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ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدراة

ﻋﺮﻓﺎت ﻋﺼﻔﻮر
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

ﺣﻀﺮات اﻟﺴﻴﺪات و اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ-ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻷﺻﺎﻟــﺔ ﻋــﻦ ﻧﻔﺴــﻲ وﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑــــﺔ ﻋــــﻦ أﻋﻀــــﺎء ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة ،ﻳﺴــــﺮﻧﻲ أن اﺿــﻊ ﺑﻴــﻦ
اﻳﺪﻳﻜــﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺴــــﻨﻮي ﻟﻤﺮﻛـــﺰ اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ -ﺑـﺎل ﺗﺮﻳـﺪ ﻟﻠﺴـــﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ 31
دﻳﺴـــﻤﺒﺮ  ،2019واﻟـﺬي ﻳﻌﻜـﺲ ﻛﺎﻓـﺔ اﻹﻧﺠـﺎزات اﻟﺘـﻲ ﺣﻘﻘﻬـﺎ اﻟﻤﺮﻛـﺰ ﻓـﻲ ﺿـﻮء اﻟﺨﻄـﺔ
اﻹﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗـﻢ إﻋﺪادﻫـﺎ ﻟﻠﻔﺘـﺮة  2014وﺣﺘـﻰ ﻋـﺎم  2019إﺳـﺘﻨﺎدا اﻟـﻰ اﻹﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳـﺮ ،ﻣـﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﺰﻳـﺰ إﻗﺒـﺎل اﻟﻤﺼﺪرﻳـﻦ ﻋﻠـﻰ ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳـﺮ
وﺗﻌﻈﻴـﻢ
اﻹﺳـﺘﻔﺎدة ﻗـﺪر اﻹﻣـﻜﺎن ﻣـﻦ اﻟﻤـﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣـﺔ ﺑﻬـﺪف اﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷـﺮة ﻓـﻲ
اﻟﺼـﺎدرات اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻗـﺪ ﺗﻤﻴـﺰت اﻧﺸـﻄﺔ اﻟﻌـﺎم  2019ﺑﺘﻨﻮﻋﻬـﺎ وﺷـﻤﻮﻟﻬﺎ ﻟﻤﻌﻈـﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ
ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻮﻃـﻦ ،وﺳــﺎﻫﻤﺖ ﻓــﻲ ﺟــﺬب اﻋﻀــﺎء ﺟــﺪد ﺑﻨﺴــﺒﺔ  3%ﺿﻤــﻦ ﺳــﻌﻲ
اﻟﻤﺮﻛــﺰ ﻹﺣــﺪاث ﺗــﻮازن ﻓــﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋــﻲ ،وﻛﺬﻟـﻚ اﻟﺘـﻮازن اﻟﺠﻐﺮاﻓـﻲ ﻗـﺪر اﻹﻣـﻜﺎن
وﻓـﻖ اﻷوﻟﻮﻳـﺎت ﻟـﻜﻞ ﻣـﻦ اﻟﻀﻔـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ وﻗﻄـﺎع ﻏـﺰة.

