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كلمة رئي�س جمل�س االدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الزمالء الأعزاء،،
�أع�ضاء اجلمعية العومية ملركز التجارة الفل�سطيني-بال تريد
حتية طيبة وبعد,,
ع�شر �سنوات من العطاء  ،هذا ما احتفلنا به م�ؤخرا حيث بات لدينا ر�صيد نعتز به من ال�شراكات والربامج والفعاليات
التي تراكمت عرب مراحل العمل  ،لي�صنع بال تريد ح�ضوره الفاعل على اخلريطة ،و�إذ يكمل بال تريد العقد الأول
من م�سريته لن�ؤكد �أنها فر�صة للمراجعة وتقييم الذات ،وبلورة املزيد من اخلطط والر�ؤى الهادفة �إىل فتح املزيد من
الآفاق �أمام جتارتنا الفل�سطينية و�صناعاتنا الوطنية .
خالل العام  2009توالت املعار�ض التي ظلت نافذة يطل العامل من خاللها علينا  ،وقد كان العام  2009عام التميز
على �صعيد تنظيم املعار�ض املحلية  ،ومتتني العالقة مع ال�شركاء والداعمني ممن وا�صلوا �إ�سناد جهود املركز ،وان
تفاعل ال�شركات �أع�ضاء الهيئة العامة للمركز مع م�ساعينا و�أن�شطتنا  ،الدور الرئي�سي والهام يف �إبراز ن�شاطات كافة
القطاعات املن�ضوية يف �إطار املركز .
الأخوة الأعزاء،،
ان �إعداد التقرير ال�سنوي فر�صة للتوثيق و�إبراز �شمولية جماالت العمل  ،وكلنا �أمل �أن يكون التقرير �إطاللة على ما
�أجنز  ،وحافزا للم�ضي قدما يف الفعاليات التي ت�أتلف فيما بينها لتتقاطع والر�ؤية والر�سالة التي يتبناها بال تريد ،
ومبا يعرب عن �سعينا الدائم لتحقيق الأهداف املرجوة .
و�إذ نعر�ض من خالل هذا النقرير ملا حتقق خلل العام  ،2009لن�ؤكد على التزامنا الدائم برتجمة ال�شراكة مع
احلكومة �إىل حقائق ملمو�سة على الأر�ض  ،فالقطاع اخلا�ص لن يتوانى عن ت�أدية دوره امل�أمول يف العديد من الق�ضايا
والأن�شطة  ،ويف هذا ال�سياق ن�سجل اعتزازنا مبا حتقق على �صعيد التن�سيق امل�ستمر حيث جاءت م�ؤمترات اال�ستثمار
تتويجا حلر�ص دائم من القطاع اخلا�ص واحلكومة ممثلة بوزارة االقت�صاد الوطني على االنت�صار ملنهجية التكامل يف
العمل.
ويف اخلتام ؛ ن�سجل اعتزازنا بالدعم الذي بادر �إليه املهتمون ب�أن�شطتنا  ،فرعاية ان�شطتنا وبراجمنا من قبلهم كان
وال زال -حمطة رئي�سة ننطلق منها ال�ستثمار الدعم ل�صالح �إبراز ما حتقق من نقلة نوعية على �صعيد االرتقاء بواقعاملنتج الوطني مما عزز قناعاتنا باال�ستمرار يف توجهاتنا ال�ستثمار كل الفر�ص ال�سانحة للرتويج ملنتجاتنا التي جنحت
يف جتاوز العديد من ال�صعوبات  ،وحظيت بامل�صداقية يف خمتلف الأ�سواق التي و�صلتها.
وال�سالم عليكم..
حممد نافذ احلرباوي
رئي�س جمل�س الإدارة
2009/12/31
مركز التجارة الفل�سطيني  -بال تريد

