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كلمة رئيس مجلس ا�دراة

حضرات السيدات و السادة أعضاء الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني-بال تريد المحترمات و المحترمين 

با�صالــة عــن نفســي وبالنيابــــة عــــن أعضــــاء مجلــس ا�دارة، يســــرني أن اضــع بيــن ايديكــم التقريــر الســــنوي لمركــــز التجارة 
الفلســــطيني- بــال تريــد للســــنة المنتهيــة 31 ديســــمبر 2019، والــذي يعكــس كافــة ا�نجــازات التــي حققهــا المركــز 
فــي ضــوء الخطــة ا�ســتراتيجية التــي تــم إعدادهــا للفتــرة 2014 وحتــى عــام 2019 إســتنادا الــى ا�ســتراتيجية الوطنيــة 
للتصديــر، مــع التركيــز علــى تعزيــز إقبــال المصدريــن علــى خدمــات التصديــر وتعظيــم ا�ســتفادة قــدر ا�مــكان مــن المــوارد 

المتاحــة بهــدف المســاهمة المباشــرة فــي الصــادرات الفلســطينية.

وقــد تميــزت انشــطة العــام 2019 بتنوعهــا وشــمولها لمعظــم القطاعــات االقتصاديــة علــى مســتوى الوطن، وســاهمت 
التــوازن  3% ضمــن ســعي المركــز �حــداث تــوازن فــي التمثيــل القطاعــي، وكذلــك  فــي جــذب اعضــاء جــدد بنســبة 

الجغرافــي قــدر ا�مــكان وفــق ا�ولويــات فــي المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة.

ا�خوات وا�خوة 

ا�مريكيــة  ا�دارة  منهــا وقــف  والتــي  باالهتمــام،  جديــرة  وسياســية  اقتصاديــة  تطــورات  الفلســطينية  الســاحة  شــهدت 
اثــر  أولويــات المموليــن، وقــد  فــي  الســريع  التمويــل بشــكل عــام والتغيــر  الفلســطينية، وشــح  مســاعداتها للســلطة 
ذلــك بشــكل مباشــر علــى حجــم التمويــل الموجــه لخدمــة الصــادرات الفلســطينية، ومــن جانــب آخــر فــإن جــزءاً ممــا 
ُحظــي بــه القطــاع الخــاص مــن تمويــل لــم يكــن مرتبــط بأولوياتنــا وهــذه دعــوة لكافــة المموليــن أن يتــم ا�خــذ بعيــن 
االعتبــار أولوياتنــا الوطنيــة االقتصاديــة ا�مــر الــذي ســينعكس مباشــرة علــى النمــو االقتصــادي، إضافــة إلــى ذلــك العديــد 
ــة  ــدرة المالي ــى الق ــاص وعل ــاع الخ ــى القط ــا عل ــالل وتداعياته ــع ا�حت ــة م ــة المقاص ــا أزم ــن ابرزه ــرى وم ــات ا�خ ــن التحدي م
للحكومــة الفلســطينية، وكذلــك انطــالق أعمــال ورشــة البحريــن االقتصاديــة ورشــة «الســالم مــن أجــل ا�زدهــار» التــي 
ناقشــت الشــق ا�قتصــادي لخطــة الســالم فــي الشــرق ا�وســط والتــي قوبلــت بمقاطعــة فلســطينية واضحــة نظــرا 
لمضمونهــا، ومــن جانــب آخــر متفائــل والمتمثــل فــي تشــكيل الحكومــة الفلســطينية الجديــدة برئاســة د. محمــد شــتيه 
وإهتمامــه فــي القطــاع الخــاص والصــادرات الفلســطينية وا�ســتثمار علــى وجــه الخصــوص، آمليــن التوفيــق لهــم فــي 
خدمــة الوطــن وخلــق نقطــة تحــول فــي التركيــز علــى القــدرات الفلســطينية ا�نتاجيــة والتصديريــة، ولعــل مهمــة تنميــة 
الصــادرات وتشــجيع االســتثمار فــي كل أحوالهــا هــي مهمــة ليســت ســهلة وتعتبــر ركيــزة اساســية تعتمــد عليهــا الــدول فــي 

التنميــة االقتصاديــة، 



ولفلســطين خصوصيــة فــي هــذا المجــال تتمثــل فــي رســالة يجــب أن تصــل إلــى العالــم، مضمونهــا... صمــود الُمصــدر 
الفلســطيني ونـــــجاحه فــي ظــل مــا يفرضــه االحتــالل مــن معيقــات وصعوبــات وتحديــات، ومــا حققــه مــن نجاحــات تمثلــت 
فــي منتجــات عاليــة الجــودة وإختــراق ¦ســواق ذات تنافســية عاليــة، فخلــف النشــاط التصديــري حكايــة ال يدركهــا الجميــع، 
تقتضــي منــا تشــجيع الشــركات غيــر المصــدرة مــن مختلــف القطاعــات بالتفكيــر جديــا فــي التوجــه لªســواق الخارجيــة رغــم 
التحديــات. وفــي هــذا الخصــوص اســتمر المركــز بتطويــر جائــزة المصــدر الفلســطيني كأحــد ا¦نشــطة الوطنيــة والتــي 
حظيــت بإهتمــام واســع علــى كافــة ا¦صعــدة وكانــت ايضــا بمثابــة اداة توعويــة فريــدة وشــيقة لغيــر المصدريــن و تكريــم 
المميزيــن فــي النشــاط التصديــري. الــى جانــب مــا يقدمــه المركــز للمصدريــن الجــدد والفاعليــن وفــق ا¶مكانيــات المتاحــة.

السيدات والسادة،،

ركــز المركــز عــل مواكبــة التطــورات وعكــس ذلــك علــى أنشــطته للعــام 2019، فقــد عــزز التوجه نحــو الممارســات الخضراء 
وكذلــك المســاهمة الفاعلــة فــي برامــج تغيــر المنــاخ وبالطبــع المســاهمة المســتمرة فــي تطويــر السياســات وتحديــد 
ا¦ولويــات ذات العالقــة ببيئــة ا¦عمــال، و المشــاركة الفاعلــة فــي المعــارض العالميــة المتخصصــة ولقــاءات ا¦عمــال 
والمعلومــات التجاريــة، كمــا نؤكــد أن كل ذلــك يتــم حســب القــدرات الماليــة المتاحــة وأن النجــاح مؤشــر ســاطع علــى 
أهميــة توفيــر الدعــم المســتمر والمتخصــص لهــذه ا¦نشــطة ونرجــو أن يــدرج ذلــك علــى أجنــدة الحكومــة الجديــدة ويصبــح 
أحــد ا¦ولويــات، وهــي أيضــا دعــوة لكافــة المموليــن أن يتــم ا¦خــذ بعيــن االعتبــار أولوياتنــا الوطنيــة االقتصاديــة ا¦مــر الــذي 

ســينعكس مباشــرة علــى النمــو االقتصــادي. 

لقــد واجــه مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال تريــد العديــد مــن التحديــات والصعوبــات خــالل مســيرته التــي امتــدت ¦كثــر 
ــر الدعــم الــالزم لبرامــج ترويــج وتنميــة الصــادرات، حيــث  مــن عشــرين عامــا، ومــن أهــم تلــك المعيقــات والصعوبــات توفي
يشــهد الواقــع تغيــرات انعكســت علــى أولويــات العديــد مــن المموليــن، وقــد أثــر ذلــك بشــكل مباشــر علــى حجــم التمويــل 
الموجــه لخدمــة الصــادرات الفلســطينية، ومــن جانــب آخــر فــإن جــزءاً ممــا ُحظــي بــه القطــاع الخــاص مــن تمويــل لــم يكــن 
ــذي  ــر ال ــة ا¦م ــة االقتصادي ــا الوطني ــار أولوياتن ــن االعتب ــذ بعي ــم ا¦خ ــن أن يت ــة الممولي ــوة لكاف ــذه دع ــا وه ــط بأولوياتن مرتب

ســينعكس مباشــرة علــى النمــو االقتصــادي. 

وأخيــرا، أتوجــه بالشــكر إلــى كل مــن ســاهم فــي تنميــة صادراتنــا، وللمصــدر الفلســطيني الــذي يســتحق التقديــر، كمــا 
باقتصادنــا  للنهــوض  المتواصلــة  جهودهــا  علــى  الفلســطينية  الحكومــة  طــرف  الكبيــر مــن  االهتمــام  علــى  وأثنــي 
الفلســطيني، والشــكر موصــول لكافــة المانحيــن والشــركاء مــن القطاعيــن العــام والخــاص و أيضــا فريــق العمــل فــي 
المركــز علــى تفانيــه والتزامــه. وأؤكــد لكــم توجهنــا المســتمر لتحقيــق ا¦فضــل للقطــاع الخــاص الفلســطيني مــن خــالل 

تعاونكــم وجهودكــم ودعمكــم.

عرفات عصفور
رئيس مجلس ا¶دارة
31/12/2019



       

كلمة الرئيس التنفيذي 

السادة أعضاء الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني – بال تريد، 

السادة أعضاء مجلس إدارة المركز

السيدات و السادة،

يحــرص مركــز التجــارة الفلســطيني دومــا علــى العمل بشــكل تشــاركي مع كافــة الجهات ذات العالقــة من القطاعين العــام والخاص، 
آخــذا با�عتبــار كافــة المســتجدات والتطــورات علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي، وقــد تميــز العــام 2019 بمرونــة فــي التفاعــل مــع 
كافــة المعطيــات آخــذا با�عتبــار التركيــز اكثــر علــى خدمــة ا�عضــاء وتحديــدا فيمــا يتعلــق بالنشــاطات الترويجيــة والمعلومــات التجاريــة 
وبنــاء قــدرات المصدريــن، وســاهم عبــر الشــراكة مــع مؤسســات القطــاع العــام ومؤسســات القطــاع الخــاص فــي المحاولــة الحثيثــة 

لتحســين بيئــة االعمــال لقطــاع الصــادرات. 

عمــل المركــز علــى تعزيــز المســاهمة فــي التحــول للممارســات ا�نتاجيــة والتصديريــة الخضــراء ســواء علــى صعيــد المشــروع القائــم 
و/ أو المشــاركة الفاعلــة فــي اللجــان الوطنيــة وفــرق العمــل الخاصــة بتغيــر المنــاخ فقــد ســاهم فــي بنــاء الخارطــة التكنولوجيــة لتغيــر 
المنــاخ، واســتمر بالعمــل علــى السياســات الدعمــة لذلــك، بمــا يشــمل دوره فــي المجلــس الفلســطيني للصــادرات كــون المركــز 
يقــود بــدوره ســكرتاريا المجلــس، وكان المبــادر فــي كثيــر مــن التدخــالت علــى المســتوى الوطنــي والتــي منهــا خلــق هويــة للصــادرات 
ــات  ــق بالصناع ــا يتعل ــك م ــوزراء، وكذل ــس ال ــن مجل ــا م ــركاء �عتماده ــع الش ــعي م ــر، والس ــدة للتصدي ــذة الموح ــطينية والناف الفلس
الحرفيــة والقطــاع الســياحي وغيرهــا مــن القضايــا، كمــا كان للمركــز الــدور الريــادي المبــادر فــي تنشــيط العالقــات التجاريــة مــع بعــض 
الــدول مثــل أندونيســا فــي محاولــة لبنــاء القاعــدة ا�ساســية لذلك،وكذلــك بتعزيــز التعــاون الفلســطيني ا�ردنــي بمــا يعــزز تنافســية 

المنتجــات الفلســطيني أكثــر فــي الســوق ا�ردنــي.

 



وبطبيعــة الحــال إســتمر المركــز بفاعليــة فــي تحقيــق إنجازاتــه علــى صعيــد الترويــج للصــادرات ومــن أهــم نتائــج ا�حــداث التجاريــة خــالل 
عــام 2019، تنظيمــه لعشــرون - حــدث تجــاري مــن أصــل خمســة عشــر - حــدث تجــاري مســتهدف خــالل عــام 2019، كمــا تمكــن المركــز 
ــة 120 مشــاركة أي مــا  ــة وبلــغ عــدد المشــاركات فــي الفعاليــات التجاري ــر مــن المشــاركات فــي االحــداث التجاري مــن تحقيــق عــدد كبي
يقــارب حوالــي 120% مــن العــدد المســتهدف. وهــذا دليــل علــى أن قيمــة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل مركــز التجــارة الفلســطيني 
بــال تريــد فــي تحســن مســتمر وضمــن التوجــه االســتراتيجي الــذي يخــدم مصالــح الشــركات الفلســطينية ويحقــق غايــات اختــراق 
ا�ســواق المســتهدفة نظــرا الرتفــاع وثبــات نســبة مشــاركة الشــركات فــي ا�حــداث التجاريــة علــى مــدار الســنوات الخمســة المنصرمــة، 
وكأحــد أهــم النجاحــات هو-حصــول شــركة بالوليــا للمكمــالت الغذائيــة علــى جائــزة المنتــج ا�كثــر إبداعــًا لعــام 2019 فــي معــرض 
حــالل ماليزيــا مــن بيــن ألــف شــركة مــن أربعيــن دولــة شــاركت فــي معــرض حــالل الدولــي -2019 الــذي أقيــم فــي العاصمــة الماليزيــة 
ــد مــن الــدول الغربيــة  كوااللمبــور، وذلــك عــن منتجهــا بالوليــف المســتخلص مــن ورق الزيتــون، متفوقــة بذلــك علــى منتجــات العدي

المتقدمــة والمشــاركة فــي المعــرض.

إســتكماال لمســيرة النجــاح بتنميــة الصــادرات الفلســطينية، وللســنة الرابعــة علــى التوالــي واصــل مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال 
تريــد تحديــث جائــزة مصــدر فلســطين، وصــوال لمرحلتهــا الرابعــة، فقــد شــهدت هــذه المرحلــة شــراكة كاملــة مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي، 
بدايــة مــن إطــالق الجائــزة عبــر المؤتمــر الصحفــي وصــوًال الــى حفــل جائــزة المصــدر، وقــد أصبــح هــذا النشــاط حــدث وطنــي يــدرج كل 
عــام علــى أجنــدة دولــة رئيــس الــوزراء لمــا لــه مــن اهميــة فــي تكريــم المصدريــن المميزيــن وتشــجيع ودعــم صغــار المصدريــن وتشــجيع 

غيــر المصدريــن فــي التفكيــر جديــا فــي التوجــه لÇســواق الخارجيــة.

أمــا علــى صعيــد المعلومــات التجاريــة وبنــاء قــدرات الشــركات الفلســطينية المصــدرة، فقــد اســتمر العمــل بشــكل متواصــل ونوعــي 
علــى توفيــر المعلومــات والتقاريــر المطلوبــة حــول ا�ســواق المســتهدفة، وكذلــك الحــال تــم العمــل علــى تحديــد إحتياجــات العديــد 

مــن الشــركات بإســتخدام ا�دوات المتخصصــة فــي هــذا الشــأن وصــوال الــى بنــاء خطــط عمــل للمراحــل القادمــة لهــذه الشــركات.

2019 فــي ترويجــه للمنتــج الوطنــي، فقــد حــرص المركــز علــى تعزيــز ثقــة  ومــن الجديــر بالذكــر أن المركــز كان فاعــال فــي العــام 
المســتهلك الفلســطيني بالمنتــج الوطنــي، لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي بنــاء أرضيــة مســاندة للصــادرات الفلســطينية مــن خــالل تعزيــز 
إيمــان المواطــن بالقــدرات الفلســطينية وكذلــك تشــجيع الســياح الوافديــن Ìســتهالك المنتجــات الفلســطينية ا�مــر الــذي يعتبــر 

ترويــج عالمــي غيــر مباشــر.

وفــي الختــام، ننتهــز هــذه الفرصــة لنثمــن عاليــا جهــود كل مــن ســاند المركــز مــن القطاعيــن العــام والخــاص ومــن الجهــات المانحــة 
وكافــة الداعميــن، كمــا أتوجــه بالشــكر لفريــق العمــل فــي بــال تريــد علــى ثقتهــم العاليــة ووالئهــم الدائــم، ولمــا أظهــروه مــن تفانــي 

وإخــالص فــي العمــل.

محمد نسيبه
الرئيسالتنفيذي
31/12/2019
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السيد عرفات عصفور
رئيس مجلس ا�دارة

السيد فؤاد النجاب
أمين الصندوق

السيد سمير حليلة
أمين سر مجلس ا�دارة

السيدة منى الغاليني
عضو مجلس إدارة

السيد زياد الجبريني
عضو مجلس إدارة

الدكتور فؤاد عودة
عضو مجلس إدارة

السيد وضاح بسيسو
عضو مجلس إدارة

السيد حسين حجازي
عضو مجلس إدارة

السيد عبد الرحمن الحجاوي
عضو مجلس إدارة

السيد نافذ نيروخ
عضو مجلس إدارة

السيد نسيم نور
عضو مجلس إدارة
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االتجاه
االستراتيجي
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تأّســس مركــز التجــارة الفلســطيني بــال تريــد عــام 1998 وهــو مؤسســة غيــر ربحيــة تتمثــل مهمــة الرئيســية فــي « قيــادة 

مســيرة تنميــة الصــادرات الفلســطينية والمســاهمة بفاعليــة فــي تحقيــق تنميــة مســتدامة لالقتصــاد الوطنــي»،. إن مركــز 

التجــارة الفلســطيني-بال تريــد وبصفتــه المؤسســة الوطنيــة لتنميــة الصــادرات الفلســطينية يعمــل بالشــراكة الكاملــة 

مــع مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص والهيئــات الدوليــة وكافــة الجهــات ذات العالقــة مــن أجــل خلــق تأثيــر إيجابــي 

علــى ا®داء التجــاري واالقتصــادي الفلســطيني مــن خــالل مــا يقــوم بــه مــن نشــاطات اقتصاديــة علــى المســتويين المحلــي 

والدولــي 

وحتــى يســتمر مركــز التجــارة الفلســطيني بنفــس ا²تجــاه وتحقيــق ا®هــداف االســتراتيجية علــى مســتوى المركــز وعلــى 

مســتوى االســتراتيجية الوطنيــة للتصديــر، قــام المركــز بوضــع خطــة اســتراتيجية قصيــرة ا®مــد تمتــد مــن عــام 2014 وحتــى 

عــام 2019، ركــزت هــذه االســتراتيجية علــى رســالة مركــز التجــارة الفلســطيني ووظيفتــه ا®ساســية والعمليــات التــي يقــوم 

بهــا بهــدف تنميــة الصــادرات، وتنويعهــا مــن خــالل القنــوات المختلفــة والمتوفــرة للصــادرات الفلســطينية فــي ا®ســواق 

العالميــة، وتعــد االســتراتيجية نقلــة واضحــة نحــو تعزيــز ا²قبــال علــى خدمــات التصديــر مــن قبــل المّصدريــن المســتفيدين 

مــن المــوارد المتاحــة مــع وجــود أولويــة تُعطــى إلــى العمــل مــع قطــاع ا®عمــال الفلســطيني، والشــركات التــي تســعى 

لتطويــر وتنميــة صادراتهــا ل«ســواق العالميــة.