اﻷﺧﻮات واﻹﺧﻮة
ﺷــﻬﺪت اﻟﺴــﺎﺣﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺗﻄــﻮرات اﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ وﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺟﺪﻳــﺮة ﺑﺎﻻﻫﺘﻤــﺎم ،واﻟﺘــﻲ ﻣﻨﻬــﺎ وﻗــﻒ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ
ﻣﺴــﺎﻋﺪاﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﺷــﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم واﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟﺴــﺮﻳﻊ ﻓــﻲ أوﻟﻮﻳــﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﻴــﻦ وﻗــﺪ اﺛــﺮ
ً
ﺟﺎﻧــﺒﺂﺧــﺮﻓــﺈﻧﺠــﺰءاﻣﻤــﺎ ُ
ذﻟــﻚ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺣﺠــﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻤﻮﺟــﻪ ﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻟﺼــﺎدرات اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻣــﻦ
ﺣﻈــﻴﺒــﻬﺎﻟﻘﻄــﺎﻋﺎﻟﺨــﺎﺻﻤــﻨﺘﻤﻮﻳــﻠﻠــﻤﻴﻜــﻨﻤﺮﺗﺒــﻄﺒﺄوﻟﻮﻳﺎﺗﻨــﺎوﻫــﺬﻫﺪﻋــﻮة ﻟﻜﺎﻓــﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴــﻦ أن ﻳﺘــﻢ اﻷﺧــﺬ ﺑﻌﻴــﻦ اﻻﻋﺘﺒــﺎر
أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨــﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺳــﻴﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ،إﺿﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ذﻟـﻚ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ
اﻟﺘﺤﺪﻳـﺎت اﻷﺧـﺮى وﻣـﻦ اﺑﺮزﻫـﺎ أزﻣـﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ اﻹﺣﺘـﻼل وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص وﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺪرة اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻛﺬﻟــﻚ اﻧﻄــﻼق أﻋﻤــﺎل ورﺷــﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ورﺷــﺔ »اﻟﺴــﻼم ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻹزدﻫــﺎر«
اﻟﺘــﻲ ﻧﺎﻗﺸــﺖ اﻟﺸــﻖ اﻹﻗﺘﺼــﺎدي ﻟﺨﻄــﺔ اﻟﺴــﻼم ﻓـﻲ اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ واﻟﺘـﻲ ﻗﻮﺑﻠـﺖ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌـﺔ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ واﺿﺤـﺔ
ﻧﻈـﺮا ﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻬـﺎ ،وﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ آﺧـﺮ ﻣﺘﻔﺎﺋـﻞ واﻟﻤﺘﻤﺜــﻞ ﻓــﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ د .ﻣﺤﻤــﺪ
ﺷــﺘﻴﻪ وإﻫﺘﻤﺎﻣــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨـﺎص واﻟﺼـﺎدرات اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ واﻹﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺨﺼـﻮص ،آﻣﻠﻴـﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴـﻖ ﻟﻬـﻢ
ﻓـﻲ ﺧﺪﻣـﺔ وﻃﻨﻬـﻢ وﺧﻠــﻖ ﻧﻘﻄــﺔ ﺗﺤــﻮل ﻓــﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺪرات اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳــﺔ ،وﻟﻌــﻞ ﻣﻬﻤــﺔ
ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺼـﺎدرات وﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﻛﻞ أﺣﻮاﻟﻬـﺎ ﻫـﻲ ﻣﻬﻤـﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﺳـﻬﻠﺔ وﺗﻌﺘﺒـﺮ رﻛﻴـﺰة اﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
اﻟــﺪول ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ،وﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻤﺠــﺎل ﺗﺘﻤﺜــﻞ ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟﺔ ﻳﺠــﺐ أن ﺗﺼــﻞ إﻟـﻰ
اﻟﻌﺎﻟـﻢ ،ﻣﻀﻤﻮﻧﻬـﺎ ...ﺻﻤـﻮد ال ُﻣﺼـﺪر اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ وﻧــــﺠﺎﺣﻪ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻔﺮﺿـﻪ اﻻﺣﺘـﻼل ﻣـﻦ ﻣﻌﻴﻘـﺎت وﺻﻌﻮﺑــﺎت
وﺗﺤﺪﻳــﺎت ،وﻣــﺎ ﺣﻘﻘــﻪ ﻣــﻦ ﻧﺠﺎﺣــﺎت ﺗﻤﺜﻠــﺖ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺠــﺎت ﻋﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺠــﻮدة وإﺧﺘــﺮاق ﻷﺳــﻮاق ﻣﻌﻘــﺪة ،ﻓﺨﻠـﻒ اﻟﻨﺸـﺎط
اﻟﺘﺼﺪﻳـﺮي ﺣﻜﺎﻳـﺔ ﻻ ﻳﺪرﻛﻬـﺎ اﻟﺠﻤﻴـﻊ ،ﺗﻘﺘﻀـﻲ ﻣﻨـﺎ ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺼـﺪرة ﻣـﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴـﺮ ﺟﺪﻳـﺎ
ﻓـﻲ اﻟﺘﻮﺟـﻪ ﻟﻸﺳـﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ رﻏـﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺎت .وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺨﺼـﻮص اﺳـﺘﻤﺮ اﻟﻤﺮﻛـﺰ ﺑﺘﻄﻮﻳــﺮ ﺟﺎﺋــﺰة اﻟﻤﺼــﺪر
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻛﺄﺣــﺪ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﻟﺘــﻲ ﺣﻈﻴــﺖ ﺑﺈﻫﺘﻤــﺎم واﺳــﻊ ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻷﺻﻌــﺪة وﻛﺎﻧــﺖ اﻳﻀــﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑــﺔ اداة
ﺗﻮﻋﻮﻳــﺔ ﻓﺮﻳــﺪة وﺷــﻴﻘﺔ ﻟﻐﻴــﺮ اﻟﻤﺼﺪرﻳــﻦ و ﺗﻜﺮﻳــﻢ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻨﺸــﺎظ
اﻟﺘﺼﺪﻳــﺮي .اﻟــﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﻣــﺎ ﻳﻘﺪﻣــﻪ اﻟﻤﺮﻛــﺰ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳــﻦ اﻟﺠــﺪد واﻟﻔﺎﻋﻠﻴــﻦ وﻓــﻖ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣــﺔ.
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اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة،،
رﻛـﺰ اﻟﻤﺮﻛـﺰ ﻋـﻞ ﻣﻮاﻛﺒـﺔ اﻟﺘﻄـﻮرات وﻋﻜـﺲ ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﺸـﻄﺘﻪ ﻟﻠﻌـﺎم  ،2019ﻓﻘﺪ ﻋـﺰز اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺨﻀــﺮاء
وﻛﺬﻟــﻚ اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺑﺮاﻣــﺞ ﺗﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ وﺑﺎﻟﻄﺒــﻊ اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮة ﻓــﻲ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت وﺗﺤﺪﻳــﺪ
اﻷوﻟﻮﻳــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﺒﻴﺌــﺔ اﻷﻋﻤــﺎل ،و اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌــﺎرض اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼــﺔ وﻟﻘــﺎءات اﻷﻋﻤــﺎل
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﻧﺆﻛــﺪ أن ﻛﻞ ذﻟــﻚ ﻳﺘــﻢ ﺣﺴــﺐ اﻟﻘــﺪرات اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣـﺔ وأن اﻟﻨﺠـﺎح ﻣﺆﺷـﺮ ﺳـﺎﻃﻊ ﻋﻠـﻰ
أﻫﻤﻴـﺔ ﺗﻮﻓﻴـﺮ اﻟﺪﻋـﻢ اﻟﻤﺴـﺘﻤﺮ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻬـﺬه اﻷﻧﺸـﻄﺔ وﻧﺮﺟـﻮ أن ﻳـﺪرج ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ أﺟﻨـﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ اﻟﺠﺪﻳـﺪة وﻳﺼﺒـﺢ
أﺣـﺪ اﻷوﻟﻮﻳـﺎت ،وﻫـﻲ أﻳﻀـﺎ دﻋـﻮة ﻟﻜﺎﻓـﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴـﻦ أن ﻳﺘـﻢ
اﻷﺧـﺬ ﺑﻌﻴـﻦ اﻻﻋﺘﺒـﺎر أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨـﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﺳـﻴﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي.
ﻟﻘـﺪ واﺟـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﺘﺠـﺎرة اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ – ﺑـﺎل ﺗﺮﻳـﺪ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑـﺎت ﺧـﻼل ﻣﺴـﻴﺮﺗﻪ اﻟﺘـﻲ اﻣﺘﺪت ﻷﻛﺜــﺮ
ﻣــﻦ ﻋﺸــﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣــﺎ ،وﻣــﻦ أﻫــﻢ ﺗﻠــﻚ اﻟﻤﻌﻴﻘــﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑــﺎت ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺪﻋــﻢ اﻟــﻼزم ﻟﺒﺮاﻣــﺞ ﺗﺮوﻳــﺞ وﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺼـﺎدرات،
ﺣﻴـﺚ ﻳﺸـﻬﺪ اﻟﻮاﻗـﻊ ﺗﻐﻴـﺮات اﻧﻌﻜﺴـﺖ ﻋﻠـﻰ أوﻟﻮﻳـﺎت اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴـﻦ ،وﻗـﺪ أﺛـﺮ ذﻟـﻚ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺣﺠــﻢ
ً
ﺟــﺰءا ﻣﻤــﺎ ُﺣﻈــﻲ ﺑـﻪ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺨـﺎص ﻣـﻦ
اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻤﻮﺟــﻪ ﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻟﺼــﺎدرات اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻣــﻦ ﺟﺎﻧــﺐ آﺧــﺮ ﻓــﺈن
ﺗﻤﻮﻳـﻞ ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺎﺗﻨـﺎ وﻫـﺬه دﻋـﻮة ﻟﻜﺎﻓـﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴـﻦ أن ﻳﺘـﻢ اﻷﺧـﺬ ﺑﻌﻴـﻦ
اﻻﻋﺘﺒـﺎر أوﻟﻮﻳﺎﺗﻨـﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﺳـﻴﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي.
وأﺧﻴـﺮا ،أﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎﻟﺸـﻜﺮ إﻟـﻰ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﺳـﺎﻫﻢ ﻓـﻲ ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﺻﺎدراﺗﻨـﺎ ،وﻟﻠﻤﺼـﺪر اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ اﻟـﺬي ﻳﺴـﺘﺤﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳـﺮ ،ﻛﻤــﺎ
وأﺛﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻻﻫﺘﻤــﺎم اﻟﻜﺒﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻃــﺮف ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻬﻮدﻫــﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠــﺔ ﻟﻠﻨﻬــﻮض ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻧـﺎ
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ،واﻟﺸـﻜﺮ ﻣﻮﺻـﻮل ﻟﻜﺎﻓـﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﻴـﻦ اﻟﺬﻳـﻦ واﻟﺸـﺮﻛﺎء ﻣـﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـﻦ اﻟﻌـﺎم واﻟﺨـﺎص و أﻳﻀـﺎ ﻓﺮﻳـﻖ اﻟﻌﻤـﻞ
ﻓـﻲ اﻟﻤﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ ﺗﻔﺎﻧﻴـﻪ واﻟﺘﺰاﻣـﻪ .وأؤﻛـﺪ ﻟﻜـﻢ ﺗﻮﺟﻬﻨـﺎ اﻟﻤﺴـﺘﻤﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻷﻓﻀـﻞ ﻟﻠﻘﻄـﺎع
اﻟﺨـﺎص اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻌﺎوﻧﻜـﻢ وﺟﻬﻮدﻛـﻢ ودﻋﻤﻜـﻢ.
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اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ – ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ،اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺰﻣﻴﻼت واﻟﺰﻣﻼء،
ﻳﺤــﺮص ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺘﺠــﺎرة اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ دوﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﺸــﺎرﻛﻲ ﻣــﻊ ﻛﺎﻓــﺔ
اﻟﺠﻬــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴـﻦ اﻟﻌـﺎم واﻟﺨـﺎص ،آﺧـﺬا ﺑﺎﻹﻋﺘﺒـﺎر ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﺠﺪات
واﻟﺘﻄـﻮرات ﻋﻠـﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳـﻦ اﻟﻤﺤﻠـﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻗــﺪ ﺗﻤﻴــﺰ اﻟﻌــﺎم  2019ﺑﻤﺮوﻧــﺔ ﻓــﻲ
اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴــﺎت آﺧــﺬا ﺑﺎﻹﻋﺘﺒــﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ اﻛﺜــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺧﺪﻣــﺔ اﻷﻋﻀـﺎء ﻓـﻲ ﻫـﺬا
اﻟﺨﺼـﻮص وﺗﺤﺪﻳـﺪا ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴـﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ وﺑﻨـﺎء
ﻗـﺪرات اﻟﻤﺼﺪرﻳـﻦ ،وﺳـﺎﻫﻢ ﻋﺒـﺮ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﻣـﻊ ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻌـﺎم وﻣﺆﺳﺴـﺎت
اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺨـﺎص ﻓـﻲ اﻟﻤﺤﺎوﻟـﺔ
اﻟﺤﺜﻴﺜــﺔ ﻟﺘﺤﺴــﻴﻦ ﺑﻴﺌــﺔ اﻻﻋﻤــﺎل ﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺼــﺎدرات.
ﻋﻤــﻞ اﻟﻤﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺤــﻮل ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳــﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳــﺔ
اﻟﺨﻀــﺮاء ﺳــﻮاء ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴـﺪ اﻟﻤﺸـﺮوع اﻟﻘﺎﺋـﻢ و /أو اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻠﺠـﺎن
اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ وﻓـﺮق اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺘﻐﻴـﺮ اﻟﻤﻨـﺎخ ﻓﻘـﺪ
ﺳــﺎﻫﻢ ﻓــﻲ ﺑﻨــﺎء اﻟﺨﺎرﻃــﺔ اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴــﺔ ﻟﺘﻐﻴــﺮ اﻟﻤﻨــﺎخ ،واﺳــﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﺪﻋﻤــﺔ ﻟﺬﻟــﻚ ،ﺑﻤــﺎ ﻳﺸـﻤﻞ
دوره ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﻠـﺲ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﺼـﺎدرات ﻛـﻮن اﻟﻤﺮﻛـﺰ ﻳﻘـﻮد ﺑـﺪوره ﺳـﻜﺮﺗﺎرﻳﺎ اﻟﻤﺠﻠـﺲ ،وﻛﺎن اﻟﻤﺒﺎدر ﻓــﻲ ﻛﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ
اﻟﺘﺪﺧــﻼت ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨــﻲ واﻟﺘــﻲ ﻣﻨﻬــﺎ ﺧﻠــﻖ ﻫﻮﻳــﺔ ﻟﻠﺼــﺎدرات اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻨﺎﻓــﺬة اﻟﻤﻮﺣــﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳــﺮ،
واﻟﺴــﻌﻲ ﻣــﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺎء ﻹﻋﺘﻤﺎدﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ،وﻛﺬﻟــﻚ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﺤﺮﻓﻴـﺔ واﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺴـﻴﺎﺣﻲ
وﻏﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ ،ﻛﻤـﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺮﻛـﺰ اﻟـﺪور اﻟﺮﻳـﺎدي اﻟﻤﺒـﺎدر ﻓـﻲ ﺗﻨﺸـﻴﻂ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﻣـﻊ ﺑﻌـﺾ اﻟـﺪول ﻣﺜـﻞ
أﻧﺪوﻧﻴﺴـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺤﺎوﻟـﺔ ﻟﺒﻨـﺎء اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ،وﻛﺬﻟـﻚ ﺑﺘﻌﺰﻳـﺰ اﻟﺘﻌـﺎون
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ اﻷردﻧـﻲ ﺑﻤـﺎ ﻳﻌـﺰز ﺗﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ أﻛﺜـﺮ ﻓـﻲ اﻟﺴـﻮق اﻷردﻧـﻲ.
وﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺤــﺎل إﺳــﺘﻤﺮ اﻟﻤﺮﻛــﺰ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ إﻧﺠﺎزاﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ اﻟﺘﺮوﻳــﺞ ﻟﻠﺼــﺎدرات وﻣــﻦ أﻫــﻢ ﻧﺘﺎﺋــﺞ
اﻷﺣــﺪاث اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم  ،2019ﺗﻨﻈﻴﻤــﻪ ﻟﻌﺸــﺮون  -ﺣــﺪث ﺗﺠــﺎري ﻣــﻦ أﺻــﻞ ﺧﻤﺴــﺔ ﻋﺸــﺮ  -ﺣــﺪث ﺗﺠــﺎري
ﻣﺴــﺘﻬﺪف ﺧــﻼل ﻋــﺎم  ،2019ﻛﻤــﺎ ﺗﻤﻜــﻦ اﻟﻤﺮﻛــﺰ ﻣــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻤﺸــﺎرﻛﺎت ﻓــﻲ اﻻﺣــﺪاث اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ وﺑﻠـﻎ
ﻋـﺪد اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺎت ﻓـﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ  120ﻣﺸـﺎرﻛﺔ أي ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب ﺣﻮاﻟـﻲ  120%ﻣـﻦ اﻟﻌـﺪد اﻟﻤﺴـﺘﻬﺪف .وﻫـﺬا دﻟﻴـﻞ
ﻋﻠـﻰ أن ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﺨﺪﻣـﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﺑـﺎل ﺗﺮﻳـﺪ ﻓـﻲ ﺗﺤﺴـﻦ ﻣﺴـﺘﻤﺮ وﺿﻤـﻦ اﻟﺘﻮﺟـﻪ
اﻻﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟـﺬي ﻳﺨـﺪم ﻣﺼﺎﻟـﺢ اﻟﺸـﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ وﻳﺤﻘﻖ ﻏﺎﻳـﺎت اﺧﺘﺮاق اﻷﺳـﻮاق اﻟﻤﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ ﻧﻈـﺮا ﻻرﺗﻔـﺎع
وﺛﺒـﺎت ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﻓـﻲ اﻷﺣـﺪاث اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪار اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴــﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣــﺔ ،وﻛﺄﺣــﺪ أﻫــﻢ اﻟﻨﺠﺎﺣــﺎت
ﻫﻮ-ﺣﺼــﻮل ﺷــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻮﻟﻴــﺎ ﻟﻠﻤﻜﻤــﻼت اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﺋــﺰة اﻟﻤﻨﺘـﺞ اﻷﻛﺜـﺮ إﺑﺪاﻋـ ًا ﻟﻌـﺎم  2019ﻓـﻲ ﻣﻌـﺮض ﺣـﻼل ﻣﺎﻟﻴﺰﻳـﺎ
ﻣـﻦ ﺑﻴـﻦ أﻟـﻒ ﺷـﺮﻛﺔ ﻣـﻦ أرﺑﻌﻴـﻦ دوﻟـﺔ ﺷـﺎرﻛﺖ ﻓـﻲ ﻣﻌــﺮض ﺣــﻼل اﻟﺪوﻟــﻲ  -2019اﻟــﺬي أﻗﻴــﻢ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳــﺔ
ﻛﻮاﻻﻟﻤﺒــﻮر ،وذﻟــﻚ ﻋــﻦ ﻣﻨﺘﺠﻬــﺎ ﺑﺎﻟﻮﻟﻴــﻒ اﻟﻤﺴـﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻦ ورق اﻟﺰﻳﺘـﻮن ،ﻣﺘﻔﻮﻗـﺔ ﺑﺬﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻣﻨﺘﺠـﺎت اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ
اﻟـﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣـﺔ واﻟﻤﺸـﺎرﻛﺔ
ﻓـﻲ اﻟﻤﻌـﺮض.
إﺳـﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻤﺴـﻴﺮة اﻟﻨﺠـﺎح ﺑﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺼـﺎدرات اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻟﻠﺴـﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻮاﻟـﻲ واﺻـﻞ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﺘﺠـﺎرة
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ – ﺑـﺎل ﺗﺮﻳـﺪ ﺗﺤﺪﻳـﺚ ﺟﺎﺋـﺰة ﻣﺼـﺪر ﻓﻠﺴـﻄﻴﻦ ،وﺻـﻮﻻ ﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻬـﺎ اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ،ﻓﻘـﺪ ﺷـﻬﺪت ﻫـﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ ﺷــﺮاﻛﺔ
ﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﻊ وزارة اﻻﻗﺘﺼــﺎد ،ﺑﺪاﻳــﺔ ﻣــﻦ إﻃــﻼق اﻟﺠﺎﺋــﺰة ﻋﺒــﺮ اﻟﻤﺆﺗﻤــﺮ اﻟﺼﺤﻔــﻲ وﺻــﻮ ًﻻ اﻟــﻰ ﺣﻔــﻞ ﺟﺎﺋــﺰة اﻟﻤﺼـﺪر،
وﻗـﺪ أﺻﺒـﺢ ﻫـﺬا اﻟﻨﺸـﺎط ﺣـﺪث وﻃﻨـﻲ ﻳـﺪرج ﻛﻞ ﻋـﺎم ﻋﻠـﻰ أاﺟﻨـﺪة دوﻟـﺔ رﺋﻴـﺲ اﻟـﻮزراء ﻟﻤـﺎ ﻟﻪ ﻣـﻦ اﻫﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺗﻜﺮﻳـﻢ
اﻟﻤﺼﺪرﻳـﻦ اﻟﻤﻤﻴﺰﻳـﻦ وﺗﺸـﺠﻴﻊ ودﻋـﻢ ﺻﻐـﺎر اﻟﻤﺼﺪرﻳـﻦ وﺗﺸـﺠﻴﻊ ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺼﺪرﻳـﻦ ﻓـﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴـﺮ ﺟﺪﻳـﺎ
ﻓـﻲ اﻟﺘﻮﺟـﻪ ﻟﻸﺳـﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ.
أﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ وﺑﻨــﺎء ﻗــﺪرات اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺼــﺪرة ،ﻓﻘــﺪ اﺳــﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ
ﻣﺘﻮاﺻــﻞ وﻧﻮﻋــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑــﺔ ﺣــﻮل اﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺴــﺘﻬﺪﻓﺔ ،وﻛﺬﻟــﻚ اﻟﺤـﺎل ﺗـﻢ
اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﺤﺪﻳـﺪ إﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﺑﺈﺳـﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟﺸـﺄن
وﺻـﻮﻻ اﻟـﻰ ﺑﻨـﺎء ﺧﻄـﻂ ﻋﻤـﻞ ﻟﻠﻤﺮاﺣـﻞ اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ﻟﻬـﺬه اﻟﺸـﺮﻛﺎت.
وﻣــﻦ اﻟﺠﺪﻳــﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛــﺮ أن اﻟﻤﺮﻛــﺰ ﻛﺎن ﻓﺎﻋــﻼ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎم  2019ﻓــﻲ ﺗﺮوﻳﺠــﻪ ﻟﻠﻤﻨﺘــﺞ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ،ﻓﻘــﺪ ﺣــﺮص اﻟﻤﺮﻛــﺰ ﻋﻠـﻰ
ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﺛﻘـﺔ اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻚ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘـﺞ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ،ﻟﻤـﺎ ﻟﺬﻟـﻚ ﻣـﻦ أﻫﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺑﻨـﺎء أرﺿﻴـﺔ ﻣﺴـﺎﻧﺪة ﻟﻠﺼــﺎدرات
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻌﺰﻳــﺰ إﻳﻤــﺎن اﻟﻤﻮاﻃــﻦ ﺑﺎﻟﻘــﺪرات اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ وﻛﺬﻟــﻚ ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﺴــﻴﺎح
اﻟﻮاﻓﺪﻳــﻦ ﻹﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺗﺮوﻳــﺞ ﻋﺎﻟﻤــﻲ ﻏﻴــﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ.
وﻓــﻲ اﻟﺨﺘــﺎم ،ﻧﻨﺘﻬــﺰ ﻫــﺬه اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﻨﺜﻤــﻦ ﻋﺎﻟﻴــﺎ ﺟﻬــﻮد ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺳــﺎﻧﺪ اﻟﻤﺮﻛــﺰ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﻦ اﻟﻌــﺎم واﻟﺨــﺎص وﻣـﻦ
اﻟﺠﻬـﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤـﺔ وﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺪاﻋﻤﻴـﻦ ،ﻛﻤـﺎ أﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺎﻟﺸـﻜﺮ ﻟﻔﺮﻳـﻖ اﻟﻌﻤـﻞ ﻓـﻲ ﺑـﺎل ﺗﺮﻳـﺪ ﻋﻠـﻰ ﺛﻘﺘﻬـﻢ اﻟﻐﺎﻟﻴـﺔ ووﻻﺋﻬـﻢ اﻟﺪاﺋـﻢ،
وﻟﻤـﺎ أﻇﻬـﺮوه ﻣـﻦ ﺗﻔﺎﻧـﻲ وإﺧـﻼص ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﻞ.
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ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺗﺄﺳﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﻋﺎم  1998وﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ " ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﻴﺮة
ّ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ"،
إن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷداء
اﻟﺘﺠﺎري واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ .
وﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻨﻔﺲ اﻹﺗﺠﺎه وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ  ،ﻗﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﻣﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻋﺎم  2014وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ،2020
رﻛﺰت ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ووﻇﻴﻔﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرات  ،وﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﺗﻌﺪ
اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﻘﻠﺔ واﺿﺤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ّ
ﻣﻊ وﺟﻮد أوﻟﻮﻳﺔ ﺗُ ﻌﻄﻰ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ
ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

رؤﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ"
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ "اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﻘﻮده ﺻﺎدرات ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ

اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻗﻴﺎدة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
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اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ

ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻤﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻦ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ /ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ أي ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل.

ﺟﻮدة وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻤﺜﺎل ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت.

اﻟﻤﺴﺎواة

ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻤﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرات ،ﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

ﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن إدراك اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق.

اﻟﻘﻴﺎدة

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺳﻴﻘﺪر وﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎدق ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻤﻌﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮوج ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل وﻓﻲ اﻹﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ذات
ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ.
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اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ
ﺣﺸﺪ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ
ّ
اﻟﻤﺼﺪرة وذات اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﺎدرات
وﺗﻨﻮﻳﻊ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻟﻘﺪرة
ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ّ
اﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻓﺮص داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ.