 6التقرير ال�سنوي 2009

كلمة املدير العام
حتية طيبة وبعد،،
كان العام  2009وبحق عام الأن�شطة التخ�ص�صية وال �س ّيما يف جمال برامج ترويج التجارة وتطويرها كالدورات
التدريبية التي ا�ستهدفت جماالت عدة كان من �أبرزها الت�صدير و�إجراءاته ،والربامج املتخ�ص�صة يف ال�سيا�سات
التجارية ،وال غرابة يف ذلك �إذ �أن هذا املجال هو الرافعة التي ميكن اال�ستناد �إليها يف �سعينا لرتويج املنتجات الوطنية
 ،فكان جديدنا لهذا العام درا�سات �أفردت حيزا من االهتمام لقطاعات متوعة ,عالوة على موا�صلة االهتمام ب�إبراز
واقعنا التجاري �إعالميا وهو ما حتقق عرب توا�صل جملة التجارة يف ر�صد العديد من البيانات والتقارير بالإ�ضافة �إىل
توثيق العمل وتقدميه ب�صورة �إبداعية .
ومبوازاة كل ما �سبق  ،كان هناك تو�سع مدرو�س يف عدد ال�شركات الأع�ضاء ،فان�ضمام �شركات جديدة لبال تريد ،
واهتمام العديد من ال�شركات الفل�سطينية لالن�ضمام للمركز لهو تتويج ملنظومة متوا�صلة من العمل  ،وت�أكيد على �أن
املركز بات حمط اهتمام.
خالل العام  2009توا�صل االمتداد نحو الأ�سواق اخلارجية من خالل معار�ض ا�ستهدفت الأ�سواق العربية والآ�سيوية
والأفريقية والأمريكية ،وللحقيقة ،ف�إن ما �شهدته املعار�ض من تفاعل وما �أفرزته من تعاقدات كان �شهادة على ما
و�صلت �إليه منتجاتنا من م�صداقية.
وكان من الطبيعي �أن تت�ضمن براجمنا العديد من االن�شطة كالدرا�سات ملتخ�ص�صة بالتبادل التجاري لرفد وما
يوا�صل بال تريد القيام به من جهود لتطوير واقع ال�سيا�سات التجارية من جهة ،وتوفري املعلومات التجارية من جهة
�أخرى ،وهنا ال بد من ذكر دليل امل�صدرين الثالث والذي بات ن�شاطا �سنويا هادفا يعر�ض لأبرز القطاعات الإنتاجية
وال�شركات ب�أ�سلوب �سل�س مما ي�سهل التوا�صل معه.
لقد كان لتكامل جهود الدوائر التي يت�ألف منها املركز �أطيب الأثر يف حتقيق نتائج ملمو�سة ،وتزامن هذا مع التوا�صل
الدائم مع الأع�ضاء وور�ش العمل املتخ�ص�صة  ،واللقاءات الت�شاورية مع القطاعات املختلفة مما ارتقى بطبيعة العالقة
بني املركز وهيئته العامة.
ختاما ،ومع �صدور تقرير العام  2009نتقدم بال�شكر لكافة العاملني باملركز وكافة ال�شركاء ملا قدموه من جهد ،كما
ون�ؤكد ب�أن املركز ما�ض يف �سيا�ساته وبراجمه ,عازم على حتقيق �أهدافه وفق خطط مدرو�سة ومنهجيات عمل ت�ؤ�س�س
ملنظومة عمل تتقاطع والأهداف التي ي�سعى املركز لتحقيقها ومبا يحقق التوازن بني الن�شاطات املحلية واخلارجية،
فاملعار�ض مل تعد جمرد فر�صة لعر�ض املنتجات بل غدت حمطة لتوثيق العالقات ،و�إبراز مدى الإبداع الفل�سطيني .