تتمثل في «اقتصاد فلسطيني تقوده صادرات منافسة عالميًا» 

رؤية المركز

قيادة تحقيق تنمية مستدامة للصادرات الفلسطينية

المهمة الرئيسية
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المبادئ والقيم

 يلتزم مركز التجارة الفلسطيني بمبدأ سيادة القانون ولن 
يتعاطى/ تتساهل مع أي ممارسات غير قانونية من قبل ا عضاء 

والمستفيدين من خدمات المؤسسة ومزودي الخدمات 
والشركات التي تستغل عمالة ا طفال.

النزاهة

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 االجتماعي في هيكلية 
المركز الداخلية والنشاطات والبرامج الخارجية. 

المساواة

مركز التجارة الفلسطيني سيقدر ويلتزم بمبدأ التعامل الصادق في 
كافة تعامالته وسيعمل على تعزيز سمعة المركز كمؤسسة تروج 

 فضل الممارسات في إدارة ا عمال وفي ا°ستمرارية والدقة في 
تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين.

القيادة

سيتم التعرف واالعتراف بخدمات المركز على المستوى الوطني 
والدولي كمثال  فضل الممارسات.

جودة و
مستوى الخدمات

سيعمل المركز على ضمان إدراك الموظفين العاملين في المركز 
والمستفيدين من خدماته  همية التنمية البيئية المستدامة 

والعمل على تحديد الفرص التصديرية في هذا السياق.
االستدامة
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ا�هداف االستراتيجية الرئيسية 

حشد التأييد لخلق بيئة داعمة للمصّدرين على 
المستوى المحلي والدولي

ايجاد فرص تصديرية وتطويرها لتصبح فرص دائمة 
للتصدير.

تقديم خدمات تعمل على تعزيز القدرة التنافسية 
وتنويع الصادرات للشركات المصّدرة وذات القدرة 

التصديرية.
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الجمعية العمومية

ــد بنســبة 3% عــن العــام الســابق ليصــل عــدد ا�عضــاء الــى 223 عضــواً،  ــال تري ــالل العــام 2019 ارتفــع عــدد أعضــاء ب خ

والتمثيــل البيانــي أدنــاه يوضــح توزيــع ا�عضــاء فــي مختلــف محافظــات الوطــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث 

تركــز وجــود ا�عضــاء فــي محافظــة الخليــل ومحافظــة بيــت لحــم، أمــا فــي الوســط فتركــز عــدد ا�عضــاء مــن محافظــة 

رام اهللا مــع تمثيــل بســيط محافظــة القــدس. وكان الحــظ ا�وفــر لمحافظــة نابلــس باحتضــان أكبــر عــدد مــن أعضــاء 

المحافظــات الشــمالية مــع تمثيــل طفيــف لباقــي محافظــات الشــمال وهــي طولكــرم وقلقيليــة وجنيــن وســلفيت أمــا 

ــاء. ــل ا�عض ــن مجم ــبته 23% م ــا نس ــاك م ــزة فهن ــاع غ ــي قط ف

قلقيلية

طولكرم

جنين

نابلس
سلفيت

رام اهللا

الخليلبيت لحمالقدس

%10

%22

%13 %1
أريحا
%4

%26

%1
%12

%4

طوباس
%2

%1

%4

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

امــا علــى صعيــد ا�نشــطة االقتصاديــة التــي تُعنــى بهــا اســتراتيجية بــال تريــد، فهــي متنوعــة ومختلفــة شــملت معظــم 

القطاعــات االقتصاديــة علــى مســتوى الوطــن، وبحســب مــا نصــت عليــه ا�ســتراتيجية الوطنيــة للتصديــر، فــإن المركــز 

ــوازن بالتمثيــل القطاعــي، يوضــح الرســم  يســعى بشــكل مســتمر لضــم أعضــاء جــدد مــن كافــة القطاعــات ليشــكل ت

البيانــي أدنــاه توزيــع أعضــاء مركــز التجــارة الفلســطيني حســب القطاعــات االقتصاديــة، مــع تركيــز واضــح علــى قطــاع 

ــر. ــة الحج ــم صناع ــن ث ــون) وم ــت لزيت ــور وزي ــي ( التم ــع الزراع ــه التصني ــة يلي ــات الغذائي الصناع

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

 احيرا

 ليلخلا

 سدقلا

 محل تيب

 نينج

 هللا مار

 تيفلس
سابوط  

 مركلوط

 ةزغ عاطق

 ةيليقلق

 سلبان

 ةيرامثتسا
 تالواقمو تاءاشنا

 نئادلو ةيكيتسالب
 ةراجت
 نوتيز تيزو رومت يعارز عينصت

 تالاصتاو ايجولونكت
  ةيبساحمو ةيراجت تاراشتساو ةينالعاو ةيتسجول تامدخ
 ةحايس

 جاجزو   ةيفرح تاعانص
 تابورشمو ةيئاذغ تاعانص
 ةيندعم تاعانص

 ةيقرو تاعانص
 تاثالا ةعانص
 دولجلاو ةيذح�ا ةعانص

 ماخرلاو رجحلا ةعانص
 ليمجت تارضحتسمو ةيئاود ةعانص
 تارهوجمو ةغايص

 نيماتو ةيفرصمو ةيلام
 سبالمو جيسن
 سبالمو جيسن
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أهمية الصادرات 

إن أهميــة الصــادرات تكمــن فــي أنهــا رافــداً اساســيًا مــن روافــد االقتصــاد الوطنــي، فالصــادرات تشــكل مصــدراً مــن مصــادر 

الدخــل القومــي كونهــا تعــود بالفوائــد الجمــة للدولــة ولقطاعاتهــا مــن خــالل مســاهمتها فــي توفيــر العمــالت الصعبــة 

وزيــادة ايــرادات الشــركات الفلســطينية كمــا تلعــب الصــادرات دور مهــم فــي خفــض نســبة البطالــة والفقــر مــن خــالل زيــادة 

حجــم التوظيــف والتشــغيل لــدى الشــركات المصــّدرة وزيــادة ا�يــدي العاملــة إضافــة الــى نقــل الخبــرات والمعرفــة نتيجــة 

ا»حتــكاك مــع العالــم هــذا مــن جانــب، وتعزيــز تواجــد فلســطين علــى الخارطــة العالميــة وكذلــك فــي التعريــف بفلســطين 

أو قدراتهــا ا»نتاجيــة ا�مــر الــذي يحمــل ايضــا رســالة سياســية مســاندة مــن جانــب آخــر، 
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إن زيــادة الصــادرات تكــون مــن خــالل ا�ربعــة آليــات التاليــة وربطهــا بعناصــر تنافســية ا�نتــاج CTQQ ومــا يدعــم ذلــك مــن 

سياســات ذات عالقــة وعالقــات تجاريــة مــع ا�ســواق المســتهدفة.

(Cost, Time, Quality, and Quantity) رسم بياني 3 : مخطط يوضح عناصر التنافسية

CTQQ

إيجاد مصدرين جدد وبالتالي
 زيادة عدد المصدرين 

فتح أسواق جديدة إضافية
 للصادرات الحالية 

تعزيز تنافسية الصادرات الحالية
في ا�سواق المستهدفة حاليا 

إنتاج منتجات تصديرية
 جديدة وفتح اسواق لها 

زيادة إنتاج المنتجات الحالية
والجديدة من خالل ا�ستثمار 
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أداء الصادرات الفلسطيني خالل عام 2019 
أشــارت التقديــرات ا�وليــة إلــى حــدوث نمــو فــي الناتــج المحلــي ا�جمالــي فــي فلســطين عــام  2019ليصــل إلــى%0.5  

مقارنــة مــع عــام 2018 با�ســعار الجاريــة، حيــث ارتفــع فــي الضفــة الغربيــة بنســبة 10% مقابــل تحســن طفيــف 1.3% فــي 

قطــاع غــزة خــالل العــام 2019 مقارنــة بالعــام 2018. 

2019 كمــا  للعــام  فــي  الفلســطينية  الصــادرات  فــي حجــم  النمــو  انخفــاض  إلــى  ا�وليــة  البيانــات ا�حصائيــة  وتشــير 

الصــادرات  إجمالــي  وصــل  فقــد  الفلســطيني،  ل¨حصــاء  المركــزي  الجهــاز  لبيانــات  وفقــًا  الــواردات،  قيمــة  انخفضــت 

الفلســطينية فــي عــام 2019 إلــى 1,068 مليــون دوالر أمريكــي، حيــث انخفضــت بنســبة 7.5% عــن عــام 2018، و أيضــا 

ــالل  ــن خ ــورة م ــة المنش ــة ا�ولي ــر منقح ــات الغي ــير البيان ــرة، وتش ــس الفت ــالل نف ــبة 12% خ ــواردات بنس ــة ال ــت قيم انخفض

الجهــاز المركــزي لالحصــاء الفلســطيني إلــى انخفــاض عجــز الميــزان التجــاري بنســبة 12.5% مقارنــة مــع العــام الســابق 

(انظــر الرســم البيانــي رقــم 3 )، حيــث وصــل العجــز فــي الميــزان التجــاري الســلعي والخدمــي إلــى 4,7 مليــار دوالر أمريكــي 

فــي عــام 2019.

رسم بياني 4 : نتائج صادرات والواردات السلعية الفلسطينية@ المرصودة من عام 2004 إلى عام 2019 @@(االعداد بالمليون)

 المصدر : الجهاز المركزي ل¨حصاء الفلسطيني 2020. إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة. رام اهللا- فلسطين.

(@): البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل ا�سرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 1967.

(@@) : بيانات العام 2019 أولية. 
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كمــا يتضــح أن الصــادرات الفلســطينية مــا زالــت محصــورة فــي تركيزهــا الجغرافــي، حيــث مثلــت إســرائيل 83.7% مــن 

ــن  ــرائيل أو م ــن إس ــطينية م ــواردات الفلس ــا ال ــم (1). أم ــدول رق ــر ج ــام 2018، انظ ــي ع ــطينية ف ــادرات الفلس ــي الص إجمال

خاللهــا فشــكلت حوالــى 55.2% مــن إجمالــي الــواردات الفلســطينية خــالل العــام 2018. 

جدول:مؤشرات الصادرات الفلسطينية المرصودة@ للفترة 2015– 2019، القيمة مليون دوالر أمريكي

2018 2017 2016 2015 المؤشر

1155 1065 926 958 إجمالي الصادرات الفلسطينية
إجمالي الصادرات حسب البلد

967 878.6 771 804 إلى إسرائيل

143.5 141.9 119 121 إلى الدول العربية
44.6 44.9 408 215 إلى باقي دول العالم

إجمالي توزيع الصادرات

740 791.4 691.6 705 وطنية

415 273.5 234.9 253 معاد تصديرها

إجمالي الصادرات حسب المنطقة@

1141.5 1056.5 922.3 953.8 الضفة الغربية

14.1 8.3 4.2 4 قطاع غزة
 

يتضــح مــن الشــكل البيانــي (5) أدنــاه أن مســاهمة الصــادرات فــي الناتــج المحلــي ا±جمالــي لــم تتغيــر كثيــرا عــن 2017 

حيــث انخفضــت الــى 7% فــي عامــي 2018 و 2019 بعــد أن كانــت تتــراوح نســبة مســاهمة الصــادرات فــي الناتــج المحلــي 

ا±جمالــي بيــن 8% عــام 2017. 

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



التقرير السنوي  2019

22

 العجز في الميزان التجاري

تعانــي فلســطين مــن عجــز كبيــر فــي الميــزان التجــاري، ويعــود هــذا العجــز العتمادهــا بشــكل كبيــر علــى الــواردات، فالســوق 

ــن  ــة م ــي مجموع ــوم ف ــود و محك ــن القي ــدد م ــع لع ــر يتب ــوق صغي ــو س ــواق، فه ــن ا�س ــره م ــن غي ــف ع ــطيني يختل الفلس

المعيقــات با�ضافــة �نــه غيــر مســيطر علــى حــدوده، 

إنخفــض العجــر فــي الميــزان التجــاري الســلعي للعــام 2019 بنســبة 12.5% مقارنــة مــع عــام 2018 ووصــل إلــى 4,708 

مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2019. ويعــزى هــذا االنخفــاض فــي قيمــة عجــز الميــزان التجــاري إلــى انخفــاض قيمــة إجمالــي 

الــواردات مــن الســلع بشــكل ملحــوظ مــن 6,539 مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام 2018 الــى 5,776 مليــون دوالر امريكــي 

عــام 2019، مقابــل انخفــاض طفيــف بقيمــة إجمالــي الصــادرات مــن 1,155 مليــون دوالر امريكــي عــام 2018 والى 1,068 

مليــون دوالر امريكــي عــام 2019. وكمــا يتضــح مــن الشــكل أدنــاه، فقــد تفاقمــت قيمــة العجــز فــي الميــزان التجــاري بشــكل 

ملحــوظ خــالل الفتــرة 2012 - 2019 نتيجــة زيــادة قيمــة الــواردات عــن قيمــة الصــادرات.

رسم بياني 5 : نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي ا�جمالي 2007 – 2019

@المصدر جهاز االحصاء الفلسطيني العجز في الميزان التجاري
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رسم بياني 6 : قيمة الواردات والصادرات المرصودة وصافي الميزان السلعي في فلسطين ل�عوام2006-2019  (القيمة بالمليون دوالر) 

التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية
 

مــا زالــت تعتبــر دولــة االحتــالل االســرائيلي الشــريك التجــاري ا�كبــر لدولــة فلســطين، حيــث مثلــت الــواردات مــن الســوق 

ا£ســرائيلي. 55% مــن إجمالــي الــواردات، يليهــا االتحــاد ا�وروبــي (EU28) بنســبة 13% ومــن ثــم تركيــا بنســبة 10% ثــم 

الصيــن بنســبة 6 حيــث ارتفعــت قيمــة الــواردات الكليــة 11.7% عــن 2017، بينمــا ارتفعــت الــواردات مــن الميركســور 

بنســبة مــن 33% بيــن عامــي 2018-2017، يتبعهــا الــواردات مــن GAFTA التــي ارتفعــت نســبة وارداتهــا بقيمــة %19.

عنــد النظــر إلــى التوزيــع الجغرافــي للــواردات الفلســطينية بيــن عامــي 2012 - 2018كمــا هــو موضــح بالشــكل رقــم 

(7) أدنــاه، يتبيــن أن قيمــة الــواردات بشــكل عــام قــد ازدادت مــن 5.8 مليــار دوالر امريكــي فــي عــام 2017 الــى 6.5 مليــار 

دوالر امريكــي عــام 2018. ممــا يعنــي وصــول الــواردات الفلســطينية الــى ذروة جديــدة منــذ عــام 2014 حيــث مثلــت ذروة 

الصــادرات حينهــا 5.6 مليــار دوالر امريكــي.

 يراجتلا نازيملا يف زجعلا تارداصلا تادراولا

@المصدر: جهاز االحصاء الفلسطيني
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رسم بياني 7 : التوزيع الجغرافي للواردات الفلسطينية للفترة 2012 إلى 2018 (القيمة ألف دوالر امريكي)

عنــد النظــر إلــى التوزيــع الجغرافــي للصــادرات الفلســطينية بيــن عامــي 2012-2018نجــد أن الصــادرات الفلســطينية ازدادت بشــكل 

طفيــف مــن 1065 مليــون دوالر امريكــي فــي عــام 2017 الــى 1155 مليــون دوالر امريكــي عــام 2018 حيــث مثــل معــدل نمــو الصــادرات 

بيــن العاميــن 8.4%، رغــم ذلــك مــا زال الســوق ا�ســرائيلي هــو الجهــة ا�ولــى للصــادرات الفلســطينية، حيــث مثلــت نســبة الصــادرات 

للســوق ا�ســرائيلي 84% فــي عــام 2018، بينمــا مثلــت صــادرات فلســطين لــدول لـــ (GAFTA) نســبة 12% ومثــل االتحــاد االوروبــي مــا 

ال يزيــد عــن 1% مــن الصــادرات الكليــة الفلســطينية.

رسم بياني 8 : التوزيع الجغرافي للصادرات الفلسطينية للفترة 2012 إلى 2018 (القيمة ألف دوالر امريكي)
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هيكلية الصادرات من حيث المنتجات لعام 2018

حافظــت دولــة فلســطين علــى أعلــى مســتويات مــن تصديــر الحجــر الفلســطيني لســواق العالميــة خــالل الســنوات 

الماضيــة إذ تجــاوزت حصــة الصــادرات للحجــر 16% مــن الحجــم الكلــي للصــادرات الفلســطينية فــي عــام 2018، يوضــح 

الجــدول رقــم (2) أدنــاه حصــة مجموعــة مــن أكبــر الصــادرات الفلســطينية فــي عــام 2018 و التــي تشــكل 61.8% مــن 

إجمالــي الصــادرات الفلســطينية علمــًا بــأن قيمــة الصــادرات فــي عــام 2018 كانــت 1,155 مليــون دوالر أمريكــي.

