس��ھم ف��ي ا�دھ��ار مجتمع��اتھم،  ویبمش��اری
  اریع تصدیر قائمة على أرض الواقع.إلى مش  من أجل تحویل ھذه الجھودالمصدرین، وتجاه جھودھم الجبارة، 

 
ً موظف 22 المركز موظفيبلغ عدد    .)2015كانون األول  31بتاریخ موظفاً كما  29( 2016كانون األول  31بتاریخ كما  ا

  
  مركزال رسالة   -ب
  
  وذلك من خالل:تطویر قطاع التجارة  ي العمل علىبالترید ھ رسالة 

 تجاریة.و ل بیئة تنافسیةتفعی 
 للسیاسات، بالبیانات المتعلقة بالسیاسة التجاریة، والدعم والمناصرة واإلسناد. تزوید المنفذین  
  مع الشركاء واألسواق، وربطھم بالفرص المالئمة. توطید العالقات  
  والتوجھات السوقیةشمل مسح واستطالع آراء وتوقعات المستھلكین في السوق، بما یتوفیر المعلومات التجاریة. 

  تریدقیم بال   -ج

 لعمالئھ.  ترید تقدر مدى أھمیة العنصر البشري الذي یعتبر العنصر الوحید الذي یقدم الخدماتبال 
 .بالتقدر مساھمة الجمعیات و المؤسسات سواء أكانت عامة او خاصة كعنصر مھم في تحقیق اھداف المؤسسة 
 كما انھا تؤمن بوجود المؤسسات الناشئة التي تحتاج الى  ،نمو اقتصادي صالحلتحقیق   تؤمن بالترید بنظام سوق مفتوح

 مساعدة.
 التي تطمح الى العمل بسوق ربحي فعال.  ترید ھي منظمة غیر ربحیةبال 
  بالترید تروج الي التخصص في ھیكلیة موظفیھا لتزید من المقدرة التقنیة و االبتكار من خالل االستثمار المستمر بالعنصر

 بشري.ال
 السیما في قسم التسویق و الخطط التتطویریة التي   الشفافیة في بالترید لیست فقط قیمة ولكنھا أساسیة في االعمال الیومیة

 توضع من خالل شبكة شركائھا.
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 الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المعاییرتطبیق  .2
 

یق جمیع المعاییر الجدیدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة خالل السنة الحالیة، قامت إدارة المركز بتطب
الدولیة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة المنبثقة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة، ذات 

. إن تطبیق المعاییر 2016ن األول كانو 31الصلة بأنشطتھا، والتي أصبحت ساریة المفعول للفترة المالیة المنتھیة في 
  والتفسیرات الجدیدة والمعدلة لم یكن لھ أي تأثیر على المركز المالي أو نتائج أعمالھ.

  
 أھم السیاسات المحاسبیة  .3

 
 االلتزامبیان 

اییر المحاسبة تم تجھیز القوائم المالیة وفقا للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والمعاییر المحاسبیة الصادرة عن مجلس مع
 المتعلقة بالمؤسسات غیر الھادفة للربح. 205-958المالیة في الوالیات المتحدة األمریكیة رقم 

 
 أسس اإلعداد

 تم إعداد القوائم المالیة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا بعض الممتلكات واألدوات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادل�ة
السیاسات المحاسبیة أدناه. إن التكلفة التاریخیة بصفة عامة تمثل القیمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل كما ھو موضح في 
  تبادل الموجودات.

  
ویشمل المنح والتبرعات من قبل المتبرعین والقابلة للصرف استنادا لشروطھم. ویجري تحریر الوفر مؤقت التخصیص:  3-1

  م عند تنفیذ ھذه الشروط.قیمة ھذه التبرعات للوفر العا
 
ویشمل كافة المنح والتبرعات العامة غیر المخصصة لنشاطات محددة من قبل المتبرعین وتشمل حسابات الوفر العام:  3-2

  .الصندوق العام كافة المصاریف ونفقات البرامج
 
  النقد وما في حكمھ3-3

  االیداعات قصیرة األجل التي تستحق خالل ثالثة اشھر. لدى البنوك و المؤسسات المصرفیة والنقد واألرصدة النقدیة  ھو
  

  الذمم المدینة 3-4
تكون الذمم المدینة من ذمم األعضاء، ذمم المشاركین في المعارض وذمم أخرى حیث تظھر كموجودات متداولة 

بناءاً على نوات وبالصافي من مخصص الذمم المشكوك في تحصیلھا. یتم شطب الذمم التي تزید مدة استحقاقھا عن ثالث س
  قرار من مجلس إدارة المركز.

