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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الزمالء الأعزاء،،
�أع�ضاء اجلمعية العمومية ملركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد،،
حتية طيبة وبعد ،
من دواعي �سروري �أن نطل عليكم من خالل التقرير ال�سنوي للعام 2008
والذي ن�ضعه بني �أيديكم لن�ستعر�ض و�إياكم من خالله ما حتقق عرب عام
م���ن العمل  ،فالتقرير ير�ص���د �أهم �إجن���ازات املركزوبراجمه ون�شاطاته
عربع���ام �شهد توا�صل العم���ل ومراكمة النجاح رغم الظ���روف ال�صعبة
والقا�سية التي �أملّت ب�شعبنا وق�ضيته ،والتي مل حتل دون موا�صلتنا ال�سعي
لتحقيق الأهداف التي و�ضعناها لأنف�سنا منذ �إن�شاء املركز  ،ولهذا عملنا
جاهدين وبروح الفريق الواحد  ،وبقينا موحدين خلف �أهدافنا وخططنا
وبراجمنا  ،للإبقاء على حالة من االن�سجام مع ر�ؤيتنا  ،يحكمنا ت�صميم
على �أن نكون م�ساهمني فاعلني يف تنمية اقت�صادنا الذي ال يختلف اثنان
على �أنه �أحد �أهم ركائز �صمود �شعبنا .
وبعي���دا عن الع�شوائي���ة ،عمدنا �إىل اعتماد اال�سل���وب العلمي يف �أعمالنا
حيث باتت �أن�شطة املركز مقرونة بالدرا�سات  ،وبرامج التدريب من�سجمة
مع ال�سيا�س���ات العامة القت�صادنا الوطني  ،ووظفن���ا �أن�شطتنا وفعالياتنا
لتعرب ع���ن عالقاتنا املمي���زة والإيجابية مع م�ؤ�س�س���ات ووزارات ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ذات العالقة من خالل
التع���اون البناء والعمل امل�شرتك  ،وامت���د ذلك على عالقاتنا بامل�ؤ�س�سات
العربية والإ�سالمية والدولية ال�صديقة وخا�صة امل�ؤ�س�سات املانحة  ،حيث
�شكلت العالقة املتينة والثقة التي حظينا بها من قبل ال�شركاء والأع�ضاء
�أح���د �أهم عنا�صر قوتن���ا  ،ف�أكدنا –وباملمار�سة -ب����أن العالقات اجليدة
م���ع ال�ش���ركاء ت�ستثمر ل�صالح �أهدافنا وخططن���ا  ،مما عزز من دور بال
تريد وفعاليته .
الأخوة الأعزاء،،
ومب���رور الع���ام  ، 2008يكون ب���ال تريد قد �أمت ع�شر �سن���وات من عمره ،
فها قد م�ضى عقد على ت�أ�سي�سه  ،وهنا ن�ؤكد ب�أن كافة الإجنازات التي مت
حتقيقه���ا على �صعيد املركز �أوعلى �صعيد االقت�صاد الوطني �،إمنا جاءت
ثم���رة جلهود تراكمية � ،ساهم فيها وبفعالية كل من ارتبط ا�سمه بالبناء
والعط���اء للمركز منذ ت�أ�سي�سه وحتى يومنا هذا  ،ونخ�ص بالذكر �أع�ضاء
هيئت���ه العام���ة و�أع�ضاء جمال����س �إداراته املتعاقبة  ،و�إدارت���ه التنفيذية ،
و�أ�صدق���اء وممولني و�شركاء ،فكلهم �ش ّكلوا بجهودهم ج�سر ًا حل�ضور بال
تري���د  ،فكان كل عام جديد �إ�ضاف���ة نوعية لر�صيد الإجنازات  ،ومن هنا
جاء العام  2008حافال بالعطاء والتميز  ،وكان امتدادا لنجاحات �سابقة
وتطويرا لربامج وخطط مت حتديدها والعمل عليها خالل فرتات متيزت
بالعط���اء امل�ستمر  ،مما يعزز من تطلعاتنا لأن ننجح معكم ومع �شركائنا
6

يف موا�صلة ال�سري للأمام و�صوال لتحقيق املزيد من التنمية االقت�صادية.
و�إذا م���ا عدنا لأب���رز ما حتقق خالل العام  ، 2008ف����إن انتخاب جمل�س
�إدارة جدي���د للإ�ش���راف على موا�صلة ت�أدية بال تري���د لدوره امل�أمول مما
ي�ستوج���ب اال�ستح�ضار ،فقد ع�ب�ر انتخابه عن ثقة جدي���دة من زمالئنا
�أع�ض���اء الهيئ���ة العامة ؛ تل���ك الهيئة التي �أ�صبحت متث���ل خرية �شركاتنا
الفل�سطينية ،فهي �ش���ركات رائدة وم�ساهمة يف تنمية اقت�صادنا  ،وت�ؤلف
يف جمموعها اجل�سم ال�صلب للمركز عرب هيئته العامة  ،وقد بادلنا هذه
الثقة من الهيئة العامة باهتمامنا وحر�صنا على توثيق العالقة والتوا�صل
مع الأع�ضاء عرب اللقاءات الت�شاورية التي مت عقدها .
و�سن�ت�رك للتقري���ر ا�ستعرا����ض كل ما �شه���ده العام  2008م���ن الربامج
والأن�شط���ة النوعي���ة والهام���ة ،كاملعار����ض املحلي���ة والدولي���ة ،والبعثاث
التجارية ،والدرا�سات ،والربامج التدريبية ،وبرامج ال�سيا�سات التجارية
واملعلوماتية ،والإ�صدارات كدليل امل�صدرين الفل�سطينيني و�أجندة املركز
التجارية ال�سنوية ،وجملة التجارة الدورية والتي �أ�صبحت �إحدى الو�سائل
الهامة للتوا�صل مع اجلميع و�أداة للتعريف باملركز ون�شاطاته.
وخالل الع���ام � ، 2008أ�شرف املركز على تنظي���م م�ؤمتر احلوار الوطني
االقت�ص���ادي الثالث  ،وال���ذي �شكلت نتائج���ه وتو�صياته ركي���زة ا�سا�سية
ت�ضاف �إىل �سجل العمل امل�ش�ت�رك وم�أ�س�سة العالقة بني القطاعني العام
واخلا�ص يف فل�سطني .
�إنن���ا و�إذ ن�ستعر����ض يف هذا التقرير�إجن���ازات املركزللعام  ، 2008لن�أمل
�أن يك���ون الع���ام اجلاري �شاهدا عل���ى مزيد من الإجن���ازات التي تنطلق
م���ن �أر�ضي���ة �صلب���ة ليتم البن���اء على م���ا مت حتقيقه ،ويف ه���ذه املنا�سبة
ي�سعدن���ا الت�أكي���د عل���ى دور ال�ش���ركاء والأ�صدق���اء الذي���ن عمل���وا معنا ،
فال�شك���ر والتقدير له����ؤالء جميعا ،ل�شركاتنا �أع�ض���اء الهيئة العامة ممن
ت�ش���كل مبقوماتها الب�شرية واملادية الأ�سا�س الق���وي للمركز ،ومل�ؤ�س�ساتنا
الوطني���ة الر�سمية ولوزاراتن���ا  ،ومل�ؤ�س�سات القط���اع اخلا�ص الفل�سطيني
،وللم�ؤ�س�س���ات الدولية الداعم���ة لرباجمنا  ،وال�شك���ر للعاملني يف املركز
كلهم  ،واهلل ن�س�أل �أن يتوا�صل النجاح .
وال�سالم عليكم ،،

حممد نافذ احلرباوي
رئي�س جمل�س الإدارة
2008/12/31

بال تريد:

�ســعـــــي متــــوا�صــــــل ،وجهـــــد متــــــكــامــــل
يتمث���ل اله���دف الرئي����س لب���ال تري���د يف قي���ادة م�س�ي�رة تنمي���ة التجارة
الفل�سطيني���ة ،وامل�ساهم���ة ب�ش���كل فاع���ل يف حتقي���ق تنمي���ة م�ستدام���ة
لالقت�ص���اد الوطني.وب�صفت���ه امل�ؤ�س�س���ة الوطنية لتنمية التج���ارة و كونه
يحتوي على قاعدة ع�ضوية ت�ضم �أكرث من � 300شركة فل�سطينية رائدة؛
ف�إن بال تريد يعمل على تعزيز خلق بيئة تناف�سية وممكنة للعمل التجاري
،كما ويلتزم بتح�سني التناف�سية التجارية من خالل ترويج التجارة و بناء
القدرات لدى �شركات القطاع اخلا�ص.

البيئة الإقت�صادية والقانونية وح�شد الت�أييد ،و�إدارة برنامج احلوار
الوطني االقت�صادي.
•املعلوم��ات التجاري��ة تق���وم بتزوي���د ال�ش���ركات الفل�سطيني���ة
ببح���وث الأ�س���واق واملعلومات التجاري���ة الالزمة لدخ���ول الأ�سواق
الت�صديرية.

وتق���وم ن�شاط���ات بال تري���د وخدماته عل���ى ا�سرتاتيجي���ات موجهة على
�أ�سا�س قطاعي للتنمية التجارية ،وتعزز هذه اال�سرتاتيجيات عملية تقييم
للفر�ص واملعوقات عرب خمتلف القطاعات  ،ويتم العمل باال�سرتاتيجيات
ع�ب�ر جمموعة متكاملة من اخلدم���ات والن�شاطات الهادف���ة �إىل تن�شيط
القطاع���ات الأ�سا�سي���ة بحي���ث تغ���دو ق���ادرة عل���ى الت�صدي���ر للأ�س���واق
امل�ستهدفة.
ترتكز ر�سالة بال تريد على تطوير التجارة من خالل:
1 .1ح�ش���د الت�أيي���د لبن���اء وتطوي���ر بيئ���ة تناف�سي���ة منا�سب���ة للأعمال
التجارية.
2 .2حت�س�ي�ن القدرة التناف�سية التجارية من خالل ترويج التجارة وبناء
القدرات.
3 .3تب ّن���ي املمار�سات املثل���ى واملقايي����س العاملية للتج���ارة الدولية لدى
املخت�صني وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية.
4 .4توفري املعلومات التي ت�ضمن حت�سني الأداء التجاري.
وي�س��تند مرك��ز التج��ارة الفل�س��طيني -ب��ال تري��د يف �س��ياق
ا�ض��طالعه مب�س��ئوليته الوطني��ة �إىل �إ�س�تراتيجية وطني��ة
�شاملة لتنمية التجارة وترويجها ت�أخذ بعني االعتبار م�صالح
وبرامج الرتويج للقطاعات املختلفة ،وكذلك الرتويج التجاري
ال�شامل لفل�سطني.
دوائر بال تريد الرئي�سة:
•تطوي��ر التج��ارة من خ�ل�ال تقيي���م وتنمية ق���درات القطاعات
وال�ش���ركات الفل�سطيني���ة لتح�س�ي�ن اجلاهزي���ة وزي���ادة الفر����ص
الت�صديرية.
•تروي��ج التج��ارة م���ن خ�ل�ال تروي���ج املنتج���ات الفل�سطينية يف
الأ�س���واق العاملية وزيادة احل�ص���ة ال�سوقية يف ال�س���وق الفل�سطيني
املحلي.
•ال�سيا�سات التجارية تقوم ب�إدارة الربامج الهادفة لبناء وتطوير
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ويعتمد املركزيف تنفيذ براجمه من خالل الدوائر الرئي�سة وفق ر�ؤية تت�شعب يف تفريعاتها وتتكامل يف خمرجاتها وفق الآتي :

جمموعات العمل القطاعية

تقييم وحتليل القطاعات
�إ�سرتاجتية عامة وا�سرتاجتيات وخطط قطاعية
للتنمية
تنفيذ اال�سرتاجتيات من خالل

خدمات تطوير التجارة
•�إ�سرتاتيجيات وخطط التنمية القطاعية.
•خدمات تطوير الأعمال.
•بناء القدرات /برامج التدريب.
•برامج خلق فر�ص عمل.
•لقاءات الأعمال الثنائية.

خدمات ترويج التجارة

خدمات �إدارة ال�سيا�سات التجارية

خدمات املعلومات التجارية

•املعار�ض التجارية الوطنية.
•معار�ض جتارية دولية.
•بعثات جتارية دولية.
•دليل امل�صدرين.
•املراكز التجارية الإقليمية.

•ح�شد الت�أييد على م�ستوى الت�شريعات الوطنية.
•ح�شد الت�أييد على م�ستوى القطاعات.
•ت�سهيل التجارة والنفاذ للأ�سواق العاملية.
•برنامج احلوار االقت�صادي الوطني.

•خدمات معلومات الأ�سواق
•بحوث الأ�سواق
•املعر�ض الإفرتا�ضي (.)Expo.ps
•نقطة التجارة – فل�سطني.
•ور�شات عمل للمعلومات التجارية.

وتتفاعل الدوائر الرئي�س��ة يف بال تريد مع �ش��بكة وا�سعة من
امل�ؤ�س�سات الوطنية الداعمة للتجارة ،وفيما يلي عر�ض موجز
لطبيعة هذه الدوائر وتعريف مبنهجية عملها :

دائرة ترويج التجارة:
تعمل دائرة ترويج التجارة على :
•ر�سم ا�سرتاتيجيات حمددة لنف���اذ املنتجات الفل�سطينية للأ�سواق
الدولية والإقليمية من خالل تعزيز تواجد املنتجات الفل�سطينية يف
الأ�سواق التقليدية وفتح �أ�سواق جديدة.
•توف�ي�ر �أدوات خمتلف���ة لرتوي���ج املنتج���ات الفل�سطينية(املعار����ض
املتخ�ص�ص���ة –ال�شامل���ة –بعث���ات جتاري���ة حم�ل�ات
ترويجية�.................إلخ)
•زيادة ح�صة املنتج الوطني الفل�سطيني يف الأ�سواق اخلارجية .
• الرتوي���ج للمنتج���ات الفل�سطيني���ة يف ال�س���وق املحلي حي���ث ت�شكل
املعار����ض املتخ�ص�صة وال�شاملة �أهم الأدوات التي يعتمدها املركز
يف هذا الإطار .
•�إدارة مراك���ز �إقليمي���ة للتمثي���ل والرتويج التجاري خ���ارج فل�سطني
(مكتب بال تريد عمان)
•عك����س ال�ص���ورة الإيجابي���ة للمنتج���ات الفل�سطينية ،وزي���ادة وعي
امل�ستهلك وامل�ستوردين العرب و الأجانب مبا تو�صلت �إليه املنتجات
الفل�سطينية.
و تنفذ الدائرة براجمها و�أن�شطتها من خالل الوحدات الفرعية الآتية:
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•ق�سم �إدارة احلدث.
•ق�سم املطبوعات و الت�سويق.
•ق�سم اللوج�ستيات .

دائرة تنمية وتطوير التجارة:
مب���ا �أن ا�سرتاتيجي���ة املركز ت�ستن���د �إىل الربط ال�شامل ب�ي�ن مهمة تنمية
الق���درة التناف�سي���ة للقطاع���ات الإنتاجي���ة ولل�شركات اخلا�ص���ة ،برتويج
وت�سويق املنتج الفل�سطيني ،ف�إن دائرة تطوير التجارة ت�سعى لـ ـ :
•تطوي���ر الكف���اءات وبناء الق���درات للدع���م اال�سرتاتيج���ي للقطاع
اخلا�ص الفل�سطيني على م�ست���وى ال�شركات من �أجل تعزيزالقدرة
الت�سويقية والت�صديرية له .
•�إدارة جمموع���ة من الربام���ج والتي ترتاوح ما بني �إع���داد وتطوير
ا�سرتاتيجيات ت�سويق للقطاعات املختلفة و�صوال �إىل �إعداد وتطوير
ا�سرتاتيجية ت�سويقية �شاملة وموحدة لفل�سطني.
• تقدمي العديد من برامج دعم ال�شركات يف جمال ترويج ا�ستخدام
�أف�ضل املوا�صفات والتطبيقات العاملية من قبل ال�شركات املختلفة.
•تنظي���م برام���ج تدريبي���ة متخ�ص�ص���ة هادف���ة لرفع كف���اءة وقدرة
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الفل�سطينية وكافة اخلدمات التقنية وخا�صة
ما يتعلق بتنمية القدرات التناف�سية لل�شركات وتطويرها.
•تطوير ا�سرتاتيجيات اقت�صادية لتنمية القطاعات املختلفة.
•البحث عن فر�ص جتارية للقطاع اخلا�ص.

•تنفيذ برامج تدريب .

التجارية و اخليارات -الأدوات-امل�صادر املتاحة

•تقدمي خدمات جتارية على م�ستوى ال�شركات.

•ت�سهيل وزيادة القدرة للو�صول للمعلومات التجارية

و تنفذ الدائرة براجمها و�أن�شطتها من خالل الوحدات الفرعية الآتية:

•حتديد فر�ص ت�صديرية للمنتجات الفل�سطينية

•ق�سم التدريب

دائرة خدمات الأع�ضاء

•ق�سم تطوير التجارة

تعت�ب�ر الدائرة حلق���ة الو�صل بني ال�ش���ركات الأع�ضاء يف املرك���ز و�إدارة
املرك���ز ودوائره  ،وتقوم بتعميم كافة املعلومات ال�صادرة عن املركز على
ال�شركات الأع�ضاء ،وتعمل على التع ّرف على �آراء ال�شركات واحتياجاتها
و�إي�صالها للدوائر املعنية يف املركز  ،وتعمل دائرة الع�ضوية على:

دائرة ال�سيا�سات االقت�صادية والتجارية:
•وه���ي الدائرة امل�س�ؤولة ع���ن �إدارة الربامج الهادف���ة لتطوير البيئة
االقت�صادية ،حيث ت�سعى �إىل :
•�إيج���اد تفاعل �إيجابي ب�ي�ن القطاعني اخلا�ص والع���ام عرب احلوار
وال�شراكة.
•�ضم���ان توفري �أطر قانونية وت�شريعية م�شجعة لال�ستثمار والتجارة،
وتوفري اتفاقيات جتارية تف�ضيلية مع ال�شركاء التجاريني.
• �إب���راز برنامج احل���وار االقت�صادي يف طليعة برام���ج املركز نظرا
لقدرت���ه على �إيجاد حال���ة مميزة من احلوار ب�ي�ن القطاعني العام
واخلا����ص ،بحوار م�ستند �إىل تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف احلياة
االقت�صادية الفل�سطينية.

•تنظي���م ملف���ات ال�ش���ركات الأع�ض���اء ومتابع���ة الأم���ور اخلا�ص���ة
بالع�ضوية.
•متابع���ة ا�ستحق���اق ر�سوم ا�ش�ت�راك ال�شركات الأع�ض���اء يف املوعد
املحدد ومتابعة ت�سديد ر�سوم اال�شرتاك .
•متابع���ة تنظي���م و�إع���داد �إج���راءات ال�ش���ركات املر�شح���ة لع�ضوية
اجلمعية العمومية للمركز ورفعها ملجل�س الإدارة .
•رفد الأع�ضاء كل ح�سب قطاعه بالربامج واخلطط والأن�شطة.
•م�ساعدة الأع�ضاء فنيا وتوفري املعلومات عن الأ�سواق.

دائرة املعلومات التجارية:

•تخ�صي�ص جزء من موقع بال تريد االلكرتوين خلدمات الأع�ضاء.

تقوم الدائرة بتزويد ال�ش���ركات الفل�سطينية ببحوث الأ�سواق واملعلومات
التجارية الالزمة لدخول الأ�سواق الت�صديرية من خالل:

•عقد لقاءات دورية مع الأع�ضاء لنقا�ش ق�ضايا وتطلعات املركز.

•تقدمي خدمات املعلومات التجارية للم�ستفيدين

•�إ�ش���راك الأع�ض���اء يف التتخطي���ط للأن�شط���ة والربام���ج وتنفيذها
وتقييمها.