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻗﺪم ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ واﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺼﺎدرات وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ،ﻟﺪي ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﺧﺒﺮة واﺳﻌﺔ وﻗﺪرات ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺰﻳﺎدة ﻧﻤﻮ
اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﺧﺘﺮاق اﻟﺴﻮق  ،وﻗﺪ ﻃﻮرت ﺣﺰﻣﺔ ﺧﺪﻣﺎت واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ
واﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ واﻟﺴﻔﺎرات وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،وأﺑﺤﺎث اﻟﺴﻮق واﻟﺪراﺳﺎت  ،واﻟﺘﺴﻌﻴﺮ  ،وﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل  ،وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻤﻘﺪم
اﻟﺴﻮق  ،وﺷﻬﺎدات اﻟﻤﻨﺘﺞ  ،واﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ  ،واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻤﺼﻤﻤﺔ
ً
اﻟﻄﻠﺐ ،ﻳﺘﻠﻘﻰ أﻋﻀﺎء  PalTradeﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﺨﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻳﻠﺰم دﻓﻊ رﺳﻮم رﻣﺰﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺼﺮﻳﺔ .ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ tradeinfo@paltrade.org

اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻷﺳﻌﺎر وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻮدة وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق
،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻈﻢ وﻣﻠﺨﺺ وﻣﺨﺘﺼﺮ .ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء .

دراﺳﺎت اﻟﺴﻮق

دراﺳﺎت اﻟﺴﻮق ﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮق ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ،وﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ  ،واﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ  ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،وﻣﺆﺷﺮات ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ
ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ، Euro monitor
واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺴﺘﺨﺪم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺼﻘﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻔﺴﻴﺮه وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ
؛
ً
ﻳﻮﻣﺎ ﻹﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
20
إﻟﻰ
ﻳﺼﻞ
ﻣﺎ
اﻟﺴﻮق
دراﺳﺎت
ﺗﺴﺘﻐﺮق
ﻗﺪ
).(ITC
اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﺮﻛﺰ
ﻗﺒﻞ
ﻣﻦ
ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ
ً
اﻟﻤﻔﺼﻞ واﻟﻤﺨﺼﺺ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ )وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻷﻫﺪاف واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ(
ﻣﻠﻒ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻘﻄﺎع )ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق  ،وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ  ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺴﻮق  ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻮق  ،واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق )ﺑﻤﺎ
اﻟﻤﺨﺪم  ...إﻟﺦ(  ،وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،
ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق  ،واﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  ،واﻟﺠﺰء ُ
وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻮق )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ  ،واﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ودورات اﻟﻄﻠﺐ( وﺳﻴﺎﺳﺔ وإﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻴﺮاد
وﻗﻨﻮات اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻷﺳﻌﺎر )ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ( واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺞ وآﻓﺎق اﻟﺴﻮق(
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺳﺘﻘﺮار  ،ﺗﻄﻮرات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
)أي اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(  ،اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ(
اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ
ﻣﻠﺨﺺ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
دراﺳﺎت اﻟﺴﻮق ﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮق ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ،وﻳﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ  ،واﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ  ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،
وﻣﺆﺷﺮات ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ  ، Euro monitorواﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬه
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ  ،ﻳﺤﺘﺎج
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺴﺘﺨﺪم واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺺ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻟﺼﻘﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ؛ ً
إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﻔﺴﻴﺮه وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻳﻮﻣﺎ ﻹﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﻔﺼﻞ واﻟﻤﺨﺼﺺ .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) .(ITCﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق دراﺳﺎت اﻟﺴﻮق ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ 20
ً
ﻣﻜﻮﻧﺎت دراﺳﺔ اﻟﺴﻮق.
ﻣﻘﺪﻣﺔ )وﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻷﻫﺪاف واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ(
ﻣﻠﻒ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻘﻄﺎع )ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق  ،وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ  ،وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺴﻮق  ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻮق  ،واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق )ﺑﻤﺎ
اﻟﻤﺨﺪم  ...إﻟﺦ(  ،وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،
ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق  ،واﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  ،واﻟﺠﺰء ُ
وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻮق )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ  ،واﻟﻘﻄﺎع اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ودورات اﻟﻄﻠﺐ( وﺳﻴﺎﺳﺔ وإﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻴﺮاد
وﻗﻨﻮات اﻻﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻷﺳﻌﺎر )ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ( واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺞ وآﻓﺎق اﻟﺴﻮق(
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺳﺘﻘﺮار  ،ﺗﻄﻮرات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
)أي اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ(  ،اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ(
اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ
ﻣﻠﺨﺺ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق ﺧﻄﻮة أوﻟﻰ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻷﺳﻌﺎر وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻮدة وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق
،ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﻈﻢ وﻣﻠﺨﺺ وﻣﺨﺘﺼﺮ .ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء .

ورﻗﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ورﻗﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻫﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻮﺟﺰة ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاردات
وﺗﺤﻠﻴﻼ ﻟﻠﻨﺠﺎح اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ واﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ً

08

2020

ﺷﺮوط اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ  ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ  ،ﺗﻮﻓﺮ  PalTradeﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ
ً
ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﻴﻊ
ﺳﻠﻌﻚ  /ﺧﺪﻣﺎﺗﻚ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.

ﻣﺴﻮح اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض

اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺗﺘﻜﻮن اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ .ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺠﺰء اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ ُ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد ؛ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﻤﻨﺘﺞ .اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﻴﻦ .ﻳﺤﺘﻮي اﻟﺠﺰء اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮي اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ  /اﻟﻤﻨﺘﺞ  ،ﺣﻴﺚ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺼﻤﻢ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ،وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺠﺎرة اﻟﺼﺎدرات  ،ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ  ،وإﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ

ﺳﺆاﻻ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ؛ اﻟﺬي ﻳﻔﺤﺺ ﺣﺎﻟﺔ
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 43
ً
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻠﻞ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻹﺟﺎﺑﺎت وﻳﺼﺪر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ وﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ،ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﻦ.

ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ

وﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﺗﻐﻄﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹدارة واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ وﺿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

دورات ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻮرة.
ﺗﻨﻈﻴﻢ وإﺟﺮاء ﺗﺪرﻳﺐ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ً

ﺗﺸﺨﻴﺺ إدارة اﻷﻋﻤﺎل )(BMS

دوﻟﻴﺎ ﺻﻤﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻘﺪم  PalTradeﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ BMS .ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ
ً
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت وأداء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻓﻲ اﻟﻘﺪرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺻﻮل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹدارة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وإﺑﺮاز ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺜﻐﺮات ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺎدﻳﺔ.
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ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺼﺎدرات
ﺗﻘﺪم ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ  ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺼﺎدرات ،وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﺮص ﺗﺼﺪﻳﺮ واﺿﺤﺔ.

داﺋﺮة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻋﻤﻞ ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﻷﻋﻀﺎء وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ .وﺗﺪاﻓﻊ ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ
راﺋﺪا ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
دورا
أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ،وﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ً
ً
أﻳﻀﺎ ً
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ  ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﻜﺎن وﺟﻮد ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ،ﺗﺨﺪم ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺜﻠﻰ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،
ً
اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻹﻋﻼم ﺣﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  ،وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ info@paltrade.ps

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

ً
ﻋﻀﻮا  ،واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2020ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  3%ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺼﻞ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻰ 223
اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ أدﻧﺎه ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰ وﺟﻮد اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮب ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻠﻴﻞ وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ،أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ ﻓﺘﺮﻛﺰ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رام اﻟﻠﻪ ﻣﻊ
ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس .وﻛﺎن اﻟﺤﻆ اﻷوﻓﺮ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺑﺎﺣﺘﻀﺎن أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ
ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸﻤﺎل وﻫﻲ ﻃﻮﻟﻜﺮم وﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ وﺟﻨﻴﻦ وﺳﻠﻔﻴﺖ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 23%ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻷﻋﻀﺎء.
ارﻳﺤﺎ
4%

اﻟﻘﺪس
1%

اﻟﺨﻠﻴﻞ
10%

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
13%

ﻧﺎﺑﻠﺲ
12%

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ
1%

ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
22%

ﺟﻨﻴﻦ
4%
رام اﻟﻠﻪ
26%

ﻃﻮﻟﻜﺮم
4%
ﻃﻮﺑﺎس
ﺳﻠﻔﻴﺖ 2%
1%

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ  : 1ﺗﻤﺜﻴﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ -ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُ ﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ  ،ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ ،وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﺴﻌﻰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻀﻢ أﻋﻀﺎء ﺟﺪد ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺗﻮازن ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ،ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ أدﻧﺎه ﺗﻮزﻳﻊ
أﻋﻀﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺮﻛﺰﻳﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻳﻠﻴﻪ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺰراﻋﻴﻰ ) اﻟﺘﻤﻮر وزﻳﺖ ﻟﺰﻳﺘﻮن( وﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺠﺮ
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اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
اﻧﺸﺎءات وﻣﻘﺎوﻻت
ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ وﻟﺪاﺋﻦ
ﺗﺠﺎرة
ﺗﺼﻨﻴﻊ زراﻋﻲ ﺗﻤﻮر وزﻳﺖ زﻳﺘﻮن
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﺗﺼﺎﻻت
ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻋﻼﻧﻴﺔ واﺳﺘﺸﺎرات ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﺳﻴﺎﺣﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺣﺮﻓﻴﺔ وزﺟﺎج
ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻣﺸﺮوﺑﺎت
ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺎت ورﻗﻴﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻻﺛﺎت
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺣﺬﻳﺔ واﻟﺠﻠﻮد
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺠﺮ واﻟﺮﺧﺎم
ﺻﻨﺎﻋﺔ دواﺋﻴﺔ وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات ﺗﺠﻤﻴﻞ
ﺻﻴﺎﻏﺔ وﻣﺠﻮﻫﺮات
ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺴﻴﺞ وﻣﻼﺑﺲ

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ  : 2ﺗﻮزﻳﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ -ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات

ً
ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر
إن أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ راﻓﺪ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ رواﻓﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻓﺎﻟﺼﺎدرات ﺗﺸﻜﻞ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺠﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺼﺪرة
رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ّ
واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة .ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺼﺎدرات دور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻤﺼﺪرة وزﻳﺎدة اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت
ّ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ زﻳﺎدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ وزﻳﺎدة دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﺼﺎدراﺗﻬﺎ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﺬل اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
ﻋﺎﻣﺎ رﻛﺰ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻮاﺗﻴﺔ .وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
اﻟﻤﺼﺪرة
واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
ّ
َ
وأﻳﻀﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ
ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺑﻘﺎءﻫﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ ﺳﻮق ﺣﺮ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﺮاﺳﺔ،
إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت ورﻏﺒﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﺣﺪود اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻷﺳﻮاق.
وﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﺣﺪﻫﺎ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﻤﻬﺎم ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺼﺎدرات واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻞ ﻻ
وﻓﻌﺎل وﻣﻜﻤﻞ ﻟﻬﺎ وﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎدر ﻣﺆﻫﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ
ّ
اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وأﻫﻤﻬﺎ إﺧﺘﺮاق أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة واﻟﺒﻘﺎء ﺑﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن ﺗﻨﻤﻴﺔ
ً
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻴﺼﺒﺢ
اﻟﺼﺎدرات ﺗﻔﺮﻋﺖ وأﺧﺬت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻓﻜﺮة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻜﺎدر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
ّ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  ،ﺣﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻜﺎدر ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻜﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ،ﻷن ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .
رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ان زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
اﻹﻧﺘﺎج  CTQQوﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ وﻋﻼﻗﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

إﻳﺠﺎد ﻣﺼﺪرﻳﻦ ﺟﺪد وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺪرﻳﻦ

ﻓﺘﺢ اﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ

إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﺘﺢ اﺳﻮاق ﻟﻬﺎ

2020

زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر
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أداء اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020
ً
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﻪ ،ﻣﻤﺎ أدى ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد
ﻋﺎم  ،2020ﻟﺘﺸﻬﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،وﺗﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ ،ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺬﻟﻚ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺆﺷﺮي اﻹﺳﺘﻬﻼك واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻠﻲ.
ً
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12%ﻣﻘﺎرﻧﻪ ﻣﻊ ﻋﺎم  ،2019ﻓﻤﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎم 2020
ً
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  4%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ
واﻟﺘﻲ اﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻻول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020ﺷﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ  ،2019ﻟﻴﺰداد اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺿﻤﻦ ﺣﺎﻟﺔ
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ وﺷﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء ،ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬا
اﻟﻄﻮارئ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ إﻏﻼﻗﺎ
ً
ً
ﺣﺎدا ﺑﺤﻮاﻟﻲ  20%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻊ
ﺗﺮاﺟﻌﺎ
اﻹﻏﻼق ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻧﻔﺲ اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020ﺑﺪأت ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻓﻲ
إﻻ أن ﻣﺴﺘﻮاه ﻇﻞ أﻗﻞ
اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺼﺤﺔ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲّ ،
ً
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺠﺰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻷﻛﺜﺮ
ﻣﺘﺄﺛﺮا
ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  70%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺪر اﻻﺳﺎﺳﻲ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ .وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  6%ﻛﻤﺎ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ .36%
وﺗﺸﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2019وازدﻳﺎد ﻃﻔﻴﻒ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻓﻘﺪ وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019
اﻟﻮاردات،
إﻟﻰ  1103.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ  4.4%ﻋﻦ ﻋﺎم  ،2018ﺑﻴﻨﻤﺎ ازدادت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ
 1.13%ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ،وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ إﻟﻰ ازدﻳﺎد ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.3%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ )اﻧﻈﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ رﻗﻢ  ، ( 3ﺣﻴﺚ وﺻﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻠﻌﻲ
واﻟﺨﺪﻣﻲ إﻟﻰ  5,5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم .2019

اﻟﻮارﻳﺪات
اﻟﺼﺎدرات
اﻟﻤﺼﺪر  :اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
 .2020إﺣﺼﺎءات اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة .رام
اﻟﻠﻪ -ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.
)*( :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻘﺪس واﻟﺬي ﺿﻤﻪ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ إﻟﻴﻪ
ﻋﻨﻮة ﺑﻌﻴﺪ اﺣﺘﻼﻟﻪ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم .1967
رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ  : 3ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﺎدرات واﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ * اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻣﻦ ﻋﺎم  2006إﻟﻰ ﻋﺎم ) 2019اﻻﻋﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن(
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ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻞ  81.3%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ، 2019اﻧﻈﺮ ﺟﺪول رﻗﻢ ) . (1أﻣﺎ اﻟﻮاردات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أو ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻓﺸﻜﻠﺖ ﺣﻮاﻟﻰ  % 54.9ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .2019
ﺟﺪول :1ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة* ﻟﻠﻔﺘﺮة  ،2019– 2017اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

*  :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس واﻟﺬي ﺿﻤﺘﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻨﻮة ﺑﻌﻴﺪ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1967
*  :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺪس واﻟﺬي ﺿﻤﺘﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻨﻮة ﺑﻌﻴﺪ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 1967

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ) (4أدﻧﺎه أن ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ  2017ﺣﻴﺚ
ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ  7%ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2018و  2019ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺮاوح ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ  12%ﻋﺎم .2016

اﻟﻤﺼﺪر ﺟﻬﺎز اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ  : 4ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 2019 – 2007
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اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ،ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ،ﻓﺎﻟﺴﻮق
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق ،ﻓﻬﻮ ﺳﻮق ﺻﻐﻴﺮ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد و ﻣﺤﻜﻮم ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻴﻘﺎت
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوده ،ﻟﻬﺬا ﻧﺠﺪ أن ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻮاﻛﺐ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.
ازداد اﻟﻌﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻟﻠﻌﺎم  2019ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 2.3ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم  2018ووﺻﻞ إﻟﻰ  5,509.6ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻزدﻳﺎد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ ازدﻳﺎد ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ  6,539ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018اﻟﻰ  6,613ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻘﻴﻤﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ  1,156ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎم  2018واﻟﻰ  1,104ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎم  . 2019وﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ
ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ أدﻧﺎه ،ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2019 - 2012ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻮاردات ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات.

