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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

حضرات السيدات و السادة أعضاء الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني-بال تريد المحترمين 
تحية طيبة وبعد،،

بإســــمي وبالنيابــــة عــــن أعضــــاء مجلس اإلدارة يســــرني أن أقدم لحضراتكم التقرير الســــنوي لمركــــز التجارة الفلســــطيني - بال تريد 
للســــنة المنتهية 31 ديســــمبر 2018، وهو التقرير العشــرين للمركز منذ تأسيســه عام 1998، حيث  يعكس إنجازات المركز خالل العام 
المنصرم في ضوء األهداف االستراتيجية التي انبثقت عن المهمة الرئيسية للمركز والمتمثلة في دوره الوطني في  تنمية الصادرات 

الفلسطينية، كون المركز هو المؤسسة الوطنية المسؤولة عن تنمية وترويج الصادرات.

أخواتي وإخوتي،
يحمل مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد رسالة اقتصادية وطنية، تتمثل في قيادة مسيرة تنمية الصادرات الفلسطينية والمساهمة 
فــي تحقيــق نمــو اقتصادي مســتدام، كما أن مركز التجارة يســعى جاهداً إلحداث بصمة فلســطينية واضحة في العالــم من خالل تعزيز 
تنافسية منتجاتنا الفلسطينية في األسواق العالمية والتأكيد على أن فلسطين دولة لها قدرات ومزايا تنافسية عديدة قادرة من خاللها 

على تصدير منتجات وخدمات ذات جودة عالية رغم ما يواجه اقتصادنا من ممارسات وسياسات االحتالل الغاشم.

السيدات والسادة،
لقــد شــهد العــام المنصرم العديــد من األحداث والتطورات على الصعيديــن العالمي والمحلي والتي أعطت مؤشــر هام جداً لضرورة 
تعزيز التكاتف الفلسطيني إلى أقصى حد ممكن على كافة المستويات، فقد كان منها ما هو مصيريًا في تاريخ الفلسطينيين، ما أثار 
جداًل وغضبًا دوليًا على الصعيدين الرسمي والشعبي، والمتمثل في القرارات األمريكية المتعلقة بوضع القدس وإيقاف المساعدات 
المالية باإلضافة إلى  ما تشــهده الســاحة الفلســطينية من مخاطر كبيرة في ظل غياب حل عادل للقضية الفلســطينية على أســس 
الشــرعية الدوليــة، وفــي ظــل جهود دولية مترامية لم يكتــب لها النجاح بعد لتحقيق ما يصبو إليه الشــعب الفلســطيني، وبالرغم من 
وقوف العالم أجمع مع حق شعبنا الفلسطيني بالحرية واالستقالل وإقامة الدولة  وعاصمتها القدس الشريف. وفي ظل هذه الظروف 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة



7

يســتدعي ذلك كله بأن نكثف جهودنا إلى أعلى مســتوى بما يخدم اقتصادنا الوطني ُكٌل ضمن مســؤولياته وتخصصه من أجل 
تحقيق الصمود واالزدهار، فعلى الصعيد االقتصادي تعتبر تنمية الصادرات ركيزة أساسية وداعمة لالقتصاد الفلسطيني والقضايا 
الوطنيــة، ألن هــذه العمليــة هي عبارة عن دائــرة متكاملة من التدخــالت والتفاعالت بين كافة الجهــات ذوي العالقة من القطاعين 

العام والخاص، ونتيجتها الطبيعية تعزيز اقتصادنا ووزيادة معدالت التبادل التجاري مع دول العالم والتكتالت االقتصادية الدولية.

السيدات والسادة الكرام،
يتميــز الُمصــدر الفلســطيني عــن غيــره مــن المصدريــن في العالــم بصمــوده ونجاحه في ظــل ما يفرضــه اإلحتالل ومــن يواليه من 
معيقــات، وتقديــراً لجهــود المصدرين وللعام الثالــث على التوالي نظم مركز التجارة الفلســطيني جائزة مصدر فلســطين  للعام 
2017 وتم تكريم جوهرة من الشــركات الفلســطينية من بين أكثر من خمســون شــركة مرموقة تنافســت فيما بينها للظفر بجائزة 
مصدر فلسطين لعام 2017، ويعتبر هذا الحدث بمثابة رسالة إلى العالم أجمع أننا شعب منتج ومكافح ونستطيع التميز رغم كل 

التحديات التي تحيط بنا. 

الزميالت والزمالء،
فــي هذا الســياق، حرص مركز التجارة الفلســطيني على توفيــر األفضل قدر اإلمكان للمصدر الفلســطيني، وتميزت خدمات ومبادرات 
المركز باســتجابتها لكافة أولويات قطاع التصدير، فقد تركز العمل خالل العام المنصرم بشــكل حثيث على تعزيز الشــراكة  لدعم 
بيئــة األعمــال وخلــق فرص حقيقية وجديدة بهذا الخصوص  علــى قطاعات هامة مثل الزراعة والصناعات الغذائية والســياحة الوافدة 
كونهــا أحــد ركائز الصادرات الفلســطينية، وكذلك اســتمرار العمل المكثف على إضافــة مفاهيم ونماذج اقتصاديــة تصديرية جديدة 
تمثلت في االقتصاد األخضر، ومتابعة تنفيذ  قرارات  المجلس الفلسطيني للصادرات بصفته المركز  مسؤول عن سكرتاريا المجلس، 
فقــد انبثــق عــن المجلــس قــرارات عديــدة تتعلق بتنظيــم وتنمية بيئــة أعمال قطــاع الصادرات، فــكان منها خلــق هوية ترمــز للصادرات 
الفلســطينية وهــي بمثابــة الشــعار الذي يحمل مضمون عصفور الشــمس الفلســطيني، وقد تــوج ذلك باعتماده مــن قبل مجلس 
الوزراء الفلســطيني. وعلى صعيداً اخر كان هنالك اجحاف بحق ترويج بعض القطاعات الحيوية مثل الصناعة والحجر  والرخام خالل 

العام 2018 وذلك بسبب عدم توفر التمويل والبرامج المطلوبة.

وأخيرا وليس آخراً، فقد واصل المركز  العمل على تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني بالمنتج الوطني من خالل حملة بلدي أطيب 
التي اطلقت عام 2017 وهدفها تعزيز حصة المنتج الفلســطيني في الســوق الداخلي والترويج لزيادة استهالكه عبر تنفيذ أنشطة 
ترويجيــة وتســويقية خالقــة ومبتكــرة تعكس خبــرة المركــز الطويلة بالترويــج والتســويق، ويعتبر ذلك أحــد الخطوات الهامــة لزيادة 

كفاءة وجودة المنتج المحلي وخصوصًا للشركات المتوسطة والصغيرة.

وفــــي الختــــام، نقــدم شــكرنا العظيــم وامتنانا الكبير إلــى جميــع المتبرعين والداعميــن من األعضاء واالصدقاء والشــركاء لشــراء 
المبنــي الجديــد لمركــز التجــارة الفلســطيني الذي يعتبر خطوة أساســية في اســتقرار عمل المركز ونشــكر الشــركاء المحليين من 
“القطاع العام والخاص” والمؤسسات الدولية والعربية علــى دورهم الداعم والمساند للمركز، كمــا وأتقدم بالشــكر لفريــق اإلدارة 
والعاملين فــــي المركز علــــى ثقتهم الغاليــــة ووالئهم الدائم، ولما أظهروه من تفاني وإخالص في العمل، آملين من اهلل عز وجل 

أن يوفقنا جميعًا في خدمة اقتصادنا الفلسطيني ووطننا الحبيب.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عرفات عصفور
رئيس مجلس اإلدارة
2018/12/31



بسم اهلل الرحمن الرحيم

السادة أعضاء الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني - بال تريد،

السادة أعضاء مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني-بال تريد 

أخواتي وإخوتي،

يعمــل مركــز التجــارة الفلســطيني - بــال تريــد في ضــوء االســتراتيجية الوطنيــة للتصدير ووفــق التطــورات المحيطة التي 
تقتضي التفاعل معها واالســتمرار في مواكبتها على الصعيدين العالمي والمحلي، وهذا بطبيعة الحال يتطلب جهود 
متواصلة وممنهجة تقود إلى إعداد برامج وأنشطة هادفة تخاطب أولويات القطاع الخاص عمومًا والصادرات الفلسطينية 

خاصًة.

السيدات  والسادة  الكرام،
لقد تخلل العام 2018 العديد من األنشطة والتدخالت  متمثلة في عدة محاور، أهمها تعزيز البيئة الممكنة لألعمال بشكل 
عام  وتحديداً األعمال الموجهة للتصدير، والعمل التحضيري لبناء سياسة وطنية داعمة لألعمال ضمن مفهوم االقتصاد 
األخضــر، وكذلك العمل على خلق شــراكة بين القطاعين العام والخــاص إلدارة وتطوير المواقع التراثية الثقافية، باإلضافة 
إلــى العديــد مــن القضايا الهامة ذات العالقة. كما عمل المركز على توفير المعلومات الهامة حول األســواق المســتهدفة 
وقدم العديد من الخدمات الممنهجة، وذلك باســتخدام أفضل الممارســات، وأخيراً واصل المركز  العمل مع الشــركاء من 

كلمة الرئيس التنفيذي
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القطاع الخاص والعام  وخلق مصدرين جدد وبناء قدراتهم كأحد اآلليات المركزية التي من شأنها المساهمة المباشرة 
فــي تنميــة صادراتنــا، وبــال شــك فقــد اســتمر المركــز بقــوة فــي مســيرته الترويجيــة لصادراتنا من خــالل تنظيم مشــاركة 

المصدرين الفلسطينيين في المعارض والفعاليات الدولية واإلقليمية ولقاءات األعمال. 

السيدات والسادة الكرام،
يحــرص مركــز التجــارة الفلســطيني على التنوع في األســواق والمنتجــات وتقليل االعتماد على الســوق اإلســرائيلي مع 
بقائه - األخير - كوجهة للصادرات أيضًا، وذلك ينبثق  من منطلق اقتصادي يقتضي بتجنب االعتماد المفرط على سوق 
محدد مما قد يجعل الصادرات عرضة للتأثر باألحداث والتطورات السياســية وغيرها، حيث تشــير البيانات اإلحصائية إلى  
اســتمرار النمــو في حجم الصادرات الفلســطينية في العــام 2018 مع زيادة تنوع محدود  للتوزيــع الجغرافي على الرغم 
مــن أن إســرائيل تبقــى الوجهــة األولى للصــادرات، فإن مســألة تنمية الصادرات يتخللها سلســلة طويلــة من الخطوات 
المدروســة وبالــذات في ظــل تحديات صعبة؛ يرتبط التنوع في األســواق إرتباط وثيق في تنوع المنتجات ولهذا نســعى 
للتركيز ايضا على منتجات تصديرية  جديدة ولها قيمة مضافة عالية، وسنستمر جاهدين لتحقيق ما هو األفضل إن شاء 

اهلل.

وفــي الختــام، نأمــل بأن يكون هــذا التقرير جامعًا ألبرز ما تحقق من إنجازات خلل العــام المنصرم، آملين من اهلل التوفيق 
لخدمــة وطننــا الحبيــب - فلســطين، ومــن هنــا أتقدم بالشــكر الجزيــل لمجلــس اإلدارة على حكمتــه وجهــوده، ولكافة 
العاملين في المركز كل بإسمه على ما أبدوه من تفاني في العمل وروح الفريق والحرص على مؤسستنا مركز التجارة 

الفلسطيني - المؤسسة الوطنية لتنمية الصادرات الفلسطينية.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

محمد نسيبه 
الرئيس التنفيذي
2018/12/31
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تأّســس مركــز التجارة الفلســطيني بال تريد عــام 1998 وهو مؤسســة غير ربحية وضعت علــى كاهلها مهمة 
رئيســية تقوم على فكرة »تولي قيادة مســيرة تنمية الصادرات الفلسطينية والمساهمة بفاعلية في تحقيق 

تنمية مستدامة لالقتصاد الوطني«.

وأثبت المركز  ذلك على مدار الســنوات الماضية لما قام به من نشــاطات اقتصادية على المســتوى المحلي 
والدولي. إن مركز التجارة الفلسطيني وبصفته المؤسسة الوطنية الرائدة في تنمية الصادرات الفلسطينية 
هــو الواجهــة الرئيســة التــي قامت ومــا زالــت تتكلف بالعمــل إلى جانــب مؤسســات القطاع العــام والخاص 
والهيئات الدولية من أجل خلق تأثير إيجابي على األداء التجاري واالقتصادي الفلسطيني من خالل توفير حجم 

كبير من البرامج واألنشطة الداعمة لتنمية الصادرات. 

وحتــى يســتمر مركــز التجارة الفلســطيني بنفس اإلتجــاه وتحقيق األهداف االســتراتيجية على مســتوى المركز 
وعلى مســتوى الخطة االســتراتيجية الوطنية ،  قام المركز بوضع خطة اســتراتيجية قصيرة األمد تمتد من عام 
2014 وحتــى عــام 2018، ركزت هذه االســتراتيجية على رســالة مركز التجارة الفلســطيني ووظيفته األساســية 
والعمليــات التــي يقــوم بها نحو تنمية الصادرات الوطنية بشــكل واضــح، وتنويعها من خــالل قنوات التوزيع 

المختلفة والمتوفرة للصادرات الفلسطينية في األسواق العالمية.

تعد االستراتيجية نقلة واضحة نحو اإلقبال على خدمات التصدير من قبل المّصدرين المستفيدين من الموارد 
المتاحة مع وجود أولوية تُعطى إلى العمل مع قطاع األعمال الفلسطيني، والشركات التي تسعى لتطوير 

وتنمية صادراتها لألسواق العالمية.

تتمثل في »اقتصاد فلسطيني تقوده صادرات 
منافسة عالميًا« 

قيادة تحقيق تنمية مستدامة للصادرات 
الفلسطينية

رؤية المركز

المهمة الرئيسية
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المبادئ  والقيم

النزاهة

االستدامة

جودة 
ومستوى 
الخدمات

المساواة

القيادة

يلتــزم مركــز التجــارة الفلســطيني بمبــدأ ســيادة القانــون ولــن 
يتعاطــى  ويتســاهل مــع أي ممارســات غيــر قانونيــة مــن قبــل 
ومــزودي  المؤسســة  خدمــات  مــن  والمســتفيدين  األعضــاء 

الخدمات والشركات التي تستغل عمالة األطفال.