•زي���ادة وع���ي ال�ش���ركات امل�ص���درة املحلية ح���ول �أهمي���ة املعلومات

ال ـت ـقــري ـ ـ ـ ــر الــ�سـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــوي 2 0 0 8
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ن�شاطات املركز
للفرتة 2008/12/31 -2008/1/1

يتزامن �ص��دور التقرير ال�س��نوي للع��ام  2008و�إمتام
مركز التجارة الفل�سطيني – بال تريد ع�شر �سنوات من
عمره وعمله ،وهي �س��نوات حفلت بالعمل والإجنازات
 ،فعن��د احلدي��ث ع ّم��ا مت تنفي��ذه والإط�لاع عل��ى م��ا
�ش��هده العام  2008من ن�ش��اطات وبرامج  ،ت�س��توقفنا
حمطات عدة ت�ستحق الرتكيز عليها والتوقف عندها
� ،إذ ج��اء تنفي��ذ تلك الربام��ج والأنن�ش��طة و�إجنازها
تتويج��ا جله��ود تراكمي��ة حتقق��ت ع�بر ال�س��نوات
ال�سابقة  ،وبر�ؤية يحكمها احلر�ص على حتقيق مزيد
من النج��اح على �ص��عيد تنمية التجارة الفل�س��طينية
وترويجها على امل�س��تويني العامل��ي والوطني ،وبرتكيز
كبري واهتمام خا�ص بالرتويج ملنتجاتنا على امل�س��توى
املحل��ي والوطن��ي  ،وه��و م��ا مت التعبري عن��ه من خالل
الربام��ج والأن�ش��طة املحلي��ة الت��ي نفذه��ا املرك��ز
كاملعار���ض الوطنية والتي فاق��ت يف جناحاتها ما ع ّلق
عليها من �آمال .
وجت�س��يدا لنه��ج بال تري��د يف �أن حتمل كل �س��نة معها
جديدا يف العمل ومزيدا من الإ�ض��افات النوعية  ،كان
العام  2008حافال بالربامج وفر�ص��ة لتنفيذ �أن�شطة
جدي��دة ونوعي��ة كامل�ش��اركة يف املعار���ض الدولي��ة ،
والربام��ج التدريبي��ة الت��ي هدفت لالرتقاء مب�س��توى

�ش��ركاتنا ومنتجاته��ا  ،حت��ى �أ�ص��بحت عنوان�� ًا لن��ا يف
العدي��د من الأ�س��واق الدولية  ،والربامج املتخ�ص�ص��ة
لقطاع��ات جتم��ع يف �أهميته��ا ب�ين البعدي��ن الوطن��ي
والتاريخ��ي كقطاع زيت الزيتون  ،مع توا�ص��ل اجلهود
الهادف��ة لالرتق��اء بطبيعة الأع�ض��اء « ك ّم��ا ونوعا «،
و االهتم��ام بالن�ش��اطات املع��ززة للتكام��ل ب�ين كاف��ة
امل�ؤ�س�سات � ،إ�ضافة �إىل الإجناز املتمثل ب�إ�صدارات بال
تريد كمجلة التجارة ودليل امل�ص��درين الفل�س��طينيني
و�أجن��دة التج��ارة ال�س��نوية  ،والت��ي باتت ت�ش��كل يف
جممله��ا واجه��ة �إعالمي��ة تنط��ق مب��ا يت��م حتقيقه ،
مقدم��ة بيان��ات ور�ؤى  ،مت ّث��ل �آليات توا�ص��ل بطريقة
�سل�سلة بعيدة عن الع�شوائية.
والتقري��ر ال��ذي نح��ن ب�ص��دد الإط�لاع عليه ير�ص��د
ويتتبع م��ا مت تنفيذه و�إجنازه من ن�ش��اطات وفعاليات
رئي�س��ة  ،للف�ترة الواقعة ب�ين 2008/12/31-1/1
من خ�لال الدوائر املختلف��ة يف املركز  ،ويقدم و�ص��فا
موجزا لأبرز ما مت حتقيقه ب�شكل مبني على ما حتقق
على الأعوام ال�سابقة ومبا ي�ؤ�س�س للتطلعات املن�شودة
خ�لال الأعوام القادمة  ،فهو حلقة يف منظومة اجناز
متطورة ومتوا�صلة .

ال ـت ـقــري ـ ـ ـ ــر الــ�سـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــوي 2 0 0 8
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وفيما يلي ن�س��تعر�ض �أهم الإجنازات والأن�شطة والربامج
التي مت تنفيذهها خالل العام 2008

�أوال  :ن�شاطات ترويج التجارة
املعار�ض اخلارجية
معر�ض املنتجات الفل�سطينية  -لندن 3/9-5
مت تنظي���م معر�ض للمنتجات الفل�سطينية يف لن���دن بالتعاون مع ال�سفارة
الفل�سطيني���ة وجمموعة م�ؤ�س�سات ( غرفة جت���ارة و�صناعة وزراعة بيت
حلم ،والغرفة التجارية العربية الربيطانية ،وم�ؤ�س�سة التجارة واال�ستثمار
الربيطاين ،وم�ؤ�س�سة زيتون ..وغريها ) وبرعاية م�ؤ�س�سة Portland
 ،Trustوهدف �إىل دخول ال�سوق الربيطانية و تعريف الربيطانيني
باملنتجات الفل�سطينية  ،و �شاركت فيه � 38شركة فل�سطينية.
معر�ض �إعادة �إعمار العراق4/17 – 14
ه���دف �إىل ترويج منتجات البناء والبني���ة التحتية الفل�سطينية لل�سوقني
الأردني���ة والعراقي���ة و�إقام���ة عالق���ات جتاري���ة ،وبح���ث امكاني���ة عق���د
�صفقات.
وق���د نظم املركز امل�شارك���ة الفل�سطينية يف املعر�ض مب�شاركة � 9شركات:
� 5ش���ركات عار�ض���ة ،و � 4شاركت �ضمن اجلن���اح الإعالمي اخلا�ص ببال
تريد.

معر�ض اليمن التجاري الدويل5/10 – 5
نظ���م املركز جن���اح فل�سطني يف معر����ض اليمن التجاري ال���دويل والذي
عقد مب�شاركة � 10شركات فل�سطينية من قطاعات خمتلفة بهدف تعزيز
تواجد املنتجات الفل�سطينية يف ال�سوق اليمني.
معر�ض حالل ماليزيا 5/12 – 7
نظ���م املرك���ز امل�شاركة الفل�سطيني���ة يف معر�ض ح�ل�ال ماليزيا مب�شاركة
� 7ش���ركات من قط���اع املنتجات الغذائية بهدف فت���ح �سوق جديد لرتويج
املنتج���ات الفل�سطيني���ة  ،و�إج���راء مفاو�ضات جتارية ومعرف���ة متطلبات
ال�سوق والإجراءات والقوانني ،وعل���ى هام�شه �أجريت مفاو�ضات لت�سويق
زيت الزيتون الفل�سطيني ،ومت احل�صول على معلومات جتارية جمدية.
معر�ض اجلزائر الدويل6/12 – 7
نظ���م املركز امل�شاركة الفل�سطينية يف معر����ض اجلزائر الدويل مب�شاركة
� 10شركات به���دف الرتتيب التفاقية الإعفاء اجلمركي ،و�إقامة عالقات
جتارية متهيدا لفتح ال�سوق اجلزائري �أمام منتجاتنا.
معر�ض بولندا الدويل للزراعة و املنتجات الغذائية
نظ���م املركز امل�شارك���ة الفل�سطينية يف املعر����ض مب�شاركة � 5شركات من
قطاع ال�صناعات الغذائية  ،واعتربت امل�شاركة�إطاللة على �سوق جديد.

نائب رئي�س اجلمهورية اليمني ورئي�س جمعية كنعان لفل�سطني خالل زيارتهم جناح فل�سطني يف معر�ض اليمني الدويل 2008
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جانب من افتتاح معر�ض بلدك�س 2008
جناح ال�صناعات اجللدية يف مهرجان �صيف عمان
�ضم���ن فعالي���ات مهرج���ان �صي���ف عم���ان ؛ نظ���م املركز جناح���ا خا�صا
بال�صناعات اجللدية الفل�سطينية بالتعاون مع احتاد ال�صناعات اجللدية
 ،حي���ث �شارك���ت في���ه � 21شركة م���ن ال�ش���ركات العامل���ة يف ال�صناعات
اجللدية والأحذية.
وعق���د على هام�ش املعر�ض لقاء عمل بني جتار وم�ستوردين للأحذية من
الأردن وم�شاركني يف املعر�ض.
معر�ض امل�صياد الدويل �-أ�سطنبول – تركيا
نظم املركز جناح فل�سطني يف املعر�ض مب�شاركة � 8شركات رئي�سة  ،و10
�شركات �شاركت بعينات من قطاعات خمتلفة.
تخلل املعر�ض ات�صاالت ولقاءات مع رجال �أعمال من دول عدّة وب�ضمنهم
رجال �أعمال فل�سطينيون يف املهجر.
املعار�ض الوطنية  -املحلية
معر�ض فل�سطني The Best of Palestine
على هام�ش م�ؤمتر الإ�ستثمار  /بيت حلم ،وبهدف ترويج فر�ص اال�ستثمار
يف القط���اع االنتاجي نظم املركز معر����ض فل�سطني (The Best of
 )Palestineمب�شارك���ة � 130شركة وم�ؤ�س�س���ة فل�سطينية ومب�ساحة
 1665م، 2ومت تقدمي ق�ص�ص جناح حقيقية للقطاع اخلا�ص.
معر�ض بلدك�س 2008
نظ���م املركز معر����ض بلدك�س  2008والذي يقام �سنوي��� ًا بهدف التعريف

مبنتج���ات البناء وخدماته���ا و الت�شبيك مع منتجي القط���اع والقطاعات
امل�سان���دة -و �شارك���ت في���ه � 43شرك���ة فل�سطينية،و�أقيمت عل���ى هام�شه
العدي���د م���ن العالقات التجاري���ة بني ال�ش���ركات واملهند�س�ي�ن واملقاولني
و�أ�صحاب امل�شاريع.
معر�ض اك�سبوتك 2008
نظ���م بال تري���د بالتعاون مع احت���اد �ش���ركات �أنظمة املعلوم���ات معر�ض
اك�سبوت���ك  2008مب�شاركة � 48شركة متخ�ص�صة يف تكنولوجيا املعلومات
م���ن ال�ضفة وقط���اع غزة خالل الف�ت�رة الواقعة ب�ي�ن  6-4ت�شرين الثاين
 ،2008و�شهد املعر�ض هذا العام �إقباال كبري ًا من الزائرين واملهتمني .
بعثات جتارية
بعثة جتارية �إىل اجلزائر2008/7/1-6/27 :
نظ���م مركز التجارة الفل�سطيني بعثة جتارية للجزائر حيث ت�ألفت البعثة
من ممثلي م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ومب�شاركة وزير االقت�صاد الوطني،
وخالل الزيارة مت توقيع اتفاقية �إعفاء املنتجات الفل�سطينية من الر�سوم
اجلمركية بح�ضور  5وزراء جزائريني .
بعثة جتارية �إىل اليمن2008-8- 3
به���دف تقوية �أوا�ص���ر التعاون ب�ي�ن القطاع اخلا����ص الف�سطيني واليمني
و�إقام���ة عالق���ات جتارية ؛ ق���ام املركز بتنظي���م بعثة جتاري���ة �إىل اليمن
مب�شارك���ة � 8ش���ركات فل�سطينية من ممثلي القط���اع اخلا�ص ،ومت توقيع
اتفاقي���ة التع���اون و الطلب من احلكومة اليمني���ة ت�سهيل دخول املنتجات
الفل�سطينية �إىل اليمن.
ال ـت ـقــري ـ ـ ـ ــر الــ�سـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــوي 2 0 0 8
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جانب من افتتاح معر�ض اك�سبو تك 2008

ثانيا :برامج ون�شاطات تطوير التجارة
�أن�شطة وبرامج التدريب وور�ش العمل التدريبية
التدري��ب املهن��ي يف مه��ارات ده��ان الأث��اث بتاريخ � 21ش��باط
2008
هدف هذا التدريب �إىل رفع م�ستوى جودة منتجات الأثاث الفل�سطيني من
خ�ل�ال تعريف ر�ؤ�ساء �أق�سام الأث���اث الفنيني باملواد والدهانات والأ�صباغ
احلديث���ة والتطبيق العملي على �أ�ساليب الدهان الفعالة من حيث اجلودة
والتكلفة.
�ش���ارك يف التدريب  24م�شاركا م���ن ر�ؤ�ساء �أق�سام الده���ان والفنيني يف
م�صانع الأثاث الفل�سطينية.
التدري��ب املهن��ي يف التغلي��ف الغذائ��ي بتاري��خ � 28-26أي��ار
2008
عقد بهدف رفع م�ستوى تعبئة وتغليف املنتجات الغذائية الفل�سطينية من
خ�ل�ال تعريف ممثلي القطاع والفنيني وامل�صممني العاملني فيه ب�أ�ساليب
التغلي���ف الفعالة من حيث اجلودة والتكلفة حي���ث �شارك يف التدريب 14
م�شاركا من الفنيني وامل�صممني العاملني يف قطاع الأغذية الفل�سطيني.
التدريب املهني يف ت�صميم الأحذية بتاريخ  22متوز 2008
نف���ذ بالتع���اون مع احت���اد ال�صناع���ات اجللدي���ة الفل�سطيني���ة؛ حيث مت
تنفي���ذ تدري���ب مهني به���دف رفع كف���اءة امل�صممني والعامل�ي�ن يف قطاع
ال�صناع���ات اجللدية الفل�سطيني���ة و رفع م�ستوى املنتج���ات املحلية لهذه
ال�صناعة ،وحظي التدريب بح�ضور  20م�شاركا من الفنيني و امل�صممني
للأحذية.
خدمات التدريب يف جماالت الت�سويق والت�صدير (:)MET
•مت تنفي���ذ الربنام���ج التدريب���ي الأول «التخطي���ط اال�سرتاتيج���ي
وعملي���ات الت�سوي���ق» ،وذل���ك بن���اء عل���ى احتياج���ات �أع�ض���اء بال
14

تري���د� /إحت���اد �ش���ركات انظم���ة املعلوم���ات (بيت���ا) وم���ن خ�ل�ال
�شرك���ةManagement Consulting Services
 )(MCSومب�شارك���ة  13م���ن مدي���ري وم�س����ؤويل الت�سوي���ق من
�شركات تكنولوجيا املعلومات.
•مت تنفي���ذ الربنام���ج التدريبي الثاين «الت�سوي���ق الت�صديري  /نحو
تعزي���ز الق���درة التناف�سية» يف مدينت���ي رام اهلل وغزة مب�شاركة 34
متدربا ( 23متدربا من غزة و 11من ال�ضفة الغربية).
•مت تزوي���د  4م���ن موظفي ب���ال تري���د بالتدريب اخلا����ص بالت�سويق
الت�صدي���ري  /نحو تعزي���ز القدرة التناف�سية مل���دة يومني لت�أهيلهم
كم�ساعدي مدربني خالل التدريب.
•مت عق���د الربنامج التدريبي «�سوق منتجات���ك بنف�سك!» يف ال�ضفة
الغربي���ة بن���اء على النجاح ال���ذي حققه االربنامج ل���دى تنفيذه يف
مدين���ة غزة وذل���ك ملدة � 4أيام (� 27ساع���ة تدريبية) /قاعة فندق
الب�س���ت �إي�س�ت�رن  /رام اهلل ومب�شارك���ة  25من مدي���ري وم�س�ؤويل
الت�سويق يف �شركات القط���اع اخلا�ص الفل�سطيني يف الفرتة ما بني
.2008/08/31- / 27
الربنامج التدريبي «من الألف �إىل الياء يف ت�س��ويق و ت�ص��دير
الدواء» بتاريخ 17-12متوز 2008
ن ّف���ذ الربنام���ج بتموي���ل من البن���ك اال�سالمي للتنمية /وح���دة �صندوق
االق�صى بنا ًء على احتياجات �أع�ضاء بال تريد واالحتاد العام لل�صناعات
الدوائي���ة وذل���ك به���دف تزويد قط���اع ال�صناع���ات الدوائي���ة باملهارات
والأ�سالي���ب الت�سويقية والت�صديري���ة الأ�سا�سية لرفع قدرته���ا التناف�سية
يف الأ�س���واق الإقليمي���ة والعاملية ،ومتح���ور التدريب ح���ول ت�سويق الدواء
وت�صدي���ره مب�شاركة  17ممث�ل�ا ل�شركات قطاع الأدوي���ة الفل�سطيني يف
مدينة رام اهلل.

جانب من برنامج تدريبي
تدريب حول �إمكانية �إن�ش��اء احتادات للت�صدير بتاريخ 16- 14
كانون الأول 2008
�شارك ب���ال تريد يف التدريب الذي �أقامته م�ؤ�س�س���ة الأمم املتحدة للتنمية
ال�صناعية وم�ؤ�س�سة الأردن للتنمية حول �إمكانية �إن�شاء احتادات مل�ساعدة
ال�شركات الفل�سطينية ال�صغرية و املتو�سطة على الت�صدير �إىل اخلارج.
امل�ش��اركة يف امل�ؤمت��ر و املعر���ض ال��دويل للوج�س��تيات و النق��ل
Port to Port
به���دف تعري���ف ممثل���ي الأعم���ال الفل�سطين�ي�ن م���ن القطاع���ات املختلفة
مب�ستج���دات اللوج�ستي���ات والنقل �ش���ارك  24ممثال عن �ش���ركات القطاع
اخلا����ص الفل�سطيني ومن قطاع���ات خمتلفة يف امل�ؤمت���ر واملعر�ض الدويل
للوج�ستيات والنقل.
امل�شاركة يف معر�ض « »2008 Giftecلل�صناعات اليدوية
م�شارك���ة مت���ت به���دف التعري���ف بال�صناع���ات احلرفي���ة الفل�سطينية �إذ
مت تنظي���م م�شارك���ة � 12شرك���ة من م�صمم���ي وم�ص ّنعي احل���رف اليدوية
واملجوه���رات والإك�س�سوارات الفل�سطينيني م���ن مناطق بيت حلم واخلليل
وغ���زة يف معر�ض جيفتك  2008ك�ش���ركات عار�ضة بجناح فل�سطيني ولأول
مرة.
اجتماعات رجال �أعمال مع �ش��ركة  Intelالعاملية بتاريخ 15
و  29حزيران 2008
اجتماع���ات هدف���ت لبح���ث �إمكاني���ة التع���اون امل�شرتك وعق���د اتفاقيات
جتاري���ة مع �شركة Intelالت���ي تعد �إحدى ال�ش���ركات العاملية الرائدة
يف جمال الربجميات واحلوا�سيب والأجهزة االلكرتونية ،وعقد االجتماع
بح�ض���ور متخ�ص�صني وخ�ب�راء يف جمايل �صيان���ة الأجهزة والربجميات
من جه���ات عدة،وهي :احتاد �شركات �أنظم���ة املعلومات (بيتا) والإحتاد
الع���ام لل�صناع���ات الفل�سطيني���ة واحلا�ضن���ة الفل�سطيني���ة لتكنولوجي���ا
املعلومات واالت�صاالت (بيكتي) حيث �شارك فيه 10م�شاركني من ممثلي