ماهر حمدان
املدير العام
2009/12/31
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مركز التجارة الفل�سطيني  -بال تريد
تنمية وترويج التجارة �سعي متوا�صل ،وجهد متكامل
يتمثل الهدف الرئي�سي لبال تريد يف قيادة م�سرية تنمية التجارة الفل�سطينية وامل�ساهمة كعن�صر فاعل لتحقيق تنمية م�ستدامة لالقت�صاد الوطني
وب�صفته امل�ؤ�س�سة الوطنية لتنمية وتريج التجارة و كونه يعتمد على قاعدة ع�ضوية ت�ضم ما يقارب من � 300شركة فل�سطينية رائدة ،متثل
قطاعات انتاجيه وخدماتيه متنوعه ف�إن بال تريد يعمل على تعزيز خلق بيئة تناف�سية وممكنة للعمل التجاري كما يلتزم بتح�سني التناف�سية
التجارية من خالل ترويج التجارة و بناء القدرات لدى �شركات القطاع اخلا�ص.
�إن ن�شاطات وخدمات بال تريد تقوم وفق ا�سرتاتيجيات موجهة على �أ�سا�س قطاعي للتنمية التجارية .وتعززها عملية تقييم للفر�ص واملعيقات عرب
خمتلف القطاعات ويتم العمل بهذه الإ�سرتاتيجيات من خالل جمموعة متكاملة من اخلدمات والن�شاطات بهدف تن�شيط القطاعات الأ�سا�سية
بحيث ت�صبح قادرة على الت�صدير للأ�سواق امل�ستهدفة.
ترتكز ر�سالة بال تريد على تطوير التجارة من خالل:
 .1ح�شد وت�أييد لبناء وتطوير بيئة تناف�سية منا�سبة للأعمال التجارية.
 .2حت�سني القدرة التناف�سية التجارية من خالل ترويج التجارة وبناء القدرات.
 .3تب ّني املمار�سات املثلى واملقايي�س العاملية للتجارة الدولية لدى املخت�صني وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية.
 .4توفري املعلومات التي ت�ضمن حت�سني الأداء التجاري.
وي�ستند مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد يف �سياق ا�ضطالعه مب�سئوليته الوطنية �إىل �إ�سرتاتيجية وطنية �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�سية:
• دائرة تطوير التجارة من خالل تقييم وتنمية قدرات القطاعات وال�شركات الفل�سطينية لتح�سني اجلاهزية وزيادة الفر�ص الت�صديرية.
• دائرة ترويج التجارة من خالل ترويج املنتجات الفل�سطينية يف الأ�سواق العاملية وزيادة احل�صة ال�سوقية يف ال�سوق الفل�سطيني املحلي.
• دائرة ال�سيا�سات التجارية تقوم ب�إدارة الربامج الهادفة لبناء وتطوير البيئة الإقت�صادية والقانونية وح�شد الت�أييد و�إدارة برنامج احلوار
الوطني الإقت�صادي.
• دائرة املعلومات التجارية تقوم بتزويد ال�شركات الفل�سطينية ببحوث الأ�سواق واملعلومات التجارية الالزمة لدخول الأ�سواق الت�صديرية.
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ويعتمد املركزيف تنفيذ براجمه من خالل الدوائر الرئي�سية وفق التايل :
جمموعات العمل القطاعية

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

خدمات تطوير التجارة

خدمات ترويج التجارة

خدمات �إدارة ال�سيا�سات التجارية

خدمات املعلومات التجارية

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

• 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.

تتفاعل الدوائر الرئي�سة يف بال تريد مع �شبكة وا�سعة من
امل�ؤ�س�سات الوطنية الداعمة للتجارة ،وفيما ي�أتي عر�ض
موجز لطبيعة هذه الدوائر وتعريف مبنهجية عملها :

دائرة ترويج التجارة:
الهــدف :تطوير وتنويع ا�سواق الت�صدير و زيادة القدرة التناف�سية
للمنتجات الفل�سطينية عرب زيادة ح�صتها يف ال�سوق املحلي وزيادة
قيمة �صادراتها لال�سواق الدولية
اال�سرتتيجيات املقرتحة لتحقيق هذا الهدف :
• دعم وتعزيز االن�شطة التجارية من خالل املكاتب والبعثات
التجارية.
• زيادة احل�صة الت�سويقة للمنتجات الفل�سطينية ذات القدرة
التناف�سية فى اال�سواق املحلية -االقليمية والدولية.
• دعم وتطوير درا�سات وابحاث الت�سويق.
• فتح ا�سواق جديدة وتعزيز تواجد املنتجات الفل�سطينية فى هذه
اال�سواق وتنفذ الدائرة براجمها و�أن�شطتها من خالل الوحدات
الفرعية االآتية:
 .1ق�سم �إدارة احلدث
 .2ق�سم املطبوعات و الت�سويق
 .3ق�سم اللوج�ستيات

دائرة تطوير التجارة:
الهــدف :تطوير وحتديث اال�سرتاتيجيات للقطاعات االقت�صادية
الفل�سطينية ودرا�سة مراكز قوتها ونقاط �ضعفها والعمل على
تعزيزها باال�ضافة اىل حتديد احتياجات ال�شركات الفل�سطينية
امل�صدرة والتي تنوي الت�صدير وتعزيز وتطوير قدراتها والعمل على