مركز التجارة الفلســطيني يلتزم ويقدر بمبــدأ التعامل الصادق في 
كافــة تعامالتــه وســيعمل علــى تعزيــز ســمعة المركز كمؤسســة 
تروج ألفضل الممارســات في إدارة األعمال وفي اإلســتمرارية والدقة 

في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

يعمــل مركــز التجارة الفلســطيني بشــكل شــمولي علــى تقديــم الخدمات 
الرئيســية المنوطــة به التــي تتعلق بتنمية الصادرات، هــذه الخدمات متوفرة 
لكافــة الشــركات المهتمة بالتصدير مع التركيــز  بوجه الخصوص على زيادة 
مشــاركة المــرأة فــي التصديــر والنشــاطات التصديريــة وضمــان تعزيــز النوع 

االجتماعي في هيكلية المركز الداخلية والنشاطات والبرامج الخارجية. 

ســيتم التعرف واالعتراف بخدمات المركز على المستوى 
الوطني والدولي كمثال ألفضل الممارسات.

يعمــل المركز على ضمــان إدراك الموظفين العامليــن في المركز 
المســتدامة  البيئيــة  التنميــة  ألهميــة  خدماتــه  مــن  والمســتفيدين 

والعمل على تحديد الفرص التصديرية في هذا السياق.
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األهداف االستراتيجية الرئيسية

01

02

03

04

حشد التأييد لخلق بيئة داعمة للمصّدرين على 
المستوى المحلي والدولي

القــدرة  تعزيــز  علــى  تعمــل  خدمــات  تقديــم 
للشــركات  الصــادرات  وتنويــع  التنافســية 

المصّدرة وذات القدرة التصديرية.

بنــاء قــدرات مركــز التجــارة الفلســطيني 
المصــّدرة  الشــركات  احتياجــات  لتلبيــة 

وذات القدرة التصديرية.

ايجــاد فــرص تصديريــة وتطويرهــا لتصبح فرص 
دائمة للتصدير.
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الجمعية العمومية
حافــظ المركــز خــالل عــام 2018   علــى عدد األعضــاء ليبقــى 217 عضــواً والتمثيل البيانــي أدناه يوضــح توزيع 
األعضــاء فــي مختلــف محافظــات الوطــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث تركــز وجــود األعضــاء فــي 
محافظات الجنوب بمدينة الخليل ومحافظة بيت لحم، أما في الوسط فتركز عدد األعضاء بمدينة رام اهلل مع 
تمثيــل بســيط لمدينــة القــدس. وكان الحظ األوفر لمدينة نابلــس باحتضان أكبر عدد مــن أعضاء المحافظات 
الشمالية مع تمثيل طفيف لباقي مدن الشمال وهي طولكرم وقلقيلية وجنين وسلفيت وطوباس أما في 

قطاع غزة فهناك ما نسبته 24% من مجمل األعضاء.

رسم بياني 1 : تمثيل أعضاء مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد حسب المحافظات الفلسطينية

 

نابلس %11

غزة %24
طولكرم %4

جنين %5

طوباس %2
سلفيت %1

المدينة رام ا� %25

بيت لحم %14
القدس %1

الخليل %9
أريحا %3

قلقيلية%1
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امــا علــى صعيد األنشــطة االقتصادية التــي تُعنى بها اســتراتيجيات مركز التجارة الفلســطيني، فهي متنوعة 
ومختلفــة شــملت معظــم القطاعــات االقتصاديــة علــى مســتوى الوطــن، وبحســب مــا نصــت عليــه الخطــة 
الوطنية للتصدير، فإن المركز يســعى بشــكل مســتمر لضم أعضاء جدد من كافة القطاعات ليشــكل توازن 
بالتمثيل القطاعي، ويوضح الرســم البياني أدناه توزيع أعضاء مركز التجارة الفلســطيني حســب القطاعات 

االقتصادية.

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

نسيج ومالبس %4
مالية ومصرفية وتأمين %4

صياغة ومجوهرات%1
صناعة دوائية ومستحضرات تجميل %3

صناعة الحجر والرخام %8
صناعة ا�حذية والجلود %1

صناعة ا�ثاث %2
صناعة ورقية %2

صناعات معدنية %5
صناعات غذائية
ومشروبات %14

صناعات تقليدية %1

نسبة
التمثيل

سياحة %7
خدمات لوجستية وإعالنية

وإستشارات تجارية ومحاسبية %13
تكنولوجيا وإتصاالت %6

تصنيع زراعي تمور
وزيت زيتون %14

تجارة %8
بالستيكية ولدائن %2

إنشاءات ومقاوالت %3
إستثمارية %2
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أهمية الصادرات
إن أهميــة الصــادرات تكمن في أنها رافد أساســي من روافــد االقتصاد الوطني، فالصادرات تشــكل مصدراً من 
مصــادر الدخــل القومي كونها تعود بالفوائد الجمة للدولة ولقطاعاتها غير أنها تســاهم في توفير العمالت 
الصعبــة وتزيــد مــن ربحيــة الشــركات العاملــة وقدرتهــا فــي مجــال التصديــر وذلــك مــن خــالل تبــادل المعرفــة 
والخبــرات بيــن الشــركات المصّدرة والشــركات المســتوردة. كما تلعب الصــادرات دور مهم في خفض نســبة 
البطالة والفقر من خالل زيادة حجم التوظيف والتشغيل لدى الشركات المصّدرة وزيادة األيدي العاملة لتلبية 

احتياجات األسواق الخارجية.

من المؤكد أن الدولة التي تسعى إلى زيادة وتطوير صادراتها وزيادة دخلها القومي تصل في نهاية المطاف 
إلــى تنميــة مســتدامة لصادراتهــا ومن أجــل الوصول إلــى االســتدامة ال بد من بــذل الكثير من الجهــد والعمل 
على مســتوى الدولة والشــركات الخاصة المؤسســات العامة والمحلية وذلك لتســهيل األعمال وتوفير بيئة 
عمل مواتية. وعلى مدار عقدين ركز مركز التجارة الفلسطيني على أن المنافسة العالمية تحتاج إلى عمليات 
تطويريــة مســتمرة للمنتجــات والخدمات المصّدرة لضمان اســتدامة الشــركات وبقاءها بشــكل منافس في 
ســوق حر تتميز فيه المنافســة بشراســة، وأيضاَ يتطلب األمر إلى عمليات بحث مســتمرة عن توجهات ورغبات 

األسواق الخارجية والمنافسين ومستويات وحدود المنافسة في هذه األسواق.

وال تتوقــف تطويــر العمليــات وحدهــا لتأديــة المهــام علــى أكمل وجــه لضمان اســتدامة الصادرات واســتدامة 
الشــركات بــل ال بــد مــن توفــر عنصــر مهم وفّعــال ومكمــل لها ويتمثــل بتوفيــر كادر مؤهــل قادر علــى العمل 
باحترافيــة عاليــة يســتطيع تحقيق األهداف الموضوعــة وأهمها إختراق أســواق جديدة والبقاء بتنافســية عالية 
فــي األســواق الحالية، من هنا فــإن تنمية الصادرات تفرعت وأخذت على عاتقها فكــرة تأهيل الكادر الوظيفي 
للشــركات المصــّدرة ليصبــح قــادراً على مواكبة متطلبات الســوق المتغيرة باســتمرار ، حيــث أن عملية تأهيل 
الكادر ال تقتصر على المســتوى اإلنتاجي فقط بل هي عملية شــاملة لكل أعمال الشــركة من الناحية المالية 
والتسويقية والجانب اللوجستي، ألن كل عملية بحد ذاتها مستقلة لكن النتيجة المجتمعة لكل العمليات 

في مؤداها تحقق مصلحة العمل.
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أداء الصادرات الفلسطيني خالل عام 2018 
أشــارت التقديرات األولية إلى حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي اإلجمالي في فلســطين عام 2018 ليصل 
إلــى 0.9% مقارنــة مع 3% عام 2017 باألســعار الثابتة، حيــث ارتفع في الضفة الغربية بنســبة 3% مقابل تراجع 

7% في قطاع غزة خالل العام 2018 مقارنة بالعام 2017. 

وتشــير بيانات اإلحصائية إلى اســتمرار النمو في حجم الصادرات الفلســطينية في العام 2018 كما إنخفضت 
قيمة الواردات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فقد وصل إجمالي الصادرات الفلسطينية 
فــي عــام 2018 إلــى 1,097.9 مليــون دوالر أمريكي، مما يعني أن نســبة النمو في الصــادرات أخذت في التزايد 
بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت بنسبة 3% عن عام 2017، وأشارت معلومات نشرت على صفحة مركز اإلحصاء 
الفلســطيني بإن التقديرات األولية تشــير إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنســبة 8% مقارنة مع عام 2017 1، و أيضًا 
ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2% خالل نفس الفترة، وتشير البيانات االولية المنشورة من خالل مركز اإلحصاء 
الفلســطيني إلــى إنخفــاض عجــز الميزان التجــاري بنســبة 1% مقارنة مع العام الســابق )انظر الشــكل رقم 3(، 

حيث وصل العجز في الميزان التجاري السلعي الخدماتي إلى 4,6 مليار دوالر أمريكي في عام 2018.

رسم بياني 3 : حجم الصادرات والواردات من عام 2004 إلى عام 2018 )االعداد بالمليون(
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                                المصدر : الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2019 إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة. 
                                )*(: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 1967.

https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3340 .1
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كمــا يتضــح أن الصادرات الفلســطينية ما زالت محصورة فــي تركيزها الجغرافي، حيث مثلت إســرائيل %82.5 
من إجمالي الصادرات الفلسطينية في عام 2017، انظر جدول رقم )1(. أما الواردات الفلسطينية من إسرائيل 

أو من خاللها فشكلت حوالى 55.2% من إجمالي الواردات الفلسطينية خالل العام 2017. 

جدول 1:مؤشرات الصادرات الفلسطينية المرصودة* للفترة 2015 –2017، القيمة مليون دوالر أمريكي

2017 2016 2015 المؤشر
1065 926 958 إجمالي الصادرات الفلسطينية

إجمالي الصادرات حسب البلد
878.6 771 804 إلى إسرائيل
141.9 119 121 إلى الدول العربية
44.9 408 215 إلى باقي دول العالم

إجمالي توزيع الصادرات
791.4 691.6 705 وطنية
273.5 234.9 253 معاد تصديرها

إجمالي الصادرات حسب المنطقة*
1056.5 922.3 953.8 الضفة الغربية

8.3 4.2 4 قطاع غزة
                   * البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام 1967.

يتضــح مــن الشــكل البيانــي )4( أدناه أن مســاهمة الصادرات في الناتــج المحلي اإلجمالي لــم تتغير كثيرا عن 
2017 وبقيــت عنــد نســبة 8% فــي عــام 2018 بعــد أن كانــت نســــبة مســــاهمة الصــادرات في الناتــج المحلي 

اإلجمالي 7% عام 2016 اي بنسبة زيادة %1. 

رسم بياني 4: نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي 2007 – 2018
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العجز في الميزان التجاري
تعانــي فلســطين مــن عجز كبير فــي الميزان التجــاري، يعود هذا العجز العتمادها بشــكل كبير علــى الواردات، 
فالســوق الفلســطيني يختلــف عــن غيــره مــن األســواق، فهــو ســوق صغيــر يتبــع لعــدد مــن القيــود ومحكوم 
بمجموعــة مــن المعيقات إضافة إلى أنه ال يملك حق الســيطرة على حــدوده، لهذا نجد أن قاعدة التصنيع في 

السوق الفلسطيني ال تستطيع أن تواكب التطورات العالمية على عكس الدول األخرى.

إنخفض العجر في الميزان التجاري السلعي بنســبة 2% مقارنة مــع عام 2017، حيث وصل إلــى 618,4 مليون 
دوالر أمريكــي. ويعــزى هــذا االنخفاض في قيمة عجز الميــزان التجاري إلى انخفاض قيمــة إجمالي الواردات من 
الســلع إلــى 5,716 مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2018، مقابل إرتفــاع قيمة إجمالــي الصادرات إلــى 1097.9 
مليــون دوالر امريكي عام 2018. وكما يتضح من الشــكل أدناه، فقــد تفاقمت قيمة العجز في الميزان التجاري 

بشكل ملحوظ خالل الفترة 2012-2017 نتيجة زيادة قيمة الواردات عن قيمة الصادرات.

رسم بياني 5: قيمة الواردات والصادرات المرصودة وصافي الميزان السلعي في فلسطين لألعوام 2006-2017 )القيمة بالمليون دوالر(

6000-

4000-

2000-

0

2000

4000

6000

8000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *2018

الوردات

الصادرات

العجز في
الميزان التجاري

*المصدر: جهاز االحصاء الفلسطيني



2018

22

التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية 
ما زالت تعتبر إســرائيل الشــريك التجاري األكبر لدولة فلســطين، حيث مثلت الواردات من الســوق اإلســرائيلي. 
55.2% من أجمالي الواردات، يليها اإلتحاد األوروبي )EU28( بنسبة 14% ومن ثم تركيا بنسبة 10% ثم الصين 
بنســبة 7%، حيــث إرتفعــت قيمــة الواردات الكليــة 9% عن 2016، بينمــا ارتفعت الواردات من تركيا بنســبة من 

21% بين عامي 2016-2017، يتبعها الصين التي ارتفعت نسبة وارداتها بقيمة %12.

عنــد النظــر إلى التوزيــع الجغرافي للواردات الفلســطينية بين عامي 2012-2017 كما هو موضح في الرســم 
البيانــي رقــم 6 أدناه، يتبين أن قيمة الواردات بشــكل عام لم تختلف بشــكل كبير وبقيــت بين صعود وهبوط 
خالل الســنوات الخمســة األخيرة، فقد وصلت ذروتها في عام 2014 بقيمة 5.6 مليار دوالر أمريكي وبلغت ذروة 

تراجعها في عام 2012 بقيمة 4.6 مليار دوالر أمريكي.

رسم بياني 6: التوزيع الجغرافي للواردات الفلسطينية للفترة 2012 إلى 2017 )القيمة ألف دوالر امريكي(
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الصــادرات  أن  نجــد   2017-2012 عامــي  بيــن  الفلســطينية  للصــادرات  الجغرافــي  التوزيــع  إلــى  النظــر  عنــد 
الفلســطينية في كل عام كانت تزداد بشــكل طفيف، لكنها إنخفضت قلياًل في عام 2016، رغم ذلك ما زال 
الســوق اإلسرائيلي هو الجهة األولى للصادرات الفلسطينية، حيث مثلت نسبة الصادرات للسوق اإلسرائيلي 
83% فــي عــام 2017، بينمــا مثلــت صادرات فلســطين لدول لـ )GAFTA( نســبة 13% مَثل االتحــاد االوروبي ما ال 

يزيد عن 2% من الصادرات الكلية الفلسطينية.

