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 تقديــــم
 
 

يجمع االقتصاديون والمطلعون على وضع االقتصاد الفلسطيني أن توسيع وتفعيل              
وتنويع اتجاهات ومصادر تجارة فلسطين الخارجية تعتبر من التحديات االقتصادية     

بل أن هناك اعتقاد    .  قائمة األجندة التنموية على رأس التي كانت وستظل، الرئيسية
لسطيني وانتقاله إلى حالة التنمية المستدامة سيتوقف في نهاية        راسخ بأن نمو االقتصاد الف   

من هنا افرد معهد أبحاث السياسات االقتصادية .  المطاف على نجاعة تجارته الخارجية
اهتماما خاصا بدراسات التجارة الخارجية الفلسطينية، وأنجز ما يزيد   ) ماس(الفلسطيني 

وهذه الدراسة هدفت إلى       .   ف جوانبهعن ستة عشر دراسة تناولت الموضوع من مختل       
تحليل االتفاقات الجارية الفلسطينية الثنائية والمتعددة األطراف، واستعراض الفرص            
التي تتيحها للمصدرين والمستوردين الفلسطينيين، والبحث عن ما يمكن عمله لتعظيم           

.   نيةاالستفادة من هذه الفرص من خالل تفعيل وتطوير أداء مؤسسات السلطة الفلسطي            
ومن اجل بلوغ هدف الدراسة، فقد جرى استعراض وتحليل أفضل التجارب الدولية         
الناجحة، كما تم استطالع رأي المصدرين والمعنيين، وفتح نقاش معمق مع الخبراء في           

 . هذا المجال 
 

نأمل أن تقدم هذه الدراسة إضافة جديدة لمخزون المعرفة المطلوبة لتطوير قدرتنا على            
ونرجو أن تشكل   . كالت وقضايا التنمية الفلسطينية ومواجهة تحدياتهافهم أفضل لمش

توصياتها معينا لصانعي السياسة االقتصادية، وللمسؤولين عن تسهيل التجارة الخارجية       
 .  الفلسطينية

 
وبمناسبة نشر هذه الدراسة أود أن اشكر فريق البحث، وخصوصا الباحث الرئيسي          

ة البحث اآلنسة دارين الفي، وباحثي المعهد اآلخرين    الدكتور محمود الجعفري، ومساعد  
ومستشاري البحوث في المعهد الذين راجعوا البحث وقدموا مالحظات قيمة ساهمت في            

كما نشكر السيد وزير االقتصاد الوطني وطاقم وزارته على استضافتهم       . إثراءه وتعميقه
ونشكر جميع الزمالء من      ورعايتهم لورشة العمل المكرسة للمناقشة العامة للدراسة،        
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القطاع الخاص والخبراء الذين شاركوا في المناقشة العامة التي قدمت مقترحات هامة         
 .  حول توصيات الدراسة 

 
 IDRCكندا  -وفي الختام نتوجه بخالص الشكر لشركائنا في مركز بحوث التنمية الدولية 

 . على دعمهم إلعداد هذه الدراسة وطباعتها      
 
 
 

 سمير عبداهللا. د
 المديــر العـام
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 ملخص
 
 

يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد المهام واإلجراءات المطلوب من وزارات            
لقيام بها لتعظيم االستفادة من االتفاقيات      والـسلطة الوطنـية الفلـسطينية ومؤسساتها ا       

وقد ركزت الدراسة على    . التجارية التي وقعت مع عدد من دول العالم بما فيها إسرائيل          
تحديـد دور الجهـات الرسـمية الفلسطينية في توفير وتسهيل إجراءات الحصول على              

ات خـدمات الفحـص والـنقل والـشحن والتخلـيص والتأمين والتمويل، وتنظيم زيار      
للمـصدرين والمـستوردين إلـى األسواق العالمية، وتوفير خدمات الفحص للمنتجات            
 . المصدرة والمستوردة من حيث مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس المحلية والعالمية

 

ونظرا ألن عدم توفر الخدمات المرتبطة بعمليات االستيراد والتصدير بالشكل المطلوب           
 استفادة الجانب الفلسطيني من االتفاقيات التي تم توقيعها         كـان من أهم أسباب محدودية     

مع الدول العربية واألجنبية، ونظرا ألن هذا الموضوع ظل هامشيا ومغيبا إلى حد بعيد              
 سـواء أكان إهماال مقصودا أو غير مقصود وسواء أكان مهمال من قبل المؤسسات               -

ات المتخصصة في التجارة    البحثـية التـي يقـع علـى عاتقها إجراء األبحاث والدراس           
الخارجـية والتـي يعـول علـيها فـي إعطاء المشورة لمن يملكون القرار السياسي                
واالقتـصادي، أو مهمال من قبل الجهات الفلسطينية الحكومية ذات العالقة والتي تملك             

 فقد جاء التركيز في هذه الدراسة       -القدرة على اتخاذ القرارات ووضعها موضع التنفيذ        
انـب المـتعلق بما هو مطلوب من السلطة الفلسطينية القيام به من إجراءات              علـى الج  

إلنعـاش الـتجارة الخارجية، وتفعيل دورها في عملية التنمية االقتصادية بحيث تكون             
 .داعماً أساسياً لها بدالً من أن تكون عبئاً عليها

 

زها دراسات معهد    والتي كان من أبر    -وتأتي هذه الدراسة امتدادا للعديد من الدراسات        
 التي تناولت أسباب    -مـاس والدراسـات الدولية مثل دراسات البنك الدولي واالونكتاد           

احـتواء إسرائيل للتجارة الخارجية الفلسطينية ومحدودية استفادة الجانب الفلسطيني من           
االتفاقـيات، والتي منها ما يتعلق بنصوص االتفاقيات نفسها، ومنها ما يتعلق باالرتباط             

 االقتصاد اإلسرائيلي وسيطرة إسرائيل على منافذ التجارة الخارجية، باإلضافة إلى           مـع 
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مـا تمارسـه مـن سياسـات تعـسفية حدت من إمكانية االستفادة من تلك االتفاقيات،                 
 .وحصرت العالقات التجارية للجانب الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي

 

لسطيني، وذلك من وجهة نظر التجار      وقـد حاولت هذه الدراسة تقييم الدور الرسمي الف        
الفلـسطينيين من مصدرين ومستوردين، واإلجابة عن العديد من التساؤالت حول ماهية            

أو التي ستبذل في هذا المضمار، والى       /بـرامج العمل والجهود الفلسطينية التي بذلت و       
سح أين وصلت تلك الجهود، وما هو المطلوب إنجازه ؟ وقد تم ذلك من خالل إجراء م               

ميداني لعينة من المصدرين والمستوردين في محافظات رام اهللا والبيرة وبيت لحم ممن             
يعملـون في مجال استيراد المواد الغذائية وإنتاجها وتصديرها، ومستحضرات التجميل،         
واألدويـة، والصناعات البالستيكية، والحجر والرخام، والصناعات التقليدية، واألثاث،         

واعتمد المسح على أسلوبي المقابالت     . الـصناعات المعدنـية   والنـسيج والمالبـس، و    
وتجدر . الجماعية والفردية المهيكلة وغير المهيكلة، وعلى استبانة صممت لهذا الغرض         

اإلشـارة إلـى أن العيـنة لـم تكـن ممثلة لمجتمع المصدرين والمستوردين في كافة                 
ف إلى انطباعاتهم العامة حول  المحافظات الفلسطينية وإنما كانت استكشافية، هدفها التعر      

 .هاإجراءات االستيراد والتصدير ومدى توفر
 

كمـا تـم إجراء مراجعة لتجارب عدد من الدول المجاورة والنامية والمتقدمة في مجال        
تنمية الصادرات للتعرف إلى طبيعة المشاكل التي تواجه الشركات المصدرة في عمليات        

 الدول في حل تلك المشكالت، ودور الجهات        التـصدير، واآللـيات التـي اتبعتها تلك       
ومحاولة االستفادة من هذه التجارب سواء من خالل محاولة تطبيق         . الحكومـية في ذلك   

مـا نفذته من آليات تتناسب والوضع الفلسطيني أو من خالل تجنب اتخاذ استراتيجيات              
 .ثبت فشلها

 

ندة لعمليات االستيراد   وكـان غـياب الدور الحكومي الرسمي في تقديم الخدمات المسا          
حيث كشفت عن عدم    . والتـصدير مـن أبرز واهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة          

توفيـر المؤسـسات الرسمية ذات العالقة للعديد من الخدمات الالزمة إلجراء عمليات             
التـصدير واالسـتيراد بالـشكل المطلوب، كما أن العديد من المصدرين والمستوردين             

ة إجراءات الحصول على معظم تلك الخدمات، ومن ارتفاع كلفة          يعانـون مـن صعوب    



 x

 :الحصول عليها، ويمكن تبويب تلك الخدمات على النحو األتي
 

 .فتيش للسلع والخدمات المستوردةعدم توفر خدمات الفحص والت .1

عـدم توفـر المعلـومات حـول أسـواق التصدير الدولية، ومتطلبات نفاذ السلع                .2
 .الفلسطينية إليها

ارتفـاع كلفـة الـتمويل بـسبب ارتفاع أسعار الفائدة، كما انه ال يوجد مؤسسات                 .3
 .متخصصة لتمويل التجارة الخارجية

عـدم وجـود جهـات مختـصة تقوم بتثقيف المنتجين والمصدرين بطرق اإلنتاج       .4
 .وعمليات التسويق بمراحها المختلفة من تعبئة وتغليف وتخزين وغير ذلك

 . ات البنية التحتية وارتفاع أسعارهاتدني مستوى خدم .5
 

كمـا أكـد معظم المصدرين والمستوردين إلى أن الجهات الرسمية ال تقدم التسهيالت              
، الالزمة لحفزهم نحو التصدير إلى األسواق الخارجية، وقد كان لذلك آثاٌر سلبية عليهم            

لي، ليستمر  األمـر الذي كرس عدم البحث في سبل تعديل وتغيير أساليب التسويق الدو            
العديـد منهم باالعتماد على السوق اإلسرائيلية كآلية وسيطة في الوصول إلى األسواق             

كما أفاد معظم المصدرين والمستوردين الذين تمت مقابلتهم ومناقشتهم إلى          . الخارجـية 
انـه لم تتم استشارتهم أو األخذ برأيهم عند عقد االتفاقيات التجارية التي وقعتها السلطة               

اإلقليمية والدولية، ولم   : ية الفلسطينية مع إسرائيل وغيرها من األسواق المجاورة         الوطن
ولذلك، فان السلطة الوطنية    . تؤخذ آراؤهم بعين االعتبار عند إجراء مراجعة االتفاقيات       

الفلسطينية ومؤسساتها تتحمل جزءا مهما من مسؤولية تخلف دور التجارة الخارجية في            
وان عدم  . وفي استمرار حصرها باالقتصاد اإلسرائيلي    ، طينيتنمـية االقتـصاد الفلس    

قـيامها باتخاذ اإلجراءات والتدابير اإلدارية والسياسات المالية والنقدية لتنشيط عمليات           
التـصدير واالسـتيراد، قد كرس من تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي،            

 إسرائيل، واالعتماد على الوكالء     وأدى إلـى اسـتمرار حـصر التجارة الفلسطينية مع         
والوسـطاء اإلسـرائيليين فـي توفيـرها، أو الحصول على تسهيالت من المصدرين              
اإلسـرائيليين إلعـادة تـصدير المنـتجات الفلسطينية إلى األسواق الدولية، أو القيام              

 إلى  - أيضا   –ومن جهة أخرى فقد أدى ذلك       . باالسـتيراد عبر إسرائيل، هذا من جهة      
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 .العربية واألجنبية:  إمكانية االنفتاح على الدول األخرىتقليص
 

وعلـى ذلـك فقـد قـدمت الدراسة توصياتها للجهات ذات العالقة في السلطة الوطنية                
الفلـسطينية وجمـيع مؤسـساتها، التخاذ كافة اإلجراءات وتقديم الخدمات للمصدرين            

قتصاد اإلسرائيلي،  والمـستوردين التـي مـن شانها أن تساعد في تخفيف االرتهان لال            
ويع الشركاء التجاريين، واالنفتاح على دول العالم األخرى، وبالتالي االستفادة من           تـن و

المزايا التي تضمنتها االتفاقيات التجارية التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع تلك الدول،            
 فيمكن  ،أمـا اإلجراءات المطلوب من مؤسسات السلطة الفلسطينية ووزاراتها القيام بها          

 :تبويبها على النحو األتي
 

إنـشاء المؤسـسات الداعمة ألنشطة االستيراد والتصدير كمكاتب التمثيل التجاري            .1
الفلـسطيني فـي الخارج والتي مهمتها تعزيز العالقات االقتصادية بين األراضي            
الفلـسطينية ودول العالم من خالل تنسيق الزيارات لرجال األعمال من الطرفين،            

ات إدارة المعارض ومؤسسات تمويل الصادرات والواردات، مع العلم أن          ومؤسـس 
وزارة االقتـصاد الوطنـي تـسعى حالـياً إلى إنشاء مكاتب للتمثيل التجاري في               

 .الخارج
 

بال : تفعيل دور المؤسسات القائمة والتي تعمل في مجالي االستيراد والتصدير مثل           .2
، وملتقى رجال األعمال الفلسطينيين   ، توالغرف التجارية، واتحاد الصناعا   ، تـريد 

وغيرها من المؤسسات، وذلك للقيام بالمهام      ، ومؤسـسة المواصـفات والمقايـيس     
 .والمسؤوليات التي أنشئت من أجلها

 

إنشاء مراكز لألبحاث التسويقية، لتوفير المعلومات والبيانات حول األسواق المحلية           .3
وإتاحة هذه المعلومات للمنتجين،    والدولـية وظـروف المنافـسة وحجمهـا فيها،          

لمساعدتهم على تخطيط عمليات اإلنتاج والتسويق، وبالتالي التقليل من ظروف عدم          
 .التأكد المحيطة بهذه العمليات

العمـل على تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المحلية لخفض كلفتها             .4
 .وتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة

 



 xii

مراجعة االتفاقيات االقتصادية والتجارية التي تم توقيعها مع دول العالم، والحصول            .5
علـى معاملـة تفضيلية للسلع الفلسطينية، ومراعاة خصوصية الوضعين السياسي           
واالقتـصادي اللذين تمر بهما األراضي الفلسطينية، وذلك لتعزيز نفاذ الصادرات           

 .الفلسطينية إلى تلك الدول
 

 في عقد االتفاقيات وتوقيعها، واألخذ بعين       - بشكل فعال    -راك القطاع الخاص    إش .6
االعتـبار اهـتماماته في هذا المجال، وإشراكه في المؤتمرات والمعارض الدولية            
وإرسـال الـدورات التدريبـية والبعـثات الدراسية، والعمل على تطوير الثقافة             

لى األسواق الدولية، والتعرف    التصديرية بين المصدرين لمساعدتهم في الوصول إ      
األمر الذي من شأنه أن يكّون لديه معرفة وخبرة واسعتين في تلك            ، إلـى متطلباتها  

األسـواق، بحـيث يقوم بإنتاج السلع التي تتوافق وأذواق المستهلكين في األسواق             
وتنسجم مع المواصفات العالمية ومقاييسها، األمر الذي يعزز من القدرة          ، الدولـية 

 .فسية للمنتجات المحلية في أسواق التصديرالتنا
 

مـنح المستثمرين التسهيالت الستيراد المواد الخام التي تتطلبها الصناعة المحلية،            .7
بحـيث يـتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، أو التخفيف منها، والتسريع في تنفيذ              

جيع الصناعة  القـرارات التي اتخذتها وزارة االقتصاد الوطني بهذا الشأن، ذلك لتش          
 .المحلية ودعمها

 

إن تعزيـز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية يتطلب ضرورة التركيز على رفع             .8
 :جودة المنتج في مختلف مراحل اإلنتاج والتسويق، وهذا يتأتى من خالل

 

من آالت ومعدات   : اسـتخدام التقنـيات الحديثة في عمليات اإلنتاج والتسويق         
صول عليها بكلفة منخفضة يتطلب تخفيض الرسوم الجمركية       حديـثة، وان الح   

 .المفروضة على استيرادها

ال بـد من العمل على تشديد الرقابة على المنتجات المحلية من حيث وجوب               
 .التزامها بالمواصفات الدولية ومقاييسها ومعاييرها

 

ليات اإلغراق  إقـرار القوانـين والتشريعات الهادفة لحماية السوق المحلية من عم           .9



 xiii

قوانين المنافسة وحماية الملكية الفكرية وغيرها من القوانين،        : والتهـريب، مـثل   
وقد تناهى لدينا أثناء إنجازنا لهذه الدراسة ان هناك رزمة          . ووضـعها حيز التنفيذ   

، قانون الصناعة : مـن القوانـين التي تم إنجازها في وزارة االقتصاد الوطني مثل           
وغيرها من  ، وقانون المنافسة ، وقانون األموال المنقولة  ، كوقانـون حماية المستهل   

وعلى الرغم من   . القوانـين، إال أنه لم يتم إقرارها بعد من قبل المجلس التشريعي           
أهمية اتخاذ مثل تلك القوانين، إال أن األهم هو تنفيذها بشكل عملي، للحصول على              

 .هانتائج ملموسة وبالتالي تحقيق األهداف التي توضع ألجل
 

في فلسطين، ودعم   ) معايرة(تـشجيع القطـاع الخاص على إنشاء هيئة مختبرات           .10
القائم منها، وتطوير مختبرات المعايرة وبخاصة تلك التي في مؤسسة المواصفات           

بحـيث يـتم تزوديها بأحدث المعدات واألجهزة الدقيقة         ، والمقايـيس الفلـسطينية   
 السلع، وان يكون لهذه المؤسسة      والمتخصـصة في عمليات الفحص لمختلف أنواع      

فـروٌع فـي مخـتلف المحافظات الفلسطينية لتمكين المصدرين والمستوردين من            
الحـصول على الخدمات التي تقدمها دون تكبيدهم التكاليف المترتبة على نقلها إلى             
المركـز الرئيسي في رام اهللا، وخصوصا في ظل إجراءات اإلغالق التي تفرضها             

 . دن والمحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةإسرائيل على الم
 

العمـل علـى تطوير مرافق البنية التحتية وخصوصا شبكات النقل والمواصالت             .11
 .واالتصاالت وخدمات المياه والكهرباء، وتوفيرها بأسعار مخفضة
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  مقدمة-1
 
 

  تمهيد1-1
 

 الدول شرطا أساسيا لجذب االستثمارات يمـثل عقد االتفاقيات االقتصادية والتجارية بين   
وتنـشيط حركة التبادل التجاري فيما بينها استيرادا وتصديرا، إال أن ذلك ال             ، وتـبادلها 

فاتخاذ الدولة للعديد من السياسات االقتصادية والتجارية       . يعتبر شرطا كافيا لتحقيق ذلك    
توكوالت التعاون فـي االقتـصاد المحلـي يمـثل إجـراء مكمال لتفعيل اتفاقيات وبرو          

االقتصادي مع دول العالم فيما بينها بصفة فردية أو جماعية، ولذلك فان دول العالم تلجأ               
السـتخدام السياسات االقتصادية كأداة تساعدها على تنفيذ االتفاقيات بشرط أن تأخذ تلك      
الـسياسات قـبل تطبـيقها بعين االعتبار األهداف العامة لالقتصاد القومي بشكل عام،              

 . واهتمامات ومصالح المنتجين والمصدرين والمستوردين بشكل خاص
 

وعلى الرغم من أهمية االتفاقيات التجارية بالنسبة للدول الموقعة عليها، فان العديد من             
األطـراف قـد يجـد بعد فترة من الزمن أنها تفتقد إلى المقومات األساسية للتأثير في                 

 من اآلثار السلبية على القطاع الخاص،       الـتجارة، وقـد يجـد الـبعض أن لها العديد          
وخـصوصا عندما تتجاهل مصالحهم واهتماماتهم، أو أن يؤدي تنفيذها إلى حدوث آثار             

وإذا كان  . سلبية نتيجة للتغيرات االقتصادية اإلقليمية والدولية على االقتصادات الصغيرة        
يقع ضمن اهتمامات   تفعـيل االتفاقـيات الـتجارية وإيجاد اآلليات المناسبة لتحقيق ذلك            

 وأولوياتها  فان االستفادة من تلك       – المـتقدمة منها و النامية على حد سواء          -الـدول   
االتفاقـيات فـي الحالـة الفلـسطينية يعـتمد على العديد من الظروف المحلية، وعلى                
اإلجـراءات اإلسـرائيلية التي تستهدف االقتصاد الفلسطيني منذ أكثر من أربعة عقود،             

ولذلك فان قيام الجانب    . القدرة على المنافسة في األسواق اإلقليمية والدولية      وكذلك على   
الفلـسطيني بكافـة المهام والمسؤوليات لالستفادة من االتفاقيات يعتبر من أهم المراحل             

ويعتمد . الالزمة لتيسير تدفق السلع والخدمات بين المناطق الفلسطينية وبقية دول العالم          
الذي يمكن أن تقوم به الحكومة من خالل القيام بالعديد من           تحقـيق ذلـك علـى الدور        

اآلليات واإلجراءات التي تستهدف تعزيز نفاذ الصادرات الفلسطينية في أسواق التصدير           
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مـن جهة،  وإحالل الصناعة المحلية محل الواردات وتسهيل استيراد مدخالت اإلنتاج             
 .من جهة أخرى

 
ومن معدالت نمو   ،  من أزمات الركود االقتصادي    وفي االقتصادات الصغيرة التي تعاني    

مرتفعة في عرض العمل، فان مهمة التصدير أصبحت تتركز في خلق فرص عمل من              
خـالل المـشاريع الصغيرة، حيث أن هذه المهمة لم تعد حكرا على المشاريع الكبيرة،               

اجها وإنما من خالل المشروعات الصغيرة التي تستهدف تصدير سلع وخدمات يعتمد إنت           
وخـصوصا مـن فئة الخريجين التي تمتلك مؤهالت علمية ومهارات     ، علـى العمالـة   

وقـدرات فنـية، ولـديها القـدرة على استخدام التكنولوجيا المتطورة التي يمكن تبنيها               
 ;Levin,1997; Wilinson, 1999] وتكييفها في اإلنتاج وفقا لمتطلبات أسواق التصدير

Moins, 1998 [. 
 
 

 جارة الخارجية الفلسطينية تطور الت1-2
 

 639 حوالي   1995عام  ) السلعية والخدمية (بلغـت قـيمة الصادرات الفلسطينية الكلية        
 مليون  580لتصل إلى   % 10 بنسبة   2000ملـيون دوالر، وتـراجعت قيمتها في العام         

 فقد انخفضت الصادرات الكلية بصورة اكبر       2002 و 2001أمـا خالل العامين     . دوالر
ع الذي حدث في كل من الصادرات السلعية والخدمية خالل هذين العامين،            بسبب التراج 

وذلـك بـسبب تدهـور الوضع االقتصادي في األراضي الفلسطينية منذ بدء االنتفاضة              
 الجهاز المركزي   [ مليون دوالر    382 حوالي   2001الفلسطينية الثانية، فبلغت في العام      

، فيما  ]جية الفلسطينية، أعداد مختلفة   لإلحـصاء الفلـسطيني، إحصاءات التجارة الخار      
 . وفقا لتقديرات ماس2002 مليون دوالر في العام 353وصلت إلى 

 
 3090.8 إلى   2000في العام   ) السلعية والخدمية (وبيـنما وصلت قيمة الواردات الكلية       

، فقد تراجعت بشكل  1995عما كانت عليه في العام      % 29.3مليون دوالر لترتفع بنسبة     
 مليون دوالر على    1737 و 1869.4 لتصل إلى    2002 و 2001 العامين   ملحـوظ فـي   

 إلى تراجع الوضع    2002 و 2001التوالي، ويعزى االنخفاض في الواردات في العامين        
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 .االقتصادي في األراضي الفلسطينية وبالتالي تراجع الدخول
 

تعتبر من أهم   ومما يجدر مالحظته أن الجانب الفلسطيني يقوم باالستيراد من الدول التي            
الواليات المتحدة وكندا ودول االتحاد األوروبي      : الدول المصدرة للسوق اإلسرائيلية مثل    

وهذا يشير إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها حكومة إسرائيل           . والصين وتركيا 
مـع تلـك الدول ينعكس تأثيرها على الجانب الفلسطيني الذي يقوم باالستيراد من تلك               

ل عبـر المعابر اإلسرائيلية، حيث تخضع المستوردات الفلسطينية لنفس المعايير           الـدو 
إضافة إلى ذلك فان    . والتـرتيبات التي تطبق على الواردات اإلسرائيلية من تلك الدول         

االسـتيراد الفلسطيني من تلك الدول يأتي ضمن تقليل تكاليف النقل والشحن والتخليص             
.  البضاعة ص الالزمة لتسهيل تخلي   اإلسـرائيلية س  وااللتـزام بالمواصـفات والمقايـي     

وبالمقابـل، فان مصر واألردن تعتبران من أهم الدول العربية المصدرة إلى األراضي             
من مجمل  % 97الفلـسطينية، وتـشكل الـواردات الفلسطينية من هذه الدول أكثر من             

األردن ال  الـواردات الفلـسطينية من الدول العربية، في حين أن الواردات من مصر و             
، ولذلك  2002-1995من الواردات الفلسطينية الكلية خالل الفترة       % 2تشكل أكثر من    

يأتي من  ) من غير إسرائيل  (فانـه ليس من الغريب أن نجد الجزء األكبر من الواردات            
الصين وتركيا ودول : الـدول األجنبـية التـي ترتبط بعالقات تجارية مع إسرائيل مثل         

على . هند واستراليا واليابان وروسيا وسلوفاكيا والبرازيل وتايلند      االتحـاد األوروبي وال   
الـرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تقم بتوقيع اتفاقيات تبادل تجاري مع العديد      

 .1من الدول
 

 التوزيع السلعي والجغرافي للواردات 1-2-1
  2الفلسطينية

 

                                                           
وزارة المالية الفلسطينية، و   / لمزيد من التفاصيل ُينظر بيانات االستيراد حسب البلد،  الصادرة عن دائرة الجمارك والمكوس               1

Statistical Abstract of Israel. 
 .يل فقطالبيانات المتاحة حول التركيب الهيكلي للواردات تتعلق بالواردات السلعية من إسرائ  2
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لوقود والسلع المصنوعة والمصنفة    شـكلت الـواردات من األغذية والحيوانات الحية وا        
مـن مجمل الواردات السلعية الفلسطينية من إسرائيل خالل العامين          % 70أكثـر مـن     

 مليون دوالر   1351وقـد انخفضت الواردات السلعية من إسرائيل من       . 2002 و 2001
، وذلك وفقا   %)17.3بنسبة   (2002 مليون دوالر عام     1117 إلى حوالي    2001عـام   

، ويعزى هذا التراجع إلى     3درة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     للبيانات الصا 
% 20.6االنخفـاض في الواردات من األغذية والحيوانات الحية والسلع المصنفة بنسبة            

في حين بلغت نسبة االنخفاض في االستيراد       . خـالل تلك الفترة على التوالي     % 24.7و
، كما تراجع االستيراد من     2002 و 2001خالل العامين   % 4من الوقود المعدني حوالي     

 .خالل هاتين السنتين% 15.7المواد الكيماوية من إسرائيل بنسبة 
 

إلى عدم حدوث تغير تدريجي في األهمية       ) 1جدول  (كمـا تـشير البيانات الواردة في        
النـسبية للمجمـوعات الـسلعية المـستوردة بالنسبة إلى قيمة الواردات الفلسطينية من              

د زادت األهمية النسبية للواردات من األغذية والحيوانات الحية من إجمالي           فق. إسرائيل
كما ينطبق ذلك   . 2002عام  % 23 إلى   2000عام  % 20.8الواردات السلعية الكلية من     

% 32 إلى   2000عام  % 26على األهمية النسبية للواردات من الوقود التي ارتفعت من          
 النسبية للماكنات والمعدات والسلع الوسيطة      بالمقابل فقد تراجعت األهمية   . 2002عـام   

وبذلك، فان أداء االقتصاد الفلسطيني في ظل إجراءات اإلغالق والحصار          . المـستوردة 
 .2000-1995 لم يتغير عما كان عليه الوضع خالل الفترة 2002خالل العام 

 

ة الدول  إلى أن إسرائيل ما زالت تأتي في مقدم       ) 2جدول  (وتـشير البيانات الواردة في      
فقد شكلت الواردات السلعية من إسرائيل خالل العامين        . المـصدرة لألسواق الفلسطينية   

من مجمل الواردات السلعية على التوالي، أما في        % 75و% 70 حوالي   2002 و 2000
% 22 فقد انخفضت أهمية الواردات السلعية الفلسطينية من إسرائيل بنسبة           2001العام  

 فقد ارتفعت الواردات السلعية     2002، أما في العام     2000لعام  مقارنة مع مستواها في ا    
 2002مقارنة بمستواها في العام السابق، وان بقيت في العام          % 9.6الفلـسطينية بنسبة    

                                                           
فـي حـين فان البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك في وزارة المالية أشارت إلى أن الواردات السلعية من إسرائيل قد بلغت             3

 عما 2002، ثم ارتفعت بصورة طفيفة في العام 2001 عام 1112.8، وتراجعت إلى 2000 ملـيون دوالر في العام     1429.5
 . مليون دوالر1219.8إلى كانت عليه في العام السابق لتصل 
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وتشكل الواردات الفلسطينية من    %. 14.6 بنسبة   2000اقـل مـن مـستواها في العام         
على الرغم من أن هذه النسبة      من الصادرات السلعية اإلسرائيلية و    % 5إسرائيل حوالي   

إال أن أهميتها تكمن في نسبة      ، تعتبـر ضـئيلة قياسـا بالـتجارة الخارجية اإلسرائيلية         
واإلنفاق االستهالكي  %) 35(الـواردات السلعية الفلسطينية إلى الناتج المحلي اإلجمالي         

