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نمواً يف العا
دل النمو 
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و بمثابة سو

 املتحدة 
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حجم التجار
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.  يف العامل
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ال اقتصاد
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 العقد األخي
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التجاري الد
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حجم املبادال
دات العاملية
ت واردات دو
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،)ن وعُمان

ن أكبر عشر

سات الشرق أوس
صادات دول من
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للدراسات ال

، ا2، اجمللد

دل التجاري
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ة الشرق األو
ملرتبة الثاني
 وسرعة تطو
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ريليون دوال
كبر اقتصاد

فريقياإمال
٪ من ح7بة

ادت الوارددز
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والكويت وقط

إلقليميتان
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أكبر ترتيب 
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 أكبر 

سنة يقيا يف

  )ية

يمكن تصور
وسط بأكثر م
رات اإلسرائي

).لفلسطينية
فاقت 

تر 1,4نحو 
 املرتبة احل

إلجمايل لتر
 عشرة يف ت

فريقياإمال 
األسيسياً يف

ويات، ومن

فريقإوشمال

رات األميركي

بكثير مما يم
 الشرق األو
جممل الصادر
طق السلطة ال

 فقد أخرى،

2

جي، والبالغ ن
تصادها يف
جت احمللي ا
تبة السابعة

األوسط وشم
خراً العباً رئي
البتروكيماو

رق األوسط و
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رات الدوالر
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دول منطقة
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إىل مناطق أ
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اون اخلليجي
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بر مصدّري 
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منطقة الشر
سنة ويف 20
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إلسرائيلي إ
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ناطق الرئيس
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اإلسرائيلية
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ع التصدير ا
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جمايل لدول جم
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م(فريقيا إى و
قاصد رئيسي
ألوسط وشما

واليابان 

لشرق األوسط
 دولي إىل 

ظهر بوضوح
منطقة الشر

 املتحدة 
ية أوسع من

نإال بل  ،نتي
شكل تركيا 

سط وشمال
وجتري. لثة

ير مباشرة،
تجارة 

الصادرات 
 أغلبيتهان 

طقة الشرق 
 الداللة بتقد
خلليجي بنح

إىلصادرات 
2011.  

س فريقيا يفإ
ية والوسطى
رى تشكل مق
قة الشرق األ
د وروسيا و

ق منطقة ال
ر اإلسرائيلي

ويظ. لسنة ا
رائيلية يف م

عد الواليات
وقاً تصديري
تلهند جمتمعَ

وتش. ليابان
 الشرق األوس

الثال املرتبة
ي بطريقة غي

ات التءحصا
بعض ا تمرّ و

 وتركيا، لكن
ن خارج منط
جلزئية ذات

س التعاون اخل
أن قيمة الص

1 سنة ما يف

إسط وشمال 
ركا اجلنوبي

أسواق أخرب
يلي إىل منطق
صين والهند

لية إىل أسوا
جم التصدير

يف تلكيلية
ادرات اإلسر
ة الثانية بع
إسرائيل، سو
يْ الصين واله
 روسيا أو ال
ة يف منطقة
يجي حتتل ا
ون اخلليجي
نشطة يف إح

و. ة املعنية
عبر األردن

أخرى من ل
املعطيات اجل

 دول جملس
إلشارة إىل أ
ر لكل منهم

لشرق األوس
شرقية وأمير

با قياساً أمّ 
دير اإلسرائيل

صدير إىل الص

ت اإلسرائيل
حجب مقارنة

سلع اإلسرائي
م سوق للصا
ي يف املرتبة

إإىل النسبة
ضاهي سوقَيْ
 إىل أي من
ق تصديرية
تعاون اخللي
جملس التعاو
وّن هذه األن
لدول الثالثة

اخلليجي ن
دولمتعددة و

حتليل بعض ا
ملباشرة إىل

وجتدر اإل. ام
مليون دوال

إىل منطقة ا
ىل أوروبا الش

.يا جمتمعة
 فإن التصد

لتصم جممل ا
.  