رسم بياني 7: التوزيع الجغرافي للصادرات الفلسطينية للفترة 2012 إلى 2017 )القيمة ألف دوالر امريكي(
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هيكلية الصادرات من حيث المنتجات لعام 2017
حافظــت دولــة فلســطين علــى أعلــى مســتويات مــن تصديــر الحجــر الفلســطيني لألســواق العالميــة خــالل 
الســنوات الماضية إذ تجاوزت حصة الصادرات للحجر 19.55% من الحجم الكلي للصادرات الفلســطينية في 
عام 2017، يوضح الجدول رقم )2( أدناه حصة مجموعة من أكبر الصادرات الفلسطينية في عام 2017 والتي 
تشــكل 63.18% مــن إجمالــي الصــادرات الفلســطينية علمــًا بــأن قيمــة الصادرات فــي عــام 2016 كانت 926 

مليون دوالر أمريكي.

جدول 2: حجم الصادرات من حسب توزيع المنتجات وفق نظام )HS4 Code( لعام 2017

المرتبة
رمز النظام 

المنسق 
)HS4 Code(

قيمة الصادرات اسم المنتج
)ألف دوالر امريكي(

حصة 
الصادرات

19.55%208,254حجر مشغول، مثل احجار البناء، ومصنوعاته16802

5.43%57,896األثاث وأجزاؤه األخرى29403

4.3%46,013الحاويات، والحزم من البالستيك33923

3.55%37,861زيت الزيتون وجزيئاته، غير معدل كيميائيا41509

3.28%35,005األحذية والعليا من حصيرة النسيج56404

2.95%31,473الخيار، طازج أو مبرد60707

2.82%30,133السجائر وغيرها، التبغ وبدالئه72402

2.82%30,090فضالت ونفايات حديد87204

المقاعد )باستثناء مقاعد طبيب األسنان، الحالقة، الخ من 99401
2.82%30,028الكراسي(

2.75%29,357التمر والتين واألناناس والمانجو واألفوكادو والجوافة100804

2.34%24,962المراتب والفراشات119404

1.69%18,021النفايات والخردة والنحاس127404
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132517

حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من األنواع 
المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك 

الحديدية أو ألنواع الرصف األخر، حصى الشواطئ وأحجار الصوان، 
وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث وحصباء نفايات 

صناعية مماثلة

15,813%1.48

1.47%15,697الواح خشبية، طبليات صناديق وقواعد تحميل144415

1.06%11,340السيراميك المزجج والبالط، وبالط الجدران156908

1.05%11,275المستحضرات الغذائية، متنوعه162106

المناديل المنزلية، والصحية، والمستخدمة في 174818
المستشفيات، والمالبس

11,144%1.04

1.02%10,901أدوية183004

0.99%10,599منتجات نباتية أخرى طازجة أو مبردة190709

0.77%8,222بوليميرات اإليثيلين، في أشكالها األولية203901
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أداء الصادرات في قطاع غزة خالل عام 2018
يعتبــر عــام 2018 األصعب على المســتوى االقتصــادي واالجتماعي لمحافظات غزة، فقد ســجل العــام أرقاماً  
ومعدالت اقتصادية تعتبر األســوأ في تاريخ االقتصاد الفلســطيني من حيث معدالت البطالة والفقر والكســاد 
وانخفــاض معــدالت النمو االقتصادي وتآكل البنيــة التحتية تضاؤل حجمها مقارنة باحتياجــات التنمية والنمو 
الســكاني، تشــير المؤشــرات االقتصاديــة لعــام 2018 إلــى كــم هائــل مــن النتائــج الســلبية حيــث أجمعــت 
المؤسســات والمنظمــات الدوليــة ومن ضمنهــا البنك الدولي أن اقتصاد قطاع غزة ضمن أســوأ الحاالت في 

العالم، حيث شهد عام 2018، ارتفاع في معدالت الفقر والبطالة وانعدام األمن الغذائي. 

انعكــس ذلــك علــى الوضــع االقتصادي العــام وخاصة علــى األمــن االقتصــادي والغذائي حيث أظهر المســح 
االجتماعي واالقتصادي واألمن الغذائي لعام 2018 الصادر عن األمم المتحدة أن 69% من األسر في غزة تلقت 

نوعًا من المساعدة في عام 2018. وحوالي 47% من األسر تعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد.

الناتج المحلي اإلجمالي

فــي ضــوء ما شــهده قطاع غزة من أحــداث وتطورات اقتصادية وسياســية وأمنية هامة خالل األعوام الســابقة 
وخاصة العام 2018 انعكس ذلك على حجم النمو االقتصادي ومعدالته وتشــير التقديرات األولية إلى حدوث 
تباطــؤ فــي نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي في فلســطين عام 2018 فقــد انخفض معدل نمــو الناتج المحلي 
اإلجمالــي مــن 8.3% فــي عام 2016، إلــى 12.5% في عام 2017 وواصل االنخفــاض بمقدار 7% في عام 2018 
مقارنــة بالعــام 2017. حيــث بلغــت قيمة الناتــج المحلي اإلجمالي خالل الربــع الرابع من العام 2018 باألســعار 
الثابتة في قطاع غزة 707 مليون دوالر أمريكي وبلغت في الضفة الغربية 2,888 مليون دوالر أمريكي، وتشير 
االحصــاءات الرســمية2 الى أن نتيجة لهــذا التباين في معدالت التغير، فقد انخفضت مســاهمة قطاع غزة في 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتصــل إلــى 20% عــام 2018 مقارنــة مــع 21.7% في عــام 2017. وظلت أقــل بكثير 
ممــا كانــت عليــه عام 2005، حيث بلغت 39.4%، وكما يتضح من الشــكل أدناه، بلــغ الناتج المحلي اإلجمالي 
لقطاع غزة 2,766.9 مليون دوالر أمريكي عام 2018، في حين بلغ لفلسطين 13,810.3 مليون دوالر أمريكي.

2. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أداء االقتصاد الفلسطيني، 2018
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رسم بياني 8: الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة، 2013-2018 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أداء االقتصاد الفلسطيني، 2018

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

تشير االحصاءات الرسمية3 إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في قطاع غزة بنسبة %9.5 
مقارنــة مــع العــام 2017 ليبلــغ 1,431.4 دوالر أمريكي عام 2018. بينمــا أرتفع في الضفة الغربية بنســبة %0.8 
ليصــل إلــى 4,188.3 دوالر أمريكــي ممــا أدى الى زيــادة الفجوة بينهمــا. أي أن نصيب الفرد مــن الناتج المحلي 
اإلجمالــي فــي قطاع غزة يمثــل 34.2% فقط من نصيب الفرد في الضفة الغربية عــام 2018، وهي أقل بكثير 
مــن النســبة التــي كانت عام 2005 والتي بلغت حينهــا 97.1%. في حين بلغ نصيب الفــرد من الناتج المحلي 
اإلجمالــي فــي قطــاع غــزة 362 دوالر أمريكي خالل الربع الرابع من عام 2018، حيث ســجل انخفاضًا بنســبة %6 
مقارنــة مــع الربع الرابع من العام 2017. حيث أن نصيــب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية 
فقــد بلــغ باألســعار الثابتــة 1,085 دوالر أمريكــي خالل الربــع الرابع من عــام 2018، مرتفعًا بنســبة 3% مقارنة مع 

الربع الرابع من العام 2017.

3. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أداء االقتصاد الفلسطيني, 2018 
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رسم بياني 9: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حسب المنطقة، 2013-2018 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015
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المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أداء االقتصاد الفلسطيني، 2018

معدالت البطالة

بحســب الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــان معدالت البطالــة في قطاع غزة شــهدت ارتفــاع لتصل 
نســبة البطالــة إلى 52% خــالل عام 2018 مقارنة مع 44.4% خالل عام 2017. وبلــغ عدد العاطلين عن العمل 
أكثــر مــن 275 ألــف شــخص وبحســب تقاريــر البنك الدولــي فان معــدالت البطالة فــي قطاع غزة تعتبــر األعلى 
عالميــًا. وتشــير إحصــاءات األمــم المتحدة إلــى أن معدل البطالــة في الربع الرابــع من العــام 2018 بلغ %50.5 
)مقارنة مع 42.7% في الربع الرابع من عام 2017(، بواقع 43.5% بين الذكور مقابل 74.5% بين اإلناث. كما بلغ 
أعلى معدل بطالة بين الشــباب للفئة العمرية 24-15 ســنة لكال الجنسين حيث بلغت 71.8%، بواقع %65.3 
بيــن الذكــور مقابــل 92.2% بيــن اإلناث في نفــس الفئة العمرية  وهــي معدالت مرتفعة جداً بــكل المقاييس 
حيث تعكس حجم االزمة االقتصادية التي يمر بها القطاع بشكل عام والقطاع الخاص على وجه الخصوص 

باعتباره المشغل االكبر.
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اإلنفاق اإلستهالكي النهائي

ســجلت قيمة اإلنفاق االســتهالكي النهائي في قطاع غزة انخفاضا نســبته 1% في عام 2018 مقارنة مع عام 
2017، لتصــل إلــى 3,497.60 مليــون دوالر أمريكــي، أي مــا نســبته 1.3% مــن قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

لقطاع غزة.

التكوين الرأسمالي اإلجمالي )اإلستثمار(

ســجلت قيمة التكوين الرأســمالي اإلجمالي )االستثمار( في فلسطين انخفاضا نسبته 13.4% في عام 2018 
مقارنــة مــع عام 2017، ليصل 358 مليون دوالر أمريكي، أي ما نســبته 13% مــن قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 

للقطاع.

اإلدخار

انخفضــت قيمــة إجمالــي االدخــار في قطاع غــزة انخفاضــا حادا عــام 2018 مقارنة بعــام 2017 بنســبة %53.3، 
لتصل إلى 74.8 مليون دوالر أمريكي بالرغم من ارتفاع االدخار في الضفة الغربية بنسبة %15.

جدول 3: المؤشرات االقتصادية الرئيسية حسب المنطقة، 2013-2018 باألسعار الثابتة: سنة األساس 2015 ) القيمة باالدوالر األمريكي(

قطاع غزة

201320142015201620172018المؤشر

3,478.902,954.203,134.103,395.602,970.502,766.90الناتج المحلي اإلجمالي

3,635.403,845.103,997.504,028.803,533.703,497.60االنفاق االستهالكي النهائي

173.325.1286.3413.3358-490.6التكوين الرأسمالي اإلجمالي

صافي الصادرات من السلع 
والخدمات

-657.3-775.3-827.6-848-924.5-1,060.00

47160.174.8-261.7-331.6-394.3اإلدخار 

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي )دوالر أمريكي(

2,065.501,705.301,760.301,856.901,582.201,431.40
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حركة المعابر - الواردات والصادرات

خــالل عــام 2018 لم تشــهد الحركــة التجارية عبــر المعابــر أي تغيرات على الواقــع المفروض يمكن أن تســهل 
الحركة التجارية، فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل 
حتــى اللحظــة وفــق اآلليات الســابقة لمــا قبل الحــرب على قطاع غــزة، فلم يتغير أي شــيء من حيث ســاعات 
العمــل وعــدد الشــاحنات الــواردة، نوع وكميــة البضائع الــواردة، أما االنخفــاض الذي حدث في عدد الشــاحنات 
الــواردة لقطــاع غــزة كانت نتيجة النخفاض عدد الشــاحنات الواردة للقطاع الخــاص على وجه الخصوص من/ 

مثل البناء نتيجة لتعثراالقتصاد العام وضعف القوة الشرائية.

ومــا زالــت القيــود اإلســرائيلية علــى الحركة التجاريــة تمنع دخــول العديد مــن الســلع والبضائع والمــواد الخام 
والمعــدات والماكينات وعلى رأســها مواد البناء والتــي تدخل فقط بكميات مقننة وفق آلية إعمار غزة إلدخال 
مــواد البنــاء )اإلســمنت – الحصمــة – الحديــد – البوســكورس(، ومــن خــالل رصــد حركة الشــاحنات الــواردة عبر 
معبر كرم أبو ســالم فقد بلغت عدد شــاحنات الواردة إلى قطاع غزة 106,171 شــاحنة خالل عام 2018 مقارنة 
117,286 خالل عام 2017 ، مقارنة مع 119,070 شاحنة واردة إلى القطاع خالل عام 2016 من مختلف األصناف 
المســموح دخولها، وبلغت نســبة االنخفاض في عدد الشاحنات الواردة 9.5% خالل عام 2018، وبلغ متوسط 

عدد الشاحنات اليومية الواردة 402 شاحنة خالل عام 2018 مقارنة بنحو 444 شاحنة خالل عام 2017. 

رسم بياني 10: عدد الشاحنات الواردة الى قطاع غزة من عام 2018-2006
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وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة، فقد بلغ عدد الشــاحنات الصادرة 2608 شــاحنة في عام 2018 إلى 
أســواق الضفة الغربية واألســواق اإلســرائيلية والخارج مقابل 2610 شاحنة في عام 2017، وهذا يمثل 28% من 

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

رسم بياني 11: عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة من عام 2018-1997
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في عام 2018، بخالف االعوام السابقة، راوحت الحركة التجارية مكانها مقارنة بعام 2017 ولم تشهد انتعاشًا 
ملحوظًا خالفًا للتوقعات السابقة فخالل عام 2017 زادت نسبة عدد الشاحنات التي تخرج من قطاع غزة لعدة 
جهــات بمقــدار 23% مقارنــة بعــام 2016، مع اســتمرار لحركة نشــطة من الصــادرات خاصة الزراعية إلى أســواق 
الضفة الغربية بعد أن سمحت سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي في عام 2015 لبعض المنتجات الزراعية و األثاث 
والمالبس بتخطي حدود قطاع غزة ألســواق اســرائيل ورغم كل هذا بقيت صادرات هذه القطاعات متواضعة 
علــى مــدى الســنوات الماضيــة المنصرمــة مقارنــة مــع الســنوات التي ســبقت الحصــار وذلك الســباب تتعلق 
بمعيقــات اجرائيــة وسياســاتية وزيادة فــي تكاليف الشــحن باإلضافة إلى الحاجــة إلعادة العالقــات التجارية مع 

المستوردين في تلك األسواق.
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رسم بياني 12: اهم المنتجات التصديرية والمباعة خالل عام 2018 حسب الصنف والجهة المصّدر لها
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الضفة الغربية ا�سواق الدولية

خــالل عــام 2018 ورغــم القيود على اســتيراد المــواد الخام يمر قطاع النســيج والمالبس بتحســن طفيف نظراً 
لرفــع القيــود عــن التصدير وباألخــص للضفة الغربية واســرائيل فخالل عام 2018 ارســلت اكثر من 103 شــاحنة 
ملبوســات ونســيج مــن قطــاع غزة وبيع منهــا 57 ألســواق الضفة الغربيــة و46 شــاحنة تم تصديرها إلســرائيل، 
وفي قطاع الصناعات الخشبية األثاث فقد ارسلت اكثر 76 شاحنة من قطاع غزة وبيع منها 62 ألسواق الضفة 
الغربية و14 شــاحنة تم تصديرها إلســرائيل وهذه النتائج ســاهمت وبشكل بسيط في خلق وظائف في قطاع 

غزة وتحسين الظروف المعيشية لشريحة من السكان. 