  
  اإلیرادات 3-5

. عند انتھاء شروط المتبرع  او  یتم االعتراف باالیراد كزیادة بالوفر العام اال اذا كان استخدامھ محدود بشروط المتبرع
  یود.إتمام الشروط یتم تحویل الوفر المخصص الى الوفر العام و یتم تسجیلھ كوفر عام محرر من الق
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 تتمة)(أھم السیاسات المحاسبیة  .3
  

  :العمالت األجنبیة 3-10
مریكي، أما األرصدة والمعامالت بالعمالت األخرى فیجري یحتفظ المركز بقیود وسجالت محاسبیة منظمة بالدوالر األ

  وذلك حسب األسس التالیة: األمریكيترجمتھا للدوالر 
 

المعامالت بالشیقل اإلسرائیلي ( العملة المحلیة ) یجري تحویلھا للدوالر األمریكي حسب سعر الصرف السائد بتاریخ   -أ
 المعاملة. 

 

 2015و 2016كانون األول  31امل بھا المركز مقابل الدوالر األمریكي كما في أسعار صرف العمالت الرئیسیة التي یتع  -ب
 كما یلي:

  
  2016 2015 

 دوالردوالر
 0.914 0.956 یورو
 3.864 3.870  شیقل

 0.709 0.709   دینار أردني
  

  أیة فروقات عملة تنتج عن التحویل والترجمة، یجري قیدھا ضمن قائمة النشاطات.
  
  عقود اإلیجار: 3-11

یتم تص�نیف عق�ود اإلیج�ار ك�یج�ارات تمویلی�ة عن�دما ی�تم، بموج�ب ش�روط عق�ود اإلیج�ار، تحوی�ل المخ�اطر ومن�افع التمل�ك إل�ى 
المستأجر بشكل جوھري. أما أنواع عقود اإلیجار األخرى فیتم تصنیفھا كعقود إیج�ار تش�غیلیة. ال یوج�د عق�ود إیج�ارات تمویلی�ة 

  لدى المركز.
  

إلعتراف بدفعات اإلیجار التشغیلیة كمصروف على أساس القسط الثابت بناًء على فترة التأجیر المتعلقة بھا، إال عندما یكون یتم ا
ھناك أساس آخر أكثر نموذجیة للمخطط الزمني الذي یتم فیھ استنفاد المن�افع اإلقتص�ادیة م�ن األص�ل الم�ؤجر. ت�در� اإلیج�ارات 

  یجار التشغیلیة كمصروف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.المحتملة الناشئة تحت عقود اإل
  
  حكام واستخدام التقدیراتاأل  -4

 

إن إعداد القوائم المالیة وفقاً لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة یتطلب استخدام عدة تقدیرات وافتراضات محاسبیة تؤثر على مبالغ 
األرباح والخسائر خالل السنة. نظراً والمصاریف، والي، ومبالغ اإلیرادات، الموجودات والمطلوبات في تاریخ قائمة المركز الم

  إلستخدام ھذه التقدیرات، قد تختلف النتائج الفعلیة عن التقدیرات.
  

احتساب لى إمعدات باإلضافة الالتقدیرات المستخدمة في تحضیر القوائم المالیة تتضمن العمر اإلنتاجي المتوقع للممتلكات و إن
  . مم المشكوك في تحصیلھا ومخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفینمخصص الذ
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 وما في حكمھنقد .  5
2016  2015 

 دوالر  دوالر 
  

 938  1.035 نقد في الصندوق
 265.606  63.347 دوالر أمریكي -حسابات جاریة لدى البنوك 
 29.248  73.354 شیقل إسرائیلي -حسابات جاریة لدى البنوك 

 20.416  1.850 یورو أوروبي -بات جاریة لدى البنوك حسا
 33  13 أخرى -حسابات جاریة لدى البنوك 