وتعكس تلك المؤشرات مدى تأثير الواردات      . 2002فـي العـام     %) 26(الفلـسطيني   
 .سلعية الفلسطينية من إسرائيل في الناتج المحلي اإلجماليال
 

وتأتي دول االتحاد األوروبي في المرتبة الثانية من حيث أهميتها كدول مصدرة للسوق             
الرغم من تذبذب قيمة الواردات الفلسطينية من تلك         الفلـسطينية بعـد إسرائيل، وعلى     

يانات المتوفرة عن الواردات    ، إال انه وبحسب الب    2002-2000الـدول خـالل الفترة      
الفلـسطينية مـن االتحاد األوروبي فإنها تشتمل على المواد الغذائية والسلع المصنوعة             

كما تعتبر تركيا والصين الشعبية والدول األمريكية من أهم         . والمصنفة والسلع المتنوعة  
ات من الوارد % 15حيث أن حوالي    ، األسـواق الرئيـسية المصدرة للسوق الفلسطينية      
 . الفلسطينية السلعية يتم استيرادها من تلك الدول

 

ي والجغرافي للصادرات  التوزيع السلع1-2-2
 الفلسطينية

 

احـتلت الـسلع المصنوعة والمصنفة حسب المادة النسبة األكبر من الصادرات السلعية             
من إجمالي  % 39وتراجعت إلى   ، 2001عام  % 41حـيث شـكلت ما نسبته       ، الكلـية 

تعتبـر مـواد البناء من الباطون والحجارة والخشب المصفح واأللواح           الـصادرات، و  
واألقمشة المنسوجة ومواد البناء وقضبان الحديد واأللمنيوم من أهم المواد الوسيطة التي            

ويأتي في المرتبة   . يـتم تصديرها إلى إسرائيل الستخدامها في قطاع البناء واإلنشاءات         
 المصنوعة المتنوعة مثل األثاث واألحذية      الثانـية الـصادرات الـسلعية مـن الـسلع         

2001عام  % 19والبالستيك والتجهيزات، فيما شكلت الصادرات من تلك السلع حوالي          

ويعزى االنخفاض في الصادرات السلعية خالل العامين       . 2002عام  % 20.7، وحوالي   
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د  إلـى االنخفاض في الصادرات من األغذية والحيوانات الحية، والموا          2002 و 2001
الكـيماوية، والـسلع المـصنوعة والمصنفة حسب المادة، والمكائن والمعدات، والسلع            

، وكان ثلث االنخفاض في الصادرات السلعية قد نجم عن          )3جدول  (المتـنوعة، ُينظر    
االنخفـاض فـي الصادرات من السلع المصنوعة والمصنفة حسب المادة والتي تشتمل             

تي يجري استخدامها في صناعات البناء وإنتاج       علـى المـواد الوسيطة كمواد البناء وال       
 .السلع المصنعة

 
فقد أشارت البيانات الواردة في     ، أمـا بالنـسبة للـتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية        

إلـى أن السوق اإلسرائيلية ما زالت تشكل أهم أسواق التصدير للمنتجات            ) 4جـدول   (
صادرات الفلسطينية السلعية في العام من ال % 90الفلسطينية، إذ تقوم باستيعاب ما نسبته       

في العام  % 20، وقد تراجعت الصادرات الفلسطينية السلعية إلى إسرائيل بنسبة          2002
وبالمقابل، فقد تضاعفت الصادرات الفلسطينية     . 2001 عما كانت عليه في العام       2002

انت عليه  مقارنة بما ك2002الـسلعية إلى دول االتحاد األوروبي ثالث مرات في العام   
 مليون  2.4، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى تلك الدول من           2001العـام   

وقد %. 270.8، بزيادة مقدارها    2002 مليون دوالر عام     8.87 إلى   2001دوالر عام   
 2002 و2001أظهـرت الـصادرات الفلسطينية إلى األردن اتجاها ثابتا خالل العامين    

 . خالل هذين العامين% 6.5إلى % 5يتها النسبية من وذلك بالرغم من ارتفاع أهم
 
 

  مشكلة الدراسة1-3
 

 1994مـنذ أن تـسلمت الـسلطة الوطنية الفلسطينية الصالحيات االقتصادية في العام              
 1994وفي العام   . وقعت العديد من االتفاقيات مع عدد من دول العالم العربية واألجنبية          

الذي ) بروتوكول باريس ( اإلسرائيلي   – الفلسطيني   تـم التوقيع على االتفاق االقتصادي     
اعـتمد عليه في صياغة جميع االتفاقيات التجارية واالقتصادية التي تم إبرامها مع بقية              
دول العـالم فـيما بعـد، وقد تاله عدد من االتفاقات الثنائية مع كل من األردن ومصر                  

طة الفلسطينية اتفاقيات   والمغـرب وتـونس وغيرها من الدول العربية، كما وقعت السل          
تجاريـة مع كل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ودول االفتا وتركيا             
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االتفاقيات التي عقدتها السلطة    ) 1(وغيـرها مـن الـدول األجنبية، ويبين الملحق رقم           
ق التي  الوطنية الفلسطينية مع الدول العربية واألجنبية وتاريخ توقيعها ومجالها والمالح         

 .اشتملت عليها
 

وكـان مـن المـتوقع أن تفتح هذه االتفاقيات آفاقا جديدة وكبيرة للتبادل التجاري بين                
المـناطق الفلـسطينية والدول العربية واألجنبية، وان تحد من حصر التجارة الخارجية             

 لم يطرأ تغيير جذري على      2003-1995الفلـسطينية مع إسرائيل، إال انه خالل الفترة         
ء االقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وعلى أداء التجارة الخارجية الفلسطينية على وجه            أدا

الخـصوص، بـل ازدادت تبعـية االقتصاد الفلسطيني إلسرائيل بصورة اكبر، وبقيت             
عالقـات التـبادل الـتجاري بين المناطق الفلسطينية والدول العربية واألجنبية ضيقة             

رضها إسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية      ومحـددة باإلجراءات والقيود التي تف     
. مـن خالل سيطرتها على المعابر والحدود الدولية، وتحكمها بحركة السلع واألشخاص           

 إلى أبرز أشكال التبعية     - ولو بصورة مختصرة     -ومـن المهم في هذا السياق التطرق      
ن األدبيات  االقتـصادية إلسـرائيل، والتـي كثـر الحديث عنها وبإسهاب في الكثير م             

الفلسطينية والعالمية التي تحدثت عن معضلة االقتصاد الفلسطيني في عالقته باالقتصاد           
 :اإلسرائيلي، من ابرز تلك األشكال

 

من الصادرات السلعية الفلسطينية بالتدفق إلى      % 90استمر أكثر من    : التجارة الخارجية 
ذي لم  ، في الوقت ال   2002-1995الـسوق اإلسرائيلية خالل الفترة      
بالمقابل، . خالل تلك الفترة   % 3.3تتجاوز حصة الدول العربية منها      

من % 78فقـد شـكلت الـواردات الفلـسطينية من إسرائيل حوالي            
الواردات الكلية، أما الواردات السلعية من الدول العربية واألوروبية         

الجهاز المركزي  [على التوالي% 10و% 3فلـم تـتجاوز نـسبتها    
 .]يني، التجارة الخارجية الفلسطينية، أعداد متنوعةلإلحصاء الفلسط

استمر االعتماد على السوق اإلسرائيلية في استيعاب ما يزيد على          : العمالـة الفلسطينية  
، 2000مـن العمالـة الفلسطينية خالل الربع الرابع من العام           % 25

والتـي تركزت في قطاع اإلنشاءات، وقد كانت تلك النسبة قريبة من         
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ذي كان سائدا في منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات من         الوضع ال 
القـرن الماضي، حيث كان سوق العمل اإلسرائيلي يستوعب ما بين           

مـن العمالة الفلسطينية، ومازال الجانب الفلسطيني ينظر        % 25-30
إلـى السوق اإلسرائيلية كأداة للتخفيف من حدة البطالة في األراضي           

ءات القوى العاملة الفلسطينية فقد وصلت      ووفقا الحصا . الفلـسطينية 
% 5 حوالي   2004نـسبة العاملين الفلسطينيين في إسرائيل في العام         

 .من مجموع القوى الفلسطينية العاملة
 

كمـا أدى االرتباط بسوق العمل اإلسرائيلي إلى خلق تشوه في األجور في سوق العمل               
لبناء واإلنشاءات في األراضي    الفلسطيني، وأصبح يتحدد مستوى األجور في قطاعات ا       

الفلـسطينية وفقا لمستوى األجور في إسرائيل دون أن يكون هناك ارتباط بين اإلنتاجية              
 أضف .[Levin, 1999]واألجـور من جهة، واألجور ومستوى التعليم من جهة أخرى  

إلـى ذلـك مـا يعانـيه سوق العمل الفلسطيني من تشوه ذاتي مصدره محدودية دور                 
ـ /التعلـيم  في تشغيل القطاعات االقتصادية بشكل خاص،      / صوصا التعلـيم العالـي    وخ

فما زالت السوق المحلية تفتقر إلى العمالة المدربة        . والـتجارة الخارجـية بـشكل عام      
الالزمة لتعزيز القدرة التنافسية    ) راس المال البشري  (والمـؤهلة وذات اإلنتاجية العالية      

ية وأسواق التصدير، إذ ال تزيد نسبة العاملين في         للمنتجات الفلسطينية في األسواق المحل    
 ممن يحملون مؤهالت علمية وتزيد      -القطاعـات اإلنتاجية كالزراعة والبناء والسياحة       

من مجموع العاملين في تلك     % 5 عن   - سنة دراسية    14عـدد سنوات دراستهم على      
في قطاع الخدمات   القطاعات، وفي الغالب فان حاملي المؤهالت العلمية العالية يعملون          

 . العامة كالتعليم والصحة
 

استمرت إسرائيل في االستيالء على الموارد المالية       : الـسيطرة علـى المـوارد المالية      
الجمارك وضرائب االستيراد التي تشكل     : الفلـسطينية المتأتية من ثالثة مصادر رئيسية      

وضرائب الدخل  مـن إجمالـي اإليـرادات الجارية للسلطة الوطنية الفلسطينية،           % 70
. والـضمان االجتماعـي التـي يدفعها العاملون الفلسطينيون الذين يعملون في إسرائيل            

ويـضاف إلى ذلك عوائد استخدام الشيكل اإلسرائيلي في المناطق الفلسطينية وتحويلها            
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 .للخزينة اإلسرائيلية
 

 خالل الفترة   إن التشوهات التي كان يعاني منها االقتصاد الفلسطيني       : ولذلك يمكن القول  
 اتـسع مـداها خـالل َعشر السنوات الماضية لتشمل جميع القطاعات             1967-1994

) الـزراعة والـصناعة والخدمات والقطاع المصرفي والتجارة الخارجية        (االقتـصادية   
 .واستمر االعتماد على إسرائيل في توفير خدمات البنية التحتية كالكهرباء والمياه

 
 

  أهمية الدراسة1-4
 

لدراسـة ليـست األولى التي تناولت موضوع التجارة الخارجية الفلسطينية، فقد            هـذه ا  
سـبقتها العديـد مـن األدبيات المحلية والدولية التي تناولت هذا الموضوع من جوانب               

 :مختلفة وخصوصا ما يتعلق منها بمعوقات التجارة الخارجية والتي أهمها
 

لدولية ساهم في عرقلة تنفيذ سياسات      الـسيطرة اإلسـرائيلية الكاملة على المعابر ا        
 .تجارية فلسطينية مستقلة

جـاء بروتوكول باريس ملزما للسلطة الوطنية الفلسطينية بإتباع السياسة التجارية            
 .الجمركية اإلسرائيلية بما يحقق مصالح االقتصاد اإلسرائيلي ومتطلباته

ل باريس، تجاه الجانب    عـدم تنفـيذ إسرائيل اللتزاماتها، التي نص عليها بروتوكو          
الفلـسطيني، واسـتخدامها الذرائع األمنية في تعطيل تنفيذ تلك االلتزامات مما اثر             
سـلبا فـي قـدرة الـسلطة الفلـسطينية على االستفادة من المزايا التي منحها لها                 

 .بروتوكول باريس
 

ل تلك  زد علـى هـذا العديد من المعوقات الذاتية التي واجهها االقتصاد الفلسطيني خال             
المـرحلة والتـي أدت إلـى تراجع أدائه وحدت من قدرته على االستفادة من الهوامش                
والمـزايا التـي منحها له بروتوكول باريس، فمثال لم يتم العمل على تخفيض ضريبة               

، ولجـأت السلطة الفلسطينية إلى احتكار استيراد بعض  %2القـيمة المـضافة بنـسبة       
لوقود واالسمنت وغيرها، األمر الذي أدى إلى ارتفاع        المـدخالت اإلنتاجية األساسية كا    

أسـعارها وبالتالي ارتفاع تكاليف اإلنتاج المحلي وإضعاف قدرته التنافسية، واالعتماد           
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علـى سـوق العمل اإلسرائيلي في استيعاب فائض العمالة الفلسطينية مما عمق التبعية              
يرادات الجمركية، وبخاصة   لالقتـصاد اإلسـرائيلي في هذا الجانب، واالعتماد على اإل         

إيـرادات المقاصة، في تمويل اإلنفاق الجاري، مما دفع السلطة الفلسطينية إلى التركيز             
في سياساتها التجارية والمالية على الحد من التسرب المالي من خالل تشجيع الوكاالت             

نقدية الـتجارية واالستيراد المباشر، وذلك على حساب انتهاج سياسات تجارية ومالية و           
 .تعمل على الحد من االستيراد وتشجيع التصدير

 
وممـا تمـت مالحظـته أن تلـك الدراسـات تناولت هذا الموضوع من زاوية التأثير                 
اإلسرائيلي المباشر وغير المباشر على التجارة الخارجية الفلسطينية، وتبعات ذلك على           

أثيره على التنمية   وعلـى الرغم من أهمية هذا الجانب وقوة ت        . االقتـصاد الفلـسطيني   
 –االقتـصادية فـي األراضي الفلسطينية وعلى طبيعة العالقات االقتصادية الفلسطينية            

الدولـية، إال أن الجانب اآلخر من الموضوع، والذي ال يقل أهمية عن الجانب األول،                
ظـل مهمـال ومغيبا إلى حد بعيد، سواء أكان إهماال مقصودا أو غير مقصود، وسواء                

من قبل المؤسسات البحثية التي يقع على عاتقها إجراء األبحاث والدراسات           أكان مهمال   
 والتي يعول عليها في إعطاء المشورة لمن يملكون         -المتخصصة في التجارة الخارجية     
 أو مهمال من قبل الجهات الفلسطينية الحكومية ذات         -القـرار الـسياسي واالقتصادي      

وهذا الجانب  . لقرارات ووضعها موضع التنفيذ   العالقـة والتي تملك القدرة على اتخاذ ا       
يـتعلق بما هو مطلوب اتخاذه من إجراءات من قبل الجهات الحكومية لتعظيم االستفادة              

الدولية ولتنشيط التبادل التجاري، وبالتالي تهميش      -من االتفاقيات االقتصادية الفلسطينية   
ي عموما وأداء التجارة    تأثيـر اإلجـراءات اإلسـرائيلية علـى أداء االقتصاد الفلسطين          

الخارجـية الفلـسطينية على وجه التحديد، وذلك للحد من ارتفاع كلفة نقل الصادرات               
والواردات وشحنهما المرتبطتين بإجراءات األمن اإلسرائيلية، ولمواجهة تحديات التنمية         

وفي . المتعلقة تحديدا في تخفيض معدالت البطالة وتخفيض العجز في الميزان التجاري          
ذه الدراسة تم التركيز على هذا الجانب الذي يعتبر مكمال للجوانب األخرى التي سبقت             ه

كما حاولت الدراسة تقييم الدور الرسمي الفلسطيني في تحقيق األهداف          . اإلشـارة إليها  
سـالفة الذكر وذلك من وجهة نظر التجار الفلسطينيين من مصدرين ومستوردين، كما             

ن التساؤالت حول ماهية برامج العمل والجهود الفلسطينية        حاولـت اإلجابة عن العديد م     
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أو التي ستبذل في هذا المضمار، والى أين وصلت تلك الجهود، وما هو             /التـي بذلت و   
 . مطلوب إنجازه؟ وفي النهاية مدى استفادة المصدرين والمستوردين من تلك الجهود

 
يذ خطة الفصل اإلسرائيلية عن     وتأتـي هذه الدراسة في الوقت الذي يتم فيه اإلعداد لتنف          

قطاع غزة، األمر الذي يستدعي مواجهة التحديات المتعلقة بتحسين الظروف االقتصادية           
وان تشجيع المشاريع الصغيرة على     . فـي القطـاع، وتخفيض معدالت الفقر والبطالة       

 .  اإلنتاج من اجل التصدير يمكن أن يسهم في مواجهة هذه التحديات
 

ن توفر مرافق البنية التحتية كالميناء والمطار يعتبر أمراً ضروريا          وعلـى الرغم من أ    
فـي نجـاح عملـيات تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، إال أن هذه الدراسة تضع                
تحديا أمام المنتجين والمصدرين لاللتزام بالمواصفات الدولية والمحلية التي تعتبر شرطا           

رة التي خرجت بها بعض الجهات في دول        كافـيا لتحقـيق ذلك، وذلك كبديل عن الفك        
انه حتى يتمكن المصدرون الفلسطينيون من التصدير       : "االتحاد األوروبي، والتي مفادها   

إلـى دول االتحـاد فان عليهم االلتزام بالمواصفات اإلسرائيلية واستصدار شهادة تثبت             
لسطيني باالقتصاد  ، األمر الذي من شانه أن يؤدي إلى استمرار ارتباط االقتصاد الف           "ذلك

 .اإلسرائيلي وتعميقه
 
 

  أهداف الدراسة1-5
 

يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التعرف إلى المهام المطلوبة من السلطة الوطنية             
الفلـسطينية لمـساعدة المـصدرين والمستوردين الفلسطينيين في تعظيم االستفادة من            

وقيعها مع العديد من الدول العربية      االتفاقـيات االقتـصادية والـتجارية التـي قامت بت         
واإلسـالمية وإسـرائيل، وكـذلك من المبادرات االقتصادية التي تقدمت بها العديد من              
الجهات الدولية لدعم االقتصاد الفلسطيني، أما األهداف المحددة لهذه الدراسة فتتمثل فيما            

 :يلي
 

ها الشركات  تحديـد مـدى توفـر خـدمات االستيراد والتصدير التي تحصل علي             
الفلـسطينية المـصدرة والمـستوردة من الجهات ذات العالقة في السلطة الوطنية             
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 .الفلسطينية

تحديـد مـدى سـهولة إجراءات الحصول على خدمات االستيراد والتصدير التي              
تقـدمها الجهات الرسمية الفلسطينية للشركات الفلسطينية المصدرة والمستوردة في          

 .الداخل والخارج

ـ   د مـدى تأثيـر كلفـة الحصول على خدمات االستيراد والتصدير على نفاذ              تحدي
الـصادرات إلـى أسواق التصدير وعلى سهولة توفير مدخالت اإلنتاج المستوردة            

 .والالزمة لمتطلبات الصناعة المحلية

تحديـد اإلجـراءات المطلـوبة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العالقة             
-ذ الصادرات إلى أسواق التصدير، وتسهيل تدفق الواردات         وتقيـيمها، لتسهيل نفا   

 . إلى األسواق المحلية-وخصوصا من المواد الخام والسلع الوسيطة 
 
 

  منهجية الدراسة1-6
 

 وذلك من خالل إجراء     - بشكل أساسي    -اعتمدت منهجية الدراسة على البيانات األولية       
والمستوردين الفلسطينيين في   مـسح ميدانـي لعيـنة استكـشافية لعدد من المصدرين            

محافظـات رام اهللا والبيـرة وبـيت لحم، وتم اختيار العينة بناء على البيانات التي تم                 
الحـصول علـيها مـن الغرف التجارية ووزارة االقتصاد والتجارة وبال تريد، حول              
الـشركات الفلـسطينية المصدرة والمستوردة، والتي صنفت وفقا لنوعية السلع التي يتم            

 . أو تصديرها/تيرادها واس

وتـم إجراء المسح الميداني باستخدام أسلوب المقابالت المباشرة التي أجريت مع العديد             
مـن المـصدرين والمستوردين في مختلف األنشطة االقتصادية في محافظتي رام اهللا             
والبيـرة وبـيت لحـم بـشكل فردي وجماعي، وذلك بإتباع أسلوب جماعات االهتمام               

 كأداة من أدوات البحث العلمي التي يعتمد عليها للحصول )Focus Group(المـشترك  
علـى معلومات وبيانات مركزة ومكثفة من خالل عقد لقاءات جماعية يتم التخطيط لها              

وتمتاز هذه الطريقة عن أسلوب المقابالت الفردية بتشجيع        . وتنظـيمها بـشكل مـسبق     
الصبيحي [ اتجاهاتهم وآرائهم    الـنقاش والـتفاعل بـين أفراد مجتمع الدراسة ومعرفة         

وتم تطبيق هذه المنهجية في غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، حيث           . ]2004والـوزان،   
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أجـريت لقاءات مع عدد من المصدرين لصناعات البالستيك والمالبس واألدوية ومواد            
التجمـيل والحرف التقليدية والمواد الغذائية والصناعات المعدنية، باإلضافة إلى إجراء           

 في محافظة بيت    4مقـابالت منفصلة مع عدد من المنتجين والمصدرين للحجر والرخام         
لحـم، وفي محافظة رام اهللا أجريت مقابالت مع المصدرين والمستوردين ممن يعملون             

وهدفت هذه المقابالت إلى مناقشة     . فـي صـناعات المواد الغذائية واألدوية والبالستيك       
 االستيراد والتصدير بصورة    بإجراءاتمات المرتبطة   القـضايا المتعلقة بمدى توفر الخد     

أعمـق وأكثر تفصيال، والتعرف إلى العديد من القضايا المتعلقة باالستيراد وخصوصا            
 .المزايا التي تدفعهم إلى تفضيل االستيراد من بلد ما على االستيراد من بلد آخر

 

لمصدرين والمستوردين  وباإلضـافة إلـى المقابالت، فقد تم توزيع استبانة وجهت إلى ا           
للتعـرف منهم بشكل محدد إلى إجراءات خدمات االستيراد والتصدير، وذلك من حيث             
مـدى توفـر تلك الخدمات، وكلفتها، ومدى سهولة الحصول عليها، والجهات التي تقدم              

 . تلك الخدمات
 

إلى وينبغـي اإلشارة في هذا المجال، إلى أن نتائج المقابالت واالستبانات كانت اقرب              
الموضـوعية، وبعيدة عن الذاتية، خصوصا أنها عكست آراء المصدرين والمستوردين           
ممن لديهم الخبرة الكافية في مجال التجارة الخارجية، وممن عملوا في مجالي التصدير             

 . واالستيراد منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي وحتى اآلن
 

األول، ويتعلق بطبيعة   : كشافية لسببين إن هذه الدراسة هي دراسة است     : ويمكـن القـول   
الدراسـة وأهـدافها، إذ كان الهدف منها استطالع آراء المصدرين والمستوردين حول             
القـضايا المتعلقة بإجراءات االستيراد والتصدير، حيث أن تلك المعلومات يتم الحصول            

العينة، إذ أنها   فيتعلق بطريقة اختيار    : أما السبب الثاني  . علـيها ألول مرة بهذه الطريقة     
وال نستطيع تعميم النتائج على جميع      ، عيـنة غير احتمالية، وعليه فهي عينة غير ممثلة        

الـشركات المـصدرة والمستوردة في األراضي الفلسطينية، إذ تم اختيار عدد قليل من              
رام اهللا والبيرة وبيت    : الـشركات في المحافظات التي تتركز فيها تلك الشركات، وهي         

                                                           
والذي يتضمن قائمة بأسماء المصدرين والمستوردين الفلسطينيين الذين تمت قابلتهم بشكل فردي            ) 3(ُينظـر الملحـق رقـم         4

 .وجماعي، وممن ساهموا في تعبئة االستبانة
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أن هذه العينة لم تكن لتغطي جميع         شركة، باإلضافة إلى هذا،    12 عددها   لحـم، وكـان   
وكان التمويل والوقت المتاحان    . األنـشطة االقتـصادية التـي تعمل فيها تلك الشركات         

وعلى ذلك فان ما    . إلجراء هذه الدراسة من المحددات الموضوعية لكيفية اختيار العينة        
شرات عامة حول مدى توفر خدمات االستيراد       توصلت إليه الدراسة من نتائج يمثل مؤ      

والتصدير وإجراءات الحصول عليها وذلك لتحديد اإلجراءات المطلوب اتخاذها من قبل           
 .السلطة الوطنية الفلسطينية لتعظيم االستفادة من االتفاقيات االقتصادية والتجارية

 
متقدمة في مجال كمـا تـم إجراء مراجعة لتجارب عدد من الدول المجاورة والنامية وال       

تنمـية الـصادرات للتعـرف إلـى طبيعة المشاكل التي تواجه الشركات المصدرة في               
عملـيات التـصدير، واآللـيات التي اتبعتها تلك الدول في حل تلك المشكالت، ودور               

ومحاولة االستفادة من هذه التجارب سواء من خالل محاولة         . الجهات الحكومية في ذلك   
ات تتناسب والوضع الفلسطيني أو من خالل تجنب اتخاذ         تطبـيق مـا نفذتـه مـن آلي        

 .استراتيجيات ثبت فشلها
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  الدولية- االتفاقيات التجارية الفلسطينية -2
 
 

  مقدمة2-1
 

قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتوقيع العديد من االتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول            
األردن ومصر،  : للمناطق الفلسطينية مثل  العربية واألجنبية، وخصوصا المجاورة منها      

وذلـك بهـدف تحقـيق مكاسـب اقتـصادية وتجارية، ومن تلك المكاسب زيادة النمو             
االقتـصادي مـن خالل التخصص وزيادة حجم السوق، وزيادة حجم التبادل التجاري             
واالنفـتاح التجاري على الدول األخرى، وإحداث تغير هيكلي في االقتصاد عبر إحالل             

إحالل الواردات من السلع    ) 1(دات وتـشجيع الـصادرات، وذلـك مـن خالل           الـوار 
إحالل الواردات من المدخالت والمواد الوسيطة بأخرى       ) 2(والخدمات بمنتجات محلية    

تنويع أسواق التصدير لزيادة    ) 3. (ذات أسعار منخفضة وجودة عالية من مصادر بديلة       
جهة الطلب في السوقين المحلي واألجنبي      اإلنتاج المحلي عبر تنويع خطوط اإلنتاج لموا      

إحـالل صـادرات العمل إلى إسرائيل بصادرات سلعية وذلك عبر نقل العمل إلى              ) 4(
) 1: (ويترتب على تلك المكاسب ما يلي     . العمال بدال من تدفق العمال إلى أماكن العمل       

قيق النمو  وتعظيم االستفادة من راس المال البشري في تح       ) 2(تقلـيل معدالت البطالة،     
وزيادة ) 3(االقتصادي الذي يعتمد في األساس على نمو الصادرات من السلع الصناعية            

ولكن تحقيق تلك المكاسب يتطلب توفير العديد       . والحد من التسرب المالي   ) 4(الـدخل   
 .من الشروط، كتوفر البيئة السياسية واألمنية واالقتصادية المناسبة لكافة األطراف

 
 من عشر سنوات على توقيع بروتوكول باريس االقتصادي واالتفاقية          وبعـد مرور أكثر   

الفلـسطينية، ومـا تالها من اتفاقيات ثنائية مع مصر واالتحاد           –الـتجارية األردنـية     
إن أيا من تلك    : األوروبـي والـواليات المتحدة وكندا وتركيا وتونس، فانه يمكن القول          

يات وفقا للعديد من المبادئ التي افتقرت إليها المكاسب لم يتحقق، وقد تم تقييم تلك االتفاق    
 . االتفاقيات التجارية الفلسطينية الثنائية مع األقطار األخرى

  المبادئ العامة لالتفاقيات التجارية الدولية2-2
 

 Levin & Rant 1997   [يمكـن تلخـيص المبادئ العامة ألية اتفاقية على النحو اآلتي  
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 :]d2002وماس، 
 

الـسلع، بمـا في ذلك تجارة الترانزيت، بين الدول الموقعة على            حـرية حـركة      
االتفاقية، وذلك في ظل تعرفة جمركية دنيا وغير تمييزية وبدون حصص، وبشكل            
منـسجم مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك تطبيق قواعد المنشأ، ومنع      

 .وجود عوائق فنية أمام حركة التجارة

 آلية مناسبة إلجراءات حل المنازعات بين األطراف الموقعة         إن تـضمن االتفاقية    
علـيها، وعلـى كل طرف االعتراف بحق الطرف اآلخر بالسعي للحصول على             

 .تدخل منظمة التجارة العالمية في حل المنازعات

أن تنص االتفاقية على قواعد ملزمة بعدم جعل اإلجراءات األمنية شكال من أشكال              
 .ية التي تشكل عائقا أمام تنفيذ بنود االتفاقيةالحواجز غير الجمرك

 .أن يتم تسجيل االتفاقية رسمياً لدى منظمة التجارة العالمية 
 
 

 هداف العامة لالقتصاد الفلسطيني األ2-3
 

وعـند تطبـيق تلك المبادئ على االتفاقيات التجارية الفلسطينية اإلقليمية والدولية، فإننا             
كما لم تأخذ االتفاقيات التجارية بعين االعتبار       .  مفقودة للغاية  نجد أن آليات تنفيذها كانت    