التقرير الفني لمجلس إدارة مركز 
التجارة الفلسطيني - بال تريد
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التقرير الفني لمجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد
للفترة من 2018/1/1 ولغاية 2018/1/31

يرصــد التقرير الســنوي ويوثق أداء مركز التجارة الفلســطيني – بال تريد للفتــرة الواقعة بين 2018/1/1 ولغاية 
2018/12/31 حســب األهــداف االســتراتيجية للمركــز، حيث قــام المركز بتوثيــق ومتابعة جميع نتائج األنشــطة 

باستخدام نموذج المتابعة القائم على النتائج عبر إطار قياس محدد بقيم وبمؤشرات.

ملخص أداء مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد لعام 2018 

قــدم مركــز التجــارة الفلســطيني خدمــات مختلفة ومتنوعــة للشــركات الفلســطينية من مختلــف القطاعات 
االقتصاديــة وســاهم عبــر الشــراكة مع مؤسســات القطــاع العام ومؤسســات القطــاع الخاص بتحســين بيئة 
االعمــال لقطــاع الصادرات خالل عــام 2018، و كان الفتًا ارتفاع عدد الخدمات المقدمة إلى الشــركات بحوالي 
47% عــن العــام الســابق، كمــا اســتمر تركيــز تقديــم خدمــات المركــز المختلفة للشــركات ويظهر في الرســم 
البياني رقم )13( أن عدد الخدمات التي تلقتها الشركات األعضاء ارتفعت خالل العام 2018 عن العام السابق 

و هذا نتيجة إلى تطبيق المركز للخطة االستراتيجية. 

رسم بياني 13: توزيع الخدمات التي حصلت عليها الشركات االعضاء وغير االعضاء 2014 - 2018
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كمــا ارتفعــت نســبة الدعــم المقدم للشــركات األعضــاء عبر مختلــف البرامج والمشــاريع خالل عــام 2018 إلى 
حوالــي 77%، بينمــا بلــغ نســبة الدعــم الــذي تلقتــه الشــركات الغيــر أعضــاء حوالــي 23%، وكان لهــذا الدعم 
أثــر إيجابــي ســاهم بشــكل كبيــر في انتســاب عــدد مــن الشــركات المهتمــة بالتصدير لعضويــة مركــز التجارة 

الفلسطيني – بال تريد.

رسم بياني 14: نسب الدعم المقدم للشركات خالل عام 2018 حسب تصنيف العضوية
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الهدف االستراتيجي األول: العمل باتجاه تطوير بيئة تنافسية 
مّمكنة للمّصدرين على المستويين المحلي والعالمي، لزيادة 

نسبة الصادرات في األسواق الجديدة والحالية

مــن اهــم العوامل لتنمية واســتدامة الصــادرات تطوير السياســات واالنظمــة والقوانين الناظمــة للصادرات، 
لذلــك ركــزت اســتراتيجية بــال تريد منذ العــام 2014 على تحديد وتحســين بيئة االعمال الخاصــة بمنتجات ذات 
قدرة تصديرية عالية ألسواق ذات طلب عالي على هذه المنتجات بهدف خلق ميزات تنافسية لهذه المنتجات 
وزيــادة حصتهــا فــي األســواق الخارجيــة. وخــالل عــام 2018 واصــل مركــز التجــارة الفلســطيني –بال تريــد تنفيذ 
األنشــطة التــي انبثقــت عــن الخطــة االســتراتيجية بالتعــاون مــع جميع الشــركاء فــي القطاع العــام والخاص 
وبالتنســيق الشــامل مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي وعلى قاعدة الشــراكة وروح الفريــق الواحــد، وكان ذلك له أثر 
كبيــر بتحقيــق إنجــازات كبيرة على مســتوى الوطــن خالل عــم 2018، وفي هذا الســياق حقق المركــز اإلنجازات 

التالية:
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إنجازات المجلس الفلسطيني للصادرات خالل عام 2018 

إعداد نظام خاص بالمجلس الفلسطيني للصادرات  .1

نجح مجلس الصادرات الفلســطيني خالل عام 2018 من طرح المســودة األخيرة لنظام خاص بمجلس خاص 
لمجلــس الصادرات الفلســطيني، فقد تم تشــكيل لجنة قانونية بموجب قرار من معالــي وزير االقتصاد رئيس 
المجلــس الســيدة عبيــر عودة من عدة مؤسســات لوضع النظام الخــاص، وقامت هذه اللجنة بإعداد النســخة 
النهائيــة مــن النظــام علمــا بــان ذلــك كان بالتوافق التام مــع كافة أعضاء المجلس، وســوف تكــون الخطوة 
القادمــة وضــع الصياغة النهائية ورفعهــا الى معالي وزير االقتصاد )رئيس المجلــس( من اجل الموافقة عليها 

ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 

أعتماد آلية الرقابة الخاصة بالصناعات الحرفية   .2

ضمــن أجنــدة المجلس فقد تم إعداد آلية تقضي بتمييز المنتج الحرفي الفلســطيني وحمايته من المســتورد 
وان يتــم إعــداد ميثــاق جــودة خــاص بهــذه المنتجــات، وقــد تم في هــذا العــام اعتماد هــذه اآللية مــن المجلس 
الفلســطيني للصــادرات، وقــد قــرر المجلــس فــي جلســته الثامنــة بتاريــخ 2018/8/30، تشــكيل لجنــة فنية من 
أعضاء المجلس إلعداد كود الممارســات الجيدة )ميثاق الجودة( للصناعات الحرفية التقليدية بما يخدم تمييز 

المنتج الحرفي التقليدي الفلسطيني عن المستورد.

إعداد نظام خاص بهوية الصادرات الفلسطينية والتي تتمثل في شعار عصفور الشمس الفلسطيني  .3

 اعتماد عصفور الشمس الفلسطيني شعار وهوية للصادرات الفلسطينية من مجلس الوزراء الفلسطيني، 
ويأتي هذا القرار نتيجة للجهود التي تم بذلها على مدار اكثر من سنة تقريبا تخللها  تصميم دقيق لهذا الشعار 
 - Brand – ومن ثم إعداد دليل شامل الستخدامه علما بانه تم إعداد خطة شاملة لخلق وترويج هوية الصادرات

صورة 1 : عصفور الشمس الفلسطيني
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تم اعتمادها من معالي وزير االقتصاد وأعضاء المجلس الفلســطيني للصادرات على أن يتم إكمال المهمة 
بالخطــوة األخيــرة الهامــة جدا وهــي إعداد نظام خــاص بذلك ينظم آلية منح بال تريد لهذا الشــعار للشــركات 

الفلسطينية، ومن جانب آخر تقوم وزارة اإلقتصاد الوطني بالعمل الدؤوب من أجل حمايته عالميًا.

خلق إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص إلدارة وتطوير المواقع التراثية السياحية  .4

صورة 2: وفد الفلسطيني خالل زيارة المؤسسات التركية

نفــذ مركــز التجارة الفلســطينية زيارة اســتطالعية الى تركيا، و خالل هــذه الزيارة تم عقد سلســلة من اللقاءات 
واالجتماعــات مع الجهات ذات العالقة بالســياحة التراثيــة والثقافية من القطاعين العام والخاص التركي في 
إســطنبول وانقــرة، لالطــالع علــى التجربــة التركية فــي إدارة وتأهيــل وتطوير مواقــع التراث الثقافــي والحفاظ 
عليهــا وتســويقها كعنصــر جــذب ســياحي وتطوير االطــر القانونيــة المحفزة لذلــك، وتأتي هــذه الزيارة ضمن 
مشــروع بعنــوان »إنشــاء إطــار قانوني ونموذج للشــراكة بين القطاعيــن العام والخــاص إلدارة وتطوير مواقع 
التراث الثقافي الفلسطيني”. ويقوم على تنفيذ هذا المشروع مركز التجارة الفلسطيني )بال تريد( بالشراكة 
مع وزارة السياحة واآلثار )MOTA( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP. وقد حققت الزيارة العديد من النتائج 
اإليجابيــة، فقــد تمكــن الوفــد مــن االطــالع عــن كثب علــى التجربــة التركيــة وتحديــد أهم عناصــر نجــاح التجربة 
التركيــة، تطوير قدرات المشــاركين فــي تحديد أهداف الشــراكة بين القطاعين العام والخاص لالســتثمار في 

تطوير وتنمية المواقع التراثية بهدف تعزيز قدرتها على جذب السياحة. 
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إعــداد تقريــر شــامل عــن الوضع الحالــي واالحتياجــات لتطويــر الصــادرات الســياحية التراثيــة والثقافية في   .5
الضفة الغربية. 

أعد مركز التجارة الفلسطيني بال تريد بالشراكة مع وزارة السياحة واآلثار تقرير شامل عن واقع السياحة التراثية 
الثقافية بما يخدم الصادرات الســياحية بالشــراكة مع وزارة السياحة الفلسطينية وبتمويل من البنك األوروبي 
إلعــادة اإلعمــار والتنميــة )EBRD(، وقــد شــمل التقريــر تحديــد كافــة الفجــوات واألولويــات كما حــدد العديد من 
التدخــالت علــى صعيــد السياســات التي تســتهدف تطويــر خدمات الســياحة التراثيــة والثقافيــة وكذلك طرح 
تدخــالت فنيــة بمجملها تشــكل حجر األســاس لوضــع عناصر جذب لهــذا النوع من الســياحة، انطالقــًا من مبدأ 

اساسي وهو ان السياحة الوافدة هي أحد ركائز الصادرات الفلسطينية. 

)Branding Palestine( تحسين االزدهار االقتصادي لفلسطين من خالل خلق عالمة تجارية لدولة فلسطين  .6

فــي ظــل تطــور التكنولوجيا ووســائل االتصــاالت وشــبكات التواصل االجتماعي، أصبحت وســائل التســويق 
والترويج كثيرة ومتغيرة بشــكل ســريع بسبب المنافسة القوية من قبل الشركات التي تمتلك عالمات تجارية 
معروفة، واصبح من الضروري وضع المنتج الفلسطيني على الخريطة العالمية خصوصًا إذا كانت الدولة غير 
معروفة او تقع في مناطق بها تقلبات جيوسياســية معينة او بســبب عدم وجود منتجات ذات ســيط عالمي، 
لذلــك اختــارت فلســطين إعــداد خطة اســتراتيجية للترويــج لمنتجاتهــا ولرفع نســبة الوعي عند المســتهلكين 

فــي الخــارج عــن جــودة المنتجــات وقدرتهــا على 
المنافسة رغم الظروف الحالية لترويج الصادرات 
واالســتثمار لكونه مــن اهم األدوات التســويقية 
المســتقبلية لفلســطين. وخالل عــام 2018 تم 
االنتهــاء مــن تصميــم شــعار خــاص بالصــادرات 
ان  علــى  واالتفــاق  االنتهــاء  وتــم  الفلســطينية 
هــو  الفلســطيني  الشــمس  عصفــور  يكــون 
الشــعار الذي ســوف يســتخدم لترويج الصادرات 
الفلســطينية، كما وأعلن رئيس الوزراء الدكتور 
رامــي الحمــد اهلل خــالل كلمتــه فــي حفــل جائزة 
مصــدر فلســطين لعــام 2017 علــى تبنــي قــرار 
مــن قبــل مجلــس الــوزراء بــان يكــون التصميــم 
هــو الشــعار الرئيســي لترويج الصادرات بشــكل 
رســمي بعــد تبنيــه مــن قبــل مجلــس الصــادرات 

الفلسطيني. 
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وقد نظم مركز التجارة الفلسطيني حدثًا ترويجيا في االمارات العربية المتحدة في مدنية دبي، حيث وتم عقد 
لقــاءات أعمــال علــى هامش الحفل لعدد من الشــركات الفلســطينية مــع مجموعة من الشــركات المهتمة 

بالمنتجات الفلسطينية المختلفة. 

اختار مركز التجارة الفلســطيني دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة لتكــون المحطــة األولــى والرئيســية التــي 
تنطلــق منهــا مبــادرة »ُصنــع فــي فلســطين«، والتــي 
تــم العمــل عليهــا بإشــراف ومتابعــة مــن المجلــس 
توســيع  إلــى  وتهــدف  للصــادرات،  الفلســطيني 
نطــاق وصــول المنتجات الفلســطينية إلى األســواق 
اإلقليميــة والدولية. وقد وحضر حفــل االطالق حوالي 
اكثــر مــن 200 مدعو مــن قطــاع االعمال مــن مختلف 
رجــال االعمــال مــن  إلــى عــدد غفيــر مــن  الجنســيات 
الجاليــة الفلســطينية في االمــارات العربيــة المتحدة، 
فــي  »صنــع  لمبــادرة  المبتكــر  الشــعار  وسيشــكل 
فلســطين«، العالمــة التجاريــة المعتمــدة ورمــز تأكيد 

لجــودة المنتجات الفلســطينية حتى يســهل التعرف 
عليهــا مــن قبل المســتهلكين في ســوق اإلمــارات العربية المتحــدة كمرحلة أولــى، والحقًا في باقي األســواق 

اإلقليمية والدولية. 