ابراز ميزاتها التناف�سية يف اال�سواق امل�ستهدفة وتبني املمار�سات
واملنهجيات املثلى واملقايي�س العاملية للتجارة الدولية
اال�سرتتيجيات املقرتحة لتحقيق هذا الهدف :
• تنفيذ م�شاريع متكاملة تهدف اىل تعزيز تناف�سية القطاعات
وال�شركات االنتاجية واخلدماتية الفل�سطينية والرتويح لها
• حتديث وتطوير �إ�سرتاتيجيات وخطط التنمية للقطاعات
الفل�سطينية
• تقدمي خدمات تطوير الأعمال ل�شركات القطاع اخلا�ص
الفل�سطينية.
• بناء قدرات ال�شركات الفل�سطينية من خالل برامج التدريب يف
جماالت الت�سويق والت�صدير والدورات املتخ�ص�صة بالإ�ضافة �إىل
تكثيف اجلهود والفعاليات التي تهدف �إىل نقل اخلربة واملعرفة
�إىل ال�شركات وتنفذ الدائرة براجمها و�أن�شطتها من خالل
الوحدات الفرعية الآتية:
• ق�سم التدريب
• ق�سم تطوير التجارة

دائرة ال�سيا�سات االقت�صادية والتجارية:
الهــدف :ال�سعي خللق بيئة تناف�سية داعمة لالعمال من خالل
حتديد ال�سيا�سات التجارية التى تعك�س م�صالح القطاع اخلا�ص
اال�سرتتيجيات املقرتحة لتحقيق هذا الهدف:
 .1تنويع التجارة Diversification of Trade
 .2ت�سهيل التجارة Trade Facilitation
 .3العالقة مع النظام التجاري املتعدد
Multilateral Trading System

 .4تفعيل ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�ص

9

دائرة املعلومات التجارية:
الهــدف :توفري املعلومات التي ت�ضمن حت�سني الأداء التجاري.
اال�سرتتيجيات املقرتحة لتحقيق هذا الهدف :
• تطوير اداء بال تريد يف حتديد و تقدمي خدمات املعلومات التجارية
• تقدمي خدمات املعلومات التجارية للم�ستفيدين
• زيادة وعي ال�شركات امل�صدرة املحلية حول �أهمية املعلومات التجارية و اخليارات -الأدوات-امل�صادر املتاحة
• ت�سهيل وزيادة القدرة لدى ال�شركات للو�صول للمعلومات التجارية
• حتديد فر�ص ت�صديرية للمنتجات الفل�سطينية

دائرة خدمات االع�ضاء
تعترب دائرة الع�ضوية العنوان الرئي�سي لل�شركات االع�ضاء يف املركز  ،من خالل تفعيل التوا�صل الدائم والفاعل بني اع�ضاء اجلمعية العمومية
للمركز والدوائر الفنية والتاكيد باملمار�سة بان دائرة الع�ضوية حلقة الو�صل بني املركز ودوائره املختلفة من جهة ومع ال�شركات االع�ضاء من جهة
اخرى  ،والتاكيد على ان الدائرة تهدف اىل دعم وم�ساندة وترويج برامج ون�شاطات املركز يف او�ساط ال�شركات االع�ضاء  ،وكذلك التعرف على
وجهة نظر واراء واحتياجات اع�ضاء املركز ونقلها للجهات املعنية و متابعتها.
اال�سرتتيجيات املقرتحة لتحقيق هذا الهدف :
 .1العمل على تعزيز ثقة ال�شركات االع�ضاء يف املركز وبراجمه.
 .2الرتكيز على ال�شركات التي تتمتع مبزايا وقدرات عالية من حيث طبيعة الن�شاط االقت�صادي وحجم امل�ؤ�س�سة ورا�س املال والقدرة الت�صديرية.
 .3حتديد ال�شركات وخا�صة ال�شركات املتو�سطة وال�صغرية والتي مل ت�شرتك بربامج ون�شاطات نفذها املركز يف ال�سنوات ال�سابقة والبحث معهم
يف املجاالت املمكنة للتعاون .
 .4تكثيف التوا�صل واللقاءات الدورية بني ال�شركات االع�ضاء واالدارة التنفيذية
 .5ا�شراك ال�شركات االع�ضاء يف اال�صدارات التي ت�صدرها الدائرة والتفاعل معها  ”.والتعامل مع تلك اال�صدارات بانها م�شروع ال�شركات
االع�ضاء “ وخا�صة جملة التجارة .
 .6اعادة تقييم العالقة و�شكل التوا�صل بني الدوائر اخلدمية والفنية وال�شركات االع�ضاء .