 :األهداف العامة لالقتصاد الفلسطيني والتي تتمثل في ما يلي
 

وقد تراوحت  . العمـل على حل مشكلة البطالة لتحقيق أعلى مستوى ممكن للتشغيل           
فاع ، وقد ارتبط بارت   2003-1995 خالل الفترة    40%-30%معدالت البطالة بين    

، حيث  70%معـدالت البطالة وصول نسبة الفقر بين األسر الفلسطينية إلى حوالي            
 أفراد، كما أن توفير فرص العمل للعاطلين عن         8يـصل متوسط حجم األسرة إلى       

 من القوى العاملة في قطاع غزة هم        50%العمـل بـات من األولويات نظرا ألن         
ن يفتقرون إلى الموارد المالية     الجئون يسكنون في المخيمات وفي أطراف المدن مم       

يضاف إلى ذلك، أن النمو في      . التـي تـسمح لهم بإقامة مشاريع التوظيف الذاتي        
العـرض من القوى العاملة آخذ في التزايد من سنة إلى أخرى نظرا ألن أكثر من                

 سنة، ويبلغ عدد فرص العمل      15مـن عـدد الـسكان تقـل أعمارهم عن           % 50
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الجهاز المركزي  [ ألف فرصة    123ة البطالة   المطلـوب توفيـرها لحـل مـشكل       
 .]لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات القوى العاملة، أعداد مختلفة

تحقـيق تغييـر جـذري في البنية الهيكلية لالقتصاد المحلي، وذلك بالتركيز على               
القطاعـات اإلنتاجية السلعية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي، وزيادة           

من القوى العاملة، وينطبق ذلك على قطاعات الزراعة والصناعة والبناء          استيعابها  
من الناتج المحلي   % 30وبيـنما ال تساهم تلك القطاعات بأكثر من         . واإلنـشاءات 

من مجموع القوى العاملة في قطاع      % 20اإلجمالـي، فإنها ال تستوعب أكثر من        
ومية وإحصاءات القوى   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات الق     [غزة  

 .]العاملة، أعداد مختلفة

ويستلزم تحقيق الهدفين األول والثاني زيادة االستثمار الخاص والعام في القطاعات            
اإلنتاجـية الـسلعية وفي خدمات البنية التحتية من تحلية المياه، وتوليد الكهرباء،             

التصاالت، وتعتبر  وتوفيـر الوقود والغاز بأسعار منخفضة، وكذلك االستثمار في ا         
مـساهمة أو مـشاركة القطـاع العام في االستثمار في إنتاج خدمات البنية التحتية       
شـرطا أساسـيا وضروريا ومكمال لتشجيع االستثمار الخاص فيها وفي القطاعات            

 .اإلنتاجية لتوفير فرص العمل في كل من القطاعين العام والخاص

 عبر زيادة القدرة الذاتية لالقتصاد      تخفـيض العجـز في الميزان التجاري السلعي        
المحلـي فـي األسواق المحلية وأسواق التصدير، كما أن تخفيض العجز يمكن أن              
يـتحقق من خالل إجراء تغييرات هيكلية في القطاعات اإلنتاجية السلعية بحيث يتم             
التركيـز علـى زيادة االستيراد من المواد الخام والوسيطة والسلع الرأسمالية على             

ب االستيراد من السلع النهائية، ويمكن أن يتحقق تخفيض العجز في الميزان            حـسا 
الـتجاري عبـر إحـالل الواردات من السلع النهائية بواردات من السلع الوسيطة              
والمواد األولية، وعبر زيادة اإلنتاج من السلع النهائية لتلبية الطلب المحلي والبحث            

ة، وذلك باستخدام تقنيات إنتاجية جديدة      عـن أسواق تصدير جديدة للمنتجات المحلي      
تمكـن الـصناعة المحلـية مـن إنتاج السلع وتسويقها، كما أن االهتمام باإلنتاج               

 :الزراعي سيحقق توازنا في االقتصاد المحلي من حيث
 

 .التوسع في إنتاج السلع الزراعية وخصوصا التي يتم استيرادها من إسرائيل .1
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راعي سيكون مدخال للتعاطي مع مشكلتي األرض       إن االهـتمام بالقطـاع الز      .2
 .والمياه اللتين تمثالن أهم جوانب الصراع مع إسرائيل

كـان للـزراعة وزن مهم في اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي، وبخاصة     .3
للمنتجات ذات المزايا المناخية التي تتمتع بها المناطق الفلسطينية، وخصوصا          

نيسان /تشرين أول إلى ابريل   / الل الفترة من نوفمبر   في قطاع غزة بإنتاجها خ    
 .من العام التالي

 
 

  الدولية– تقييم عام لالتفاقيات التجارية الفلسطينية 2-4
 

تـناولت العديد من الدراسات التي صدرت عن معهد ماس وغيره من مراكز األبحاث              
عقدتها السلطة الوطنية   اإلقليمـية والدولـية بالتحلـيل والتقييم االتفاقيات التجارية التي           

وقد ركزت تلك الدراسات في مجملها على العوائق        . الفلـسطينية مـع الـدول األخرى      
الخارجية التي تعترض تنفيذ تلك االتفاقيات، وقد كان التركيز على العوائق اإلسرائيلية            
المـوجهة باألساس تجاه احتواء االقتصاد الفلسطيني، األمر الذي أدى إلى ظهور العديد             

 . ن التشوهاتم
 

 تم إجراء مراجعة لالتفاقيات االقتصادية الفلسطينية       ] 2002cمـاس،   [ففـي دراسـة     
الدولـية بهـدف التعرف إلى النواقص والثغرات والمشكالت اإلجرائية التي اعترضت            

واعتمدت الدراسة في التقييم على المعايير العامة التي تنطبق على          . تنفيذ تلك االتفاقات  
تجارية بشكل عام، والمعايير الخاصة المتعلقة باالقتصاد الفلسطيني بشكل         االتفاقـيات ال  

النفاذ إلى األسواق، والدولة األولى بالرعاية،  ومبدأ        : خـاص، أما المعايير العامة فهي     
المعاملـة الوطنـية، ومبدأ تبادل المعلومات والوضوح في اإلجراءات والقوانين، ومبدأ            

، ومبدأ  )التماثلية(فاقـية، ومبدأ المعاملة بالمثل      حـسن النـية فـي تفـسير مـواد االت          
تعزيز السيادة الفلسطينية، وتنويع    : أمـا مجموعة المعايير الخاصة فهي     . االسـتثناءات 

الشركاء التجاريين، وتقليص التجارة مع إسرائيل، وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات           
 . وتشجيع االستثمارات
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يات فقد وجدت الدراسة أن االتفاق مع إسرائيل        وبعـد عرض تلك المعايير على االتفاق      
عطـل تطبـيق االتفاقـيات التجارية من خالل السيطرة على الحدود والتذرع بالذرائع              
األمنـية في تعطيل تنفيذ الكثير من بنود االتفاق، كما تبين من خالل الدراسة أن االتفاق           

 .مع إسرائيل لم يتوافق مع المعايير العامة بشكل جوهري
 

 بالنسبة لالتفاق مع االتحاد األوروبي، فقد توافق مع معظم المعايير العامة، وان لم              أمـا 
أما االتفاق مع األردن فقد تبين انه لم يتوافق مع          . يـنص على بعضها بصورة صريحة     

المعاييـر العامة باستثناء النفاذ إلى األسواق، ولم يتوافق مع المعايير الخاصة باستثناء             
 .لسطينيةتعزيز السيادة الف

 
وقـدمت الدراسـة العديـد مـن التوصـيات والمقترحات التفصيلية لتعديل االتفاقيات              
الفلـسطينية الدولـية بمـا يتوافق مع المعايير العامة والخاصة، وانه من المفترض أن               

 :تشتمل االتفاقيات على ما يلي
 

وضع التنموي  فتح األسواق العالمية أمام المنتجات الفلسطينية ضمن ترتيبات تقر بال          
 .الفلسطيني المتدني، واالعتراف باآلثار التشويهية التي أحدثها االحتالل اإلسرائيلي

 .تنويع الشركاء التجاريين لالقتصاد الفلسطيني لتقليص التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي 

 .توفير فرص عمل للفلسطينيين لتخفيف االرتهان لسوق العمل اإلسرائيلية 
 

 حول الفرص التجارية والمكاسب االقتصادية ]b 2002 ماس،[ ل وفـي دراسة أخرى 
التي يمكن أن تتحقق لالقتصاد الفلسطيني عند انضمام فلسطين إلى منطقة التجارة الحرة             
العربية الكبرى، واالنعكاسات السلبية لذلك على التجارة الخارجية الفلسطينية واالقتصاد          

سة العديد من المزايا التي يمكن لالقتصاد       الفلـسطيني بـصورة عامة، فقد أوردت الدرا       
الفلـسطيني تحقـيقها مـن االنضمام لمنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن تلك              

 :المزايا
 

تـنويع الـشركاء التجاريـين، وذلك لتقليص تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد             
 .يةاإلسرائيلي، والحد من حساسيته للسياسات والممارسات اإلسرائيل



 33

إن االنـضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يمكن االقتصاد الفلسطيني             
مـن االستفادة من وفورات الحجم االقتصادي من خالل التغلب على مشكلة ارتفاع             
تكالـيف اإلنـتاج، إذ يصبح باال مكان الحصول عليها من الدول األعضاء بأسعار              

 .سية للصادرات الفلسطينيةمنخفضة، مما يعزز من القدرة التناف

إن االنـضمام لمـنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سيؤدي إلى إعادة تخصيص              
المـوارد االقتـصادية بشكل أفضل، وإلى رفع كفاءة االستثمار، وزيادة الربحية،            

 .وزيادة كفاءة التشغيل في المؤسسات اإلنتاجية الفلسطينية

نتاجي مع االقتصاديات العربية من خالل تطبيق       االسـتفادة مـن مزايا التكامل اإل       
قاعـدة المنـشأ التراكمـي للسلع العربية واستيراد المدخالت اإلنتاجية من الدول             
العربية واحتسابها ضمن القيمة المضافة الفلسطينية، وتحسين القدرة على النفاذ إلى           

لمبرمة مع تلك   األسـواق األوروبية واألمريكية، وتعظيم االستفادة من االتفاقيات ا        
 .  الدول

 

 آفاق التبادل التجاري بين     ]e 2002ماس،  [وبحـث كـل مـن الجعفـري والعارضة          
المـناطق الفلسطينية وكل من األردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوردت            
الدراسـة أن هـناك العديـد من المكاسب التي يمكن تحقيقها عند ضمان حرية انفتاح                

االستفادة من عوامل اإلنتاج    : لـى االقتصادات العربية، ومنها    االقتـصاد الفلـسطيني ع    
المعطلـة، وبخاصـة راس المال والعمالة المعطلة، وتحفيز الصناعات المحلية لتطبيق            
مواصـفات ومقاييس مختلفة في اإلنتاج تبعا الحتياجات األسواق الخليجية، كما أن نفاذ             

أن يؤدي إلى زيادة الصادرات     الـصادرات الفلـسطينية إلـى أسواق تلك الدول يمكن           
 %. 100الفلسطينية بنسبة 

 
إال أن تلـك الدراسـات تجاهلت تحديد دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تسهيل نفاذ               
السلع والخدمات المنتجة محليا إلى أسواق التصدير من جهة، وتسهيل إجراءات استيراد            

رأسمالية بكلفة منخفضة وجودة    مـدخالت اإلنـتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة وال         
كما لم تأخذ   . عالية إلنتاج سلع تتمتع بقدرة تنافسية في األسواق المحلية من جهة أخرى           

بعـين االعتبار المهام التي كان على السلطة الوطنية القيام بها لتيسير التجارة الخارجية              
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حتياجات التصدير  وذلـك من خالل تحديد اآلليات واإلجراءات والحوافز الالزمة لتلبية ا          
واالسـتيراد باإلضافة إلى الحوافز الالزمة لتشجيع االستثمار في اإلنتاج المحلي بهدف            

لـذلك، فقد تناولنا في الجزء الثالث من هذه الدراسة تجارب الدول المتقدمة             . التـصدير 
 .والنامية في تنشيط الصادرات وتنميتها

  



 35

 



 36

  تجارب الدول في مجال تنمية الصادرات-3
 
 

يهـدف هـذا الجزء من الدراسة إلى إلقاء الضوء على ابرز التجارب الدولية في مجال             
تنمـية الـصادرات، ومـا تـتخذه الحكومات في تلك الدول من إجراءات لدعم قطاع                

وال يقتصر ذلك على التجارب الناجحة للدول، وإنما من المهم التطرق إلى            . التـصدير 
سباب الفشل، فهل كان ذلك ناجما عن طبيعة        الـتجارب المتعثرة، وذلك للوقوف على أ      

فانه سيتم تقييمها بناء    ، اإلجـراءات، أم ناجما عن آلية تنفيذها؟ وبعد مراجعة التجارب         
ومن التجارب العربية التي تمت دراستها تجربة مصر        . علـى مـا ورد فـي األدبيات       

لواليات المتحدة  واألردن، ومـن التجارب األجنبية، تجربة الهند والبرازيل واستراليا وا         
 . األمريكية والنرويج واألرجنتين وتشيلي

 
 

  تجارب الدول3-1
 

 األردن تجربة 3-1-1
 

تم تغطية تجربة األردن في مجال تنمية الصادرات باالعتماد على سلسلة من الدراسات             
المتخصصة في هذا المجال، والتي تناولت تجربة المنشآت األردنية العاملة في مختلف            

 التصديرية، فمنها ما تطرق التجاهات مديري المنشآت نحو عملية التصدير،           القطاعات
ومنها ما بحث في المعارض الدولية من حيث األهداف والمشاكل، وذلك من وجهة نظر              

في حين تناولت إحدى الدراسات     . المنـشآت العاملـة في قطاعات الصناعات الهندسية       
لى أساس مدى فائدتها ألغراض     جانـباً آخـر يـتعلق بتـصنيف مصادر المعلومات ع          

كما . التـصدير من وجهة نظر المنشآت العاملة في مجال الصناعات الغذائية المصدرة           
تطـرقت دراسـة أخرى لألهمية النسبية للعوامل المؤثرة في السعر النهائي للمنتجات             

ويهدف استعراض هذه الدراسات إلى التعرف      . الـصناعية الكيميائية األردنية المصدرة    
 تجـربة المنشآت الصناعية األردنية في مجال التصدير والمشاكل التي تواجهها،            إلـى 

ومسؤولية الجهات المعنية عن ذلك، ومقارنة ذلك بوضع الشركات الفلسطينية المصدرة،           
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وذلك بهدف تحديد   . وخـصوصا فـي ظل تشابه الوضع التنموي الفلسطيني واألردني         
فلسطينية المصدرة والمستوردة، والتي يترتب     المعـوقات الذاتية التي تواجه الشركات ال      

علـى الجهـات الرسمية الفلسطينية القيام بالمهام المطلوبة لمعالجة تلك المعوقات دون             
التقلـيل أو إغفـال تأثيـر اإلجـراءات والعوائق اإلسرائيلية المفروضة على االقتصاد       

 .الفلسطيني
 

ة التي ألقت الضوء على تلك       من الدراسات المهم   ]a 1996الضمور،[وقد كانت دراسة    
وعلى الرغم من أن الدراسة أشارت إلى أن        . المـشكالت، ودور الحكـومة فـي حلها       

موضـوع تنمـية الصادرات قد لقي اهتماما بالغا من قبل المسؤولين األردنيين إال أنها               
أوضحت أن هناك قصورا في دور صانعي القرارات فيما يتعلق باتخاذ التدابير الالزمة             

 من أن هناك العديد من المنشآت الصناعية        – أيضا   –وعلى الرغم   . ع الصادرات لتشجي
وللتعرف إلى  . األردنـية قـد أصبحت تمتلك القدرة على التصدير إال أنها ال تقوم بذلك             

المشكالت التي تواجه تلك المنشآت في مجال التصدير، فقد تم إجراء مسح ميداني شمل              
ومن ابرز المشكالت التي    . ة في مجال التصدير   عيـنة مـن المصانع والشركات العامل      

تـواجهها الـشركات تلك المتعلقة بإجراءات الجمارك، وبناء شبكة توزيع في األسواق             
الخارجـية، والتـرويج والتـسويق فـي تلك األسواق، والحصول على معلومات حول      

ات وبـناء على ذلك فقد أوصت الدراسة بإعادة النظر في الخطط والسياس           . متطلـباتها 
 .والبرامج المتعلقة بتنمية الصادرات وتحسين الخدمات والتسهيالت التصديرية الحالية

 

 تناول بالتحليل أبرز المشكالت التي تعترض       ]2003الضمور،  [وفـي دراسـة أخرى      
تصدير منتجات األزهار األردنية إلى األسواق األوروبية، والتي تتعلق بارتفاع تكاليف           

وتختلف شدة تلك   .  صعوبات في المنافسة الخارجية    إلى ةباإلضـاف الـنقل والتخـزين،     
المـشكالت باخـتالف حجـم الـشركات المصدرة، وحجم صادراتها، وطول الخبرة             

 .التصديرية، وحجم راس المال لدى منتجي األزهار
 

في دراسة أخرى اتجاهات مديري المنشآت الصناعية  ]b 1996الضمور، [كمـا تناول 
ك لتحديد الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة لتحفيز          األردنـية نحـو التـصدير وذل      

واقتـصرت الدراسة على ثالثة قطاعات صناعية هي الصناعات         . عملـيات التـصدير   
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وكـان من أهم عوائق التصدير التي تواجهها تلك         . الهندسـية والكيميائـية والغذائـية     
المصدرة، الـصناعات القـيود التـي تفرضـها الدول المستوردة على السلع األردنية              

والمنافـسة فـي األسواق الخارجية، وصعوبة تحصيل أثمان البضائع المباعة في تلك             
األسـواق، ومشكلة تامين وسائط النقل، وعدم القدرة على االتصال وممارسة العمل في             

كمـا كشفت الدراسة أن هناك اختالفات في تقييم المديرين في           . األسـواق الخارجـية   
ة ألهمية االتفاقيات التجارية التي تعقدها الحكومة األردنية        المجمـوعات الصناعية الثالث   

مع الدول األخرى، األمر الذي يدل على أن االتفاقيات تعطي اهتماما متفاوتا للقطاعات             
 .الصناعية، فيتم التركيز على صناعات معينة أكثر من غيرها

 
ض التجارة  بالتحليل أهداف المشاركة في معار]a  1998الضمور، [وتـناولت دراسة 

الدولية بالنسبة للصناعات الهندسية األردنية، والمشكالت التي تواجهها، وذلك من خالل           
تحلـيل نتائج االستبانة التي تم توزيعها على عدد من المصانع العاملة في هذا المجال،               
والتـي تـشترك في المعارض الدولية بهدف جمع المعلومات عن األسواق الخارجية،             

فيما . لبيع، واالتصال المباشر بالمستوردين، والترويج لمنتجاتها المحلية      وتأمين قنوات ا  
توصـلت إلى أن مشكالت إدارة فاعلية المعارض وتقييمها وتنظيمها من ابرز مشكالت             

وتتضمن . استخدام المعارض الدولية التي يواجهها قطاع الصناعات الهندسية في األردن        
م فاعلية المعارض نسبة إلى تكاليفها، وصعوبة       صعوبة تقيي : تلك المشكالت اآلتي ذكره   

تقيـيم المعـارض التجارية كأسلوب ترويجي مقارنة بأساليب أخرى للترويج، ونقص            
فيما . الخبـرات في إدارة المعارض، وعدم توفر موظفين في المعرض إلقناع الجمهور           

اته، مشكالت اختيار الموقع وتجهيز   : تـشتمل مشكالت إدارة المعارض وتنظيمها على      
ونقص الخدمات التجارية في المعارض كأجهزة االتصاالت والمؤسسات المالية، وقصر          

وتبين من الدراسة إن هذه المشكالت ذات أهمية عند         . الفتـرة الزمنية للمعارض الدولية    
لذلك فقد أوصت   . التمييز بين المنشآت وفقا لعدد العاملين والخبرة التصديرية للشركات        

لجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم المعارض بالعمل على تنظيم         الدراسـة بـان تقوم ا     
تلـك البرامج والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وذلك بالتعاون مع الجامعات            
والمعاهد األردنية المتخصصة إلكساب العاملين في مجال التصدير الخبرات والمهارات          

 . الالزمة في مجال التصدير



 39

 
 والتي تساعد على    -ر معلومات حول األسواق الدولية ومتطلباتها       ونظـرا ألهمية توفي   

تعظيم استفادة الشركات المصدرة من الفرص التسويقية في الخارج وتقلل من المخاطر            
 هذا ] b 1998 الضمور، [ فقد تناولت دراسة -المحـتمل مواجهـتها في تلك األسواق  

للشركات العاملة  -معلومات المتاحة   الجانب بالتحليل لتحديد مدى االستفادة من مصادر ال       
 عن أسواق التصدير، وقد توصلت الدراسة إلى        -في مجال الصناعات الغذائية المصدرة    

أن زيـارات رجـال األعمـال لألسـواق الخارجـية، والمشاركة بالمعارض الدولية              
والمؤتمرات والندوات العلمية الخاصة في األسواق الخارجية، والبحوث التسويقية التي          

قـوم بهـا الـشركات، كانـت من أهم مصادر الحصول على معلومات حول أسواق                ت
واخـتلفت أهمـية هذه العوامل عند تصنيف الشركات حسب عدد العاملين،         . التـصدير 

وكان من أبرز ما أوصت به الدراسة لهذه الشركات         . والخبـرة فـي مجـال التصدير      
ية، وان تقوم الجهات    المـصدرة أن تقـوم بتأسيس وحدات متخصصة لألبحاث التسويق         

الرسـمية ذات العالقـة بتنمية الصادرات األردنية وتشجيعها، وذلك بمساعدة الشركات            
 .للقيام بتلك األنشطة والفعاليات المذكورة سابقا

 
ولمـا كـان اتخاذ قرار التسعير على المستوى الدولي يعد من أكثر القرارات صعوبةً               

تسويقية الدولية وتشابكها، المؤثرة في هذا القرار        وذلك لتعدد عناصر البيئة ال     –وتعقيداً  
الضمور، [ فقد اعد    -الـذي تتخذه الشركات ولسيادة حالة عدم اليقين في تلك األسواق            

 دراسـة حول العوامل المؤثرة في السعر النهائي لمنتجات الصناعات الكيمائية            ]2001
 والمنافسة والتشريعات   فـي األردن، والتـي تبين منها ان أهداف التسعير، والتكاليف،          

والقوانـين وخـصائص المنتجات وظروف السوق تعتبر من العوامل الرئيسة المحددة            
 في كل من التشريعات والقوانين      - بالترتيب   –لقـرار التـسعير، إال أن أهمهـا تمثل          

إال أن أهمية هذه العوامل تختلف باختالف       . الحكومـية، وعامـل المنافـسة، والتكاليف      
ت حسب عدد سنوات الخبرة، حيث كان عامل المنافسة من أهم العوامل            تصنيف الشركا 

التخـاذ قـرار التسعير، وعندما صنفت وفقا لعدد العاملين فقد كان عامل التكاليف هو               
العامـل األهـم، بيـنما كان عامل حجم الطلب في أسواق التصدير العامل األهم عندما             

 .واقصنفت الشركات وفقا لحجم مبيعاتها في تلك األس
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وفـي دراسـة أخـرى حول األداء التصديري وأثره في النمو االقتصادي خالل الفترة               
 والتي حاوال من خاللها فحص أهمية       ]2001الحمـوري وخـصاونة،     [ 1972-1996

توفـر مستوى معين من التغير الهيكلي والتنمية االقتصادية في تحقيق معدالت مرتفعة             
شارت إلى انه على الرغم من اهتمام الحكومة        مـن النمو االقتصادي والصادرات، فقد أ      

األردنـية فـي تنمـية الـصادرات وتـشجيعها من خالل إنشاء العديد من المؤسسات                
من % 57.2والـشركات الهادفة إلى ذلك، فما زالت الصادرات من المواد الخام تشكل             

 :وكانت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي. إجمالي الصادرات
 

كـان لـنمو قطاع الصناعات التحويلية اثر مهم على نمو الناتج المحلي اإلجمالي               
 بما تتضمنه من    -ونمـو الصادرات، مما يعني أن نجاح عملية التنمية االقتصادية           

تغيـر الهيكلي في كافة القطاعات االقتصادية المختلفة وما يترتب عليها من إعادة             
 يؤدي إلى تعزيز    -القطاعات اإلنتاجية   توزيـع المـوارد االقتصادية ورفع كفاءة        

 . القدرة التنافسية، وبالتالي سهولة اختراق أسواق التصدير

كـان لـنمو الـصادرات اثر محايد في نمو الناتج المحلي اإلجمالي، مما يعني أن                 
 .الصادرات األردنية بوضعها الحالي غير قادرة على زيادة النمو االقتصادي

اع الصناعة التحويلية لم يكن له اثر يذكر على نمو قطاع           إن نمـو العمالـة في قط       
التـصدير، وعـزى الباحث ذلك إلى قلة الكفاءات المؤهلة فنيا وإداريا وأكاديميا،             

 .والمؤهلة في الوقت نفسه مهنيا
 

وعلى ضوء ذلك، فقد أوصت الدراسة بضرورة مواكبة سياسة إحالل المستوردات جنبا            
صادرات المماثلة لالقتصاد األردني وبخاصة في مجال       إلـى جنب مع سياسة تشجيع ال      

الـصناعات الثقـيلة والـصناعات كثـيفة العمل التي تعتمد على المواصفات العالمية              
ومقاييـسها، والتي تعتبر شرطا لدخول أسواق التصدير جنبا إلى جنب مع إعداد القوى              

دات بأسواق البـشرية، والتوسـع فـي أبحاث التسويق، وعدم حصر الصادرات والوار        
 .محددة
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  تجربة مصر3-1-2
 

في ظل الظروف التي نشأت فيها منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية             
الكبـرى في منتصف التسعينيات من القرن الماضي وجدت الصادرات المصرية نفسها            

ة خالل  في منافسة شديدة في أسواق التصدير نظرا لالعتماد المطلق للصادرات المصري          
 على دول االتحاد السوفيتي، حيث كان تدفق السلع من مصر إلى            1992-1958الفترة  

تلـك األسواق ال يعتمد على األسعار والجودة وإنما على سياسة المقايضة التي حكمت              
 . تجارة مصر باالتحاد السوفيتي خالل تلك الفترة من العقد

 
الت حادة تحد من قدرة منتجاتهم      ولـذلك وجد المصدرون والمنتجون أنفسهم أمام مشك       

علـى المنافـسة فـي أسواق دول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بالرغم من قيام               
مـصر بتوقـيع اتفاقـية الشراكة مع األوروبية المتوسطية في منتصف التسعينيات من              
 القرن الماضي، وعضويتها في منظمة التجارة العالمية، وبالرغم أيضا من كونها عضواً           

ولذلك بدأ العديد من األطراف في مصر       . مؤسساً لمنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى     
باتخـاذ العديد من اإلجراءات لمواجهة ذلك من خالل عقد منتديات التصدير، وذلك منذ              

كمـا تناولت تلك المنتديات كيفية معالجة تهديد        . 2004 وحتـى العـام      1998العـام   
 سياسات اإلغراق والتهريب، وكذلك مأزق الصادرات       الـواردات لإلنـتاج المحلي عبر     

الـزراعية والذي يمثل ارتفاع كلفة اإلنتاج وضعف جودة المنتجات، واألسعار العالمية            
غير المناسبة للتصدير، وغياب الرقابة على العمليات التسويقية من باب المزرعة وحتى            

 . أسواق التصدير
 

ل األعمال واألكاديميين واالقتصاديين    وفـي سـياق المناقـشات التـي دارت بين رجا          
 العديد من التساؤالت حول أسباب انخفاض كفاءة التصدير         إثارةالمـصريين، فقـد تم      

فهل . للـسلع والمنتجات المصرية، والتي تقاس بنسبة السعر المحلي إلى السعر العالمي           
 شحن  تكمن المشكلة في صعوبة الوصول إلى أسواق التصدير، وهل االستعانة بشركات          

أجنبية يمكن أن يسهم في حل تلك المشكلة، وما هي محددات نفاذ الصادرات المصرية              
إلـى األسـواق األوروبـية، فهـل يعـزى ذلـك إلى السعر أم الجودة، وهل تحددها                  
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االشـتراطات الدولـية أم السياسات الداخلية ؟ كما دارت تساؤالت حول العوامل التي              
 . مصرية في األسواق الخارجيةتتحكم في تحديد تسويق المنتجات ال

 
إن مـن أهـم ما توصلت إليه تلك المناقشات أن الصناعة المصرية تواجه مشاكل عدة                
علـى المـستوى الدولي والداخلي، ومشاكل تتعلق بانضمام مصر إلى مناطق التجارة             

وتوصلت المناقشات إلى أن اتفاقية المشاركة التي       . الحـرة خـالل الـسنوات الماضية      
 لم تفشل بسبب الدول األوروبية، ولكن       1977صر مع الدول األوروبية عام      وقعـتها م  

غياب قانون حماية المنافسة،    : مثل، الفـشل كان ناجما عن السياسات الداخلية في مصر        
واالحـتكارات الحكومـية لـبعض فروع الصناعة ومزاحمتها للقطاع الخاص، فقطاع            

بر من القطاع الخاص، يتعرض     صـناعة المالبـس الجاهـزة والذي يمتلك الجزء األك         
لمنافـسة قوية من قبل قطاع الغزل والنسيج الذي يحتكر القطاع الحكومي الجزء األكبر              

فـي حين أن العالقة بين القطاعين الحكومي والخاص يجب أن تكون قائمة على             . مـنه 
 .الشراكة والتكاملية وليس على المنافسة على تعظيم األرباح

 
 المصري احمد غنيم حول محددات نفاذ الصادرات المصرية         وفي دراسة أعدها الباحث   

إلـى األسواق األوروبية، فقد توصل إلى أن هناك محددات داخلية وخارجية تتحكم في              
وتتمثل المحددات الداخلية في سعر الصرف، أما المحددات        . زيادة الصادرات المصرية  