تنفيذ دورة متخصصة في بناء قدرات اإلعالميين الفلسطينيين في االقتصاد األخضر  .7

عقد مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد ورشة تدريبية لبناء قدرات الصحفيين حول مفهوم االقتصاد االخضر 
فــي فلســطين والُمَمــول مــن االتحــاد االوروبي 
والتــي اقيمــت فــي مدينــة اريحــا لمــدة يومين، 
ومــن اهــم نتائــج هــذه الورشــة التدريبيــة اعــداد 
االقتصــاد  موضــوع  فــي  مختصيــن  صحفييــن 
االخضر، قادرين على تضمين مفهوم االقتصاد 
االخضــر في االعالم المحلي، وخالل الورشــة تم 
مناقشــة مفهوم االقتصــاد االخضر الذي يهدف 
لتحقيــق النمــو دون االخــالل بالنظــام البيئــي، 
وتوضيح مبادئه وعناصره االساســية ومكوناته 
مــن الطاقــة البيئيــة والبنيــة التحتيــة، والمــوارد 
المكونــات  مــن  وغيرهــا  والميــاه  صورة 4: عدد من المشاركين في ورشة عمل االعالميين - ضمن مشروع االقتصاد الطبيعيــة 

االخضر

صورة 3: رئيس مجلس إدارة بال تريد - يلقي كلمة ترحيب  بالحضور بحفل 
اطالق شعار الصادرات الفلسطيني  في دبي
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االخــرى، اضافــة للنتائــج المترتبــة عليــه من توفير فــرص خضراء جديدة تشــمل تحســين التجارة التــي تركز على 
السلع والخدمات البيئية، وتحسين انتاج الطاقة النظيفة وتطوير البحث العلمي والنقل والتكنولوجيا.

كما عكســت اهمية تناول وســائل االعالم لمفاهيم االقتصاد االخضر، واحداث التغيير االيجابي عند المتلقي، 
واهميــة اضافــة مصطلحات جديدة لديهم مثــل العدالة االجتماعية واالقتصاد االخضــر، باإلضافة لتناول االخبار 
االقتصاديــة والبيئيــة بطريقة جديدة مغايرة لألخبار الصحفية التقليدية، وتحليــل المواضيع البيئية من منظور 

االقتصاد االخضر.

إطالق مبادرة العمل على وثيقة السياسات الداعمة لألعمال والصادرات الخضراء في فلسطين  .8

أطلــق مركــز التجارة الفلســطيني – بال تريد وبحضور رئيس مجلس إدارة بال تريــد ومعالي وزير الزراعة ومعالي 
وزيــر ســلطة جودة البيئة وممثلين عن وزارة الســياحة واالتحــاد األوروبي مبادرة للعمل على سياســة الصادرات 
الفلســطينية ضمــن مفهــوم االقتصــاد االخضــر وبحضور لفيــف مــن القطاعين العــام والخــاص، هدفت هذه 
المبادرة الى وضع ركائز عمل مشــترك لخلق بيئة ممكنة لألعمال ضمن مفهوم االقتصاد األخضر وتحديدا ما 
يعنى بالصادرات، حيث ان العالم يشهد تطورات وتغيرات جديرة باالهتمام يحتم على صانع القرار الفلسطيني 
من جميع المســتويات االنخراط بها للســعي للتحول الى االقتصاد االخضر بما يشــمله من ممارسات صناعية 
وخدماتيــة خضراء، حيث ســيتم العمــل على عقد ورش عمل متخصصة للقطاعات المســتهدفة ليتم تحليل 
سلســلة القيمــة فيهــا ومعرفــة االولويــات لــكل قطــاع مســتهدف مــن حيــث اليــة العمل علــى التخضيــر وتم 
تشــكيل فريــق متخصص من الوزارات ذات العالقة والمؤسســات التي تعمل في هــذا المجال حيث ان مهمة 
فريــق السياســات هي المتابعة والمراجعة والتقييم للعمل على سياســات تخضيــر الصادرات وصياغة الورقة 

في صيغتها النهائية.

صورة 5: ورشة عمل اطالق مبادرة وثيقة السياسات الخضراء
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عقد ورشة عمل توعوية حول االقتصاد االخضر في فلسطين وواقع التسهيالت المالية الخضراء  .9

عقــد مركــز التجــارة الفلســطيني - بــال تريد ورشــة عمــل توعوية حــول االقتصــاد االخضر في فلســطين وواقع 
التســهيالت المالية الخضراء ، بالشــراكة مع جمعية البنوك الفلسطينية والمؤسسة الفلسطينية للتمويل 
الصغيــر ومتناهــي الصغــر )شــراكة(، ويأتــي ذلــك ضمــن مشــروع خلــق بيئــة ممكنــة لألعمال ضمــن مفهوم 
االقتصــاد االخضــر والممــول مــن االتحــاد االوروبــي، حيــث حضــر هــذه الورشــة ممثليــن عــن القطــاع المصرفي 
ومؤسسات التمويل )Micro Finance( وقد اشتملت الورشة التدريبية على اهم مبادئ االقتصاد االخضر آليات 
تخضيــر القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة مــن خالل تســهيالت مالية مخصصة لهــذا الغرض. وتم اســتعراض 
بعض التجارب العالمية، ال ســيما العربية في مجال القروض الخضراء والتســهيالت المالية الخضراء وكذلك 
التعريــف بتخضيــر القطاع المصرفي ومفهوم البنوك الخضراء، والدور األساســي لهــذا القطاع في تعزيز هذا 
المفهــوم، وقــد أكــد الحضــور على اهمية هــذا اللقاء واهميــة العمل على تشــريعات وسياســات داعمة لهذا 
المفهوم نظرا الى أن بيئة األعمال يجب أن تعزز كافة المبادرات الريادية واألعمال بما يخدم االقتصاد الوطني، 

وكذلك ضرورة أن يكون هناك برامج توعوية تشمل القطاعات الصناعية والخدماتية والسياحية أيضا.

صورة 6: عدد من المشاركين في ورشة عمل حول واقع التسهيالت المالية الخضراء في فلسطين
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تمكين خبراء محليين في فلسطينيين من تطوير أدوات لتقييم سالسل القيمة للقطاعات المستهدفة   .10
في مشروع االقتصاد االخضر. 

أختتــم مركز التجــارة الفلســطيني بال 
المتخصــص  التدريبــي  البرنامــج  تريــد 
فــي مجــال التحــول لالقتصــاد االخضــر 
في فلســطين والذي استهدف خمس 
وعشــرون )25( مــن الخبــراء المحليين، 
ويأتــي هــذا البرنامــج التدريبــي ضمــن 
ألعمــال  ممكنــة  بيئــة  خلــق  مشــروع 
فلســطين،  فــي  االخضــر  االقتصــاد 
االوروبــي  االتحــاد  قبــل  مــن  والممــول 
الصــادرات  زيــادة حجــم  الــى  والهــادف 
الفلسطينية لألسواق العالمية ضمن 

مفهوم المنتجات الخضراء. 

يهــدف البرنامــج التدريبــي الــى بنــاء قــدرات الخبــراء المحلييــن واكســابهم المهــارات الالزمــة للتفاعــل مع هذا 
التحــول مســتقبال، حيــث أكــدت الرئيــس التنفيــذي للمركــز مديــر عــام مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال تريد ، 
علــى اهميــة هــذا البرنامج كخطوة نوعيــة ضمن مواكبة بال تريــد للتطورات العالمية علــى صعيد المهارات 
المطلوبــة والداعمــة لخدمة تنمية الصــادرات وتحديدا فيما يتعلق بموائمة منتجاتنــا التصديرية مع متطلبات 
األسواق المستهدفة، حيث ان مفهوم االقتصاد األخضر يعتبر مفهوم جديد على فلسطين ويقتضي العمل 
بكثافة وبطريقة ممنهجه، وعلى صعيد الصادرات على وجه الخصوص فال يمكن الحديث عن تنمية صادرات 
بمعزل عن مواكبة التطورات ومتطلبات األســواق، وحاليًا هناك العديد من الدول التي تعمل بشــكل موسع 
على تقنين اإلجراءات ذات العالقة والتي تهدف الى تطبيق هذا المفهوم، بل طورت سياسات واستراتيجيات 

وطنية لهذا الخصوص.

واشــتمل البرنامج التدريبي والذي اســتمر لمدة خمسة ايام تدريبية على مواضيع عدة أهمها مناقشة سلسلة 
القيمــة )Value Chain( لزيــت الزيتــون والتمــور واالعشــاب الطازجــة، وتمثــل اهــم مخرجــات الورشــة بتمكيــن 
المتدربين من تلقي معرفة اساسية حول أفضل الممارسات في تطوير المنتجات المستهدفة من المشروع 
)التمور واالعشــاب الطازجة وزيت الزيتون( كما انتجت الورشــة التدريبية ادوات عملية لتقييم سالســل القيمة 

في اطار االقتصاد األخضر. 

صورة 7: المشاركون في ورشة التدريب حول كيفية تقييم القطاعات والمنتجات ضمن 
مفهوم االقتصاد االخضر



2018

44

عقد أولى النقاشات حول تطوير إطار  سياسي وتنظيمي لتخضير القطاع الزراعي بهدف التصدير ضمن   .11
مشروع االقتصاد األخضر.

عقــد مركــز التجــارة الفلســطيني بــال تريــد وضمــن مشــروع خلــق بيئــة ممكنــة ألعمــال االقتصــاد االخضــر فــي 
فلســطين والممــول من االتحاد االوروبي، ورشــة تشــاورية هــي األولى من نوعهــا تهتم بمناقشــة تطوير إطار 
سياســاتي يعالج قضايا التصدير التي تتعلق بالمنتجات الخضراء. وهدفت الورشــة إلى جمع اراء المشــاركين 

من صناع القرار والمسؤولين من القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني باإلضافة الى األكاديميين. 

وخــالل الورشــة تم تقديم دراســة توفر معلومــات وبيانات حول إمكانيات القطاعات المســتهدفة في التحول 
نحــو االقتصــاد االخضــر لتمكينهــم مــن وضــع السياســات الالزمــة. حيث تطرقــت الدراســة لمفهــوم الترخيص 
العضوي والتجارة العادلة والممارسات الخضراء للقطاعات المستهدفة ومدى استفادة المزارعين والشركات 
من هذه المنظومة ومتطلبات العمل عليها وامكانية تحويل الممارســات الزراعية الى ممارســات بيئية. وقد 
قامت المستشارة الفنية للمشروع بتقسيم الحضور والذي يمثل القطاع الزراعي الى مجموعات عمل لبحث 
نظام الضعف والقوة والفرص للعمل على الصادرات الخضراء وتم التوصل للمواضيع التالية، المواصفات 
المتعلقــة بالمنتجــات الخضــراء ومدخــالت إنتاجهــا، يجب أن يتــم تحديدها وتطويرهــا محليا، والتحــول لإلنتاج 
االخضر وان التحول الى االنتاج االخضر يتطلب االلتزام بمعايير الســوق باإلضافة للحوافز المالية وكذلك اعداد 

دراسات جدوى. القدرة على الوصول للمعلومات الالزمة في عملية اساسية للتحول لإلنتاج االخضر.

صورة 8: المشاركون في  ورشة العمل الخاصة بنقاش السياسات الخضراء لتعزيز الصادرات
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تنفيــذ البعثــة االســتطالعية ألعضاء اللجنة التوجيهية لمشــروع االقتصاد االخضر الى الســويد لالســتفادة   .12
من تجربتهم في مجال التحول لالقتصاد األخضر 

ضمــن مشــروع خلــق بيئــة ممكنة لالقتصــاد االخضر في فلســطين والممول مــن االتحاد األوروبــي، نظم مركز 
التجارة الفلســطيني- بال تريد بعثة اســتطالعية هي األولى من نوعها الى الســويد التي تعد أحد أكثر الدول 
في العالم تقدما في مجال التحول نحو لالقتصاد األخضر. هدفت هذه البعثة الى التعرف واالطالع على كثب 
من فريق من اللجنة الفنية للمشروع حول تجربة السويد في مجال خلق السياسات الخضراء واليات تطبيقها 
ومراقبتهــا لضمــان نجاح هذه التجربة. وخالل البعثة تم عقد لقاءات موســعة مع مؤسســات بيئية واقتصادية 
وســياحية وزراعية لالطالع على تجربتهم عن كثب. ومن اهم نتائج هذه البعثة تشــكيل فريق وطني مســتدام 
لمتابعــة مخرجــات المشــاريع التي تتعلق بالسياســات الخضراء في كل مؤسســة حكومية ومؤسســة تابعة 

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

إن عمليــة التصديــر من فلســطين ما زالــت تواجه العديد من الصعوبات والمشــاكل التــي تواجه المصدرين ، 
وبنــاًء علــى ذلــك ، يســعى مركز التجارة الفلســطيني - بــال تريد جاهدا لطــرح حلول مبتكرة ســعيًا للنهوض 
وتطويــر قــدرات الشــركات علــى التصديــر وتحســين عمليات التصديــر الخاصة بهــم على مســتوى القطاعات 
االقتصاديــة وذلــك باتجــاه تعظيــم الناتــج القومي واإليــرادات لدولة فلســطين، فخــالل العــام 2018 قام مركز 
التجارة الفلسطيني – بال تريد بتنفيذ عدد من األنشطة والبرامج التي تستهدف رفع قدرات الشركات المصدرة 

وبناء قدرات الشركات  على التصدير كما جاء في استراتيجية المركز 2018-2014. 
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تعزيز القدرات التصديرية للشركات 

قام مركز التجارة الفلســطيني خالل عام 2018 بتقييم القدرات التصديرية لعدد من الشــركات الفلســطينية 
بهــدف تعزيــز قدراتهــم التصديرية واعداد خطــة مفصلة لبناء القدرات التصديرية للشــركات، و خالل عام 2018 
تــم تقييــم 96 شــركة من قطاعات اقتصاديــة مختلفة وتم إعداد 96 خطة مفصلة لتطويــر القدرات التصديرية 
للشركات، ونتج عن هذه التقييمات محاور عدة تحتاج الى رفع قدرات الشركات، وقام مركز التجارة الفلسطيني 
بمتابعة الشــركات وتنفيذ أنشــطة ســاهمت في تحســين قدراتهم حيث تم تنفيذ دورات تدريبية ألكثر من 53 

شركة في مجال التسويق والمبيعات واإلجراءات التصديرية. 

وعلــى صعيــد آخــر وفيما يخص المعلومات التجارية، شــهد عام 2018 إرتفاع في تقديــم عدد كبير من خدمات 
المعلومات، فقام المركز خالل عام 2018 بالرد على أكثر من 70 خدمة تتعلق بطلب معلومات تجارية وتشير 
هــذه األرقــام إلى التأثير الكبير الذي تحققه خدمات المركز للشــركات بزيادة الوعي عند الشــركات في إدراكها 
ألهميــة المعلومــات التجاريــة وقيمتهــا في تحســين أســاليب التصدير المتعلقــة، كما عمل المركــز في زيادة 

المعرفة االقتصادية للشركات حول معدل وحجم طلب المنتجات في األسواق المستهدفة.