قط���اع تكنولوجي���ا املعلومات واالت�ص���االت و�صيانة الأجه���زة ,وا�ستكماال
للقاء عقدت ور�شة ا�ستهدفت رفع كفاءة املهند�سني العاملني يف قطاعات
�صناعية فل�سطينية خمتلف���ة حيث �شارك  7من ممثلي قطاع ال�صناعات
الدوائي���ة والطباع���ة الفل�سطينيني يف ور�شه عمل ح���ول �أحدث التقنيات
امل�ستخدمة يف �ضبط جودة العمليات االنتاجية.
زي��ارة مهني��ة �إىل معر���ض  Jovella 2008بتاري��خ  2مت��وز
2008
ق���ام  18رج���ل و �سي���دة �أعم���ال فل�سطيني�ي�ن م���ن قط���اع املجوه���رات و
الإك�س�س���وارات م���ن منطقت���ي اخلليل و بيت حل���م بزيارة ه���ذا املعر�ض
بهدف تعريف م�صنعي و م�صممي املجوهرات بتوجهات الأ�سواق العاملية
و�سم���ات املنتجات الناجحة ت�سويقي ًا ،و �إتاح���ة الفر�صة �أمامهم للتوا�صل
مع �شركات ورجال �أعمال يف جمال املجوهرات والإك�س�سوارات .
زي��ارة مهني��ة ملعر���ض «هوتك���س» بتاري��خ  25ت�ش��رين الثاين
2008
عق���د ه���ذا الن�ش���اط بالتع���اون مع جمعي���ة الفن���ادق العربي���ة وا�ستهدف
ممثل���ي قط���اع ال�سياحة وخدم���ات تقدمي الطع���ام به���دف الإطالع على
�آخر امل�ستجدات يف جمال الفن���ادق ال�سياحية من �أثاث ومعدات الفنادق
والأماك���ن ال�سياحية،وجذبت الزيارة  35م�شرتكا من خمتلف القطاعات
ك�أ�صح���اب الفنادق وم�ص ّنعي الأثاث من مناط���ق فل�سطينية متعددة مثل
بيت حلم وبيت جاال وبيت �ساحور والقد�س ونابل�س ورام اهلل.
برامج وم�شاريع تطوير التجارة:
1 .1م�شروع تطوير اخلدمات الت�سويقية MSD
�ضم���ن الأن�شطة الهادف���ة �إىل تطوير وتروي���ج ال�ص���ادرات الفل�سطينية،
اختت���م مركز التج���ارة الفل�سطين���ي – بال تري���د( )PalTradeيف
�أيل���ول /برامج م�شروع تطوي���ر اخلدمات الت�سويقي���ة املنفذ خالل العام
املن�ص���رم بدعم م���ن الوكالة الأمريكية للتنمي���ة الدولية ()USAID
ال ـت ـقــري ـ ـ ـ ــر الــ�سـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــوي 2 0 0 8
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وم���ن خالل م�ش���روع تعزي���ز التناف�سي���ة وتنمي���ة القطاع���ات hلإنتاجية
( )PEDواملنفذ من قبل �شركة البدائل التطويرية (.)DAI
هدف امل�شروع �إىل تطوي���ر خدمات بال تريد التدريبية يف تطوير وترويج
ال�ص���ادرات ،وتطوير اخلدم���ات الت�سويقية يف ال�س���وق املحلية وتقدميها
ل�ش���ركات القطاع اخلا�ص الفل�سطيني ودرا�س���ة وتقييم احل�صة ال�سوقية
للقطاع���ات الإنتاجية يف ال�س���وق املحلية ،بالإ�ضاف���ة لتحفيز ال�صادرات
من خالل تزويد ال�ش���ركات باملعلومات التجاري���ة والن�شرات والتدريبات
الالزمة ذات العالقة بالأ�سواق الت�صديرية امل�ستهدفة .
ق���ام ب���ال تري���د خ�ل�ال ف�ت�رة امل�ش���روع ب�إط�ل�اق جمموعة م���ن الربامج
التطويرية الت���ي تتالءم واحتياج���ات ال�شركات الفل�سطيني���ة وتوجهاتها
واملندرجة �ضمن خدمات تطوي���ر الأعمال الت�سويقية وخدمات املعلومات
التجاري���ة وخدم���ات التدري���ب ودرا�سات احل�ص���ة ال�سوقي���ة للقطاعات
الإنتاجية املحلية.
ولتحدي���د الإحتياج���ات التطويري���ة لل�ش���ركات الفل�سطينية ؛ق���ام مركز
التجارة الفل�سطيني  -بال تريد بتنفيذ م�سح ميداين �شامل ّ
غطى حوايل
� 140شرك���ة فل�سطينية يف مناط���ق ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث قام
املرك���ز بناء على نتائجه بتحدي���د واختيار طبيعة اخلدمات التي �ستتقدم
يف كل برنامج .
برنامج خدمات تطوير الأعمال الت�سويقية
هدف الربنام���ج �إىل م�ساعدة ال�شركات الفل�سطيني���ة يف تطوير قدراتها
الت�سويقي���ة من خالل خدم���ات تطوير الأعمال يف املج���االت التي ظهرت
م���ن خ�ل�ال امل�سح امليداين،وب���د�أ الربنام���ج بتحديد واختي���ار ال�شركات
الإ�ست�شاري���ة امل�ؤهل���ة لتق���دمي اخلدم���ات الت���ي حتتاجه���ا ال�ش���ركات
الفل�سطينية ،وم���ن ثم تقدمي ا�ست�شارات مهني���ة متخ�ص�صة لـ� 7شركات
خدماتي���ة يف جمايل �إدارة الت�سوي���ق وادارة العالقة مع الزبائن ،وتقدمي
ور�شت���ي عمل ح���ول مفاهي���م �إدارة الت�سوي���ق �شارك فيهما م���ا يزيد عن
 30ممث�ل�ا عن ال�ش���ركات اخلدماتية املحلي���ة .ومت ا�ستقدام خبري دويل
متخ�ص�ص يف تطوير الأعمال لتقدمي الإ�ست�شارات املهنية وور�شات العمل
لبال تريد وال�شركات.
ق���ام طاق���م بال تريد بزي���ارة ال�ش���ركات املحلية املهتم���ة بالإ�ستفادة من
الربنام���ج وتقييمه���ا ،حيث مت تقييم � 40شركة مهتم���ة وحتديد �أولوياتها
التطويري���ة ،ومت تباعا حتديد ال�شركات اال�ست�شاري���ة املقدمة للخدمات
ع�ب�ر تنفيذ عطاء ومن ثم بو�ش���ر بتنفيذ اخلدمات املطلوبة ،حيث قدّمت
خدم���ات ت�سويقي���ة ل � 37شرك���ة حملي���ة م���ن خ�ل�ال ح���وايل � 22شرك���ة
�إ�ست�شاري���ة ،وتنوع���ت تل���ك اخلدم���ات لت�شمل حم�ل�ات تروي���ج و�إعالم،
وخط���ط ت�سوي���ق ،وتدريب ت�سويق���ي متخ�ص����ص وبرام���ج �إدارة العالقة
مع الزبائ���ن ،ومواد ترويجي���ة و�صفحات �إنرتنت وغريه���ا من اخلدمات
الت�سويقية .ونال الربنامج ا�ستح�سان ال�شركات امل�شاركة فطالبت بتوفري
اخلدمات الت�سويقية ب�شكل دائم ملا يف ذلك من فائدة مبا�شرة يف تطوير
القدرات الت�سويقية ل�شركات القطاع اخلا�ص.
برنامج خدمات التدريب الت�سويقي
حق���ق برنامج خدم���ات التدريب يف جمايل الت�سوي���ق والت�صدير جناحا
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ف���اق التوقع���ات حي���ث عقدت �سل�سل���ة من الربام���ج التدريبي���ة يف جمال
الت�سوي���ق حلوايل  120م�شاركا من مديري وم�س�ؤويل الت�سويق والت�صدير
يف �شركات القطاع اخلا�ص الفل�سطيني.
ه���دف الربنام���ج �إىل تطوير اخلدم���ات التدريبية لب���ال تريد يف جمايل
تطوي���ر ال�ص���ادرات وترويجها من خالل تنفيذه �سل�سل���ة ن�شاطات متثلت
يف تقيي���م وحدة التدريب داخل بال تريد وحتديد االحتياجات التطويرية
لها ،ومن ث���م تطوير نظام خمت�ص بالتدريب لرف���ع م�ستوى �أدائه العام،
و�شه���د الربنامج تطوير  3مواد تدريبية متخ�ص�صة يف جماالت الت�سويق
اال�سرتاتيج���ي والتطبيق���ي ،حيث مت تدريب ما يزي���د على  49م�شاركا يف
ال�ضف���ة الغربي���ة و�أك�ث�ر من  70م�ش���اركا يف غزة ،والق���ى التدريب �إقباال
ملحوظا وجناحا متميزا.
برنامج درا�سات احل�صة ال�سوقية
مت تبن���ي واتب���اع منهجي���ه وا�ضحة لإج���راء درا�س���ات احل�ص���ة ال�سوقية
باال�ستعان���ة بخبرية دولية يف املجال ،وبحيث تتطرق كل درا�سة لتوجهات
حج���م ال�سوق وح�ص���ة ال�ش���ركات الفل�سطيني���ة فيه ،وحتلي���ل للتحديات
والفر����ص التي يواجهه���ا كل قطاع من خ�ل�ال حتليل البيان���ات املتوافرة
م���ن خمتلف امل�صادر بالإ�ضافة للبيانات واملعلومات التي ت�أتت من خالل
�إج���راء ا�ستبيانات للمنتجني ،وامل�ستوردي���ن  ،واملوزعني وبائعي املف ّرق يف
كل قطاع،ثم اخلروج با�ستناجات بناء على هذه املعلومات وبناء تو�صيات
مبختلف �أ�شكال التدخالت املطلوبة لتطوير �أعمال كل قطاع.
وجن���ح بال تري���د من خ�ل�ال الربنامج وبالتع���اون مع اجله���ات التمثيلية
املختلف���ة للقطاعات بتطوير  5درا�سات ح�صة �سوقي���ة لقطاعات الألبان
واالث���اث واالحذي���ة واملالب����س اجلاه���زة والطباعة ،كم���ا مت عقد خم�س
ور����ش عمل لتقدمي نتائج الدرا�سات ملمثل���ي القطاعات واجلهات املعنية،
�شارك فيها ما يزيد عن  155م�س�ؤوال من القطاعات امل�ستهدفة وممثلون
ع���ن القطاعني العام واخلا�ص ،وم���ن �أبرز نتائ���ج الربنامج ا�ستخال�ص
تو�صيات خا�صة با�سرتاتيجية لتطوير القطاعات املبحوثة بالإ�ضافة �إىل
تطوير قدرة بال تريد يف درا�سات القطاعات املحلية.
2 .2برنام��ج خل��ق فر���ص العم��ل للخريج�ين اجل��دد (املرحل��ة
الثانية ):
قام بال تريد بتنفيذ برنامج خلق فر�ص عمل للخريجني اجلدد بالتعاون
مع م�شروع تعزيز التناف�سية وتنمية القطاعات الإنتاجية  ،PEDاملم ّول
من قب���ل الوكال���ة الأمريكية للتنمي���ة الدولي���ة ، USAIDواملنفذ من
قب���ل م�ؤ�س�س���ة البدائل التطويري���ة ، DAIبهدف زي���ادة فعالية وكفاءة
 60خريجا م���ن حمافظات ال�ضفة الغربية من تخ�ص����ص �إدارة الأعمال
والت�سوي���ق واملبيعات والذين مل مي�ض على تخرجهم �أكرث من �سنتني ،ومت
تنفي���ذ التدريب اخلا�ص بهم وعق���د اللقاء التوظيف���ي الأول ( ال�شركات
واخلريج�ي�ن) مب�شارك���ة � 30شركة و 60خريجا ،وعق���د اللقاء التوظيفي
الث���اين ( ال�شركات واخلريج�ي�ن يف اخلليل) حيث مت بالتن�سيق مع خم�س
�إحتادات فل�سطينية متخ�ص�صة ومب�شاركة حوايل � 20شركة و 90خريجا،
ونتج عن الربنامج توظيف  40خريجا.

ثالثا :ن�شاطات ال�سيا�سات التجارية
م�ش��روع مراقب��ة وتقييم �أداء احلرك��ة والأن�ش��طة التجارية
على املعابر املم ّول من �ص��ندوق االئتمان الرنويجى وب�إ�ش��راف
البنك الدويل:
•املعابر التجارية فى قطاع غزة :
به���دف ر�ص���د حركة املعاب���ر التجارية مع قطاع غ���زة وحتليل البيانات
املتعلق���ة باحلركة التجارية على املعابر وت�أثريها على القطاع اخلا�ص فى
غزة،ور�ص���د حركة امل���واد الأ�سا�سية (الطح�ي�ن ،الأرز ،ال�سكر والزيت)
وح�ساب املخزون بالكمية والأيام ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة جميع القطاعات
الت�صديري���ة و ر�صد �أهم القطاعات امل�ست���وردة التي ت�أثرت جراء �إغالق
املعابر  ،و�إ�صدار تقارير �شهرية باللغتني العربية والإجنليزية عن الو�ضع
الراه���ن للحرك���ة التجارية على املعاب���ر التجارية املختلف���ة ،ويتم �إعداد
تقاري���ر خمتلفة عن حركة املعابر التجارية لعدد م���ن امل�ؤ�س�سات الدولية
واملحلي���ة و�إعداد درا�سات خمت�صة بالطل���ب املخطط والفعلي للقطاعات
الت�صديري���ة ،ومت �إعداد تقرير مف�ص���ل عن �أثر احل�صار على قطاع غزة
بعد م���رور �سنة عل���ى الإغالق وعق���د ور�ش���ة ملناق�شة م�ؤ�ش���رات احلركة
التجارية وو�ضع القطاع اخلا�ص يف غزة بعد مرور �سنة على الأزمة.
ومت �إجن���از درا�س���ة حتليلة وتف�صلي���ة عن احلاويات املحتج���زة �سواء فى
املوان���ئ �أو املخ���ازن اال�سرائيلي���ة بالتع���اون م���ع جمعية رج���ال الأعمال،
والغرفة التجارية -غزة  ،وجمل�س ال�شاحنني الفل�سطينيني .
•املعابر التجارية فى ال�ضفة الغربية :
من خالل ر�صد ومتابع���ة احلركة اليومية على معابر» ترقوميا – الطيبة
– اجللمة و بيتونيا التجارية لتتم درا�ستها خالل فرتة امل�شروع وذلك
بوج���ود باحثني ميداني�ي�ن على املعابر التجارية .وم���ن خالل التن�سيق مع
اجله���ات احلكومي���ة ذات العالق���ة ( وزارة االقت�صاد الوطن���ى – دائرة
اجلمارك) وعمل زيارات ميدانية �شهرية للمعابر املختلفة لالطالع على
طبيع���ة الو�ضع،وت�سجيل التغي�ي�رات على الإجراءات املتبع���ة على املعابر
والأداء عليها .وزيارات ميدانية لل�شركات التي ت�ستخدم املعابر التجارية
للوق���وف عل���ى �أه���م امل�ؤ�ش���رات يف احلرك���ة التجاريةومتابع���ة يومية مع
الباحثني امليدانيني لتقييم احلركة التجارية على املعابر التجارية بجميع
م�ؤ�شراته���ا .و�إ�صدار تقارير �شهرية عن الو�ضع الراهن للحركة التجارية
عل���ى املعابر التجارية املختلفة ،وجم���ع معلومات من وزارة املالية /دائرة
اجلمارك وجهاز املرك���زي للإح�صاء ترتبط بحج���م التجارة اخلارجية
الفل�سطيني���ة ،للتح�ض�ي�ر لإ�ص���دار تقري���ر �شهري عن حج���م ال�صادرات
والواردات الفل�سطينية.
ومت �إعداد تقرير مف�صل ( )Exploratory Reportعن املعابر
التجاري���ة يف ال�ضف���ة الغربية من خ�ل�ال الدرا�سات والزي���ارت امليدانية
الت���ى متت �سواء لل�شركات �أو للمعابر،وحتلي���ل البيانات املتعلقة باحلركة
التجارية على املعابر.
قاعدة البيانات اخلا�صة باملعابر التجارية:
مت عم���ل قاع���دة بيانات للمعاب���ر التجارية بقطاع غ���زة و ال�ضفة الغربية
به���دف حفظ املعلومات اخلا�ص���ة باملعابر التجاري���ة وحتديثها ول�سهولة

الو�ص���ول للمعلومة وا�ستخراج تقارير دوري���ة تتعلق باحلركة اليومية على
املعابر بغزة و ال�ضف���ة ،ومن جانب �آخر متت �إ�ضافة قاعدة البيانات �إىل
املوق���ع االلكرتوين لب���ال تريد ليتمكن املهتمون من �إ�ص���دار تقارير ب�شكل
يوم���ي ،و�أ�سبوعي ،ون�صف �شهري و �شه���ري ،بالإ�ضافة �إىل الإطالع على
حال���ة (الفتح/االغ�ل�اق) للمعاب���ر كله���ا  ،و مت تو�سي���ع قاع���دة البيانات
من خ�ل�ال و�ضع خطة للعمل عل���ى ت�ضمنها �أكرب قدر م���ن املعلومات عن
املعابر التجارية ومت جمع الكثري من املعلومات والبيانات املطلوبة يف هذا
ال�ش�أن.
م�ش��روع ت�س��هيل التجارة عرب املمرات التجارية ( رفح – ج�سر
الكرامة/ج�سر امللك ح�سني) بالتعاون مع جمل�س ال�شاحنني:
بتموي���ل م���ن االحت���اد االوروب���ي وبال�شراك���ة م���ع جمل����س ال�شاحن�ي�ن
الفل�سطيني�ي�ن مت توقيع �إتفاقية امل�شروع بهدف دمج التجار الفل�سطينيني
�ضم���ن املنظومة التجارية العاملية من خالل توفري طرق وممرات جتارية
بديلة باال�ضافة �إىل تطوير املمرات التجارية �إىل الأ�سواق الإقليميه لدعم
جهود تنويع اال�سواق �أمام التجارة الفل�سطينية وبتكاليف �شحن �أقل وهذا
بدوره يعم���ل على زيادة القدرة التناف�سيه للتج���ارة الفل�سطينية  ،وعليه؛
مت الإنتهاء من امل�سح املي���داين لهذا اخل�صو�ص لل�شركات امل�صدرة و�/أو
امل�ست���وردة لعينة تتكون من � 160شرك���ة يف الأردن و م�صر،و�70شركة يف
ال�ضف���ة الغربية وقطاع غزة من الت���ي ت�ستخدم املعابر احلدودية مو�ضوع
الدرا�سة ،بالإ�ضاف���ة �إىل اللقاء مع جميع اجلهات الر�سمية ذات العالقة
بالإ�ست�ي�راد والت�صدي���ر ،ومت حتلي���ل جميع البيانات الت���ى مت جمعها من
امل�سح امليداين فى فل�سطني – الأردن وم�صر و�سيتم �إعداد دليل تف�صيلي
حول �إج���راءات الإ�سترياد والت�صدير ليك���ون يف متناول �أيدي امل�صدرين
وامل�ستوردي���ن الفل�سطينيني وبحيث يغدو مرجعا �أ�سا�سيا لهذا اخل�صو�ص
بالإ�ضاف���ة �إىل �إمكانية متابع���ة هذه الإجراءات وجتيثه���ا ليبقى امل�صدر
وامل�ستورد الفل�سطيني مواكبني للم�ستجدات .
برنامج احلوار الوطنى االقت�صادى الثالث 2008
july-October NEDPIII
حت���ت رعاي���ة دولة رئي����س ال���وزراء د� .سالم فيا����ض وبح�ضور م���ا يزيد
ع���ن � 500شخ�صية من القطاع�ي�ن العام واخلا�ص وبتموي���ل من الوكالة
ال�سويدي���ة للتنمية الدولية SIDAو م�ؤ�س�سة ،Portland Trust
عقد مركز التجارة الفل�سطين���ي حتت مظلة املجل�س التن�سيقي مل�ؤ�س�سات
القط���اع اخلا����ص م�ؤمتر احل���وار الوطن���ي االقت�صادي الثال���ث بتاريخ 5
ت�شري���ن الأول  2008وذل���ك يف �إط���ار توج���ه م�ش�ت�رك لتوحي���د اجلهود
والتكام���ل بني القطاعني الع���ام واخلا�ص لتحقي���ق االنتعا�ش االقت�صادي
وتر�سي���خ متطلبات التنمية االقت�صادي���ة واالجتماعية امل�ستدامة ،وخالل
امل�ؤمتر قد ّم���ت � 7أبحاث (�أوراق عمل) ونوق�شت وه���ي تخ�ص الإقت�صاد
الفل�سطيني عامة والقطاع اخلا�ص الفل�سطيني خا�صة واندرجت الأوراق
�ضمن العناوين والدرا�سات الآتية والتي نفذها خمت�صون بهذا ال�ش�أن:
1 .1ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
2 .2املعوق���ات الإ�سرائيلية ومتطلبات القط���اع اخلا�ص يف ظل �إ�ستمرار
الو�ضع ال�سيا�سي الراهن.
ال ـت ـقــري ـ ـ ـ ــر الــ�سـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــوي 2 0 0 8
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دولة رئي�س الوزراء د� .سالم فيا�ض خالل افتتاح م�ؤمتر احلوار الوطني االقت�صادي الثالث

3 .3تنظيم الإ�سترياد مبا يحقق م�صالح املنتج وامل�ستهلك الفل�سطيني.
4 .4حالة الإنق�سام و�أثرها على قطاعي البنوك والت�أمني.
5 .5م�ش���اكل القطاع اخلا�ص يف غزة يف ظل الو�ضع الراهن واحتياجاته
الآنية.
6 .6الإطار القانوين املنظم للإقت�صاد الفل�سطيني.
7 .7ت�سجيل الأرا�ضي والإطار القانوين املنظم لها.