جدول 2 : حجم الصادرات حسب توزيع المنتجات وفق نظام (HS4 Code) لعام 2018

المرتبة
رمز النظام 

المنسق 
(HS4 Code)

اسم المنتج
قيمة الصادرات

 (ألف دوالر امريكي)
حصة الصادرات

16802
حجر مشغول، مثل احجار 

البناء، ومصنوعاته
186,941%16.2

4.9%57,025ا¬ثاث وأجزاؤه ا¬خرى29403

33923
الحاويات، والحزم من 

البالستيك
52,956%4.6

41509
زيت الزيتون وجزيئاته، غير 

معدل كيميائيا
44,444%3.8

3.5%41,009فضالت ونفايات حديد57204

3.1%36,128السجائر وغيرها، التبغ وبدالئه62402

2.8%32,732ا¬حذية النسيج76404

89401
المقاعد (باستثناء مقاعد 

طبيب ا¬سنان، الحالقة، الخ 
من الكراسي)

31,959%2.8
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92517

حصى وحصباء وأحجار 
مجروشة أو مكسرة من ا�نواع 

المستعملة عادة للخرسانة 
أو لرصف الطرق أو السكك 

الحديدية أو �نواع الرصف 
ا�خر، حصى الشواطئ وأحجار 

الصوان، وإن كانت معالجة 
بالحرارة؛ حصباء خبث وحصباء 

نفايات صناعية مماثلة

31,020%2.7

100804
التمر والتين وا�ناناس والمانجو 

وا�فوكادو والجوافة
29,716%2.6

2.5%28,637الخيار، طازج أو مبرد110707

2.2%25,967النفايات والخردة والنحاس127404

2.1%24,302المراتب والفراشات139404

الواح خشبية، طبليات صناديق 144415
وقواعد تحميل

15,990%1.4

157604
”قضبان وعيدان، زوايا وأشكال 

خاصة ”“بروفيالت““، من 
ألومنيوم“

15,046%1.3

164011
إطارات خارجية هوائية جديدة، 

من مطاط
14,167%1.2

1.1%12,845المستحضرات الغذائية، متنوعه172106

186908
السيراميك المزجج والبالط، 

وبالط الجدران
11,613%1.0

منتجات نباتية أخرى طازجة أو 190709
مبردة

11,191%1.0

1.0%11,067أدوية203004
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أداء الصادرات في قطاع غزة خالل عام 2019 

واصــل قطــاع غــزة مواجهــة مســتويات مرتفعــة مــن التحديــات االقتصاديــة وتراجــع المؤشــرات العامــة، فقــد ســجل العــام 

أرقامــا ً ومعــدالت اقتصاديــة متواضعــة جــدا وال تعكــس تحســنا علــى ا�عــوام الســابقة مــن حيــث معــدالت البطالــة والفقــر 

التنميــة  باحتياجــات  مقارنــة  حجمهــا  تضــاؤل  التحتيــة  البنيــة  وتــأكل  االقتصــادي  النمــو  معــدالت  وانخفــاض  والكســاد 

والنمــو الســكاني، تشــير المؤشــرات االقتصاديــة لعــام 2019 إلــى ارتفــاع فــي معــدالت الفقــر وانعــدام ا�مــن الغذائــي. 

وانعكــس ذلــك علــى الوضــع االقتصــادي العــام وخاصــة علــى االمــن االقتصــادي والغذائــي حيــث أظهــر تقريــر صــادر عــن 

ا�مــم المتحــدة أن 80% مــن الســكان فــي غــزة يعتمــدوا علــى المســاعدات االنســانية. وبشــكل عــام فقــد اســتقر الناتــج 

المحلــي ا²جمالــي فــي قطــاع غــزة خــالل 2019، حيــث وصلــت نســبة مســاهمة قطــاع غــزة فــي الناتــج المحلــي ا²جمالــي 

حوالــي 17.9% بعــد أن كانــت حصــة القطــاع حوالــي 18.1% مــن الناتــج المحلــي ا²جمالــي لفلســطين فــي 2018، 

بينمــا وصلــت مســاهمة المحافظــات الشــمالية الــى 82% مــن اجمالــي الناتــج المحلــي ممــا يشــكل ثبوتــا فــي النســبة 

ــام 2018. ــة بالع مقارن

وتعتبــر نســبة مســاهمة القطــاع بالناتــج المحلــي متواضعــة جــدا علمــا بانــه يمثــل 40% مــن حجــم الســكان في فلســطين 

ومقارنــة مــع أكبــر حصــة وصــل إليهــا قطــاع غــزة والتــي كانــت فــي عــام 1994 بنســبة بلغــت 37.6%، وجــاء هــذا االنخفــاض 

بســبب اســتمرار القيــود المفروضــة علــى حركــة البضائــع وا�شــخاص، ومنــع القطــاع مــن التصديــر وخاصــة للســلع الزراعيــة 

ذات الميــزة التنافســية العاليــة، والحصــار الخانــق علــى قطــاع غــزة، والحــروب المتكــررة علــى القطــاع والتــي اضعفــت 

القاعــدة ا²نتاجيــة واالســتثمارية وشــلت حركتهــا. 

الناتج المحلي ا�جمالي

ــة بشــكل عــام وانعكــس ذلــك علــى حجــم النمــو االقتصــادي  اتســم العــام 2019 بالركــود وثبــات المعــدالت االقتصادي

ومعدالتــه وتشــير التقديــرات ا�وليــة إلــى ثبــات واســتقرار معــدل نمــو الناتــج المحلــي ا²جمالــي فــي فلســطين عــام 2019 

ليصــل إلــى 0.9% وذلــك مقارنــًة مــع العــام 2018 الــذي بلغــت نســبة النمــو فيــه 1.2%، بالرغــم مــن ا�زمــة الماليــة 

واالقتصاديــة والسياســية التــي شــهدتها فلســطين خــالل العــام 2019، وأدى ذلــك �ن يتراجــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج 

المحلــي ا²جمالــي بنســبة 1.6% عــن العــام 2018، وذلــك نتيجــة النمــو الطبيعــي للســكان بوتيــرة أعلــى مــن نمــو الناتــج 

المحلــي ا²جمالــي.

2,819.4 مليــون  فــي قطــاع غــزة  الثابتــة  2019 با�ســعار  العــام  المحلــي ا²جمالــي خــالل  الناتــج  حيــث بلغــت قيمــة 

دوالر أمريكــي وبلغــت فــي الضفــة الغربيــة 12,945.0 مليــون دوالر أمريكــي، مقارنــة مــع 2,818.9 مليــون دوالر لقطــاع 

غــزة و12,797.3 مليــون دوالر للضفــة الغربيــة للعــام 2018 وكمــا يتضــح مــن الشــكل ادنــاه، حيــن بلــغ الناتــج المحلــي 

15764 مليــون دوالر أمريكــي.  ا²جمالــي لفلســطين 
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رسم بياني 9 :الناتج المحلي ا�جمالي حسب المنطقة، 2015-2019 با�سعار الثابتة: سنة ا�ساس 2015

نصيب الفرد من الناتج المحلي ا�جمالي 

تشــير االحصــاءات الرســمية١ الــى انخفــاض طفيــف فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي ا�جمالــي فــي قطــاع غــزة بنســبة 

3% مقارنــة مــع العــام 2018 ليبلــغ 1416.8 دوالر أمريكــي عــام 2019 مقارنــة مــع 1458.3 دوالر للعــام 2018. بينمــا 

انخفضــت فــي الضفــة الغربيــة بنســبة 1% ليصــل إلــى 4802.5 دوالر أمريكــي مقارنــة مــع 4,854.4 دوالر للعــام 2018، 

بزيــادة 239% عــن نصيــب الفــرد فــي غــزة. أي أن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي ا�جمالــي فــي قطــاع غــزة يمثــل %30 

ــر مــن النســبة التــي كانــت عــام 2005 والتــي  فقــط مــن نصيــب الفــرد فــي الضفــة الغربيــة عــام 2019، وهــي اقــل بكثي

بلغــت حينهــا 97.1%. ويمثــل هــذا دليــل واضــح علــى ضعــف النشــاط االقتصــادي فــي غــزة مقارنــة بالضفــة الغربيــة ويعــزى 

ذلــك �ســباب كثيــرة أهمهــا أســباب سياســية تتعلــق بالحصــار ا�ســرائيلي المفــروض إضافــة الــى تــأكل البنيــة االقتصاديــة 

وانخفــاض حجــم انفــاق المســتهلك و زيــادة حجــم االقتصــاد غيــر الرســمي.

1 الجهاز المركزي ل�حصاء الفلسطيني، أداء االقتصاد الفلسطيني, 2019

ةنسلا

 ةزغ عاطق ةيبرغلا ةفضلا نيطسلف
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رسم بياني 10: نصيب الفرد من الناتج المحلي ا�جمالي حسب المنطقة، 2015- 2019 با�سعار الثابتة: سنة ا�ساس

معدالت البطالة

بحســب الجهــاز المركــزي ل�حصــاء الفلســطيني فــان معــدالت البطالــة فــي قطــاع غــزة شــهدت ارتفاعــا طفيفــا حيــث 

بلغــت نســبة البطالــة إلــى 45.1% خــالل عــام 2019 مقارنــة مــع 43.1% خــالل عــام 2017. وبلــغ عــدد العاطليــن عــن 

العمــل أكثــر مــن 215 ألــف شــخص وبحســب تقاريــر البنــك الدولــي فــان معــدالت البطالــة فــي قطــاع غــزة تعتبــر ا�علــى 

عالميــًا. وتشــير احصــاءات ا�مــم المتحــدة إلــى أن معــدل البطالــة فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2019 بلــغ 43% (مقارنــة مــع 

ــع الرابــع مــن عــام 2018)، بواقــع 39.5% بيــن الذكــور مقابــل 63.7% بيــن ا�نــاث. كمــا بلــغ أعلــى معــدل  41% فــي الرب

بطالــة بيــن الشــباب للفئــة العمريــة 24-15 ســنة لــكال الجنســين حيــث بلغــت 67.4%، بواقــع 62.7% بيــن الذكــور 

مقابــل 85.6% بيــن ا�نــاث فــي نفــس الفئــة العمريــة وهــي معــدالت مرتفعــة جــدا بــكل المقاييــس وتؤشــر إلــى حجــم 

االزمــة االقتصاديــة التــي يمــر بهــا القطــاع خاصــة، فيمــا يخــص القطــاع الخــاص باعتبــاره المشــغل ا�كبــر حيــث يقــوم 

بتشــغيل نحــو 63.6%مــن اجمالــي عــدد العامليــن.

ا�نفاق ا�ستهالكي النهائي

سجلت قيمة ا�نفاق ا�ستهالكي النهائي في قطاع غزة انخفاضا نسبته 2% في عام 2019 مقارنة مع عام 2018، 

لتصل إلى 3,414 مليون دوالر أمريكي، أي ما نسبته 120% من قيمة الناتج المحلي ا�جمالي لقطاع غزة.

 ةزغ عاطق ةيبرغلا ةفضلا نيطسلف
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التكوين الرأسمالي ا�جمالي (ا�ستثمار)
سجلت قيمة التكوين الرأسمالي ا�جمالي (ا�ستثمار) في قطاع غزة ارتفاعا نسبته 5.7% في عام 2019 مقارنة مع 

عام 2018، ليصل 440.3 مليون دوالر أمريكي، أي ما نسبته 15.6% من قيمة الناتج المحلي ا�جمالي للقطاع.

ا�دخار
ارتفعت قيمة إجمالي االدخار في قطاع غزة ارتفاعا ملحوظا عام 2019 مقارنة بعام 2018 بنسبة 109.9%، لتصل إلى 

303.9 مليون دوالر أمريكي بالرغم من انخفاض االدخار في الضفة الغربية بنسبة %10.2.

جدول 3: المؤشرات االقتصادية الرئيسية حسب المنطقة، 2015-2019 با¢سعار الثابتة: سنة ا¢ساس 2015 ( القيمة بالمليون دوالر أمريكي)

قطاع غزة
20152016201720182019المؤشر

الناتج المحلي 
ا�جمالي

2,900.13,164.92,921.42,818.92,819.4

االنفاق 
االستهالكي 

النهائي
3,304.43,428.33,243.43,351.03,418.0

التكوين 
الرأسمالي 

ا�جمالي
457.2622.7560.3416.4440.3

صافي الصادرات 
من السلع 
والخدمات

827.1-849.2-927.9-1,016.0-1,054.8-

342.1422.7428.6144.8303.9ا�دخار 

نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

ا�جمالي (دوالر 
أمريكي)

1,628.91,730.81,556.61,458.31,416.8
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حركة المعابر - الواردات و الصادرات

خــالل عــام 2019 لــم تشــهد الحركــة التجاريــة عبــر المعابــر أي تغيــرات علــى الواقــع المفــروض يمكــن أن تســهل الحركــة 

التجاريــة، فكافــة معابــر قطــاع غــزة التجاريــة الرســمية مغلقــة باســتثناء معبــر كــرم أبــو ســالم وهــو الوحيــد الــذي يعمــل 

حتــى اللحظــة وفــق ا�ليــات الســابقة لمــا قبــل الحــرب علــى قطــاع غــزة، فلــم يتغيــر أي شــيء مــن حيــث ســاعات العمــل 

وعــدد الشــاحنات الــواردة، نــوع وكميــة البضائــع الــواردة، أمــا االنخفــاض الــذي حــدث فــي عــدد الشــاحنات الــواردة لقطــاع غزة 

كانــت نتيجــة النخفــاض عــدد الشــاحنات الــواردة للقطــاع الخــاص علــى وجــه الخصــوص مــواد البنــاء نتيجــة لتعثراالقتصــاد 

العــام وضعــف القــوة الشــرائية.

ومــا زالــت القيــود ا³ســرائيلية علــى الحركــة التجاريــة تمنــع دخــول العديــد مــن الســلع والبضائــع والمــواد الخــام والمعــدات 

والماكينــات وعلــى رأســها مــواد البنــاء والتــي تدخــل فقــط بكميــات مقننــة وفــق أليــة إعمــار غــزة ³دخــال مــواد البنــاء 

ــالم  ــو س ــرم أب ــر ك ــر معب ــواردة عب ــاحنات ال ــة الش ــد حرك ــالل رص ــن خ ــكورس، وم ــد – البوس ــة – الحدي ــمنت – الحصم (ا³س

فقــد بلغــت عــدد شــاحنات الــواردة إلــى قطــاع غــزة 95,572 شــاحنة خــالل عــام 2019 مقارنــة 101,088 خــالل عــام 2018 

مــن مختلــف ا�صنــاف المســموح دخولهــا، وبلغــت نســبة االنخفــاض فــي عــدد الشــاحنات الــواردة 5% خــالل عــام 2019، 

وبلــغ متوســط عــدد الشــاحنات اليوميــة الــواردة 442 شــاحنة خــالل عــام 2019 مقارنــة بنحــو 468 شــاحنة خــالل عــام 2018. 

رسم بياني 11: يوضح عدد الشاحنات الواردة الى قطاع غزة من عام 2006 -2019

اش
نح

ة
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وعلــى صعيــد خــروج البضائــع مــن قطــاع غــزة، فقــد بلــغ عــدد الشــاحنات الصــادرة 3146 شــاحنة فــي عــام 2019 إلــى 

أســواق الضفــة الغربيــة وا�ســواق ا�ســرائيلية والخــارج مقابــل 2608 شــاحنة فــي عــام 2018، وهــذا يمثــل 33% مــن عــدد 

ــام 2007. ــار ع ــرض الحص ــل ف ــزة قب ــاع غ ــن قط ــادرة م ــاحنات الص الش

رسم بياني 12 : عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة من عام 1997 -2019

فــي عــام 2019، شــهدت الحركــة التجاريــة الصــادرة تحســنا طفيفــا مقارنــة بعــام 2018، ويعــزى ذلــك الــى ارتفــاع نســبة 

المبيعــات الصــادرة الــى أســواق الضفــة الغربيــة بنســبة 27% عــن العــام 2018 خاصــة المنتجــات الزراعيــة بعــد أن ســمحت 

الســلطات ا�ســرائيلية للقطاعــات الثــالث للتصديــر إلــى ســوق الضفــة بعــد انقطــاع دام نحــو ثمانــي ســنوات، وقــد كانــت 

الســلطات ا�ســرائيلية قــد ســمحت فــي عــام 2015 لبعــض المنتجــات الزراعيــة و ا�ثــاث و المالبــس بتخطــي حــدود قطــاع 

غــزة �ســواق اســرائيل ورغــم كل هــذا بقيــت صــادرات هــذه القطاعــات متواضعــة علــى مــدى الســنوات الماضيــة المنصرمة 

ــف  ــي تكالي ــادة ف ــاتية و زي ــة و سياس ــات اجرائي ــق بمعيق ــباب تتعل ــك الس ــار وذل ــبقت الحص ــي س ــنوات الت ــع الس ــة م مقارن

الشــحن باالضافــة الــى الحاجــة إلــى إعــادة العالقــات التجاريــة مــع المســتوردين فــي تلــك ا�ســواق.
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التقرير الفني لمجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد
للفترة من 2019/1/1 ولغاية 2019/12/31

ولغايــة   2019/1/1 بيــن  الواقعــة  للفتــرة  تريــد  بــال   – الفلســطيني  التجــارة  مركــز  أداء  ويوثــق  الســنوي  التقريــر  يرصــد 

2019/12/31 حســب ا�هــداف االســتراتيجية للمركــز، حيــث قــام المركــز بتوثيــق ومتابعــة جميــع نتائــج ا�نشــطة عبــر إطــار 

قيــاس محــدد بقيــم وبمؤشــرات.