اﻟﻮارﻳﺪات

اﻟﺼﺎدرات

اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري

*اﻟﻤﺼﺪر :ﺟﻬﺎز اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ  : 5ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺮﺻﻮدة وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺴﻠﻌﻲ
ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻸﻋﻮام ) 2006-2019اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر(
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اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻛﺒﺮ ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ 55% .ﻣﻦ
أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات ،ﻳﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ) (EU28ﺑﻨﺴﺒﺔ  12%وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10%ﺛﻢ دول ال  GAFTAﺑﻨﺴﺒﺔ ،8%
ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ  1.13%ﻋﻦ  ، 2018ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺮﻛﺴﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ  11.16%ﺑﻴﻦ
ﻋﺎﻣﻲ  ،2018-2019و ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮاردات ﻣﻦ  GAFTAاﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ وارداﺗﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ .18%
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻮاردات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2012-2019ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) (7أدﻧﺎه،
ﻳﺘﺒﻴﻦ أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻗﺪ ازدادت ﻣﻦ  6.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018اﻟﻰ  6.6ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻋﺎم  . 2019ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ وﺻﻮل اﻟﻮاردات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻰ ذروة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2014ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ ذروة اﻟﺼﺎدرات ﺣﻴﻨﻬﺎ 5.6
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ.
اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻟﻒ دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ
روﺳﻴﺎ
ﻛﻮرﻳﺎ

EU28

GAFTA

ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻟﺼﻴﻦ

اﻣﺮﻳﻜﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎن

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ  : 6اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻮاردات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة  2012إﻟﻰ ) 2019اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻟﻒ دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2012-2019ﻧﺠﺪ أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ
ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻣﻦ  1156ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018اﻟﻰ  1104ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎم  2019ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪل
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ  ،4.4%رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻣﺎ زال اﻟﺴﻮق اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﺠﻬﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﺴﻮق اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ  81%ﻓﻲ ﻋﺎم  ، 2019ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺜﻠﺖ ﺻﺎدرات ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﺪول ﻟـ )(GAFTA
ﻧﺴﺒﺔ  13%وﻣﺜﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  1%ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
روﺳﻴﺎ

اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻟﻒ دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻛﻮرﻳﺎ

EU28

GAFTA

ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻟﺼﻴﻦ

اﻣﺮﻳﻜﺎ

اﻟﻴﺎﺑﺎن
اﻟﻤﻴﺮﻛﺴﻮر

رﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ  : 7اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة  2012إﻟﻰ ) 2019اﻟﻘﻴﻤﺔ أﻟﻒ دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ(
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ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻌﺎم 2019

ﺣﺎﻓﻈﺖ دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
إذ وﺻﻠﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﺤﺠﺮ  16%ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )(3
أدﻧﺎه ﺣﺼﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019و اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ  62.8%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻛﺎﻧﺖ  1,103.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

ﺟﺪول  : 2ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺣﺴﺐ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ) (HS4 Codeﻟﻌﺎم 2019
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اﺛﺎر ﺟﺎﻧﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ّ
ﻣﻨﺸﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺧﺴﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻏﻼق اﻟﺸﺎﻣﻞ
ّ
اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻺﻏﻼق ﺑﻤﻌﺪل ﻳﻘﺎرب اﻟﺸﻬﺮ
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ
واﻟﻨﺼﻒ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ) ،(5/3/2020-31/5/2020ﺗﺮﻛﺰ اﻹﻏﻼق ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ،ﻟﺘﻌﺎﻧﻲ  63%ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﺎت ﻣﻦ وﻗﻒ اﻹﻣﺪادات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎم وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻧﺘﺎج ،وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج
ّ
اﻟﻤﻨﺸﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
أو ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﺑﺤﻮاﻟﻲ اﻟﻨﺼﻒ ﻟﺘﻀﻄﺮ ﺣﻮاﻟﻲ  14%ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ.

ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻹﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﻏﻼق اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎد
ً
ً
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم  .2019ﺣﻴﺚ
ﺗﺮاﺟﻌﺎ
ﺷﻬﺪت ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺳﺠﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺨﺪﻣﺎت أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺮاﺟﻊ وﺑﻨﺴﺒﺔ  ،10%وﻛﺎن اﻟﻤﺘﻀﺮر اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
واﻟﻔﻨﺎدق ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻗﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10اﻻف ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺸﺎط اﻹﻧﺸﺎءات ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،35%ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ،ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد رﺧﺺ اﻷﺑﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  45%ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻹﻏﻼق
اﻟﺸﺎﻣﻞ ) اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،(2020ﺛﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬي ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12%ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2020ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ
ﻋﺎم  2020اﻧﺨﻔﺎض ﻛﻤﻴﺎت اﻷﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  6%إﻻ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2020ﺑﺪأ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ وﻟﻜﻦ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ أزﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ،وﺷﻬﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﺰراﻋﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ
.11%
إﺳﺘﻤﺮار ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وإﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ وإﻟﻰ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻓﺨﻼل اﻟﻌﺎم  2020ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  10ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ وﺻﻠﺖ
إﻟﻰ  10%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم  ،2019وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ  7%ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  2.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ،
ً
ﺗﺮاﺟﻌﺎ
واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮاردات ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  11%ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  7.4ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2020ﻟﻴﺸﻬﺪ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ وﻳﺼﻞ ﺣﻮاﻟﻲ  5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
ﺗﻮﻗﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  66اﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ،2020أدى ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻰ  27.8%ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ إﻧﺨﻔﺎض
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،14%ودﺧﻮل ﻓﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪه اﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ.
اﻧﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ  951اﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎم  2019إﻟﻰ  884اﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎم  ،2020وارﺗﻔﻊ
ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ  26.3%إﻟﻰ  ،27.8%وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ .ﺧﻼل
ﻓﺘﺮة اﻹﻏﻼق اﻟﺸﺎﻣﻞ )ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  ،(2020اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻤﻘﺪار 78
أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ،واﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﺤﻮاﻟﻲ  34أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ،وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻹﻧﺨﻔﺎض اﻟﻰ
اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻴﺮوس ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،واﻟﻌﻮدة ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻻﺧﻴﺮة ،ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻤﻘﺪار  12اﻟﻒ
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﺤﻮاﻟﻲ
 33أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ.
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اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺧﻼل ﻋﺎم 2020
ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎم  2020أﻛﺜﺮ اﻷﻋﻮام ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ وذﻟﻚ
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ وﺷﺎﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺿﻤﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع )وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ( إﻏﻼﻗﺎ
ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺠﺰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﺻﻞ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻌﺎم أرﻗﺎﻣﺎ ً وﻣﻌﺪﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻜﺴﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ واﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ﻋﻦ اﻷﻋﻮام
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ وازدﻳﺎد ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﻜﺴﺎد واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺄﻛﻞ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻀﺎﺋﻞ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ،ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺎم  2020إﻟﻰ
ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ .واﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ان  76.9%ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻏﺰة
ﻳﻌﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺧﻼل  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم  ،2019ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻮاﻟﻲ  17.7%ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻮاﻟﻲ 17.9ﻟﻠﻌﺎم  2019و
 18.1%ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻲ  ،2018ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺻﻠﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻰ  82%ﻣﻦ
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺛﺒﻮﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻋﻮام  2019و .2018
وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺟﺪا ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ  40%ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ وﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ أﻛﺒﺮ ﺣﺼﺔ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  1994ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ  ،37.6%وﺟﺎء ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻷﺷﺨﺎص ،وﻣﻨﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ذات اﻟﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺤﺼﺎر اﻟﺨﺎﻧﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،واﻟﺤﺮوب اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺘﻲ اﺿﻌﻔﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺷﻠﺖ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻻﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ و ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ واﻟﺘﻲ اﺛﺮت ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﺗﺴﻢ اﻟﻌﺎم  2020ﺑﺎﻻﻧﻜﻤﺎش ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ازﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ و ازﻣﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ و ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ
اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻌﺪﻻﺗﻪ وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ًﻣﻊ اﻟﻌﺎم 2019ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ
ً
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺎم  2020ﺑﻨﺤﻮ  11.5%وذﻟﻚ
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﺎم  2019ﻧﻤﻮا ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ  1.4%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم  ، 2018ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﻨﺴﺒﺔ  12%ﻟﻠﻌﺎم  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم 2019ﻟﻴﺒﻠﻎ  2,481.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  2,830.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻟﻠﻌﺎم  2019ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﻧﻤﻮا ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺟﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.4%ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2019ﻋﻦ اﻟﻌﺎم .2018
أدى ذﻟﻚ ﻷن ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  14%ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  ،2019وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان اﻟﻌﺎم  2019ﺷﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻘﻴﻤﺔ  1.2%ﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم
 .2018ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2020ﺑﻨﺴﺒﺔ  15%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم  2019ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻪ ﺷﻬﺪ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻘﻴﻤﺔ  2%ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم .2018
واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ ان ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻘﻂ  29%ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .او ﺑﻤﻌﻨﻰ اﺧﺮ
ﻓﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺎوي اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث اﺿﻌﺎف ﻧﺼﻴﺐ اﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻋﺪد ﺳﻜﺎن
اﻟﻀﻔﺔ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺮة وﻧﺼﻒ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،أي اﻧﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻏﺰة ب 50%ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن.
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2020ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة  2,481.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
وﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  11,534.0ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 2,830.2ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة و 12,998.8
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم  2019وﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ادﻧﺎه ،ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ
 14015.4ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
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ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﺸﻴﺮ اﻻﺣﺼﺎءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﻨﺴﺒﺔ  15%ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎم  2019ﻟﻴﺒﻠﻎ  1211.9دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎم  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  1422.2دوﻻر ﻟﻠﻌﺎم  .2019ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  13%ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ 4176.1دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  4822.5دوﻻر ﻟﻠﻌﺎم  ،2019ﺑﺰﻳﺎدة  244.6%ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ
اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻏﺰة .أي أن ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻳﻤﺜﻞ  29%ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎم  ،2020وﻫﻲ اﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎم  2005واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ  .97.1%وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا دﻟﻴﻞ
واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﻴﺮة أﻫﻤﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎر اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻤﻔﺮوض إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺄﻛﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻧﻔﺎق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ و زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ.
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ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﺎن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ  46.6%ﺧﻼل ﻋﺎم  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  45.1%ﺧﻼل ﻋﺎم  .2019وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  198أﻟﻒ
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،.ﺑﻮاﻗﻊ  42.1%ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر
ﺷﺨﺺ وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﺎن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﻋﻠﻰ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  63.6%ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺎث .ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ  15-24ﺳﻨﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ
 ،71.6%ﺑﻮاﻗﻊ  66.3%ﺑﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻣﻘﺎﺑﻞ  92.0%ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ﺑﻜﻞ
اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ وﺗﺆﺷﺮ اﻟﻰ ﺣﺠﻢ اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻤﺸﻐﻞ
اﻷﻛﺒﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﺤﻮ 61%ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.
اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  % 8.5ﻓﻲ ﻋﺎم  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم ،2019
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  3,141ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ.
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر(
ﺳﺠﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر( ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  31.5%ﻓﻲ ﻋﺎم  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻋﺎم  ،2019ﻟﻴﺼﻞ  289.8ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  11.6%ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع.
اﻹدﺧﺎر
ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻋﺎم  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  2019ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،21.3%ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 103.9
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .21.2%
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ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدراة

ﺧﻼل ﻋﺎم  2020ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ أي ﺗﻐﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻔﺮوض ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ﻓﻜﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻌﺒﺮ ﻛﺮم أﺑﻮ ﺳﺎﻟﻢ وﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ وﻓﻖ
اﻷﻟﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ أي ﺷﻲء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻮاردة ،ﻧﻮع
وﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة
.
وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﻘﻴﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻤﻨﻊ دﺧﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻌﺪات
واﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎت وﺑﻌﺾ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﻘﻨﻨﺔ وﻓﻖ أﻟﻴﺔ إﻋﻤﺎر ﻏﺰة ﻹدﺧﺎل ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء وﻣﻦ ﺧﻼل رﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻮاردة ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ ﻛﺮم أﺑﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺪد ﺷﺎﺣﻨﺎت اﻟﻮاردة إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة  96,651ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  95,572ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﻤﺴﻤﻮح دﺧﻮﻟﻬﺎ  ،وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت
اﻟﻮاردة  1.12%ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2020وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاردة .402
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻮاردة ﻣﻦ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2020ﻧﺤﻮ  6742ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ  4978و 3793ﻏﺬاء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 7589
ﺷﺎﺣﻨﺔ واردة ﻋﺎم .2019

ﺷﻜﻞ ) :(14ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﻮاردة اﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻦ ﻋﺎم -2020 2006

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺧﺮوج اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺷﺎﺣﻨﺔ ،3181ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 3146ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2019إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرج ،وﻫﺬا ﻳﻤﺜﻞ  34%ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﻄﺎع
ﻏﺰة ﻗﺒﻞ ﻓﺮض اﻟﺤﺼﺎر ﻋﺎم .2007

ﺷﻜﻞ ) :(15ﻳﻮﺿﺢ ﻋﺪد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻦ ﻋﺎم -2020 1997
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ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2020ﺷﻬﺪت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  ،2019وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺼﺎدرة اﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  13%ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  2019ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻰ
اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻋﺪد اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺼﺎدرة اﻟﻰ اﻟﻀﻔﺔ  2383ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2020ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 2441
ﻟﻠﻌﺎم  .2019ﻫﺬا وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  2015ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻷﺛﺎث واﻟﻤﻼﺑﺲ
ﺑﺘﺨﻄﻲ ﺣﺪود ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻷﺳﻮاق اﺳﺮاﺋﻴﻞ ورﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﻘﻴﺖ ﺻﺎدرات ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﺤﺼﺎر وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﻴﻘﺎت اﺟﺮاﺋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻴﺔ وزﻳﺎدة
ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ – ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ
ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ  2020 /1 /1وﻟﻐﺎﻳﺔ 2020 /12 /31

ﻳﺮﺻﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي وﻳﻮﺛﻖ أداء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ – ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ  1/1/2020وﻟﻐﺎﻳﺔ 31/12/2020
 ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﺒﺮ إﻃﺎر ﻗﻴﺎس ﻣﺤﺪد ﺑﻘﻴﻢ وﺑﻤﺆﺷﺮات.
 (1ﻣﻠﺨﺺ ﻷداء ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ – ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻌﺎم 2020
ﻗﺪم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮوﻳﺞ اﻟﺼﺎدرات  ،اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﺳﺎﻫﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2020و وﺷﺎرﻛﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎرض وﻟﻘﺎءات اﻋﻤﺎل ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم  2020اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﺔ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼل ﻋﺎم 2020
ﺗﻘﺪﻳﻢ