جم الصادرا
،2011 سنة

لرئيسية للس
ينية هي أهم
، وأنها تأتي
 املناطق، با
كما أنها تض
جم التصدير

ين أكبر سوق
ول جملس الت

ىل أسواق جم
ة ثالثة، وتُد
صادرات إىل ا

جملس التعاون
ل أوروبية م

ويسمح حت.
ئيلية غير امل

عاوالر يف ال
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إلسرائيلية إ
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سيقيا خالل

ت املقاصد ال
الفلسطيطة
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ضعاف حج
إسرائيل ثا 
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ة التصدير إ
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رها عبر دول

فريقياإمال
رات اإلسرائ

مليون دو 5
ومصر بلغت

لصادرات اإل
قيمة جمملِ
و) دون مصر

للصادرات ا
فريقيا هو ب
وجنوب كور
يبيّن الشكل
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خرى شكّلت

مناطق السلط
ألوسط وشم
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سوق أوروبي
تبلغ أربعة أ

إىلبالنسبة 
فريقيا، يف

جميع أنشطة
عن طريق أك
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إلسرائيلية إ
يُعاد تصدير
ألوسط وشم
قيمة الصاد
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4 

ا
ق
د
ل
إ

و
ي
و
أ

م
ا
ا

س
ت
ب
إ

ج
ع
ا
ا
يُ
ا
ق
أ

م
  
  



        

 

 

 

                     

 ة

شرق 

قيا
ري
 إف
ال
شم
 و
ط
وس
األ

ق 
شر
ال

 
 فريقياإال 

(  

                    

طقة الشرق 
ت ثالثة 
لواحد 

ايل جم
  طق السلطة 

سنةرات يف 
ن إسرائيل 

ىل منطقة الش

ية
طين
لس
الف

ة 
ط
سل
ال

 

آيا
تر

 

ألوسط وشما
2011 سنة

(  

                     
2011.  

 أسواق منط
ه الصادرات
 من القرن ال

ن زاد إجيف حي
ت إىل مناط
تسب التطور
سياسية بين

إىل سرائيلية
.  

ي
ر

شر
مبا

ر 
غي

ي 
يج
خل
 ال
ون
عا
الت

س 
جل
م

 

قة الشرق األ
س(أخرى  ول

)ت األميركية

                    
1 سنةت أولية ل

سرائيلية إىل
قد زادت هذه
العقد األول

يف .2011 ة
يها الصادرا

وتكت. ذكورة
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جة بلغتها 

.ة املذكورة
سعة من 

عمق العالقا

لصفر تقريب
ناطق 

ن الواليات
يبية وجمرك

يجية واملالب
وعليه، . ا

لعقد األخير،
ناطق 
تربت 

أي ضعف م

م العقد األول
يون دوالر يف
لنمو الالفت

 املتحدة 
درات 

لكنها سجّل ،

ط وشمال 
ولقد . طقة

ايل الواردات

 غزة بسبب
7 سنةطاع 

طاع غزة يف
أدنى درج ي

خالل الفترة
جمموعة واس

عكس قوة وع
  .يف البلدين

ألخير من ال
وتوكول املن

ثي فيما بين
فاءات ضري

جات النسيو
إنتاجها ياق
ال أواسطمنذ 

وتوكول املن
، حين اقت20

يون دوالر، أ

 خالل معظم
ملي 300 ـ ال

ويُعزى هذا ا
ن الواليات

فضت الصاد
،رة ملموسة

شرق األوسط
ىل هذه املنط

٪ من إجما6

ت إىل قطاع
على القط "س

لغربية وقطا
ي، وه2002

عة أضعاف 
وزعاً على جم
ألمر الذي يع

نتاجية يف اإل
العقد ا واسط

ضل إبرام برو
التفاق الثال

إعف[ملموساً 
واملنت(تحدة 

سيئيلية يف 
 إىل مصر م

 بموجب برو
011 سنة يف
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وبال انقطاع
 بلغت عتبة

و. 2000 نة
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ن منطقة الش
إلسرائيلية إىل
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يف الصادرات
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ىل الضفة ال
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مستمراً ومو
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أومصر يف
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رائخالت إس
اإلسرائيلية
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إلسرائيلية إ
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إىل تركيا أك
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صر، وإسرائي
صرية إىل ال

ضمينها مُدْخ
للصادرات ا
 للمُدْخالت 

د تواصل هذ
يف تلك السن

20.  
ئيلية إىل األر

سويف  .رين
ف ما كانت

ملناطق الص
األردن، املو

الفترةخالل
2011.  