ملخص  داء مركز التجارة الفلسطيني- بال تريد لعام 2019 

قــدم مركــز التجــارة الفلســطيني خدمــات مختلفــة و متنوعــة للشــركات الفلســطينية بلــغ عددهــا أكثــر مــن 190 خدمــة فــي 

مجــال ترويــج الصــادرات و المعلومــات التجاريــة وبنــاء القــدرات التصديريــة لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة، وســاهم عبــر 

الشــراكة مــع مؤسســات القطــاع العــام ومؤسســات القطــاع الخــاص بتحســين بيئــة االعمــال لقطــاع الصــادرات خــالل عام 

2019، و كان الفتــًا ارتفــاع عــدد ا�نشــطة التجاريــة التــي نظمهــا المركــز وشــاركت بهــا الشــركات الفلســطينية مــن معارض 

ولقــاءات اعمــال ثنائيــة ومتعــددة التــي نظمــت خــالل عــام 2019 إلــى الشــركات بحوالــي 30% عــن العــام الســابق، كمــا 

اســتمر تركيــز تقديــم خدمــات المركــز المتنوعــة للشــركات المنتســبة لعضويــة المركــز ويظهــر الرســم البيانــي رقــم ( 13) 

أن نســبة الخدمــات التــي تلقتهــا الشــركات ا�عضــاء خــالل العــام 2019 تجــاوزت 54% مــن اجمالــي الخدمــات المقدمــة و 

هــذا يــدل علــى ان سياســة ورؤيــة مجلــس إدارة مركــز ا٠لتجــارة الفلســطيني –  بــال تريــد مســتمرة فــي التركيــز علــى ا�عضــاء. 

رسم بياني 13 : توزيع الخدمات التي حصلت عليها الشركات االعضاء وغير االعضاء 2014 – 2019

  تامدخ اوقلت  ءاضعأ ريغ تاكرش  تامدخ اوقلت  ءاضعأ تاكرش
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 كمــا وتلقــى 56% مــن الشــركات ا�عضــاء دعــم مباشــر مــن مشــاريع و برامــج تنفــذ عبــر المركــز ذات عالقــة بدعــم و تنميــة 

الصــادرات الفلســطينية، وكان لهــذا الدعــم أثــر إيجابــي ســاهم بشــكل كبيــر فــي اســتقطاب عــدد مــن الشــركات المهتمــة 

بالتصديــر لتنضــم لعضويــة مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال تريــد.

رسم بياني 14 : توزيع الدعم الممنوح للشركات من خالل البرامج والمشاريع حسب حالة العضوية خالل عام 2019
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الهدف االستراتيجي ا�ول: العمل باتجاه تطوير بيئة تنافسية مّمكنة 
للمّصدرين على المستويين المحلي والعالمي، لزيادة نسبة 

الصادرات في ا�سواق الجديدة والحالية. 

يعــد تطويــر بيئــة الصــادرات مــن سياســات وقوانيــن وأنظمــة مــن أهــم عوامــل تنميــة واســتدامة الصــادرات، لذلــك ركــزت 

اســتراتيجية بــال تريــد منــذ العــام 2014 علــى تحديــد وتحســين بيئــة االعمــال الخاصــة بمنتجــات ذات قــدرة تصديريــة عاليــة 

�ســواق ذات طلــب عالــي علــى هــذه المنتجــات بهــدف خلــق ميــزات تنافســية لهــذه المنتجــات وزيــادة حصتهــا فــي ا�ســواق 

الخارجيــة. وخــالل عــام 2019 واصــل مركــز التجــارة الفلســطيني –بــال تريــد تنفيــذ ا�نشــطة التــي انبثقــت عــن الخطــة 

االســتراتيجية بالتعــاون مــع جميــع الشــركاء فــي القطــاع العــام والخــاص وبالتنســيق الشــامل مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي 

ــتوى  ــى مس ــرة عل ــازات كبي ــق إنج ــر بتحقي ــر كبي ــه أث ــك ل ــد، وكان ذل ــق الواح ــراكة وروح الفري ــدة الش ــى قاع ــة عل ووزارة الزراع

الوطــن خــالل عــم 2019، وفــي هــذا الســياق حقــق المركــز اµنجــازات التاليــة:
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ــادرات  ــة بالص ــطينية المتعلق ــات الفلس ــال والسياس ــة االعم ــر بيئ تطوي
ــراء االخض

يعتبــر االقتصــاد ا�خضــر نموذجــا جديــداً مــن نمــاذج التنميــة االقتصاديــة ســريعة النمــو ويعتمد علــى المعرفــة باالقتصاديات 

البيئيــة التــي تهــدف إلــى معالجــة العالقــة المتبادلــة بيــن االقتصاديــات ا�نســانية والنظــام البيئــي مــن أجــل الحفــاظ علــى 

حــق ا�جيــال القادمــة فــي التنميــة وتعزيــز كفــاءة اســتخدام المــوارد وتحســين حالــة الرفــاه البشــرى والعدالــة االجتماعيــة. 

تنبــع أهميــة االقتصــاد ا�خضــر مــن خــالل تبنيــه مشــروعات تعنــى باالســتدامة والتــي بدورهــا تزيــد مــن فــرص العمــل والحــد 

مــن البطالــة حيــث تشــير العديــد مــن الدراســات إن االســتثمارات الخضــراء تميــل إلــى التوظيــف بكثافــة أكثرعلــى المــدى 

القصيــر والمتوســط.

هــذا ويتطلــب االنتقــال إلــى االقتصــاد ا�خضــر ظروفــا تمكينيــه معينــة علــى المســتوى الوطنــي مثــل تغييــر السياســات 

العامــة  االســتثمارات  وتوجيــه  الســوق  علــى  مبنيــة  جديــدة  أدوات  واســتخدام  بالبيئــة  المضــر  الدعــم  وتقليــل  الماليــة 

لقطاعــات خضــراء فضــال عــن كفايــة وتحســين التشــريعات الوطنيــة لتنظيــم التحــول نحــو الوظائــف الخضــراء، وضــرورة 

تعزيــز الوعــي البيئــي مــن خــالل ا�عــالم وا�رشــاد المهنــي و بهــذا الخصــوص نفــذ مركــز التجــارة الفلســطيني - بــال العديــد 

مــن ا�نشــطة التــي أدت الــى التعــرف علــى خبــرات دول عربيــة شــقيقة فــي مجــال وضــع السياســات الخضــراء، و أتــم 

مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال تريــد دراســة وتحليــل التحديــات ووضــع اطــر وسياســات تنظميــة مــع كافــة الشــركاء مــن 

القطــاع الخــاص و العــام تمهيــدا لوضــع أســس و اطــر سياســات لبعــض القطاعــات االقتصاديــة المهمــة فــي فلســطين 

لتحفيــز االســتثمار فــي االقتصــاد ا�خضــر بهــدف التصديــر ل¿ســواق الخارجيــة التــي بهــا طلــب علــى المنتجــات الخضــراء. 
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االطــالع علــى تجربــة تونــس فــي تنظيــم ووضــع السياســات المحفــزة 
لبيئــة االعمــال فــي االقتصــاد ا�خضــر 

 نظــم مركــز التجــارة الفلســطيني بــال تريــد، وبالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة الفلســطينية وســفارة دولــة فلســطين فــي 

تونــس بعثــة اســتطالعية لالطــالع علــى التجربــة التونســية وريادتهــا عربيــا فــي مجــال التحــول لالقتصــاد ا�خضــر، ضــم 

الوفــد. ممثليــن عــن اللجنــة التوجيهيــة للمشــروع وفريــق السياســات الداعــم حيــث اشــتمل علــى كل مــن وزارة االقتصــاد 

, هيئــة  الوطنــي، وزارة الزراعــة، ســلطة جــودة البيئــة، وزارة الســياحة وا§ثــار، المواصفــات والمقاييــس، ســلطة الطاقــة 

تشــجيع االســتثمار االتحــاد العــام للصناعــات الفلســطينية.

صورة 1 : الوفد الفلسطيني في تونس لدراسة تجربة دولة تونس في مواضيع االقتصاد االخضر 

و شملت الزيارة االطالع على تجارب مؤسسات شبيهة والتي قطعت شوطا طويال في مجال التحول لالقتصاد 
ا�خضر، خصوصا فيما يتعلق بتجربة تونس في «السياحة الخضراء» أو «السياحة البيئية»، المعتمدة في تونس منذ 

عقود، حيث يقترن بمجموعة مبادئ أهمها تكوين منتج وخدمات سياحية ذات تأثيرات محدودة على البيئة، وتضفي 
فوائد للمجتمعات المحلية، ويكرّس مفهوم السياحة المستدامة، و بهذا الصدد اطلعت اللجنة على التشريعات و 
المبادئ المعمول بها في تونس خصوصا حزمة التحفيزات لالستثمار في قطاع البيئة أو االقتصاد ا�خضر و تمكن 
الوفد من االستفادة من هذه التجربة بالتشبيك مع المؤسسات التونسية و نقل المعرفة للبدء في تنفيذ مشروع 

للسياحة البيئة في فلسطين في في قرية بتير في محافظة بيت لحم كخطوة أولى نحو السياحة البيئية المستدامة. 
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تطويــر بيئــة االعمــال والسياســات الفلســطينية المتعلقــة بالصادرات 
ء ا لخضر ا

عقــدت عــدة ورشــات عمــل حــول أهميــة رســم سياســات داعمــة، لــكل مــن القطــاع الزراعــي، وقطــاع الحجــر والرخــام، 

والقطــاع الســياحي ضمــن مفهــوم االقتصــاد ا�خضــر، والتأكيــد علــى أهميــة العمــل المشــترك بيــن كافــة ا�طــراف وعلــى 

رأســها الــوزارات ذات العالقــة، وكذلــك علــى أهميــة العمــل علــى تنميــة الصــادرات ومواكبــة التطــورات العالميــة مــن أجــل 

تعزيــز تنافســية صادراتنــا فــي ا�ســواق المســتهدفة أخذيــن باالعتبــار االســتخدام ا�مثــل للمــوارد المتاحــة، والحفــاظ علــى 

التنــوع الحيــوي مــن أجــل الحفــاظ علــى حــق ا�جيــال القادمــة فــي االســتفادة مــن هــذه المــوارد، و أكــد علــى أن مخرجــات 

الورشــات ســيكون لهــا دور فاعــل فــي تنميــة هــذا القطــاع وبالتالــي االقتصــاد الفلســطيني. كمــا ان ورشــات العمــل 

ــا االساســية التــي  اشــتملت علــى اســتعراض للوضــع الحالــي وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف والفــرص، وتحديــد القضاي

تحتــاج الــى معالجــة وتدخــالت بهــدف تحديــد السياســات المحفــزة للممارســات الخضــراء والتــي تأخــذ بعيــن االعتبــار العامل 

البيئــي والبشــري واالجتماعــي، بمــا يخــدم تنميــة الصــادرات الفلســطينية. 

صورة 2 : المشاركين في ورشات العمل الخاص بالسياسات الخضراء
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تســهيل وصــول المنتجــات الفلســطينية �ســواق بلــدان مــن منظمــة 
التعــاون ا�ســالمي

تعتبــر الصــادرات الفلســطينية مــن أهــم ركائــز االقتصــاد الفلســطيني، ولتطويــر الصــادرات، وقعــت فلســطين علــى العديد 

مــن االتفاقيــات التجاريــة مــع عــدة دول وكذلــك اتفاقيــات اقتصاديــة وتجاريــة جماعيــة (تكتــل) فــي ســبيل تعزيــز العالقــات 

التجاريــة وتســهيل وصــول المنتجــات الفلســطينية إلــى ا�ســواق المســتهدفة وتعزيــز قدرتهــا التنافســية. ونتيجــة لتوقيــع 

هــذه االتفاقيــات، تمكنــت دولــة فلســطين مــن االســتفادة مــن الوصــول للبرامــج الفنيــة لتعزيــز التبــادل التجــاري ضمــن 

منظمــة التعــاون ا¦ســالمي التــي تضمــن اكثــر مــن 57 دولــة إســالمية، ومــن بيــن هــذه البرامــج تلقــت دولــة فلســطين منحــة 

فنيــة تهــدف للترويــج للقــدرات فــي إندونيســيا وا�ردن.

حيــث اشــتملت المنحــة علــى مســاعدة وفــد تجــاري مــن دولــة فلســطين مــن عقــد ورشــة عمــل فــي اندونســيا وا�ردن 

لمجموعــة مــن المســتثمرين و المهتميــن حــول القــدرات التصديريــة الفلســطينية والــرد علــى أي استفســارات تهــدف 

إلــى تعزيــز االنطبــاع ا¦يجابــي والواقعــي للصــادرات الفلســطينية وبالتالــي تعزيــز القــدرة التنافســية للمنتــج الفلســطيني، 

وأيضــا التنســيق للوفــد الفلســطيني التجــاري لعقــد اجتماعــات ثنائيــة مــع جهــات محــددة ذات صلــة مــن القطاعيــن العــام 

والخــاص ولمناقشــة جميــع المســائل المتعلقــة بالمعيقــات الجمركيــة وغيــر الجمركيــة. 

السوق االندونيسي 

فــي ســعينا المتواصــل الختــراق أســواق جديــدة نظــم مركــز التجــارة الفلســطيني– بــال تريــد زيــارة رســمية لوفــد فلســطيني 

مــن القطاعيــن العــام والخــاص إلــى اندونيســيا، شــمل ممثليــن عــن كل مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي ومركــز التجــارة 

هــذه  وهدفــت  التجاريــة.  الغــرف  واتحــاد  الصناعيــة  والمناطــق  المــدن  وهيئــة  االســتثمار  تشــجيع  وهيئــة  الفلســطيني 

ــة الفلســطينية وفــرص االســتثمار وكذلــك التشــبيك الموســع  ــارة الرســمية إلــى طــرح حقائــق عــن القــدرات التصديري الزي

مــع ا¦عــالم ا�ندونيســي ورجــال ا�عمــال والمؤسســات ذات العالقــة بهــدف دعــم الصــادرات الفلســطينية والعمــل علــى 

جــذب المســتثمرين االندونيســيين لالســتثمار فــي فلســطين، وتأتــي هــذه الزيــارة إنطالقــا فــي خطــوات مشــتركة متكاملــة 

بيــن مركــز التجــارة الفلســطيني– بــال تريــد ووزارة االقتصــاد الوطنــي تعزيــزا للشــراكة بيــن الطرفيــن فــي خدمــة اقتصادنــا 

ــة  ــطة ذات عالق ــذ أنش ــة تنفي ــة و لمتابع ــق الصناعي ــج للمناط ــتثمار والتروي ــادرات واالس ــزه الص ــم ركائ ــال بأه ــي ممث الوطن

بمذكــرة التفاهــم لتســهيل تصديــر المنتجــات الفلســطينية �ســواق إندونيســيا و التــي وقعــت بيــن الطرفيــن أواخــر العــام 

 .2017
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صورة 3 : الوفد الفلسطيني يقدم عرض عن الصادرات الفلسطينية في اندونيسيا

وقــد تــم التشــبيك مــع مجموعــة مــن وســائل ا�عــالم فــي اندونيســيا مــن أجــل نشــر رســالة مضمونهــا أن فلســطين لديهــا 

مــن القــدرات التصديريــة المهمــة والمميــزة وفــرص اســتثمارية مجديــة وبيئــة أعمــال ممكنــة، وكذلــك نشــر مجموعــة مــن 

قصــص النجــاح التــي تؤكــد أن إختــراق المصــدر الفلســطيني ل¦ســواق هــو تميــز عــن أي مصــدر آخــر نظــرا إلــى ممارســات 

ا�حتــالل الممنهجــة والتــي تهــدف إلــى إعاقــة االقتصــاد الفلســطيني، وكذلــك التشــبيك مــع مؤسســات وجمعيــات 

المســتوردين مــن أجــل بنــاء جســور التواصــل مــع المصــدر الفلســطيني. وقــد شــملت هــذه الزيــارة عــدة نشــاطات تمثلــت 

فــي عقــد لقــاءات ثنائيــة مــع الجهــات ا�ندونيســية مثــل غرفــة التجــارة لشــؤون الشــرق ا·وســط ا�ندونيســية وغرفــة تجــارة 

ا�ندونيســيين، ومركــز تمويــل  المســتوردين  الخارجيــة، وجمعيــة  ا�ندونيســية، وزارة  التجــارة  اندونيســيا، ووزارة  وصناعــة 

الصــادرات، كمــا تــم عقــد لقــاء مــع محافــظ جاكرتــا، وقــد توجــت هــذه االجتماعــات بنتائــج إيجابيــة تمثلــت فــي مايلــي :

 ا�ســتعداد التــام للتعــاون العملــي مــع الجهــات الفلســطينية مــن أجــل تنميــة الصــادرات وكذلــك  

التواصــل المســتمر فيمــا بعــد هــذه اللقــاءات وبنــاء خطــط العمــل المناســبة لتنفيذها وفــق ا�مكانيات 

المتاحــة، 

للمنتجــات   االندونيســي  الجمركــي  ا�عفــاء  توســيع  بمســألة  العالقــة  ذات  التفاصيــل  بعــض  بحــث 

ا·ندونيســية. التجــارة  وزارة  مــع  الفلســطينية 
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قــدم كل مــن مركــز التجــارة الفلســطيني ووزارة االقتصــاد اقتراحــا متكامــال لغرفــة التجــارة ا�ندونيســية  

يتمثــل فــي تقديــم غرفــة التجــارة ا�ندونيســية لتســهيالت خاصــة بمشــاركة الشــركات الفلســطينية فــي 

المعــارض التجاريــة فــي اندونيســيا وســيتم بحــث ذلــك والعمــل علــى تقديــم تســهيالت وفــق ا�مكانيــات 

المتاحــة.