أﺛﺮت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ،و ﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻫﺬه اﻵﺛﺎر ﺑﺴﺒﺐ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ  99٪ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  ،وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﺎﺋﻼت
ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺪرة واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة  ،ﺣﻴﺚ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق و ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺣﺠﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .ﻛﻤﺎ أدت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﻼق اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ زﻳﺎدة وﻗﻒ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض
واﻻﺳﺘﻴﺮاد ،ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ،
ً
ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﻗﺒﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ -19و اﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ رواﺗﺐ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﻦ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ  ،وﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﺷﺒﻪ اﻟﻤﻬﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻬﺮة أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﻷن ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ أﻋﺎﻗﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻘﻠﺺ اﻹﻳﺮادات .و ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﺑﺸﺪة ﻣﻦ اﻹﻏﻼق اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت إﻣﺎ أﻏﻠﻘﺖ ﻣﺆﻗﺘً ﺎ أو
ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﻣﻘﺘﺮن
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ
ً
أوﻗﻔﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،وﺷﻬﺪت ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ
ً
اﻟﻤﻘﻴﺪ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ واﻷﺳﻮاق )ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو وﻃﻨﻴﺔ( ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻮﺻﻮل
ّ
ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ  2020واﺳﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ، 2021ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒً ،
ﻟـ )ﻣﺎس  (2021 ،أن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ب 3.2%
  ،3.4%و ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻋﺎﻧﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ )اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻄﺎعاﻟﺼﺤﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  ، 35٪وﻫﺒﻮط ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ  .(33٪ - 36٪وﻋﻠﻴﻪ ،ﻳﻘﺪر
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2020ﺑﻨﺤﻮ  4.9٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  2019و اﻧﻔﺎض
ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.4%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻓﻲ ،2019و ﻗﺪ أﺷﺎر ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ً
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم .2019
وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ أن "ﻋﺎم  2020ﺷﻬﺪ
و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2020ﺷﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺤﻮ  4٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم  .2019إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺗﻌﻤﻖ ﻣﻊ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﺪدا
ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﻼق اﻟﺠﺰﺋﻲ واﻟﻜﻠﻲ" .وﻗﺪ أدى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻴﻴﺪﻳﺔ
وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺣﻴﺚ "ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﺮاﺟﻊ
ً
ﺣﺎدا ﺑﻨﺤﻮ  20٪ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ" ،رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻌﻘﺒﺎت ﻗﺎم
ً
ﻣﻦ ﻋﺎم 2020
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً
ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
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أوﻻ:ﻣﺸﺮوع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ اﻟﻤﻤﻮل اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
”ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺟﺮاءات
واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ،وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻟﻤﺎرﺳﺔ ﺧﻀﺮاء ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  ،ﺣﺘﻰ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ اﻟﺨﻀﺮاء دﺧﻮل اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ"

أﻫﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ :
 1دراﺳﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
 2ﻋﻤﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ
 3ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻻوروﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺠﺎرﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ
 4ﻋﻤﻞ ﺧﻄﻂ اﻋﻤﺎل ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ  ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻟﻬﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ اﻟﻼزم ﻟﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ  ،ﺣﻴﺚ اﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻧﺪرﺟﺖ
ﺗﺤﺖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ  ،واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ  ،وﻗﻄﺎع اﻟﺼﺎﺑﻮن واﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ
 5ﻋﻤﻞ دراﺳﺎت ﻣﺘﻌﻤﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﻤﺎﻧﻴﺎ واﻟﺴﻮﻳﺪ .
 6اﻋﺪاد ورﻗﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
 7اﻋﺪاد دﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎت ﻟﻠﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﻀﺮاء .
 8ﺣﺼﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺟﻮدة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ
 9اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ دوﻟﻴﻴﻦ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ .
 10ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ .

أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :
 1ﺑﻨﺎء وﻋﻲ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﻀﺮاء ﻟﺪي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .
 2ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻰ اﻧﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺧﻀﺮاء واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺗﺼﺪﻳﺮ وﺗﺴﻮﻳﻖ
ﻟﻬﺎ
 3ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻧﻮاﻓﺬ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ
 4ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﺮﻳﻜﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ
 5اﻋﺪاد رزﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات واﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺮﺷﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ
 6ﺑﻨﺎء ﺻﻮر ذﻫﻨﻴﺔ وﺑﺼﺮﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
 7ﺣﺼﻮل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺟﻮدة ﺗﺪﻋﻢ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ
 8اﻋﺪاد ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ وﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻘﻖ ﺗﻮاﺻﻞ وﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻪ
وﺻﻠﺖ ﺑﺎﻻﻻف .
 9ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺪراك ﻟﺪي اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻫﻤﻴﺔ اﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻌﻤﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 10ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻫﻲ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات
اﻟﺨﻀﺮاء
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ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﻣﺸﺮوع ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ " اﻟﻔﺎو"
اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم "إﺻﻼح وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق وﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ "

أﻫﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ :
 - 1اﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻬﺮي ﻋﻦ اﻫﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻤﺴﺘﻮردة واﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻗﻄﺎع ﻏﺰة
 - 2ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ وﻏﺰة ﺑﻴﻦ ﻛﻼ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء
 - 3ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﻃﻦ ﻟﻸردن .
 - 4ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎءات ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻟﻘﻄﺮي ﻟﻤﺼﺪري اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
 - 5ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ .

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :
 - 1وﺟﻮد ﻓﺮص ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
 - 2زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮر.
 - 3وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﺎدرات واردات اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
 - 4ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷردن ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
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ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﻣﺸﺮوع  : growﻣﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ
اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم " ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮص اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ."GROW -ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ راﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ  ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة  ،ورﻛﺰ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ:
 (1ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺤﻮاﺟﺰ أﻣﺎم رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺮأة ؛  (2ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺮص ﻟﺮاﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺸﺎء و  /أو ﺗﻨﻤﻴﺔ
أﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻨﺠﺎح ؛ ) (3ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﺮص ﻟﺮاﺋﺪات اﻷﻋﻤﺎل  ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺎﺑﺎت  ،ﻟﺪﻋﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ
ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

أﻫﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ :
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
. 1اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ :واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ إﻟﻰ  10ﻣﺴﺘﻔﻴﺪات ﺗﻐﻄﻲ ً
اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ  ،اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻦ وﻣﻈﻬﺮﻫﺎ  ،وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻮاﺟﺪﻫﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﻼزﻣﺔ  ،واﻟﺒﺎرﻛﻮد ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻦ  ...إﻟﺦ.
 . 2اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات :وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻼزم ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻬﺎراﺗﻬﻦ وﻗﺪراﺗﻬﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﻋﻴﻬﻦ وﺗﺰوﻳﺪﻫﻦ ﺑﺎﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻨﺠﺎح .ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ،ﺗﻠﻘﺖ
ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ ؛
اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات
ً
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺸﺮوع وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺸﺮﻛﺎت
ﺟﺎﻧﺒﺎ
 . 3اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ :ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا
ً
ً
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻦ.

أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :
 - 1ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
 - 2ﺑﻨﺎء ﻫﻮﻳﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ وذﻫﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
 - 3رﺑﻂ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺑﺎﻻﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
 - 4ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻬﻢ وﻣﻬﺎرﺗﻬﻢ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق واﻻﻧﺘﺎج
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راﺑﻌﺎ  :ﻣﺸﺮوع ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ UNDP
" ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ أرﻳﺤﺎ"

اﻷﻧﺸﻄﺔ :
 .1دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ ؛
 .2ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻴﻦ.
 .3ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ارﻳﺤﺎ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :
 - 1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 - 2ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق وﻓﺮص ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
 - 3وﺟﻮد ﻣﻨﺼﺔ وﺑﻮاﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ .

ﺧﺎﻣﺴﺎ  :ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺧﻀﺮ ﻣﻤﻮل ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ GIZ
ً
ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺎه اﻟﺒﺸﺮى واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺗﻨﺒﻊ أﻫﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ
ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻀﺮاء ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
ﻫﺬا وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﻇﺮوﻓﺎ ﺗﻤﻜﻴﻨﻴﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﻀﺮاء
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺨﻀﺮاء ،وﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻹﻋﻼم واﻹرﺷﺎد اﻟﻤﻬﻨﻲ و ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻧﻔﺬ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  -ﺑﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ أدت اﻟﻰ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮات دول ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﻀﺮاء  ،او ﺗﻢ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ – ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ
دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﺿﻊ اﻃﺮ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻈﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص و اﻟﻌﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻮﺿﻊ أﺳﺲ و
اﻃﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﺑﻬﺪف
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺧﻀﺮاء ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت :
 - 1ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﻜﺎر رﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
 - 2اﻋﺪاد ﻣﺰارع ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
 - 3ﻋﻤﻞ دراﺳﺎت وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
 - 4ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻨﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻮاﻛﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ
 - 5ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل دورات ﺗﺪرﻳﺒﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
 - 6ﻋﻤﻞ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻫﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺘﺪاﺧﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ
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ﺳﺎدﺳﺎ :دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺴﻨﺔ
ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ "اﻟﻔﺎو "

ﺣﻴﺚ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺛﻢ ﺗﻄﻮر ﻟﻴﺨﺪم اﺗﺤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺨﺪم ﻓﺌﺎت ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻮﻃﻦ "

أﻫﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ :
 - 1دراﺳﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺴﻮق ﻗﻄﺮ واﻻﻣﺎرات
 - 2ﺑﻌﺜﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻟﻘﺎءات ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺮي واﻻﻣﺎراﺗﻲ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
 - 3اﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
 - 4اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮض ﺟﻠﻒ ﻓﻮد
 - 5ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
 - 6ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ.
 - 7اﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮردات واﻟﺼﺎدرات ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﻴﻦ
 - 8دﻋﻢ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ اﺧﺮ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮا رﻋﺎة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ

أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ :
 - 1ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
 - 2وﺟﻮد ﻓﺮص ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
 - 3وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﺔ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﻬﺘﺪﻓﺔ
 - 4ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺞ وﺷﺮق اﺳﻴﺎ ودول اﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﻘﺎءات
اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ .
 - 5ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
 - 6ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺒﺮات وﻗﺪرات اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺮوﻳﺞ
 - 7ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت وﺑﻴﻌﺖ ﻟﻬﺬه اﻻﺳﻮاق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺟﺴﻮر اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﺮوﻳﺞ اﻟﺬي ﺑﻨﻴﺖ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﺪاﺧﻼت اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺬي ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ .
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ﺳﺎﺑﻌﺎ  :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻃﻠﺐ ووﺻﻮل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
و اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﺷﻬﺪ ﻋﺎم  2020ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت زﻳﺎدة،وﻗﺪﻣﺖ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ و دراﺳﺎت اﻻﺳﻮاق  ،ﺣﻴﺚ اﻋﺪ
اﻟﻤﺮﻛﺰ و ﻧﺸﺮ ﻋﺪة دراﺳﺎت ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة و ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺤﺪدة
ﻓﻲ ﻋﺪة أﺳﻮاق أوروﺑﻴﺔ ﻛﻔﺮﻧﺴﺎ و ﻫﻮﻟﻨﺪا و اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ و أﺳﻮاق ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ ﻋﻤﺎن و اﻻردن  .و ﺗﻤﻴﺰت ﻫﺬه
اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻣﺤﺘﻤﻠﻴﻦ  ،ﻓﺪراﺳﺔ ﺳﻮق ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق

ﺛﺎﻣﻨﺎ  :ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺮص اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﺎدرات ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻳﺤﺮص ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة
ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻨﻤﻮ وزﻳﺎدة ﻣﺼﺎدر اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب .وﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض
اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﻛﻼء ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻔﺔ و ﻟﻘﺎءات اﻋﻤﺎل واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ
وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ان اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻟﻘﺎءات اﻻﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻻدوات اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.
وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺪاث اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻣﺼﺎدر ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺣﺪاث اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻن ذﻟﻚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات ﺟﺪﻳﺪة ﻻﻧﺘﺸﺎر
اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ رﻏﻢ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،وأﻫﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ

ﻣﻌﺮض ﻏﺬاء اﻟﺨﻠﻴﺞ – Gulfood 2020
ﻳﻌﺪ ﻣﻌﺮض ﻏﺬاء اﻟﺨﻠﻴﺞ »  ،« Gulfoodاﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻌﺎم  2020ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﺪول  ،و اﻃﻠﻊ ﻣﺼﻨﻌﻮ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﺣﺪث ﻣﺎ ﺑﺘﻜﺮﺗﻪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ورﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮررﻧﺎ اﻻ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت واﻻﻧﺠﺎزات ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻗﺪم اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ وﺣﻠﻮﻟﻬﻢ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﻗﻄﺎع اﻷﻏﺬﻳﺔ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ  98اﻟﻒ زاﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻄﺖ أﺟﻨﺤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب إﻟﻰ
اﻟﺸﺮق اﻷﻗﺼﻰ ،اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻜﻴﻒ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻛﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  .ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  12ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ و اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ
ﻣﻌﺮض ﻏﺬاء اﻟﺨﻠﻴﺞ  2020ﻓﻲ دﺑﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
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 85%ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺑﺪت رﺿﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻌﺮض.
ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮض ﺑﺤﻮاﻟﻲ  5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
دﺧﻮل أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺴﻮق اﻟﻬﻨﺪ وﻧﻴﺠﺮﻳﺎ وﺟﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

ﻣﻌﺮض اﻧﻮﺟﺎ Anuga 2020
ﻳﺘﻌﺒﺮ ﻣﻌﺮض اﻧﻮﺟﺎ ) (Anugaﻣﻦ اﻛﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﻤﺔ ﻟﺮواد
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ،وﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  22إﻟﻰ  26ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .2020وﻗﺪ ﺣﻀﺮ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ 7500
ﻋﺎرض ﻣﻦ  106دوﻟﺔ .رﻛﺰ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ  ،و ﻗﺪ ﺷﺎرﻛﺖ
ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
واﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ – ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض
،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ّاﻳﺎم وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ دوﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ
ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم  8200ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻦ  130دوﻟﺔ.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
 ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  750ﻟﻘﺎء وزوار ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺧﻤﺴﺔ اﻳﺎم ﻋﺪد اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺠﺪﻳﺔ  54ﻟﻘﺎءا ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ  5ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  450أﻟﻒ دوﻻر 90% -ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ رﺿﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ و رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ.