لعامة للتعاون بين مصر    الخارجـية فتتمـثل في التفضيالت التاريخية ضمن االتفاقية ا         
زد على  . 1999، واستمرت لغاية العام     1977واالتحاد األوروبي التي وقعت في العام       

ذلك المنافسة التي تواجهها مع دول شرق ووسط أوروبا، وبعض النقاط الخاصة باتفاقية             
المـشاركة مـع االتحـاد األوروبي مثل مكافحة اإلغراق وقواعد المنشأ والعالقة بين              

وحول الجهة التي يجب أن يقع على عاتقها        . رات واالسـتثمار األجنبي المباشر    الـصاد 
مهمـة تنمـية الصادرات، فقد أوصى الباحث بان تترك الحكومة للقطاع الخاص مهمة              

وأشار إلى أن الحكومة لم توفر اإلطار القانوني للخدمات فال يوجد           . تنمـية الصادرات  
كما أن السياسة   . كبيرة في حالة تحرير الخدمات    قانون منافسة، األمر الذي يمثل مشكلة       

التحريـرية التي قامت بها الحكومة في بعض المجاالت لم تقم بربطها في شكل اتفاقية               
، األمر الذي يولد حالة من عدم الثقة لدى         "الجاتس"دولـية مثل اتفاقية تحرير الخدمات       
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 التحررية أو التراجع    المـستثمر األجنبـي في استمرار الحكومة المصرية في سياساتها         
عنها، ولذلك فقد أوصى الباحث بان تقوم الحكومة بتوثيق العمليات التحررية التي تقوم             

 .بها في شكل اتفاق دولي
 

: األول. وبصورة عامة فان معوقات التصدير في مصر تتركز في ثالثة جوانب رئيسة           
صرية من ضعف قدرتها   ويـتعلق بالمعوقات اإلنتاجية والفنية، حيث تعاني المنتجات الم        

التنافـسية في السوقين المحلي والخارجي، بسبب انخفاض الجودة وعدم مطابقة اإلنتاج            
ويتمثل في المعوقات التسويقية والتي ترتبط      : والثاني. للمواصـفات والمقاييس العالمية   

بمدى توفر المعلومات الدقيقة لدى الشركات المصرية حول أسواق التصدير واإلمكانات           
فـرص المـتاحة لالنفتاح عليها، وغياب الفكر التسويقي وضعف الثقافة التسويقية،            وال

وضـعف الخـدمات التـسويقية المتعلقة بالنقل والشحن، وارتفاع كلفتها، وعدم وجود             
خطـوط نقـل منتظمة لكثير من األسواق المهمة، عالوة على هذا مشاكل في التمويل               

ساعدة الصادرات وذلك بسبب ارتفاع     والتأمـين، وضـعف دور البنوك المصرية في م        
. أسعار الفائدة على القروض االستثمارية مقارنة بما هو عليه الوضع في الدول المتقدمة            

أمـا الجانـب الثالث فيتمثل في العقبات الخارجية التي أفرزتها اتفاقيات منظمة التجارة              
عد المنشأ،  والمواصفات والمقاييس، وقوا  ، اإلغراق: العالمـية، ومـن تلـك العقـبات       

 .والعمالة، والمعايير البيئية، وحماية حقوق الملكية الفكرية
 

وقـد صـنفت تلـك المشكالت على أساس المدى الزمني لظهورها ودوام تأثيرها إلى               
تلك المتعلقة بكلفة اإلنتاج واالرتقاء بخدمات التمويل،       : عقـبات قـصيرة األجـل وهي      

لمقاييس، وضعف قواعد محاربة    وعقـبات طـويلة األجـل، وتـتعلق بالمواصفات وا         
المستهلك، وربط اإلنتاج بالتصدير، والدخول إلى األسواق العالمية حيث ترتبط بالمعرفة           
الكاملـة بنواحي الترويج والتجارة االلكترونية، إذ أن ذلك يمثل قيدا تاريخيا تعاني منه              

ة الـصادرات المـصرية، وذلـك ناجم عن حداثة معرفة صادرات الصناعات المصري            
باألسـواق الدولية، وبخاصة أن اإلنتاج كان موجها لإلحالل محل الواردات أو ألسواق             

 .]1637،2000مجلة األهرام االقتصادي، العدد [الدول الشرقية 
 

 :ولمواجهة تلك المشكالت فان هناك جهودا كبيرة يتم بذلها، ومن تلك الجهود
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ى منظومة متكاملة لتنمية    وتشتمل عل : بـناء اسـتراتيجية قومـية شاملة للتصدير        .1
الـصادرات، وتتكون من حلقات متعددة ومترابطة تغطي جوانب اإلنتاج والتصدير      
واالسـتثمار، واستراتيجيات دخول األسواق والنفاذ إليها، وعمليات النقل والشحن،          

 . وأساليب التمويل والتأمين تجاه المخاطر المتعلقة بنشاط التصدير

 .تنمية الصادراتخلق كيان مؤسسي موحد ل .2
 

ولتنفـيذ تلك االستراتيجيات، فقد وضعت الجهات المعنية خطة لتنفيذها، وقد قسمت إلى             
 .مرحلتين، األولى قصيرة األجل، والثانية متوسطة وطويلة األجل

 
 : وتشتمل الخطة قصيرة األجل على ما يلي

ل العمل على   وذلك من خال  : تخفـيض تكلفة اإلنتاج بما يتناسب مع الدول المنافسة         
صـياغة بـرنامج وطنـي لتأهيل الصناعة المصرية وتبني سياسة وطنية للتوسع             

 .الرأسي في الصناعة لتحقيق االستفادة من مكونات اإلنتاج والمشروعات القائمة

من خالل ضبط معدالت سعر الفائدة بما       : االرتقـاء بخـدمات الـتمويل والتأمين       
يكل التمويلي للبنوك المصرية لتنمية     يتناسـب مـع الـدول األخـرى، وتدعيم اله         

الـصادرات، ومشاركة شركات التأمين المختلفة لشركات ضمان الصادرات إليجاد         
أكبر قدر من التغطية التأمينية للصادرات، وإنشاء هيئة حكومية توفر خدمة ضمان            
الصادرات كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا وغيرها، كما يمكن            

تغطـي خـدمات الـتمويل والتأمين الواردات، وتوفير خدمات خصم الفواتير،            أن  
وضـبط تقلـبات األسعار والصرف عن طريق تنشيط العمليات خارج الميزانية،            

 .باإلضافة إلى العقود اآلجلة واتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة

 وذلـك من خالل تخفيض تكاليف الشحن وفقا للمستويات   : تطويـر قطـاع الـنقل      
العالمية وسرعة تسيير خطوط النقل الجوي والبحري بصورة منتظمة إلى األسواق           

 .الجديدة، وإعادة النظر في تكاليف الخدمات بالموانئ

من خالل إعداد دراسات مفصلة عن األسواق       : تفعـيل دور التـسويق والتـرويج       
واق الخارجـية لكـل سلعة تصديرية ولكل دولة، لتوفير المعلومات حول تلك األس            

وأذواق المستهلكين ومواصفات السلع المطلوبة ومواسم الطلب، باإلضافة إلى إقامة          
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الـشركات المتخصـصة في مجاالت التعبئة والتغليف والدعاية واإلعالن وتسويق           
المنـتجات وخـدمات الـنقل والشحن والخدمات الجمركية والترويج في األسواق            

 .العالمية
 

لة األجل فتشتمل على تطوير الفكر التسويقي من خالل         أما االستراتيجية المتوسطة وطوي   
تكـوين قاعـدة إنتاجـية مـوجهة للتـصدير، وسياسات وأجهزة قادرة على االرتقاء               

 :بالصادرات، وتضم هذه االستراتيجية أربعة أبعاد رئيسة
 

ويشتمل على تأسيس تنظيم يجمع المصدرين ويقيم حوارا بينهم         : الـبعد المؤسسي   
باعتباره آلية دائمة للعمل تلتزم بها كل األجهزة، وتطوير اإلدارات وبـين الحكومة    

الحكومـية، وتقيـيم أداء القـيادات علـى أساس مساندتها للتصدير، وتفعيل دور              
الحكومة في الرقابة على اإلنتاج وحماية السوق المحلي، ألن التسويق في األسواق            

في السوق المحلي، اذ ان     الخارجـية يـتطلب التزامه بالمواصفات وقوة المنافسة         
 وتعني -في مصر  " Soft Market" بالسوق الرخوة "االعـتماد علـى ما يسمي   

 يعتبر احد ابرز    -ضـعف المنافـسة في الداخل وضعف قواعد حماية المستهلك           
 .عوائق الصادرات

وتشتمل على ربط اإلنتاج بالتصدير من خالل جذب استثمارات         : سياسـات اإلنتاج   
 . القطاعات التي توجه االستثمارات إليهاجديدة وتحديد

أن يكـون للحكومة دوٌر فاعٌل في الترويج للمنتج المصري          : سياسـات التـسويق    
ليـنافس منـتجات الـدول األخـرى وذلك من خالل بناء قاعدة معلومات للتجارة               
الخارجية التي تلزم المنتجين والمصدرين، وقاعدة معلومات عن اإلنتاج المصري،          

واالستفادة من التجارة االلكترونية    . افـة تصديرية في المجتمع المصري     وخلـق ثق  
وتطويـر التـشريعات والجمـارك والضرائب وتطوير عناصر األمان لها، وذلك            

 .باعتبارها وسيلة متقدمة في الترويج للمنتجات المصرية وبناء قواعد البيانات

يا المعلومات  ويـشتمل علـى التركيـز على صناعة تكنولوج        : الـبعد القطاعـي    
واالتـصاالت والبـرمجيات، وتطويـر قطـاع الخدمات وتوجيهه نحو التصدير،            
وخـصوصا الخـدمات الـسياحية التي تتمتع مصر بميزة نسبية كبيرة فيها على              
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 .المستوى الدولي
 

 وحققت نجاحات   -ومن األمثلة على الصناعات المصرية التي تمتلك مزايا نسبية عالية           
 الصناعات الحرفية، إذ أنها من أقدم الصناعات        -لخارجـية   متميـزة فـي األسـواق ا      

المنتـشرة في مصر، وعلى الرغم من قدرة هذه الصناعة على التوسع في التصدير إال               
 حاوية سنويا   100أن الكمـيات التـي يـتم تصديرها ما زالت محدودة، وال تزيد على               

، إال أن   )ات فيتنام من صادر % 10 أالف حاوية أي     10(مقارنـة بصادرات فيتنام مثال      
هـذه الـصناعة تعاني من مشكالت في تسويق تلك المنتجات في األسواق األوروبية،              
حـيث يتم تسويقها إلى الخارج عبر بعض األجانب الذين يقومون بشراء القطع وبيعها              
فـي األسـواق األوروبية باليورو أو الدوالر وبالتالي فان مصر ال تستفيد من العمالت               

 .  ]2005، 1893جلة األهرام االقتصادي، العدد  م[األجنبية 
 

  تجربة النرويج3-1-3
 

 ,Weaver. K [تم إجراء دراسة حول زيادة كفاءة برامج تنشيط الصادرات في النرويج 

Berkwitz. D & Davies. L, 1998]  .    اعـتمدت الدراسـة علـى بيانات متوفرة من
من خالل تحديد المتغيرات منـشآت تـصديرية صـغيرة ومتوسطة الحجم في النرويج           

 :المحددة للربحية في تلك المؤسسات وقياسها، وهذه المتغيرات هي
 

 .عدد المنافسين للشركة 

 .سفر رجال األعمال للخارج 

 .طريقة التغليف والتعبئة 

 .التأثير في السعر إلرضاء المستهلك 

 .الحصول على المساعدات المالية من الحكومة 

 .العضوية في االتحاد األوروبياالستفادة من  

 .Policy Strategyاعتماد السياسة السعرية  
 

ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الدراسة الخروج بتوصيات تساعد المؤسسات الحكومية           
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فـي تحقـيق التوزيع االمثل للموارد المالية والوقت في توفير الدعم والمساعدة الالزمة         
لى أن هناك عاملين رئيسين يلعبان دورا هاما في         حيث أشارت الدراسة إ   . للمـصدرين 

 :التأثير في نجاح الشركات المصدرة وهما
 

ويتـضمن ذلك التزام الشركات بالتوجه نحو أسواق التصدير،         : العامـل الداخلـي    
 .وتشجيعها على التصدير، بحيث يكون لديها قدرات إدارية في هذا المجال

طلبات أسواق التصدير، ومستوى المساعدة     ويتضمن ظروفاً ومت  : العامل الخارجي  
الحكومـية لقطـاع التـصدير ونوعها وحجمها، ويتمثل الدعم الحكومي في توفير             

 للمصدرين، ومنح اإلعفاءات    - حـول أسواق التصدير ومتطلباتها       -المعلـومات   
الـضريبية، ودعـم برامج تمويل الصادرات وتأمينها، وإتباع سياسة سعر صرف            

 .   مالئمة
 

  تجربة استراليا3-1-4
 

 ,Dowling. P, Liesch. P, Flint. J, As-Saber .S [بحثت الدراسة التي أعدها كل من 

Chan. K, & Innes.P, 2000 [     فـي اسـتراتيجية التـصدير التـي تتبعها الشركات 
واعتمدت الدراسة في   . االسترالية المصدرة الصغيرة والمتوسطة الحجم تجاه دول آسيا       

ات المقطعية التي تم جمعها من خالل مسح اجري لعينة من الشركات            ذلـك على البيان   
المـصدرة والتـي صنفت وفقا لجهة التصدير، ونوع الصناعات التصديرية، والتوزيع            
الجغرافـي لهـذه الشركات، ونفذ المسح باعتماد أسلوب االستبانة والمقابالت المهيكلة            

 . وغير المهيكلة
 

دمة في تنمية الصادرات فتتمثل في سياسات الترويج        أمـا الـسياسات التسويقية المستخ     
واإلعـالن والتـسعير، فيما كانت سياسات االقتراض وإدارة الدين من أكثر السياسات             

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن البيروقراطية في       . المالـية اسـتخداما لتنشيط الصادرات     
اليف الشحن المرتفعة    وتك - التي تقدم خدماتها لشركات التصدير       -الدوائـر الحكومية    

واالفـتقار إلـى خدمات النقل في بعض المناطق كانت من أبرز العوائق التي واجهت               
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 . الشركات المصدرة
 

فـيما أشـارت دراسات أخرى تناولت تجربة استراليا في مجال تنمية الصادرات مثل              
ات  إلى العديد من العقبات التي تواجه الشرك[Daniels & Radebaugh, 1998]دراسة 

 :االسترالية المصدرة والتي تمثلت فيما يلي
 

 .صعوبات في المنافسة في أسواق التصدير 

 .نقص المعلومات حول متطلبات تلك األسواق 

 .تقلبات في أسعار الصرف 

 .القيود التي تفرضها الدول المستوردة على وارداتها من الدول األخرى 

 .ارتفاع تكاليف النقل 

 .خدمات ما بعد البيعمحدودية توفير  

والبلدان المستوردة  ) استراليا(اخـتالف الثقافات االستهالكية ما بين البلد المصدر          
 ).الدول اآلسيوية(

 

 ربة الواليات المتحدة األمريكية تج3-1-5
 

وثقت العديد من الدراسات تجربة الواليات المتحدة األمريكية في مجال تنمية الصادرات            
لة على عدد من الشركات التصديرية وغير التصديرية في بعض          من خالل دراسات حا   

بحثت في فاعلية برامج الدعم الحكومي لمنشآت   [Moini.A, 1998]الواليات، فدراسة 
التـصدير الصغيرة في والية ويسكانسون، وفي هذه الدراسة تم الحصول على البيانات             

 : شركة، قسمت إلى أربعة أقسام هي111من 
 

 .تصديرية، وليس لديها اهتمام بالتصديرمنشآت غير  

 . منشآت لديها اهتمام في التصدير، ولكنها ال تقوم بالتصدير 

 .منشآت تصدر منتجاتها، ولكن ليس بانتظام 

 . منشآت تصدر منتجاتها بانتظام 
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وكانت االستبانة األداة الرئيسة في الحصول على معلومات حول مدى معرفة الشركات            
الصادرات التي تقدمها الحكومة، ومدى استخدامهم لتلك البرامج، ومدى        ببـرامج دعـم     

اسـتفادتهم مـن تلك البرامج فيما إذا استعانوا بها في عملية التصدير، وكذلك تضمنت               
استفسارات حول المكاسب التي تتوقع الشركات غير التصديرية الحصول عليها فيما إذا            

 . استخدمت تلك البرامج
 

ضنا لتجارب الدول في مجال تنمية الصادرات، من المهم التطرق          وفـي سـياق استعرا    
ألبـرز النتائج التي توصلت إليها حول مدى استخدام واستفادة الشركات من برامج دعم            
الـصادرات، ومـدى أهمـية تلك البرامج بالنسبة لهذه الشركات، وهل يكمن الخلل في            

لم تجب الدراسة عن    ، ا؟ في الواقع  برامج الدعم أم في آلية التنفيذ أم في الشركات نفسه         
جمـيع تلـك التـساؤالت، واكـتفت بتبيان مدى أهمية برامج الدعم ومدى استخدامها               
واالسـتفادة منها، في حين أنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى الجهة التي تتحمل مسؤولية               

ة قصور البرامج في تحقيق أهدافها، علما أن ذلك كان من ابرز ما توصلت إليه الدراس              
 . من نتائج

 

وحـول مـدى اهتمام الشركات ومعرفتها ببرامج الدعم الحكومي للصادرات، فقد دلت             
النـتائج أن معظم الشركات كان لديها مستوى متدن من المعرفة واالهتمام بتلك البرامج              

 - وخـصوصا الشركات غير التصديرية وتلك التي ال تقوم بتصدير منتجاتها بانتظام     -
. لى أن هذه البرامج فشلت في الوصول إلى الشركات المستهدفة         األمـر الـذي يـدل ع      

ولـذلك فقد تحدث الباحث في هذا السياق عن أهمية الترويج لتلك البرامج إلنجاحها في               
 .تحقيق أهدافها

 

وفـيما يتعلق بمدى أهمية برامج الدعم، فقد أولت الشركات الناجحة في مجال التصدير              
رات لرجال األعمال إلى أسواق التصدير، وبصورة       أهمـية كبيـرة لبرنامج تنظيم زيا      

عامـة، فقد رتبت البرامج وفقا ألهميتها من قبل جميع الشركات قيد الدراسة على النحو       
 :األتي

 

بـرامج لتنظـيم دورات تدريبية للعاملين في مجال التصدير، بحيث تتضمن شرحا      
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 .تفصيليا لمبادئ التصدير وإجراءاته

 .ضرورية حول فرص التسويق والتصدير في الخارجتوفير المعلومات ال 

 .تزويد الشركات باالستشارات فيما يتعلق بقضايا التسويق والتصدير 

 .تنظيم زيارات لرجال األعمال إلى أسواق التصدير 
 

كمـا دلت النتائج أن برامج الدعم كانت ذات فعالية وكفاءة أعلى بالنسبة للشركات التي               
 بشكل منتظم، فيما كانت كفاءتها اقل بالنسبة للشركات غير          تـصدر منـتجاتها للخارج    

 .المصدرة، أو التي ال تصدر بانتظام
 

وبـصورة عامـة، وجـدت الدراسـة أن مدى استخدام الشركات لبرامج الدعم ومدى               
اسـتفادتها مـنها، يعتمد بشكل رئيسي على مدى اهتمام الشركات بتسويق منتجاتها في              

لي فان المعرفة واإللمام بالمنافع المتوقع الحصول عليها في         األسـواق الخارجية، وبالتا   
المستقبل من جراء استخدام تلك البرامج تكون محدودة بالنسبة للشركات غير المصدرة            
أو التي ال تصدر بانتظام، وعلى العكس من ذلك فيما يختص بالشركات المصدرة بشكل              

 .منتظم
 

مام األنشطة التصديرية بالنسبة للشركات     إن الـنقص فـي الخدمات المالية كان عائقا أ         
الـصغيرة، إال أن هذا العامل كان من اقل العوامل أهمية بالنسبة للشركات الكبيرة التي               

كما أن قدرة الشركات غير المصدرة على الحصول        . لهـا خبرة طويلة في هذا المجال      
 والمشجعة  على معلومات عن أسواق التصدير ومتطلباتها يعتبر من األمور الضرورية         

 .على توجهها نحو تلك األسواق
 

وبـناء على تلك النتائج أوصى الباحث بضرورة العمل على إعادة هيكلية برامج الدعم              
بمـا يـساعد علـى تحقيق أهدافها ويزيد من فعاليتها، كما تحدث عن ضرورة التزام                

مية الـشركات بجمـيع اإلجراءات والشروط المرتبطة بعمليات التصدير، وأكد على أه           
 في دعم تلك البرامج وذلك من خالل        - المعاهد والجامعات    -دور قطاع التعليم العالي     

 .التركيز على تدريس مساقات في مجال التسويق الدولي
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 حول األسباب Bernard .A & Jensen .J, 2004] [وفـي دراسة أخرى أعدها كل من  
 منتجاتها إلى الخارج،    التـي تدفـع بعض الشركات األمريكية إلى االتجاه نحو تصدير          

. اعتمد الباحثان على استبانة وزعت على عدد من الشركات العاملة في مجال التصدير            
 :وتضمنت العديد من الخيارات المحتملة لذلك، وهي

 

 .تكاليف التصدير 

 .اإلنفاق الحكومي على برامج دعم الصادرات 

 .عوائق الدخول إلى أسواق التصدير 

 .سعر الصرف 
 

ت الدراسة أن تكاليف الدخول إلى أسواق التصدير من العوامل المهمة في التأثير             وجـد 
أما تأثير اإلنفاق الحكومي على برامج دعم       . علـى قرار الشركة بالتوجه نحو التصدير      

الـصادرات فانـه يعد قليل األهمية في اتخاذ الشركات لهذا القرار، وخصوصا بالنسبة              
ير التي تمتلك قدرات ومقومات ذاتية وخبرة كافية        للـشركات الناجحة في مجال التصد     

وفيما يتصل بأشكال الدعم الحكومي     . تجعلهـا غير مضطرة لالعتماد على برامج الدعم       
فقـد اشـتملت على جمع المعلومات وتوفيرها عن أسواق التصدير الدولية، األمر الذي              

ج للمنتجات المحلية   يـسهم في تقليل كلفة الدخول إلى تلك األسواق ويسهل عملية التروي           
فـيها، وكـذلك تـضمنت زيادة عدد األعضاء من المصدرين في القطاع الخاص في               

وبصورة عامة فقد أشارت الدراسة إلى      . المؤسسات الحكومية التي تعمل في هذا المجال      
أن اإلنفـاق الحكومـي علـى برامج دعم الصادرات يعتبر أمرا ضروريا لدعم قطاع               

 .التصدير ولكنه ليس كافيا
 

  تجربة الهند3-1-6
 

للهـند تجربة مميزة في مجال دعم الصادرات، حيث كان للحكومة الهندية دوٌر أساسٌي              
 في العام   -في تشجيع الصادرات وذلك بتأسيسها شركةً متخصصةً في ضمان االئتمان           

  وبخاصة الصادرات من السلع الرأسمالية ومواد البناء، وكان الهدف الرئيسي            – 1957
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ا تحمـل المخاطر التي تواجه الشركات المصدرة والناتجة عن عدم االستقرار   لتأسيـسه 
السياسي في شبه القارة الهندية، ومن اجل حماية الصادرات من أية مجازفة سياسية في              
األجلين القصير والطويل، وكذلك لتشجيع البنوك على تقديم االئتمان للمصدرين بدال من            

 . ] Anonymous, 1993 [ المصدرةيمة البضاعة االنتظار ستة شهور للحصول على ق
 

  تجربة البرازيل4-1-7
 

بـدأت البـرازيل بانـتهاج سياسـة تشجيع الصادرات في بداية الخمسينيات من القرن               
الماضـي، وذلك كإحدى السياسات التي بدأت في االعتماد عليها لتطوير مشاركة الدولة             

 التي اكتسبها المصدرون البرازيليون في      وكانت الخبرة المتراكمة  . فـي التجارة الدولية   
مجـال التـصدير قـد تطورت من خالل برامج التدريب التي أكسبتهم مهارات وكفاءة        
عالية، وساهمت في تطوير ثقافتهم التصديرية، إلى جانب البرامج التي وضعت لتشجيع            

 .تصدير المنتجات البرازيلية إلى األسواق الدولية، وتقليل تكاليف التصدير
 

 حول االستراتيجية التنافسية ] [Cardoso. A.L, 2001وفـي سياق الورقة التي أعدها  
لتـشجيع الـصادرات البـرازيلية، تحدث عن السياسات التي اتبعتها البرازيل لتنشيط             
صـادراتها، وكـذلك تطـرق إلى السياسات التي اتبعتها كل من األرجنتين وتشيلي مع         

ة سنستعرض تجارب الدول الثالثة بصورة منفصلة،     وفي هذه الورق  . إجراء مقارنة بينها  
 :ويمكن تلخيص سياسات تشجيع الصادرات في البرازيل على النحو اآلتي

 

تعد هذه السياسة من أهم األدوات التي اعتمد عليها في          : سياسـة تمويل الصادرات    
تـشجيع الـصادرات، إذ يعتمد عليها في تسهيل الوصول إلى األسواق الدولية من              

 السيولة الالزمة لمواصلة عمليات اإلنتاج      - بشكل مستمر    -، وتوفر للمنتجين    جهة
والتسويق إلى حين تسديد المستوردين الثمان البضاعة التي يقومون باستيرادها من           

. البرازيل، ويقوم البنك الوطني للتنمية االقتصادية واالجتماعية بمنح هذه القروض         
تمويل تتضمن تمويل تأمين الصادرات، وذلك      إضافة إلى االقتراض، فان سياسات ال     

 . بهدف تقليل كلفة التصدير، وتغطية الديون غير المسددة
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 ليحل محل صندوق    1991استحدث هذا البرنامج عام     : بـرنامج تمويل الصادرات    
تمويل الصادرات، ويهدف إلى دعم الصادرات البرازيلية من السلع والخدمات من           

فرص التمويلية في السوق الدولية، وتقوم البنوك في        خـالل منح المصدرين نفس ال     
 .البرازيل بدور الوسيط بين المصدرين والحكومة البرازيلية في هذه العملية

يساعد هذا البرنامج على حماية المصدرين من       : بـرنامج تامين ائتمان الصادرات     
ن أن  الخـسارة فيما إذا تخلف المستوردون عن دفع ثمن البضاعة المصدرة، ويمك           

 .تستخدم هذه اآللية كأداة لتحصيل الدين

تأسست بدعم من وزارة الشؤون     : شـركة تأمـين ضـمان الصادرات البرازيلية        
الخارجـية وشركات القطاع الخاص، وكان الهدف منها دعم وتنفيذ السياسات التي            
تقـوم علـى صـياغتها غـرف التجارة الدولية التي تستهدف دعم برامج تمويل               

 .مشاريع الصغيرة والمتوسطةالصادرات لل

تأسـست بالتعاون من وزارة المالية ووزارة الشؤون        : غـرف الـتجارة الدولـية      
الخارجـية وغيرهما من المؤسسات الحكومية، وهدفت إلى تطوير سياسات تنمية           
الـصادرات وتنفـيذ األنـشطة المـرتبطة بها، ولهذه الغرف عالقات تعاون مع              

 تنفيذ البرامج والسياسات الخاصة بتشجيع      مؤسـسات القطـاع الخـاص في مجال       
 .المشاريع الصغيرة على التصدير

وكان الهدف من البرنامج توفير الضمانات      : تمويل الضمان لتعزيز القدرة التنافسية     
هذه اآللية تستخدمها الشركات    . التكميلية التي تطلب من المصدر قبل تمويل الشحنة       

الـصغيرة سـواء أكانـت مصدرة أو غير مصدرة، وإذا كانت غير مصدرة فانه               
مها شركات أخرى في عملية     يـشترط أن تكـون الـشركة منتجة لمدخالت تستخد         

وهذه اآللية تغطي المخاطرة في التمويل وتحافظ       . اإلنـتاج بقصد تصديره للخارج    
 .من قيمة القرض، وهذا يعتمد على حجم الشركة وموقعها المالي% 80على 

هناك أنواع كثيرة من الضرائب ال تطبق على عمليات استيراد          : اإلعفاء الضريبي  
يبة المبيعات وضريبة برنامج التكامل االجتماعي      الـسلع والخـدمات مـثل ضـر       

من سعر المنتج   % 30وضـريبة المنتج الصناعي، وتشكل هذه الضرائب مجتمعة         
تكاليف التأمين  : في السوق المحلي، إضافة إلى تكاليف أخرى يتحملها المصدر مثل         
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دارة التدريب واإل : والشحن والتغليف والتعليب والتمويل، وتكاليف غير مباشرة مثل       
وفي بعض األحيان يتم إعفاء السلع من الرسوم الجمركية        . وتكلفـة نقل التكنولوجيا   

 . Regime Customs Draw Backإذا كان متوقع إعادة تصديرها، وهذا ما يسمى 

وتهدف إلى تقديم المعلومات والبيانات لمؤسسات القطاع       : شـبكة التجارة البرازيلية    
مصدرين حول فرص التصدير في الخارج،      الخـاص فـي البرازيل من منتجين و       

 .وذلك من خالل القيام بإجراء أبحاث تسويقية

 بهدف زيادة صادرات    1998استحدث هذا البرنامج عام     : برنامج خاص للصادرات   
، ويعتمد البرنامج على استخدام     2002البـرازيل بحوالـي الـضعف بحلول العام         