 139.599  316.241 
  
 صافيبال -ذمم مدینة .6

 2016  2015 
 دوالر  دوالر 

  
 11,254  7.520  ذمم مدینة

 115  -  رسوم عضویة مستحقة
 59,644  81  رسوم اشتراك مستحقة

 700  -  ستحقةرسوم رعایة م
  7.601  71,713 

 )69,944(  )7.358( المشكوك في تحصیلھا لذمما یطرح مخصص
 243  1,769 
 

  المشكوك في تحصیلھا ھي كما یلي: ذممإن الحركة على مخصص ال
2016  2015 
 دوالر  دوالر

  
 84.094  69.944  الرصید في بدایة السنة

 )14.150(  )62.586(  * دیون معدومة خالل السنة
 69.944  7.358 الرصید في نھایة السنة

  
تمثل ذمم مشتركین وأخرى مستحقة كما بتاریخ القوائم المالیة لمدة تزید عن ثالث سنوات حیث تم شطبھا بناء على قرار * 

  من مجلس إدارة المركز.
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 مركز التجارة الفلسطیني (بالترید)
 فلسطین -رام هللا 

  

  إیضاحات حول القوائم المالیة
   2016كانون األول  31للسنة المنتھیة في 

12 
 

  
  تبرعات مستحقة القبض. 7

2016  2015 
 دوالر  دوالر 

   
DAI 14.976  23.713 

USAID 19.250  -- 
PUMP- Palestinian Upgrading & Modernization Pro. 15.596  -- 

Islamic Development Bank - IDB 92.083  -- 
PMDP --  26.564 
CIDA --  83.054 

 141.905  133.331 
  

  أرصدة مدینة أخرى.8
2016  2015 

 دوالر  دوالر  
    

 8,951  7.250 سلف موظفین
 2,136  1.623 سلف سفر وأنشطة
 11,168  5.584 ایجار مدفوع مقدما

14.457  22,255 
 

 أراضي. 9
 

خرى في شراء قطعة أرض في مدینة رام هللا لبناء مقر جدید للمركز. أمؤسسات المركز مع  اشترك، 2007خالل عام 
 كما یلي: كانتالتكلفة اإلجمالیة لألرض 

 2016    2015  
 الردو   دوالر 

 555,000  555,000 تكلفة األرض
 10,000  10,000 تكلفة اعداد األرض
 20,000  20,000 العموالت المدفوعة

 3,000  3,000 أتعاب المحامي
 588,000  588,000 التكلفة الكلیة

  122.085   122.085 %20.76 -حصة المركز 
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 مركز التجارة الفلسطیني (بالترید)
 فلسطین -رام هللا 

  

  إیضاحات حول القوائم المالیة
   2016كانون األول  31للسنة المنتھیة في 

14 
 

  
 ذمم دائنة ومصاریف مستحقة.11

 2016  2015 
 دوالر   دوالر  
    

 28.553  32.909 ذمم دائنة
 104.641  166.771  شیكات برسم الدفع
 7.042  7.034 مصاریف مستحقة

 5.880  29.974 رواتب مستحقة
 7.153  -- ضرائب مستحقة

 236.688  153.269 
  نھایة الخدمةمخصص تعویض .12

 2016  2015 
 دوالر   دوالر  
  

 231,472  241.073 الرصید كما في بدایة السنة
 13.891  62.567 المخصص للسنة

 )4.290(  )35.390( المدفوع خالل السنة
 268.250  241.073 

  
 إیرادات أخرى. 13

  
 2016  2015 

 دوالر امریكي  دوالر امریكي 
  

 162.500  63.249 رعایة المعارضإیرادات 
 228.238  44.585 * لتغطیة المصاریف االداریةمستلمة  تبرعات

 37.524  52.210 ** أخرى متفرقة
 160.044  428.262 

  
التي یتكبدھا المركز  لتغطیة المصاریف االدرایة بالمعارض من المتبرعین والمشاركینالمستلمة  المركز*تمثل حصة 

  المنفذة.المشاریع  لصالح
  

  .بموجب عقود خدماتیة أطراف خارجیة خالل السنةلصالح  المركزا من خدمات قدمھ ققالمتح** تمثل االیراد 
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