مركز التجارة الفل�سطيني  -بال تريد
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ن�شاطات املركز
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ن�شاطات املركز
للفرتة2009/12/31 -2009/1/1

جمل�س الإدارة

املركز ودوائره ،وتقوم بتعميم كافة
اء ال�ضركات واحتياجاتها واإي�ضالها

يتم انتخاب جمل�س اإدارة مركز التجارة الفل�ضطيني  -بال تريد من خلل اجلمعية العمومية للمركز.
حممد نافذ احلرباوي  -رئي�س جمل�س الإدارة
حممد عوين اأبو رم�ضان  -نائب رئي�س جمل�س الإدارة
وليد النجاب  -اأمني ال�صر
طارق �ضقف احليط  -اأمني ال�صندوق
اإليا�س العرجا  -ع�صو جمل�س اإدارة
عاهد ب�ضي�ضو  -ع�صو جمل�س اإدارة
في�ضل ال�ضوا  -ع�صو جمل�س اإدارة
اإبراهيم برهم  -ع�صو جمل�س اإدارة
�ضمري حليلة  -ع�صو جمل�س اإدارة
�ضبحي ثوابتة  -ع�صو جمل�س اإدارة
ماأمون اأبو �ضهل  -ع�صو جمل�س اإدارة

ديد ر�ضوم ال�ضرتاك.
مركز ورفعها ملجل�س الإدارة.

لقت�ضادي

الهيكل التنظيمي
اجلمعية العمومية
جمل�س الإدارة

مات ٪11

«بال تريد»

املدير العام
الع�صوية

ت املالية) ٪16

تطوير
التجارة

42

ترويج
التجارة

ال�صيا�صات
التجارية

املعلومات
التجارية

ال�صوؤون الإدارية
واملالية

مكتب غزة

�صعي متوا�صل وجهد متكامل

مكتب عمّان

5

ال�ضياحة

التجارة العامة

ال�ضناعات الإن�ضائية

�ضناعات اأخرى (الأ�ضهم ،الزراعة ،الزجاج)..

ة
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�شكل بال تريد من خالل ان�شطته وبراجمه يف العام  2009ا�ستمرار ًا مل�سرية عمل حافلة بالإجنازات مرتكز ًا
مكتب عمان
مكتب غزة
املقر الرئي�صي
ال�سنوات الرابية ،دوار
جتربةبرج بنك فل�ضطني،
عمارة
إ�ستفادةالوطنية،
على قاعدة ال عمارة اأبراج
الت�ضالتلرياكم على النجاحات التي حققها م�ستفيدا من جتربته يف
ال�سابقة
من
�س  .ب 144057
الطابق العا�ضر ،الرمال
الطابق اخلام�س ،البرية
البيادر ،عمان ،الأردن
�س  .ب  5180غزة ،فل�ضطني
�س .ب  883رام اهلل ،فل�ضطني
هاتف+962 6 5512963/4 :
العقبات هاتف+970 8 2833539 :
+970 2 2408383
هاتف:
تعرت�ضه ،فمع �صدور التقرير ال�سنوي للعام  2009يكون بال تريد
واملعيقات التي
لتجاوز
حمطات اخرى
فاك�س+962 6 5512907 :
فاك�س+970 8 2833549 :
فاك�س+970 2 2408370 :
قد ا�ستفاد من ع�شر �سنوات من العمل والعطاء والتجربة الكبرية يف جمال تنمية وترويج التجارة ،فمنذ ان ا�س�س
املركز يف العام � 1998سعى بال تريد للتطلع لالمام وا�ضعا ن�صب اهدافه تنمية ال�صادرات الفل�سطينية والرقي
مبنتجاتها لن�صل اىل ا�سواق جديدة ونعزز تواجد منتجاتنا يف ا�سواق مت دخولها من قبل .وخالل هذا التقرير
والذي يوثق ما مت اجنازه واالطالع على ما مت تنفيذه من ن�شاطات وبرامج خالل هذا العام ،حيث جاء تنفيذ تلك
الربامج والأنن�شطة و�إجنازها تتويجا جلهود تراكمية حتققت عرب ال�سنوات ال�سابقة ،وبر�ؤية يحكمها احلر�ص
على حتقيق مزيد من النجاح على �صعيد تنمية التجارة الفل�سطينية وترويجها على امل�ستويني العاملي والوطني.
فكان العام  2009عاما مكثفا بالن�سبة ملا مت اجنازه من حيث عدد االن�شطة ونوعيتها ،كتنظيم املعار�ض الدولية
واملحلية ،والربامج التدريبية املتخ�ص�صة ,والعديد من الربامج وامل�شاريع ذات العالقة بت�سهيل التجارة ،وتوفري
املعلومات التجارية وا�ستمرار لتنفيذ برنامج متخ�ص�ص برتويج زيت الزيتون ،وا�ستمرت اجلهود لالرتقاء بطبيعة
الأع�ضاء “ ك ّما ونوعا “ وبالن�شاطات املعززة للتكامل بني كافة امل�ؤ�س�سات ،وا�ستمر املركز بتقدمي وتطوير ا�صداراته
والتي ا�صبحت ت�صدر ب�شكل دوري ووفق خطة م�سبقة ،كمجلة التجارة ودليل امل�صدرين الفل�سطينيني و�أجندة
التجارة ال�سنوية ،والتي باتت ت�شكل واجهة �إعالمية تنطق مبا يتم حتقيقه ،وتقدم بيانات و�آليات توا�صل بطريقة
�سل�سلة بعيدة عن الع�شوائية.
ان هذا التقرير ير�صد ويوثق ما مت تنفيذه و�إجنازه من ن�شاطات وفعاليات رئي�سة ،للفرتة الواقعة بني -1/1
 2009/12/31من خالل دوائر املركز املختلفة ،وان توثيق تلك الربامج واالن�شطة قد مت من خالل امل�ؤ�شرات
الرئي�سية لها بعيدا عن التف�صيل ،حيث يوجد لكل ن�شاط تقريرا خا�ص به.