ديداً للتعاون بين القطاعين العام     أسـلوب حـديث لـإلدارة، كما انه يمثل أسلوباً ج          
كما يهدف إلى زيادة عدد الشركات المصدرة       . والخـاص لتحقيق أهداف البرنامج    
65 تشكل   - قطاعاً إنتاجياً    61وقد تم اختيار    . وتوسيع مشاركتها في هذا البرنامج    

 ليتم التركيز عليها في عمليات اإلنتاج ألغراض        -مـن صـادرات البـرازيل       % 
 .  رجالتصدير للخا

 
 
 

  تجربة األرجنتين3-1-8
 

 :] [Cardoso. A.L, 2001السياسات المتبعة في األرجنتين لتنمية الصادرات 
 

إن معظم الدعم المقدم لقطاع التصدير في       : الـسياسات المالـية لتنمية الصادرات      
األرجنتين يأتي من بنك االستثمار والتجارة الخارجية، ويساهم هذا البنك في توفير            

ـ  وارد المالـية لـتمويل االسـتثمارات والتجارة الخارجية، ويقوم البنك بمهامه            الم
كمؤسسة تمويل حكومية، إضافة إلى منحه التأمين على ائتمان الصادرات، وكذلك           

 االعتماد  إلى باإلضافة. تقـديم التمويل المباشر الطويل والقصير األجل للمصدرين       
ويساعد . لتمويل من وزارة المالية   علـى المـوارد الذاتية فان البنك يحصل على ا         

بـرنامج تمويل الصادرات المصدرين على الوصول إلى أسواق التصدير، وزيادة           
حجـم الـصادرات، وتقليل تكلفتها، وتوفير إمكانية الحصول على تمويل لعمليات            
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 .التصدير

وتهدف إلى إلغاء التعرفة والضرائب : Temporary Entryسياسة الدخول المؤقت  
 .وضة على الواردات من المدخالت التي تستخدم في إنتاج الصادرات السلعيةالمفر

ويمثل ذلك عائدا على األموال  :Export Tax Refundإعـادة ضريبة الصادرات   
التـي تدفـع كضريبة داخلية على جميع مراحل اإلنتاج والتجارة للسلع المصدرة             

كون للسلع الجديدة المنتجة    والمـصنعة داخل الدولة، وإلعادة الضريبة يشترط أن ت        
 .عالمة تجارية

  بموجب هذا النوع من الحوافز يسمح        :Drawbackنظـام إعادة تمويل الصادرات       
للمـصدرين باستعادة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على المستوردات          
مـن المـدخالت التـي تستخدم في عملية إنتاج السلع المعدة للتصدير وتصنيعها              

 .فها وتسويقهاوتغلي

 ويهدف هذا :Financing of Value Adde d Taxتمـويل ضريبة القيمة المضافة   
البـرنامج إلـى تـشجيع تمـويل شراء السلع الرأسمالية التي تستخدم في تطوير               

وتلعب الدولة دورا مهما في تمويل الفائدة على االقتراض التي          . الصادرات السلعية 
قيمة المضافة التي تدفع على السلع الرأسمالية       تـستخدم إلعـادة تغطـية ضريبة ال       

المـستوردة، وللحصول على هذه التسهيالت يجب على المنتج أن يستخدم اآلالت            
 .المستوردة في إنتاج السلع التصديرية

 International Trade Argentineanلجـنة الـتجارة الخارجـية األرجنتينـية      

Commission :          اتجاهات التجارة الخارجية   تهـدف هـذه المؤسـسة إلـى تحليل
وظروف منافسة السلع األرجنتينية في األسواق الخارجية، والوقوف على المشاكل          
التي تقف عائقا أمام القدرة التنافسية لتلك السلع في الخارج، كاإلغراق وتدني حجم             
الـدعم المقـدم لهـا مـن قبل الحكومة المحلية، مقابل دعم السلع المنافسة لها في             

كمـا تقدم المؤسسة المساعدة الفنية فيما يتعلق بتوفير المعلومات حول           . الخـارج 
طبيعة عملها ومهامها، كما تقوم بعقد المحاضرات والندوات حول اتفاقيات التعاون           

 .الثنائي الدولية
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  تجربة التشيلي3-1-9
 

 :[Cardoso. A.L, 2001]تتمثل سياسات دعم قطاع التصدير في دولة التشيلي فيما يلي 
 

 Simplified System toنظـام تبـسيطي إلعادة تمويل الصادرات غير التقليدية    .1

Refund Non- traditional Exports :  يقـدم هذا النوع من الحوافز لمدري السلع
غير التقليدية، وبموجبه يعوض المصدرون عن التكاليف التي يتحملونها من خالل           

ويشترط . ك زيادة الصادرات  ويهدف من ذل  . مـنحهم نـسبة من صافي صادراتهم      
للحـصول علـى هذه الحوافز أن تنتج السلع المصدرة في داخل الدولة وبمواردها              

 .المحلية من مواد خام وأيد عاملة، عالوة على ذلك كونها غير تقليدية

بموجب : Refund of Value –Added Taxإعـادة تمويل ضريبة القيمة المضافة   .2
سلع والخدمات الحق في استعادة ضريبة القيمة       هـذا البـرنامج يعطى مصدري ال      

المـضافة التـي تدفع على المدخالت المستخدمة في إنتاج السلع التصديرية مقابل             
 .تعهد المصدرين بتسويق هذه السلع في الخارج وليس في السوق المحلية

 Discount inخـصم على الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الرأسمالية   .3

Import Tariffs for Capital Goods : منح خصم لمستوردي السلع الرأسمالية- 
 . من الرسوم الجمركية المفروضة عليها-المستخدمة في تصنيع السلع التصديرية 

: System to Refund Exports- Drawbackنظـام إلعـادة تمـويل الصادرات     .4
من المدخالت  يـستخدم هـذا الـنظام إلرجـاع الرسوم الجمركية على الواردات             

المـستخدمة فـي إنـتاج السلع المتوقع تصديرها مثل المواد الخام والسلع نصف              
 .المصنعة

: Guarantee for Non-traditional Exportsكفالة على الصادرات غير التقليدية  .5
وبمـوجب هذا البرنامج تقوم الحكومة بتغطية تمويل الصادرات غير التقليدية من            

ئتمان الذي يحصل عليه المصدر من البنك الخاص لتمويل         خـالل التأمين على اال    
 . صادراته

أسست هذه اللجنة في : The Chilean Trade Commissionلجنة التجارة التشيلية  .6
 وهي ترتبط بوزارة الشؤون الخارجية، وتسعى إلى تقديم الدعم إلى           1974العـام   
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 وتطوير الثقافة   قطـاع األعمـال التـشيلي مـن خالل تسهيل عمليات التصدير،           
 .التصديرية بين الشركات التشيلية باالعتماد على السياسات االقتصادية الدولية

 
 

  تقييم تجارب الدول3-2
 

األردن ومصر  : (دلـت المـراجعات التي أجريت لتجارب تسع من الدول النامية، منها           
) راليا والنرويج الواليات المتحدة واست  (والمتقدمة  ) واألرجنتين وتشيلي والبرازيل والهند   

إلـى أن الشركات المصدرة في تلك الدول تعاني من مشكالت كثيرة سواء في الوصول           
إلـى األسـواق الدولـية أو فـي المنافـسة في تلك األسواق، وبالتالي المحافظة على                 
االسـتمرارية فـي عملـية التصدير، وتشابهت في ذلك مع المشكالت التي تعاني منها               

مـصدرة، إال أن حدة هذه المشكالت تختلف في كل دولة عن          الـشركات الفلـسطينية ال    
غيـرها من الدول، وذلك تبعا الختالف الوضع التنموي السائد فيها، وكذلك تبعا لخبرة              
الـشركات فـي هـذا المجال وحجم صادراتها، والتمويل المتاح، وكذلك طبيعة الدعم              

ريقة حل هذه المشكالت    كما تختلف فيما بينها من حيث ط      . الحكومي المقدم لها وحجمه   
والـتعامل معهـا سواء من قبل مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية ذات              

وعلى الرغم من أن الحكومات في كل من األرجنتين والبرازيل والتشيلي تعتمد            . العالقة
بـرامج متشابهة في دعم الصادرات مثل برامج تمويل الصادرات وبرامج التأمين على             

ات وبـرامج دعم المدخالت المستخدمة في اإلنتاج المعد للتصدير،          ضـمان الـصادر   
والبـرامج المتعلقة بتطوير الثقافة التصديرية وغيرها من البرامج، إال أنها تختلف فيما             
بيـنها فـي آلـيات تنفيذ تلك البرامج، ولهذا فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على النتائج                 

 . المترتبة على استخدام تلك البرامج
 
لـى الرغم من أن المقارنة بين تجربة الشركات الفلسطينية وتجربة الشركات العاملة             وع

فـي الـدول التـسع سـابقة الذكر في مجال التصدير قد تكون غير دقيقة أو واقعية،                  
لخـصوصية الوضـع السياسي في األراضي الفلسطينية وخضوعها لسياسات االحتالل           

 وغير مباشر في التجارة الخارجية استيرادا       التعسفية وإجراءاته التي تؤثر بشكل مباشر     
 إلى هذه التجربة الحديثة     - بتجرد   –وتـصديرا، ولكنـنا إذا غيبنا هذا العامل، ونظرنا          
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نسبيا، فان هناك الكثير من نقاط االلتقاء بينها وبين الشركات في تلك الدول، وخصوصا              
ا تواجهه الشركات الفلسطينية    فم. النامية منها فيما يتعلق بطبيعة المشكالت التي تواجهها       

من صعوبات في الوصول إلى أسواق التصدير وارتفاع تكاليف النقل والشحن ومشاكل            
الـتمويل والتأمـين، وعـدم توفر المعلومات حول تلك األسواق، وعدم مطابقة السلع              

إال أن  . للمواصـفات العالمـية ومقاييسها، وما تواجهه تلك الشركات في الدول النامية           
ومات في تلك الدول دورا في حل تلك المشكالت من خالل ما تتخذه من إجراءات               للحك

وما يتم وضعه من برامج وخطط لدعم عمليات االستيراد والتصدير، وكما ذكرنا سابقا،             
فـان أهمية هذا الدور ومدى فاعليته يختلف من دولة إلى أخرى تبعا لحجم الدور الذي                

، والذي عليه يتحدد مدى تدخلها في أنشطة القطاع         يمـنح للدولـة في الحياة االقتصادية      
 كما أن الصالت المباشرة واالحتكاك الدائم بين القطاعين         - إيجابا أو سلبا     -الخـاص   

 يساعد على التعرف عن كثب      - وخصوصا الشركات التصديرية     -الحكومي والخاص   
عند توقيعها  إلـى المـشكالت التي تواجه تلك المؤسسات، بحيث تأخذها بعين االعتبار             

لالتفاقيات االقتصادية والتجارية بغرض تسهيل التبادل التجاري مع بقية دول العالم، بل            
وتعمـل على إشراك ممثلي القطاع الخاص في صياغة تلك االتفاقيات وتنفيذها، األمر             

ومما تمت مالحظته أن األدبيات التي      . الـذي يساعد على تفعيلها وتعظيم االستفادة منها       
جعتها لم تعط أهمية كبيرة لهذا الجانب ودوره في تنمية الصادرات، في حين             تمـت مرا  

ركـزت بـشكل اكبـر على برامج الدعم الحكومي وبرامج التمويل والضمان، وعلى              
العـوامل الذاتية المتعلقة بالشركات المصدرة، دون اإلشارة إلى أهمية تلك البرامج في             

 .تنفيذ االتفاقيات وتفعيلها
 

إن الدور الحكومي في هذا المجال ما زال        : لـة الفلسطينية فيمكن القول    أمـا فـي الحا    
في مرحلة صياغة االتفاقيات وتوقيعها     : هامـشيا وغيـر جـدي على صعيدين، األول        

ويتعلق ببرامج الدعم الحكومي وإجراءات تسهيل عمليات التبادل        : وتنفـيذها، والثانـي   
وتفاهمات مع الدول األخرى لم يدخل      وان مـا تم التوقيع عليه من اتفاقيات         . الـتجاري 

حيـز التنفيذ في كثير من األحيان، وذلك لعدم الجدية في متابعة تنفيذ االتفاقيات من قبل                
وإذا ما تم تنفيذها فان المكاسب التي تحققت كانت محدودة          . الجهـات المسئولة عن ذلك    

 :للغاية ودون المستوى المطلوب، وقد يعزى ذلك إلى أسباب عدة منها
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عـدم األخـذ بعين االعتبار مصالح قطاع األعمال الفلسطيني واهتماماته سواء في        
 .  في مرحلة تنفيذهاأومرحلة صياغة االتفاقيات والتوقيع عليها 

، )لمدخالت اإلنتاج (عـدم وجود برامج حكومية لدعم قطاعي التصدير واالستيراد           
اد وتصدير هي بجهود ذاتية     وان ما تمارسه الشركات الفلسطينية من عمليات استير       

 .محضة
 

وقـد كـان من أهداف مراجعة تجارب الدول التعرف إلى مواطن الخلل، وهل هي في                
بـرامج الـدعم الحكومي أم في آلية تنفيذها؟ وكانت اإلجابة عن هذا التساؤل في غاية                

حالة األهمية، لالستفادة من التجارب في هذا الجانب ومحاولة تطبيق المالئم منها على ال            
 التي تمت مراجعتها    -إال أن هذا التساؤل لم تجب عنه العديد من الدراسات           . الفلسطينية

مثل تلك التي تناولت تجربة الواليات المتحدة واستراليا والبرازيل والتشيلي واألرجنتين           
ومـا يمكن استنتاجه أن ضعف أو غياب الدور الحكومي في تنمية            .  بـشكل مباشـر    -

المشكلة األكبر بالنسبة للشركات في تلك الدول لكون الدور الحكومي          الصادرات ال يمثل    
دورا فـاعال في تنمية الصادرات من خالل برامج الدعم التي يتم اتخاذها والتي تحدثنا               
عـنها بإسهاب في سياق مراجعة التجارب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان الخبرة               

 سواء الخبرة في    -في مجال التصدير    الطـويلة التـي تمتلكها الشركات في تلك الدول          
عمليات اإلنتاج والتصنيع وما تمتلكه من قدرات إنتاجية وفنية كبيرة أو الخبرة في مجال       

 تجعلها أكثر قدرة على االعتماد على نفسها في عمليات االستيراد           -التـسويق الدولـي     
حديثة الخبرة في   والتصدير، وذلك إذا ما قورنت بالشركات التصديرية في الدول النامية           

عملـيات التصدير واالنفتاح على األسواق الدولية، باإلضافة إلى ما يجب عليها االلتزام             
به من مواصفات لتكون منتجاتها قادرة على المنافسة في الداخل والخارج، فإنها تحتاج             
إلـى الكثيـر مـن الدعم الرسمي من قبل الجهات ذات العالقة في الوزارات والهيئات                

 ).السفارات والممثليات(ية، سواء في الداخل أو في الخارج الحكوم
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  إجراءات تنشيط التجارة الخارجية الفلسطينية-4
 
 

يعـتمد تعزيز التداخل والترابط بين اإلنتاج المحلي والتصدير من جهة، واالستيراد من             
ليات والحوافز  جهـة أخرى على قيام االقتصادات الصغيرة بالعديد من اإلجراءات واآل          

التـي تـستهدف تعزيـز القـدرة التنافسية للمنتج المحلي في األسواق المحلية وأسواق               
التـصدير من جهة، وتحقيق العديد من األهداف األخرى مثل تخفيض معدالت البطالة             

وتشكل تلك اإلجراءات مطلبا للمصدرين     . والعجـز في الميزان التجاري من جهة ثانية       
 على دعم مستمر من قبل الحكومة لتسهيل نفاذ السلع المنتجة           والمـستوردين للحـصول   

محليا إلى أسواق التصدير والحصول على المواد الخام والسلع الوسيطة المرغوب فيها            
 - أيضا   –وفي الغالب، فان إجراءات تنشيط التجارة تمثل        . مـن مـصادرها المختلفة    

ا الدول فيما بينها بصفة ثنائية أو الـشرط الكافـي لتفعيل االتفاقيات التجارية التي تعقده   
جماعـية، وذلـك حتى يحقق كل طرف أهدافه من االتفاقية التجارية بحيث يكون هناك               

وسنستعرض فيما يلي أهم اآلليات والحوافز التي       . تـوازٌن في حجم المبادالت التجارية     
التي يـتطلب مـن الدولة توفيرها للقطاع الخاص لتعزيز دوره في التجارة الخارجية، و             

شكلت المحاور الرئيسة ألسئلة االستبانة التي وجهت للمصدرين والمستوردين وللنقاش          
الـذي دار معهـم خالل المقابالت واللقاءات الجماعية مع مجموعات االهتمام المشترك    

Focus Group   والتـي تـم التركيز فيهما على مدى توفر تلك الخدمات وأشكال الدعم ،
ق بدعم المدخالت أو المخرجات المباشرة منها وغير        المخـتلفة سـواء أكانـت تـتعل       

المباشـرة، وإمكانية الحصول على تلك الخدمات، وكلفة الحصول عليها، والجهات التي            
 & Buitelar [تقـوم بـتقديمها، سواء أكانت فلسطينية أم عربية أم إسرائيلية أم دولية   

Fuenles, 1991 ،2000، ومثنى، 1999 ، وحشوة[ . 
 
 

 افز المباشرة لالستيراد والتصدير الحو4-1
 

ويتعلق بدعم المدخالت الالزمة لعمليات اإلنتاج من       : وتقسم إلى قسمين رئيسين، األول    
 .فيتعلق بدعم المخرجات: مواد خام وسلع وسيطة، أما الثاني

 :أما بالنسبة ألشكال دعم المدخالت فتتمثل باآلتي
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 .بإعفاء المدخالت المحلية من الرسوم والضرائ 

تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الخام والسلع الوسيطة المستوردة           
 .أو إعفائها منها بالكامل

توفير السيولة الكافية والالزمة للحصول على تلك المدخالت، وذلك من خالل منح             
التـسهيالت االئتمانية لمستوردي المواد الخام والسلع الوسيطة من المنتجين، ودعم           

 .امج تمويل الواردات من المدخالتبر

 ).ماء، كهرباء، اتصاالت(تخفيض أسعار الخدمات العامة  
 

 :أما حوافز دعم المخرجات فتتمثل فيما يلي

تقـديم مـساعدات نقديـة مباشـرة من خالل منح االئتمان بشروط ميسرة لتمويل              
بتقديم دعم  ومساعدات غير مباشرة للسلع المصدرة عبر قيام الحكومة         . الصادرات

مالـي للمصدرين، خصوصا إذا كان الفرق بين السعر السائد في األسواق المحلية             
وأسـواق التـصدير أقل من تكاليف النقل والشحن والتأمين، حيث تتدخل الحكومة             

 .بدعم المصدرين، وذلك للحفاظ على استمرارية تواجدهم في أسواق التصدير

السلع النهائية المستوردة والتي لها بدائل      زيـادة الرسوم الجمركية المفروضة على        
 .في السوق المحلية أو التي يمكن إنتاجها محليا

تـسهيل إجراءات التصدير والترخيص ومنح شهادات المنشأ في الداخل والخارج            
 .وتصديقها

 .توفير خدمات النقل والشحن والتأمين والتخليص 

 . إعفاءات ضريبية إضافيةمن إنتاجها فأكثر% 25منح الشركات التي تصدر  
 
 

 ير المباشرة لالستيراد والتصدير الحوافز غ4-2
 

 :وتشتمل على ما يلي

 .منح القروض للمستثمرين بفوائد متدنية 

 .االستثمار في البنية التحتية 

القـيام بعملـيات الفحـص والتفتـيش للمنـتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات               



 63

 . أسواق التصديروالمقاييس وتعزيز نفاذها في

إخضاع المدخالت المستوردة لعمليات الفحص الدقيقة، وخصوصا الفحص الصحي          
 . والبيطري لما له اثر في نوعية المنتجات

االستثمار في الخدمات التسويقية، وإقامة المؤسسات التي تقدم تلك الخدمات وتفعيل            
ارض، ومكاتب  دور القـائم مـنها، وخـصوصا مؤسسات التمثيل التجاري والمع          

التـصدير، وشـركات الـنقل والتخلـيص والـشحن والتأمين، وتتمثل مهمة تلك              
 :المؤسسات فيما يلي

توفير المعلومات المتعلقة بأسواق التصدير للمنتجين والمصدرين مثل حجم الطلب           
 .في تلك األسواق ومواصفات المنتج، واألسعار الدولية، والمنافسين وغيرها

 .لمساندة مثل خدمات النقل والشحن والتأمينتوفير الخدمات ا 

 .عقد اتفاقيات مع وكالء التصدير في الخارج -

 .تصديق شهادة المنشأ من الدول المستوردة -

تثقـيف المـصدرين ومـستوردي المدخالت فيما يتعلق بإجراءات االستيراد            -
ى والتصدير وكيفية الحصول على المعلومات الالزمة لهم، وكيفية الحصول عل         

المعلـومات المنـشورة على الصفحات االلكترونية حول االستيراد والتصدير          
 .والوكالء في الخارج، وكيفية االستفادة منها

 

ويتمـثل الهدف من تقديم تلك الخدمات في تكوين عالقة تبادلية بين االستيراد والتصدير   
أسمالية إنتاج  بحـيث تستهدف عمليات االستيراد من المواد الخام والسلع الوسيطة والر          

الـسلع والخـدمات لتلبـية احتياجات السوقين المحلي والخارجي، فيما تهدف عمليات             
التـصدير إلـى تمـويل االستيراد من مستلزمات اإلنتاج، وبالتالي تخفيض العجز في              

 . الميزان التجاري
 

وفـي هذا الجزء من الدراسة سيعتمد على البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها              
من المصدرين والمستوردين ممن تمت مقبلتهم ومناقشتهم بشكل فردي وجماعي في كل            
مـن رام والبيـرة وبـيت لحـم، وكذلك من خالل االستبانات المغلقة التي تم توزيعها                 

، وذلك للتأكد من مدى مطابقة      %100واسـتردادها، حـيث بلغـت نـسبة االسترداد          
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أثناء المقابالت مع تلك الواردة في      المعلـومات والبـيانات التـي تـم الحصول عليها           
اختالف بين مصادر المعلومات     ، وقد تبين عدم وجود تناقض أو      5االسـتبانات المغلقـة   

 . والبيانات
 

 مصدرا ومستوردا يعملون في قطاعات      17بلـع عـدد الذين تمت مقابلتهم ومناقشتهم         
دية مثل خشب األدوية والبالستيك واألحذية والصناعات التقلي   : صـناعية مخـتلفة هـي     

وتشكل فئة الشباب   . الـزيتون ومستحـضرات التجميل والصناعات المعدنية والمالبس       
من مجموع المصدرين والمستوردين    % 60 سنة، أكثر من     40 عن   أعمارهمممـن تقل    

منهم درجة  % 50ويحمل  . أو الذين اشتركوا في تعبئة االستبانة     /الـذين تمت مقابلتهم و    
من مجموع  % 35أما حملة الدبلوم المتوسط فبلغت نسبتهم       شهادة البكالوريوس فأعلى،    

وقد تخرج معظمهم في جامعات محلية خالل عشر السنوات الماضية،          . عينة االستقصاء 
 سنوات  8-3ويمـتلك معظمهم خبرات في مجاالت االستيراد والتصدير تتراوح ما بين            

جاء في ظل    أسواق التصدير قد     إلىوهـي فتـرة ليـست كافية، خصوصا ان دخولهم           
الـتحوالت العالمية، مثل نشوء منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية،            

 العالم نتيجة لعضويتهما    أسواقوقيام إسرائيل بتحرير تجارتها الخارجية وانفتاحها على        
وقـد ترتب على ذلك مزيد من االنكشاف لالقتصاد         . فـي مـنظمة الـتجارة العالمـية       

 قيام إسرائيل بعقد أدىكما .  إسرائيل إلىالعـالم الخارجي باإلضافة     الفلـسطيني علـى     
اتفاقيات تجارية ثنائية مع األردن إلى حدوث انعكاسات سلبية على االقتصاد الفلسطيني            

ومن تلك االنعكاسات السماح باالستيراد     . بـشكل عام، والتجارة الخارجية بشكل خاص      
 من إسرائيل، بعد ان يتم إعادة       أوائيليين   من خالل وكالء إسر    أوالمباشـر من الخارج     

بالمقابل، فان تدفق   .  األسواق الفلسطينية  إلى إسرائيلتـصدير البـضائع المستوردة من       
 أسواق التصدير ما زال يواجه العديد من العوائق والقيود، منها ما            إلىالسلع والخدمات   

سطيني، والمثبطات الداخلية   يتعلق بتلك القيود التي تفرضها الدول المستوردة للمنتج الفل        
التي يعاني منها المنتج الفلسطيني، ولذلك فقد جاء دخول العديد من المنشآت الفلسطينية             

 أسواق التصدير في ظل ترتيبات تختلف عن تلك التي كانت سائدة خالل السبعينيات              إلى

                                                           
 ).2(ينُظر الملحق رقم   5
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والثمانينـيات مـن القـرن الماضـي، وذلك بالرغم من تمتع المصدرين والمستوردين           
بـصالحيات إدارية ومالية كافية حيث أن معظمهم يعملون كمدراء في الشؤون المالية              

 .واإلدارية
 
 
 ستوردين من االتفاقيات التجارية مدى استفادة المصدرين والم4-3
 

أشـار معظـم المـصدرين والمـستوردين الـذين تمت مقابلتهم ومناقشتهم انه لم تتم                
تفاقيات التجارية التي وقعتها السلطة الوطنية      استـشارتهم أو األخـذ برأيهم عند عقد اال        

كما لم تؤخذ   . الفلـسطينية مع إسرائيل وغيرها من األسواق المجاورة اإلقليمية والدولية         
 لم  - في الواقع    -إال انه   . إستشارتهم بعين االعتبار عندما تم إجراء مراجعة االتفاقيات       

قية التجارية مع األردن وغيرهما     يتم إجراء مراجعة جوهرية لبروتوكول باريس واالتفا      
 .من االتفاقيات

 

إال أن الـسؤال المحـوري حـول مـدى استفادة المصدرين والمستوردين مباشرة من               
االتفاقيات التجارية وانعكاس ذلك على العديد من مؤشرات القدرة التنافسية والتي تتمثل            

 :في
 

ثل السوق األردنية والسوق    الـنمو المستمر للمبيعات في أسواق التصدير التقليدية م         
 .اإلسرائيلية

 .زيادة الحصة السوقية للسلع الفلسطينية في أسواق التصدير 

 .تعظيم األرباح 
 

كمـا لم يتم تقييم االتفاقيات التجارية من زاوية إجراء مقارنة بين حجم السلع والخدمات               
 وكل من األسواق    وقيمـتهما ونوعيـتهما تلك التي كانت تتدفق بين األسواق الفلسطينية          

والفترة ) 1994-1969(اإلسرائيلية واألردنية خالل الفترة التي سبقت توقيع االتفاقيات         
، حيث يتم تنظيم عمليات التبادل      1995التـي تلـت توقـيعها، والتـي بدأت منذ العام            

 وبشكل ضمني أو    -الـتجاري بـين المناطق الفلسطينية واألسواق المجاورة باالستناد          
 االتفاقيات اإلسرائيلية مع تلك الدول، وخصوصا العربية منها، وليس           إلـى  -صـريح   



 66

فعلى سبيل المثال، فبينما كانت     . باالسـتناد إلـى االتفاقـيات الفلسطينية مع تلك الدول         
الـصادرات الفلسطينية السلعية إلى األسواق األردنية ومنها إلى األسواق العربية تشكل            

لسطينية خالل السبعينيات والثمانينيات من القرن      من مجمل الصادرات السلعية الف    % 25
، وقد تزامن ذلك    2000منذ العام   % 2الماضي، انكمشت تلك النسبة لتصل إلى اقل من         

 2003 و 2002مـع تراجع قيمة الصادرات السلعية ليصبح مستواها يعادل في األعوام            
ات من القرن   مقارنة بما كانت عليه في النصف الثاني من عقد التسعيني         % 3اقـل مـن     

فقـد تراجعت الصادرات السلعية الفلسطينية إلى األردن من الحجر والرخام        . الماضـي 
، 1995والـزيوت النباتـية والسلع الزراعية الطازجة والمنتجات البالستيكية منذ العام            

 خالل  واإلسرائيليةويعزى ذلك إلى االتفاقيات الثنائية التي عقدتها مع األطراف األردنية           
 التي تتضمن بنودا واليات أثرت سلبا في االتفاقيات الثنائية التي           1995 و 1994ن  العامي

عقـدها الجانـب الفلسطيني مع الطرفين األردني واإلسرائيلي، وسنستعرض بعضا من            
 :6تلك الحاالت، على سبيل المثال ال الحصر

 

ام بين فلسطين   كان لالتفاقية بين إسرائيل واألردن تأثيرا سلبيا على تجارة الحجر والرخ          
فلم تأخذ االتفاقية الثنائية    . واألردن مـن جهة، وبين فلسطين وإسرائيل من جهة أخرى         

األردنـية بعـين االعتبار أهمية السوق األردني بالنسبة لصناعة الحجر           -الفلـسطينية   
اإلسرائيلية على إضعاف  –والـرخام الفلـسطينية، فقد ساعدت االتفاقية الثنائية األردنية          

 :التنافسية لصناعة الحجر والرخام الفلسطينية، وذلك في الجوانب اآلتيةالقدرة 
 

/ أدى تدفـق منـتجات الحجـر والرخام من األردن إلى إسرائيل بأسعار منخفضة              .1
إلى انخفاض مستوى   / مقارنـة بالمنـتجات المماثلـة لها في األراضي الفلسطينية         

الذي اجبر المنتجين   أسـعار الحجـر والـرخام الفلـسطيني فـي إسرائيل، األمر             
الفلـسطينيين علـى تصدير منتجاتهم إلى السوق اإلسرائيلية بأسعار تقل كثيرا عن             