صورة 4 : مجموعة صور للوفد الفلسطيني مع مؤسسات اندونيسيا لتعزيز الصادرات الفلسطينية للسوق االندونيسي

تــم عقــد ورشــة العمــل الرئيســية تحــت رعايــة معالــي وزيــر التجــارة ا�ندونيســي التــي حضرهــا أكثــر  

ــد مــن المؤسســات  مــن 50 مــن الشــخصيات ا�عالميــة ورجــال وســيدات ا�عمــال وممثليــن عــن العدي

النجــاح  وقصــص  والحقائــق  التفاصيــل  مــن  المزيــد  عــرض  الــى  الورشــة  هدفــت  وقــد  ا�ندونيســية، 

الفلســطينية عــن كل مــن الصــادرات وقانــون تشــجيع االســتثمار والمناطــق والمــدن الصناعيــة والفــرص 

المتاحــة. 
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صورة 5 : المؤتر الصحفي للوفد الفلسطيني لالعالم االندونيسي حول امكانيات االقتصاد الفلسطيني 

السوق ا�ردني : 

تُبــذل مؤسســات القطــاع العــام و الخــاص جهــود اقتصاديــة لرفــع حجــم التجــارة بيــن فلســطين وا�ردن إلــى مليــار دوالر فــي 

الســنوات ا�خيــرة، ومــع جميــع الــدول العربيــة عبــر ا�ردن، والتــي تعتبــر البوابــة الشــرقية للصــادرات الفلســطينية لمعظــم 

الــدول العربيــة والــدول ا¤ســالمية. و قــد بلــغ حجــم التجــارة بيــن البلديــن (فلســطين وا�ردن) 230 مليــون دوالر فــي 2017، 

منهــا 153 مليــون واردات ســلعية مــن ا�ردن و 77 مليــون ســلعة تصديريــة إلــى ا�ردن. هــذه ا�رقــام ال تعكــس ا¤مكانــات 

التصديريــة الكامنــة لمختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــي فلســطين. و خــالل العــام 2019، اتفــق البلــدان علــى خطــة عمــل 

تفصيليــة تضمنــت تحديــد 100 منتــج تســتورده ا�ردن مــن دول أخــرى ومشــاركة هــذه القائمــة مــع فلســطين للتحقــق إذا 

كان بإمــكان الشــركات الفلســطينية اســتبدال بعــض هــذه المنتجــات بمنتجــات عاليــة الجــودة وتنافســية مصنوعــة فــي 

فلســطين. 

حيــث قــام مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال تريــد و بالشــراكة مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي واالتحــاد العــام للصناعــات 

الفلســطينية علــى ضــوء هــذه الخطــة، فقــام بعقــد ورشــة عمــل توعويــة حــول الصــادرات الفلســطينية التــي يمكــن 

اعتبارهــا بديــًال لبعــض المنتجــات المســتوردة مــن دول أخــرى مثــل منتجــات - الحجــر والرخــام، ا�حذيــة، وبعــض الصناعــات 

المعدنيــة خاصــة ا�بــواب المقاومــة للحريــق، وزيــت الزيتــون، والمنتجــات الغذائيــة و الزراعيــة و بشــكل عــام. با¤ضافــة إلــى 

ذلــك تضمنــت الزيــارة لقــاء مــع المســؤولين ا�ردنييــن لمناقشــة إزالــة العوائــق وا¤جــراءات غيــر الجمركيــة المفروضــة علــى 

بعــض المنتجــات الفلســطينية ومناقشــة الخطــوات الالزمــة للمضــي قدمــا فــي تطويــر خطــة عمــل تفصيليــة مشــتركة.
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صورة 6: لقاء الوفد الفلسطيني و الوفد االردني في غرفة صناعة عمان

 و قد أوصى المجتمعون بما يلي : 

عقــد اجتمــاع فــي أســرع وقــت ممكــن لقطــاع الصناعــات الغذائيــة مــن كال البلديــن لمناقشــة - 

أهــم المعوقــات التــي تعيــق حركــة التبــادل التجــاري. 

دارســة فــرص اســتيراد المــواد الخــام بســعر أفضــل وبجــودة أفضــل مــن ا�ردن، خاصــة فيمــا - 

يتعلــق بالحليــب الطبيعــي المســال الــذي يدخــل فــي معظــم الصناعــات الغذائيــة. 

ا�ردن وإعــادة تصديــر -  الخــام مــن  الحليــب  باســتيراد  تبــدأ  اســتثمارية للتصديــر،  فــرص  هنــاك 

صناعتــه. فــي  المســتورد  الخــام  الحليــب  يدخلهــا  التــي  المنتجــات 

ترتيــب لقــاء بيــن مؤسســة المواصفــات و المقايــس الفلســطينية مــع نظيرتهــا ا�ردنية وهيئة - 

الغــذاء والــدواء فــي ا�ردن واتحــاد الصناعــات الغذائيــة الفلســطيني مــن أجــل التنفيــذ الفــوري 

لالعتــراف المتبــادل لتحقيــق التكامــل االقتصــادي بيــن البلديــن، وبالتالــي ســيؤدي إلــى إزالــة 

جميــع الحواجــز غيــر الجمركيــة التــي تــم إدخالهــا مؤخــًرا علــى منتجــات فلســطين.
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الهدف االستراتيجي الثاني: زيادة عدد المصدرين وتنمية قدرات 
الشركات الفلسطينية المصدرة.

إن عمليــة التصديــر مــن فلســطين مــا زالــت تواجــه العديــد مــن الصعوبــات والمشــاكل التــي تواجــه المصدريــن، وبنــاًء 

علــى ذلــك، يســعى مركــز التجــارة الفلســطيني - بــال تريــد جاهــدا لطــرح حلــول مبتكــرة ســعيًا للنهــوض وتطويــر قــدرات 

الشــركات علــى التصديــر وتحســين عمليــات التصديــر الخاصــة بهــم علــى مســتوى القطاعــات االقتصاديــة وذلــك باتجــاه 

تعظيــم الناتــج القومــي وا¥يــرادات لدولــة فلســطين، فخــالل العــام 2019 قــام مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال تريــد 

بتنفيــذ عــدد مــن ا¬نشــطة و البرامــج التــي تســتهدف رفــع قــدرات الشــركات المصــدرة و بنــاء قــدرات شــركات علــى التصديــر 

كمــا جــاء فــي اســتراتيجية المركــز 2014-2018. 

تعزيز القدرات التصديرية للشركات 
واصــل مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال تريــد خــالل عام 2019 تقيم القدرات التصديرية 96 شــركة فلســطينية من مختلف 

ــر القــدرات التصديريــة  ــة، نتــج عــن التقييمــات وضــع خطــط مفصلــة لتطوي ــز قدراتهــم التصديري المحافظــات بهــدف تعزي

لــكل شــركة. وتابــع المركــز تنفيــذ برامــج تدريبيــة ¬كثــر مــن 53 شــركة فــي مجــال التســويق والمبيعــات و إجــراءات التصديــر، 

كمــا تميــز العــام 2019 بتنفيــذ تدخــالت خاصــة بتطويــر قــدرات 14 شــركة فلســطينية مــن اجــل تمكينهــا مــن تصديــر 

منتجــات خضــراء عبــر حصولهــا علــى شــهادات جــودة عالميــة فــي مواضيــع البيئــة الخضــراء وا¥نتــاج العضــوي تمكنهــا 

مــن اختــراق ا¬ســواق العالميــة و مــن المشــاركة فــي المعــارض الدوليــة المخصصــة للمنتجــات العضويــة والخضــراء. 
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ــة  ــرص التصديري ــة و الف ــات التجاري ــول المعلوم ــب ووص ــز طل تعزي
للشــركات الفلســطينية

شــهد عــام 2019 تقديــم عــدد كبيــر مــن خدمــات المعلومــات التجاريــة المختلفــة، فقــام المركــز خــالل عــام 2019، بتقديــم 

اكثــر مــن 67 خدمــة معلومــات تجاريــة متنوعــة تتعلــق باســواق خارجيــة خصوصــا لــدول الخليــج و دول االتحــاد ا�وروبــي، 

وخــالل الســنوات ا�خيــرة اصحبــت الشــركات الفلســطينية تميــل بشــكل كبيــر للحصــول علــى معلومــات تجاريــة تفصيلية 

ــر فــي وضــع الخطــط التســويقية  ــر منتجاتهــا ل£ســواق الخارجيــة الن هــذه المعلومــات تســاعدها بشــكل كبي قبــل تصدي

ــد المنافســين، معرفــة ســلوك المســتهلكين، وتســاهم فــي تحســين  ــراق ا�ســواق و تســاعدها فــي تحدي الصحيحــة الخت

أســاليب وأدوات التصديــر. 

خــالل العــام 2019، نشــر المركــز عــدة دراســات تســويقية متميــزة بهــا معلومــات تجاريــة وتفاصيــل تخــص الطلــب علــى 

منتجــات محــددة فــي عــدة أســواق أوروبيــة مثــل فرنســا و هولنــدا و المانيــا، و أســواق عربيــة مثــل الكويــت و عمــان و االردن. 

و تميــزت هــذه الدراســات بانهــا تحتــوي علــى معلومــات عــن مســتوردين محتمليــن، فعلــى ســبيل المثــال دراســة ســوق 

ســلطنة ُعمــان ضمــت معلومــات تفصيليــة للســوق و ضمــت معلومــات عــن منتجــات محــددة مثــل دبــس العنــب، ورق 

العنــب، الزبيــب، العنــب الالبــذري. 

رسم بياني 15 : خدمات المعلومات التجارية المقدمة للشركات خالل االعوام 2019-2014
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لمحة عن دراسة سوق فرنسا 

بيئــة  «تهيئــة  مشــروع  مــن  جــزء  تعتبــر  فرنســا  ســوق  دراســة 

مواتيــة ل�عمــال مــن أجــل االقتصــاد اخضــر فــي فلســطين»، 

مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى تصديــر المنتجــات الخضــراء. 

زيــت   : هــي  الزراعــي  القطــاع  داخــل  فرعيــة،  قطاعــات  ثالثــة 

الطازجــة.  واعشــاب  التمــر  الزيتــون، 

أوروبــا. يعــد  فــي  أكبــر ســوق اســتهالكي  ثانــي  وتعــد فرنســا 

الوطنــي  لالقتصــاد  رئيســًيا  محــرًكا  الزراعيــة  اغذيــة  قطــاع 

مــن  الرغــم  علــى  العالــم.  فــي  مصــدر  أكبــر  ورابــع  الفرنســي 

منخفًضــا  كان  فلســطين  مــع  الفرنســي  التجــاري  التدفــق  أن 

للغايــة، إال أنــه أظهــر عالمــات زيــادة، حيــث وصــل إلى مســتويات 

ســنوية قياســية بلغــت 20 مليــون يــورو فــي الســنوات اخيــرة. 

فيمــا يتعلــق بأنــواع المنتجــات المســتوردة مــن فلســطين فــي 

الســنوات الثــالث الماضيــة، تمثــل التمــر الغالبيــة العظمــى 

 ،(%9) البكــر  غيــر  الزيتــون  زيــت  تليهــا   ،(%81) الــواردات  مــن 

وزيــت الزيتــون البكــر الممتــاز (%4).

وتظهــر الدراســة ان ســوق المنتجــات العضويــة فــي فرنســا تقــدم بشــكل ملحــوظ حيــث تجــاوزت قيمــة التــداول فــي هــذا 

القطــاع 8 مليــار يــورو لعــام 2017، بزيــادة قدرهــا 11.9% مقارنــة بالعــام الســابق. وأظهــرت الدراســة عــدة قاضيــا حــول 

أهميــة تأثيــر المصــدر الفلســطيني علــى الشــركات الفرنســية بشــكل أساســي علــى اقتــراح البيــع الفريــد٢ للمصدريــن 

الفلســطينيين. يجــب أن يكونــوا قادريــن علــى التواصــل بفعاليــة واالســتثمار فــي ادوات لتكــون قــادرة علــى االتصــال 

باالجتماعــات  بشــدة  ينصــح  أنــه  إال  جيــدة،  منصــات  التجاريــة  المعــارض  وتعــد  المشــترين،   / المســتوردين  مــع  والربــط 

التجاريةالثنائيــة (B2B) حيــث يمكــن للمصدريــن الفلســطينيين تقديــم بيــع فريــد (USP). وتشــير الدراســة ان للشــركات 

الفلســطينية قــدرة علــى تلبيــة متطلبــات المســتورد الفرنســي اذا راعــت بوضــوح متطلبــات الطلــب المحــددة، ن كل 

مشــتري فرنســي فريــد بحــد ذاتــه. ومــع ذلــك

2 البيع الفريد (Unique Selling Propostion) : احد العوامل التي تميز المنتج عن غيره إما بالتكلفة اقل، او الجودة افضل، او الن المنتج هو 
اول من نوعه على االطالق. 
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الهدف االستراتيجي الثالث: تحويل فرص السوق العالمية إلى 
صادرات فلسطينية مستدامة

يحــرص مركــز التجــارة الفلســطيني - بــال تريــد علــى دعــم الصناعــات الفلســطينية للمشــاركة فــي المعــارض الخارجيــة 

للشــباب.  عمــل  فــرص  وتوفيــر  الدولــة  مصــادر  وزيــادة  بنمــو  والمســاهمة  الصــادرات  حجــم  زيــادة  بهــدف  المتخصصــة 

وتأتــي أهميــة المشــاركة فــي المعــارض الدوليــة وخصوصــا المتخصصــة فــي قطاعــات اقتصاديــة مختلفــة، حيــث أن 

ــاءات  ــتضيفة، ولق ــدول المس ــي ال ــويق ف ــن وكالء للتس ــث ع ــة للبح ــطينية فرص ــركات الفلس ــح للش ــاركة تتي ــذه المش ه

أعمــال والتعــرف علــى المنتجــات المنافســة وتطورهــا ومقارنتهــا بالمنتجــات الفلســطينية ومتابعــة الجديــد مــن المعــدات 

والمــواد االوليــة ممــا يســاهم فــي تطــور الصناعــات الفلســطينية، كمــا ان المشــاركة فــي المعــارض الدوليــة ولقــاءات 

االعمــال مــن اªدوات المهمــة لتســويق المنتــج والتعريــف بــه علــى المســتويين االقليمــي والدولــي.

ــالل  ــن خ ــة م ــة الخارجي ــداث التجاري ــي اªح ــاركة ف ــي للمش ــج الوطن ــم المنت ــة دع ــل بمواصل ــكل فاع ــز بش ــعى المرك ويس

ــة ªن ذلــك يســاهم فــي فتــح قنــوات  ــر مــن تكاليــف المشــاركة فــي هــذه االحــداث التجاري ــر مصــادر تتحمــل جــزء كبي توفي

جديــدة النتشــار المنتــج الفلســطيني ويســاعد الشــركات علــى مواصلــة المشــاركة رغــم الظــروف االقتصاديــة الصعبــة 

التــي يعيشــها االقتصــاد الفلســطيني. وخــالل عــام 2019 تــم المشــاركة فــي 19 حــدث تجــاري ترويجــي. 
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جدول 4 : ا	حداث التجارية التي نظمت خالل عام 2019

القطاع االقتصادي اسم الحدث التجاري #

منتجات غذائية و زراعية اكسبو الصين - اكسبو البستنة 2019 1
منتجات غذائية و زراعية المشاركة في معرض البحرين2
صابون و منتجات تنظيفالمشاركة في معرض في الصين 3
منتجات غذائية و زراعية بعثة الكويت 4
منتجات غذائية و زراعية بعثة هولندا- مشروع االقتصاد ا	خضر 5
منتجات غذائية و زراعيةتنظيم حدث ترويجي في تايلند6
منتجات غذائية و زراعية جلف فود 72019
منتجات غذائية و زراعية حالل إسطنبول 82019
منتجات غذائية و زراعية حالل ماليزيا 2019 9
منتجات غذائية و زراعية سيال كندا 102019
منتجات غذائية و زراعية لقاء اعمال في المانيا11
صناعات متعددة لقاء اعمال في عمان - مسقط12
حجر و رخام لقاء اعمال في قطر 13
صناعات متعددة لقاء االعمال المتعدد ا	طراف - ا	ردن 14
منتجات الغذائية و الزراعية لقاء االعمال المتعدد لشركات غزة 15
صناعة الدئن و بالستيكمعرض الخليج للصناعة 16
منتجات الغذائية و الزراعية معرض الغذاء و الضيافة - عمان 17
منتجات الغذائية و الزراعية معرض انوجا18
صناعات متعددة معرض جاكارتا - اندونسيا 2019 19
صناعات متعددة لقاء االعمال االندونيسي -الفلسطيني20
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ومــن اهــم نتائــج ا�حــداث التجاريــة خــالل عــام 2019، تنظيــم 20 حــدث تجــاري مــن أصــل 15 حــدث تجــاري مســتهدف خــالل 

عــام 2019، كمــا تمكــن المركــز مــن تحقيــق عــدد كبيــر مــن المشــاركات فــي ا�حــداث التجاريــة وبلــغ عــدد المشــاركات 

فــي الفعاليــات التجاريــة 120 مشــاركة أي مــا يقــارب حوالــي 120% مــن العــدد المســتهدف. وهــذا دليــل علــى أن قيمــة 

الخدمــات المقدمــة مــن قبــل مركــز التجــارة الفلســطيني بــال تريــد فــي تحســن مســتمر وضمــن التوجــه االســتراتيجي الــذي 

يخــدم مصالــح الشــركات الفلســطينية، ويحقــق غايــات اختــراق ا�ســواق المســتهدفة نظــرا الرتفــاع وثبــات نســبة مشــاركة 

الشــركات فــي االحــداث التجاريــة علــى مــدار الســنوات الخمســة المنصرمــة. 