ﺗﺎﺳﻌﺎ  :ﻓﺘﺢ أﻓﺎق ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻓﺮص ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
وأﻧﺪوﻧﻴﺴﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎم  " :زﻳﺎدة اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وأﺳﻮاق ﺷﺮق اﺳﻴﺎ "
اﻻﻧﺸﻄﺔ :
 - 1ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎءات أﻋﻤﺎل ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ واﻷﻧﺪوﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة
ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺮﺋﻲ
 - 2ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
 - 3ﻋﻤﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻊ اﻻﻃﺮ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ :
 - 4ﺗﺒﺎدل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻨﺎء ﺟﺴﻮر اﻟﺘﻮاﺻﻞ
 - 5ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎرف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻻﺳﻴﻮي
 - 6وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎري ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة
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ﻋﺎﺷﺮا  :دﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻗﺎم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ )ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ( ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أوﻛﺴﻔﺎم وﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ووزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻠﺔ
"ﺑﻠﺪي أﻃﻴﺐ" ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﻬﺪف اﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل
اﻟﻤﻬﻤﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﺮص اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ واﻟﻤﺰارﻋﺎت واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎدل ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﺴﻬﻴﻞ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﺼﻐﺎر إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق.
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺗﻬﺪف ﺣﻤﻠﺔ "ﺑﻠﺪي أﻃﻴﺐ" إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺠﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺗﻮاﻓﺮه ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺿﺮورة اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﻴﺎر ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻤﺤﺼﻠﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﺪام ﻓﻲ
اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺬي ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺑﺢ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ :ﻓﺌﺔ اﻟﺨﻀﺎر
واﻟﻔﻮاﻛﻪ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ،ﻓﺌﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ وﻓﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻷﻟﺒﺎن وﻫﺬا ﺑﺪوره ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧﻞ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺷﺮاء ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ .ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ،واﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺻﻌﺪة:
أوﻻ :زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮدة وﻋﺮض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر وﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﻓﺈن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻃﻌﻢ ﻃﺎزج وﻣﻤﻴﺰ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺠﺎرة اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ) ، (Balady.psﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﺞ وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ
ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻦ اﺟﻞ دﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص،
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة
وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ّ
ّ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ.
ﺣﻤﻠﺔ "ﺑﻠﺪي أﻃﻴﺐ" ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ودﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ
ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ( واﻟﺘﻲ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺟﻮدﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻻﺧﺮى .ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ،ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ )(Balady.ps
اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺟﺮﻫﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻋﺮض وﺗﺮوﻳﺞ وﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ )ﻓﻘﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ( واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة زﺑﺎﺋﻦ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ.

اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت:
 - 1ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاد ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ )ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺻﻐﻴﺮة ،ﻣﻠﺼﻘﺎت( ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﻠﺪي أﻃﻴﺐ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ.
 - 2ﺑﺚ إﻋﻼﻧﺎت ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﺑﻠﺪي أﻃﻴﺐ ﻋﺒﺮ اﻟﺮادﻳﻮ واﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن:
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺑﺚ اﻋﻼﻧﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﻤﺴﻤﻮع واﻟﻤﺮﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ رﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ودﻋﻤﻬﺎ
 - 3اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺮﻛﺰ  ،واﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ دﻋﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ
ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻓﻘﺪ دأب ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺷﺮاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎﺻﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺠﻬﻮد وﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷدوار

ﻣﻨﺼﺔ "ﺑﻠﺪي" ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ :balady.ps
أﻃﻠﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎل ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ أوﻛﺴﻔﺎم ﻣﻨﺼﺔ ﺑﻠﺪي وﻫﻲ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺠﺎرة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺋﻊ واﻟﻤﺸﺘﺮي ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ
ّ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﺄرﺧﺺ ﺳﻌﺮ وأﻓﻀﻞ ﺟﻮدة ،ﺣﻴﺚ ﺿﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺼﺔ  45ﻣﺘﺠﺮ ﻣﻦ
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ﻓﺌﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺰراﻋﻲ ﻋﺒﺮ اﻧﺸﺎء ﻣﺘﺠﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﺎص واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺪن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة.
ّ

اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺔ:
دﻋﻢ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ واﻟﻔﻼﺣﻴﻦ واﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺼﺎرع اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
وﺗﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮل اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:

 .1ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﺄرﺧﺺ ﺳﻌﺮ وأﻓﻀﻞ ﺟﻮدة.
 .2ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻮق ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
 .3اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ زﺑﺎﺋﻦ أﻛﺜﺮ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎت أﻛﺒﺮ.
 + 213ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺘﺎح
 45ﺑﺎﺋﻊ
 135زﺑﻮن
 87ﺗﺼﻨﻴﻒ

https://www.balady.ps
https://www.facebook.com/Balady.Palestine
https://www.facebook.com/baladiatyab
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ

مركز التجارة الفلسطيني  -بالتريد
القوائم المالية
 31كانون األول 2020

إرنست ويونغ
صندوق بريد 1373
الطابق السابع
مبنى باديكو هاوس  -الماصيون
رام هللا – فلسطين

هاتف +970 22421011 :
فاكس+970 22422324 :
www.ey.com

تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى أعضاء الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني-بالتريد
الـــرأي

لقد دققنا القوائم المالية لمركز التجارة الفلسطيني-بالتريد (المركز) والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول

 2020وقائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حول
القوائم المالية وملخص ألهم السياسات المحاسبية.

في رأينا ،إن القوائم المالية المرفقة تُظهر بعدالة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي لمركز التجارة الفلسطيني -بالتريد
كما في  31كانون األول  2020وأداءه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية.
أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه المعايير مفصلة في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية مدقق
الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا هذا .نحن مستقلون عن المركز وفقاً لقواعد السلوك للمحاسبين المهنيين (بما
في ذلك معايير االستقاللية الدولية) الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للسلوك المهني للمحاسبين ،كما التزمنا بمسؤولياتنا المهنية

األخرى وفقاً لمتطلبات قواعد السلوك المهني للمجلس .في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً

إلبداء الرأي.

مسؤولية اإلدارة ومجلس اإلدارة عن القوائم المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ،باإلضافة إلى تحديد
نظام الرقابة الداخلية الضروري إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو عن غلط.
كما أن اإلدارة مسؤولة ،عند إعداد القوائم المالية ،عن تقييم قدرة المركز على االستمرار في أعماله مستقبالً كمنشأة مستمرة
واإلفصاح ،إذا تطلب األمر ذلك ،عن األمور المتعلقة باالستم اررية وإعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ االستم اررية ،إال إذا كانت نية
اإلدارة تصفية المركز أو إيقاف عملياته أو عند عدم وجود أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية.
مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو
غلط وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى ولكنه ليس ضمانة أن التدقيق الذي
يجري وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سيكشف دائماً خطأ جوهرياً عند وجوده .إن األخطاء قد تحدث نتيجة الحتيال أو غلط ،ويتم
اعتبارها جوهرية إذا كانت ،منفردةً أو مجتمع ًة ،يمكن أن يكون لها تأثير على الق اررات االقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه
القوائم المالية.

عضو في مؤسسة إرنست ويونغ العالمية

إننا نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني كجزء من التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق ،وكذلك نقوم بما

يلي:
−

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سواء الناتجة عن احتيال أو غلط ،وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق

مناسبة تستجيب لهذه المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء الرأي .إن خطر عدم اكتشاف
خطأ جوهري ناتج عن احتيال يفوق ذلك الناتج عن غلط ،لما قد يتضمنه االحتيال من تواطؤ وتزوير وحذف متعمد وتأكيدات
غير صحيحة أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.

−

الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية ذي الصلة بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة حسب الظروف وليس

بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية للمركز.

 −تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات التي قامت بها اإلدارة.
وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول
 −التوصل إلى نتيجة حول مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستم اررية في المحاسبة،
ً
عليها ،التوصل إلى نتيجة حول ما إذا كان هناك شك جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تثير شكوك كبيرة حول قدرة
المركز على االستمرار .وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هنالك شك جوهري ،فعلينا اإلشارة في تقرير التدقيق إلى إيضاحات
القوائم المالية ذات الصلة ،أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإليضاحات غير كافية .إن نتائج التدقيق تعتمد على أدلة التدقيق

التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق ،ومع ذلك فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار
المركز في أعماله كمنشأة مستمرة.

−

تقييم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها بما في ذلك اإليضاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل

المعامالت واألحداث بطريقة تحقق العرض العادل.

إننا نتواصل مع مجلس إدارة المركز فيما يتعلق بنطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق المهمة التي تتضمن أي نقاط ضعف
مهمة في نظام الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها من قبلنا خالل عملية التدقيق.
إرنست ويونغ – الشرق األوسط
رخصة رقم 2012/206

عبد الكريم محمود

رخصة رقم 2017/101
رام هللا – فلسطين

 14تشرين األول 2021

مركز التجارة الفلسطيني-بالتريد
قائمة المركز المالي

كما في  31كانون األول 2020
إيضاح

2020

2019

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

3

ممتلكات ومعدات

حق استخدام أصول

الموجودات المتداولة

مستحق من جهات مانحة

4

النقد والنقد المعادل

6

موجودات متداولة أخرى

5

مجموع الموجودات

609,214

646,538

5,836

11,671

615,050

658,209

547,322

1,014,767

43,209

57,478

113,731

234,915

704,262

1,307,160

1,319,312

1,965,369

صافي الموجودات والمطلوبات
صافي الموجودات

صافي الموجودات غير المقيدة

96,753

552

مجموع صافي الموجودات

96,753

552

المطلوبات غير المتداولة

مخصص تعويض نهاية الخدمة

إيرادات مؤجلة

7
8

مطلوبات عقود اإليجار
المطلوبات المتداولة

9

منح مقيدة مؤقتاً

237,230

209,878

3,632

6,174

6,177

12,009

247,039

228,061

725,898

1,235,934

249,622

500,822

975,520

1,736,756

مجموع المطلوبات

1,222,559

1,964,817

مجموع صافي الموجودات والمطلوبات

1,319,312

1,965,369

مطلوبات متداولة أخرى

10

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21جزءاً من هذه القوائم المالية
1

مركز التجارة الفلسطيني-بالتريد
قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020

إيضاح
اإليرادات

إيرادات متحققة من المنح المقيدة مؤقتاً

إيرادات مؤجلة متحققة

رسوم العضوية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

9

815,945

1,253,587

11

31,786

95,758

242,070

313,617

2,542

()2,675

8

إيرادات االشتراكات

12

إيرادات أخرى

13

فروقات عملة

2020

2019

2,542

1,032

83,052

101,733

1,177,937

1,763,052

المصاريف
()797,945

()1,253,587

()91,980

()217,103

()148,184

()400,950

()43,159

()72,102

-

()225,521

مصاريف تمويل

()468

()803

مجموع المصاريف

()1,081,736

)(2,170,066

الزيادة (النقص) في صافي الموجودات

96,201

()407,014

مصاريف البرامج

مصاريف إدارية وعمومية

مصاريف المعارض

إستهالكات

منح مشطوبة

14
15

صافي الموجودات في بداية السنة

552

صافي الموجودات في نهاية السنة

96,753

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21جزءاً من هذه القوائم المالية
2

407,566
552

مركز التجارة الفلسطيني-بالتريد
قائمة التدفقات النقدية

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2020
إيضاح

2020

2019

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أنشطة التشغيل:

الزيادة (النقص) في صافي الموجودات

96,201

()407,014

تعديالت:

استهالك ممتلكات ومعدات

37,324

66,267

()2,542

()1,032

39,027

57,160

-

225,521

5,835

5,835

468

803

-

()12,103

176,313

()64,563

467,445

666,798

14,269

()20,837

()510,036

()721,668

دفعات مخصص تعويض نهاية الخدمة

()251,200

()196,000

()11,675

()12,223

صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

()114,884

()348,493

إيرادات مؤجلة متحققة

مخصص تعويض نهاية الخدمة

منح مشطوبة

استهالك حق استخدام أصول

مصاريف تمويل

أرباح بيع أصول ثابتة
التغير في رأس المال العامل:

مستحق من جهات مانحة

موجودات متداولة أخرى

منح مقيدة مؤقتاً

مطلوبات متداولة أخرى

أنشطة االستثمار:

شراء ممتلكات ومعدات

بيع ممتلكات ومعدات

-

()5,766

-

12,103

صافي النقد من أنشطة االستثمار

-

6,337

أنشطة التمويل:
دفعات إيجار

()6,300

()6,300

النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()6,300

()6,300

النقص في النقد والنقد المعادل

()121,184

()348,456

234,915

583,371

113,731

234,915

النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

6

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  21جزءاً من هذه القوائم المالية
3

مركز التجارة الفلسطيني-بالتريد
إيضاحات حول القوائم المالية

 31كانون األول 2020
.1

عـام

تأسس مركز التجارة الفلسطيني-بالتريد ("المركز" أو "بالتريد") في عام  1998كجمعية غير ربحية تحت رقم تسجيل (.)/B222RA
ان لدى المركز واعضاؤه رؤية وطنية قيادية تقوم على تطوير الصادرات كقوة رئيسية للنمو االقتصادي المستدام .يروج المركز

لبيئة عمل تنافسية ومشجعة ويعمل على تطوير التنافس التجاري من خالل االرتقاء بالتصدير ودراسة السوق وبناء القدرات.

يمارس المركز نشاطاته من خالل مكتبيه في الضفة الغربية وقطاع غزة ويضم  210عضو من القطاع الخاص.

تم إقرار القوائم المالية للسنة المنتهية في  31كانون األول  2020من قبل مجلس إدارة المركز بتاريخ  7تشرين األول .2021
.2
1,2

السياسات المحاسبية
أسس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
ال تتضمن معايير التقارير المالية الدولية إرشادات محددة للمعالجات المحاسبية وعرض القوائم المالية للمؤسسات غير الربحية.

ان السياسات المحاسبية استندت على معامالت متشابهة والمبادئ العامة لمعايير التقارير المالية الدولية المفصلة في اإلطار العام

لتلك المعايير.

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ الكلفة التاريخية.
تم إعداد القوائم المالية بالدوالر األمريكي والذي يمثل عملة األساس للمركز.
2,2

التغيرات في السياسات المحاسبية

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية متفقة مع تلك التي اتبعت في اعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في

ابتداء من  1كانون الثاني :2020
 31كانون األول  ،2019باستثناء أن بالتريد قامت بتطبيق التعديالت التالية
ً
تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( :)3تعريف "األعمال"

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على تعريف "األعمال" في معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )3اندماج
األعمال" ،لمساعدة المنشآت على تحديد ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ينطبق عليها تعريف

"األعمال" أم ال .توضح هذه التعديالت الحد األدنى لمتطلبات األعمال ،تلغي تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على

استبدال أي عناصر أعمال غير موجودة ،وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كانت العملية المستحوذ عليها

جوهرية ،وتضييق تعريفات األعمال والمخرجات ،وادخال اختبار تركيز القيمة العادلة االختياري.