 .1995تلك التي كانت سائدة قبل العام 
 

                                                           
ن لمنتجات الحجر والرخام، أما بالنسبة للبيانات المتعلقة     اعـتمد فـي هـذا التحلـيل على المقابالت التي جرت مع المصدري               6

بالـصادرات الفلـسطينية الـسلعية إلى األردن فقد اعتمد على البيانات الصادرة من الجهاز المركزي لالقتصاد الفلسطيني،                  
 .إحصاءات التجارة الخارجية، أعداد متنوعة
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 كان له   األردنقـيام الجانب الفلسطيني باالستثمار في صناعة الحجر والرخام في            .2
صا عندما انخفض   انعكـاٌس سـلبٌي على تلك الصناعة في الضفة الغربية وخصو          

الطلـب على منتجات الحجارة والرخام في السوق اإلسرائيلية نتيجة لالنكماش في            
قطـاع البناء، األمر الذي أدى إلى انخفاض األسعار في السوق لتصل أحيانا دون              

 .التكلفة المتوسطة للمنتجات الفلسطينية من الحجر والرخام
 

 الجانب الفلسطيني في تنويع أسواق التصدير       تسهم االتفاقيات الثنائية التي عقدها    لم   .3
للمنـتجات الفلسطينية من الحجر والرخام، وكل ما أنجز في هذا االتجاه كان نتيجة              
للجهـود الذاتـية التـي قامت بها تلك المصانع التي تتحمل كلفة الدعاية واإلعالن               

 سرائيليةاإلإال أن العديد من المنتجين استمر في االعتماد على السوق           . المـرتفعة 
كوسيط لتسويق منتجات الحجر والرخام في األسواق الدولية، بحيث يحصل الوسيط           
اإلسـرائيلي علـى هـامش تسويقي يعادل ضعف السعر الذي يحصل عليه المنتج     

 . الفلسطيني
 

كـان لالتفاقـيات الثنائـية بين فلسطين وإسرائيل واألردن تأثير سلبي على             كمـا    .4
فقد تحول العديد من المنتجين المصدرين إلى . فلسطينيةاالسـتثمار فـي المناطق ال   

مستثمرين في األسواق األردنية واإلسرائيلية لتسهيل تدفق السلع الفلسطينية إلى تلك           
ومن األمثلة على ذلك، قيام العديد من       . األسـواق أو عبرها إلى األسواق الخارجية      

 –األردن للمحافظة   المنتجـين المـصدرين بإنـشاء فروع لمنشآتهم الصناعية في           
علـى حق االمتياز وهذا ينطبق على صناعات البالستيك والزيوت النباتية           -أيـضا 
 .وغيرها

 

ال مـن تعزيـز القـدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني، فان بروتوكول باريس             وبـد  .5
االقتـصادي قد شجع قطاع األعمال الفلسطيني إما باالستثمار في أنشطة اقتصادية            

 أو القيام مباشرة باالستثمار داخل السوق اإلسرائيلية،        اإلسرائيلي لـصالح االقتصاد  
 :ويمكن عرض أوجه االستثمارات الفلسطينية في إسرائيل على النحو اآلتي

 

ـ   فقد ُأنشئت معظم المصانع لخدمة قطاع البناء في إسرائيل،         : صانع الباطون م
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لمصانع في  فخـالل عقد التسعينيات من القرن الماضي تركزت خدمات تلك ا          
-1995وكانت نسبة المبيعات خالل الفترة      . قطـاع البـناء في المستوطنات     

من اإلنتاج المحلي، وذلك بالرغم من      % 50 للمـستوطنات أكثـر من       2000
وتبلغ حجم االستثمارات   . التوسـع في قطاع البناء الفلسطيني خالل هذه الفترة        

ا القطاع الخالطات   ويرتبط بهذ .  مليون دوالر  500فـي هذا القطاع أكثر من       
التـي تقـوم بـنقل الباطون إلى أماكن االستخدام، والقاطرات التي تقوم بنقل              

. الحصمة والرمل واالسمنت  : عوامل اإلنتاج المستخدمة في إنتاج الباطون مثل      
 منذ الربع الرابع     -ومـنذ قـيام إسرائيل بفرض إجراءات اإلغالق والحصار          

اع بشكل حاد، األمر الذي أدى إلى        تـراجع إنـتاج هذا القط      - 2000لـسنة   
كما أصبح من غير الممكن تحويل . تـراجع عـوائد االستثمار في هذا القطاع     

االسـتثمارات فـي هذا القطاع إلى أشكال أخرى نظرا لصعوبة التخلص من             
[اآلالت والمعدات المستخدمة في عمليات اإلنتاج في قطاع البناء واإلنشاءات           

 .]2000شريعة، 

وتـشتمل على آالت الحفر والجرافات وشاحنات النقل التي         : بـناء عـدات ال  م 
اسـتخدمت فـي البـناء في المستوطنات، وفي نقل مواد البناء من الحجارة              
والطـوب مـن المـناطق الفلـسطينية إلى قطاع البناء في المستوطنات، كما           

 .استخدمت معدات البناء في شق الطرق االلتفافية لخدمة المستوطنات

كان التوسع في استغالل هذه الموارد لتسويقها إلى        : لحجارة والرخام صانع ا م 
% 75وقد شكلت حصة السوق اإلسرائيلية أكثر من        . قطـاع البناء اإلسرائيلي   

مـن الـصادرات الفلـسطينية ويعتمد إنتاج الحجارة على االستخدام المكثف            
 .للكهرباء التي يتم الحصول عليها مباشرة من إسرائيل

 فقد أدت إجراءات اإلغالق     2000 انتفاضة األقصى في أيلول من العام        ومـنذ انـدالع   
والحـصار اإلسـرائيلي المفروضة على المناطق الفلسطينية إلى قيام العديد من رجال             
األعمـال الفلـسطينيين إلى إنشاء العديد من الشركات وخصوصا ممن يحملون الهوية             

هم استثمارات تلك الشركات فكانت     أما أ . الـزرقاء من سكان القدس وفلسطينيي الداخل      
 :في مجالين رئيسين هما

 



 69

االسـتثمار في قطاع النقل لتسهيل نقل البضائع اإلسرائيلية إلى األسواق الفلسطينية             
من جهة، وتسهيل نقل السلع الفلسطينية إلى السوق اإلسرائيلية من جهة أخرى، ليتم         

وبالرغم من العوائد التي    . ليةتـصدير جزء منها إلى الخارج عبر المعابر اإلسرائي        
يمكن أن تحققها هذه االستثمارات للمستثمرين على حساب قطاع النقل الفلسطيني،           

والعوائد ) ضرائب، وتامين، وترخيص  (إال أن هـناك العديـد من العوائد المباشرة          
كما تقوم هذه الشركات    . غيـر مباشرة التي تتدفق مباشرة من االقتصاد اإلسرائيلي        

ية في إسرائيل بالعمل كوسيط لنقل البضاعة من المناطق الفلسطينية إلى           الفلـسطين 
األردن عبر إسرائيل باستخدام وسائل نقل فلسطينية مسجلة في إسرائيل، حيث يتم            

أي من المنتج إلى المستورد وفقا      " من باب إلى باب   " نقـل البـضاعة وفق قاعدة       
بضائع المستوردة من الخارج أو      اإلسرائيلية خصوصا تلك ال    –لالتفاقيات األردنية   

عبـر إسـرائيل ليعاد توزيعها على السوقين الفلسطيني واإلسرائيلي، إال أن قطاع             
الـنقل يعتمد عليه في تسهيل تدفق المستوردات السلعية من إسرائيل أو عبرها إلى              
األسـواق الفلسطينية، فوفقا إلحصاءات التجارة الخارجية الفلسطينية فان الواردات          

 .عية تشكل إضعاف قيمة الصادرات السلعية الفلسطينيةالسل

تقـل أهمية هذا النوع من االستثمارات عن        : االسـتثمار فـي مـرافق التخـزين        
االسـتثمارات المذكـورة أعـاله، إال أن عـدم توفر مرافق التخزين في المناطق               
الفلـسطينية بـسبب فـرض إجـراءات اإلغالق والحصار عليها، دفع العديد من              

رين والمـستوردين الفلـسطينيين إلى تخزين البضائع المتوقع تسويقها في        المـصد 
 .إسرائيل أو عبرها في أماكن قريبة من المستوطنات

 
وعـند تقييم أهمية تلك االستثمارات بالنسبة لالقتصاد اإلسرائيلي فانه يالحظ أنها تعتبر             

ئيل، أو عبرها مع    مـن أدوات تنـشيط التجارة الخارجية بين المناطق الفلسطينية وإسرا          
الخـارج، وقد أدت اإلجراءات اإلسرائيلية إلى دفع القطاع الخاص الفلسطيني لالستثمار    

 :في تلك الخدمات، وقد ترتب على ذلك ما يلي
 

ارتفـاع كلفـة التصدير واالستيراد في المناطق الفلسطينية، إذ تصل خدمات النقل              
 المصدرة والمستورد، وهذا    من كلفة السلع  % 30والـشحن والتأمـين إلى حوالي       
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بـدوره أدى إلى إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات المستوردة في أسواق التصدير            
[World Bank,2002, 2004a, 2004b] . 

االستثمار في خدمات النقل والشحن والتخزين وذلك لتسهيل عمليات االستيراد، فما            
من الناتج المحلي   % 50زالـت الـواردات الـسلعية من إسرائيل تشكل أكثر من            

 .اإلجمالي
 

إن االتفاقيات التجارية لم تسهم في الحد من احتواء إسرائيل لالقتصاد           : ويمكـن القـول   
الفلسطيني فحسب، بل استمر ذلك، حيث يتحدد القرار االستثماري بالدرجة األولى على            

مناطق العائـد لالسـتثمارات فـي االقتصاد اإلسرائيلي، وليس على معدل العائد في ال             
ولذلك، فان تأثير المضاعف لالستثمار الفلسطيني في االقتصاد اإلسرائيلي         . الفلـسطينية 

 .سيكون لمصلحة األخير بشكل كامل
 

وبالرغم من أن االستثمار الكبير في خدمات النقل والتخزين فان ذلك لم يسهم في توسيع             
وصول مباشرة إلى   آفـاق التـصدير أمـام العديد من المصدرين الفلسطينيين، وذلك بال           

أسواق التصدير، وإنما ترك الحصول على معظم خدمات التصدير من إسرائيل، والتي            
تحـتاج إلـى استثمارات طويلة األجل، مثل خدمات البنية التحتية ووسائل النقل البري              

الكهرباء والمياه  (والبحـري والجوي من خالل الميناء والمطار وخدمات المنافع العامة           
 .)واالتصاالت

 
 

 ملة لعمليات االستيراد والتصدير تقييم الخدمات المرتبطة والمك4-4
 

يرتكـز التحليل على تقييم الخدمات المرتبطة والمكملة لعمليات االستيراد والتصدير من            
وجهـة نظر المنتجين والمصدرين والمستوردين الفلسطينيين، واعتمد التقييم على ثالثة           

 :محاور رئيسية
 

 .ماتمدى توفر الخد 

 .إمكانية الحصول عليها 

 .كلفة الحصول عليها 
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وسـنتناول بالتفـصيل والتحلـيل تقيـيم كـل معيار بناء على نتائج تحليل االستبانات                
والمقـابالت التـي تم إجراؤها مع المصدرين والمستوردين، ومن خالل ذلك فانه سيتم              

ت الحصول على   عـرض وتحلـيل لطبـيعة الترابط والتداخل بين توفر وكلفة إجراءا           
الخـدمات المرتبطة بعمليات االستيراد والتصدير في المناطق الفلسطينية، بعد ذلك سيتم        
عـرض المهام المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية القيام بها لتعظيم االستفادة من             
االتفاقيات بناء على نتائج تقييم المصدرين والمستوردين لتلك الخدمات، مع اإلشارة إلى            

ؤولية القطاع الخاص وطبيعة عالقته التكاملية مع القطاع العام في مجال تنشيط تدفق             مس
 .السلع والخدمات الفلسطينية إلى أسواق التصدير

 

 تقييم مدى توفر الخدمات المرتبطة 4-4-1
 يروالمكملة لعمليات االستيراد والتصد

 

  تسهيل المعامالت الجمركية4-4-1-1
 

 الداخل، مثل وزارة االقتصاد الوطني أو وزارة المالية أو          ال تـوجد جهة فلسطينية في     
مؤسسات القطاع الخاص مثل بال تريد، أو في الخارج، مثل السفارات ومكاتب التمثيل             
الـتجاري، تسعى للحصول على اإلعفاءات والتسهيالت الجمركية من الدول المستهدفة           

من المبادرات عن إعفاء    للتـصدير، وخـصوصاً األقطـار العربية التي أعلنت العديد           
ولكن اإلعالن عن ذلك    . الـصادرات الفلسطينية إلى أسواقها من الرسوم الجمركية كافة        

ال يعنـي تنفيذه بالضرورة، إذ أن ذلك يتطلب من الجهات الرسمية الفلسطينية المختصة              
 مـتابعة عملية تنفيذ تلك القرارات مع الجهات العربية، ونظرا لعدم توفير تلك الخدمات             
فـان العديـد من المصدرين الفلسطينيين يقومون بمتابعة العديد من اإلجراءات الالزمة             

كما يتطلب ذلك من    . لتنفـيذ أو لتـسهيل نفـاذ الـسلع الفلسطينية إلى أسواق التصدير            
المـصدر الفلـسطيني االلتزام بالمواصفات والمقاييس المحلية والدولية وذلك للحصول           

ع الفلسطينية المصدرة عبر المنافذ البرية أو البحرية بعد         علـى إقرار باإلفراج عن السل     
 . حصولها على اإلعفاءات من الرسوم الجمركية التي تم االتفاق عليها
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وفـيما يـتعلق بالرسـوم الجمـركية وضـريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع               

يضها يمكن أن   المـستوردة من المواد الخام والسلع الوسيطة والسلع الرأسمالية فان تخف          
وتسعى وزارة االقتصاد الوطني حاليا إلى إصدار قرار        . يسهم في تخفيض كلفة اإلنتاج    

بإعفـاء جمـيع المـواد الخام واآلالت المستوردة الستخدامها في اإلنتاج الصناعي من              
الرسـوم الجمـركية، وذلـك في إطار دعم الصناعة المحلية، وهذه خطوة نحو االتجاه               

سوف تبقى منقوصة إذا لم يتم وضعها حيز التنفيذ والتسريع في ذلك،            الصحيح، إال أنها    
باإلضافة إلى ذلك فانه يتطلب من الوزارة والجهات المعنية األخرى مثل وزارة المالية             

 البديلة لتلك السلع التي يتم إنتاجها بمواد        أوأن تقـوم بتقييد االستيراد من السلع المماثلة         
 .الخارجخام وسلع وسيطة مستوردة من 

 
وان حـصول بعـض صـناعات التـصدير الفلسطينية مثل صناعات الحجر والرخام              
واألدويـة علـى تسهيالت جمركية من البلدان العربية المستوردة لتلك المنتجات يعتمد             
علـى قـدرة المـصدرين وإمكانـاتهم على االتصال بالجهات الرسمية في تلك البلدان               

هذا يستلزم االنتظار فترة طويلة من الزمن مع        لالسـتفادة مـن اإلعفاءات الجمركية، و      
تحمـل كلفة تنفيذ تلك القرارات، وذلك للحصول على إقرار العديد من الجهات في تلك               
الـدول لتنفـيذ القرارات مثل سلطات المعابر والجمارك والوزارات المعنية مثل وزارة          

 .الصحة والتموين ومؤسسات المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات
 

وفي ظل اإلنجازات التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية في الحد من التسرب المالي             
الـذي كـان يتمثل في الحصول على الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على              
الـسلع المـستوردة من غير إسرائيل والتي وصلت في حدها األعلى إلى مليار دوالر               

، وهذا يتطلب من الجهات الرسمية القيام بالكثير        )يةحوالـي ثلث قيمة الواردات السلع     (
مـن المهـام المـرتبطة بتـسهيل المعامالت الجمركية بدال من أن يترك المستورد أو                

 بالدول التي تقيم معها إسرائيل      - بشكل فردي    -المصدر الفلسطيني أن يقوم باالتصال      
 .عالقات تجارية
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  التسهيالت االئتمانية4-4-1-2
 

درات الفلسطينية التي يمكن أن تتدفق إلى أسواق الدول العربية واإلسالمية           تفتقـر الصا  
إلـى العديد من برامج التمويل المتوفرة من تلك الدول التي تمنحها المؤسسات المالية،              

 500 براس مال قدره     1989برنامج تمويل التجارة العربية الذي انشىء في العام         : مثل
ى اإلسهام في تنمية المبادرات التجارية بين الدول  ملـيون دوالر ويهـدف البـرنامج إل       

العـربية، وتقديم العديد من الخدمات مثل المعلومات المتعلقة بأسواق التصدير والترويج          
للـتجارة وعقـد لقـاءات بين المصدرين والمستوردين لتمويل الصفقات، كما أن البنك              

وتعزى عدم  . ين الدول اإلسالمية  اإلسـالمي للتنمية يقوم بتقديم التمويل الالزم للتجارة ب        
االسـتفادة من برامج تمويل الصادرات المذكورة سابقا إلى عدم سعي الجهات الرسمية             
لالسـتفادة من تلك البرامج، باإلضافة إلى ذلك، فان ضالة حجم الصادرات الفلسطينية             
 بالنـسبة لحجـم الـتجارة العـربية البينية ال يضع تمويل الصادرات الفلسطينية ضمن              

 .اولويات تلك الصناعات التمويلية
 

ويـسعى المصدرون للحصول على تسهيالت ائتمانية من المؤسسات اإلقليمية للحصول           
علـى سيولة نقدية تضمن للمنتج االستمرار في اإلنتاج والتصدير، خصوصا وأن تسديد           

 ويمكن. المستوردين لثمن البضاعة المصدرة إليهم يستغرق فترة ال تقل عن ستة اشهر           
أن يكـون عـدم الحـصول علـى تسهيالت ائتمانية من األسباب الكامنة وراء توجه                
المـصدرين الفلسطينيين في حصر صادراتهم بالسوق اإلسرائيلية، وذلك للحصول على           
سـيولة نقدية حيث تتحدد قيمة الدفعات لكل شحنة بأجل محدود يصل إلى عدة أسابيع،               

اسة الدفع الفوري أو قصير األجل      خـصوصا فـي السنوات األخيرة، حيث أصبحت سي        
في االستيراد والتصدير من العالقات التي تحكم التجارة بين         ) لعـدد محدد من األسابيع    (

 . المناطق الفلسطينية وإسرائيل
 

 الخدمات المتوفرة بدرجة متوسطة 4-4-1-3
 

 – المـرتبطة بعمليات االستيراد والتصدير والمكملة لها         -وحـول طبـيعة الخـدمات       
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 ممن ُأستطلعت آراؤهم حول مدى توفر       -توفـرة، لـدى المـصدرين والمستوردين        الم
 تبين أن هناك عدداً محدوداً من     –الخـدمات ذات العالقـة بأنشطة االستيراد والتصدير         

 :الخدمات المتوفرة بدرجة متوسطة، وهي
 

ة الـرقابة علـى اإلنتاج المحلي لتحديد مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس المحلي            
 .والعالمية

 .خدمات النقل والشحن والتخليص 

 .التسهيالت االئتمانية لالستيراد فقط 
 

 تقييم إجراءات الحصول على الخدمات 4-4-2
 رالمرتبطة والمكملة لعمليات االستيراد والتصدي

 

باالعـتماد علـى ما أفاد به المصدرون والمستوردون حول مدى سهولة الحصول على           
والمكملـة لعملـيات االستيراد والتصدير، فقد اجمع معظمهم أن          الخـدمات المـرتبطة     

 :إجراءات الحصول على الخدمات التالية كانت صعبة
 

الحـصول علـى معلـومات حول مواصفات السلع المطلوبة في أسواق التصدير              
 .ومقاييسها

 .خدمات لترويج السلع المنتجة محليا في أسواق التصدير 

 .التسهيالت االئتمانية 

 .عقد اتفاقيات وصفقات مع وكالء في الخارج 

 .الحصول على خدمات الفحص والتفتيش على الحواجز 

 .الحصول على خدمات البنية التحتية بجودة عالية وأسعار منخفضة 

 .إجراءات تصديق شهادة المنشأ من سفارات الدول المستوردة 

 .الحصول على المستحقات المالية من المستوردين 

 .تيراد المواد الخام الالزمة للصناعة بأسعار منخفضة وجودة عاليةاس 
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وبالرغم من أن هذه المشكالت تشكل عبئا على المصدر والمستورد في العديد من الدول              
 إليجاد الحلول   - في تلك الدول     -النامية والمتقدمة، إال أن الجهات الرسمية تسعى دائما         

 الوطنية إلى أسواق التصدير، في حين أن الجهات         لـتلك القضايا لتسهيل تدفق منتجاتها     
الرسـمية في الجانب الفلسطيني لم تبذل جهودا جادة في هذا االتجاه، وذلك على الرغم               
مـن مرور أكثر من عشر سنوات على توقيع االتفاقيات االقتصادية مع إسرائيل ودول              

ت تتركز، ومحصورة مع    العالم األخرى، ولذلك فان التجارة الخارجية الفلسطينية ما زال        
ولذلك، فان التوصل إلى تفاهمات ومحاضر اجتماع مع        . شـريك واحـد وهو إسرائيل     

الدول األخرى حول تعزيز عالقات التبادل التجاري ومنح التسهيالت للجانب الفلسطيني           
ال تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم قيام الجهات الرسمية ذات العالقة بمتابعة عملية التنفيذ،              

لى ذلك وجود فجوة كبيرة بين المصدرين والمستوردين الفلسطينيين وبين الجهات           زد ع 
الرسـمية، إذ ال يتم إشراكهم وإطالعهم على تلك التفاهمات ومساعدتهم على االستفادة             

 .منها
 

وتفسر هذه النتائج أن ما تم التوصل إليه سابقا من أن صعوبة إجراءات الحصول على               
م توفر تلك الخدمات كليا، حيث يتم الحصول عليها من          تلـك الخـدمات تعزى إلى عد      

خصوصا ما يتعلق بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمواصفات       . مؤسسات دولية أو إقليمية   
ولذلك فان غياب المؤسسات الفلسطينية     . الـسلع التـي يـتم تـصديرها أو استيرادها         

لى تلك الخدمات المتخصـصة بترويج الصادرات وتمويلها، تجعل إجراءات الحصول ع       
يـضاف إلـى ذلك، أن المصدرين ال يحصلون على أي دعم يتعلق             . صـعبة للغايـة   

أما بالنسبة الستيراد   . بمـدخالت اإلنـتاج مثل خدمات البنية التحتية كالمياه والكهرباء         
المواد الخام فان إجراءات الحصول على تلك الخدمات تبدو صعبة للغاية وخصوصا ما             

ط االستيراد بما يسهم في خفض كلفة الواردات، وبالتالي تخفيض          يتعلق باألسعار وشرو  
 .كلفة اإلنتاج النهائي

 

 :أما الخدمات التي يتم الحصول عليها للمصدرين والمستوردين بسهولة، فتتمثل فيما يلي

 .إجراءات الحصول على رخص للتصدير من الجهات المعنية 

 .صاد والغرف التجاريةإجراءات تصديق شهادة المنشأ من وزارة االقت 
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 .الحصول على شهادات للمواصفات والمقاييس للمدخالت 
 

ويظهر من التحليل أعاله أن إجراءات الحصول على خدمات التصدير واالستيراد التي            
يمكـن الحـصول علـيها بسهولة تنحصر في ثالث خدمات، بالمقابل، فان هناك عشر               

ليس بالقصير للحصول عليها، مما     خـدمات يصعب الحصول عليها، وتحتاج إلى وقت         
يـشكل عائقـا أمام انسياب السلع الفلسطينية إلى أسواق التصدير أو استيراد السلع من               

 . المواد الخام والسلع الوسيطة إلى األسواق الفلسطينية
 

 تقييم كلفة الحصول على الخدمات 4-4-3
 ملة لعمليات االستيراد والتصديرالمرتبطة والمك

 

العديـد من خدمات التصدير واالستيراد من جهة، وصعوبة إجراءات          إن عـدم توفـر      
الحصول عليها من جهة أخرى، يدفع العديد من المصدرين والمستوردين في الحصول            
علـيها بكلفـة عالـية من مصادر غير فلسطينية مثل األردن وإسرائيل ومن مؤسسات               

والتصدير طالما شكل عائقا    ولذلك، فان ارتفاع كلفة خدمات االستيراد       . إقليمـية ودولية  
أمـام العديـد مـن المـصدرين للوصـول إلى األسواق الدولية، كما ينطبق ذلك على                 

 .مستوردي مدخالت اإلنتاج
 

 -ووفقا لنتائج المقابالت ونتائج تفريغ االستبانات اجمع معظم المصدرين والمستوردين           
 :ية عالية الكلفة أن الخدمات اآلت-ممن يعملون في مختلف األنشطة االقتصادية 

 .الحصول على معلومات حول أسواق التصدير 

 .خدمات النقل 

 . خدمات الشحن 

 .خدمات التخليص والتحميل والتفريغ 

 .خدمات التخزين واألرضيات 

 .الغرامات المفروضة على المنتج الفلسطيني في المعابر اإلسرائيلية 

 .االقتراض من المؤسسات المصرفية المحلية 
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 .خدمات البنية التحتية 

 .الدورات التدريبية 

 .المشاركة في المعارض الدولية 

 .فحص المدخالت المستوردة وتخليصها 
 

يعتبر توفير تلك الخدمات أمرا ضروريا لنجاح عمليات االستيراد والتصدير وتسهيلهما،           
أسواق التصدير،  وان ارتفاع كلفتها يؤدي إلى ارتفاع كلفة تسويق المنتجات المحلية في            

ويتـرتب على ما سبق ارتفاع مقدار الهامش التسويقي، وبالتالي انخفاض أرباح كل من           
 .أو المصدرين/المنتجين و

 
ان ارتفاع كلفة الخدمات المرتبطة بعمليات االستيراد، وخصوصا خدمات الشحن والنقل           

بر البرية  والتخلـيص والتأمـين والتحمـيل والتفـريغ والفحـص اإلسرائيلية في المعا            
والبحـرية، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من المواد الخام والسلع الوسيطة،             
وبالتالـي ارتفـاع كلفـة اإلنتاج المحلي، األمر الذي انعكس سلبا على القدرة التنافسية               

ووفقا للبيانات المتوفرة حول    . للمنـتج المحلـي في األسواق المحلية، وأسواق التصدير        
ـ    من قيمة البضاعة المصدرة أو المستوردة،      % 30ك الخدمات فإنها تشكل     تكالـيف تل

في المتوسط من قيمة السلع المصدرة أو المستوردة        % 10والتـي يجب أن ال تزيد عن        
وفي ظل استمرار تحكم إسرائيل بخدمات الشحن       . كمـا هـو الحال في البلدان األخرى       

ية يبقى متوقفا على مدى توفر تلك       والنقل والتخليص، فان الوصول إلى األسواق الخارج      
الخـدمات بكلفـة مقبولة تضمن للمصدرين والمستوردين الحصول على الخبرة الكافية            

 .World Bank, 2002] [للدخول إلى األسواق العالمية بشكل مستمر ومتواصل 
 

ولـذلك يلجـا العديـد من المصدرين والمستوردين الفلسطينيين إلى االستعانة بوكالء             
 وذلك نظرا لعدم توفر     -يين سواء في عملية إعادة تصدير المنتجات الفلسطينية         إسرائيل

خـدمات التصدير المناسبة والمالئمة بكلفة منخفضة للوصول إلى المستورد النهائي في            
 أو في عمليات االستيراد، حيث أن الكثير من خدمات االستيراد غير متوفرة،             -الخارج  

في حين أن االستيراد من إسرائيل أو عبرها        . عاليةوان كانـت متوفرة فهي ذات كلفة        
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 اقل كلفة من استيرادها بشكل مباشر من المصدر الرئيسي، وخصوصا           - نسبيا   –يعتبر  
 . من أوروبا أو جنوب شرق آسيا
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 ام المطلوب من السلطة الفلسطينيةالمه -5
 القيام بها لالستفادة من االتفاقيات التجارية

 
 

من الصادرات  % 90لماذا ينحصر أكثر من     : ثَاُر في هذا السياق هو    إن الـسؤال الذي يُ    
الفلسطينية مع إسرائيل أو عبرها إلى بقية دول العالم، ولماذا ما زالت إسرائيل تستحوذ              

من احتياجات السوق الفلسطينية السلعية، وذلك بالرغم من الحواجز         % 78على حوالي   
سطينية من جهة، وعلى الرغم من توقيع       واإلجـراءات التي تفرضها على المناطق الفل      

الـسلطة الفلـسطينية على العديد من االتفاقيات التجارية واالقتصادية مع عدد من دول              
العالم، والتي كان من المتوقع أن تفتح آفاقا جديدة وكبيرة للتبادل التجاري بين المناطق              

 الخارجية الفلسطينية   الفلـسطينية والدول العربية واألجنبية، وأن تحد من حصر التجارة         
 مع إسرائيل؟

 
علـى الرغم من أهمية االتفاقيات التجارية الدولية في تنشيط عمليات التبادل التجاري،             
والحـصول علـى مـزايا تفضيلية ومتبادلة، وتنويع الشركاء التجاريين واالنفتاح على             

حده ال يكفي   األسـواق العالمية، وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات المصدرة، إال أن ذلك و           
لتحقـيق تلك المكاسب، إذ أن تعظيم االستفادة من االتفاقيات الدولية يظل مرتبطا بمدى              
توفر الخدمات المساندة لعمليات االستيراد والتصدير، والتي تعتبر غايةً في األهمية، بل            

ي إن توفيـرها بكلفة معقولة يعتبر شرطا كافيا لالستفادة من االتفاقيات الحالية وتلك الت             
إال أن االفتقار إلى تلك الخدمات، وعدم وجود مساع جدية لدى           . سـتوقع فـي المستقبل    

الجهـات الحكومـية ذات العالقـة لتوفيرها وتسهيل الحصول عليها من قبل مؤسسات              
القطاع الخاص المصدرة والمستوردة، األمر الذي اضطر تلك المؤسسات لالعتماد على           

 النقل والشحن والتخليص، وبالنسبة للبضاعة      الخـدمات اإلسرائيلية وخصوصا خدمات    
المـصدرة فإنه يتم تسجيلها في إسرائيل على أنها سلع إسرائيلية حيث يتم تغيير شهادة               
المنـشأ لتـصبح إسـرائيلية، وذلك لتسهيل وصول البضاعة الفلسطينية إلى المستورد             

 . النهائي عبر إسرائيل

وضعت مؤخرا العديد من الخطط التي      ومـن الجدير ذكره أن وزارة االقتصاد الوطني         
 :ستيراد والتصدير، ومن تلك الخططتستهدف تسهيل إجراءات اال
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 .السعي إلنشاء مكاتب للتمثيل التجاري في الخارج 

العمـل على إصدار قانون بإعفاء المواد الخام واآلالت المستوردة الالزمة لإلنتاج             
 .دعم الصناعة المحليةالصناعي من الرسوم الجمركية، وذلك في إطار 

مـتابعة إقـرار العديد من القوانين مثل قانون الصناعة، وقانون حماية المستهلك،              
 .وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين المرتبطة باالستيراد والتصدير

إصـدار دلـيل لخدمات الجمهور يحتوي على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة              
 .للمصدرين والمستوردين

 
وباالعتماد على نتائج المقابالت ونتائج تفريغ االستبانة فقد تم التركيز في هذا الجزء من              
الدراسـة علـى الخـدمات التـي يتوقع من السلطة الوطنية الفلسطينية توفيرها لدعم               

 .المصدرين، ومستوردي مدخالت اإلنتاج
 
 

مصدرون والمستوردون  الخدمات التي يفتقر إليها ال5-1
 نالفلسطينيو

 

بـناء علـى النتائج الواردة في الجزء السابق من الدراسة، فقد تبين أن هناك العديد من                 
البرامج والخدمات التي يتطلب توفيرها لدعم المنتج المحلي لتمكينه من النفاذ إلى أسواق             
التصدير من جهة، ومن منافسة الواردات المماثلة في األسواق المحلية من جهة أخرى،             

 :مج والخدماتومن تلك البرا
 

 المدخالت والمخرجات برامج دعم 5-1-1
 

 :تتضمن برامج دعم المدخالت والمخرجات، اآلتي

دعـم أسـعار المـدخالت وخصوصا المستوردة منها وذلك عبر تخفيض الرسوم              
الجمـركية أو تقـديم إعانات محددة، أو المساعدة في استيرادها من مناطق تتمتع              

كما يمكن  . ديرها بأسعار منخفضة وجودة عالية    بميـزة نـسبية فـي إنتاجها وتص       
االسـتفادة مـن الهـامش الـذي اتاحه بروتوكول باريس بتخفيض ضريبة القيمة              
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 %.15إلى % 17المضافة على اإلنتاج المحلي من 

وبالرغم من إتباع   ): كهرباء، ماء، اتصاالت  (تخفـيض أسـعار الخـدمات العامة         
 الفلسطينية إال أن ذلك لم يسهم في        سياسـة التمييـز الـسعري في بعض المناطق        

 .تخفيض كلفة اإلنتاج بشكل ملحوظ

 . من خالل ربط معدالت التأمين بالمخاطر: تخفيض أسعار خدمات التأمين 
 

وتـستهدف تلـك الخـدمات تشجيع المستثمرين على إنتاج السلع والخدمات التي يمكن              
م في خلق فرص عمل     تـصديرها، ويمكـن أن تـشكل بديال لالستيراد من جهة، وتسه           

 .للعاطلين عن العمل من جهة أخرى
 

  التسهيالت االئتمانية5-1-2
 

 التسهيالت االئتمانية لالستيراد 5-1-2-1
 

ويقـصد بها التسهيالت التي تُقَّدم الستيراد المدخالت من المواد الخام والسلع الوسيطة             
ن الفلسطينيين ال يحصلون   وفي الواقع، فان معظم المستوردي    . الالزمـة للعملية اإلنتاجية   

علـى تـسهيالت ائتمانـية مـن البنوك العربية في المناطق الفلسطينية، أو من البنوك                
 .اإلسرائيلية حيث يفضل العديد منهم حصر عملية االستيراد بإسرائيل

 
إن عملـية حصول مستوردي المدخالت على تسهيالت ائتمانية تتطلب المعرفة الكافية            

ولذلك فان المستوردين الفلسطينيين    . تراكمية في مجال االستيراد   والخبـرة الطـويلة وال    
الـذين يـستطيعون الحـصول على تلك الخدمات هم ممن يعملون في مجال االستيراد               

إذ انه ليس من السهل على المستوردين الجدد الحصول         . واإلنـتاج منذ أكثر من عقدين     
اعة المستوردة دون الحصول    علـى تسهيالت ائتمانية، فذلك يتطلب منهم دفع ثمن البض         

 .على اعتمادات بنكية لمدة ثالثة شهور

  التسهيالت االئتمانية للتصدير5-1-2-2
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ويقـصد بهـا التـسهيالت التـي تقدم لدعم المخرجات من خالل توفير السيولة النقدية      
للمصدرين ثمناً للبضاعة التي يقومون بتصديرها إلى الخارج، مقابل قيامهم بسداد قيمة            

رض باإلضافة إلى الفوائد المترتبة عليه بعد استالمهم لثمن البضاعة من المستوردين            الق
 يتراوح ما بين شهر إلى      -وألن هذه العملية تستغرق وقتا ليس بالقصير        . فـي الخارج  

 فانه خالل تلك الفترة يحتاج      -سـتة شـهور، وقـد يزيد على ذلك في بعض الحاالت             
 .في عمليتي اإلنتاج والتصدير وتسديد التزاماتهمالمصدرون إلى السيولة لالستمرار 

 
 أيضا  –وباإلضافة إلى أهمية توفير التمويل للمشاريع التصديرية القائمة، فانه من المهم            

 توفيـر قـروض ميـسرة لخريجي الجامعات المحلية لتشجيعهم على إقامة مشاريع              -
ر الدولية، حيث   صـغيرة تـستهدف إنـتاج سلع تصديرية تنسجم مواصفاتها مع المعايي           

ستعتمد عمليات اإلنتاج والتسويق على مؤهالت وقدرات عالية، وخصوصا تلك المتعلقة           
 .باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ تلك العمليات

 
إن هـناك العديـد مـن البرامج والمؤسسات المتخصصة في تمويل الصادرات، وهذا              

مويل الصادرات الفلسطينية من خالل     يـستدعي أن تـتدخل السلطة الفلسطينية لتامين ت        
 :العمل في مسارين

 

ويـتعلق باإلجراءات التي يمكن اتخاذها على المستوى المحلي، كقيام سلطة           : األول 
الـنقد الفلـسطينية والمـصارف الـتجارية بالـتدخل بمـنح التسهيالت للمنتجين              

 .والمصدرين

صصة في مجال تنمية    فيـتعلق بالـتعاون مع منظمات إقليمية متخ       : أمـا الثانـي    
الـصادرات وتمـويلها مـثل بـرامج تمويل التجارة العربية البينية، هذا إذا كانت               
الـصادرات الـسلعية الفلـسطينية موجهة إلى الدول العربية، وكذلك االستفادة من             

 .القروض التي يمنحها بنك التنمية اإلسالمي
 

 : الوثائق، منهاإال أن الحصول على تلك التسهيالت يتطلب توفر العديد من

 .شهادة المنشأ 

إقـرار بمطابقـة البـضاعة المصدرة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في أسواق             
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 .التصدير

 .قبول المستورد للبضاعة 

 .كفالة من المصدر تبين كيفية قيامه بالتسديد بعد حصوله على قيمة الصادرات 
 

 مساعدة المصدرين الفلسطينيين    وتجـدر اإلشارة إلى أن هناك مبادرات دولية تستهدف        
للوصـول إلـى األسواق العالمية من خالل تقديم برامج التمويل، إال أن هذه البرامج ال                

من قيمة الصادرات السلعية، وهذا غير كافٍٍٍ       % 5زالـت محدودة، وال تزيد قيمتها عن        
لى السوق  إلقناع المصدر الفلسطيني باالتصال في األسواق العالمية بدال من االعتماد ع          

 .اإلسرائيلية في تسويق بضائعهم
 

  تثقيف المصدرين والمستوردين 5-1-3
 

إن النقص الذي يعاني منه القسم األكبر من الشركات والمؤسسات الفلسطينية العاملة في             
مجالي االستيراد والتصدير من الخبرات والكفاءات العلمية في هذا المجال هو من أبرز             

 منها تلك المؤسسات والذي من الممكن أن يهدد استمرارية          عـوامل الضعف التي تعاني    
نحاجهـا في هذا المجال، ويدفعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مربع العالقة مع               
إسرائيل الذي ال يتطلب تلك المهارات والقدرات العالية، وذلك من خالل االعتماد على             

[فلسطيني في إسرائيل والخارج     الـوكالء والـشركات اإلسرائيلية في تسويق المنتج ال        

 .]2004جرادات، 
 

 مجتمع الدراسة ممن شاركوا في      أفرادومـن الجديـر ذكره في هذا السياق، أن معظم           
تعبئة االستبانة وممن تمت مقابلتهم من المصدرين والمستوردين يحملون مؤهالت علمية         

 النجاح في العمل    بعـيدة إلى حد ما عن المجال الذي يعملون فيه، األمر الذي يعني أن             
في مجالي االستيراد والتصدير يعتمد على الخبرة وعلى القدرات والمهارات الشخصية           
لألفـراد، إال أن ذلـك وحـده غير كاف، األمر الذي يتطلب تعزيز قدراتهم ومهاراتهم     
وتحديثهما من خالل اكتساب المعرفة والقواعد العلمية الصحيحة، وهذا يتأتى من خالل            

وهنا تلعب سياسة   . مجاالت التعليم ذات العالقة بالتجارة والتسويق الدوليين      االلـتحاق ب  
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تطويـر رأس المـال البـشري دورا رئيسيا في نجاح السياسة التسويقية للشركة محليا               
 .ودوليا

 

لـذلك فـال بـد من العمل على تطوير قدرات العاملين ومهاراتهم في مجالي االستيراد       
 :خالل ما يليوالتصدير وتثقيفهم، وذلك من 

 

دعـوة الخبراء من الخارج أو الداخل إللقاء المحاضرات والندوات العلمية التثقيفية             
للمنتجـين والمصدرين لمساعدتهم على معرفة متطلبات أسواق التصدير من كافة           

 .الجوانب الفنية واإلدارية والمالية وغير ذلك

لتقنيات والتكنولوجيا  تقـديم الـدعم الفنـي لهـم مـن خالل تعريفهم على أحدث ا               
المـستخدمة في مجالي التصنيع والتسويق، وهذا يتعلق بالشركات والمصانع التي           

 .مضى على إنشائها أكثر من عقدين

تقـديم الدعم التسويقي، وذلك من خالل إجراء البحوث التسويقية لتوقير المعلومات             
الفنية، ويمكن أن تتم    والبـيانات حول أسواق التصدير ومتطلباتها الكمية والنوعية و        

 .هذه المهمة بالتعاون مع مؤسسات إدارة المعارض ومكاتب التمثيل التجاري

تعـريف المنتجين والمصدرين بإجراءات التصدير واستيراد المدخالت، كتعريفهم          
بالوثائـق التي يجب أن يحصلوا عليها إلتمام تلك العمليات، واإلجراءات القانونية            

 .الالزمة لذلك

عدة المنتجـين والمـصدرين علـى االستفادة من المعلومات المتوفرة على            مـسا  
 .الصفحات االلكترونية

االسـتفادة من مهارات الخريجين العاطلين عن العمل، وخصوصا خريجي الكليات            
اإلداريـة والتجارية وممن يمتلكون المهارات اللغوية ومهارات استخدام الحاسوب          

علقة بأسواق التصدير والمتوفرة على االنترنت      فـي الحصول على المعلومات المت     
والى جانب ذلك، فان هذا من شانه أن يكسبهم خبرة ومعرفة في            . واالسـتفادة منها  

 . هذا المجال ويساعدهم على الحصول على فرص عمل
إنـشاء أقـسام فـي كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية تقدم مساقات متخصصة في               

 الدولي، وهذا يتطلب من العاملين في التسويق امتالك         المالـية الدولـية والتسويق    
مهـارات لغـوية تساعد المصدرين على تسهيل تسويق السلعة وإيجاد قنوات مع             
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 .الموردين والشركات األجنبية
 

بال تريد  : ويمكـن أن تقـوم بهـذه المهمـات المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص، مثل             
 رجال األعمال، وذلك من خالل توفير       والغـرف الـتجارية واتحاد الصناعات وملتقى      

الـتمويل الـالزم لـذلك، وذلـك بالتنسيق مع وزارات السلطة الفلسطينية ذات العالقة               
وزارة االقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع االستثمار، وغيرهما، من        : ومؤسـساتها، مـثل   

 .جهة، وبينها وبين مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى
 
 

 قدم الدعم للمصدرين والمستوردين المؤسسات التي ت5-2
 

هـنالك العديد من المؤسسات الخاصة والحكومية التي يقع على عاتقها العديد من المهام              
المـتعلقة بـدعم المـصدرين والمستوردين وتقديم الخدمات الالزمة لهم، والمعلومات            
 الـضرورية حـول األسواق الدولية، وغيرها من التسهيالت، إال أن ما هو حاصل في              

وان ما أفاد به المبحوثون من المصدرين والمستوردين يؤكد على          . الواقـع خالف ذلك   
ذلـك، حيث أن هناك العديد من المؤسسات التي لم تؤسس بعد، والمؤسسات القائمة ال               

وفيما يلي أبرز تلك المؤسسات والمهام التي عليها        . تقـوم بدورها على الوجه المطلوب     
 :القيام بها

 

يل التجاري الفلسطيني في تمث مكاتب لل5-2-1
 الخارج

 

وهـي عـبارة عن وجود ممثلين تجاريين في السفارات الفلسطينية يقومون بعملية ربط             
المـصدرين والمـستوردين الفلسطينيين مع نظرائهم في الخارج، ويستهدف إقامة هذه            

رها المكاتـب في الدول التي بينها وبين األراضي الفلسطينية عالقات تجارية تفعيل دو            
فـي مجـال تـشجيع الصادرات الفلسطينية في أسواق التصدير، وذلك من خالل القيام              

 :بالمهام اآلتية
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 .دعم العالقات االقتصادية بين األراضي الفلسطينية والدول األخرى وتطويرها 

 .الترويج للصادرات الفلسطينية في األسواق الخارجية 

عمال الفلسطينيين مع نظرائهم في الدول     تنـسيق الـزيارات المتبادلة بين رجال األ        
 .األخرى، وتوفير المعلومات الالزمة لهم، حول فرص االستيراد والتصدير

 .توفير التمويل للصادرات 

متابعة تنفيذ االتفاقيات التي يتم توقيعها بين الجانب الفلسطيني واألطراف األخرى،            
 .وإزالة العوائق التي تعترض تنفيذها

 .شاركة في المعارض الدولية، وتوفير التمويل والمعلومات حولهاتنظيم الم 

تـسهيل اإلجـراءات والمعامالت التي تتم في سفارات الدول األخرى المستوردة             
 .كتصديق شهادات المنشأ

 

المواصفات والمقاييس  مؤسسة 5-2-2
 الفلسطينية

 

بدورها من خالل   يعـتمد تـسهيل عمليتي االستيراد والتصدير على قيام هذه المؤسسة            
إجـراء عمليات الفحص والرقابة على المنتجات المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات        
والمقاييس الفلسطينية والدولية عند تصديرها، لما لذلك من أهمية كبيرة في تعزيز نفاذها             
إلـى األسـواق الخارجـية ودعـم قـدرتها التنافسية وكسب ثقة المستوردين بالمنتج               

وكذلك إجراء عمليات الفحص    . ، وللوفاء بمتطلبات األسواق العربية واألجنبية     الفلسطيني
الدقـيقة للمدخالت المستوردة والتي تدخل في إنتاج السلع النهائية سواء الموجهة للسوق            

وان إجراء عمليات الفحص هذه غاية في األهمية        . المحلـية أو تلـك الموجهة للتصدير      
 . هائي، وخصوصا الفحوصات البيطرية والصحيةلتأثيرها على نوعية المنتج الن

 

كمـا انه ال بد من توسيع نطاق عمل هذه المؤسسة من الناحية الزمانية والمكانية بحيث                
تقـدم خـدماتها لكافة المصانع والشركات المنتشرة في مختلف المحافظات الفلسطينية،            

الل تشجيع القطاع   ومـن الناحـية الفنية، بحيث يتم العمل على تطوير امكاناتها من خ            
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الخـاص علـى تطوير مختبرات المعايرة القائمة بحيث تشتمل على أجهزة عالية الدقة              
والـتطور للفحـص والقياس، ومتنوعة بحيث يمكن استخدامها في فحص جميع السلع             

 .]f  2002ماس، [ المختلفة بأصنافها
 

يات االستيراد  ونتـيجة لعـدم توفر خدمات المواصفات والمقاييس بكفاءة تستجيب لعمل          
والتـصدير فقـد ظهر هناك توجه أوروبي وقبول فلسطيني بان يصبح االلتزام بمعايير              
اإلنتاج اإلسرائيلية عامال مساعدا لتسهيل تدفق السلع اإلسرائيلية إلى األسواق األوروبية           

أو المـصدر الفلـسطيني بمعايير اإلنتاج والتصدير        /وذلـك عـندما يلتـزم المنـتج و        
 وخـصوصا مـا يتعلق بالسلع الزراعية مثل األزهار والتوت األرضي            اإلسـرائيلية، 

 .وغيرهما
 

  مؤسسات إدارة المعارض5-2-3
 

وقد تكون هذه المؤسسات المقترح إنشاؤها حكومية أو خاصة، أو مشتركة بحيث تتلقى             
وان يتم إنشاء   . الدعم المالي من القطاع الخاص والدعم اإلداري والتنظيمي من الحكومة         

المؤسـسات في داخل األراضي الفلسطينية وخارجها، وباإلضافة إلى المهام التي           تلـك   
تقـوم بهـا هذه المؤسسات والتي تتمثل في عرض عينات من البضائع المحلية الصنع               
بهـدف تعـريف الـزبائن إلـى مواصفات تلك السلع ومكوناتها وأسعارها أثناء إقامة               

افظات الفلسطينية، وسواٌء أكانوا أفرادا     المعارض، سواء في أسواق التصدير أو في المح       
 :أو شركات،  فان إلقامة تلك المؤسسات العديد من األهداف، أهمها

 

تسهيل التقاء رجال األعمال من مصدرين ومستوردين مع رجال األعمال في دول             
 .أخرى

 .عقد الصفقات التجارية 

 .نيات اإلنتاج والتسويقاكتساب الخبرات المتعلقة باألسواق العالمية في مجال تق 

دعم المنتجين والمصدرين الفلسطينيين في االشتراك في المعارض من خالل تمويل            
 .شحن العينات وتسديد رسوم الحضور
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  النتائـج والتوصيـات-6
 
 

  النتائـج6-1
 

بيـنت هذه الدراسة مدى محدودية المهام التي تقوم بها الجهات الفلسطينية الرسمية من              
ات والـوزارات لمساعدة المنتجين والمصدرين المستوردين من االستفادة من          المؤسـس 

االتفاقيات التجارية والثنائية التي عقدتها السلطة الوطنية الفلسطينية مع كل من األسواق            
المجـاورة لهـا، والتي تشتمل على األردن ومصر وإسرائيل، ومع العديد من األقطار              

، وفي أعقاب اندالع انتفاضة األقصى صدر       2000لعام  العـربية والدول األجنبية ومنذ ا     
العديد من القرارات االقتصادية والمبادالت بين الدول العربية لدعم االقتصاد الفلسطيني           
عبـر الـسماح للسلع الفلسطينية بالنفاذ إلى تلك األسواق بحيث يتم إعفاؤها من الرسوم               

الخارجية وحجمها وقيمتها مع الدول     الجمركية، وبالرغم من ذلك فقد تدنت نسبة التجارة         
واستمر كذلك اعتماد المصدرين    . األجنبـية، واسـتمر حصرها بإسرائيل أو من خاللها        

. والمـستوردين الفلسطينيين على استخدام المرافق اإلسرائيلية في التصدير واالستيراد         
رة كمـا كـان للعالقـات الـتجارية اإلسرائيلية مع الخارج انعكاس مباشر على التجا              

الخارجـية الفلـسطينية مـع العديد من دول العالم، وخصوصا تلك التي تقيم عالقات               
اقتـصادية مع إسرائيل، فقد وجد العديد منهم في االتفاقيات التجارية الثنائية التي عقدتها    

وقد . إسرائيل مع دول العالم أداة لتيسير التبادل التجاري الفلسطيني مع األسواق الدولية           
ـ     األردنية دوٌر في أقامة عالقات تجارية غير        -ية الـتجارية اإلسرائيلية     كـان لالتفاق

مباشـرة بـين المناطق الفلسطينية واألردن عبر إسرائيل، وذلك باالعتماد على وكالء             
. إسـرائيليين أو فلسطينيين يحملون الهوية الزرقاء، وباستخدام وسائل النقل اإلسرائيلية          

ة على عدم أهمية االتفاقيات التجارية الثنائية التي وقعتها         بالمقابل فقد دلت النتائج األولي    
 . السلطة الوطنية الفلسطينية مع دول العالم لمعظم المصدرين والمستوردين الفلسطينيين

 

كما كشفت الدراسة عن عدم توفر العديد من الخدمات الالزمة إلجراء عمليات التصدير             
توردين يعانون من صعوبة إجراءات     وان العديـد مـن المصدرين والمس      . واالسـتيراد 

الحـصول على معظم تلك الخدمات، ومن ارتفاع كلفة الحصول عليها، وقد ترتب على              
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ذلك استمرار حصر التجارة الفلسطينية مع إسرائيل، واالعتماد على الوكالء والوسطاء           
 :اإلسرائيليين في توفيرها، ويمكن تبويب تلك الخدمات على النحو اآلتي

 

 . كلفة خدمات النقل والتخليص والتأمينارتفاع 

 .عدم توفر خدمات الفحص والتفتيش للسلع والخدمات المستوردة 

عـدم توفـر المعلـومات حـول أسـواق التصدير الدولية، ومتطلبات نفاذ السلع                
 .الفلسطينية إليها

 

كمـا أكـد معظم المصدرين والمستوردين إلى أن الجهات الرسمية ال تقدم التسهيالت              
الخدمية لحفزهم نحو التصدير إلى األسواق الخارجية، وقد كان لذلك آثاٌر سلبية عليهم،             
األمـر الذي كرس عدم البحث في ُسبل تعديل طريقة التسويق الخارجي وتغييرها، بل              
اسـتمر العديـد منهم باالعتماد على السوق اإلسرائيلية كآلية وسيطة في الوصول إلى              

 .األسواق الخارجية
 
 

 لتوصيـات ا6-2
 

: إن المشكالت والعوائق التي تعاني منها التجارة الخارجية الفلسطينية لها جانبان، األول           
ويتعلق بإسرائيل وسيطرتها على المنافذ الدولية وإجراءاتها الرامية إلى إلحاق االقتصاد           

ب ويحيط بهذا الجان  . الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي والقضاء على أية امكانات لتطوره       
العديـد من الدوافع السياسية اإلسرائيلية إلى جانب الدوافع االقتصادية، وقد تمت مناقشة        
هـذه القضايا في العديد من الدراسات الصادرة عن معهد ماس واالونكتاد التي تناولت              

أما هذه الدراسة فقد ركزت على      . هـذا الجانـب بالكثيـر من النقاش والتحليل المعمق         
شكلة والذي لم تتم معالجته في تلك الدراسات بأبعاده كافة، أما           الجانـب اآلخـر من الم     

فيتعلق بالقصور الذاتي الفلسطيني حيال تنشيط التجارة الخارجية، وما         : الجانـب الثاني  
 والنفاذ  - من مدخالت اإلنتاج     -يـرتبط بذلك من تنمية الصادرات وتشجيع الواردات         

ديد من القيود التي فرضتها إسرائيل على       وبالرغم من أن هناك الع    . إلى أسواق التصدير  
 وبالتالي جمدت تنفيذ االتفاقيات     -الفلـسطينيين وقيدت بها تجارتهم مع العالم الخارجي         
 إال انه بالمقابل هناك العديد من       -التجارية الفلسطينية الدولية وحدت من االستفادة منها        
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وفي هذا  . إنجازات ملموسة الصالحيات والهوامش التي يمكن العمل في نطاقها وتحقيق         
الـسياق فـان الـسلطة الوطنـية الفلسطينية ومؤسساتها ذات العالقة تتحمل جزءا من               

فعدم قيامها باتخاذ اإلجراءات والتدابير اإلدارية والسياسات المالية والنقدية         . المـسؤولية 
لى لتنـشيط عملـيات التصدير واالستيراد، دفع بالمصدرين والمستوردين الفلسطينيين إ          

اللجـوء إلـى الـوكالء والشركات اإلسرائيلية سواء من اجل تسهيل إجراءات تصدير              
منتجاتهم في إسرائيل أو عبرها، أو من اجل تسهيل إجراءات استيراد مدخالت اإلنتاج،             
األمـر الذي كرس من تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي من جهة، وقلص             

 . من جهة أخرى- العالم العربية واألجنبية -ول األخرى من إمكانية االنفتاح على الد
 

 -وبـناًء على ذلك، فان على السلطة الوطنية الفلسطينية وجميع مؤسساتها ذات العالقة              
مـن وزارات االقتـصاد الوطني والشؤون الخارجية والتموين والمالية وكذلك الغرف            

افة اإلجراءات وتقديم الخدمات     اتخاذ ك  -الـتجارية المنتشرة في المحافظات الفلسطينية       
للمـصدرين والمـستوردين لتخفـيف االرتهـان لالقتصاد اإلسرائيلي وتنويع الشركاء            
التجاريـين، واالنفتاح على دول العالم األخرى، وبالتالي، االستفادة من بعض الهوامش            

 .لك الدولوالمزايا التي تضمنتها االتفاقيات التجارية التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع ت
 

أما بالنسبة للمهام المطلوب من مؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية القيام بها، فيمكن            
 :تبويبها على النحو اآلتي

 

إنـشاء المؤسسات الداعمة ألنشطة االستيراد والتصدير، كمكاتب التمثيل التجاري           .1
ن األراضي  الفلـسطيني فـي الخارج، والتي مهمتها تعزيز العالقات االقتصادية بي          

الفلـسطينية ودول العالم من خالل تنسيق الزيارات لرجال األعمال من الطرفين،            
ومؤسسات إدارة المعارض ومؤسسات تمويل الصادرات والواردات، مع العلم في          
هـذا المقـام أن وزارة االقتـصاد الوطنـي تسعى حالياً إلى إنشاء مكاتب للتمثيل             

 .التجاري في الخارج
: مؤسسات القائمة، والتي تعمل في مجالي االستيراد والتصدير مثل        تفعـيل دور ال    .2

بـال تـريد والغـرف الـتجارية، واتحـاد الـصناعات، وملتقى رجال األعمال               
الفلسطينيين، ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من المؤسسات، للقيام بالمهام         

 .والمسؤوليات التي أنشئت ألجلها
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ويقية، لتوفير المعلومات والبيانات حول األسواق المحلية       إنشاء مراكز لألبحاث التس    .3
والدولـية، وظـروف المنافـسة وحجمهـا فيها، وبسط هذه المعلومات للمنتجين،             
لمساعدتهم على تخطيط عمليات اإلنتاج والتسويق، وبالتالي التقليل من ظروف عدم          

 .  التأكد المحيطة بهذه العمليات

مة المضافة على المنتجات المحلية لخفض كلفتها       العمـل على تخفيض ضريبة القي      .4
 .وتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات المستوردة

مراجعة االتفاقيات االقتصادية والتجارية التي تم توقيعها مع دول العالم، والحصول            .5
علـى معاملـة تفضيلية للسلع الفلسطينية، ومراعاة خصوصية الوضعين السياسي           

ذين تمر بهما األراضي الفلسطينية، وذلك لتعزيز نفاذ الصادرات         واالقتـصادي الل  
 .الفلسطينية إلى تلك الدول

 في عقد االتفاقيات وتوقيعها، واألخذ بعين       - بشكل فعال    -إشراك القطاع الخاص     .6
االعتـبار اهتماماته في هذا المجال، وإشراكه في المؤتمرات والمعارض الدولية،           

ية وبعثات دراسية، والعمل على تطوير الثقافة التصديرية        وإرساله في دورات تدريب   
بـين المـصدرين لمـساعدتهم فـي الوصول إلى األسواق الدولية، والتعرف إلى              
متطلـباتها، األمر الذي يكّون لديه معرفة وخبرة واسعتين في تلك األسواق، بحيث             

لية، وتنسجم مع   يقوم بإنتاج السلع التي تتوافق وأذواق المستهلكين في األسواق الدو         
المواصـفات والمقايـيس العالمية، األمر الذي يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات            

 .المحلية في أسواق التصدير

مـنح المستثمرين التسهيالت الستيراد المواد الخام التي تتطلبها الصناعة المحلية،            .7
يع في تنفيذ   بحـيث يـتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، أو التخفيف منها، والتسر           

القرارات التي اتخذتها وزارة االقتصاد الوطني بهذا الشأن، وذلك لتشجيع الصناعة           
 .المحلية ودعمها

إن تعزيـز القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية يتطلب ضرورة التركيز على رفع             .8
 :جودة المنتج في مختلف مراحل اإلنتاج والتسويق، وهذا يتأتى من خالل

 

 التقنـيات الحديثة في عمليات اإلنتاج والتسويق من آالت ومعدات           اسـتخدام  
حديـثة، وان الحصول عليها بكلفة منخفضة يتطلب تخفيض الرسوم الجمركية          
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 .المفروضة على استيرادها

ال بـد من العمل على تشديد الرقابة على المنتجات المحلية من حيث وجوب               
 . الدوليةالتزامها بالمواصفات والمقاييس والمعايير

 

إقرار القوانين وسن التشريعات الهادفة لحماية السوق المحلية من عمليات اإلغراق            .9
وغيرها من القوانين،   ، وحماية الملكية الفكرية  ، قوانين المنافسة : مثل، والتهـريب 

 لهذه الدراسة أن هناك رزمة من       إنجازناوقد علم لدينا أثناء     . ووضعها حيز التنفيذ  
قانون الصناعة، وقانون   :  تم إنجازها في وزارة االقتصاد الوطني مثل       القوانين التي 

حماية المستهلك، وقانون األموال المنقولة، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين،          
وعلى الرغم من أهمية اتخاذ     . إال أنه لم يتم إقرارها بعد من قبل المجلس التشريعي         

يذها بشكل عملي، للحصول على نتائج      مـثل تلـك القوانـين، إال أن األهم هو تنف          
 . التي توضع ألجلهااألهدافملموسة، وبالتالي تحقيق 

تشجيع القطاع الخاص على إنشاء هيئة مختبرات معايرة في فلسطين، ودعم القائم             .10
مـنها، وتطويـر مختبـرات المعايرة وبخاصة في مؤسسة المواصفات والمقاييس            

دث المعدات واألجهزة الدقيقة والمتخصصة في      الفلـسطينية، بحيث يتم تزوديها بأح     
عملـيات الفحص لمختلف أنواع السلع، وأن يكون لهذه المؤسسة فروع في مختلف             
المحافظات الفلسطينية لتمكين المصدرين والمستوردين من الحصول على الخدمات         

م التـي تقمها دون تكبيدهم التكاليف المترتبة على نقلها إلى المركز الرئيسي في را             
اهللا، وخـصوصا فـي ظـل إجراءات اإلغالق التي تفرضها إسرائيل على المدن              

 . والمحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

شبكات النقل، والمواصالت،   : العمل على تطوير مرافق البنية التحتية، وخصوصا       .11
 .واالتصاالت، وخدمات المياه والكهرباء، وتوفيرها بأسعار منخفضة
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 اإلحصائيالملحـق 
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 اإلحصائيجداول الملحق 
 
 

-2000الـتوزيع الـسلعي للواردات الفلسطينية من إسرائيل خالل الفترة     : 1جدول 
 87 )بالمليون دوالر (2002

 2002-2000التوزيع الجغرافي للواردات الفلسطينية السلعية خالل الفترة     : 2جدول 
 88 )بالمليون دوالر(

 2002-2000لـتوزيع الـسلعي للـصادرات الفلـسطينية خالل الفترة           ا : 3جدول 
 89 )بالمليون دوالر(

 2002-2000الـتوزيع الـسلعي للـصادرات الفلـسطينية خالل الفترة            : 3جدول 
 90 )بالمليون دوالر(
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 التوزيع السلعي للواردات الفلسطينية من إسرائيل: 1 جدول

 )الربالمليون دو (2002-2000فترة خالل ال
 

معدل التغير خالل 
2002 و2001عامي 

(%) 
2002 2001 2000  

0.2- 261.1 
%23 

329 
%24 

362.1
20.8%

 األغذية والحيوانات الحية

0.2- 52.8 
%4.7 

68.6 
%5 

70.7 
4.1%

 المشروبات والتبغ

0.1- 29.5 
%8.3 

33.8 
 %2.5 

53.1 
3.1%

المـواد الخـام غير الصالحة      
 لألكل

0.0 360.1 
%32 

357.3 
%26 

452.9
26% 

 ات معدنيةوقود معدني ومزلف

0.1 9.7 
%

0.009 

9 
%0.007

10.5 
0.60%

 زيوت ودهون حيوانية ونباتية

0.2- 94 
%8.4 

111.5 
%8.2 

135.3
7.8%

 مواد كيماوية وأدوية

0.2- 185 
%16.6

245.6 
%18.2 

328.4
18.9%

سلع مصنوعة ومصنفة حسب    
 المادة

0.3- 89.5 
%8 

119.5 
%8.8 

225.2
12.9%

 المكائن ومعدات النقل

0.4- 35.4 
%3.2 

59.2 
%4.4 

97.9 
5.6%

 مصنوعات متنوعة

1.0- 0.008 
%0 

0.19 
%

0.0001

3.4 
0.20%

 معامالت غير مصنفة

0.2- 1117 1351.5 1739.5  المجموع
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح التجارة الخارجية الفلسطينية: المصدر
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 التوزيع الجغرافي للواردات الفلسطينية السلعية : 2جدول 
 )بالمليون دوالر ( 2002-2000خالل الفترة 

 

 المجموعة الدولية 2000 2001 2002
22 

)1.36(%
21.5 

)1.20(%
18.9 

)0.93(%
 الدول العربية اآلسيوية

21.6 
)1.34(%

21.3 
)1.19(%

18.6 
)0.92(%

 األردن

1376.6 
)85.25

(% 

1296.1 
)72.39

(% 

1639.7 
)80.77

(% 

بما فيها ( ى الدول اآلسيوية األخر
 )إسرائيل

1219.8 
)75.54

(% 

1112.8 
)62.15

(% 

1429.5 
)70.41

(% 

 إسرائيل

61.2 
)3.79(%

59.1 
)3.30(%

66.3 
)3.27(%

 تركيا

43.9 
)2.72(%

46 
)2.57(%

61 
)3(% 

 الصين الشعبية

22.7 
)1.14(%

35.8 
)2(% 

25.6 
)1.26(%

 اليابان

9.1 
)0.56(%

12.1 
)0.68(%

9.2 
)0.45(%

 الدول العربية اإلفريقية

8.9 
)0.55(%

11.9 
)0.66(%

8.7 
)0.43(%

 مصر

2.4 
)0.15(%

4.7 
)0.26(%

8.21 
)0.40(%

)غير العربية(باقي الدول اإلفريقية 

33.3 
)2.06(%

51.8 
)2.89(%

64 
)3.15(%

 الدول االمريكية

132.9 
)8.23(%

358.5 
)20.02

240 
)11.82

 وروبيدول االتحاد األ
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 المجموعة الدولية 2000 2001 2002
(% (% 

5.2 
)0.32(%

5.8 
)0.32(%

8.8 
)0.43(%

 دول التجارة الحرة 

23.2 
)1.44(%

26.3 
)1.47(%

24.4 
)1.20(%

 دول أوروبا الشرقية 

10.1 
)0.63(%

13.6 
)0.76(%

16.9 
)0.83(%

 مجموعة الدول االقيانوسية

 الواردات الكلية 2030.11 1790.4 1614.8
 ..2004وزارة المالية الفلسطينية، دائرة الجمارك، بيانات غير منشورة، : المصدر

 التوزيع السلعي للصادرات الفلسطينية : 3جدول 

 )بالمليون دوالر (2002-2000خالل الفترة 
 

معدل التغير خالل 
 و2001العامين 
2002(%)  

2002 2001 2000  

0.2- 27 
%11.2

34.1 
%11.7

84.6 
21.1%

 األغذية والحيوانات الحية

0.0 13.7 
%5.7 

13.5 
%4.6 

13.6 
3.45 

 المشروبات والتبغ

0.1 14.4 
%6 

12.9 
%4.4 

15.7 
3.9%

المـواد الخـام غير الصالحة      
 لألكل

0.1 2.5 
%1 

2.2 
%

0.007 

3.7 
0.92%

وقود معدني ومزلفات معدنية

0.0 5.7 
%2.4 

5.8 
%2 

5.7 
1.4%

زيوت ودهون حيوانية ونباتية

0.3- 20.3 
%8.4 

27.6 
%9.5 

29.7 
7.4%

 مواد كيماوية وأدوية

0.2- 95 
%39 

120.5 
%41 

153.2
38.2%

سلع مصنوعة ومصنفة حسب    
 المادة
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0.3- 12 
%5 

16.9 
%5.8 

24 
6% 

 المكائن ومعدات النقل

0.1- 49.8 
%20.7

56.5 
%19 

70.6 
17.6%

 مصنوعات متنوعة

0.0 0.5 
%

0.002 

0.5 
%

0.002 

0.198
0.05%

 معامالت غير مصنفة

0.2- 240.9 290.3 400.9  المجموع
 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح التجارة الخارجية الفلسطينية، أعداد مختلفة: المصدر

 
 
 
 
 
 
 

 التوزيع الجغرافي للصادرات الفلسطينية السلعية : 4جدول 

 )بالمليون دوالر ( 2002-2000خالل الفترة 
 

 المجموعة الدولية 2000 2001 2002
15 

)6.2(%
14.5 

)5%( 
29 

)7.2(%
 الدول العربية اآلسيوية

216.4 
)89.9

(% 

273.2 
)94.1

(% 

370 
)92.3

(% 

بما فيها ( الدول اآلسيوية األخرى 
 )إسرائيل

0.12 
)0.05

(% 

0.079 
)0.03

(% 

0.16 
)0.04

(% 

 الدول العربية اإلفريقية

0.20 
)0.08

(% 

0.13 
)0.04

(% 

0.07 
)0.02

(% 

 الدول األمريكية

8.9 
)3.7(%

2.4 
)0.83

(% 

1.7 
)0.42

(% 

 دول االتحاد األوروبي
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 المجموعة الدولية 2000 2001 2002
0.29 

)0.12
(% 

0.30 
)0.10

(% 

 دول التجارة الحرة  0

0.001 
)0(% 

0.28 
)0.10

(% 

 دول أوروبا الشرقية  0

0 
)0(% 

0.001 
)0(% 

 مجموعة الدول االقيانوسية 0

 الصادرات الكلية 400.9 290.3 240.9
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح التجارة الخارجية الفلسطينية، بيانات         : المـصدر 

 .2004غير منشورة 
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 المالحــــــق
 
 

  الدولية–االتفاقيات التجارية واالقتصادية الفلسطينية : 1ملحق 
 استبانة المصدرين والمستوردين الفلسطينيين : 2ملحق 
 الشركات الفلسطينية المصدرة والمستوردة التي شاركت في البحث الميداني: 3ملحق 
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 استبانة المصدرين والمستوردين الفلسطينيين : 2ملحق 
 
 

 : القسم األول
 :البيانات المتعلقة بمعبئ االستبانة

 

 Q1العمر:_________ 

Q2 المحافظة( مكان السكن:(____________ 

Q3الموقع الوظيفي :__________________. 

Q4المؤهل العلمي  : 

-3    دبلوم-2   توجيهي وما دون-1
 بكالوريوس

 ر ماجستي-4   ه دكتورا-5
 

Q5آخر جامعة تخرجت منها :___________________ 

Q6التخصص من آخر جامعة :__________________ 

Q7سنة التخرج آلخر مؤهل علمي :_______________ 
 

 :ركةالبيانات المتعلقة بالش
Q8اسم الشركة  :_________________________ 

Q9تاريخ التأسيس :___________________ _____ 

 Q10العنوان  :___________________________ 
 

 Q11مجال العمل: 

 تصدير واستيراد-3  استيراد -2    تصدير -1
 

Q12النشاط االقتصادي الذي تعمل فيه الشركة : 

نسج -3   أحذية -2   أثاث -1
 ومالبس
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  حجر وخام-6  صناعات بالستيكية-5   صناعات تقليدية-4

9   صناعات غذائية-8  المعلومات  تكنولوجيا-7

  زيوت معدنية -

 صناعات -12 مستحضرات تجميل -11  صناعات دوائية -10
 معدنية

 منتجات -15  صناعة الزجاج-14  صناعات ورقية -13
  زراعية

 _____________________: غير ذلك، حدد-16

Q13الخارج عدد سنوات الخبرة في مجال التصدير إلى  :_________. 
 

 :القسم الثاني
Q14 حدد أنواع ومعدل كمية المنتجات التي قامت شركتكم بإنتاجها وتصديرها منذ 

 :، والدول التي تصدر إليها تلك المنتجات2000عام 

نسبة توزيع المنتج المحلي بين السوق المحلية 
 (%)اق التصدير وأسو

 

بقية دول
 العالم

الدول 
العربية

إسرائيل االتحاد 
األوروبي 
وأمريكيا 
 الشمالية

السوق 
المحلية

معدل الكمية 
المنتجة سنويا 

 بالوحدات/

 نوعية المنتج

      1- 
      2- 
      3- 
      4- 
      5- 
      6- 
      7- 
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      8- 
      9- 
      10- 
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Q15 حدد أنواع ومعدل كمية المدخالت التي تقوم شركتكم بالحصول عليها سنويا من 
 : أو من خالل االستيراد من الخارج حسب جهة االستيراد/السوق المحلية و

  (%)التوزيع النسبي للمدخالت حسب مصدرها 

بقية دول 
 العالم

الدول 
 العربية

إسرائيل االتحاد 
األوروبي 
وأمريكيا 
 الشمالية

لسوقا
المحلية

معدل كمية المدخالت 
المستخدمة في 
اإلنتاج سنويا 

 )بالوحدات(

نوعية 
 المدخالت

 المواد الخام
      1- 
      2- 
      3- 
      4- 
      5- 
      6- 
      7- 
      8- 
      9- 
      10- 

 اآلالت والمعدات
      1- 
      2- 
      3- 
      4- 
      5- 
      6- 
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      7- 
      8- 
      9- 
      10- 

 
 

Q16 حدد أنواع ومعدل كمية السلع النهائية التي تقوم شركتكم باستيرادها من الخارج 
 : حسب جهة االستيراد

  (%)التوزيع النسبي للسلع النهائية حسب مصدرها 

بقية دول 
 العالم

الدول 
 العربية

إسرائيل االتحاد 
األوروبي 
وأمريكيا 
 الشمالية

السوق 
المحلية

معدل كمية السلع 
 المستوردة النهائية
 )بالوحدات(سنويا 

نوعية السلع
 النهائية

      1- 
      2- 
      3- 
      4- 
      5- 
      6- 
      7- 
      8- 
      9- 
      10- 

 
 
 



 118

 :القسم الثالث
 

Q17أو استيراد /دمات التالية عند تصديريك لإلنتاج المحلي و حدد مدى توفر الخ
 لمدخالت اإلنتاج

 غير -4
متوفرة على 
 اإلطالق

3- 
متوفرة 
بصعوبة

 متوفرة -2
بدرجة 
 متوسطة

 متوفرة-1
بدرجة 
 عالية

 الرقم التقييم/ العبارة 
 

الـرقابة علـى اإلنتاج المحلي          
ومــدى مطابقــته للمواصــفات 

 ةوالمقاييس العالمي

1q17. 

الـرقابة علـى اإلنتاج المحلي          
ومــدى مطابقــته للمواصــفات 

 والمقاييس المحلية

2q17. 

معلومات حول متطلبات أسواق        
 )مواصفات السلع(التصدير 

3q17. 

 .4q17 خدمات النقل    

 .5q17 خدمات الشحن    

 .6q17 خدمات التخليص    

 .7q17 خدمات التامين    

كاتب التصدير داخل   خـدمات م      
 فلسطين

8q17. 

خدمات مكاتب التمثيل التجاري        
 الفلسطيني في الخارج

9q17. 

خدمات المشاركة في المعارض        
 الدولية

10q17.

 q17.11 التسهيالت االئتمانية     
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 غير -4
متوفرة على 
 اإلطالق

3- 
متوفرة 
بصعوبة

 متوفرة -2
بدرجة 
 متوسطة

 متوفرة-1
بدرجة 
 عالية

 الرقم التقييم/ العبارة 
 

ــدخالت      ــص الم ــدمات فح خ
المـستوردة ووفقـا للمواصفات     

 والمقاييس الفلسطينية 

12q17.

.13q17 سهيل المعامالت الجمركيةت    

ــتعلقة      ــسهيل المعــامالت الم ت
 بالضرائب

14q17.

متابعة الجهات الرسمية للمشاكل        
ــصدرين    ــواجه الم ــي ت الت

 والمستوردين

15q17.

 
 
 
 
 

 : القسم الرابع
 

Q18             حـدد مدى سهولة إجراءات الحصول على الخدمات التالية التي تقدمها الجهات 
أو /أو الخارج عند تصديريك لإلنتاج المحلي و      /ينية في الداخل و   الرسمية الفلسط 

 استيراد لمدخالت اإلنتاج 

4-
صعبة 
 للغاية

صعبة-3
نوعا ما

سهلة-2
نوعا ما

1-
سهلة

 الرقم التقييم/ العبارة 

إجراءات الحصول على ترخيص     
 للتصدير من الجهات المعنية

q18.1 

نشأ إجراءات الحصول على شهادة الم     q18.2 
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4-
صعبة 
 للغاية

صعبة-3
نوعا ما

سهلة-2
نوعا ما

1-
سهلة

 الرقم التقييم/ العبارة 

 للتصدير
إجراءات تصديق شهادة المنشأ في     

 سفارات الدول المستوردة في الخارج

q18.3 

إجراءات تصديق شهادات المنشأ من     
 وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية

q18.4 

إجراءات الرقابة على اإلنتاج المحلي     
المخصص للتصدير ومطابقته 
 ميةللمواصفات والمقاييس العال

q18.5 

الحصول على معلومات حول متطلبات     
 )مواصفات السلعة(أسواق التصدير 

q18.6 

الحصول على الخدمات التي تقدمها     
مكاتب التصدير لتسهيل إجراءات 

 التصدير 

q18.7 

الحصول على الخدمات التي تقدمها     
مكاتب التصدير لترويج للصادرات 

 المحلية في الخارج

q18.8 

إجراءات المشاركة في المعارض     
 الدولية

q18.9 

إجراءات الحصول على التسهيالت     
 االئتمانية 

q18.10 

عقد اتفاقيات وصفقات مع وكالء في     
 الخارج

q18.11 

 q18.12 االلتزام بمواعيد التسليم    
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4-
صعبة 
 للغاية

صعبة-3
نوعا ما

سهلة-2
نوعا ما

1-
سهلة

 الرقم التقييم/ العبارة 

االلتزام بالمواصفات المطلوبة في     
 أسواق التصدير

q18.13 

 الفحص والتفتيش على إجراءات    
 الحواجز

q18.14 

الحصول على خدمات البنية التحتية     
بجودة عالية ) طرق، مياه، كهرباء(

 وأسعار منخفضة

q18.15 

إجراءات الحصول على المستحقات     
 المالية من الوكالء في الخارج

q18.16 

إجراءات استيراد المواد الخام الالزمة     
 للصناعة

q18.17 

إجراءات الحصول على شهادات     
 مقاييس للمدخالت المستوردة

q18.18 

آلية الحصول على شهادات صحية     
 للمدخالت المستوردة

q18.19 
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 :القسم الخامس
 

Q19               حـدد مـدى كلفـة الحصول على الخدمات التالية التي تقدمها الجهات الرسمية 
أو استيراد  /يريك لإلنتاج المحلي و   أو الخارج عند تصد   /الفلسطينية في الداخل و   

 لمدخالت اإلنتاج 

4-
 هامشية

منخفضة -3
 نسبيا

2-
متوسطة

1-
 عالية

 الرقم تقييم التكلفة/ العبارة 

 q19.1 رخص للتصدير    

 q19.2 رخص لالستيراد    

شهادات المنشأ المحلية وتصديق شهادات         
 المنشأ في الخارج

q19.3 

لي عند تصديره للتأكد    فحص اإلنتاج المح      
مـن مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس      

 العالمية

q19.4 

معلومات حول متطلبات أسواق التصدير         
 )مواصفات السلع(

q19.5 

 q19.6 النقل     

 q19.7 الشحن    

 q19.8 التخليص    

 q19.9 التامين    

 q19.10 التحميل والتفريغ    

في المعابر اإلسرائيلية   الفحوص اإلضافية       
 والفحص األمني

q19.11 

 q19.12 التخزين واألرضيات    

ــتج      ــى المن ــرامات المفروضــة عل الغ
 الفلسطيني في المعابر الفلسطينية

q19.13 

 q19.14 المشاركة في المعارض الدولية    

االقتـراض مـن المؤسـسات المصرفية            q19.15 
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 المحلية
طرق ، مياه،   (لتحتـية   خـدمات البنـية ا        

 )كهرباء

q19.16 

شـهادات مقاييس ومواصفات للمدخالت         
 المستوردة

q19.17 

 q19.18 شهادات صحية للمدخالت المستوردة    

شــهادات صــحية بيطــرية للمــدخالت     
 المستوردة

q19.19 

 q19.20 فحص المدخالت المستوردة وتخليصها    

 q19.21 خدمات الدعاية واالعالن    

 q19.22 الدورات التدريبية    

 :القسم السادس
 

Q20 ما هي المؤسسات التي تحصل منها على خدمات لتسويق الصادرات إلى الخارج 
 وما هي نوعية الخدمات التي تقدمها؟

 المؤسسات الفلسطينية درجة الخدمة

ضعيفة جيدة  مقبولة
 جدا

ممتازة  اسم الجهة نوع الخدمة

      

      
      

      

      
 

 المؤسسات العربية درجة الخدمة

ضعيفة جيدة  مقبولة ممتازة  اسم الجهة نوع الخدمة
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 جدا
      

      
      

      

      
 

 المؤسسات اإلسالمية درجة الخدمة

ضعيفة جيدة  مقبولة
 جدا

ممتازة  اسم الجهة نوع الخدمة

      

      
      

      

      
 

 ؤسسات الدوليةالم درجة الخدمة

ضعيفة جيدة  مقبولة
 جدا

ممتازة  اسم الجهة نوع الخدمة
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الشركات الفلسطينية المصدرة والمستوردة التي شاركت في : 3ملحق 
 البحث الميداني

 
 سنوات عدد مجال العمل

الخبرة في 
 التصدير

مقر 
المؤسسة 
 الرئيسي

النشاط االقتصادي تاريخ 
 التأسيس

 اسم الشركة

بيت ساحور 4 تصدير  مشغل بسام 1999 صناعات تقليدية

صناعات  بيت جاال ال إجابة ال إجابة
 بالستيكية

 مصنع لجنة بيت لحم 1991

 مؤسسة صالح الشويكي 1981 نسيج ومالبس بيت لحم 16 تصدير

مواد تنظيف  بيت لحم ال إجابة ال إجابة
 ومستحضرات

 تجميل

 شركة بيت لحم الكيماوية 1990

ال يوجد تصدير استيراد بيت ساحور مواد تنظيف 
ومستحضرات 

 تجميل

شركة الرائد لصناعة مواد  1992
 التجميل والتنظيف

بيت ساحور 20 تصدير  فهد الصناعية التجارية 1970 صناعات تقليدية

تصدير 
 ادواستير

 شركة ميرالند 1993 صناعات معدنية بيت لحم 8

 شركة الحاليقة للرخام 1996 حجر ورخام بيت لحم 6 تصدير

تصدير 
 واستيراد

شركة سنقرط للمنتوجات  1982 صناعات غذائية رام اهللا 5
 الغذائية

 شركة سهيل وصاحب 1997 حجر ورخام بيت لحم 3 تصدير

ال يوجد تصدير ستيرادا صناعات  رام اهللا
 بالستيكية

شركة عابدين للصناعة  1996
 والتجارة

شركة القدس للصناعات  ال إجابة صناعات دوائية رام اهللا ال إجابة تصدير
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 الدوائية

 شركة نصار لالستثمارات 1984 الحجر والرخام بيت لحم 21 تصدير
لقسم األول من    الدراسة كما وردت في اإلجابات على أسئلة ا        دالجـدول أعـاله يلخص بعض البيانات المتعلقة بالشركات الفلسطينية قي          : مالحظـة 

 .االستبانة
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  الدولية–االتفاقيات التجارية واالقتصادية الفلسطينية : 1 ملحق
 

 أطراف االتفاقية مجال االتفاقية تاريخ التوقيع المالحق
اقتصادي وتجاري وتتضمن بنود تتعلق بالتجارة الخارجية        29/4/1994 

امين والزراعة والصناعة والمسائل والعمل والضرائب والت
 . المالية والنقدية

ــية  ــسلطة الوطنـ
 سطينية وإسرائيل

 تم التوقيع على اتفاق معدل التفاقية3/5/1995فـي   
 . 26/1/1995الموقع في 

األة المشتركة  محضر اجتماع اللجن2-4/5/5/1995
المجـال الـتجاري حيث تم فيها قوائم السلع وقواعد
مجال المعارض والمراكز التجارية وتجارة الترانزيت

 التوقيع على ملحق باتفاقية التجارة22/10/1995في 
 محـضر اجـتماع اللجـنة الفنية األرد27/7/1997

المجال التجاري، والمواصفات والمقاييس، والنقل والم
 محضر اجتماع اللجنة الوز25/12/1997-24فـي   

تعـاون فـي المجـال التجاري والوعاء الضريبي(
واإلجراءات التجارية والمواصفات والمقاييس، والنقل

 ).الزراعي

 محضر اجتماع اللجنة العليا األرد19/9/1998فـي   
المجـال الـسياسي والتجاري، واالستثمار، والوعاء

00والنقل، وفي المجال الزراعي، ومشروع بيت لحم 

 بروتوكول التعاون الزراعي الفلسطي31/7/1999في 
األ محـضر اجتماع اللجنة الفنية       12-13/11/1999

قل، وفي مجال الزرفي المجال التجاري، في مجال الن
 محضر اجتماع لجنة النقل األردنية17/1/2000في  

 ).البضائع
 محضر اجتماع اللجنة االقتصادية الفل4-6/7/2000

فـي المجال التجاري، والمواصفات، وفي المجال الز
 ).الصناعية المشتركة

 محضر اجتماع اللجنة الفنية الفلس6/9/2001-5في  
فـي مجـال التبادل التجاري، والمواصفات والمقاييس

 ).مجال النقل

7/1 بتاريخ   األول

/1994 

والثانـي بتاريخ   
26/1/1995 

 اتفاقية في مجال التعاون االقتصادي 

في مجال البريد   (اتفاقـية تعـاون فـي الشؤون التجارية       
وفي مجال  واالتـصاالت وفـي مجال الشؤون التجارية        

، وفي مجال النقد والمصارف، وفي مجال       واإلعالمالثقافة  
 )الشؤون اإلدارية

ــية  ــسلطة الوطنـ
ــة  ــسطينية والمملك

  الهاشميةدنية

ــية  اتفاقية تعاون اقتصادي وفني 1994 يناير 25 التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي25/1/1995في  ــسلطة الوطنـ
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 أطراف االتفاقية مجال االتفاقية تاريخ التوقيع المالحق

 التوقـيع علـى بروتوكول العالق28/4/1998فـي   
وحماية االستثمارات المتبادلة، وعلى وثيقة بشان تجنب

 .ضرائب المفروضة على الدخل وراس المالمن ال

ـسطينية وجمهورية   
 ر العربية

 اتفاقية تعاون في مجال الشباب والر14/6/1995في 
 . اتفاقية تعاون في مجال البيئة20/8/1999في 

 اتفاقية تعاون في المجال الفالحي و27/11/1999في 
 بروتوكول تعاون في مجال النسيج و2000 /3/3في 
 محضر اتفاق للتعاون الفني والتجار30/3/2000في 

 .مجلس أعمال تونسي فلسطيني

 اتفاقية للتعاون السياحي وفي مجال1/4/2000فـي   
 .وفي مجال المقاوالت والبناء

 اتفاقية تعاون في مجال الصناعات الت2000/ 4 2في 
 .واألحذية

اتفاقـية فـي مجـال تشجيع التعاون بين رجال األعمال            11/7/1994
وتطويـر العالقـات بـين الغـرف الـتجارية والتقنيات       

 شركات  وإنشاءاالقتـصادية، وتـشجيع التبادل التجاري       
شتركة، والتعاون في مجال التربية والفنون      اسـتثمارية م  

 والـشؤون االجتماعـية والـشباب والرياضة        واإلعـالم 
 اإلداري والصحة والتصرف    واإلسكانوالطفولة والسياحة   

 .والمهني والنقل واالتصاالت وحماية البيئة وموارد المياه

ــية  ــسلطة الوطنـ
سطينية والجمهورية  

 نسية

ــية  فاقية تعاون وتطوير وتعزيز التبادل التجاري ات 24/7/1998  ــسلطة الوطنـ
ــة  ــسطينية والمملك

 ربية
ــر /12-22  أكتوب

2000 
دعـم وتأيـيد للفلـسطينيين، وتوفيـر الـدعم السياسي           
واالقتصادي لهم، والتنديد باإلجراءات اإلسرائيلية المعوقة      

لـسلع والمنـتجات الفلسطينية والمخالفة لقواعد    لحـركة ا  
 .منظمة التجارة العالمية

ــية  ــسلطة الوطنـ
ــدول   ــسطينية وال
بية التي شاركت في 

 تمر
ــية  في مجال التعاون التجاري 27/2/1997  ــسلطة الوطنـ

ــاد  ــسطينية واالتح
 روبي

ــية  في مجال التعاون التجاري 3/10/1996  ــسلطة الوطنـ
ـسطينية والواليات   

 المريكيةحدة ا
اتفـاق التجارة الحر االنتقالي في مجال التعاون التجاري          30/11/1998 

 .في مجال السلع الصناعية والزراعية

ــية  ــسلطة الوطنـ
سطينية ودول االفتا   
ـسلندا، لينشتنشاين،   

 )ويج، سويسرا
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