رسم بياني 16 : توزيع ا�نشطة الترويجيي والشركات المشاركة خالل الفترة 2019-2014

  اهميظنت مت يتلا  ةيجيورتلا  ثادحالا ددع   تاكراشملا ددع  



معارض،جوالت وبعثات تجارية



www.paltrade.org

51

نظرة على المعارض، والبعثات تجارية في عام 
2019

Gulfood 2019 – معرض غذاء الخليج
يعــد معــرض غــذاء الخليــج ( Gulfood)، الفعاليــة الســنوية التجاريــة 

الكبــرى فــي قطــاع ا�غذيــة والمشــروبات علــى مســتوى العالــم، وتــم 

التجــاري العالمــي  2019 فــي مركــز دبــي  تنظيــم المعــرض لعــام 

وشــارك   .2019 فبرايــر  و21   17 يومــي  بيــن  الممتــدة  الفتــرة  خــالل 

فــي المعــرض خمســة االف عــارض مــن 120 دولــة، و اطلــع مصنعــو 

مجــال  فــي  المعرفــة  بتكرتــه  مــا  احــدث  علــى  العالميــون  ا�غذيــة 

تصنيــع االحتياجــات الغذائيــة المتناميــة فــي فــي العالــم.

باقــة  وعالميــة  وإقليميــة  محليــة  شــركات  مــن  العارضيــن  وقــدم 

متنوعــة مــن أحــدث منتجاتهــم وحلولهــم الراميــة لمواكبــة احتياجــات 

قطــاع ا�غذيــة ســريع النمــو فــي المنطقــة الكثــر مــن 98 الــف زائــر، 

حيــث ســلطت أجنحــة مختلــف بلــدان العالــم مــن الغــرب إلــى الشــرق 

ا�قصــى الضــوء علــى مــدى تكيــف شــركاتها القائمــة والناشــئة فــي 

قطــاع ا�غذيــة والمشــروبات بمــا يواكــب متطلبــات القطــاع بمــا فــي 

ذلــك الشــركات الفلســطينية المشــاركة. تــم تنظيــم مشــاركة 12 شــركة مــن القطــاع الزراعــي و الغذائــي فــي معــرض 

غــذاء الخليــج 2019 فــي دبــي، وكانــت النتائــج كمــا يلــي :

85% من الشركات المشاركة أبدت رضها عن المشاركة و نتائج المعرض.  

عقد صفقات خالل المعرض بحوالي 1.5 مليون دوالر.  

 دخول أسواق جديدة لعدد من الشركات كسوق الهند ونيجريا وجنوب افريقيا.  
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صورة 7 : الجناح الفلسطيني في معرض غذاء الخليج 2019
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تنظيم بعثة تجارية متعددة الزيارات لمصدري قطاع غزة – 
قطاع الزراعة ( المانيا، هولندا و االمارات العربية المتحدة) 

ــارة  ــدا وزي ــا و هولن ــي الماني ــال ف ــاءات اعم ــتهدف لق ــارات تس ــددة الزي ــة متع ــة تجاري ــطيني بعث ــارة الفلس ــز التج ــم مرك نظ

معــرض غــذاء الخليــج و معــرض فــروت لوجســتيكا لخمــس شــركات و جمعيــات زراعيــة مــن قطــاع غــزة التي عانت لســنوات 

مــن الحصــار وعــدم القــدرة علــى المشــاركة فــي معــارض و بعثــات تجاريــة منــذ العــام 2007. كمــا هــو معــروف يعتبــر قطــاع 

الزراعــة فــي قطــاع غــزة أحــد اهــم القطاعــات المولــدة للدخــل 

يشــارك  كمــا  المحلــي،  الناتــج  فــي  والمســاهمة  القومــي 

بنَِســب مرتفعــة فــي التشــغيل، اضافــة كونــه مــن القطاعــات 

ا¬صنــاف  مــن  كثيــر  هنــاك  حيــث  الرئيســة،  التصديريــة 

والمنتجــات تصــدر الــى أســواق مختلفــة ومــن أهمهــا أســواق 

الخليــج العربــي، و قــد شــمل اللقــاءات الفعاليــات التاليــة فيمــا 

يلي :

زيــارة معــرض فــروت لوجســتكا، حيــث اطلــع الشــركات علــى احــدث التكنولوجيــا المســتخدمة فــي الزراعــة و تعرفو 

علــى شــركات جديدة. 

عقــد عــدة لقــاءات ثنائيــة وزيــارات متخصصــة لقطــاع الزهــور و زيــارة بورصــة الزهــور فــي هولنــدا للتعــرف علــى 

اليــات وأســاليب بيــع وشــراء الزهــور علــى مســتوي العالــم، واالطــالع علــى الخدمــات المســاندة واللوجســتية التــي 

يمكــن ان تقــدم للمنتجيــن فــي قطــاع غــزة. 

زيــارة معــرض غــذاء الخليــج 2019 فــي دبــي، و التعــرف علــى شــركات جديــدة و إعــادة التواصــل مــع مســتوردين مــن 

خــالل اللقــاء بهــم علــى هامــش المعــرض. 

توقيع اتفاقيات تصدير 120 طن بطاطا الى سوق الالمارات العربية المتحدة. 

صورة 9 : الدكتور هيثم الكيالي مدير عام شركة باللوليا يتسلم جائزة المنتج االكثر ابداعا في معرض حالل ماليزيا 2019

اشــار رئيــس جمعيــة خــان يونــس الزراعيــة 
الســيد ناهــض االســطل، ان معــرض فــود 
لوجســتكا يعتبــر دليــل شــامل ومتكامــل 
ــو  ــه ه ــت انتباه ــث لف ــي، حي ــاع الزراع للقط
الزراعيــة،  المكنكــة  فــي  الكبيــر  التطــور 
والزراعــة المائيــة التــي ممكــن أن يكــون 
لهــا اثــر ايجابــي علــى القطــاع الزراعــي فــي 

ــزة.  ــاع غ قط
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صورة 8 : عدد من صور المشاركين في البعثة التجارية المتعددة الزيارات لمصدري قطاع غزة – قطاع الزراعة
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معرض حالل ماليزيا 2019 

يعتبــر معــرض حــالل ماليزيــا مــن أكبــر المعــارض التــي تعقــد فــي منطقــة شــرق آســيا والمتخصــص فــي تجــارة الحــالل والــذي 

يعقــد فــي كواللمبــور بشــكل ســنوي حيــث عقــدت الــدورة الحاليــة مــن المعــرض لهــذا العــام مــن الفتــرة 2019/4/6-3 

وبمشــاركة حوالــي1500 شــركة عارضــة مــن حوالــي 57 دولــة وبلــغ عــدد الــزوار اكثر مــن40000 الف زائر، وجاءت المشــاركة 

الفلســطينية اســتكماال للمشــاركات الســابقة والتــي حققــت نجاحــات كبيــرة، وبمشــاركة شــركات جديــدة وفــي قطاعــات 

مختلفــة حيــث تــم حجــز مســاحة 90م وزعــت علــى ســبع شــركات، حيــث ان اربــع شــركات قامــت بدفــع كامــل التكاليــف 

وثــالث شــركات مــن منطقــة اريحــا الصناعيــة وبدعــم مــن الحكومــة اليابانيــة كتشــجيع لهــذه الشــركات ومســاعدتها فــي 

التواجــد فــي االســوق العالميــة.

واظهرت النتائج للمشاركة اقباال كبيرا على الجناح الفلسطيني حيث تحدث المشاركون عن : 

80% من المشاركين عبروا عن رضاهم عن المشاركة في المعرض.  

عقد اكثر من 800 لقاء على مدار 4 ايام. 

 االتفاق على صفقات بقيمة 1.5مليون دوالر امريكي صفقات محتملة بقيمة مليون. 

دخــول منتجــات الشــركات الفلســطينية الســواق جديــدة مثــل بنغــالدش، الصيــن، اندونيســيا، برونــاي،  

فيتنــام ســنغافورة.
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من بين مليون ونصف منتج.. الصناعة الفلسطينية 
تحصد الذهبية

علــى هامــش مشــاركتها ضمــن جنــاح دولــة فلســطين 

بالوليــا  شــركة  حصلــت  ماليزيــا  حــالل  معــرض  فــي 

ــًا  ــر إبداع ــج ا�كث ــزة المنت ــى جائ ــة عل ــالت الغذائي للمكم

أربعيــن دولــة  ألــف شــركة مــن  بيــن  2019 مــن  لعــام 

فــي  أقيــم  الــذي  الدولــي  فــي معــرض حــالل  شــاركت 

الماليزيــة كوااللمبــور، وذلــك عــن منتجهــا  العاصمــة 

بالوليــف المســتخلص مــن ورق الزيتــون، متفوقــة بذلك 

علــى منتجــات العديــد مــن الــدول الغربيــة المتقدمــة 

المعــرض. فــي  والمشــاركة 

وتســلم الدكتــور هيثــم الكيالــي، مديــر عــام الشــركة، 

الجائــزة محققــًا بذلــك إنجــازاً فلســطينيًا الفتــًا هــو ا�ول 

رياديــة بامتيــاز  مــن نوعــه. وتعتبــر فكــرة المنتــج فكــرة 

حيــث تعتمــد البحــث العلمــي والتكنولوجيــا الحديثــة 

الســتخراج المــواد الفعالــة الطبيعيــة الالزمــة لتصنيــع 

مكمــالت غذائيــة ثبــت اكلينيكيــًا فعاليتهــا فــي تقويــة 

الجهــاز المناعــي وتبطــيء امتصــاص الســكريات فــي 

الجســم؛ ا�مــر الــذي يؤثــر ايجابــًا علــى مرضــى الســكري 

ممــا يجعــل بالوليــف ينفــرد بكونــه المنتــج ا�ول عالميــًا 

المتخصــص بهــذا المجــال 

 وقــد تألفــت لجنــة التحكيــم وتقييــم المشــاركين مــن تســعة حــكام منتدبيــن عــن هيئــات حكوميــة مختلفــة فــي ماليزيــا. 

واعتمــدت اللجنــة فــي قرارهــا علــى معاييــر متعــددة حــول إبداعيــة الفكــرة وبشــكل خــاص تأثيرهــا االيجابــي فــي محاربــة آفــة 

الســكري، وجــودة المنتــج ومــدى التزامــه بالمواصفــات والمقاييــس العالميــة بهــذا الشــأن وتميــزه عــن منتجــات منافســة، 

 (GMP) إضافــة إلــى طريقــة التقديــم وأســلوب عــرض المنتــج. ويذكــر أن المنتــج حاصــل علــى شــهادة التصنيــع الجيــد

واســتطاع وخــالل وقــت قياســي إثبــات مــدى فعاليتــه واجتاحــه عــدة أســواق.

صورة 9 : الدكتور هيثم الكيالي مدير عام شركة باللوليا يتسلم جائزة 
المنتج االكثر ابداعا في معرض حالل ماليزيا 2019
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صورة 10 : صور للمشاركين في معرض حالل ماليزيا 2019
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بعثة تجارية لسلطنة ُعمان 

ــد خــالل  ــال تري نظــم مركــز التجــارة الفلســطيني ب

العــام 2019 بعثــة تجاريــة لســلطنة عمان برئاســة 

رئيــس مجلــس إدارة بــال تريــد و عــدد مــن الشــركات 

و  الغذائيــة  الصناعــات  مجــال  فــي  الفلســطينية 

جديــدة  أســواق  فتــح  اطــار  فــي  وذلــك  الزراعيــة، 

الغذائيــة،  وخصوصــا  الفلســطينية  للمنتجــات 

عالقــات  بنــاء  أهميــة  علــى  البعثــة  هــذه  وتــدل 

دول  و  ا¡قليميــة  الــدول  مــع  خصوصــا  تجاريــة 

الخليــج خاصــة، حيــث يعتبــر ســوق ســلطنة عمــان 

مــن ا©ســواق االســتهالكية المســتوردة للمنتجــات 

مثــل  البســتانية  المحاصيــل  ومنهــا  الزراعيــة 

الفاكهة.يأتــي  و  والمجففــة  الطازجــة  الخضــار 

يليــه  ثــم  ا©ولــى  المرتبــة  فــي  البصــل  محصــول 

يأتــي  كمــا  الطماطــم  ثــم  الشــمام  و  البطيــخ 

محصــول التفــاح فــي المرتبــة ا©ولــى بيــن واردات 

الفاكهة يليه العنب ثم المانجو ثم الموز.

 

و لذلــك يعــد ســوق ســلطنة عمــان ســوق واعــد ومهــم للشــركات الفلســطينية كونهــا أيضــا منفــذ لليمــن. و قــد تــم عقــد 

العديــد مــن اللقــاءات الثنائيــة مــع شــركات عمانيــة، بحضــور كال مــن رئيــس مجلــس أدارة بــال تريــد الســيد عرفــات عصفــور 

والســيد قيــس بــن محمــد اليوســف رئيــس مجلــس إدارة غرفــة تجــارة وصناعــة ُعمــان، و الســيد عبــد العظيــم بــن عبــاس 

البحرانــي الرئيــس التنفيــذي للغرفــة، والدكتــور تيســير جــرادات ســفير دولــة فلســطين لــدى ســلطنة ُعمــان فــي ســياق 

ــتمر  ــكل مس ــاندة بش ــة ومس ــان داعم ــلطنة ُعم ــور أن س ــات عصف ــيد عرف ــد - الس ــال تري ــس إدارة ب ــس مجل ــح رئي ــك وض ذل

للمنتجــات الفلســطينة، وان التطــور الــذي حــدث لــدي منتجاتنــا الغذائيــة والزراعيــة فــي فلســطين كفيــل أن يفتــح لهــا فــي 

الســوق الُعمانــي آفــاق وفــرص حيــث جــاءت هــذه اللقــاءات مســتندة علــى دراســات تحليلــة للقطاعــات الزراعيــة والغذائيــة 

فــي ســلطنة ُعمــان. 

صورة 11 : رئيس مجلس إدارة بال تريد السيد عرفات عصفور يسلم السيد قيس 
بن محمد اليوسف درع تكرمي خالل زيارة الوفد الفلسطيني لغرفة تجارة و صناعة 

مسقط 
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أهم النتائج:

التشبيك مع عدد من الشركات العمانية المهتمة بالمنتج الزراعي الفلسطيني. 

العديــد مــن الشــركات الفلســطينية أبــدت رغبتهــا فــي المشــاركة فــي بعثــات تجاريــة أخــرى الــى ســلطنة  

عمان. 

ارســال عينــات تســويقية بعــد اللقــاء لشــركة عمانيــة مهتمــة بالمنتــج الفلســطيني و خصوصــا العنــب  

الالبذري.

ــر قــدرات الشــركات التصديريــة خصوصــا التغليــف المطلــوب واالحجــام حســب الســوق   متابعــة تطوي

العمانــي

. صورة 12 : لقاء االعمال الثنائية بين رجال اعمال من فلسطين و نظراء لهم من سلطنة عمان في القطاع الزراعي. 
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معرض سيال تورنتو – كندا  

ال تعتبــر كنــدا مفتــاح صناعــة ا�غذيــة الزراعيــة 

الكنديــة فحســب، بــل إنهــا أيًضــا مدخــل متميــز 

ســيال  يعــد  و  والدوليــة.  ا�مريكيــة  ل�ســواق 

فــي  الحجــم  حيــث  مــن  ا�كبــر  الحــدث  كنــدا 

عــارض   1000 مــن  أكثــر  يضــم  حيــث  كنــدا، 

يســتضيفون  دولــة   50 مــن  ودولــي  محلــي 

كنــدا  مــن  مشــتري  و  زائــر   18500 مــن  أكثــر 

60 دولــة أخــرى. ســيال  والواليــات المتحــدة و 

مجموعــة  يقــدم  التجــاري  معــرض  هــو  كنــدا 

كاملــة مــن المنتجــات الغذائيــة تحــت ســقف 

واحــد لتلبيــة توقعــات العمــالء. ســواء كانــت شــركات البيــع بالتجزئــة أو المطاعــم أو صناعــة ا�غذيــة، أو تبحــث فقــط عــن 

ومبتكــرة. جديــدة  منتجــات 

وانطالقــا مــن تحديــد كنــدا كســوق اســتراتيجي لالقتصــاد الفلســطيني و مدخــل �مريــكا الشــمالية و خــالل متابعــة مركــز 

التجــارة الفلســطيني لنتائــج البعثــات التجاريــة الســابقة التــي نظمــت خــالل عــام 2014 و عــام 2018، و بالشــراكة مــع 

ــرض  ــي مع ــطينية ف ــركات فلس ــاركة 8 ش ــم مش ــم تنظي ــة ت ــة الكندي ــدي (TFO) و الحكوم ــارة الكن ــهيل التج ــب تس مكت

ســيال كنــدا 2019 الــذي عقــد خــالل شــهر نيســان. الشــركات المشــاركة أحــرزت تقدمــًا فــي قدرتهــا علــى تنفيــذ ا¸جــراءات 

ــزام  ــف وااللت ــات التغلي ــة متطلب ــذه تلبي ــمل ه ــية. وتش ــا التنافس ــن قدرته ــي م ــد بالتال ــذا يزي ــة وه ــوق الكندي ــة للس الخاص

ــر الســوق الكنــدي واســتصدرا الشــهادات حســب متطلبــات الســوق الكنــدي.  بمعايي

النتائج : 

عقد 400 اجتماع أولي مع شركات مهتمة. 

عقد 80 اجتماع مع مشترين محتملين خالل المعرض. 

قامت الشركات بزيارة 8 شركات كندية للتعرف اكثر على احتياجات السوق.  

بلغت قيمة الصفقات خالل حوالي نصف مليون دوالر امريكي.  

عقد لقاء للشركات بمختصين بالتسويق و المواصفات للسوق الكندي. 