تم تطبيق التعديالت على المعامالت التي تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصول التي يكون تاريخ استحواذها في أو

بعد بداية أول فترة ابالغ سنوية التي بدأت في أو بعد  1كانون الثاني  .2020وبالتالي ،لم يتعين على المركز إعادة النظر في

هذه المعامالت التي حدثت في فترات سابقة .يسمح بالتطبيق المبكر لهذه التعديالت ويجب اإلفصاح عنها.
لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للمركز.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )1ومعيار المحاسبة الدولي رقم ( :)8تعريف "الجوهري"

أصدر المجلس الدولي للمحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( - )1عرض القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولي

رقم ( -)8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية لتوحيد تعريف ما هو "جوهري" ضمن المعايير كافة

وتوضيح جوانب مع ينة من التعريف .ينص التعريف الجديد على أن "المعلومات تعتبر جوهرية إذا نتج عن حذفها أو إغفالها أو

إخفاءها ،تأثير بشكل معقول على الق اررات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية لألغراض العامة على أساس تلك
القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية محددة حول المنشأة ".

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للمركز.
تعديل معدالت الفائدة على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم ()7

إن تعديالت معايير معدالت الفائدة لمعيار التقارير المالية الدولي رقم  9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  7تشمل عدد من

عمليات اإلعفاءات التي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بتعديل معايير معدالت الفائدة .تتأثر عالقة

التحوط إذا أدى التعديل إلى حالة من عدم التيقن بشأن توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار ،لبند التحوط

أو أداة التحوط .نتيجة لهذا التعديل ،قد يكون هناك عدم تيقن حول توقيت و  /أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المعيار،
لبند التحوط أو أداة التحوط ،خالل الفترة السابقة الستبدال معيار معدل الفائدة الحالي بسعر فائدة خالي من المخاطر (.)RFR

قد يؤدي ذلك إلى عدم التيقن فيما إذا كانت المعاملة المتوقعة محتملة للغاية وما إذا كان من المتوقع أن تكون عالقة التحوط

فعالة للغاية.

لم ينتج أي أثر عن تطبيق هذه التعديالت على القوائم المالية للمركز.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم (" )16االيجارات" -تخفيضات أو تأجيالت االيجار المتعلقة بوباء

COVID-19

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية بتاريخ  28أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()16

"االيجارات" والتي تتعلق بتخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  .COVID-19تمنح هذه التعديالت إعفاءات للمستأجر
من تطبيق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )16حول التعديالت المحاسبية لعقود االيجار على تخفيضات او تأجيالت

االيجار الناتجة بشكل مباشر عن وباء  .COVID-19يتعلق هذا التعديل بتخفيض لدفعات االيجار المستحقة قبل  30حزيران
 .2021كحل عملي ،يجوز للمستأجر اختيار عدم اعتبار تخفيضات او تأجيالت االيجار الناتجة عن وباء  COVID-19كتعديل
على عقد اإليجار.

تم تطبيق هذه التعديالت اعتبا اًر من  1حزيران  ،2020مع السماح بالتطبيق المبكر .لم ينتج عن تطبيق هذه التعديالت أثر
جوهري على القوائم المالية للمركز.
المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد

إن المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت الصادرة وغير النافذة بعد حتى تاريخ القوائم المالية مدرجة أدناه ،وسيقوم المركز بتطبيق

ابتداء من تاريخ التطبيق االلزامي:
هذه التعديالت
ً

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( :)1تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل كانون الثاني  2020بإصدار تعديالت على فقرات ( )69الى ( )76من معيار

المحاسبة الدولي رقم ( )1لتحديد متطلبات تصنيف المطلوبات المتداولة مقابل غير المتداولة .توضح هذه التعديالت:
-

تعريف الحق لتأجيل التسوية،
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-

الحق لتأجيل التسوية يجب ان يكون موجود عند تاريخ اعداد القوائم المالية،

-

ان التصنيف ال يتأثر باحتمالية المنشأة ممارسة حقها في التأجيل،

-

وفي حال كانت المشتقات المتضمنة في المطلوبات القابلة للتحويل في حد ذاتها أداة حقوق ملكية عند اذ ال تؤثر شروط
المطلوبات على تصنيفها.

سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبا اًر من  1كانون الثاني .2023
إشارة الى اإلطار المفاهيمي  -تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ()3

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3اندماج

األعمال  -إشارة الى اإلطار المفاهيمي .تحل هذه التعديالت محل اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية
والذي صدر في عام  1989ومع اإلشارة الى اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية والذي صدر في آذار  2018دون تغيير جوهري
على متطلبات اإلطار المفاهيمي.

كما أضاف المجلس استثناء لمبدأ االعتراف بمعيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لتجنب إمكانية ظهور أرباح أو خسائر "اليوم

الثاني" ( )Day 2للمطلوبات وااللتزامات المحتملة المشمولة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37أو تفسير لجنة تفسير
معايير التقارير المالية الدولية رقم ( )21في حال تم تكبدها بشكل منفصل.

في الوقت ذاته قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )3لألصول المحتملة التي لن

تتأثر باستبدال اإلطار المفاهيمي إلعداد وعرض القوائم المالية.

سيتم تطبيق هذه التعديالت بأثر مستقبلي اعتبا اًر من  1كانون الثاني  .2022من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري
على القوائم المالية للمركز.
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()16

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16الممتلكات

واآلالت والمعدات :المتحصل من البيع قبل االستخدام المعني والذي يمنع المنشئات من تخفيض كلفة الممتلكات واآلالت والمعدات

بقيمة المبالغ المتحصلة من بيع منتج تم انتاجه في الفترة خالل إحضار األصل إلى الموقع وتجهيزه للحالة الالزمة للعمل بالطريقة
المقصودة التي تحددها اإلدارة .وفقا لذلك يجب على المنشأة االعتراف بالمبالغ المتحصلة من بيع هذه المنتجات وتكلفة انتاجها

في قائمة االرباح أو الخسائر.

سيتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي اعتبا اًر من  1كانون الثاني  2022على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات والتي تم البدء
باستخدامها في بداية أول فترة مالية تم عرضها في السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للمركز.
العقود الخاسرة – كلفة التزامات العقود  -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ()37

قام المجلس الدولي للمعايير المحاسبية خالل أيار  ،2020بإصدار تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( )37والتي تحدد
التكاليف التي يجب على المنشأة ان تأخذها بعين االعتبار عند تقييم ما اذ كان العقد الخاسر او سينتج عنه خسارة.

تطبق التعديالت طريقة "التكلفة المباشرة" .ان التكاليف المباشرة المتعلقة بعقود بيع البضائع أو الخدمات تتضمن كال من التكاليف

اإلضافية والتكاليف الموزعة المتعلقة بأنشطة العقد بشكل مباشر.

ال تتعلق المصاريف االدارية والعمومية بالعقود بشكل مباشر ولذلك يتم استبعادها إال إذا تم تحميلها الى الطرف االخر بموجب

شروط العقد.
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سيتم تطبيق التعديالت اعتبا اًر من  1كانون الثاني  . 2022تطبق هذه التعديالت على العقود التي لم يتم الوفاء بجميع شروطها
كما في بداية السنة المالية التي تطبق فيها التعديالت للمرة األولى.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للمركز.
معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9األدوات المالية – اختبار ’ ’%10إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

كجزء من التحسينات على معالجة معايير التقارير المالية الدولية لألعوام من  ،2020-2018أصدر مجلس معايير المحاسبة

تعديال على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( .)9يوضح التعديل الرسوم التي يأخذها المركز بعين االعتبار عند تقييم
الدولية
ً
ما إذا كانت شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة تختلف اختالًفا جوهرًيا عن شروط المطلوبات المالية األصلية .تشمل
هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض والمقرض ،بما في ذلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل

المقترض أو المقرض نيابة عن اآلخر.

يقوم المركز بتطبيق التعديل على المطلوبات المالية التي يتم تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية السنة المالية التي يطبق فيها
المركز التعديل.

سيتم تطبيق هذه التعديالت اعتبا اًر من  1كانون الثاني  ،2022مع السماح بالتطبيق المبكر
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على القوائم المالية للمركز.
 2,3األسس والتقديرات
إن إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام عدة تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات المالية واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة .ان عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات
قد يؤدي الى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات او المطلوبات المتضررة في الفترات المستقبلية .إن

التقديرات المتضمنة في القوائم المالية كانت على النحو التالي:
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تقوم إدارة المركز بإعادة تقييم األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات وتقوم بإجراء التعديالت في نهاية كل سنة مالية.
توزيع المصاريف

بناء على تقديرات اإلدارة.
يتم توزيع المصاريف بين المشاريع واألنشطة اإلدارية والعامة ً
تعتقد اإلدارة أن األسس والتقديرات المستخدمة معقولة.

2,4

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

إيرادات المنح
تعهدات المانحين غير المشروطة هي تلك التعهدات التي يعطيها المانح للمركز دون وجود أية شروط مسبقة والتي يجب القيام
بها قبل الحصول على المنحة.

يتم االعتراف بإيرادات المنح من تعهدات المانحين غير المشروطة كما يلي:
−

يتم االعتراف بالمنح غير مقيدة االستخدام بهدف معين أو وقت محدد كإيراد عند الحصول على تعهد غير مشروط من

−

يتم االعتراف بالمنح المقيدة مؤقتاً والمخصصة لتنفيذ غرض معين أو مرتبطة بمرور زمن محدد كإيراد عند تنفيذ هذا
الغرض أو مرور الزمن المحدد.

المانح.
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اإليرادات المؤجلة
يتم تسجيل التبرعات المتعلقة بالممتلكات والمعدات بالقيمة العادلة كإيرادات مؤجلة في القوائم المالية ويتم االعتراف بها كإيرادات

على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي لألصل.
رسوم العضوية

يتم تسجيل رسوم العضوية عندما يكون من المحتمل تحصيلها .تظهر رسوم العضوية المحتمل تحصيلها في قائمة النشاطات
والتغير في صافي الموجودات .تظهر رسوم العضوية التي يتم استالمها مقدماً كإيراد مؤجل في قائمة المركز المالي.

إيرادات االشتراكات
يمثل هذا البند اشتراكات األعضاء في المعارض والمؤتمرات المختلفة .يتم تسجيل رسوم إيرادات االشتراكات عند نقطة معينة من

الزمن عند انعقاد الفعالية .تظهر إيرادات االشتراكات في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات.
تحقق المصاريف
يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقاً لمبدأ االستحقاق.
تصنيفات المتداول وغير المتداول من الموجودات والمطلوبات

ي قوم المركز بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس تصنيفها كمتداولة أو غير متداولة .تكون
الموجودات متداولة في الحاالت التالية:
−

من المتوقع أن تتحقق أو يتم بيعها أو استهالكها في عمليات التشغيل العادية.

−

محتفظ بها لغرض المتاجرة.

−

من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية.

−

النقد والنقد المعادل باستثناء النقد المقيد ألغراض التبادل أو المستخدم لتقسيط مطلوبات ال تتجاوز فترة اثني عشر شه اًر
بعد تاريخ القوائم المالية.

أما باقي الموجودات األخرى فيتم تصنيفها موجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:
−

من المتوقع تسديدها ضمن عمليات التشغيل العادية.

−

محتفظ بها لغرض المتاجرة.

−

مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية.

−

ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات بمدة ال تتجاوز اثني عشر شه اًر بعد تاريخ القوائم المالية.

أما باقي المطلوبات األخرى فيتم تصنيفها مطلوبات غير متداولة.
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تدني قيمة الموجودات المالية
قام المركز بتطبيق الطريقة المبسطططة من المعيار لتسططجيل الخسططائر االئتمانية المتوقعة على األرصططدة المدينة والموجودات المالية
األخرى ،وحسطا

الخسطائر االئتمانية المتوقعة على كامل عمر تلك الموجودات .لقياس الخسطائر االئتمانية المتوقعة ،يتم تصطنيف

استنادا إلى خصائص مخاطر االئتمان ومدة انقضاء االستحقاق.
األرصدة المدينة
ً

يتم فحص الموجودات المالية المقاسة بالكلفة المطفأة لتحديد فيما اذا كانت متدنية ائتمانياً .يتضمن الدليل الموضوعي بأن الموجود
المالي متدني ائتمانياً عندما يكون هناك عدم االلتزام ببنود التعاقد كالتعثر في السداد أو التأخر في الدفع الفوائد أو مبلغ الدين
األصلي أو منح خصومات ألسبا

اقتصادية أو قانونية متعلقة بالصعوبات المالية للمقترض.

النقد والنقد المعادل
يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق خالل فترة ثالثة شهور
أو أقل بعد تنزيل النقد مقيد السحب ،إن وجد.

المستحق من جهات مانحة
تظهر المستحقات من جهات مانحة بقيمة التعهد غير المشروط بعد تنزيل المبالغ المستلمة والتعهدات غير القابلة للتحصيل.
ممتلكات ومعدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني المتراكمة ،إن وجدت .تشمل كلفة الممتلكات

والمعدات الكلفة المتكبدة الستبدال أي من مكونات الممتلكات والمعدات ومصاريف التمويل للمشاريع اإلنشائية طويلة األجل إذا

تحققت شروط االعتراف .يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات عند تحققها .ال يتم
استهالك األراضي .يتم احتسا

االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقاً للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:
العمر اإلنتاجي
(سنوات)
29
20
5-3
7-6
5

أبنية
تحسينات على األبنية
أجهزة ومعدات
أثاث
سيارات

يتم شطب أي بند من الممتلكات والمعدات وأي أجزاء جوهرية منها عند التخلص منها أو عند عدم وجود منفعة اقتصادية متوقعة
من استخدام البند أو التخلص منه .يتم قيد أي ربح أو خسارة ناتجة عن شطب البند ،والذي يمثل الفرق بين العائد من التخلص
وصافي القيمة الدفترية للبند ،في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات.

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك في كل سنة مالية ويتم تعديلها الحقاً ،إن لزم األمر.
مشاريع تحت التنفيذ

تمثطل المشاريع تحت التنفيذ كافة تكاليف إنشاء وتشطيب وتوسيع وتحسينات لفروع المركز والمشاريع األخرى غيطر المنتهية حتى
تاريخ القوائم المالية .عنطد االنتهاء من تنفيطذ كل مشطروع يحول إلى حسا

ممتلكات وآالت ومعدات .يتم إجراء دراسة تدني في

القيمة الدفترية للمشاريع تحت التنفيذ عند وجود أدلة تشير إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية لهذه المشاريع .في حال وجود
مثل هذه المؤشرات ،يتم تخفيض القيمة الدفترية للمشاريع للقيمة المتوقع استردادها.
9

ضريبة الدخل
يعتبر المركز غير هادف للربح ،لذلك فإنه غير خاض ططع لضط طريبة الدخل على أن تتوفر فيه الش ططروط الالزمة وفقاً لقانون ضط طريبة
الدخل الفلسطيني.
المخصصات

يتم إثبات المخصصات إذا كان على المركز أي التزام (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق على أن تكون تكلفة تسوية االلتزام
محتملة ويمكن قياسها.
ذمم دائنة ومستحقات

يتم إثبات الم طلوبات للمبالغ مستحقة السداد في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها
من قبل المورد.

