الصادرات الفلسطينية من قطاع غزة
بلغت الصادرات الفلسطينية السلعية يف عام  7102حنو  061.1مليار دوالر بزيادة قدرها  %01عن عام
 ، 710.فيما بلغت قيمة الواردات السلعية حنو  16815مليار دوالر بزيادة نسبتها  %9مقارنة مع عام .710.
وتبني أن املقصد األول للصادرات هو اسرائيل بنسبة  %87وأن  %11من الواردات الفلسطينية تأتي من
اسرائيل.
وخبصوص قطاع غزة فقد تبني أن حجم الصادرات تراجع من  9509شاحنة يف عام  7111اىل  55شاحنة
يف عام  7118ثم ازدادت اىل  .27شاحنة يف عام  7102مبا قيمته  51مليون دوالر تركزت يف املواد الغذائية
واألرر بنحو  8مليون دوالر.

والزراعية بنحو  71مليون دوالر واملالب

التوزيع السلعي للصادرات
تزايدت صادرات السلع الغذائية بشكل مطرد رالل السنوات  ،حيث زادت بنسبة  %515بني عامي 7101
و ،7101ثم اخنفضت مبعدل  %8حتى عام  ، 710.و %0061حتى عام .7102
أما صادرات السلع غري الغذائية فقد زادت بنسبة  %597ما بني  7101و ، 7101ثم زادت بنسبة أكرب مبعدل
 %159حتى عام  ، 710.وأرريًا اخنفضت بنسبة  %11حتى عام .7102
بلغت نسبة صادرات السلع الغذائية  %2161من إمجالي صادرات قطاع غزة لعام  7102بينما صادرات السلع
غري الغذائية فقد وصلت إىل نسبة  %7961لنف
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السلع التي يمكن تصديرها
 1.4أنواع السلع التي يمكن تصديرها في الوقت الحالي-:
 .0املالب

( :السيما مالب

اجلينز والسيليكون ،اجللباب ،املريول  ،مالب

األطفال)

 .7منتجات األثاث املكتيب واملنزلي (بأنواعه :اخلشيب واملعدني ،ومنتجات اخليزران).

 .5املنتجات البالستيكية( :رراطيم املياه ،األدوات املنزلية ،احلصري ،االنابيب البالستيكية ()PVC
والقطع البالستيكية لالستخدام املنزلي والزراعي).

 .1املواد الغذائية ( :البسكويت ومشتقاته  ،األسكيمو الشتوي (راس العبد) ،األعشاب  ،املياه املعبأة.)،
 .1املنتجات الورقية( :املناديل املعطرة.)... ،

 ..املنتجات الكيميائية( :الشامبو ومواد التنظيف ،مستحضرات التجميل ،العطور).
 .2املنتجات الزراعية( :اخلضروات ،الفراولة  ،الزهور ،األعشاب الطبية).
 .8املواد اخلام  :اجللود ،احلديد اخلردة ،النفايات الورقية.
 .9املنتجات احلرفية.

 .01االسفنج ومشتقاته.

 .00املشروبات الغازية والعصائر.
المعيقات التي يفرضها االحتالل
يتعمد االحتالل إعاقة عملية التصدير بكافة الوسائل وأهمها:
 .0استخدام مصطلح االستخدام املزدوج بهدف منع الكثري من املواد اخلام اللزمة
للعملية االنتاجية ( .مرفق جدول رقم )0
 .7االشرتاطات الالزمة من حيث ارتفاع املشاطيح والكمية احملمولة على املشطاح.
 .5التفتيش األمين  ،وعدد مرات التحميل والتنزيل.
 .1عدم السماح للشاحنات احململة بالواردات تصدير سلع من رالهلا.
 .1منع درول العديد من اآلالت واملعدات وقطع الغيار (جدول رقم )7
 ..اقتصار التصدير لقطاعات حمددة وبشروط مشددة رغم ان القطاع الصناعي
ميتلك قدرات جيدة متكنه من التصدير فيما لو مت السماح بتصدير مزيد من
األصناف اىل األسواق اخلارجية .

الحلول
 .0السماح حبرية درول املواد اخلام الالزمة للصناعة وكذلك رطوط اإلنتاج وقطع الغيار

الالزمة للصيانة  ،والسماح بدرول اخلرباء والفنيني الالزمني لتحديث رطوط اإلنتاج
القائمة او تركيب رطوط انتاج جديدة.

 .7إعادة تأهيل وتشغيل معرب املنطار وحتميل االحتالل مسؤولية تدمري املعرب وذلك لقربة
من مراكز اإلنتاج واليت ترتكز يف حمافظة غزة والشمال ثم املنطقة الوسطى االمر الذي

يقلل تكلفة النقل .وميكن االستفادة من معرب بيت حانون يف حاالت التصدير اىل حني
االنتهاء من إعادة تأهيل معرب املنطار.
 .5الغاء اإلجراءات اليت اختذها االحتالل يف سبيل إعاقة تصدير املنتجات الفلسطينية عرب

معرب كرم أبو سامل وتسهيل حركة الصادرات واحملافظة على البضائع واستخدام أدوات
فحص وتقنية حديثة ،ال تؤدي اىل االضرار بالبضائع واملنتجات  ،ومنع حاالت التنزيل

والتحميل يف املعرب.
 .1ضرورة التخلص من القيود اليت يفرضها االحتالل االسرائيلي على حركة الصادرات
والسماح حبرية التصدير وعدم اقتصارها على منتجات معينة .

 .1عدم اغالق املعابر وبقائها تعمل على مدار الساعة اسوة باملعابر بني الدول.