90% من الشركات المشاركة ترغب في المشاركة مرة أخرى في معرض في السوق الكندي.  
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صورة 13 : صور للمشاركين في معرض سيال كندا -2019
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أكبــر  و  أهــم  مــن   (Anuga) انوجــا  معــرض  يتعبــر 

المعــارض المتخصصــة العاليمــة لــرواد صناعــة ا�غذيــة 

والمشــروبات العالميــة، ويعقــد فــي ألمانيــا فــي مدينــة 

2019. وقــد  9 أكتوبــر  إلــى   5 الفتــرة مــن  فــي  كولونيــا 

حضــر خــالل عــام 2019 اكثــر مــن 7500 عــارض مــن 106 

دولــة. ركــز المعــرض التجــاري علــى المنتجــات الجديــدة 

نحــو  الموجهــة  والمفاهيــم  المبتكــرة  واالتجاهــات 

المســتقبل، و قــد شــاركت ســت مــن كبــرى الشــركات الفلســطينية العاملــة فــي قطــاع المنتجــات الغذائيــة والزراعيــة مــن 

خــالل مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال تريــد تشــارك فــي المعــرض، حيــث اســتمر المعــرض لمــدة خمــس ايـّـام وبمشــاركة 

130 دولــة.  8200 شــركة مــن تكثــر مــن  دوليــة فاعلــة حيــث بلــغ عــدد الشــركات العارضــة حوالــي 

النتائج:

تم عقد ما يقارب 750 لقاء وزوار على مدار خمسة ايام عدد اللقاءات الجدية 54 لقاءا 

صفقات محتملة 5 قيمتها 450 ألف دوالر 

90% مــن الشــركات المشــاركة عبــر عــن رضهــا عــن المشــاركة و رغبتهــا فــي المشــاركة الســنة القادمــة  

مــن خــالل بــال تريــد. 

Anuga 2019 معرض انوجا
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صورة 14 : صور للمشاركين في معرض انوجا 201
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تنظيم بعثة تجارية إلى هولندا من قبل مركز التجارة الفلسطيني - 
بال تريد خاصة بالمنتجات الخضراء ضمن مشروع االتحاد اوروبي 

تــم تنظيــم لقــاء أعمــال ثنائــي فــي امســتردام مــن قبــل مركــز التجــارة الفلســطيني بــال تريــد وذلــك ضمــن مشــروع خلــق 

بيئــة ممكنــة لالقتصــاد االخضــر فــي فلســطين الممــول مــن االتحــاد االروبــي، ويأتــي هــذا اللقــاء كتتويج �نشــطة المشــروع 

المتمثلــة فــي بنــاء قــدرات الشــركات المســتهدفة فــي 

مجــال ا§نتــاج ا�خضــر حيــث يتــم الترويــج لهــذه المنتجــات 

العالميــة،  ا�ســواق  فــي  لهــا  تســويقية  فرضــة  لخلــق 

للبيئــة  الصديقــة  المنتجــات  والتــي لديهــا طلــب علــى 

والتــي تحمــل الشــهادات العضويــة

النتائج: 

تــم االتفــاق مــن بعــض الشــركات علــى ارســال  

زيتــون وتمــور و  زيــت  شــحنتين تجريبيتيــن مــن 

المنتجــات. بعــض 

االتفــاق مــع شــركة فلســطينية علــى وضــع   جــاري 

تقريبــا  عــام  لمــدة  فــي هولنــدا   (Online) منتجاتهــا عبــر شــبكة محــالت

صورة 16 : صور من لقاء االعمال الثنائي في هولندا للوفد الفلسطيني

صورة 15 : صورة جماعية لرجال اعمال فلسطينين مع رجال اعمال و 
شركات هولندية
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معرض سيال انتر فود جاكرتا – 2019 

(UNDP) مــع  وبالتعــاون  اليابانــي  الممثليــة  مــن  بدعــم 
والشــراكة مــع هيئــة المــدن والمناطــق الصناعيــة وبمشــاركة 
وهــي  الصناعيــة  أريحــا  مدينــة  فــي  تعمــل  شــركات  أربعــة 
وشــركة  يوروميــد  وشــركة  صبــا  وشــركة  المحــروم  شــركة 
كيوفيــان فــي معــرض ســيال انتــر فــود جاكرتــا خــالل الفتــرة 13 
إلــى 16 نوفمبــر، وقــد انطلقــت فعاليــات المعــرض بحضــور 
العديــد المســوؤلين الحكومييــن فــي إندونيســيا والســفراء 
وممثليــن عــن القطــاع الخــاص ا¦ندونيســي، وذلــك فــي ظــل 

تغطيــة إعالميــة واســعة، حيــث قــام ســعادة ســفير دولــة فلســطين فــي اندونيســيا د. زهيــر الشــن بزيــارة الجنــاح 
الفلســطيني يرافقــه نائــب رئيــس مجلــس إدارة غرفــة جاكرتــا التجاريــة الســيد مفتــي حســن حيــث أعــرب عــن 
اســتعداده لتقديــم كافــة الدعــم والمســاندة لتســهيل وصــول المنتــج الفلســطيني  للســوق ا¦ندونيســي.

صورة 17 : الجناح الفلسطيني في معرض سيال انتر فود جاكرتا 2019
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معرض فوديكس السعودية 2019 

الســعودي  المعــرض  هــو  الســعودية  فوديكــس  معــرض 

األغذيــة  قطــاع  فــي   %100 المتخصــص  الوحيــد  الدولــي 

والمشــروبات ويتيــح المعــرض للــزوار الفرصــة للتعــرف علــى 

األعمــال  وتبــادل  دولــة   50 مــن  أكثــر  مــن  غذائيــة  منتجــات 

والخبــرات مــع اكثــر مــن 230 عــارض، و زرا المعــرض اكثــر مــن 

80 الــف زائــر. 

حيــث نظــم مركــز التجــارة الفلســطيني بــال تريــد مشــاركة 

اتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة فــي فلســطين - باكــو 

وبدعــم مــن منظمــة االغذيــة العالميــة الفــاو، حيــث يمثــل 

جمعيــة  تســعين  مــن  أكثــر  التعاونيــة  الجمعيــات  اتحــاد 

تعاونيــة تعمــل فــي مجــال إنتــاج وتصنيــع المنتجــات الزراعيــة مثــل الخضــروات الطازجــة زيــت الزيتــون والزعتــر والفريكــة 

والمفتــول والمخلــالت، وغيرهــا مــن المنتجــات، وتأتــي مشــاركة باكــو ±طــالق العالمــة التجاريــة الجديــدة مــوارس لتكــون 

هــذه العالمــة ســفيرا لهــذه المنتجــات فــي اµســواق العالميــة، هــذا وقــد زار الجنــاح العديــد مــن رجــال اµعمــال وأصحــاب القــرار 

والمســؤولين ورجــال االعــالم والذيــن أبــدو ثقتهــم وإعجابهــم بجــودة المنتــج الفلســطيني آمليــن تواجــده فــي الســوق 

الســعودي باســتمرار، كمــا وتأتــي هــذه المشــاركة انســجاًما وتواصــًلا مــع سياســة مركــز التجــارة الفلســطيني فــي تنميــة 

وزيــادة حجــم الصــادرات الفلســطينية لÀســواق العالميــة

النتائج : 

االتفاق على ارسال شحنات تجريبية لشركات مختلف من الخضار و الفواكه.  

 تحضير عرض أسعار من 12 شركة مهتمة بالمنتجات الفلسطينية.  

مــع   المباشــر  االحتــكاك  خــالل  مــن  الســعودي  الســوق  فــي  المســتهلكين  اذواق  علــى  التعــرف 
التعاونيــات بمنتجــات  خاصــة  تــذوق  زويــة  ترتيــب  تــم  حيــث  والتجــار  المســتهلكين 

التعــرف علــى المزايــا الخاصــة بأنــواع المنتجــات واحجامهــا وطــرق التغليــف المناســبة التــي يرغبهــا  
المســتهلك والتاجــر الســعودي علــى حــد ســواء.

التعــرف علــى أهــم المشــاكل والمعيقــات الخاصــة بفتــح الســوق الســعودي والمتعلقــة باµســعار  
والمنافســة والجــودة، وقضايــا منشــأ المنتجــات الفلســطينية وخاصــة زيــت الزيتــون والزعتــر.
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صورة 18 : مجموعة صوة لجناح شركة موارس الفلسطينية في معرض فودكس جدة 2019



التقرير السنوي  2019

68

جائزة مصّدر فلسطين للعام 2018
إصرار فلسطيُن يجعل من الصعوبات التي نعيشها فرصة 

د.محمد إشتية 

التجــارة  مركــز  واصــل  التوالــي  علــى  الرابعــة  وللســنة  الفلســطينية،  الصــادرات  لتنميــة  النجــاح  لمســيرة  إســتكماال 

الفلســطيني – بــال تريــد تحديــث جائــزة مصــدر فلســطين، وصــوال لمرحلتهــا الرابعــة، فقــد شــهدت هــذه المرحلــة شــراكة 

كاملــة مــع وزارة االقتصــاد، بدايــة مــن إطــالق الجائــزة عبــر المؤتمــر الصحفــي الــذي حضــره معالــي وزيــر ا�قتصــاد الوطنــي 

الســيد خالــد العســيلي ورئيــس مجلــس إدارة بالتريــد الســيد عرفــات عصفــور ورئيــس لجنــة تحكيــم الجائــزة د. ســمير حليلــة، 

وخــالل المؤتمــر أعلــن عــن إطــالق الجائــزة وفتــح بــاب التقــدم للمنافســة علــى جائــزة مصــدر فلســطين للعــام 2018. 

كمــا أعلــن خــالل المؤتمــر الصحفــي عــن تطويــر الجائــزة لتشــمل قطاعــات جديــدة يتوقــع أن يكــون لهــا مســتقبلها فــي 

التصديــر، مثــل قطــاع الســياحة والزراعــة والحــرف وســيدات ا®عمــال وتكنولوجيــا المعلومــات، ®ن المنتــج الفلســطيني لــم 

يعــط حقــه كمــا فــي الــدول ا®خــرى. كمــا أن هنــاك تحديــات تواجــه المصــدر الفلســطيني، أهمهــا ســعر المنتــج والمنافســة 

الشرســة فــي الســوق المحلــي مــن قبــل البضائــع المســتوردة.

صورة 19 : معالي وزير ا�قتصاد الوطني السيد خالد العسيلي ورئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني - بال تريد السيد عرفات عصفور 

ورئيس لجنة تحكيم الجائزة د. سمير حليلة، وخالل المؤتمر الصحفي لالعان عن اطالق جائزة المصدر للعام 2018
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وقــد تقــدم للجائــزة اكثــر مــن ســتون شــركة مــن مختلــف القطاعــات االقتصاديــة للمنافســة على جائــزة مصدر العــام 2018، 

ــد  ــوزراء د.محم ــس ال ــة رئي ــور دول ــة وحض ــت رعاي ــي رام اهللا، تح ــد»، ف ــال تري ــه «ب ــل نظمت ــالل حف ــج خ ــن النتائ ــت ع ــد أعلن وق

الــوزراء، وأعضــاء الســلك الدبلوماســي لــدى دولــة فلســطين، وممثليــن عــن االتحــادات الصناعيــة  اشــتية، وعــدد مــن 

والتجاريــة والزراعيــة، وممثليــن عــن القطــاع الخــاص ورجــال وســيدات أعمــال. 

صورة 20 : حفل جائزة مصدر العام 2018 بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية

وفــي كلمتــه، أكــد اشــتية أهميــة تكريــم نخبــة مــن المســتثمرين الفلســطينيين الذيــن اســتحقوا بجــدارة جائــزة المصــّدر 

الفلســطيني لعــام 2018، مثنيــًا علــى الجهــود التــي يبذلهــا المســتثمر الفلســطيني مــن أجــل رفعــة االقتصــاد، وأن يكــون 

الناتــج الوطنــي عنوانــا وســفيرا لفلســطين فــي العالــم. وأضــاف مخاطبــًا الحضــور مــن رجــال أعمــال ومســتثمرين: «الجهــد 

المبــذول منكــم تقــّدره الحكومــة وترعــاه ·نــه يصــب فــي عصــب االســتراتيجية الفلســطينية الراميــة لتعزيز المنتــج الوطني 

وآليــة تنوعــه ورفــع نســبة الــواردات مــن العالــم وليــس مــن إســرائيل». وأكــد اشــتية أن كل إنســان فلســطيني صامــد علــى 

أرضــه يســتحق هــذه الجوائــز مّنــا جميعــًا، مشــيراً إلــى أن ا½صــرار الفلســطيني يجعــل مــن الصعوبــات التــي نعيشــها فرصــة 

وقصــص نجــاح لشــركات ومصانــع وماكنــات انتــاج.
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صورة 21 : رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتيية خالل كلمته في حفل مصدر فلسطين للعام 2018

ولفــت إلــى الشــراكة التــي تجمــع الحكومــة والقطــاع الخــاص، والجهــود التــي يبذلهــا الفريــق الوطنــي الفلســطيني 

ــز الشــراكة مــا بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص وكل مركبــات  ــة الــذي شــكلته الحكومــة بهــدف تعزي للتنميــة االقتصادي

العمــل االقتصــادي فــي فلســطين، والعمــل علــى تعزيــز قطاعــي الصناعــة والزراعــة، والمســاهمة مــن قبــل كل طــرف فــي 

العجلــة االقتصاديــة، كمــا أكــد دولــة رئيــس الــوزراء د. محمــد شــتيه علــى الجهــود التــي يذلهــا مركــز التجــارة الفلســطيني – 

بــال تريــد منــذ تاسيســه رغــم شــح المــوارد والــدور الجوهــري فــي تعزيــز وترويــج الصــادرات الفلســطينية فــي كافــة المحافــل 

الدوليــة وا®قليميــة. 

مــن جانبــه، قــال رئيــس مجلــس إدارة «بــال تريــد» عرفــات عصفــور، إن الصــادرات إحــدى أهــم ركائــز االقتصــاد الفلســطيني 

وتنميتهــا علــى رأس ا¸ولويــات الوطنيــة، وتــزداد أهميــة ذلــك نتيجــة لخصوصيــة فلســطين والحاجــة الماســة للتأكيــد 

ــى  ــا عل ــت صادراتن ــس ونثب ــي ¸ن نناف ــا يكف ــودة م ــة الج ــات عالي ــة والمنتج ــدرات التصديري ــن الق ــا م ــى أن لدين ــم عل للعال

الخارطــة العالميــة. ولفــت إلــى أن مبــادرة «جائــزة مصــّدر فلســطين» أطلقتهــا بال تريد عــام 2015 بهدف تكريــم المصدرين 

ــدة وتشــجيع المنتجيــن المحلييــن علــى التوجــه  ــز المصدريــن النشــطين والمبادريــن لفتــح أســواق جدي المميزيــن وتحفي

لÂســواق الخارجيــة، مؤكــداً ا¸ثــر الكبيــر لهــذه المبــادرة الوطنيــة فــي ترويــج الصــادرات الفلســطينية كمحــرك رئيســي 

ــة فــي فلســطين، وعكــس أهميــة الصــادرات الفلســطينية فــي مســيرة البنــاء والدولــة. للتنميــة االقتصادي
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صورة 22 : جانب من حفل مصدر فلسطين للعام 2018

مــن جهتــه، قــال رئيــس لجنــة تحكيــم الجائــزة ســمير حليلــة إن لفلســطين تاريخــا فــي مجــال التصديــر، موضحــًا أن فلســطين 

فــي القــرن الثامــن عشــر كانــت أكبــر مصــّدر للقطــن فــي العالــم، وفــي القــرن التاســع عشــر كانــت أكبــر مصــّدر للصابــون، 

وفــي القــرن العشــرين كانــت أكبــر مصــّدر للبرتقــال. وأضــاف رئيــس لجنــة التحكيــم، هــذا التاريــخ يدفعنــا للتفكيــر والتخطيــط 

معــًا، وتحديــد صادرتنــا ا»هــم وا»كبــر فــي القــرن الحــادي والعشــرين، ولفــت حليلــة إلــى أن لجنــة التحكيــم أدخلــت بعــض 

التعديــالت فيمــا يتعلــق بمعاييــر الجائــزة فــي قطــاع غــزة، نظــراً للظــروف التــي يعيشــها قطــاع غــزة مقارنــة مــع الضفــة 

الغربيــة، با¹ضافــة إلــى اســتبدال قطــاع الفنــادق بالســياحة الوافــدة بالتشــاور مــع وزارة الســياحة وا¶ثــار »ســباب فنيــة. وتخلــل 

الحفــل إطــالق الجهــاز المركــزي ل¼حصــاء الفلســطيني قاعــدة البيانــات التفاعليــة للتجــارة الخارجيــة. وقالــت رئيــس الجهــاز 

عــال عــوض: إن إطــالق قاعــدة البيانــات التفاعليــة للتجــارة الخارجيــة تشــّكل أداة إضافيــة تســاهم فــي تســليط الضــوء علــى 

واقــع الصــادرات وفــرص االســتثمار، مــا يســهم فــي تحفيــز المصّدريــن الذيــن يلعبــون دوراً هامــًا فــي تنميــة االقتصــاد، ضمــن 

رؤيــة واســتراتيجية الحكومــة لدعــم المنتــج الوطنــي وخططهــا نحــو االنفــكاك عــن االحتــالل، موضحــًة أن هــذه المنصــة 

االلكترونيــة جــاءت اســتجابة للطلــب علــى بيانــات التجــارة الخارجيــة. وأوضحــت أنــه تــم تطويــر هــذه المنصــة االلكترونيــة 

فــي إطــار تعزيــز العمــل المشــترك مــع القطــاع الخــاص، لتكــون إحــدى الركائــز ا»ساســية للشــراكة المســتدامة مــع «بــال 

تريــد»، كعنــوان رئيســي لتنميــة الصــادرات تحــت مظلــة وزارة االقتصــاد الوطنــي وبالتعــاون مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة 

مــن القطاعيــن العــام والخــاص، الفتــًة إلــى أنــه تــم االســتفادة مــن التجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال.
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مصــّدر  بجائــزة  مناصفــًة  الزراعــي»،  لالســتثمار  فلســطين  و«نخيــل  الغذائيــة»  للصناعــات  «ســنيورة  شــركتا  فــازت  وقــد 

التوالــي. علــى  الرابــع  للعــام  تريــد  بــال  الفلســطيني-  التجــارة  مركــز  ينظمهــا  التــي   ،2018 للعــام  فلســطين 

صورة 23 : شركة ستيورة وشركة نخيل فلسطين تفوز مناصفة بجائزة مصدر العام 2018

(Eagle Flex Abrasive) مــن الخليــل بالجائــزة عــن فئــة القطــاع  آيجــل فليكــس  فــازت شــركة  وفــي باقــي الجوائــز، 

الزراعــي،  القطــاع  فئــة  عــن  الزراعــي  والتســويق  الريــف لالســتثمار  الصناعــي، وشــركة 

وشــركة (Modern Tech Corporation- MTC) مــن غــزة عــن فئــة تكنولوجيــا المعلومــات، ومصنــع النجمــة لمنتجــات 

ــز فئــات:  خشــب الزيتــون مــن بيــت لحــم عــن فئــة الصناعــات الحرفيــة والتقليديــة. فيمــا قــررت لجنــة التحكيــم حجــب جوائ

الســياحة الوافــدة، وســيدات ا²عمــال والمصــّدر الواعــد، لقلــة عــدد المشــاركين وعــدم التــزام المتقدميــن بالشــروط.