لواردات اإلس
صف حجم الص

سنة والر يف

االنخفاض من
املشددة عقب
لصادرات اإل
 أضعاف ون

 .النتفاضة
الصادرات إ 

ل التجاري ن
الصناعية و

 التي تطورت
ادرات اإلسر

مليون 100 
سنة[ملؤهلة

ميركية، ومص
جات املصونت
، شرط تض)ي

و املتواصل 
راء املصري

ولقد. ملؤهلة
يفية إلسرائيل

05 سنة يف

رات اإلسرائ
واحد والعشر
سبعة أضعاف
بروتوكول امل
وإسرائيل، وا

إىل األردن خ
1 سنةش يف

حجم الإىل  
ي تناهز نص

مليار دو 3 

م رغمعلى ال
إلسرائيلية 
هنا، بلغت ال
مقدار ثالثة
خالل فترة ا
وقد ازدادت

شهد التبادل
جات اوملنت

القتصادية
وقفزت الصا
ىل أكثر من

اعية امللصن
ملتحدة األم
لتصدير املن

بشكل أساسي
يعكس النمو
ساساً، الشر

لصناعية امل
لصادرات اإل

كانت عليه يف
نمت الصادر
من القرن الو
لسنة، أي س

ساساً إىل بر
ألميركية، و
إلسرائيلية إ

نتعاشبداية ا
ا بالنسبةّم

فريقيا، فهي
بلغت مقدار
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طق السلطة 
سبب الرئيسي
 الفلسطينية

توردات 
ال هذه 

ق، وهذا ما أد
، أي2011 

 - سرائيلي
يف التجارة 

صغرإىل ود 
بعض من رغم

فريقيإشمال 
 )ية

                    
                    

ت من مناط
ويُعزى الس 

طق السلطة
املستمو يف 

خيرة، ال تزا
هذه املناطق

سنة الر يف
لتجاري اإلس

اري هائل يف
وهذا يعو، جي

رعلى الواق، 
  .ألخيرة

 األوسط وش
رات األميركي

                     
                     

فيها الواردات
.إلسرائيلية

يراد من مناط
ن بعض النم

األخ عوام األ
رائيلية إىل ه

مليار دوال 3
يف التبادل ال
 فائض جتا

اون اخلليجي
ن هذه األسو

األ عواميف األ

نطقة الشرق
رات الدوالر

                    
                    

ملاس، بما ف
للصادرات اإل
حلجم االستي

لى الرغم من
لسطينية يف
درات اإلسر

بمقدار ) يل
 الفائض يف

هناك أيضاً
جملس التعا

املباشرة من
 الواردات يف

من دول من
بمليار( 201

       .إسرائيل
      .أولية ات

ملادون  ومن
٪ ل13نسبة

ة النسبية حل
وعل. أدناه 4

 السلطة الفلس
سدس الصا

صلحة إسرائي
يهما كان عل

وه. عوامن األ
جم دولرة مع

رائيلية غير 
ى زيادة هذه

ت إسرائيل
2000 -11

إلحصاء يف إ
بيانا هي 20

من السلع و(
نب، مقارنة 

ر إىل الضآلة
4 يف الشكل

من مناطق
بالكاد سشكل

ملص(جتاري
ة أضعاف م
قبل عقد من
غير املباشر
وردات اإلسر
ؤشرات على

واردا: 4 كل
 يف الفترة

تب املركزي لإل
011 سنةنات

(إلسرائيلية 
)لفلسطينية

يف هذا األمر
مثلما يظهر
إلسرائيلية 

تشلواردات 
ىل فائض جت

يعادل ثالثة
لفلسطيني ق
إلسرائيلية 
حجم املستو
لدالئل واملؤ

     
الشك            

املكت :ملصدر
بيان :مالحظة
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  الوطنية الفلسطينية

  ترآيا

  الشرق األوسط
 ل إفريقيا

  األردن

  مصر

السلطة ا

مجمل
وشمال



 

 

 من
صر 

ت 

ن 

ية 
يا 
ط 

20 ،

فتاً 

ة 

. ىل تركيا
م رغمعلى ال

ئيلية من مص
ساً 
انخفضتوقد 
 عوام اال

. هاهبوط
يادة حادة 

لتجارية بين
 .  

رق األوسط 
ة االقتصادي
ستثناء تركي
شرق األوسط

011 سنةفي 

دات هذه 
تغدو أكثر لف

 دول مع 
التجارية ات

 األعداد 

إلسرائيلية إ
ع، 2011 سنة

ردات اإلسرائ
ستوردة، قياس

و. فلسطينية
قت قفزة يف

من مصر وه
د أن شهد زي
 العالقات ال
وإىل األردن
 منطقة الشر
عاله األهمية

ذلك، وباسن 
ل منطقة الش

فف. األسواق
إجمايل وارد
جم املمكن، ت

  . ئيلية
اإلسرائيلية

اإلمكانا شأن
يفوذلك ة، 

لصادرات اإل
سن موسة يف

لكن الوار. يا
جات املسوت

ق السلطة الف
حقق بعد أن

تيراد الغاز م
، بعد2011

مرة منذ بدء
من و هادرات

سرائيلية إىل
املذكورة أع

فضالً عن. ي
يلية إىل دول
ير إىل هذه ا

من إ)  املئة
حلايل، واحلج
دات اإلسرائي

التجارة ا عن
بش األفكار 

بلد على حدة

ركيا فاقت ال
ملم ةت زياد

رائيل وتركي
ة تنوع املنت

مناطقمن و
، 2011 سنة

عمليات است
سنة دن يف

وألول م .خير
رائيل وصاد
صادرات اإلس
بت األرقام ا

د اإلسرائيلي
رات اإلسرائي
نات التصدي

يف 0,1(ف
 التجارة احل
أرقام الوارد

عر تفصيالً
قيا، وبعض
وضاع كل ب

ئيلية من تر
ت والصادرات
اعد بين إسر
 داللة جلهة
 من تركيا و

س نصف يف
كس صعود ع
راد من األرد
ن العقد األخ

ردات إسر وا
ن حجم الص

وتثب ،هان به
القتصادىل ا

مثّل الصادر
قط من إمكان

احد يف األلف
ةَ بين حجم

يف احلسبان أ
حتليلية أكثر

فريقإوشمال
س حتليل أو

."  

ردات اإلسرائ
من الواردات
سي املتصا
جماً، وأضيق
ت املستوردة
ت بمقدار الن

يعك مر الذي
حجم االستير
ف الثاين من
دلت تقريباً

لة، يتبين أن
يقيا ال يُسته

إىلة بالنسبة
لسطينية، تم
يقيا جزءاً فق
ل أكثر من وا

لفجوةَما أن ا
دما نأخذ يف

م دراسات حت
ق األوسط و

ة، على أساق
"اقتصادي" 

غير أن الوار
وسجّل كل م
لتوتر السيا
هي أقل حج

جاتوملنتبا
هذه الواردات

األملسابقة، 
وتضاعف ح

خالل النصف
لبلدين، تعا
ويف احملصل

فريإوشمال 
لهذه املنطقة
والسلطة الفل

فريإوشمال 
مل تكن تمثل

كم ،ألسواق
لالنتباه عند

، سنقدّخيراً 
منطقة الشرق

قغير املتحق
لقادمة من
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