رسم بياني 15 : توزيع خدمات المعلومات التجارية خالل االعوام 2018-2014
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تنظيــم ســبع ورش توعيــة فــي كل من الضفــة الغربية وقطاع غزة لـ 250 شــركة 
صغيرة ومتوسطة الحجم من جميع قطاعات التصدير الصناعية.

نظــم مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال تريــد وبالتعــاون مــع اتحــاد الغــرف التجارية واتحــاد الصناعــات ومنتدى 
ســيدات االعمال ووزارة االقتصاد الوطني ســبع ورش عمل استهدفت أكثر من 250 منشأة متوسطة و صغيرة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن اهم نتائج ورشات العمل استقطاب شركاٍت إنتاجيٍة غير مصّدرة، وبحاجة 
إلــى بنــاء قدراتها لتمكينها من تطوير صناعاتها ومنتجاتها بشــكل يتالءم مع احتياجات ومتطلبات االســواق 
الداخليــة والخارجية المســتهدفة حول إجراءات الصادرات، واالتفاقيــات التجارية وباإلضافة لمعلومات عن اهم 
األســواق المســتهدفة والمنتجات ذات القدرة التصديرية العالية. كما ســاهمت ورش العمل بتعزيز  األنشــطة 
التي يسعى من خاللها مركز التجارة الفلسطيني والشركاء لزيادة عدد الشركات المصّدرة في فلسطين في 
ســبيل رفعــة االقتصاد الوطني، وتعزيــز الناتج المحلي والدخــل القومي وأبدى المشــاركون اهتمامهم بهذه 
الورشــات وكان ذلك الفتا في مدينة الخليل التي نظمت ورشــة عمل أخرى بناًء على طلب من المؤسســات 

والشركات المهتمة بقطاع الصادرات. 

صورة 10: صور من جناح فلسطين في معرض الجمال 2018 - دبي
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استهداف الشركات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة الغير مصدرة

نفذ مركز التجارة الفلسطيني بال تريد برنامج تدريبي متخصص لمدة أربعة أيام يستهدف بناء قدرات الشركات 
الصغيــرة والمتوســطة مــن غيــر المصدريــن والمصدريــن، وتكمــن خصوصيــة هــذا البرنامــج كونه يســتهدف 
العمل على خلق مصدرين جدد، وذلك بالتعاون مع UNIDO بالشراكة مع وزارة االقتصاد الوطني ومن خاللها 

وبالشراكة مع كل من االتحاد العام للصناعات الفلسطيني واتحاد الغرف التجارية ومنتدى سيدات االعمال.

صورة 11: صورة لممثلين عن الشركات الفلسطينية المشاركة في معرض سيال باريس  2018



2018

50

الهدف االستراتيجي الثالث: تحويل فرص السوق العالمية إلى 
صادرات فلسطينية مستدامة

يحــرص مركــز التجــارة الفلســطيني علــى دعــم الصناعــة الفلســطينية للمشــاركة فــي المعــارض الخارجيــة 
المتخصصة بهدف زيادة حجم الصادرات والمســاهمة بنمو وزيادة مصادر الدولة وتوفير فرص عمل للشــباب. 
وتأتي أهمية المشــاركة في المعارض الدولية وخصوصا المتخصصة في قطاعات اقتصادية مختلفة، حيث 
أن هذه المشــاركة تتيح للشــركات الفلســطينية فرصة للبحث عن وكالء للتســويق في الدول المســتضيفة 
وعقد لقاءات عمل والتعرف على المنتجات المنافسة وتطورها ومقارنتها بالمنتجات الفلسطينية ومتابعة 
الجديــد مــن المعــدات والمواد االولية مما يســاهم في تطور الصناعات الفلســطينية، كما ان المشــاركة في 
المعــارض الدوليــة ولقــاءات االعمــال مــن االدوات المهمــة لتســويق المنتــج والتعريــف بــه على المســتويين 

االقليمي والدولي.

ويســعى المركز بشــكل فعال بمواصلــة دعم المنتج الوطني للمشــاركة في االحداث التجاريــة الخارجية من 
خــالل توفيــر مصــادر تحمل جــزء كبير مــن تكاليف المشــاركة في هــذه االحــداث التجارية الن ذلك يســاهم في 
فتــح قنــوات جديــدة النتشــار المنتج الفلســطيني ويســاعد الشــركات علــى مواصلة المشــاركة رغــم الظروف 
االقتصادية الصعبة التي يعيشها االقتصاد الفلسطيني. وخالل عام 2018 تم المشاركة في 16 حدث تجاري 

عالمي و إقليمي و محلي . 
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جدول 4: االحداث التجارية التي نظمت خالل عام 2018

القطاع االقتصادي الحدث الترويجي# 

1 Beauty World Dubai - 2018 مستحضرات تجميلعالم الجمال دبي 

 منتجات غذائية وزراعيةافتتاح جناح للمنتجات الفلسطينية في سوق الطعام موسكو2

 منتجات غذائية وزراعيةالمشاركة في سوق الحرجة - سوق الجمعة - رام اهلل 3

 حجر ورخامالمشاركة في معرض الخمسة الكبار دبي4

 منتجات غذائية وزراعيةالمشاركة في معرض بريطانيا5

منتجات غذائية وزراعيةلقاء اعمال داخل أراضي 1948 6

7
لقاء اعمال في االمارات العربية المتحدة - أطالق شعار ترويج الصادرات 

الفلسطينية
 قطاعات مختلفة

 منتجات زراعيةلقاء اعمال في بريطانيا8

 منتجات غذائية وزراعيةلقاء اعمال في قطر9

 قطاعات مختلفةلقاء عمل )B2B( - كندا10

منتجات غذائية وزراعيةمشاركة في معرض سيال باريس 112018

منتجات غذائية وزراعيةمعرض جنين - غذائنا 12

منتجات غذائية وزراعيةمعرض حالل / ماليزيا 2018 13

منتجات غذائية وزراعيةمعرض غذاء الخليج / دبي 142018

لقاء االعمال الثنائية الفلسطينية االيطالية - األردن 15
قطاع مستحضرات 

التجميل 

منتجات الغذائية والزراعية معرض اكسبو حالل – إسطنبول في تركيا 16



2018

52

ومن أهم نتائج خالل عام 2018، المشاركة في 16 حدث تجاري من أصل 12 حدث تجاري مستهدف خالل العام، 
كمــا تمكــن المركــز مــن تحقيق عــدد كبير من المشــاركات فــي االحــداث التجارية وبلــغ عدد المشــاركات 113  
مشــاركة مــن أصــل 120 اي ما يقــارب حوالي 94% من العدد المســتهدف. وهذا دليل علــى ان قيمة الخدمات 
المقدمــة مــن قبــل مركز التجارة الفلســطيني بال تريد في تحســن مســتمر وضمن التوجه االســتراتيجي الذي 
يخــدم مصالــح الشــركات الفلســطينية ويحقــق غايات اختراق األســواق المســتهدفة نظرا الرتفاع وثبات نســبة 

مشاركة الشركات في االحداث التجارية على مدار السنوات الخمس المنصرمة. 

رسم بياني 16: األحداث التجارية المستهدفة والمتحققة خالل الفترة 2018-2014

رسم بياني 17: المشاركات المستهدفة والمتحققة خالل الفترة 2018-2014
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نظرة على المعارض، والبعثات تجارية في عام 2018 

)GulFood( 2018 معرض غذاء الخليج

نظــم مركــز التجــارة الفلســطيني- بــال تريد مشــاركة دولة فلســطين في 
معــرض غــذاء الخليــج )GulFood( والــذي عقــد فــي امــارة دبــي- االمــارات 
العربيــة المتحــدة خالل الفتــرة الواقعة مــا بين 22-2018/2/26 وبمشــاركة 
ثالثة عشــرة شــركة تمثــل قطاع الصناعــات والمنتجات الغذائيــة والزراعية. 
كما ويعتبر معرض غذاء الخليج 2018 المعرض الدولي المتخصص الذي 
اصبح عنوانًا ليس لمنطقة الخليج والشرق االوسط فقط، بل أصبح يشكل 
وجهــة حقيقيــة لكثيــر من رجــال االعمــال والزوار مــن اوروبا وكنــدا والواليات 

المتحــدة االمريكيــة والكثيــر مــن الدول مما يجعل االســتثمار فــي المعرض والبقــاء فيه فرصــة حقيقية لترويج 
وفتــح اســواق جديــدة امــام المنتجــات الفلســطينية وتواجدهــا فــي الســوق الخليجي بشــكل خاص والســوق 

الدولي بشكل عام.
جدول 5: اسماء الشركات المشاركة في معرض غذاء الخليج 2018

الشركة الرقم
شركة الرواد لالستثمار الزراعي والتجارة الدولية1
شركة نخيل فلسطين لالستثمار الزراعي2
شركة سنقرط العالمية3
شركة مصنع بوظة االرز4
شركة الجبريني لمنتجات االلبان واالجبان5
شركة االرض للمنتجات الزراعية6
شركة شعراوي للسكاكر7
شركة محامص مسلماني8
شركة الحموري التجارية9

شركة هولي الند للتمور10
شركة الزيتونة التجارية11
شركة عالم الطبيعة للمعلبات والطحينية12
شركة امالح الضفة الغربية13
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نتائج المشاركة: 

اكثر من 2500 لقاء مع رجال اعمال ومهتمين من الزوار واصحاب القرار.  •
بلــغ عــدد اللقــاءات الجدية اكثــر من 230 لقاء وتــم االتفاق على عدد مــن الصفقات بلغــت قيمتها االولية   •

حوالي مليوني دوالر.
أبدت أكثر من 90% من الشركات المشاركة رغبتها في تكرار المشاركة مرة أخرى في معرض غذاء الخليج.   •

 

 

صورة 12: عدد من الصور للشركات الفلسطينية المشاركة في معرض غذاء الخليج 2018
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 )Beauty World Middle East ( معرض عالم الجمال 2018 - دبي

يعتبر معرض عالم الجمال احد اكبر اربع معارض في العالم 
التجميــل  مســتحضرات  وتجــارة  صناعــة  فــي  المتخصصــة 
والــذي تســتضيفه امــارة دبــي علــى مــدار 23 عامــا متواصلة 
وبحضــور دولي مميز ممــا يعزز مكانة دبــي لتصبح عاصمة 
للجمــال، حيــث عقــدت هــذه الــدورة في مركــز دبــي التجاري 
العالمــي بمشــاركة 1600 شــركة عارضــة مــن حوالــي 60 
دولــة وبلــغ عــدد الــزوار لهذه الــدورة اكثر مــن 55 الــف زائر من 

رجال أعمال وتجار ومهتمين.

وجاءت المشاركة الفلسطينية في هذا المعرض منسجمة 
مع الخطة الوطنية للتصدير من اجل دخول اســواق جديدة 
والتعريف بالمنتجات وتواجدها في السوق العالمي، حيث 
ان قطاع صناعة مستحضرات التجميل في فلسطين ينمو 
بشكل ملحوظ ومع ازدياد االهتمام واالستثمار فيه قرر مركز 

التجــارة الفلســطيني- بال تريد تنظيم مشــاركة لعدد من الشــركات التي لديها منتجــات واعدة للتصدير في 
هذا القطاع الحيوي خصوصا منتجات البحر الميت. 

جدول 6: قائمة الشركات المشاركة في معرض الجمال - دبي 2018

الشركة الرقم

الشركة العربية للمنظفات - ستار1

شركة صابون نابلس 2

شركة كاميلو كير3

شركة بالوليا للمستخلصات العشبية 4

شركة ايفينس لمنتجات البحر الميت 5
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نتائج المشاركة: 

كانــت كســر حاجــز الخوف لهذا القطــاع، حيث كان االقبــال على المنتجات الفلســطينية مميــزا من ناحية   •
عدد ونوعية الزوار كون المنتجات المشاركة ال يوجد لها مثيل في المعرض وخاصة منتجات البحر الميت 
والمســتحضرات المســتخلصة مــن زيــت الجوجوبــا والكريمــات والمكمــالت الغذائيــة للعنايــة بالبشــرة 

والمستخلصة من ورق الزيتون.
عقدت الشركات المشاركة على مدار ثالثة ايام اكثر من 1140 لقاءا منها 95 لقاء جدياً وبلغ عدد الصفقات   •

المحتملة حوالي 18 صفقة.
قيمة الصفقات الناتجة من المعرض حوالي 900 الف دوالر ، علمًا بان هذه المشاركة جاءت بنتائج ايجابية   •
مــن حيــث تنوع الــزوار من الــدول التاليــة دول الخليج العربــي واألردن والهند وروســيا وألمانيا واســبانيا وجزر 

ميريشيوس والصين وكوريا الجنوبية واليابان.
أبدت 85% من الشركات رغبتها في تكرار المشاركة.   •

صورة 13: صورة من جناح فلسطين في معرض الجمال 2018 - دبي
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معرض سيال باريس 2018 

يعتبــر معــرض ســيال باريــس مــن اكبــر المعارض فــي العالــم والمتخصص فــي المنتجــات الغذائيــة والزراعية 
والــذي يعقــد في فرنســا مرة كل ســنتين حيث عقدت الــدورة الحالية مــن المعرض لهذا العام مــن الفترة -21

25/10/2018 وبمشــاركة حوالــي 7200 شــركة عارضــة من حوالي 120 دولة وبلغ عدد الــزوار اكثر من 160000  
الــف زائــر مــن 194 دولــة، يعــد معــرض ســيال باريس جــزءاً ال يتجــزأ من شــبكة معارض ســيال وهى أكبر شــبكة 
عالميــة للمعــارض المتخصصــة فــي الصناعات الغذائية والمشــروبات، وتضــم هذه الشــبكة ثمانية معارض 
منتظمة )وهى ســيال باريس وســيال كندا بمونتريال وتورنتو وســيال الصين وســيال الشــرق األوســط وســيال 
إنترفــود بجاكرتــا وفــود إنديــا »بنيودلهــي وهــو مســتوحى من ســيال«، حيــث تعمل هــذه الشــبكة على جذب 

14,535 عارض و359,800 زائر من 194 دولة كل عامين. 

وجــاءت المشــاركة الفلســطينية االولــى فــي المعرض بعــد رغبة العديــد من الشــركات الفلســطينية والتي 
تمثلت في تســع شــركات، وتعتبر هذه المشــاركة نقلة نوعية مهمة الختراق األســواق األوروبية واالطالع على 
احــدث االبتــكارات فــي مجــال التصنيــع الغذائــي، ويعد هــذا المعرض فرصــة للشــركات الكبيرة والمتوســطة 
والصغيــرة التــي تعتمــد على االبتكار واالبداع للمنافســة وتقديم مــا لديها خالل المعرض، ومــن هنا فإن مركز 
التجارة الفلسطيني يقدم خدماته ويعمل مع الشركات المشاركة من اجل اعدادها وتجهيزها للمشاركة في 

المعارض واالنشطة الترويجية الخارجية بما يتالءم مع حجم المشاركة. 



59

صورة 14: صورة لعدد من الشركات  الفلسطينية المشاركة في معرض سيال باريس 2018

نتائج المشاركة: 

عدد اللقاءات التي عقدت على مدار خمسة ايام حوالي 1600 لقاًء منها حوالي 135 لقاءا جدياً.  •
الصفقــات المحتملــة 35 صفقــة تقــدر بحوالــي 3,000,000 مليــون دوالر، علمــا بأنــه تــم إضافــة صنفيــن   •
للمشــاركة هــذا العــام وهــم العنــب الالبــذري وورق العنب حيث مــن المتوقــع ان تنجح الشــركات في فتح 

اسواق جديد للعنب الالبذري وورق العنب.
بلغ مجموع الصفقات خالل المعرض التي وقعت حوالي 1,500,000 مليون ونصف مليون دوالر.  • 

75% من الشركات المشاركة أبدت رغبتها في المشاركة مرة أخرى في معرض سيال العالمي.   •
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معرض حالل الدولي 

يعتبــر معــرض حالل الدولي )MIHAS( من احــد اهم واكبر المعارض المتخصصة في تجــارة الحالل في العالم 
والذي تستضيفه ماليزيا سنويا حيث عقدت الدورة ال 15 من المعرض لهذا العام من الفترة 4-2018/4/7 في 
 )KLCC( بعدمــا كان يتم عقده في الســنوات الســابقة في منطقــة االبراج )MATTIC( ارض المعــارض الجديــدة
حيــث تعتبــر منطقــة المعــرض الجديــدة مــن احدث صــاالت العــرض فــي المنطقة وبمشــاركة حوالــي 1100 
شــركة عارضــة مــن حوالي 34 دولة وبلغ عدد الــزوار اكثر من 30 الف زائر، ويُعّد معــرض حالل من أكبر المعارض 
المتخصصــة فــي الصناعــات الغذائيــة والزراعيــة الــذي يعقــد فــي ماليزيــا، إذ يجتمــع المنتجيــن والمورديــن 
والمشــترين الرئيســيين تحت ســقف واحد، وشــاركت خمس شــركات فلســطينية في المعرض من قطاعات 

غذائية وزراعية مختلفة.

جدول 7: قائمة الشركات المشاركة في معرض حالل ماليزيا 2018 

القطاع االقتصادي الشركة#

المنتجات الغذائية شركة الزيتونة التجارية1

التمور شركة بال جاردنز2

المنتجات الغذائية شركة مصنع بوظة االرز3

شركة الحثناوي التجارية4
المنتجات الغذائية و الزراعية 

والزيوت النباتية 

المنتجات الغذائية شركة امالح الضفة الغربية5
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نتائج المشاركة: 

وجاءت نتائج مشاركة الشركات الفلسطينية كما يلي: 

عقدت الشركات الفلسطينية على مدار اربعة ايام حوالي 297 لقاًء منها حوالي 77 لقاًء جديًا.  •
عدد الصفقات المحتملة 19 صفقة حيث بلغ قيمة الصفقات حوالي نصف مليون دوال امريكي.  •

فاز الجناح الفلسطيني بجائزة افضل جناح في معر ض.  •
أبدت 80% من الشركات المشاركة رغبتها في المشاركة مرة أخرى.   •

صورة 15:  جانب من اجتماع الوفد الفلسطيني التجاري برجال اعمال كندين ومغتربين عرب



2018

62

صورة 16: عدد من الصور للشركات الفلسطينية المشاركة في معرض حالل ماليزيا  2018
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البعثة التجارية الفلسطينية إلى سوق كندا

وقــع مركــز التجــارة الفلســطيني- بال تريــد اتفاقية تعــاون مــع »الممثلية الكنديــة« فــي رام اهلل لتنظيم بعثة 
تجارية فلســطينية للســوق الكندي خالل شهر كانون ثاني من العام 2018 ونظمت هذه البعثة بالتعاون مع 
»الغرفة التجارية الكندية-العربية« ضمن إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين بال تريد والغرفة التجارية 
الكندية العربية وهدفت هذه البعثة الى استكشــاف الفرص التجارية التصديرية الى الســوق الكندي وخاصة 
المنتجــات الفلســطينية الخضــراء، باإلضافة الى تغييــر الصورة النمطيــة عن االقتصاد الفلســطيني وتعريف 
المجتمــع الكنــدي عن بيئة االعمال الفلســطينية. إذ يعد الســوق الكندي من األســواق المهمة والمســتهدفة 
بناًء على مخرجات االســتراتيجية الوطنية للتصدير. وقد شــارك نخبة من رجال االعمال الفلســطينيين في هذه 
البعثة والتي تمثل عدة قطاعات واعدة للتصدير للســوق الكندي ومنها المنتجات الزراعية، التمور، الســياحة، 

الحجر والرخام وقطاع تكنلوجيا المعلومات. 

صورة 17: جانب من اجتماع الوفد الفلسطيني التجاري برجال أعمال كنديين ومغتربين عرب
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وتضمنت البعثة عقد ورشة عمل ألكثر من 80 شخصية من رجال وسيدات اعمال كنديين وفلسطينيين وعرب 
وصحفييــن كندييــن، وتســعى بال تريــد من خالل هذه اللقاءات الــى زيادة الوعي حول بيئة االعمال وتشــجيع 
االســتثمار في فلســطين والفــرص التصديرية والتســويقية المتاحة والتي من شــأنها تعزيز العالقــات التجارية 
وزيــادة حجــم التبادل التجــاري بين البلدين، كما وتضمنــت البعثة تنظيم لقاءات اعمال ثنائية بين 7 شــركات 

فلسطينية مع نظرائهم من الشركات الكندية المهتمة بالمنتجات الفلسطينية. 

جدول 8: قائمة الشركات المشاركة في بعثة التبادل التجاري الى كندا

القطاع االقتصادي الشركة#

قطاع الحجر و الرخام شركة نصار ستون1

قطاع المنتجات الغذائية شركة الحجاز للشوكوالتة2

قطاع المنتجات الغذائية الشركة الحموري للمنتجات الغذائية3

قطاع تكنولوجيا المعلومات شركة زيفا للتكنولوجيا4

قطاع المنتجات الزراعية شركة االرض للمنتجات الزراعية5

قطاع التمور شركة نخيل فلسطين6

قطاع المشروبات شركة الطيبة للتخمير7

قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التجارة الفلسطيني – 
بال تريد ومؤسسة ريادي االعمال الكنديين الفلسطينيين 
التجــاري  التبــادل  حجــم  لزيــادة  الطرفيــن  ســعي  ضمــن 
الفلسطيني – الكندي وتعزيز فرص نجاح وتنافسية المنتج 
المذكــرة عــن  الكنديــة. وقــع  فــي األســواق  الفلســطيني 
بــال تريــد عضو مجلــس اإلدارة ورئيــس الوفد الفلســطيني 
االقتصــادي الســيد هانــي الحايــك و عــن مؤسســة ريــادي 
االعمــال الكندييــن الفلســطينيين، رئيــس مجلــس ادارتهــا 

السيد احمد جاد اهلل.

صورة 18: حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التجارة الفلسطيني 
ومؤسسة ريادي االعمال الكنديين الفلسطينيين
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مــن اهــم النتائــج لهذه المشــاركة هــو تواجد المنتجات الفلســطينية في الســوق الكنــدي والتعريف عليها بشــكل 
عــام، علمــا بــان النتائــج في مثل هذه البعثات ال تكون بشــكل فوري بل تحتاج الى مراســالت وتقديم عروض اســعار 

للوصول الى صفقات حقيقية. اما النتائج المباشرة بعد البعثة التجارية الى السوق كانت:

التشبيك بشكل مباشر مع بعض الموزعين الرئيسين للمنتجات الغذائية والزراعية في السوق الكندي.   .1
عقد صفقات مع شركات كندية بقيمة أولية مئة ألف دوالر امريكي.   .2

أبدت 80% من الشركات رغبتها في المشاركة في بعثات تجارية الى كندا مرة أخرى.  .3

افتتاح جناح فلسطين الدائم للمنتوجات الوطنية الفلسطينية في موسكو.

افتتــح خــالل شــهر تمــوز مــن عــام 2018 
اول جنــاح دائــم للمنتجات الفلســطينية 
فــي مدينة الطعام في موســكو وذلك 
بتعاون ومساهمة من قبل مركز التجارة 
الفلســطينية  والســفارة  الفلســطيني 
الروســية  التجــارة  وغرفــة  روســيا  لــدى 
ومشــروع تطويــر الســوق الفلســطيني 
فــي  الطعــام  مدينــة  وتعتبــر   ،PMDP
موسكو احد اهم التجمعات والتكتالت 
الزراعيــة األولــى فــي موســكو. ولقــد تم 
انشــاء  اجــل  مــن  خاصــًا  قانوًنــا  اعتمــاد 
هــذا التكتــل، يحدد بــه متطلبــات جديدة 
التــي  واالنتهــاكات  الوســطاء  لتجنــب 

ولجعــل  الخضــار،  أســواق  فــي  تحــدث 
التجارة متحضرة، ولمساعدة تجار الجملة في العثور على عمالء ليسوا في المركز، ولكن في حدود موسكو، 
لتقديــم كميــات صغيــرة مــن المنتجات مباشــرة إلى أســواق ومطاعــم موســكو، ونأمل أن تكون هــذه تجربة 

أولى جيدة.

صورة 19: جانب من احتفال افتتاح الجناح فلسطين في مدينة الطعام في موسكو
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شــاركت ســبع شــركات فلســطينية تمثــل قطــاع 
ومســتحضرات  والزراعيــة  الغذائيــة  المنتجــات 
فــي  المشــاركة  الشــركات  التجميــل، حيــث تمتــاز 
الجنــاح بــان لهــا قــدرة تنافســية عاليــة، فمنتجاتهــا 
حيــث  مــن  الروســي  الســوق  ومتطلبــات  تتوائــم 
علــى  قــدرة  ولهــا  النوعيــة  المواصفــات،  الجــودة، 
التنافس في األسعار أيضا. كما يمثل هذا المعرض 
نافذة الختراق الســوق الروســي واألســواق المجاورة 
ويســاهم في زيــادة التبادل التجاري بين فلســطين 
و روســيا. كمــا ان هــدف الجنــاح  الفلســطيني هــو 
توفيــر نافــذة أقــرب للمســتهلك الروســي للتعــرف 
علــى المنتجــات الفلســطينية داخــل روســيا. وفــي 

مقدمتها هذه الشركات.

اتفاقية تعاون اقتصادي بين بال تريد وغرفة تجارة وقطر 

نظــم مركز التجارة الفلســطيني – بال تريد لقاء 
اعمــال فــي دولــة قطــر خــالل شــهر كانــون األول  
بمشــاركة 8 شــركات فلســطينية فــي القطــاع 
الوفــد  وتــرأس  الغذائيــة،  والمنتجــات  الزراعــي 
رئيس مجلس إدارة المركز التجاري الفلســطيني 
السيد عرفات عصفور، وقد استضافت غرفة قطر 
اللقــاء وكان فــي اســتقبالهم الســيد محمد بن 
بن أحمد طوار الكواري النائب األول لرئيس غرفة 
قطــر. واشــار بــن طــوار الــى ان القطــاع الخــاص 
القطــري يفتــح ذراعيه لألشــقاء الفلســطينيين، 
مشــددا على ان رجال االعمــال القطريين لديهم 
رغبــة اكيــدة فــي تفعيــل التعــاون مــع نظرائهم 
بيــن  التجــاري  التبــادل  يعــزز  بمــا  الفلســطينيين 

الجانبين.

صورة 20: السيد عرفات عصفور رئيس مجلس ادارة بال تريد وسعادة سفير 
فلسطين لدى روسيا السيد عبد الحفيظ نوفل يفتتحان الجناح الفلسطيني في 

مدينة  الطاعم  في موسكو
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وجــاءت هــذه الزيــارة بنــاء علــى دراســة أعدها مركــز التجارة الفلســطيني عــن فــرص التصدير للســوق القطري 
بتمويل من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة -  FAO لدراسة فرص تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، 
وبينــت الدراســة وجود فرص تصديريــة عالية وعليه تم ترتيب لقاء اعمال لثمانية شــركات مختصة بالمنتجات 

الزراعية و الغذائية.
 

صورة 21: رئيس مجلس إدارة بال تريد السيد عرفات عصفور والسيد محمد بن طوار النائب األول لرئيس غرفة تجارة قطر و خالل توقيع مذكرة تعاون 

بين بال تريد و غرفة تجارة قطر  في قطر

اهم نتائج لقاء االعمال الفلسطيني القطري:

توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون بين مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد وغرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك لتعزيز   •
التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفلسطيني وتعزيز الشراكة بين الشركات من البلدين.

تفعيــل التبادل التجاري وتأســيس شــراكات قطرية فلســطينية لتصديــر المنتجات الفلســطينية الغذائية   •
إلى قطر. 

عقد أكثر من 54 اجتماع، للشركات مع نظرائهم من الشركات القطرية.  •
توقيع عقود تصدير مع ثالث شركات فلسطينة بقيمة 552 الف دوالر امريكي.   •



2018

68

صورة 23: جانب من لقاء االعمال بين الوفد التجاري الفلسطيني والقطري في غرفة تجارة قطر
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الهدف االستراتيجي الرابع: بناء قدرات مركز التجارة الفلسطيني في 
تقديم الخدمات لتلبية حاجات الشركات وقطاع األعمال

خــالل عــام 2018 واصل مركز التجارة الفلســطيني نســج وبناء العالقات مع المؤسســات المحليــة واإلقليمية 
والدولية وذاك بهدف تحقيق مصالح الشركات الفلسطينية وتطوير أداء المركز لمستويات أعلى، وفتح آفاق 

التعاون الفني مع مؤسسات أخرى، وهنا نذكر أهم ما تم تحقيقه خالل هذا العام 2018. 

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن مركز التجــارة الفلســطيني - بــال تريد ممثــل برئيس مجلــس االدارة الســيد عرفات 
عصفور مع شركة االتصاالت الفلسطينية بال-تل ممثلة بالرئيس التنفيذي السيد عمار العكر وذلك للتعاون 

المشترك من اجل خدمة القطاع الخاص الفلسطيني. 
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صورة 24: السيد عرفات عصفور رئيس مجلس إدارة بال تريد والسيد عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية خالل توقيع

مذكرة تعاون لخدمة القطاع الخاص

وقع مركز التجارة الفلســطيني بال تريد اتفاقية تعاون مع شــركة برافو العتماد فروعها كنقاط بيع لحملة   •
بلــدي أطيــب، ومكنت هذه االتفاقية 25 شــركة وجمعيــة تعاونية في حملة بلدي اطيــب من الدخول الى 

فروع برافو بدون رسوم لمدة عام تقريبا. 
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كما وقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سنيورة لرعاية حملة بلدي اطيب.   •

صورة 25: توقيع مذكرة تفاهم بين بال تريد و شركة برافو العتماد فروعها كنقاط بيع لحملة بلدي اطيب

صورة 26: توقيع مذكرة تفاهم بين بال تريد و شركة سنيورة لرعاية حملة بلدي اطيب
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وقع مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون وبحضور معالي 
الوزير أحمد عســاف المشــرف العام على االعالم الرســمي والســيد عرفات عصفور رئيس مجلس ادارة بال تريد 
حيث وقعوا على اتفاقية تعاون تهدف لتعزيز التعاون الفني والتقني المشترك لخدمة االقتصاد الفلسطيني 

والترويج للمنتج الفلسطيني.

صورة 27 : رئيس مجلس غدارة بال تريد السيد عرفات عصفور ومعالي الوزير احمد عساف المشرف العام على االعالم الرسمي خالل توقيع مذكرة 
تعاون مشترك لتعزيز التعاون الفني لخدمة االقتصاد الفلسطيني
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جائزة ُمصّدر فلسطين لعام 2017
للعــام الثــالث علــى التوالــي نظــم مركز التجارة الفلســطيني - بــال تريد حفــل جائزة مصدر فلســطين للعام 
2017 فــي رام اهلل تحــت رعايــة وبحضــور رئيــس الــوزراء د.رامي حمــداهلل، وممثلين عــن الوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة وشــركات ومؤسســات القطــاع الخــاص ورجــال االعمــال ومنظمات دوليــة وتحت شــعار »نحو بناء 

فلسطين منافسة عالميا«. 

صورة 28 : رئيس مجلس إدارة بال تريد يرحب بدولة رئيس الوزراء والحضور الكريم خالل حفل جائزة مصدر فلسطين لعام 2017

وتحولــت جائــزة مصــدر فلســطين إلــى حــدث وطني محفــز لتمكيــن المنتــج الفلســطيني وتنميــة الصادرات 
الفلسطينية، يكرم بها جملة من مصدري فلسطين من مختلف الفئات والقطاعات، ممن ارتقوا بمنتجاتهم 
وأوصلوهــا إلــى المنافســة مــع األســواق العالميــة واإلقليميــة، وتكمــن أهميــة هــذه الجائــزة فــي تعزيــز ثقافة 
التصديــر ودعــم جهــود تنميــة الصــادرات الفلســطينية وتمكين المنتج الفلســطيني من اســتهداف األســواق 
اإلقليمية والعالمية بشكل استراتيجي، وتساهم جائزة مصدر فلسطين على تسليط الضوء على الشركات 
الفلســطينية ذات القــدرة المتميــزة بالتصديــر، كمــا واصبــح لهــذه الجائــزة قيمــة عاليــة فــي أذهــان الشــركات 
الفلســطينية، ممــا ســاهم في ازدياد عدد الشــركات التي تقدمت للمنافســة على الجائــزة بفئاتها المختلفة، 
فقد تنافست 42 شركة من مختلف القطاعات. وخالل الحفل أعلن رئيس الوزراء جملة من القرارات الحكومية 
التــي تدعــم االقتصــاد والصــادرات ومنها اعتمــاد صورة »عصفور الشــمس« الطيــر الوطني لدولة فلســطين، 

لوضعه كشعار ترويجي للمنتاجات الفلسطينية المصدرة إلى دول العالم. 
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وفازت مجموعة من الشــركات بالجائزة لهذا العام حيث فازت شــركة األرض للمنتوجات الزراعية الفلســطينية 
بجائزة مصدر فلســطين االول العام 2017 باإلضافة لجائزة مصدر فلســطين للعام 2017 عن القطاع الزراعي. 
كما فازت شركة بيت جاال للصناعات الدوائية بجائزة القطاع الصناعي وفندق سان جورج في القدس للقطاع 
السياحي حصلت شركة البشير للتجارة واالستيراد من قطاع غزة على شهادة تقدير ضمن فئة القطاع الزراعي. 
وارتيزانــا للمطــرزات واالشــغال اليدويــة - جائــزة ُمَصــِدر فلســطين للعام 2017 من ســيدات األعمال، والشــركة 
التركية الفلسطينية للصناعات الغذائية -جائزة ُمَصِدر فلسطين الواعد/الطموح للعام 2017، وفازت شركة 
أبو الزلف للتحف الشــرقية - جائزة ُمَصِدر فلســطين للعام 2017 -من الصناعات الحرفية الســياحية- كما تم 

منح شهادة تقدير لشركة البشير للتجارة والتصدير من قطاع غزه، وهي ضمن فئة القطاع الزراعي.
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صورة 29: حفل توزيع جوائز مصدر الفلسطيني لعام 2017
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حملة بلدي اطيب 
للســنة الثانيــة علــى التوالــي نفــذ مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال تريــد وبالشــراكة 
مــع مؤسســة أوكســفام حملــة بلدي أطيــب التي تهــدف زيــادة الوعي لدى المشــتري 
الفلســطيني بجودة المنتج الفلســطيني وتوافره في الســوق الفلســطيني وتشجيع 
شــرائه، وتســتهدف الحملــة فــي مرحلتهــا الحاليــة قطاعــات زراعيــة وغذائيــة كالخضــار 
والفواكــه الطازجة، واألغذية المصنعة ومنتجات االلبان، وتمول هذه الحملة من خالل 
الوكالــة السويســرية للتنميــة والتعاون الدولــي )SDC(، والوكالة الســويدية للتعاون 

 .)DFAT( ووزارة الشؤون الخارجية  والتجارة األسترالية ،)SIDA ( االنمائي الدولي

كما اطلقت حملة بلدي حمالت ترويج وتذوق مختلفة للمنتجات المستهدفة 
مــن خــالل نقــاط البيع بالتعــاون مع جامعــة بيرزيت، مــن خالل تدريــب عدد من 
المتطوعيــن للقيــام بالترويــج، وهدفــت حمــالت التــذوق والترويج الــى تعريف 
جمهور المســتهلكين الفلســطينيين بالمنتجــات المحلية وجودتهــا العالية 
وتحفيزهم لتفضيل المنتج المحلي، وشــملت نقاط البيع فروع سوبر ماركت 
»برافــو« و»الجاردنــز« فــي الضفــة الغربيــة، باإلضافــة الــى ســوبر ماركــت »داون 
تــاون« و»جامبــو« فــي مدينــة بيــت لحــم. وخــالل شــهر  رمضــان كثفــت حملــة 
بلــدي اطيــب جهدهــا  من أجــل توفيــر المنتــج الوطني فــي األســواق المحلية 
الفلســطينية، وكان لــه األولوية في العرض، لمــا لذلك من نتائج مهمة على 
االقتصــاد الوطنــي. هــذا واســتحدثت حملــة »بلــدي اطيــب« نظامــًا الكترونيــًا 
يعمل على تحويل ما يشــتريه الزبائن الى نقاط تســتبدل فيما بعد بقســيمة 
شــراء »كوبون« وخصومــات على منتجات بعض الشــركات. وأكــدت الحملة 
أنها تقدم للزبائن مميزات تشــجيعية من أجل تشجيع اقبال الناس على شراء 

المنتج الوطني المحلي. 

ومــن اهــم إنجــازات الحملــة خــالل عــام 2018، اطالق حملــة بلدي اطيب فــي قطاع غــزة، وتنظيم مشــاركة 10 
شركات وجمعيات في سوق الحرجة بالتعاون مع بلدية رام اهلل بالقـــرب مـــن البلـــدة القديمـــة، ونظم الحدث 
فـــي يـــوم الجمعـــة مـــن كل أســـبوع مـــن 2018/7/20 وحتـــى 2018/9/14، لتعريـــف الجمهـــور الفلسـطيني، 
جميــع  وأبــدى  المدينـــة،  فـــي  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة  الثقافيـــة  الحيـــاة  ولتنشـــيط  الوطنيــة   بالمنتجــات 
المشــاركين ســعادتهم بمســتوى التســويق والترويــج واألدوات التــي تســتخدمها الحملة بالتســويق والترويج 
للمنتجــات المحليــة، وكان لتصميــم الجناح أثــر كبير في ارتفاع اعداد الزوار للجناح مما ســاهم في نجاح عروض 

التذوق والتي حققت العديد من المبيعات قياسية. 
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»الســيدة باكــزة شــواهنة شــاركت فــي ســوق الحرجــة، وقــد أتاحــت لهــا المشــاركة بعــرض 
منتجاتها للتذوق على الزوار، وكان هناك رد فعل إيجابي ورغبة في شــراء العســل، من خالل 
سوق الجمعة )سوق الحرجة( حيث بدأ الناس في تذوق وتجربة منتجاتها ومنهم من قام مرة 
أخرى بشــراء كميات كبيرة منها بســبب الجودة العالية للعســل الذي يتم إنتاجه، خاصًة أن 

هذا العسل يأتي من أزهار األعشاب الطبيعية وحاصل على شهادات جودة فلسطينية.« 

مواقع التواصل االجتماعي

تــم اطــالق حســابات خاصــة بالحملــة علــى مختلــف مواقــع التواصــل 
االجتماعــي )Facebook, Instagram & Youtube( مــن اجــل الوصــول 
الى اكبر شــريحة ممكنة من الجمهور المســتهدف ومن اجل استخدام 
هــذه المنصــات للترويــج للحملــة والمنتجــات المشــاركة ووصــل عــدد 
المشــاركين فــي نهايــة عــام 2018 الــى اكثر مــن 140 الــف متابع على 
صفحــات التواصــل االجتماعــي المختلفة أي ما يقــارب 95% من العدد 
المســتهدف خالل الســنة األولى من الحملة. وهذا مؤشــر إيجابي على 
ان المعلومــات حــول جــودة المنتجــات الفلســطينية لهــا صــدى لــدى 

شريحة كبيرة من الفلسطينيين.
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شكر وتقدير للمتبرعين لشراء المقر الجديد
لمركز التجارة الفلسطيني – بال تريد

يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة مركــز التجــارة الفلســطيني - بــال تريــد بجزيــل الشــكر والتقدير مــن رجال 
وسيدات االعمال والمؤسسات على مساهمتهم الكريمة ودعمهم المتواصل ومؤازرتهم وتبرعهم السخي 
لشراء وتجهيز المقر الجديد لمركز التجارة الفلسطيني – المؤسسة الوطنية لتنمية وتطوير وترويج الصادرات.

 
 الجهة المتبرعة   

السادة بنك فلسطين1
السادة شركة اإلتصاالت الفلسطينية2
السادة شركة مؤسسة فلسطين للتنمية - صندوق اإلستثمار3
 السادة البنك العربي4
السادة شركة السيل للمقاوالت والتجارة ذ.م.م - قطر 5
السيد سمير عثمان حليلة 6
السادة شركة نصار ستون لإلستثمار والتعهدات العامة 7
السادة شركة باديكو القابضة 8
السادة شركة الرواد لإلستثمار الزراعي والتجارة الدولية9

السادة شركة بيرزيت لألدوية10
السادة شركة دواجن فلسطين - عزيزا11
السادة شركة مصنع بوظة األرز12
السادة شركة صفد للهندسة واإللكترونيات13
السادة المستشفى اإلستشاري العربي 14
السيد عرفات عصفور15
السادة شركة حيفا للتسويق الزراعي16
السادة شركة الحجاز للشكوالتة 17
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السادة شركة طيبات اإلمارات للتسويق 18
السادة شركة األرض للمنتجات الزراعية 19
السادة شركة الياسمين للحلويات20
السادة شركة أمالح الضفة الغربية21
السادة شركة ايجلفليكس ابريسيف 22
السادة شركة سنقرط القابضة 23

السادة شركة سهم لإلستثمار واألوراق المالية24

السادة شركة مطاحن بن الرشيد25

السادة شركة نيروخ لصناعة القبانات والموازين واألثاث المعدني26

السادة شركة العنان للمحاجر والمناشر 27

السادة شركة فندق الكرمل 28

السادة الشركة التركية الفلسطينية للصناعات الغذائية - زيتا29

السادة شركة السالم للتجارة 30

السادة شركة دارا للمقاوالت31

السادة شركة الجبريني لأللبان والمنتجات الغذائية32

السادة شركه المشروبات الوطنيه - كوكاكوال33

السيد إياد جودة34

السادة شركة المصنوعات الورقية35

السادة شركة سوبر نمر الصناعية االستثمارية36

السادة شركة مطاحن الدقيق االوروبية  الحديثة37

السادة شركة قطاف لالستثمار والتسويق38

وبهذه المناســبة نتمنى على األخوة رجال وســيدات االعمال الذين لم يتبرعوا ونناشــدهم الستكمال المهمة 
حسب اإلمكانيات المتاحة لديهم.
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التقرير المالي
مركز التجارة الفلسطيني )بال تريد(

رام اهلل - فلسطين

القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية
في 31 كانون األول 2018



2018

82

مركز التجارة الفلسطيني )بالتريد(
رام اهلل - فلسطين

المحتوى

تقرير مدقق الحسابات المستقل
قائمة المركز المالي

قائمة التغيرات في صافي الموجودات
قائمة التدفقات النقدية

إيضاحات حول القوائم المالية

الصفحة
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www.paltrade.org



ا�دارة العامة، مكتب رام ا�
،Mall of Palestine2 البيرة - عمارة

بجانب بالزا مول -  ط5
ص.ب 833 رام ا�، فلسطين

هاتف: 8383 242 2 970+
فاكس: 2519 242 2 970+

مكتب غزة
عمارة  غازي الشوا ، ط5

ص.ب. 5180، شارع الوحدة ، غزة
هاتف: 2833539 8 970+

فاكس: 2833549 8 970+

www.paltrade.org       info@paltrade.org