صورة 24 : شركة الريف تتسلم جائزة مصدر العام 2018 عن القطاع الزراعي وشركة ايجل فليكس عن القطاع الصناعي
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ومنحــت لجنــة التحكيــم جائزتيــن تقديريتيــن لفنــدق الجــدار فــي بيــت لحــم، ومجلــة This Week in Palestine لدورهــا فــي 

الترويــج الفاعــل لفلســطين فــي العالم.

صورة 25 : والسيد سعيد زيدان يتسلم جائزة مصدر العام 2018  نيابة عن شركة  (Modern Tech Corporation -MTC) من غزة عن فئة 

(This Week In Palestine) تكنولوجيا المعلومات، جائزة تقديرية لمجلة

 صورة 26 : صورة استالم جائزة المصدر للعام 2018 للقطاع السياحي والصناعات الحرفية
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 حملة بلدي أطيب

تحــت شــعار «طيبــة وجــودة فــي بلــدي موجــودة» واصــل مركــز التجــارة الفلســطيني دعــم المنتــج المحلــي الفلســطيني 

مــن خــالل حملــة بلــدي أطيــب التــي انطلقــت منــذ العــام 2018 بالشــراكة مــع مؤسســة أوكســفام والوكالــة السويســرية 

للتنميــة والتعــاون الدولــي، والوكالــة الســويدية للتعــاون ا£نمائــي ووزارة التجــارة والشــؤون الخارجيــة االســترالية. وتهــدف 

الحملــة لرفــع الوعــي بجــودة المنتــج الفلســطيني وتوافــره فــي الســوق المحليــة، وضــرورة التأثيــر علــى ا¦نمــاط الشــرائية 

للمســتهلك لتفضيــل شــراء المنتــج الفلســطيني علــى المنتجــات ا¦خــرى، ا¦مــر الــذي يــؤدي بالمحصلــة الــى ارتفــاع 

مســتدام فــي الدخــل، مــا يســاعد فــي تعزيــز الربــح وا£نتاجيــة للفئــات الزراعيــة المســتهدفة مــن الحملــة.

كمــا تســاهم حملــة بلــدي اطيــب فــي الترويــج والتســويق للمنتــج وإتاحــة الفرصــة للمنتجيــن الصغــار والمزراعيــن للوصــول 

بســهولة إلــى المســتهلك، وفتــح الســوق أمامهــم لطــرح منتجاتهــم الجديــدة، وتســاهم الحملة فــي تثقيف المســتهلكين 

حــول المنتجــات المحليــة، وكذلــك المنتجيــن بزيــادة معرفتهــم وواجــب التزامهــم بالمعاييــر والمواصفــات الفلســطينية 

للجــودة وعــرض المنتجــات مــن خــالل هويــة المنتــج كمــا ويعســى مركــز التجــارة الفلســطيني بشــكل خــاص لمســاعدة 

المجــاورة  ا¦ســواق  فــي  للمنافســة  المنتــج  تحســين  أجــل  مــن  الداخلــي  الســوق  فــي  حصتــه  لزيــادة  الخــاص  القطــاع 

وا£قليميــة. 

وشــملت الحملــة ســلعا ومنتجــات غذائيــة وزراعيــة تلبــي حاجــة ا¦ســرة بالمجتمــع الفلســطيني، حيــث كان ا£قبــال علــى 

نقــاط بيــع المنتجــات المحليــة بشــكل جيــد وزاد بنســب كبيــرة بعــد فتــرة الترويــج واطــالق الحملــة إذا مــا تــم مقارنتهــا 

علــى  نوعهــا  مــن  ا¦ولــى  ســتكون  الوطنيــة  والمنتجــات  للســلع  الترويجيــة  حملــة  أن  يبيــن  وهــذا  الســابقة.  الفتــرات 

المســتوى الوطنــي إال انــه لــن تكــون ا¦خيــرة، حيــث هنــاك تنســيقا مســتمرا مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي القطــاع الخــاص 

ــراء  ــة ش ــيخ ثقاف ــة لترس ــالت الترويجي ــات والحم ــن المهرجان ــلة م ــم سلس ــج لتظي ــي للتروي ــع المدن ــات المجتم والمؤسس

المنتــج الوطنــي.

ويتمتــع المنتــج الوطنــي بجــودة عاليــة ا¦مــر الــذي ســاهم فــي تقبــل كيــر مــن المســتهليكن تغيــر مــن نمــط شــرائهم 

والتوجــه الســتهالك المنتــج المحلــي كخيــار اول، وبالتالــي المســاهمة فــي زيــادة حصــة المنتــج الوطنــي فــي الســوق 

المحلــي، كمــا وتدعــو حملــة بلــدي اطيــب كافــة محــالت التجزئــة والمــوالت بائعــي الجملــة لوضــع ملصقــات واضحــة عنــد 

ا¦قســام لمســاعدة المســتهلك للوصــول إلــى المنتــج الوطنــي عنــد تســوقه وأن تكــون خيــار ا¦ول للشــراء، والتأكيــد على 

ــر ودعــم منتجاتنــا الوطنيــة مســؤولية جماعيــة، تســتدعي أن نمارســها كمنهــج حيــاة، لمــا لهــا مــن انعكاســات  أن تطوي

إيجابيــة علــى ا£نتــاج والتشــغيل واالقتصــاد الفلســطيني. 
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 واســتمرت الحملــة فــي تنفيــذ ا�نشــطة الترويجيــة والتوعيــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة للترويــج للمنتــج المحلــي 

وتثقيــف النــاس حــول أهميــة التحــول نحــو اســتهالك المنتجــات المحليــة بالدرجــة ا�ولــى كونهــا ذات جــودة عاليــة وقــادرة 

علــى منافســة المنتجــات ا�جنبيــة، وقــد تميــز العــام 2019 فــي تنفيــذ أنشــطة ترويجيــة ذات تاثيــر واســع مثــل المشــاركة 

ورعايــة كرنفــال اريحــا ا�ول للســياحة التســوق، واعــداد وبــث برنامــج مطبــخ بلــدي اطيــب، وتنظيــم ســوق المزارعيــن ا�ول 

فــي مدنيــة أريحــا فــي كل يــوم جمعــة وعلــى مــدار شــهرين، و�ول مــرة تنظيــم يــوم لتــذوق المنتجــات الفلســطينية فــي 

مركــز موســى افنــدي للتفســير الســياحي فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس، كمــا اطلقــت حملــة بلــدي اطيــب أنشــطتها 

فــي قطــاع غــزة بدايــة العــام 2019 حيــث أطلقــت فعاليــات تــذوق للمنجتــات المحليــة فــي عــدن مناطــق فــي قطــاع غــزة، 

كمــا تــم تنظيــم ورشــات توعيــة الكثــر مــن 8000 طالــب جامعــي فــي قطــاع غــزة لطــالب حــول جــودة المنتجــات المحليــة، 

وتــم زيــارة عــدد مــن المصانــع فــي القطــاع للتعــرف مراحــل التنصيــع والجــودة للمنتجــات المحليــة. 

رسم توضيحي 1: عدد متابعين حملة بلدي اطيب

متابعــي  عــدد  وصــل 
أطيــب  بلــدي  حملــة 
علــى وســائل التواصــل 
 170 إلــى  االجتماعــي 
نهايــة  حتــى  الــف 

.2019 العــام 
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كرنفال أريحا ا�ول للسياحة والتسوق

أقيــم فــي مدينــة أريحــا كرنفــال أريحــا ا�ول للســياحة والتســوق، والــذي أقيــم فــي الفتــرة مــن 5 إلــى 7 أبريــل 2019 برعايــة 

الرئيــس محمــود عبــاس. تــم إطــالق المبــادرة مــن قبــل مجلــس التنميــة االقتصاديــة فــي مدينــة أريحــا، كمــا نظمــت كرنفــال 

بالتعــاون والشــراكة مــع حملــة «بلــدي أطيــاب». وشــهد الكرنفــال العديد من الفعاليات والمســابقات و معــرض للمنتجات 

الفلســطينية، وقــد تفاعــل مــع الكرنفــال حشــد كبيــر مــن النــاس مــن مختلــف محافظــات الضفــة الغربيــة وتــراوح عــدد زوار 

الكرنفــال أريحــا خــالل فتــرة الكرنفــال مــا بيــن 80-90 ألــف شــخص، وهــو مــا اعتبــر دليــًال علــى حجــم التفاعــل مــع حــدث 

الكرنفــال. احتــوى الكرنفــال علــى العديــد مــن ا�نشــطة، بمــا فــي ذلــك المعــرض الــذي يوفــر للجمهــور فرصــة للتعــرف 

علــى المنتجــات الفلســطينية المحليــة مــن قبــل الشــركات. 

 صورة 27 : صور من احتفال كرنفال اريحا السياحي و التسويقي االول



www.paltrade.org

77

يوم التذوق في مركز موسى افندي للتفسير السياحي 

يعتبــر يــوم أدخــل البهجــة فــي قلــوب كل مقدســي.. تحديــداً بالقــدس بعقبــة التكيــة بحضــور شــخصيات مقدســية ودينيــة 

مرموقــة تــم افتتــاح يــوم تــذوق بلــدي اطيــب تنفيــذ مؤسســة بالتريــد واوكســفام وبتمويــل مــن الوكالــة السويســرية 

والســويد وبالشــراكة مــع مركــز موســى افنــدي للتفســير الســياحي والتجمــع الســياحي المقدســي. وقــد شــاركت 14 

شــركة مــن الضفــة الغربيــة والقــدس بالمعــرض بمنتوجــات وصفــت بانهــا اكثــر مــن رائعــة، اســتمتع الــزوار بالموســيقى 

والدبكــة والعــزف علــى العــود والقــاء محاضــرة حــول الغــذاء وعالقتــه بجــذور االنســان. 

صورة 28 : صور من يوم التذوق في مركز موسى افندي - البلدية القديمية في القدس
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سوق المزراعين في أريحا 
كنتيجــة لنشــاط كرنفــال أريحــا ا�ول للســياحة و التســوق، كان هنــاك إطــالق مبــادرة جديــدة لدعــم بيــع منتجــات المزارعيــن 

تســمى «ســوق المزارعيــن» والتــي عقــدت علــى أســاس أســبوعي لمــدة شــهرين متتالييــن لمســاعدة المزارعيــن علــى بيــع 

منتجاتهــم والترويــج لهــا، حيــث تــم افتتــاح ســوق الفالحيــن فــي أريحــا يــوم الجمعــة 2019/10/4 بحضــور شــخصيات رســمية 

وشــعبية وكثيــر مــن الشــخصيات، وكانــت هنــاك فعاليــات أمــام الســوق للترحيــب والدعــوة بالنــاس والمــارة والســياح لزيــارة 

الســوق واالســتمتاع بجــو ســوق المزارعيــن، وكان هنالــك فعاليــات أمــام الســوق ترحــب وتدعــو النــاس .

والمــارة والســياح للتفضــل بزيــارة الســوق واالســتمتاع بأجــواء ســوق المزارعيــن، محيــث وضعــت اليافطــات حــول الســوق 

والتــي تظهــر جميــع الرعــاة والمنفذيــن للحــدث بطريقــة واضحــة وجيــدة وكمنصــة ملتفــة للزائريــن والمــارة. وكان اكثــر 

مــن 20 عــارض علــى مــدار 8 أســابيع مــن مزارعيــن وجمعيــات وأفــراد وكان هنــاك تنــوع فــي المنتجــات المعروضــة ســواء 

كانــت زراعيــة (خضــروات طازجــة وفواكــه) مأكــوالت ومنتجــات غذائيــة واعمــال يدويــة وصابــون وعطــور طبيعيــة، وتــم وضع 

صناديــق خشــبية عليهــا شــعار حملــة بلــدي اطيــب للترويــج للحملــة ودعــم المنتــج الوطنــي. 

صورة 29 : افتتاح سوق الفالحين في اريحا 
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صورة 30 : صور من فعاليات سوق الفالحين في اريحا
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مطبخ بلدي أطيب
فــي إطــار حملــة بلديأطيــب، بهــدف اســتخدام أدوات التواصــل االجتماعــي للترويــج للمنتجــات المحليــة ومــن أجــل زرع 

الثقــة فــي المنتجــات المحليــة و تعريــف المســتهلك الفلســطيني بالشــركات و الجمعيــات و منتجاتهــا، تــم اعــداد برنامــج 

طهــي مــن ســبع حلقــات يبــث علــى وســائل التواصــل االجتماعــي هدفــه رفــع مســتوى الوعــي بجــودة وتوافــر المنتجــات 

الفلســطينية فــي الســوق الفلســطيني و إمكانيــة اســتخدام هــذه المنتجــات فــي إعــداد العديــد مــن الوجبــات العصريــة، 

التقليديــة و الشــعبية، حيــث شــارك فــي اعــداد البرنامــج الشــيف جمانــة حســن التــي شــاركت فــي الموســم ا©ول مــن برنامج  

TOPCHIFEالعالــم العربــي. وتــم بــث ســبع حلقــات علــى منصــات التواصــل االجتماعــي للحملــة و منصــات أخــرى و بلــع 

ــي، و  ــرب العرب ــا المغ ــوار وخصوص ــدول الج ــج ل ــدى البرنام ــد ص ــاهدة وامت ــف مش ــون ونص ــن ملي ــر م ــهدات أكث ــدد المش ع

ســاهم البرنامــج بنشــر ثقافــة الغــذاء الفلســطيني و المنتجــات الفلســطينية و كيفيــة اســتخدامها فــي الطهــي و اعــداد 

ا©كالت الشــامية. 

صورة 31 : صور من حلقات مطبخ بلدي اطيب الذي بث عبر قناة الحملة على اليوتيب
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مركز التجارة الفلسطيني (بالرتيد )
رام اللّه -فلسط� 

املحتوى                                                                                                                                                                 

تقرير مدقق الحسابات املستقل                                                                                                                                                           

قا�ة التغ�ات يف صايف املوجودات                                                                                                                                                                

قا�ة االتدفقات النقدية                                                                                                                                                              

إيضاحات حول القوائم املالية                                                                                                                                                             

قا�ة املركز املايل                                                                                                                                                                  

الصفحة
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  1   2019 122,085  311,577  206,206  32,727  29,000  701,595 

*   253,280  802  4,964    259,046 

         )29,000(  )29,000( 

  31   2019 122,085  564,857  207,008  37,691    931,641 

            

 :            

  1   2019   14,151  176,158  28,527  29,000  247,836 

    61,458  3,374  1,435    66,267 

         )29,000(  )29,000( 

  31   2019   75,609  179,532  29,962    285,103 
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      229,038  140,854  )327,604(      42,288 

  222,605    )66,694(  )155,911(     

 16,538      )16,538(     

   13,670  )13,670(       

   PUMP   104,375  )91,261(      13,114 

            215,700  )175,700(      40,000 

   2019   86,501  )17,300(      69,201 

 UNOPS   19,000  )19,000(       

   317,606    )55,898(      261,708 

Grow   75,253  )6,061(      69,192 

 GIZ   55,898  )22,359(      33,539 

  858,417    )390,692(      467,725 

    12,262    )12,250(    )12(   

    134,596      )134,596(     

   76,204      )76,204(     
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    1,947      )1,947(     

    18,000        18,000 
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   13,670  )13,886(    216   

   PUMP   104,375  )103,618(      757 

   5,768      )5,786(     

           215,700  )134,560(      81,140 

   2019   86,501  )20,087(      66,414 

 UNOPS   19,000  )19,000(       

   359,833    )120,078(      239,755 

Grow   75,253  )6,061(      69,192 

      55,898  )16,246(      39,652 
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  20,054      )20,054(     

    18,000        18,000 

 1,957,602  729,251  )1,253,587(  )197,548(  216  1,235,934 

التقرير السنوي  2019

102



20 
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  28,331  31,169  3,920  32,256    43,384  54,269  193,329 

         10,000        10,000 

  70,604  9,908  42  3,447    63,580  315  147,896 

 150,720  464,948  20,087  120,078  16,246  204,383  134,560  1,111,022 
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 2,629      150    2,779  65 
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  193,329  44,595    10,377    248,301  328,339 

   10,000          10,000  272,155 
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التصميم و اإلخراج الفني:


