عن المجلس
تأسس مجلس الشاحنين الفلسطيني كجمعية أهلية مبنية على العضوية ،بحيث يمثل اللملجلللس لطلاق الشلاحلنليلن ملن

في هذا العدد:

مصدرين ومستوردين؛ باإلضافة إلى المصنعين بصفتهم الملسلتليلدمليلن اللنلهلانليليلن للللشلحلن اللبلحلر  ،اللجلو واللبلر ،

ويعم على تمثي مصالحهم.

يسعى المجلس إلى المساهمة في تطوير اال تصاد الفلسطيني من يال توسيع وتسهيل اللتلجلار فلي جلمليلع مل ارحل

النق البحر  ،الجو والبر  .يقوم المجلس بدوره من يال تقلديلم يلدملاا ملبلاشلر وعضلانلا وةليلر ملبلاشلر للقلطلاق

التجار  ،حيث تشم :




الدعم اللوجستي والفني;

اليدماا القانونية الشاملة واالستشاراا;

التدريب وزياد الوعي والقدراا.

 البرنامج التدريبي.
 الخدمات القانونية التي يقدمها مجلس
الشاحنين الفلسطيني.
 النشاطات القادمة للوحدة القانونية.


الفعاليات المستقبلية.

برنامج التدريب التخصصي ”إدارة استيراد وتصدير السلع“
يعم مجلس الشاحنين الفلسطيني بالتعاون مع وزار اال تصاد الوطني واوونكتاد ،ومركز التعليم المستمر في جاملعلة
بيرزيا على تطوير برنامج تدريب تيصصي في "إدارة استيراد وتصدير السلع" ،حيث يغطي البرنامج ك اللمل ارحل
القانونية والتقنية والمالية والمصرفية واللوجستية التي تمر بها البضانع ،و د تم بناء البرنامج اعتمادا علللى احلتليلاجلاا
طاق التجار اليارجية واوطراف ذو العال ة.
ويتكون البرنامج من  8وحداا تدريبية تقدم ك منها على حد كوحداا مسلتلقلللة  04سلاعلة  ،أو كلدبلللوم ملتلكلامل
 024ساعة  ،وتهدف الوحداا التدريبية لبناء معرفة شاملة في جميع جلوانلب إدار اللوارداا والصلادراا السلللعليلة،
باإلضافة إلى تحسين نوعية اليدماا المقدمة للتجار الفلسطينيين ،وتقنين تكاليف التجار اليارجية.
و د عقد مجلس الشاحنين دور تدريب المدربين لعدد من المتيصصين بهدف توعيتهم بالمواضيع اللملتلعلللقلة بلاللتلجلار
اليارجية ،وذلك بتعاون ودعم من يبراء وطنيين ودوليليلن ،بلاإلضلافلة إللى صلقل وتلطلويلر ملهلا ارتلهلم للنلقل الليلبلراا
وتدريبها باحتراف.

التجارة الخارجية
*ارتفعا الصادراا الفلسطينية يال

شهر تشرين ثاني من عام 2400

بنسبة  %08.1مقارنة مع الشهر

السابق ،كما ارتفعا بنسبة %00.2

مقارنة مع نفس الفتر من عام

 ،2402حيث بلغا يمتها حوالي
 8..4مليون دوالر أمريكي.
*الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني.

الخدمات القانونية التي يقدمها مجلس الشاحنين الفلسطيني


يدماا استشارية انونية في ضايا التجار الدولية.



يدماا انونية تتعلق بمراجعة و/أو صياةة العقود التجارية الدولية.



المصاد ة على الوثانق التجارية الميتلفة.



متابعاا انونية على كافة المستوياا للقضايا المتعلقة باإلستيراد والتصدير.

النشاطات القادمة للوحدة القانونية
تعكف الوحد القانونية على عقد ورشة عم حو البضانع المصنفة تحا مسمى "االستيدام المزدوج واالشكالياا التي يواجهها التجار في حا استيراد
تلك البضانع" ،وتهدف الورشة إلى توضيح مضمون تلك القوانم وكيفية التعام مع الجانب اإلسرانيلي في حا استيراد أ منها.
كما سيتم عقد ورشة عم حو اوضرار التي تصيب البضانع يال النق وكيفية المطالبة بالتعويضاا .حيث أنا في الكثير من اوحيان تتعرض
البضانع يال نقلها من بلد إلى آير لألضرار أو التأيير أو السر ة ،مما يتسبب للتاجر بأضرار مادية ميتلفة ،تهدف الورشة إلى توعية التجار
الفلسطينيين بآلية تحديد الجهاا المسؤولة عن الضرر وكيفية اتياذ إجراءاا للمطالبة بالتعويضاا.
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الفعاليات المستقبلية للمجلس

ورشة عمل حول لوائح استيراد اإللكترونيات وقطاع تكنولوجيا المعلومات
أصبح لقطاق تكنولوجيا المعلوماا واالتصاالا دور مهم في تطوير اال تصاد الفلسطيني ،حيث يساهم بأكثر من  %.من الناتج المحلي اإلجمالي

الفلسطيني ،كما يشك الشباب المورد الرنيسي لهذا القطاق الذ يمتلك إمكاناا كبير للنمو.

وتأتي أهمية تسهي استيراد االلكترونياا وتكنولوجيا المعلوماا ،بسبب اعتمادها الكبير على االستيراد في ظ القيود اومنية المفروضة من ب

الحكومة اإلسرانيلية؛ فإن مجلس الشاحنين يعم على تنظيم ورشة عم تدريبية تستهدف مستورد تكنولوجيا المعلوماا واالتصاالا ومصنعي

االلكترونياا ،بهدف تزويدهم بالمعرفة الالزمة بالقواعد واللوانح ،والحفاظ على سالسة وفعالية عملية االستيراد .

ورشة عمل حول قواعد وأنظمة استيراد المواد الكيماوية في األراضي الفلسطينية المحتلة
يعتبر توفر المواد الكيماوية الميتلفة ،أم اًر حيوياً لتطور ونمو الصناعاا الفلسطينية ،التي د تزيد يمة الصادراا إلى درجة تحد من العجز التجار الكبير؛
ولكن إعا ة استيراد هذه المواد والتعقيداا تحد من القدر على النمو.

تهدف ورشة العم المذكور أعاله إلى سد الثغراا في المعلوماا الياصة بعملية استيراد المواد الكيماوية ،باإلضافة إلى تقديم شرح شام لألنظمة والقيود،
وا تراح سب للحد من تكلفة وو ا التيليص الجمركي وعملية االستيراد بشك عام.
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اتصل بنا للحصول على ميزات االعضاء

مجلس الشاحنين الفلسطيني

رام اهلل ،فلسطين
هاتف+970 (2) 297-6286 :
البريد االلكترونيpr@psc.ps :
www.psc.ps
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