القط���اع اخلا����ص وتطويرها من خالل درا�س���ة �سيناريوهات خمتلفة ثم
اعتم���اد �أحد ال�سيناريوهات وو�ضع اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لها  -حتديد
�أولوي���ات واحتياج���ات �إعادة �إنعا����ش القطاع اخلا�ص فى غ���زة .وتطوير
الآلي���ات الالزمة لتنفيذ هذه الر�ؤيا م���ن خالل م�شاريع و�أن�شطة حمددة.
والعم���ل عل���ى تبنى ه���ذه الر�ؤي���ا و�آلي���ات تنفيذها،واعتم���اد الإمكانيات
الالزمة لذلك من قبل القطاع العام واملجتمع الدويل.
ومت �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية للقطاع اخلا�ص يف قطاع غزة با�ستخدام
�أ�سلوب املناق�ش���ة بني �أكرث من  80م�شاركا من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
يف غ���زة و جميع الإحت���ادات التخ�ص�صي���ة وبتمويل من الوكال���ة الأملانية
فريدري�ش ايرب.

ويف نهاي���ة امل�ؤمت���ر؛ متت بلورة مواق���ف القطاع اخلا����ص وتو�صياته حول
ق�ضاي���ا �أ�سا�سي���ة تعك�س ج���دول الأعمال امل�شرتك ال���ذي مت التوافق عليه
مع اللجن���ة الوزاري���ة واملت�ضم���ن تطوير الت�شريع���ات والقوان�ي�ن املتعلقة
بالعملية االقت�صادية ،والتخطيط والإدارة و�إ�صالح اخلدمات وتطويرها،
بالإ�ضاف���ة �إىل املعوق���ات الإ�سرائيلية �أم���ام االقت�ص���اد الفل�سطيني .ومت
و�ضع ت�صور للوحدة الفنية الداعمة للحوار ملتابعة نتائج امل�ؤمتر ,وم�ؤخرا
�أ�صدر تقرير كامل عن امل�ؤمتر وو ّزع على اجلهات ذات العالقة .

تقرير معلومات جتارية لدولة حمددة:

خط���ة ته���دف لو�ضع منظ���ور م�شرتك لتنمي���ة ا�سرتاتيجي���ات و�أولويات

مت تقدمي التقرير لثالث �شركات :حيث احتوى على معلومات عامة (عدد
ال�سكان ،الناجت املحلي ،العملة� ،أهم املدن ،اللغات امل�ستخدمة،الخ-)...
�أك�ث�ر  10منتج���ات ت�ستورده���ا  /ت�صدّره���ا الدول���ة ( مع �أ�سم���اء الدول
امل�صدرة/امل�ست���وردة)  -احلرك���ة التجاري���ة م���ع فل�سط�ي�ن  -املنتج���ات
املحتم���ل ا�سترياده���ا م���ن فل�سط�ي�ن -االتفاقي���ات التجاري���ة للدول���ة مع

حتدي��د احتياج��ات و�أولوي��ات القطاع اخلا���ص يف قطاع غزة
للخروج من الأزمة احلالية وو�ضع خطة ا�سرتاتيجية للنهو�ض
بالقط��اع اخلا���ص يف قط��اع غ��زة يف ظ��ل الظ��روف املتدهورة
(�سبتمرب )2008
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رابعا :ن�شاطات املعلومات التجارية
خدمات تقارير املعلومات التجارية:

جانب من احل�ضور – افتتاح م�ؤمتر احلوار الوطني االقت�صادي الثالث
فل�سطني  -معلومات االت�صال املفيدة

•ملعر�ض ExpoTech

تقرير معلومات جتارية ملنتج حمدد:

•مل�ؤمتر احلوار الوطني NEDP

مت تق���دمي التقرير لأربع �شركات ّ
وت�ضمن معلومات حول �أكرث من  10دول
م�ستوردة/م�صدرة للمنتج  -ال�صادرات/الواردات الفل�سطينية للمنتج -
وقائمة الدول التي من املحتمل ت�صدير املنتج لها  -وقائمة بامل�ؤ�س�سات /
اجلمعيات العاملية اخلا�صة باملنتج
تقرير معلومات جتارية ملنتج حمدد يف �سوق حمدد :
مت تق���دمي التقري���ر ل � 19شركة حيث قدم التقري���ر معلومات عامة حول
(ع���دد ال�سكان ،الناجت املحلي ،العملة� ،أهم املدن،الخ� -)...أ�سماء �أكرث
 5دول م�ص���درة /م�ست���وردة للمنتج للدولة املح���ددة  -احلركة التجارية
مع فل�سط�ي�ن للمنتج املح���دد  -االتفاقيات التجاري���ة للدولة مع فل�سطني
 /ال�ضواب���ط ،ال�ضرائب ،ال�شروط ال�ست�ي�راد املنتج  -املقايي�س واملعايري
املح���ددة للمنت���ج يف الدول���ة � -أ�سم���اء �ش���ركات م�ست���وردة (�إن وجد)-
معلوم���ات ات�ص���ال مفيدة  -قائم���ة باملعار�ض اخلا�ص���ة برتويج املنتج يف
هذه الدولة
الربامج و ال�صفحات الإلكرتونية
م���ن خالل «م�شروع تطوير امل�ؤ�س�سة» بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولي���ة ( )USAIDبالتعاون مع م�شروع تعزيز التناف�سية PED/
 ) DAIمت عم���ل برنام���ج  CRMحلو�سب���ة عمل بال تريد بهدف
حت�س�ي�ن الأداء،وجم���ع املعلوم���ات اخلا�صة بعمل امل�ؤ�س�س���ة حيث تعاقدت
 PED/DAIمع ال�شركة املنفذة لتطوير نظام لإدارة خدمات بال
تري���د و �إدارة العالقة مع ال�شركات الأع�ضاء والزبائن وحو�سبة عمل بال
تريد بهدف حت�سني الأداء،وجمع املعلومات اخلا�صة بعمل امل�ؤ�س�سة.
مت حتديث وتقدمي املعلومات من خ�ل�ال ال�صفحات الإلكرتونية اخلا�صة
باملركز www.paltrade.orgون�شاطاته:
•ملعر�ض BUILDEX

www.buildex.ps

www.expotech.ps
www.nedp.ps

خام�سا  :ن�شاطات الع�ضوية
�ش��� ّكل النج���اح الكبري ال���ذي حققه بال تري���د خالل ال�سن���وات ال�سابقة
وازدي���اد املعرفة باملركز من قبل املهتم�ي�ن وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املحلية
واخلارجي���ة  ،وبتزام���ن مع ازدياد الن�شاطات لدوائ���ر املركز يف جماالت
متنوع���ة ،حافزا لإقبال كبري من قبل ال�ش���ركات املهتمة باملركز  ،وجتلى
ذل���ك يف انت�س���اب تلك ال�ش���ركات ك�أع�ضاء جدد �أو بتفاع���ل الأع�ضاء مع
برام���ج املركز ون�شاطات���ه  ،وترجم ذلك عمليا باعتبار ب���ال تريد املركز
الوطن���ي لتنمي���ة وتروي���ج التج���ارة  ،وتع���دّى ن�ش���اط املرك���ز وتفاعله مع
امل�ؤ�س�س���ات الوطني���ة الفل�سطيني���ة ذات العالق���ة -ر�سمي���ة و�أهلي���ة ومن
القط���اع اخلا�ص ، -وحتى ال�ش���ركات غري الأع�ض���اء يف املركز  ،باعتبار
ب���ال تري���د م�ؤ�س�سة وطنية ذات فاعلي���ة و�سمعة كبرية م�ؤث���رة يف �أو�ساط
املهتم�ي�ن بتنمية التجارة وترويجها ،ويف هذا املجال كان لدائرة الع�ضوية
دور رئي�س وفاعل يف التوا�صل مع جمتمع الأعمال وال�شركات الفل�سطينية
الأع�ضاء وغري الأع�ضاء .
�أن�شطة دائرة الع�ضوية :
�أوال  :الأن�شطة ذات العالقة بالع�ضوية :
فيم��ا يرتب��ط بددائ��رة الع�ض��وية  ،ف�إن �أب��رز ما �ش��هده العام
:2008
 .أت�سديد ر�سوم الع�ضوية
وفق���ا لال�صول وح�سب النظام الداخلي للمرك���ز ،ف�إن ال�شركة الع�ضو يف
ب���ال تريد عليها التزام �سنوي بت�سديد ا�ش�ت�راك ع�ضويتها ال�سنوي  ،وقد
بلغ عدد ال�شركات التي �سددت التزاماتها � 170شركة.
 .ب�شركات �أع�ضاء جدد يف املركز
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�أع�ضاء اجلمعية العمومية للمركز ح�سب الن�شاط
االقت�صادي

املجموع 327 :ع�ضو

كان الع���ام � 2008أكرث الأعوام �إقب���اال من قبل ال�شركات لالنت�ساب ملركز
التجارة الفل�سطيني ،وبلغ عدد ال�شركات اجلديدة خالل العام � 56شركة
متثل قطاعات و�أن�شطة اقت�صادية متنوعة .
املتابعة امل�ستمرة والزيارات لل�شركات الأع�ضاء يف �إطار التوا�صل و تزويد
ال�ش���ركات الأع�ضاء وال�شركات الأخرى مبعلومات حول �أن�شطة بال تريد
والإجابة عن اال�ستف�سارات ذات العالقة ببال تريد ون�شاطاته.
مت �إجن���از حتديد ال�سنة املالية لل�شركات الأع�ضاء يف املركز على �أن تبد�أ
من  /1/1من كل عام وتنتهي يف  /12/31من العام نف�سه  ،وذلك تنفيذا
لقرار جمل�س الإدارة اخلا�ص بذلك .
لقاءات الأع�ضاء
يف �إط���ار توا�ص���ل املركز مبجل����س �إدارت���ه والدوائر الفنية م���ع ال�شركات
الأع�ض���اء  ،وبهدف التعرف على مواقف ممثليها ومالحظاتهم  ،مت عقد
لق���اءات مبا�شرة مع الأع�ضاء « لق���اءات ت�شاورية « ال�ستمزاج �آراء الهيئة
العام���ة فيما يتعل���ق بخطة املركز للع���ام  2008واال�سرتاتيجي���ة للأعوام
�، 2010-2008إذ عق���دت اللقاءات الآتية بح�ض���ور �أع�ضاء الهيئة العامة
وجمل�س الإدارة وطاقم املركز :
•لق���اء رام اهلل بتاري���خ  - 2008/3/1فن���دق اجلران���د ب���ارك �ضم
�أع�ض���اء الهيئ���ة العامة من حمافظت���ي رام اهلل والب�ي�رة والقد�س،
بح�ضور � 40شركة.

�أع�ضاء اجلمعية العمومية ح�سب القطاعات الإقت�صادية

�أع�ضاء اجلمعية العمومية للمركز ح�سب املحافظة
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•لق���اء بيت حلم بتاري���خ  - 2008/3/8فندق االنرت كونتننتال�،ضم
�أع�ض���اء الهيئة العام���ة ملحافظتي اخلليل وبيت حل���م وبح�ضور 80
�شركة .
•لق���اء غزة بتاريخ  - 2008/3/11قاعة الروت�س �ضم � 35شركة من
�أع�ضاء الهيئة العامة يف قطاع غزة .
•لق���اء نابل����س - 2008/3/15قاع���ة �سليم �أفن���دي � 35 -شركة من
جنني ،و نابل�س  ،وطولكرم  ،وقلقيلية .
اجتماع الهيئة العامة 2008/3/29
ّ
نظ���م اجتم���اع الهيئ���ة العامة للمرك���ز يف �أريحا -قاع���ة االنرتكونتنتال ،
وبح�ض���ور � 156شركة م���ن �أ�صل � 205شركة يحق له���ا ح�ضور االجتماع ،
وبوج���ود مدير ع���ام الداخلية  ،ومدير ع���ام العالق���ات الدولية  -وزارة
االقت�ص���اد الوطن���ي ،وكان التنظي���م ناجحا حيث مت دع���وة كافة �أع�ضاء
الهيئ���ة العامة بالفاك����س وتوزيع الوثائ���ق والتقرير ال�سن���وي باليد ،ونفذ
االجتم���اع وفق اخلط���ة والأجندة املع���دة  ،ومت وبناء عل���ى موافقة الهيئة
العام���ة تعديل املادة املتعلقة بع���دد �أع�ضاء جمل����س الإدارة  ،لي�صبح 12
ع�ض���وا بدل � 9أع�ض���اء  ،و�أ�ضيفت م���ادة جديدة للنظ���ام الداخلي تتعلق
ب�أه���داف املرك���ز ون�شاطاته  ،وه���ي �أن للمركز احل���ق يف �إ�صدار وطباعة

�أن�شطة خا�صة بقطاع زيت الزيتون
الدرا�سات ال�سوقية :
يف �إط���ار التح�ض�ي�رات لإر�س���ال بعثت�ي�ن جتاريتني لت�سويق زي���ت الزيتون
الفل�سطيني للمملكة املتحدة واململكة العربية ال�سعودية مت �إجراء درا�ستي
�سوق لتقييم الأ�سواق امل�ستهدفة على النحو الآتي:
 .أدرا�سة �سوق اململكة املتحدة :
مت �إعداده���ا بن���اء على زي���ارة لربيطاني���ا ومت تقدميها وعر����ض نتائجها
ومناق�شتها م���ع �شركات تعبئة زيت الزيت���ون وت�صديره يف اجتماع خا�ص
بذلك .
 .بدرا�سة �سوق اململكة العربية ال�سعودية :
مت �إع���داد ه���ذه الدرا�سة بناء على زيارة لل�سعودي���ة ومت تقدميها وعر�ض
نتائجه���ا ومناق�شتها مع �شركات تعبئ���ة وت�صدير زيت الزيتون يف اجتماع
خا�ص بذلك .

جانب من �إحدى لقاءات اجلمعية العمومية للمركز

من�ش���ورات ودوري���ات مثل جمل���ة التجارة  ،الت���ي ي�صدره���ا املركز  ،ومت
بالتزكية انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة جديد للمركز .
عمل �شهادة وبطاقة ع�ضوية لل�شركات الأع�ضاء للعام . 2008

بعثات جتارية:
 .أالبعثة التجارية �إىل لندن2008/3/9-5
ق���ام بال تريد بالتح�ضري للبعثة التجاري���ة �إىل لندن ومتت مب�شاركة �أربع
�شركات تعمل يف تعبئة زيت الزيتون وت�صديره.
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 .بال���ب���ع���ث���ة ال���ت���ج���اري���ة �إىل امل���م���ل���ك���ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية29/3/2008 – 2/4/2008
مت تنظي���م بعث���ة جتاري���ة لرتويج زي���ت الزيت���ون الفل�سطين���ي يف ال�سوق
ال�سعودي���ة يف الف�ت�رة ما بني  30مار����س �إىل  2ني�سان  2008حيث �شارك
فيه���ا � 3شركات فل�سطيني���ة التقى ممثلوها نظرائه���م ال�سعوديني و ذلك
برتتي���ب من ال�سفارة الفل�سطيني���ة يف الريا�ض و جمل�س الغرف التجارية
ال�صناعية ال�سعودية ،وزارت البعثة الريا�ض وجدة و الدمام .
الدورات التدريبية
 .أدورة تدريبي��ة يف الت�س��ويق و�إج��راءات الت�ص��دير -18
2008/3/20
مت عق���د دورة تدريبية بعنوان الت�سويق واج���راءات الت�صدير حيث نفذت
ال���دورة �شركة  Dimensionsملدة ثالثة �أي���ام يف رام اهلل يف قاعة
فن���دق اجلراند بارك  ،و�ش���ارك فيها � 4شركات زي���ت و�أجمع امل�شاركون
عل���ى حتقق �أهدافه���م م���ن امل�شاركةمبدي���ن رغبتهم يف ح�ض���ور دورات
مماثلة م�ستقبال.
 .ب دورة تدريبية يف جمال التعبئة والتغليف لزيت الزيتون
2008/3/28-27
مت تنفيذ دورة تدريبية بعنوان تعبئة وتغليف زيت الزيتون على مدار يومني
مب�شاركة ع���دد من ال�شركات العاملة يف انتاج زي���ت الزيتون الفل�سطيني
وت�سويقه.
 .جبرنام��ج اجل��ودة وتطبي��ق �أنظم��ة  ISOO22000و
HACCP
جاء هذا الربنامج �ضمن مك ّونات م�شروع تنمية �صادرات زيت الزيتون ومت
تنفي���ذه بالتعاون مع احتاد ال�صناعات الغذائية الفل�سطيني يف � 5شركات
فل�سطيني���ة عامل���ة يف جمال تعبئة زيت الزيت���ون وت�سويقه بهدف ت�أهيلها
22

للح�ص���ول على �شه���ادات مطابقة مع الأنظمة الدولي���ة املتبعة يف اجلودة
وال�سالم���ة الغذائية من خالل مطابقة متطلب���ات �أنظمة HACCP
و  ISOO2200والت���ي ه���ي تطوي���ر �أنظم���ة & ISO 22000
. HACCPو ق���د جنحت �شركت���ان باحل�صول على �شهادة اجلودة
ISOO2200
 .دتنمية ال�سل�سلة االنتاجية
ق���ام اخل�ب�راء القائمون عل���ى امل�ش���روع بزي���ارة فل�سطني خ�ل�ال الفرتة
� 2008-3-9إىل  2008-3-13لعر����ض نتائج املرحلة الأوىل من امل�شروع
،ولتقدمي عر�ض بخ�صو�ص خطة التدخل الفني املقرتحة للمرحلة الثانية
منه،كما هدفت الزيارة ملناق�شة ال�شركات يف اخلطة والت�أكد من مالءمة
التدخالت الفنية املقرتحة ملتطلبات ال�شركات العاملة يف القطاع.
وق���ام بال تريد بدعوة ال�ش���ركات العاملة يف القطاع وعدد من اجلمعيات
التعاوني���ة واملعا�صر واملزارعني حل�ضور اجتم���اع مع اخلرباء ،ونظم بال
تري���د اجتماعات للخرباء مع كل �شركة من �شركات تعبئة زيت الزيتون و
ت�سويقه كل واحدة على حدة .
م�شروع ترويج ت�صدير زيت الزيتون
بد�أ مركز التجارة الفل�سطيني العام  2008بتنفيذ م�شروع ترويج �صادرات
زي���ت الزيتون الفل�سطيني املم���وول من قبل الوكالة الفرن�سية للتنمية من
خالل الرتكيز على حت�سني اجل���ودة ،وتطوير عملية الت�صدير .و ي�شارك
فيه كل من احتاد املزارعني الفل�سطينيني وم�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
الفل�سطينية واحتاد ال�صناعات الغذائية الفل�سطينية.
ويرتكز عمل امل�شروع يف �أربعة جماالت �أ�سا�سية:
�أوال :تطوير ودعم انتاجية اجلمعيات املنتجة لزيت الزيتون
ثانيا :مراقبة اجلودة واملوا�صفات املحلية.
ثالثا� :شهادات اجلودة وال�سالمة الغذائية للمعا�صر.

رابعا :ا�سرتاتيجيات الت�صدير والرتويج.

املحددات اجلغرافية .Geographical Indications

تتوىل (بال تريد) امل�س�ؤوليات الآتية يف امل�شروع:

•�إعداد حمددات اختي���ار امل�ستفيدين من امل�شروع من قبل ال�شركاء
(املزارعني ،اجلمعيات ،املعا�صر و�شركات التعبئة).

•الإ�ش���راف عل���ى درا�س���ات ال�س���وق الت���ي جت���ري عل���ى الأ�س���واق
امل�ستهدفة.
•و�ضع ا�سرتاتيجيات ت�سويقية للتعامل على �أ�سا�سها مع امل�صدّرين.
•بن���اء الق���درات ل���دى العاملني يف ه���ذا القطاع لتح�س�ي�ن خرباتهم
الت�سويقية وحت�سني الإ�سرتاتيجية الفردية لديهم.
•تنظيم املعار�ض واملهام التجارية.
•حتديد م�شاريع الت�صدير التجريبية.

•�إعداد ال�شروط املرجعية للخ�ب�راء املحليني والدوليني الذين �سيتم
التعاقد معهم خالل تنفيذ امل�شروع.
•�إع���داد اخلطوط املرجعي���ة لل�شركة اال�ست�شارية الت���ي �ست�ساعد يف
دعم امل�شروع يف الأ�سواق امل�ستهدفة
•ح�ض���ور ع���دد م���ن ور�ش العم���ل وعق���د العدي���د م���ن االجتماعات
م���ع امل�ؤ�س�س���ات العامل���ة يف القط���اع ويف مقدمته���ا جمل����س الزيت
الفل�سطيني ووزارة الزراعة.
•عق���د اجتم���اع للم�س�ؤول�ي�ن املاليني ل���دى ال�شركاء الأربع���ة ملناق�شة

جانب من معر�ض املنتجات الزيتونية
وقد مت �إجناز :
•و�ضع خطة العمل وامليزانية للمكونات الأربعة للم�شروع .
•توقيع مذكرات تفاهم مع ال�شركاء الثالثة.
•حف���ل �إطالق امل�شروع بح�ضور �أكرث م���ن  130مدع ّوا من امل�ؤ�س�سات
الدولية واملحلي���ة وممثلي املزارعني واملعا�صر وال�شركات واخلرباء
واملهتمني.
•امل�شاركة يف دورة تدريبية ملدة �أ�سبوعني يف مونبلييه يف فرن�سا حول

امل�شاكل التي تواجهه���م ولتو�ضيح النموذج املعتمد لإعداد التقارير
املالية.
•عق���د اجتماعني مع �ش���ركات تعبئة زيت الزيت���ون وت�سويقه لعر�ض
ومناق�ش���ة ن�شاطات امل�شروع عام���ة واجلزء املتعل���ق بن�شاطات يتم
تنفيذها من قبل بال تريد على وجه اخل�صو�ص.
مهرجان الزيتون ومعر�ض املنتجات الزيتونية:
نظ���م بال تريد بالتعاون مع حمافظة �سلفي���ت مهرجان الزيتون ومعر�ض
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املنتج���ات الزيتوني���ة  ،وت�ضم���ن املهرج���ان العدي���د من الفق���رات و�ضم
املعر����ض عر�ضا ملنتجات تراثية متعلقة بالزيت���ون ومنتجاته و�شهد �إقباال
وا�سع���ا .وهدف املهرج���ان �إىل ترويج املنتجات الزيتوني���ة وزيت الزيتون
الفل�سطين���ي ،حيث و�ضعت الأهداف مل�شاركة � 6-5شركات كربى للعر�ض
وع�شر جمعي���ات تعاونية ون�سوية� .شارك���ت يف املعر�ض �شركات م�ستفيدة
م���ن م�ش���روع تروي���ج �صادرات زي���ت الزيت���ون الفل�سطيني بل���غ عددها 6
�شركات بالإ�ضافة �إىل عدد من اجلمعيات التعاونية والن�سوية بلغ عددها
 19جمعية.
مكتب عمان
خدمات ال�شركات الفل�سطينية :حيث مت ....
تق���دمي العديد من اخلدم���ات التجارية والت�سويقي���ة ل  26من ال�شركات
الفل�سطيني���ة �شمل���ت قطاع���ات  :احلج���ر و الرخ���ام ،و�أب���واب احلماية،
و�سخان���ات امل���اء و الزج���اج و املراي���ا و الكيماوي���ات و التج���ارة العامة و
ال�صناعات الغذائية و زيت الزيتون من خالل ايجاد وكالء لهم يف الأردن
و يف دول عربية �أخرى.
•م�ساعدة عدد من ال�شركات يف ا�ستك�شاف فر�ص ت�صدير منتجاتها
لل�سوق الأردنية  ،حيث مت تقدمي خدمات ا�ست�شارية �إدارية وت�سويقية
وقانونية وجمركية وترويجية لتلك لل�شركات.
• تزوي���د جمل�س الزي���ت الفل�سطيني بعدد من الفر����ص التجارية يف
الأردن واململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة بغر����ض ا�ست�ي�راد زيت زيتون
فل�سطيني.
• تزوي���د احت���اد ال�صناعات اجللدية بالعديد م���ن الفر�ص التجارية
وقوائم ب�أ�سماء م�ستوردي���ن �أردنيني وعرب بغر�ض ا�سترياد �أحذية
فل�سطينية.
الدرا�سات والأبحاث
ا�ستكم���ال درا�سة �سوق الأحذية الأردين بعد القيام بالعديد من الزيارات
امليدانية للجهات احلكومي���ة واخلا�صة املمثلة لهذا القطاع ،وامل�ستوردين
وجتار اجلملة بهدف تنظيم بعثة جتارية فل�سطينية �إىل الأردن.
•تقري���ر ع���ن م�ستج���دّات القوان�ي�ن املتعلق���ة بالألب���ان والأجب���ان
وم�شتقاتها.
•تقرير عن قطاع زيت الزيتون الأردين.
•تقرير التبادل التجاري بني الأردن وفل�سطني للفرتة 2007 - 1994
•درا�س���ة التب���ادل التج���اري ب�ي�ن الأردن وفل�سط�ي�ن ح�س���ب القطاع
االنتاجي واملنتج للفرتة 2007 – 2003
•درا�سة احلالوة والطحينية لل�سوق الأردين.
•تقرير عن التجارة اخلارجية للجزائر.
يف �إطار اتفاقية التعاون امل�شرتك بني بال تريد وهيئة الرتقيم الأردنية مت
ت�سجيل  56منتجا فل�سطينيا وا�ستخراج بار كود لـ � 5شركات فل�سطينية.
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برنامج دخول ال�سوق الأردين
به���دف دخ���ول ال�س���وق الأردين و الأ�س���واق العربية املختلف���ة للعديد من
ال�ش���ركات ال�صناعي���ة الفل�سطيني���ة ؛ مت العم���ل مع عدد م���ن ال�شركات
لإجناز املطلوب لهذا الربنامج .
اخلدمات الإ�ست�شارية والإدارية واملعلومات
مت تزويد م���ا يقارب � 300شركة �أردنية مبعلومات عن �شركات فل�سطينية
بالإ�ضاف���ة �إىل معلوم���ات ع���ن ال�س���وق الفل�سطين���ي و�آلي���ات اال�ست�ي�راد
والت�صدير منه و�إليه ،وتو�ضيح اتفاقية التجارة العربية احل ّرة بني الدول
العربية وبيان تف�صيالتها.
على �صعيد العالقات العامة والرتويج للمنتج الفل�سطيني :
•مت التوا�ص���ل مع  270م�ؤ�س�سة حكومية وخا�صة ودولية و�أهلية عاملة
يف املجال االقت�صادي يف االردن .
•مت تق���دمي خدمات جتارية ومعلومات ت�سويقي���ة وخدمات لوج�ستية
وجمركي���ة وقانوني���ة وحل م�شاكل على ج�سر املل���ك الكرامة للعديد
من ال�شركات.
•بل���غ ع���دد زوار مكتب عمان م���ن رجال الأعم���ال الأردنيني والعرب
خالل العام  2008ما يقارب � 400شخ�ص .
ن�شاطات �أخرى « ور�ش عمل  ،دورات  ،لقاءات �.... ،إلخ
ور�شة عمل التجارة ال�سلعية مع الأردن:
نظ���م املركز ور�ش���ة عمل حول التجارة ال�سلعية م���ع الأردن �شهدت تقدمي
عر�ض مف�صل ع���ن العالقة التجارية الفل�سطيني���ة الأردنية ،ومت خاللها
�إبراز دور بال تريد يف زيادة ال�صادرات الفل�سطينية للأردن,
دورة تدريبية يف مركز ال�صادرات الرتكي12/26 - 21
�ش���ارك ب���ال تريد يف تدري���ب متخ�ص�ص برتوي���ج ال�ص���ادرات واكت�ساب
خ�ب�رات جدي���دة يف جمال ترويج ال�ص���ادرات ،و�أقيمت خ�ل�ال التدريب
عالق���ات ممتازة م���ع مندوبي مراكز تروي���ج ال�ص���ادرات امل�شاركة،ومع
املركز الرتكي لرتويج ال�صادرات.
م�شروع التناف�سية الت�صديرية:
مت تنفيذ هذا امل�شروع برعاية م�ؤ�س�سة  Portland Trustوبالتعاون
م���ع احتاد ال�صناع���ات الفل�سطينية و�شركة ا�ست�شاري���ة  ،و مت اختيار 35
�شرك���ة من قطاعات خمتلف���ة وعمل درا�سة مهنية وفني���ة لهذه ال�شركات
لت�شخي�ص نقاط ال�ضعف والقوة والتو�صيات �أي�ضا.
م�شروع �إنتاجنا
�شارك بال تريد يف الإ�شراف على تنفيذ امل�شروع والذي نفذته �شركة حلول
التنمي���ة الإدارة ،من خالل فريق العمل الذي قاد امل�شروع باال�شرتاك مع
عدد من امل�ؤ�س�س���ات ذات العالقة  ،وهدف امل�شروع» �إىل تقوية ال�شركات
الفل�سطيني���ة ال�صغ�ي�رة و متو�سطة احلجم وم�ساندته���ا لزيادة ح�صتها
يف ال�س���وق املحلي» من خ�ل�ال تعزيز نظ���ره امل�ستهل���ك الفل�سطيني جتاه
املنتج���ات الفل�سطينية حي���ث مت اختيار 45منتوجا م���ن � 15شركة رائدة

جانب من ور�شة عمل لقطاع ال�صناعات الغذائية

يف خمتل���ف قطاعات املنتج���ات اال�ستهالكية لرتويجه���ا يف  45نقطة بيع
م�شاركة بامل�شروع.

االتفاقي���ة يف تطوير التج���ارة الفل�سطينية وزيادة حج���م ال�صادرات �إىل
الدول الأع�ضاء يف االتفاقية.

تنظي��م ور�ش��ة عمل بالتع��اون مع الوكال��ة الياباني��ة للتنمية
JICA

ور�شة عمل EU EXPORT HelpDesk

قام���ت ب���ال تري���د بالتعاون م���ع الوكالة الياباني���ة للتنمي���ة بتنظيم ثالث
ور�ش���ات عم���ل بهدف الرتوي���ج للمنطق���ة ال�صناعية الزراعي���ة التي من
املخط���ط بنا�ؤها يف �أريح���ا بعنوان « لق���اء امل�ستثمرين ورج���ال الأعمال
للرتويج مل�ش���روع املنطقة ال�صناعية الزراعي���ة يف �أريحا» حيث مت ترتيب
اللق���اءات يف رام اهلل و عم���ان و دب���ي وح�ضرها  128م���ن رجال الأعمال
و املهتمني.
درا�س��ة ح��ول قط��اع ال�ص��ناعات اليدوي��ة و�إمكاني��ة اقام��ة
مركز»بال كرافت» لدعم هذه ال�صناعات
ق���ام بال تري���د وبالتعاون م���ع االحتاد الع���ام لل�صناع���ات الفل�سطينيه و
ب���ورت الند تر�ست و  CHFبعمل درا�سة حتليلية حول قطاع ال�صناعات
اليدوي���ة بهدف درا�سة امكانية تطوير القطاع من خالل عمل مركز حتت
ا�سم «بال كرافت» بحيث يهدف ه���ذا املركز لتطوير ال�صناعات اليدوية
الفل�سطيني���ة من خالل تزويد ت�صميمات جدي���ده وامل�ساعدة يف الت�سويق
،وعمل عالقات ت�ساعدهم على الت�صدير �إىل اخلارج.
ور�شة عمل حول اتفاقية دول الآفتا :
قدم مركز التجارة الفل�سطيني عر�ضا عن امل�ؤ�شرات الرئي�سة حول حجم
التج���ارة و الفر�ص والإمكانيات بني فل�سطني والدول الأع�ضاء يف الآفتا.:
حي���ث ناق�شت الور�شة  -مب�ش���اركات من وزارة الزراع���ة والإدارة العامة
للجم���ارك والقطاع اخلا����ص  -اتفاقية التجارة احلرة م���ع الآفتا ( حول
ال�سل���ع ال�صناعي���ة و ال�سلع الزراعي���ة) والآليات املتاح���ة لال�ستفادة من

يف  2008/2/20مت تنظي���م ور�ش���ة عم���ل حول الت�صدير ل���دول االحتاد
الأوروب���ي «معلومات و�أدوات م�ساندة» حي���ث ا�ستهدفت الور�شة ال�شركات
امل�ص���دّرة ومدي���ري الت�صدي���ر /الت�سويق يف ال�شركات امل�ص���درة �أو التي
تن���وي الت�صدير لالحتاد الأوروبي ،بالإ�ضاف���ة �إىل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
املزودة خلدمات الت�صدير.
�ش���ارك يف الور�ش���ة �أكرث من � 30شخ�صية متثل �ش���ركات القطاع اخلا�ص
م���ن القطاعات املختلفة وممثلو االحت���ادات التخ�ص�صية وممثلو جمل�س
ال�شاحنيني الفل�سطيني ،وقدم بال تريد خالل الور�شة عر�ضا حول و�ضع و
فر����ص التجارة بني فل�سطني واالحتاد الأوروبي ،حيث قام ال�سيد �ستيفان
�سزيا�شي (خبري �سيا�سات جتارية) من مكتب االحتاد الأوروبي للم�ساعدة
الفني���ة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،بعر����ض الأداة االلكرتونية EU
 Export Help Deskاملقدمة من املفو�ضية الأوروبية مل�ساعدة
ال�ش���ركات يف الدول النامية مثل فل�سط�ي�ن يف ت�صدير منتجاتها �إىل دول
االحتاد الأوروبي.
ور�شتا عمل «املعلومات التجارية و�أهميتها»
من خ�ل�ال م�شروع تطوير خدمات الأعمال الت�سويقية وبدعم من الوكالة
الأمريكي���ة للتنمية الدولية ( )USAIDوبالتع���اون مع م�شروع تعزيز
التناف�سي���ة ( : )PED/DAIمت يف  2008/6/25تنظيم ور�شة عمل
ح���ول «املعلومات التجارية �أهميتها واخلطوات التي يجب �إتباعها ,عر�ض
بع����ض الأدوات الالزمة» يف قطاع غزة بح�ض���ور  29م�شاركا من خمتلف
القطاعات،وعق���دت ور�شة عم���ل مماثلة ومتخ�ص�صة لقط���اع الأدوية يف
 2008/7/23بح�ضور  9ممثلني عن �شركات الأدوية.
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ور�ش��ة عم��ل لقط��اع ال�ص��ناعات الغذائي��ة«Emerging
»Food and Drinks Market
م���ن خالل م�شروع تطوير خدمات الأعمال الت�سويقية و بدعم من الوكالة
الأمريكي���ة للتنمية الدولية ( )USAIDوبالتع���اون مع م�شروع تعزيز
التناف�سي���ة ( )PED/DAIنظم���ت يف  2008/8/25ور�ش���ة عم���ل
ح���ول «�أ�س���واق الأغذي���ة وامل�شروبات الواع���دة» حيث مت عر����ض التقرير
الذي يو�ضح عملية تقييم الأ�سواق الغذائية الواعدة ،وعر�ض ترتيب هذه
الأ�س���واق والعوام���ل امل�ؤثرة يف جاذبيتها مع الرتكي���ز على منطقة ال�شرق
الأو�س���ط وبالأخ�ص �س���وق دولة الإم���ارات العربية املتح���دة ،وبح�ضور 6
ممثلني عن ال�شركات امل�صدرة يف هذا املجال.
ور�ش��ة عمل لقطاع الأدوية «Major Pharmaceutical
»Markets in the Middle East
م���ن خالل م�شروع تطوير خدمات الإعمال الت�سويقية و بدعم من الوكالة
الأمريكي���ة للتنمية الدولية ( )USAIDوبالتع���اون مع م�شروع تعزيز
التناف�سية ( )PED/DAIنظمت يف  2008/8/26ور�شة عمل حول
«الأ�س���واق الدوائية الرئي�سة يف ال�ش���رق الأو�سط» حيث مت عر�ض التقرير
ال���ذي يق���دم معلومات ح���ول الأ�سواق الدوائي���ة يف ال�ش���رق الأو�سط ،مع
الرتكي���ز على �أ�سواق م�صر والأردن واململكة العربية ال�سعودية والإمارات
العربي���ة املتح���دة بح�ض���ور  8ممثل�ي�ن عن ال�ش���ركات امل�ص���درة يف هذا
املجال.
ور�ش��ة عم��ل لقط��اع الأث��اث «World Furniture
»2008 Outlook
م���ن خالل م�شروع تطوير خدمات الأعمال الت�سويقية و بدعم من الوكالة
الأمريكي���ة للتنمية الدولية ( )USAIDوبالتع���اون مع م�شروع تعزيز
التناف�سية ( )PED/DAIنظمت يف  2008/8/28ور�شة عمل حول
«نظرة على �سوق الأثاث العامل���ي – »2008وعر�ض تقرير يقدم معلومات
حول الأ�سواق الأثاث يف العامل بح�ضور  8ممثلني عن ال�شركات امل�صدرة
يف هذا املجال.

من �إ�صدارات املركز للعام
2008
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�إ�صدارات املركز
جملة التجارة الفل�سطينية
جمل���ة التج���ارة الفل�سطينية و هي جمل���ة متخ�ص�صة ب�ش����ؤون الإقت�صاد
والتجارة  ،وخالل العام  2008مت �إ�صدار ثالثة �أعداد ( الرابع واخلام�س
و ال�ساد�س) من املجلة وفق اخلطة ويف الوقت املحدد للإ�صدار  ،وتوزيعها
على معظم امل�ؤ�س�سات يف الوطن من خالل ت�سليمها باليد ،وعملت املجلة
عل���ى توثيق العالق���ة مع ال�ش���ركات الأع�ض���اء للمرك���ز وبراجمه حتقيق
التوا�صل مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الفل�سطيني و امل�ؤ�س�سات الر�سمية
و امل�ؤ�س�سات ال�شريكة واملمولة لبال تريد .و�أ�صبحت جملة التجارة �إحدى
�أهم و�سائل االت�صال بني املركز وال�شركات الأع�ضاء وامل�ؤ�س�سات الأخرى
يف الوط���ن ،و�إحدى من�ش���ورات املركز التي تزود ال�ضي���وف واملهتمني بها
.وعملي���ا فق���د مت ترخي����ص املجلة م���ن قب���ل وزارة الإعالم وف���ق قانون
املطبوعات والن�شر املعمول به  ،و�أ�صبحت �أداة ترويجية للمركز .
دليل امل�صدرين /الإ�صدار الثاين
وف���ق اخلطة املح���ددة ؛مت �إ�صدار دلي���ل امل�صدري���ن الفل�سطينيني 2009
بالتع���اون م���ع وزارة الإقت�ص���اد الوطن���ي وبدعم م���ن البن���ك الإ�سالمي
للتنمي���ة يف نهاي���ة �شه���ر  2008/11حيث �شمل الدليل م���ا يقارب 400
�شركة وم�ؤ�س�سة ذات عالق���ة بالت�صدير �أو م�ؤ�س�سات داعمة ،عالوة على
معلوم���ات رئي�سة حول فل�سط�ي�ن و اقت�صادها ،ومت جتهي���ز قر�ص مدمج
لدلي���ل امل�صدرين ليتم توزيعه مع الدليل كم���ا مت و�ضع رابط للدليل على
ال�صفحة الألكرتونية للمركز ،وبذا يكون بال تريد قد �أ�صدر ن�سختني من
دلي���ل امل�صدرين الفل�سطينيني  ،و�أ�صبح الدلي���ل مرجعا رئي�سا لل�شركات
املهتم���ة بالقطاع���ات الت�صديرية وامل�ؤ�ش���رات الرئي�سة له���ا  ،ومت توزيعه
حمليا وخارج الوطن على امل�ؤ�س�سات املهتمة ورجال الأعمال املهتمني.
�أجندة التجارة الفل�سطينية2009
مت �إع���داد �أجندة التجارة  2009و�إ�صدارها مب�ستوى عال وب�إ�ضافة نوعية
م���ن حي���ث املعلومات وامل���واد امل�ضمن���ة فيها ،وزي���ادة ن�سب���ة التوزيع يف
الداخل واخلارج والو�صول �إىل غالبي���ة امل�ؤ�س�سات ،ووزعت الأجندة على
جميع امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية وعلى امل�ؤ�س�سات الأجنبية يف فل�سطني وعلى
الغالبي���ة العظمى من ال�سف���ارات الفل�سطينية يف اخل���ارج ،وبع�ض غرف
التجارة العربية والأجنبيــة.

البيانات املالية وتقرير مدقق احل�سابات 2008
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
ال�سادة � /أع�ضاء اجلمعية العمومية

املحرتمني

مركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد)
رام اهلل -فل�سطني

مقدمة
قمن���ا بتدقي���ق البيانات املالية املرفقة ملركز التج���ارة الفل�سطيني (بال تريد) ،والتي تتكون من بيان املوقف املايل كم���ا يف  31دي�سمرب  2008وكل من بيان
الن�شاطات وبيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ ،وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة و�إي�ضاحات تف�سريية �أخرى.

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية
�إن الإدارة م�س�ؤول���ة ع���ن �إعداد ه���ذه البيانات املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالي���ة .وت�شمل هذه امل�س�ؤولية ت�صميم ،تطبيق
واالحتف���اظ برقاب���ة داخلية لغر����ض �إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادل���ة خالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كانت نا�شئ���ة عن احتيال �أو عن خط�أ،
وت�شمل م�س�ؤولية الإدارة كذلك اختيار و�إتباع �سيا�سات حما�سبية منا�سبة والقيام بتقديرات حما�سبية معقولة ح�سب الظروف.

م�س�ؤولية مدقق احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتن���ا ه���ي �إب���داء ال���ر�أي حول ه���ذه البيانات ا�ستن���ادا �إىل تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقن���ا وفقا للمعاي�ي�ر الدولية للتدقيق ،وتتطلب تل���ك املعايري �أن
نتقي���د مبتطلب���ات قواعد ال�سلوك املهني و�أن نقوم بتخطي���ط و�إجراء التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كان���ت البيانات املالية خالية من �أخطاء
جوهرية.
يت�ضمن التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على ب ّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�صاحات يف البيانات املالية .ت�ستند الإجراءات املختارة �إىل تقدير مدقق
احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية� ،سواء كانت نا�شئة عن احتيال �أو عن خط�أ .وعند القيام بتقييم تلك املخاطر،
ي�أخذ مدقق احل�سابات يف االعتبار �إجراءات الرقابة الداخلية للمركز واملتعلقة بالإعداد والعر�ض العادل للبيانات املالية ،وذلك لغر�ض ت�صميم �إجراءات
التدقي���ق املنا�سب���ة ح�سب الظروف ،ولي����س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقاب���ة الداخلية لدى املركز .يت�ضمن التدقيق كذل���ك تقييم مالئمة ال�سيا�سات
املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم العر�ض الإجمايل للبيانات املالية.
نعتقد �أن ب ّينات التدقيق الثبوتية التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر �أ�سا�سا لر�أينا حول التدقيق.

الر�أي
يف ر�أين���ا� ،إن البيان���ات املالية تظهر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،املوقف املايل ملركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد) كما يف  31دي�سمرب
 2008و�أدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

رام اهلل  :يف  17فرباير 2009
�سابا و�شركاهم
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مركز التجارة الفل�سطيني « بال تريد»
بيان املركز املايل
كما يف  31دي�سمرب 2008
 31دي�سمرب 2008

 31دي�سمرب 2007

املوجودات:
املوجودات املتداولة:
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
مدينون خمتلفون
�سلف مدينة
�إيجارات مدفوعة مقدما
جمموع املوجودات املتداولة

687.946
169.734
239.933
4.680
1.102.293

263.731
362.634
52.487
-678.852

الأر�ض
املوجودات الثابتة  -بال�صايف

122.085
192.578

122.085
136.760

314.663

258.845

1.416.956

937.697

جمموع املوجودات
املطلوبات و�صايف املوجودات:
املطلوبات املتداولة:
ح�سابات بنكية دائنة
دائنون خمتلفون
�إيرادات غري م�ستحقة
�إيرادات م�ؤجلة
جمموع املطلوبات املتداولة

18.696
332.438
20.170
572.360
943.664

52.637
199.798
-()16.602
235.833

خم�ص�ص نهاية اخلدمة

198.455

144.788

�صايف املوجودات
�صايف املوجودات غري املقيدة
�صايف املوجودات املقيدة م�ؤقتا
جمموع �صايف املوجودات
جمموع املطلوبات و�صايف املوجودات

233.578
41.259
274.837
1.416.956

468.105
88.971
557.076
937.697

ال ـت ـقــري ـ ـ ـ ــر الــ�سـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــوي 2 0 0 8
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مركز التجارة الفل�سطيني « بال تريد»
بيان الن�شاطات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
 31دي�سمرب 2008

 31دي�سمرب 2007

املقبو�ضات:
�إيرادات من املمولني
ا�شرتاكات الأع�ضاء
خدمات ور�سوم ا�شرتاك
�إيرادات �أخرى
جمموع املقبو�ضات

1.884.242
65.630
318.600
242.762
2.511.234

امل�صروفات:
ترويج التجارة
ت�سهيل التجارة
م�صاريف �إدارية ونفقات �أخرى
ال�سيا�سات التجارية
م�صاريف الأع�ضاء
املعلومات التجارية
جمموع امل�صروفات

415.098
1.033.831
486.024
655.349
66.115
28.673
2.685.090

430.415
1.283.133
384.567
229.260
39.338
191.119
2.557.832

(النق�ص) الزيادة يف �صايف املوجودات

()173.856

87.824

�صايف املوجودات يف بداية ال�سنة

557.076

419.058

�صايف التعديالت على ر�صيد بداية ال�سنة

()108.383

50.194

�صايف املوجودات يف نهاية ال�سنة

274.837

557.076

30

1.931.361
55.898
440.037
218.360
2.645.656

جانب من �إفتتاح دولة رئي�س الوزراء د� .سالم فيا�ض ملعر�ض فل�سطني خالل م�ؤمتر الإ�ستثمار  -بيت حلم

جانب من احل�ضور  -م�ؤمتر احلوار الوطني الإقت�صادي الثالث 2008

ال ـت ـقــري ـ ـ ـ ــر الــ�سـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــوي 2 0 0 8
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�إفتتاح معر�ض اك�سبوتك 2008

معر�ض اك�سبوتك  - 2008غزة
32

جانب من جناح فل�سطني يف معر�ض ( حالل الدويل)  - 2008ماليزيا
ال ـت ـقــري ـ ـ ـ ــر الــ�سـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــوي 2 0 0 8
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palestine Trade Center ( PalTrade)
Statement of Activities

For the Year Ended December 31, 2008
Year Ended

Year Ended

2008

2007

USD

USD

Grants and Revenues:
Revenues from Donors

1,884,242

1,931,361

Membership Fees

65,630

55,898

Services and Participation Fees

318,600

440,037

Other Revenues

242,762

218,360

Total Grants and Revenues

2,511,234

2,645,656

Net Assets Released From Restriction

--

--

Total Revenues, Gains and Other Supports

2,511,234

2,645,656

Trade Promotion

415,098

430,415

Trade Development

1,033,831

1,283,133

Administration and Finance

486,024

384,567

Trade Policy

655,349

229,260

Membership

66,115

39,338

Trade Information

28,673

191,119

Total Expenses

2,685,090

2,557,832

Net (Decrease) Increase in Net Assets

(173,856)

87,824

Net Assets at Beginning of the Year,

557,076

419,058

Net Adjustment to Net Assets at Beginning of the Year

(108,383)

50,194

Net Assets at End of The Year

274,837

557,076

Expenses:

A N N U A L REPO RT 2008
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Palestine Trade Center (PalTrade)
Statement of Financial Position
As of December 31, 2008
December31,2008

December31,2007

USD

USD

Assets:
Current Assets:
Cash on Hand and at Banks

687,946

263,731

Accounts Receivable

169,734

362,634

Advances

239,933

52,487

Prepaid Rent

4,680

Total Current Assets

--

1,102,293

678,852

Property, Plant & Equipment:
Land

122,085

122,085

Furniture and Equipment - Net

192,578

136,760

314,663

258,845

1,416,956

937,697

Banks’ Overdraft

18,696

52,637

Accounts Payable and Accruals

332,438

199,798

Total Assets
Liabilities and Net Assets
Current Liabilities:

Unearned Revenue
Deferred Revenue
Total Current Liabilities
Provision for Employees’ Indemnity

20,170
572,360

-(16,602)

943,664

235,833

198,455

144,788

Unrestricted Net Assets

233,578

468,105

Temporarily Restricted Net Assets

41,259

88,971

Net Assets:

Total Net Assets
Total Liabilities and Net Assets
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274,837
1,416,956

557,076
937,697

Independent Auditor’s Report

To the General Assembly

Palestine Trade Center (PalTrade)
Ramallah - Palestine

Report On The Financial Statements
We have audited the accompanying financial statements of Palestine Trade Center (PalTrade), which comprise of the statement of financial position as at 31 December 2008, and the statement of activities and the
statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other
explanatory notes.

Management’s responsibility for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with relevant International Financial Reporting Standards. This responsibility includes: designing,
implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying
appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply
with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment
of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making
those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Center›s preparation and fair
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Center›s internal
control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of
the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of PalTrade as at
31 December 2008, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance
with relevant International Financial Reporting Standards.
Ramallah: Saba & Co
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FINANCIAL STATEMENTS AND INDEPENdenT
AUDITOR’S REPORT

Tools to be used”. The workshop was attended by
29 participants from various sectors. A similar but
specialized workshop was organized on 23 July
2008 for the pharmaceutical sector attended by
nine participants representing the pharmaceutical
firms.
Workshop for the Food Sector “Emerging
Foods and Drinks Market”

Through the Marketing Services Development
project funded by USAID and implemented in
cooperation with PED/DAI, PalTrade organized
a workshop on 25 August 2008 entitled “Emerging Foods and Drinks Market”. The workshop
discussed a report on the evaluation process of
emerging food markets and ranking of these markets and factors affecting their attractiveness. The
discussion focused on the Mediterranean region
especially on the United Arab Emirates. The workshop was attended by six participants representing
food exporting firms.
Workshop for the Pharmaceutical Sector “Major Pharmaceutical Markets in the Middle
East”

Through the Marketing Services Development
project funded by USAID and implemented in
cooperation with PED/DAI, PalTrade organized
a workshop on 28 August 2008 entitled “Major
Pharmaceutical Markets in the Middle East”. The
workshop discussed a report on pharmaceutical
markets in the Middle East with special focus on
Egypt, Jordan, Saudi Arabia and the United Arab
Emirates. The workshop was attended by eight
participants representing pharmaceutical exporting firms.
Workshop for the Furniture Sector “World
Furniture Outlook 2008”

Through the Marketing Services Development
project funded by USAID and implemented in
cooperation with PED/DAI, PalTrade organized a
workshop on 28 August 2008 entitled “World Furniture Outlook 2008”. The workshop discussed a
report on the furniture markets in the world and
was attended by eight participants representing
furniture exporting firms.

Paltrade’s Publications
PalTrade Trade Magazine

Trade Magazine is a specialized magazine in economy and trade affairs. In 2008, three issues were
published (4, 5 and 6) in accordance with the set
plan and time and were distributed by hand to most
of the concerned organizations and member firms.
The magazine aims at consolidating PalTrade’s relations with members and communicating with the
Palestinian private sector, governmental organizations and partners organizations funding PalTrade.
Trade Magazine has become one of the most important communication means between PalTrade
and members and an important source of trade
information for interested people. The Magazine
was licensed by the Ministry of Information and
has become a promotion tool for PalTrade.
Exporters Directory -2009

According to the set plan, the second Palestinian
Exporters Directory (2009 was issued at the end of
November 2008 in cooperation with the Ministry
of National Economy and
with the support of the Islamic Bank for Development. The Directory included 400 export businesses and firms and information on Palestine and
the Palestinian economy and was posted on PalTrade’s website on a special link. A CD was also
prepared and distributed with the Directory. This
Directory has become a key reference for the export oriented firms and interested businessmen.
Palestinian Trade Agenda 2008

PalTrade issued Palestinian Trade Agenda 2008,
which was very well prepared and included quality information and materials. The agenda was increasingly distributed to relevant businesses, firms
and foreign organizations in Palestine as well as on
the majority of the Palestinian embassies abroad
and on certain Arab and foreign chambers of commerce.

(Paltrade’s Publications)
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Other Activities-Workshops
,Training Courses and meetings……..

Commodity Trade Workshop with Jordan
PalTrade organized a workshop on commodity
trade with Jordan. The workshop discussed the
Palestinian-Jordanian trade relations and highlighted the role of PalTrade in increasing the Palestinian exports to Jordan.
A Training Session in the Turkish Export Center 21-26 December

PalTrade participated in training advanced cadres
on export promotion, which provided the participants with new experiences in this field. On the
edge of training, PalTrade established excellent
relations with the Turkish Export Promotion Center and the participating representatives of trade
promotion centers as well.
Export Competitiveness Project

This project was implemented under the sponsorship of Portland Trust in cooperation with the Palestinian Federation of Industries and a consulting
company. The project has selected 35 firms from
various sectors and a professional study has been
conducted on these firms to find out their strengths
and weaknesses and was concluded by a number
of recommendations.
Intajuna Project

PalTrade participated in the supervision on the
implementation of Intajuna Project, which was
implemented by the Solutions for Development
Consulting Company through the work team
that led the project in participation with a number
of relevant organizations. The project aimed to
strengthen and help the small and Medium Palestinian companies to increase its local market share
through enhancing the Palestinian consumers
perceptions toward locally produced products,45
different products from 15 Palestinian companies
were selected representing different producing
sectors to be promoted though 45 points of sale.
Organizing workshops in cooperation with the
Japanese Agency for Development (JICA)

PalTrade in cooperation with JICA organized three
workshops entitled “Investors and Businessmen
Meeting for Promoting the Agro Industrial Park
in Jericho”. The meetings were held in Ramallah,
Amman and Dubai in the presence of 128 busi-
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nessmen and interested institutions.

A Study on Handicrafts and Establishment of a
“Pal Crafts” Center ,November 2008
PalTrade in cooperation with the Palestinian Federation of Industries, Portland Trust and CHF conducted an analytical study on handicrafts aiming
at examining the potentials for developing this
sector through establishing a “Pal Crafts” center.
The aim of this Center is to develop Palestinian
handicrafts, provide new designs, assist in marketing and build relations for overseas export.
Workshop on EFTA Agreement

PalTrade held a workshop for the discussion of
the main indicators on volume, opportunities and
potentials of trade between Palestine and EFTA
member countries. The workshop in participation
of the Ministry of Agriculture, the General Directorate of Customs and the private sector discussed
the Free Trade Agreement with the EFTA (on
industrial and agricultural commodities) and the
available mechanisms to benefit from the Agreement in developing the Palestinian trade and increase the volume of exports to EFTA countries.
EU Export Help Desk

On 20 February 2008, PalTrade organized a workshop on export to the EU countries entitled “EU
Export Helpdesk”. The workshop targeted export
managers in export firms or firms that have the intention to export to the EU in addition to the firms
and businesses that provide export services.
The workshop was attended by 30 participants
representing the different private sectors and representatives of relevant federations and Palestinian
Shippers Council. PalTrade gave a presentation on
trade opportunities between Palestine and the EU.
On the other hand, the Mr. Stephan Szepesi trade
policy expert at the EU Office for Technical Assistance in the West Bank and Gaza Strip spoke
about the EU Export Help Desk offered by the European Commission to help firms in the developing countries such as Palestine in exporting their
products to the EU countries.
Two Workshops on Trade Information Importance, Steps and Tools

Through the Marketing Services Development
project funded by USAID and implemented in
cooperation with PED/DAI, PalTrade organized a
workshop in Gaza on 25 June 2008 entitled “Trade
Information, Importance, Steps to be followed and

•

Participating in a number of workshops and
holding numerous meetings with firms operating in the sector, foremost of them is the
Palestinian Oil Council and Ministry of Agriculture;

•

Holding a meeting for the financial managers
of the four partners for discussing the problems facing them and discussing the forms
used for preparation of financial reports;

•

Holding two meetings with firms of olive oil
packaging and marketing for the discussion of
the project activities in general and activities
implemented by PalTrade in particular.

Olive Festival and Olive Products Exhibition

In cooperation with Salfeet governorate, PalTrade
organized Olive Festival and Olive Products Exhibition to promote the olive products and Palestinian olive oil. The festival included a show for heritage products related to olive and olive products.
Six firms beneficiaries from the Olive Oil Export
Promotion Project and 19 cooperatives and women organizations participated in the exhibition.

Amman Office

Services for Palestinian Firms
•

•

•

•

Provided trade and marketing services for 26
Palestinian firms including the following sectors: stone and marble, protection doors, solar
heaters, glass and mirrors, chemicals, general
trade, food industries and olive oil by finding agents for them in Jordan and other Arab
countries.
Assisted a number of firms in exploring export
opportunities for their products in the Jordanian market. Amman Office provides consulting, administrative, marketing, legal, promotion and customs services for these firms.
Provided the Palestinian Oil Council with a
number of trade opportunities in Jordan and
Saudi Arabia aiming at importing Palestinian
olive oil.
Provided the Palestinian Leather Industries
federation with numerous trade opportunities
and lists of Jordanian and Arab importers to
import Palestinian shoes.

Studies and Researches

on field visits to the governmental and private
parties representing this sector, importers and
wholesale dealers with the aim to organize a
trade mission to Jordan.
•

A report on developments of laws related to
dairy products

•

A report on Jordanian olive oil sector

•

A report on Trade exchange between Jordan
and Palestine 1994-2007

•

A study on Trade exchange between Jordan
and Palestine by sector and product 20032007

•

A study on Halawah and Tahinah in Jordanian
market

•

A report on Algeria’s foreign trade

Within the framework of joint cooperation agreement between PalTrade and the Jordanian Coding
Authority, 56 Palestinian products have been registered and five Palestinian firms given barcodes.
Jordan Market Access Program

To have access to Jordan market and other Arab
markets, PalTrade Amman Office worked with
two Palestinian industrial firms to achieve the requirements of this program.
Consultative, Administrative and Information
Services

The Office provided around 300 Jordanian firms
with information about Palestinian firms, market,
mechanisms of export and import, etc, in addition
to giving clarifications on the Arab Free Trade
Agreement among Arab countries.
Public Relations and Palestinian Products Promotion
•

Communicated with 270 governmental, private, civil and international organizations
working in the economic field in Jordan.

•

Provided trade services, marketing information, logistic, legal and customs services and
solved numerous problems confronted by Palestinian firms on Al-Karamah Bridge.

•

Around 400 Jordanian and Arab businessmen
visited PalTrade’s Amman Office.

Amman Office conducted the following:
•

A study on the Jordanian shoes market based

A N N U A L REPO RT 2008
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•

Building the capacities of exporters to improve their marketing experiences and individual strategies;

•

Organizing exhibitions and trade missions;

In 2008, PalTrade started the implementation of
the Palestinian Olive Oil Export Promotion Project funded by the French Agency for Development
(AFD) through focusing on quality improvement
and export operation development. The project is
implemented in participation with the Palestinian Farmers Union, Palestinian Specifications and
Standards Institute and the Palestinian Food Industries Federation.

•

Identification of experimental export projects;

vidual firms operating in olive oil packaging
and marketing.

Olive Oil Export Promotion Project

The following have been achieved:
•

Setting up the work plan and budget of the
project’s four components;

•

Signing memoranda of understanding with the
three partners;

•

First: Developing and supporting the productivity
of olive oil producing cooperatives

Launching the project in a ceremony attended
by 130 representatives from the local and

•

Second: Monitoring local quality and specifications

international organizations, farmers, firms and
interested experts;

•

Third: Certificates of quality and food safety for
olive oil presses

Participation in a two-week training in Montpellier – France on Geographical Indications,

•

Preparation of criteria for beneficiaries’ selection (farmers, cooperatives, oil presses and
packaging firms);

•

Preparation of terms of reference for the local and international experts who will be contracted during the project implementation;

•

Preparation of terms of reference for the consulting firm that will assist in supporting the
project in the targeted markets;

The project focuses on four main fields:

Fourth: Export and promotion strategies

PalTrade takes over the following tasks and responsibilities:
•

Supervision on market studies conducted on
targeted markets;

•

Setting up marketing strategies for exporters;

Olive Festival and Olive Products Exhibition

(General assembly meeting)

discussed with the olive oil export firms in a
special meeting.

Trade Missions

A. Trade Mission to the United Kingdom: PalTrade organized a trade mission to London
during the period 5-9 March 2008 with the
participation of four firms operating in olive
oil packaging and export.
B. Trade Mission to Saudi Arabia: PalTrade organized a trade mission to promote the Palestinian olive oil in the Saudi markets during
the period 20 March to 2 April 2008 with the
participation of three firms operating in olive
oil packaging and export. It is worth noting
that the mission, which visited Riyadh, Jeddah
and Damam, was organized in arrangement
with the Palestinian Embassy to Saudi Arabia,
Saudi Council of Chambers of Commerce and
Industry.
Training

A. A Training Session in Marketing and Export
Procedures: A three-day training entitled
“Marketing and export Procedures” was held
in Ramallah by a training firm “Dimensions”.
Four oil olive firms participated in the training
and expressed their interest in attending such
trainings in the future due to the benefit they
gained.
B. A Training Session in Olive Oil Packaging:

Two-day training on olive oil packaging was
implemented on 27-28 March 2008. A number
of firms operating in olive oil production and
marketing participated in this training.
C. Quality and System Application Program
ISOO22000 & HACCP: This program came
within the components of the olive oil export
development project. The program was implemented in cooperation with the Food Industries Federation in five Palestinian firms operating in the field of olive oil packaging and
marketing to qualify them to obtain certificates
compatible with the international systems of
food quality and safety through identification
with ISOO22000 & HACCP systems requirements. Two firms obtained ISOO22000.
D. Developing the supply chain :
Experts in charge of the project visited Palestine during the period 9 to 13 March 2008 to
discuss the first phase of the project and submit the proposed plan of technical intervention
for the project second phase and discuss the
plan with the firms to ensure the compatibility of the technical interventions with the requirements of firms operating in the olive oil
sector. PalTrade invited the firms operating in
the olive oil field in addition to a number of
cooperatives, olive presses and farmers for a
meeting with the experts. PalTrade also organized meetings between the experts and indiA N N U A L REPO RT 2008
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General Assembly Members by
Governorate

General Assembly Meeting on 29 March 2008
PalTrade’s general assembly meeting was held on
29 March 2008 in Intercontinental Hotel in Jericho in the presence of 156 member firms out of
205 eligible firms. The meeting was attended by
the Ministry of Interior General Director, and the
Ministry of National Economy General Director.
The invitations were sent to the members while the
meeting’s documents and the annual report were
given by hand. The meeting took place according
to the prepared agenda and plan. At the request
of the general assembly, the article related to the
number of the Board of Directors was amended by
adding three members (12 members instead of 9).
Also, a new article was added to the bylaws concerning PalTrade’s objectives and activities. This
article states that PalTrade shall have the right to
issue and print publications and periodicals such
as the Trade Magazine. At the end of the meeting
a new Board of Directors was elected .
22

Issuing membership certificates and cards 2008
for the members

Olive Oil Sector Activities
Market Studies

Within the framework of preparations to delegate
twp trade missions to the United Kingdom and
Saudi Arabia for marketing Palestinian olive oil,
two market studies have been prepared to assess
the targeted two markets:
A. The United Kingdom Market: This study was
prepared on basis of a field visit to the United
Kingdom. The results of the study was then
presented and discussed with the olive oil
packaging and export firms in a special meeting.
B. Saudi Arabic Market: This study was prepared
on basis of a field visit to Saudi Arabia. The
results of the study was then presented and

Expo Tech Exhibition: www.expotech.ps
National Economic Dialogue Program: www.
nedp.ps

Fifth: Membership Activities
The great success achieved by PalTrade during
the past years and the increasing knowledge about
PalTrade’s activities and achievements among interested people and local and foreign firms and
businesses has encouraged many firms and businesses to join PalTrade’s membership. As a national center for trade development and promotion
and due to its interaction with relevant Palestinian
organizations, civil, governmental and private sector, PalTrade gained a good position and reputation in the circles of trade businesses and firms. In
this context, the Membership Department played a
key and effective role in communicating with the
business community and Palestinian member and
non-member firms.
General Assembly Members by Economic
Activity
Total: 327 members

Membership Department Activities
First: Membership Related Activities
By the end of 2008, the number of PalTrade’s
member reached 327 firms and businesses representing a variety of production and economic sec-

tors distributed all over the Palestinian governorates.
A. Membership Fees
According to principles and PalTrade’s Bylaws,
the member firm has to pay an annual subscription
fee. In 2008, 170 members paid their due fees.
B. New Member Firms
In 2008, PalTrade witnessed the largest number of
new members, which amounted to 56 firms and
businesses representing different economic activities and sectors.
Continuous follow up and visits to members:
Within the framework of communication, the Department provided member firms and other firms
with information on PalTrade’s activities.
The Fiscal year for the member companies has
been identified to start on the 1st of January and to
end on the 31st of December as per the Board of
Director’s resolution.
Members’ Meetings
Within the framework of communication between
PalTrade (Board of Directors and technical departments) and member firms and to get acquainted with the members and their observations and
views, PalTrade held “consultative meetings” to
seek the opinions of the general assembly members regarding PalTrade’s 2008 plan and 20082010 strategy. The following meetings were held
in the presence of PalTrade’s general assembly
members, Board of Directors and staff.
•

Ramallah meeting held on 1 March 2008 in
Grand Park Hotel and attended by the general
assembly members from Ramallah, Al-Bireh
and Jerusalem in the presence of 40 firms.

•

Bethlehem meeting held on 8 March 2008 in
Inter Continental Hotel and attended by the
general assembly members from Hebron and
Bethlehem governorates in the presence of 80
firms.

•

Gaza meeting held on 11 March 2008 in Roots
Hall and attended by 35 general assembly
members from Gaza Strip.

•

Nablus meeting held on 15 March 2008 in
Salim Afandi Hall and attended by 35 general assembly members from Nablus, Jenin,
Tulkarem and Qalqilia governorates.
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sector requirements under the current political
situation.
3. Organizing imports for the benefit of Palestinian producer and consumer
4. Duplication of Authority Effect on the Private
Sector
5. Legal Framework for the Registration of Immovable Property (Land)
6. Legal framework regulating the Palestinian
economy
7. The Private sector perspective to cope with
the current Economic Crisis in Gaza Strip.
At the end of the conference, the attitudes and recommendations of the private sector were finalized
on basic issues reflecting the joint agenda agreed
upon with the ministerial committee. The agenda
focused on developing the laws and legislation related to the economic process, planning and management and reform and development of services
and the Israeli impediments to the Palestinian
economy as well. The conference also laid down a
draft of the support technical unit to follow up the
conference outcomes. Recently, a full report has
been issued on the conference and distributed on
the relevant parties.
Identification of needs and priorities of private
sector in Gaza Strip to exit the current crisis and
set up a strategic plan to revitalize it under the deteriorating circumstances (September 2008)
The plan sought to set up a joint perspective to
develop strategies and priorities of the private sector in Gaza Strip through studying different scenarios and selecting the most suitable one and then
build up the appropriate strategies – identification
of priorities and needs to revitalize Gaza private
sector- and develop the mechanisms required to
implement these visions through specific projects
and activities.
The strategic plan was prepared by holding a discussion meeting attended by more than 80 participants from the private sector in Gaza Strip and
relevant federations and was funded by Friedrich
Ebert.

Fourth: Trade Information Activities
PalTrade developed trade information services including trade information reports on targeted export markets and trade information dissemination
20

workshops.

Trade Information Reports Services
Trade Information Report for a Specific Country
This report has been provided for three firms. It included general information (population, GDP, currency, most important cities, languages used, etc.),
most exported/imported 10 products with names
of exporting/importing countries, trade movement
with Palestine, Palestinian products with export
potentials, trade agreements of the country with
Palestine and contact information.
Trade Information Report for a Specific Product

This report has been provided for four firms. It
included information on more than 10 importing/
exporting countries for the Palestinian exported/
imported products, Palestinian products with export potentials, and a list of the product related international organizations/societies.
Trade Information Report for a Specific Product in a Specific Market

This report has been provided for 19 firms. It included general information (population, GDP, currency, most important cities, languages used, etc.),
names of most exporting/importing countries of
a specific product for a specific country, trade
movement of a specific product with Palestine,
trade agreements of the country with Palestine
(controls, taxes and duties, import requirements,
specific standards and specifications for the product in the country), names of importing firms (if
available), a list of product promotion exhibitions
in the country and contact information.
Programs and Websites

Through the Marketing Services Development
project funded by USAID and implemented in cooperation with PED/DAI, a software (CRM) has
been developed to computerize PalTrade’s services and works, improve its performance and facilitate data collection. PED/DAI contracted with
the implementing firm to develop a system for the
management of PalTrade’s services and relation
with member firms, businesses and customers.
Updating and posting of trade information and
PalTrade’s activities and events on PalTrade’s
website: www.paltrade.org
BUILDEX Exhibition: www.buildex.ps

H.E. Dr. Salam Fayyad in the opening of the NEDP III Conference

•

Commercial Crossings Database

To maintain and update commercial crossings’
data, facilitate access to them and obtain periodical
reports on the daily movement of trade, a database
has been established for the commercial crossings in each of Gaza and the West Bank. Moreover, this database has been posted on PalTrade’s
website to enable interested people to download
daily, weekly, bimonthly or monthly reports and
to learn about the situation of each of the crossings (opened/closed). The database has been also
expanded to include as many data as possible.
Trade Facilitation Project via Border Crossings
(Rafah – Al Karamah Bridge) in Cooperation
with the Palestinian Shippers Council

Funded by the European Union and in partnership
with the Palestinian Shippers Council , the project
agreement has been signed. This agreement aimed
at integrating the Palestinian businessmen within
the World Trade Organization by ensuring alternative trade routes and crossings and developing the
trade crossings toward the regional markets so as
to diversify markets accessible to Palestinian trade
at law forwarding costs, which in its turn will increase the Palestinian trade competitiveness. In
this regard, a field survey has been conducted on a
sample of 160 firms from Jordan and Egypt and 70
firms from the West Bank and Gaza Strip working

in the field of export/import and using the crossing
borders. Based on the findings of the survey conducted in Palestine, Jordan and Egypt and meetings held with export/import relevant parties, a
detailed directory has been prepared on export/import procedures. This manual has become a main
reference for the Palestinian exporters/importers
so as to keep in line with any developments.
Third National Economic Dialogue Program
(NEDP III), July – October 2008

Under the patronage of H.E. Prime Minister Dr.
Salam Fayyad and in the presence of more than
500 persons representing the public and private
sectors. and with a fund from the Swedish International Development Agency (SIDA) and Portland
Trust, PalTrade, under the umbrella of the Private
Sector Coordinating Council -PSCC, held the
Third National Economic Dialogue Conference
NEDP III on 5 October 2008 The conference was
held within a joint framework to unify efforts and
integration between the public and private sectors,
realize economic revitalization and enhance requirements of economic and social sustainable development. During the conference, seven working
papers have been submitted and discussed. The
papers submitted focused on the following topics:
1. Public Private Partnership
2. Israeli impediments versus Palestinian private
A N N U A L REPO RT 2008
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Third: Trade Policy Activities

Commercial Crossings Monitoring and Reporting Project – Cargo Movement and Access
Funded by Norwegian Consultant Trust Bank
and Supervised by the World Bank
•

Commercial Crossings in Gaza Strip

This project aimed at monitoring the movement of
commercial crossings with Gaza Strip analyze data
related to trade movement on terminals and its impact on the private sector in Gaza and monitor the
basic foodstuff movement (flour, rice, sugar and
oil) and storage in quantity and days. Moreover,
the program studied all the export sectors and
most important importing sectors affected by the
crossings closure. It also issues English and Arabic monthly reports on the trade movement on the
different commercial crossings in addition to different reports of the commercial crossings movement for a number of international and national
organizations. The program conducted specialized
studies on the planned and actual demands of the
export sectors. After one year of crossings closure,
the program prepared a detailed report on the siege
impact on Gaza Strip and held a workshop for the
discussion of the trade movement indicators and
the situation in Gaza Strip under siege. Additionally, an analytical and detailed study was prepared

(NEDP III Conference 2008)
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in cooperation with the Businessmen Association,
Gaza Chamber of Commerce and the Palestinian
Forwarders Council on the withheld containers in
the Israeli ports and warehouses.
•

Commercial Crossings in the West Bank

Through this program, PalTrade monitors and follows up the daily trade movement on the commercial crossings (Tarqumia, Taybeh, Jalamah and Beitunia) in the presence of field researchers. It also
coordinates through relevant governmental parties (Ministry of National Economy and Customs
Department) monthly field visits to the crossings
and registers the changes, procedures and performance on them. PalTrade also visits the firms that
use the commercial crossings to find out the most
important indicators of trade movement. It also
issues monthly terminal reports and collects data
related to volume of Palestinian foreign trade from
the Ministry of Finance/Customs Department and
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) to
prepare a monthly report on the Palestinian export
and import volume.
Utilizing the studies and field visits conducted on
the firms and crossings and analyzing data related
to the trade movement on them, PalTrade prepared
an exploratory report on the commercial crossings
in the West Bank.

Food Sector worksho

cialized in strategic and applied marketing have
been developed. Trainings targeted more than 49
participants from the West Bank and more than 70
from the Gaza Strip received remarkable acceptance and was extremely successful.
Market Share Studies Program

In cooperation with an international expert; PalTrade built and adopted a methodology to conduct
Market share studies. The methodology addresses
the size of the markets, the share of the Palestinian
firms in these markets in addition to the analysis
of the challenges and opportunities of every sector through analyzing the available data from various sources and the information and data obtained
by conducting market surveys filled out by the
producers, importers/distributors and retailers in
every sector/ sub sector. Based on this information, each study resulted in conclusions and recommendations of different interventions required
to develop the businesses of each studied sector.
Through the Market Share assessments Program
and in cooperation with the working groups formulated for each sector, PalTrade successfully
conducted five market share assessments for Dairy,

furniture, shoes, wearing appeal and printing sectors/ sub sectors. Five dissemination workshops
have been conducted for the sectors’ representatives and concerned parties, which included more
than 155 participants. The program concluded
strategic recommendation aiming at developing
the surveyed sectors.
Job Creation Opportunities for New Graduates
Program (Phase 2)

PalTrade, in cooperation with the Palestinian Enterprise Development (PED) funded by the USAID
and implemented by DAI, implemented a job creation program for new graduates. The program
aimed at increasing the efficiency and effectiveness of 60 new graduates in Business Administration, Marketing and Sales from all the West Bank
governorates. After receiving special training, the
first employment generation meeting was held in
the presence of 30 firms and 60 graduates. The
second employment meeting (for Hebron graduates and firms) was held in coordination with five
Palestinian specialized unions and in participation
of around 20 businesses and 90 graduates. The
program resulted in employing 40 graduates.
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cessories businessmen and firms, PalTrade organized a visit for 18 Palestinian business men and
women from Hebron and Bethlehem working in
the field of jewelry and accessories to Jovella exhibition on 2 July 2008.

A Visit to Hotex Exhibition on 25 November
2008
This activity was held in cooperation with the Arab
Hotels Association and targeted the tourism and
catering sector to learn about the developments
in tourism hotels such as furniture and equipment
in addition to tourist places. The visit attracted 35
participants representing hotels owners and furniture manufacturers from Bethlehem, Beit Jala,
Beit Sahur, Jerusalem, Nablus and Ramallah.
Trade Development Projects and Programs

Marketing Services Development Project (MSD)
Within the framework of activities aiming at developing and promoting the Palestinian exports,
PalTrade in cooperation with the Palestinian Enterprise Development (PED) funded by the US
Agency for International Development (USAID)
and implemented by DAI, completed the Marketing Services Development Project in September
2008. This project aimed at developing PalTrade
services including developing and promoting exports, developing marketing services in the local
market and studying and assessing the market
share of 5 productive sectors/subsectors in the local market in addition to promoting and enhancing
exports by providing firms and businesses with
trade information, leaflets and required training
related to targeted export markets.
During the project duration, PalTrade launched a
number of developmental programs in line with
the needs and directions of the Palestinian businesses included within marketing development
services, trade information services, training services and market share assessments for the local
productive sectors.
To identify the developmental needs of the Palestinian firms, PalTrade conducted a comprehensive
field needs assessment survey included 140 Palestinian firms and businesses in the West Bank and
Gaza Strip. Based on the findings of the survey,
PalTrade identified the services to be provided in
each program.
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Marketing Businesses Services Development
Program
This program aimed at providing assistance to the
Palestinian firms to develop their marketing capacities through the businesses development services
based on the field needs assessment survey. The
program started by identifying and selecting the
consulting qualified firms that will provide services
needed by the Palestinian firms. These consulting
firms provided specialized professional consultancies for seven services firms working in the field
of marketing management and management of
customers’ relations. The program also conducted
two workshops on concepts of marketing management in which more than 30 representatives of
local services firms participated. Moreover, the
program hired an international expert specialized
in business development to provide consultations
and advisory services to companies and conduct
workshops for PalTrade and firms staff.
Within the framework of this program, PalTrade
visited, assessed and identified the development
priorities of 40 local firms concerned in benefiting from the program. Following that, the consulting firms that will provide services were selected
through bidding. Accordingly, marketing services
were provided to 37 local firms by 22 service provider. The services provided included promotion
and media campaigns, marketing plans, specialized marketing training, client relationship management, promotional materials, websites and other services. The program was highly appreciated
by the participating firms, which recommended
continuous provision of such services due to the
direct benefits gained in developing their marketing capacities.
Marketing Training Services Program

The success of this program has been beyond expectations. A series of training programs in marketing have been held for around 120 marketing
and export managers and senior officials of the
Palestinian private sector firms and businesses.
This program aimed at developing PalTrade’s
training services capacities in the field of export
development and promotion through implementing a number of activities represented in evaluating and assessing the needs of PalTrade’s Training
Unit. Followed by a specialized training system
has been developed to improve the general performance of the Training Unit. During the implementation of the project, three training materials spe-

(Training program implemented by PalTrade
these companies in the Israeli market in addition
to providing them with developmental recommendations.
Training on Establishing Export Consortia, 1416 December 2008

PalTrade participated in the training conducted by
the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and Jordan Development Institute on the potentials of establishing consortia to
help Palestinian small and medium enterprises to
export their products overseas.
Participation in the International Conference
and Exhibition for Logistics and Transportation (Port to Port)

To provide Palestinian businessmen representatives of different sectors with the most up-to-date
logistics and transportation techniques, 24 Palestinian businessmen representatives participated in
the International Conference and Exhibition for
Logistics and Transportation (Port to Port). This
event was held in cooperation with the Palestinian
Shippers Council.
Participation in “GIFTEC 2008” for Handicrafts

To promote the Palestinian handicrafts, PalTrade
organized, for the first time, the participation of
12 handicrafts, jewelry and accessories designers
and makers from Bethlehem, Hebron and Gaza in

“GIFTEC 2008” as exhibiting firms in Palestine
booth.
Businessmen Meetings with Intel International,
25 and 29 June 2008
To discuss potentials of joint cooperation and
concluding trade agreements with Intel International, one of the pioneer software, computer and
E-apparatuses companies, a meeting was held in
the presence of experts and specialists in the field
of software and equipment including Palestinian
Information Technology Association of Companies (PITA), General Federation for Palestinian
Industries (PFI) , Palestine Information and Communication Technology Incubator (PICTI). Ten
representatives from the information technology,
communication and equipment maintenance participated in the meeting.
In order to increase the efficiency and competence
of engineers working in Palestinian different industrial sectors, seven engineers from the pharmaceutical and printing industries sector participated
in an advanced process control workshop on the
most up-to-date techniques used in production
processes quality control.
A Visit to Jovella 2008 Exhibition, 2 July 2008

To provide jewelry designers and manufacturers
with the recent world markets trends and the market trends in jewelry products and giving them
opportunity to communicate with jewelry and acA N N U A L REPO RT 2008
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(Training program implemented by PalTrade)

designers and technicians working in the Palestinian leather sector.
Marketing and Export Training (MET) Services
•

The first training program “Strategic Planning and Marketing Processes” was implemented in response to the needs of PalTrade /
Palestinian Information Technology Association of Companies (PITA). The training was
implemented by the Management Consulting
Services firm (MCS) and was attended by 13
marketing directors and officials from the information technology companies.

•

PalTrade implemented the second training
program “Export Marketing – Toward Promoting Competitiveness” in each of Ramallah
and Gaza in participation with 34 trainees (23
in Gaza and 11 in the West Bank).

•

Special two-day training was conducted for
four PalTrade employees on “Export Marketing – Toward Promoting Competitiveness”.
The training aimed at qualifying these employees to work as assistant trainers.

•

Following the success achieved by the fourday training program (27 training hours) entitled “Market your Products by yourself”
held in Gaza, PalTrade conducted the same
program in Ramallah. The training was held
in the Best Eastern Hotel and attended by 25
14

marketing directors and senior officials in the
Palestinian private sector firms during the period 27 – 31 August 2008.

Training Program from A to Z in Pharmaceutical Products Marketing and Export, 12-17 July
2008

Funded by the Islamic Development Bank / AlAqsa Fund Unit and in response to the needs of
PalTrade’s members and the Palestinian Federation for Pharmaceutical Industries, training was
conducted on Pharmaceutical Products Marketing
and Export. The training, which aimed at providing the pharmaceutical industries sector with basic
marketing and export skills and techniques and to
increase their competitiveness in regional and international markets was held in Ramallah and attended by 17 representatives of the pharmaceutical firms.
Business Meeting on Export Promotion Program to Israeli Market (Contact 2 Contract),
25 February

To promote Palestinian exports of a number of
Palestinian industrial companies of export capacity compatible with the Israeli market needs, PalTrade held a business meeting attended by four
managers representing Palestinian companies
working in sectors of stone, marble, shoes and
food industries. The meeting focused on evaluating the competitiveness and marketing capacity of

The Trade Promotion Department in cooperation
with the Membership Department made the preparations and arrangements of the visit. During the
visit, the trade mission signed an agreement exempting Palestinian products from customs fees.
The signing of the agreement took place in the
presence of five ministers.
A Trade Mission to Yemen, 3 August 2008

(From the opening of EXPOTECH 2008)

National – Local Exhibitions
The Best of Palestine Exhibition 21-26 May
This exhibition has been held in parallel with the
Palestine Investment Conference in Bethlehem to
promote investment opportunities in the production sector. PalTrade organized the Best of Palestine Exhibition with the participation of 130 Palestinian firms and businesses on an area of 1665
m2. This exhibition reflected real success stories
for the Palestinian private sector.
BUILDEX Palestine 2008 27-29 May

PalTrade organized BUILDEX 2008 which is annually held to introduce the building products and
services and to network with this sector’s producers and the supplement sectors. 43 Palestinian
firms and businesses participated and 23,640 persons visited this exhibition. On the brink of this
exhibition, many trade relations have been established between the producers and the engineers,
contractors and projects owners.
3. EXPOTECH 2008

Paltrade and In cooperation with PITA (Palestinian Information Technology Companies Association ) organized Expotech 2008 with the participation of 48 information technology firms from
the West Bank and Gaza Strip during the period
4 – 6 November 2008. The exhibition witnessed
an increase in the number of visitors.
Trade Missions

A Trade Mission to Algeria, 27 June – 1 July
2008
PalTrade organized a trade mission to Algeria.

Aiming at strengthening cooperation relations
between the Palestinian and Yemeni private sectors and establishing trade relation between them,
PalTrade organized a trade mission to Yemen in
participation with eight firms representing the Palestinian private sector. During the visit, the Palestinian mission signed a cooperation agreement
and asked the Yemeni government for facilitating
the access of Palestinian products to Yemen.

Second: Trade Development Programs and Activities

Training Activities, Programs and Workshops
Training in Furniture Painting Skills, 21 February 2008
This training aimed at improving the quality of
Palestinian furniture products by introducing furniture technicians to modern materials, paints and
dyes in addition to providing them with the practical application on effective painting methods in
terms of quality and cost. The training was attended by 24 participants representing the painting divisions in the Palestinian furniture factories.
Vocational Training in Food Packaging, 26-28
May 2008

This training aimed at improving design and packaging of food products by providing the representatives, technicians and designers working in this
sector with the effective wrapping styles in terms
of quality and cost. Latest materials and technologies used in this industry. The training was attended by 14 designers and technicians working in the
Palestinian food sector.
Vocational Training in Shoes Design, 22 July
2008
In cooperation with the Palestinian Federation for
Leather Industries, PalTrade implemented a vocational training, which aimed at improving the
competence and efficiency of designers working
in the leather sector and the quality of the local
leather products. The training was attended by 20
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Following are PalTrade’s achievements, activities and programs implemented in 2008

First: Trade Promotion Activities
Overseas Exhibitions

Palestinian Products Exhibition – London, 5-9
March
PalTrade organized an exhibition for the Palestinian products in cooperation with the Palestinian General Delegation to the UK, Arab-British
Chamber of Commerce, the UK Trade and Investment Institution, Zaytoun and others. The Exhibition was sponsored by Portland Trust and aimed
at accessing the British markets and introducing
the Palestinian products to the British people. 38
Palestinian firms participated in this exhibition.
Rebuild Iraq Exhibition, Amman 14-17 April,

This exhibition aimed at promoting the Palestinian
construction and infrastructure materials in both

ticipated. Participation in this exhibition aimed at
promoting the Palestinian products in the Yemeni
market.
Halal International Exhibition - Malaysia, 7-12
May

PalTrade organized the Palestinian participation
in this exhibition in which seven firms from the
food sector participated with the aim to open a
new market for promotion of Palestinian products,
conduct trade negotiations and explore the Malaysian market requirements, procedures and laws.
At the brink of the exhibition, negotiations for
marketing the Palestinian olive oil have taken
place.
Algeria International Exhibition, 7-12 June

PalTrade organized the Palestinian participation in
Algeria International exhibition in which 10 Palestinian firms participated. This participation aimed
to discuss the free trade agreement and establish
trade relations as a preliminary step toward opening the Algerian market for Palestinian products.
Poland International Agriculture and Food
Products Exhibition

PalTrade organized the Palestinian participation in
Poland International Agriculture and Food Products exhibition in which five Palestinian firms
from the food manufacturing sector participated
Leather Industries Pavilion in Amman Summer Festival

(Palestinian Booth in Yemen Trade International Exhibition 2008)

the Jordanian and Iraqi markets, building trade relations and discussing the possibility of concluding trade transactions.
PalTrade organized the Palestinian participation in
the exhibition in which five Palestinian firms participated: Five displayed their products and four
participated in PalTrade media booth.
Yemen Trade International Exhibition, 5-10
May
PalTrade organized Palestine Booth in the Yemen Trade International Exhibition in which 10
Palestinian businesses from different sectors par12

Within the activities of Amman Summer Festival,
PalTrade in cooperation with the Leather Industries Union organized a pavilion for the Palestinian leather industries in which 21 firms working in
the leather and shoes sector participated. A business meeting has been held at the brink of the Exhibition between shoes businessmen and importers from Jordan and Palestinian participants in the
exhibition.
Al-Musiad International Exhibition, Istanbul –
Turkey

PalTrade organized Palestine booth in this exhibition with full participation of eight firms while
other 10 firms participated with samples. The participating firms have been of various sectors.
During the exhibition, the participants held meetings with businessmen from several countries including Palestinian businessmen from countries of
emigration.

paltrade’s Activities
1 January 2008 – 31 December 2008

With the issuance of its Annual Report
2008, PalTrade have completed ten years
of work and achievements. Speaking about
the activities and programs implemented
during 2008, it is necessary to focus on certain points. The implementation of these
programs and activities has been the result
of accumulated efforts exerted over the past
years. With a vision aiming at achieving further success for developing and promoting
Palestinian trade at both the national and
the international levels and with considerable concentration and special concern for
promoting the Palestinian products, locally
and nationally, these programs and activities were implemented with special emphasis on national fairs, which have been beyond expectations.
In accordance with PalTrade’s approach
that every year should include an initiative
and further quality additions, the year 2008
included the implementation of new international activities and programs through
participation in new exhibitions, which
have not been of the agenda of previous

years, conducting training programs that
aimed at improving our firms and products,
which gained reputation in the international markets and implementation of specialized programs for vital sectors of national
and historic dimensions such as olive oil
sector. Furthermore, PalTrade is continuously striving to promote its members “in
quantity and quality” and improve the activities that support integration among all
organizations. On another level, PalTrade
regularly issues valuable publications such
as the Trade Magazine, Exporters Directory, Annual Trade Agenda and others. These
publications include data, information, indicators and communication mechanisms
in a smooth and simple manner.
This report presents the achievements of
PalTrade through its various Departments
during the period from 1 January to 31
December 2008. It will also summarize the
most important achievements built on the
past years achievements and looking forward to the coming years.
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paltrade’s Activities

and institutions
•

•

Enhance the competitiveness, building capacities and offering technical support for the
Palestinian private sector’s firms in order to
strengthen their marketing and export capacities.
Organize specialized training programs for
the capacity building and competitiveness
enhancement of Palestinian businesses and
firms

•

Search for local, regional and international
trade opportunities for the private sector
through fact finding trade missions, B2B and
workshops.

•

Develop and support the business development capacities of the private sector companies to enhance their marketing capabilities

•

Develop and implement employment generation programs aiming the creation of skilled
labor needed for the managerial and marketing development of the private sector companies

•

Develop and implement programs to develop
the capacities of the various productive sectors

Trade Policy Department

•

Provide professional trade information services to stakeholders

•

Increase awareness of local exporters on the
importance of trade information, and types of
various information resources.

•

Facilitate/improve access to trade information
sources.

•

Identify potential opportunities for Palestinian
exports.

Membership Department
This department forms a link between member
firms and businesses and PalTrade’s Administration and departments. It disseminates all information issued by PalTrade among the member firms
and businesses and seeks to figure out their views
and needs and convey them to the concerned PalTrade’s Departments. Basically, the Membership
Department works on:
•

Organizing the member firms and businesses
files and following up membership related issues.

•

Following up due date and payment of subscription fees by member firms and businesses.

•

Following up the preparation and organizing
of procedures of firms nominated for PalTrade’s General Assembly membership and
submitting them to the Board of Directors.

This department manages programs aiming at developing the economic environment. It seeks to:
•

Create positive interaction between the private and public sectors through dialogue and
partnership.

•

Providing member firms and businesses with
PalTrade’s programs, plans and activities,
each according to its sector.

•

Provide investment and trade enabling legal
and legislative frameworks and preferential
trade agreements with trade partners.

•

Providing the members with technical assistance and markets information.

•

Focus on the National Economic Dialogue
Program due to its capability to establish a
distinguished dialogue between the private
and the public sectors with the aim to promote
the role of the private sector in the Palestinian
economic life.

•

Allocating a part of PalTrade website for
members’ services.

•

Holding regular meetings with member firms
and businesses.

•

Involving the members in planning, implementation and evaluation of activities and
programs.

Trade Information Department
This department aims to facilitate and provide upto-date trade information services for Palestinian
exporters, it seeks to:
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PalTrade’s Operational Approach
Sector Assessment and
Analysis

Sectors Work Groups

Master and specific sector trade development
planning and strategies
Strategy Deployment

Trade Development Services
• Sector
Development
Studies/ Strategies.
• Business Development
Services.
• Capacity Building/ Training programs.
• Employment Generation
Programs.
• Business to Business services.

Trade Promotion Services

•
•
•
•
•
•

National Trade Exhibitions.
International Trade Exhibitions.
International Trade Missions.
Exporters Directory.
Regional Trade Centers.
Building National Branding and
Image

PalTrade’s various Departments interact with a
broad network of trade support national organizations. Following is a brief of these Departments
and their work methodology:

Trade Promotion Department:
This Department seeks to promote trade through:

Trade Policy Services

Trade Information Services

• National Regulatory
Advocacy.
• Sector Specific Advocacy.
• Trade & Market Access Facilitation.
• National
Economic
Dialogue
Program
(NEDP).

• Market Information/ Intelligence Services.
• Market Research.
• Virtual Exhibition (Expo.
ps).
• Palestine Trade Point.
• Trade information workshops.

Trade Center in Amman).
•

Reflecting a positive image for Palestinian
products and increasing the Arab and foreign
consumers and importers’ awareness.

This Department implements its programs and activities through the following units:

Setting up specific strategies for Palestinian
products to access regional and international
markets by enhancing the presence of Palestinian products in the traditional markets and
opening new markets.

•

Event Management Division

•

Marketing and Communications Division

•

Logistics Division

•

Providing different tools to promote Palestinian products (specialized and comprehensive
fairs – trade missions – promotion campaigns,
etc).

•

Increasing the share of Palestinian national
products in overseas markets.

The Trade development department aims to develop the competitiveness of local productive sectors and firms in order to expand the marketing opportunities of the Palestinian products in the local
and international markets,

•

Promoting the Palestinian products in the local market. Specialized and comprehensive
fairs form the most important tools adopted
by PalTrade within this framework.

•

Managing regional centers for trade representation and promotion outside Palestine (Pal-

•
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Trade Development Department

Trade Development Departments seeks to:
•

Develop a comprehensive marketing and development strategy for Palestine through the
development of an independent integrated
strategies of various productive sectors

•

Develop and apply the best practices and international standards for professionals, firms

PALTRADE

A Continuous Pursuit and Integrated Efforts
PalTrade’s purpose is to lead the development of
Palestinian trade as a driving force for sustainable
national economic growth. As the National Trade
Development Organization (NTDO) and with a
membership of more than 300 Palestinian leading businesses, PalTrade advocates a competitive,
enabling business environment and is dedicated
to improving trade competitiveness through trade
promotion and capacity building.
PalTrade’s operations and services are guided by
sector-based strategies for trade development supported by assessment of cross-sectoral opportunities and impediments. These strategies are carried
out through an integrated range of services and
activities aiming at vitalizing the basic sectors and
enabling them to export to the target markets.

and readiness.
•

•

Trade policy is focusing on managing issues
within the economic and regulatory environment, leading advocacy efforts and managing the National Economic Dialogue Program
(NEDP).

Trade information is focusing on providing
Palestinian firms with market research and
intelligence necessary to enter and sustain
presence in export Markets.

PalTrade’s Mission is to develop
trade through:
•

Advocating a competitive, business enabling
environment

•

Improving trade competitiveness through
trade promotion and capacity building

•

Fostering international business best practices
and international trade standards among professionals, firms and business organizations

•

Providing trade-enabling knowledge

Within the context of carrying out its national
responsibilities, PalTrade adopts a comprehensive national strategy for trade development
and promotion, which takes into consideration
the promotion programs and interests of the
various sectors in addition to the comprehensive trade promotion for Palestine.

PalTrade’s Principle Departments:
•

•

Trade promotion is focusing on promoting
Palestinian products in the global markets and
expanding the market share in the Palestinian
market.

Trade development is aiming at assessing and
enhancing the capacity of Palestinian sectors
and firms to improve their export potential
A N N U A L REPO RT 2008

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS MESSAGE
Dear Colleagues,
Members of PalTrade’s General Assembly,
Greetings,
The publication of the 2008 Annual Report is an
indication of PalTrade’s dedicated efforts throughout this year. This report outlines the achievements, programs and activities accomplished during this year. Despite the difficult circumstances
our people faced, we have maintained our efforts
and have continued to work as a united team to
achieve our objectives, plans and programs in line
with our vision; committed to being a key player
in developing our economy which is considered a
cornerstone in our people’s resistance.
Our vision, was designing PalTrade’s activities
based on practical and scientific approaches, in
turn this year’s activities were designed based
on clients needs studies, and in line with our national economy’s policies. That has been clearly
expressed by our distinct and positive relationships and through cooperation with the PNA institutions and ministries, and related private sector institutions, in addition to, Arab, Islamic and
international institutions and donor organizations.
These partnering relationships represent one of the
most important elements to our continued strength
which have reinforced PalTrade’s role and efficiency.
Dear Colleagues;
By the end of 2008, Pal Trade have surpassed ten
years since its establishment. I would here like to
stress that all achievements would not have been
possible, on both organizational and national economic levels, without the accumulative dedicated
efforts of those who worked with and assisted
Pal Trade since its inception to date; specifically,
members of the general assembly, board of directors, executive administration, friends, donors and
partners. This year’s success is a direct result and
extension of the continued successes and development of programs and plans which have been
previously developed during the past prosperous
times. We look forward to achieve further economic developments together with you and our
partners.
During 2008, Pal Trade witnessed the election of
a new board of directors, overseeing the fulfill6

ment of PalTrade’s role , which in turn reflected
the continued confidence of our general assembly.
This general assembly which represent the best of
Palestinian companies; leading companies key to
our national economy’s development. Hence, we
were keen to strengthen the relationship among
members of the general assembly through a series
of consultative meetings.
Furthermore during 2008, Pal Trade organized and
implemented several new important programs and
activities, such as local and international exhibitions, trade missions, studies, training programs,
trade policy and information programs, and the
publication of an Exporter’s Directory, Trade
Agenda, and the quarterly “Trade Magazine”,
which is considered one of the most important
communication tools for updating our members
on PalTrade’s activities.
In addition this year Pal Trade organized the Third
National Economic Dialogue Program (NEDP
III); of which its outcomes and recommendations
were considered the cornerstone to the dedicated
and joint efforts of institutionalizing the relationship between the public and the private sectors in
Palestine.
While we address the achievements of Pal Trade
in 2008, we hope that next year will witness additional achievements based on what has been accomplished.
On this occasion, we are thankful and pleased to
highlight the important role of our partners and
friends; general assembly, national institutions and
ministries, private sector institutions, and international donors who have worked closely with us to
achieve these goals. A special thank you must be
extended to the employees and staff of Pal Trade.
Peace be upon you,
Mohammad Nafiz Hirbawi
Chairman of the Board of Directors
31 December 2008
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