العمالت االجنبية

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األخرى غير الدوالر األمريكي خالل السنة إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف
السائدة بتاريخ المعاملة .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تستحق القبض أو الدفع بالعمالت األخرى في نهاية السنة

إلى الدوالر األمريكي وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ القوائم المالية .يتم إظهار أرباح أو خسائر فروقات العملة في قائمة
النشاطات والتغير في صافي الموجودات.
.3

ممتلكات ومعدات
أبنية وتحسينات

أرض

على أبنية

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

أجهزة ومعدات

أثاث

المجموع

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

الكلفة:

كما في  1كانون الثاني 2020

122,085

-

-

كما في  31كانون األول 2020

122,085

564,857

إضافات

564,857

207,008

37,691

931,641

-

-

-

207,008

37,691

931,641

االستهالك المتراكم:

كما في  1كانون الثاني 2020

االستهالك للسنة

-

75,609

179,532

29,962

285,103

-

33,162

2,784

1,378

37,324

كما في  31كانون األول 2020

-

108,771

182,316

31,340

322,427

صافي القيمة الدفترية

كما في  31كانون األول 2020

122,085

456,086

24,692

6,351

609,214

كما في  31كانون األول 2019

122,085

489,248

27,476

7,729

646,538
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 .4مستحق من جهات مانحة
رصيد
بداية السنة
دوالر أمريكي

42,288

-

إضافات
دوالر أمريكي

-

النقد
المستلم
دوالر أمريكي

منح
مشطوبة
دوالر أمريكي
()45,272

فروقات تحويل
العمالت
دوالر أمريكي
2,984

-

رصيد
نهاية السنة
دوالر أمريكي

13,114

21,922

30,000
22,316

40,000

69,201
261,708
69,192
33,539

()10,961
()10,000
()35,430

205,000
46,000
-

-

()40,000
()205,000
()30,275
()167,704
()35,727
()29,695

-

-

10,961
20,000
-

-

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على المستحق من الجهات المانحة خالل السنة:

أوكسفام -الوكالة السويدية للتنمية الدولية

أوكسفام امينكا

أوكسفام دانيدا

برنامج التطوير والتحديثPUMP -

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -تنمية األعمال التجارية

38,926
46,000
94,004
33,465
3,844

18,000
1,014,767

467,725
325,238

()167,603
()18,000
()750,395

()45,272

2,984

300,122
-

547,322

-

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -تنمية األعمال التجارية – - 2020

منظمة األغذية والزراعة2020 -

مشروعUNOPS

منظمة األغذية والزراعة

Grow

مشروع الجي أي زيد

االتحاد األوروبي

و ازرة الزراعة
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 .5موجودات متداولة أخرى
2020

دوالر أمريكي

10,236

مستحق من موظفين

مصاريف مدفوعة مقدماً
ذمم مدينة

دوالر أمريكي

13,825

30,742

2,634

144

640

118

أخرى

2019

41,240

40,379
57,478

 .6النقد والنقد المعادل
يتألف النقد والنقد المعادل مما يلي:

2020

دوالر أمريكي

502

نقد في الصندوق

حسابات جارية لدى البنوك

.7

2019

دوالر أمريكي

324

113,229

234,591

113,731

234,915

مخصص تعويض نهاية الخدمة

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على مخصص منافع الموظفين خالل السنة:
2020

دوالر أمريكي

209,878

رصيد بداية السنة

المكون خالل السنة

المدفوع خالل السنة

رصيد نهاية السنة
.8

2019

دوالر أمريكي

164,941

39,027

57,160

()11,675

()12,223

237,230

209,878

إيرادات مؤجلة
2020

دوالر أمريكي

6,174

رصيد بداية السنة

2019

دوالر أمريكي

7,206

إيرادات مؤجلة متحققة

()2,542

()1,032

رصيد نهاية السنة

3,632

6,174

12

 .9منح مقيدة مؤقتاً

رصيد
بداية السنة

دوالر أمريكي

إضافات

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

()18,000

إيرادات متحققة من محول الى إيرادات
متحققة
المنح المقيدة مؤقتاً
دوالر أمريكي

()3,236
()15,111
()16,362
()51,531
()161,148
()23,788
()15,000
()133,570
()25,702
()25,218
()327,279
()797,945

()18,000

منح
مشطوبة

دوالر أمريكي
()19,329
-

()19,329

رصيد
نهاية السنة

725,898

13,282
18,686
14,889
6,711
29,609
43,852
42,626
31,000
106,185
43,490
14,434
361,134
-

دوالر أمريكي

يمثل هذا البند المنح المقيدة مؤقتاً والتي تخضع لتحقيق هدف معين ،وتمثل الفرق بين إجمالي مبلغ المنح المقيدة مؤقتاً والمبلغ المصروف من كل منحة لتحقيق أهداف المنح المحددة من المانحين.
لقد كانت الحركة التي تمت على المنح المقيدة مؤقتاً والرصيد في نهاية السنة كما يلي:

أوكسفام -الوكالة السويدية للتنمية الدولية
أوكسفام امينكا
أوكسفام امينكا – 2020
أوكسفام دانيدا
برنامج التطوير والتحديثPUMP -
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -تنمية األعمال التجارية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -تنمية األعمال التجارية – 2020
منظمة األغذية والزراعة2019 -
مشروعUNOPS
منظمة األغذية والزراعة 2020 -
Grow
مشروع الجي أي زيد
االتحاد األوروبي
و ازرة الزراعة
19,329
13,282
757
81,140
66,414
239,755
69,192
39,652
688,413
18,000
1,235,934

21,922
30,000
22,316
205,000
46,000
325,238
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 .10مطلوبات متداولة أخرى
2020

دوالر أمريكي

72,492

شيكات مستحقة

89,006

ذمم دائنة

53,904

مصاريف مستحقة

34,220

إيرادات غير مكتسبة

249,622

2019

دوالر أمريكي

244,769
125,379
42,474
88,200
500,822

 .11رسوم العضوية
يمثل هذا البند قيمة رسوم اشتراك الشركات في المركز والتي تدفع بشكل سنوي.
 .12إيرادات االشتراكات
قام المركز بتنظيم عدة معارض خالل السنة ،يمثل هذا البند قيمة رسوم اشتراك الشركات األعضاء في هذه المعارض.
 .13إيرادات أخرى
2020
دوالر أمريكي
83,052

منح غير مقيدة

-

إيرادات أخرى

-

أرباح بيع موجودات ثابتة

83,052

14

2019
دوالر أمريكي
89,630

-

12,103
101,733

 .14مصاريف البرامج

رواتب وأجور

منظمة األغذية
أوكسفام
امينكا  2020 -االتحاد األوروبي والزراعة2020 -

منظمة األغذية
والزراعة

مشروع الجي
أي زيد

أوكسفام
دانيدا

برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي
 تنمية األعمالالتجارية

المجموع

دوالر أمريكي

الفرعي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

3,236

دوالر أمريكي

127,028

10,800

-

26

-

-

دوالر أمريكي

54,340

17,048

-

25,218

13,527
-

-

4,311

-

61

12

-

13,423

-

1,430
200

14,063

4,778

312

-

244,604
-

-

منافع الرواتب وأجور متعلقة بها -

سفر ونقل ومواصالت

مصاريف إدارية واستشارات

ترجمة

-

-

مصاريف المعارض

مصاريف نقل

فوائد وعموالت بنكية

مصاريف مشاريع إدارية

-

-

-

مصاريف أخرى

29,953

299

1,430

-

-

-

3,236

13,527

137,259

2,395
10,652
20,159
327,279

566
20,323

1,346

15,376

33,240

133,570

4,106
2,862

12

3,542
23,788

25,218

4,672

-

15,111

16,812
96
21,174
51,531

177,256
3,849
50,744
53,399
579,733
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مصاريف البرامج -تابع

رواتب وأجور

المجموع
الفرعي

دوالر أمريكي
244,604

برنامج

التطوير

والتحديث-
PUMP

مشروع

UNOPS

دوالر أمريكي دوالر أمريكي
13,355

3,493

برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي  -تنمية

2020
دوالر أمريكي

Grow
دوالر أمريكي

2020

دوالر أمريكي

األعمال التجارية -

2019
دوالر أمريكي
22,483

5,000

-

288,935
-

405,785
-

منافع الرواتب وأجور متعلقة بها

13,527

13,527

22,785
-

-

-

سفر ونقل ومواصالت

4,672

-

-

166

-

24

1,430

507

48,600

1,174

-

4,672

مصاريف إدارية واستشارات
18

-

79,727

10,000

783

2,779

21,494

177,256

ترجمة

مصاريف المعارض
-

11,507

-

1,430

فوائد وعموالت بنكية

مصاريف مشاريع إدارية

مصاريف نقل
299
29,953

مصاريف أخرى

80,947

3,849

50,744

53,399
579,733

18,837

2,989

16,362

288,547

15,000

358,708

8,952

161,148

434

233
25,702

4,283
62,685
53,632
797,945

25,425
248,301
157,527
1,253,587
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 .15مصاريف إدارية وعمومية
2019

2020

دوالر أمريكي
21,042

رواتب وأجور

46,793

51,686

منافع ورواتب وأجور متعلقة بها

67,958

-

مصاريف مشاريع إدارية

42,386

6,073

مصاريف إدارية واستشارات

40,077

1,990

مصاريف نقل

9,157

-

سفر ونقل ومواصالت

4,799

10,079

فوائد وعموالت بنكية

5,933

1,110

ترجمة

دوالر أمريكي

-

217,103

91,980

بلغت نسبة مصاريف المركز الممولة ذاتيا لسنة  2020و 2019ما نسبته  ،%11 %16على التوالي.
 .16القيمة العادلة لألدوات المالية
تشمل األدوات المالية الموجودات والمطلوبات المالية .تشمل الموجودات المالية مستحق من جهات مانحة والذمم المدينة وبعض
الموجودات المتداولة األخرى والنقد والنقد المعادل .تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة وبعض المطلوبات المتداولة األخرى.
ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية كما في تاريخ القوائم المالية.
 .17معامالت مع جهات ذات عالقة
يمثل هذا البند المعامالت التي تمت مع جهات ذات عالقة والتي تتضمن أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا .يتم اعتماد سياسات

األسعار والشروط المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل إدارة المركز.
تشمل قائمة المركز المالي أرصدة قائمة مع جهات ذات عالقة كما يلي:

مخصص تعويض نهاية الخدمة

طبيعة العالقة
إدارة عليا

2020

2019

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

2,256

2,535

إن المعامالت مع الجهات ذات العالقة المتضمنة في قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات هي كما يلي:

رواتب وأجور ومنافع اخرى

طبيعة العالقة
إدارة عليا

17

2020

2019

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

56,509

81,000

 .18إدارة المخاطر
إن المخاطر األساسية التي تؤثر على عمليات المركز هي مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت األجنبية .تقوم

إدارة المركز بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة هذه المخاطر والتي تتلخص بما يلي:
مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي قد تنجم عن تخلف أو عجز الطرف اآلخر لألداة المالية عن الوفاء بالتزاماته تجاه المركز
مما يؤدي إلى حدوث خسائر .إن مخاطر االئتمان التي تعرض لها المركز ناتجة عن العمليات التشغيلية بشكل أساسي من الذمم

المستحقة من جهات مانحة كما هو مبين في إيضاح (.)4

يحد المركز من مخاطر االئتمان من خالل الحصول على تمويل من مصادر متعددة وموثوقة مثل االتحاد األوروبي ،برنامج
تطوير االسواق الفلسطيني ،أوكسفام ،ومؤسسات أخرى.

بالنسبة لمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى التي تشمل النقد والنقد المعادل والموجودات المالية األخرى ،فان

تعرض المنظمة لمخاطر االئتمان ينتج عن عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزامات والتي تساوي القيمة الدفترية لهذه الموجودات
المالية.

مخاطر السيولة
يحد المركز من مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ بالنقد الكافي واالعتماد على تبرعات المانحين لتسديد مطلوباته المتداولة
وتمويل أنشطته التشغيلية .تستحق معظم مطلوبات المركز خالل فترة تقل عن ثالثة شهور.

مخاطر العمالت األجنبية
يبين الجدول التالي حساسية قائمة النشاطات والتغير في صافي الموجودات نتيجة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف

الشيقل اإلسرائيلي واليورو والعمالت األخرى مقابل الدوالر األمريكي ،مع بقاء جميع المؤثرات األخرى ثابتة ،إن سعر صرف
الدينار األردني مربوط بسعر ثابت مقابل الدوالر األمريكي ،بالتالي ال يوجد أثر على القوائم المالية نتيجة التغيرات في سعر صرف

ٍ
مساو ومعاكس ألثر الزيادة المبينة أدناه:
الدينار األردني .إن أثر النقص المتوقع في أسعار صرف العمالت األجنبية

2020

الزيادة في سعر
صرف الشيقل
اإلسرائيلي
مقابل الدوالر
األمريكي
%
20

2019

20

األثر على قائمة
النشاطات
والتغير في
صافي
الموجودات
دوالر أمريكي
55,900
69,876

الزيادة في
سعر صرف
اليورو مقابل
الدوالر
األمريكي
%
20
20

األثر على قائمة
النشاطات
والتغير في
صافي
الموجودات
دوالر أمريكي
26,747
35,663

الزيادة في سعر
صرف العمالت
األخرى مقابل
الدوالر
األمريكي
%
20
20

األثر على قائمة
النشاطات
والتغير في
صافي
الموجودات
دوالر أمريكي
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 .19تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
يمارس المركز معظم أنشطته في فلسطين .إن عدم استقرار الوضع السياسي واالقتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة

المركز ألنشطتها وقد يؤثر سلباً على أدائها.
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 .20استمرارية المركز
إن المطلوبات المتداولة للمركز تزيد عن الموجودات المتداولة كما في  31كانون األول  2020بمبلغ  271,258دوالر أمريكي.

تعمل إدارة المركز حالياً على وضع خطط لزيادة التمويل من السلطة الفلسطينية وتخفيض نفقات المركز ومحاولة تأمين دعم من
أطراف مختلفة.
 .21أثر فيروس كورونا على القوائم المالية
الحقا لتاريخ القوائم المالية ،ونتيجة استمرار تأثير فيروس كورونا ) (COVID 19على االقتصاد العالمي وقطاعات األعمال
المختلفة وما رافق ذلك من قيود وإجراءات فرضتها الحكومة الفلسطينية ودول الجوار وبقية دول العالم ،فإنه من الممكن أن تتأثر

أنشطة بالتريد التشغيلية وتمويالتها من الجهات المانحة بالتطورات العالمية والمحلية.
هذا وال يزال مدى وفترة هذه اآلثار غير واضح ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في الوقت الحالي،

وبالتالي لم تتمكن بالتريد من تقدير حجم األثر المحتمل بتاريخ اعتماد القوائم المالية .علماً بأنه قد يكون لهذه التطورات أثر على
النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي لبالتريد.
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