«بال تريد»

�صعي متوا�صل وجهد متكامل

www.paltrade.org

info@paltrade.org
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دولة الدكتور �سالم فيا�ض رئي�س الوزراء خالل زيارته معر�ص اك�سبوتك 2009

وفيما يلي ن�ستعر�ض اهم االجنازات واالن�شطة والربامج التي مت تنفيذهها خالل العام :2009

او ًال :ن�شاطات ترويج التجارة

 .1معر�ض اخلرطوم الدويل
2009/2/ 7- 1
• مب�شاركة � 11شركة متثل قطاعات �إنتاجية خمتلفة نظم بال تريد امل�شاركة الفل�سطينية يف معر�ض اخلرطوم الدويل بهدف ترويج املنتجات
الفل�سطينية يف ال�سوق ال�سوداين واقامة عالقات جتارية و بحث امكانية عقد �صفقات و احل�صول على معلومات جتارية عن ال�سوق وقد مت عقد
عدة لقائات مع مهتمني وم�ستوردين �سودانيني وممثلي ال�شركات الفل�سطينية امل�شاركه يف املعر�ض.
 -2معر�ض غذاء اخلليج الدويل Gulf Food 09

20009/5/10 – 5
• مب�شاركة � 7شركات من قطاع ال�صناعات الغذائية مت تنظيم امل�شاركة الفل�سطينية يف معر�ض غذاء اخلليج بهدف تعزيز تواجد املنتجات
الفل�سطينية يف ال�سوق االماراتي وفتح قنوات جتارية جديدة و بحث امكانيةعقد �صفقات جتارية و قد مت اقامة اكرث من  40عالقة جتارية و
مفاو�ضات لعقد � 5صفقات.
 .3معر�ض حالل  /ماليزيا
2009/5/10 – 6
• مب�شاركة � 9شركات غذائية عار�ضة و �شركتني زائرة مت تنظيم امل�شاركة الفل�سطينية يف معر�ض حالل يف ماليزيا بهدف فتح �سوق جديد وترويج
املنتجات الفل�سطينية واجراء مفاوا�ضات جتارية و لزيادة املعرفة مبتطلبات ال�سوق واالجراءات والقوانني اخلا�صة مبتطلبات احلالل مت خالل
املعر�ض اقامة  81عالقة وات�صال جتاري و مباحثات لعقد � 6صفقات جتارية .
 .4معر�ض اجلزائر الدويل
2009/6/4 – 5/30
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جناح فل�سطني يف معر�ض حالل الدويل  -ماليزيا 2009

• مب�شاركة � 10شركات فل�سطينية مت تنظيم امل�شاركة الفل�سطينية يف معر�ض اجلزائر الدويل بهدف اقامة عالقات جتارية وبحث امكانية
تطبيق االعفاء اجلمركي .
 -5معر�ض BUILDEX PALESTINE

2009/5/28 –26
• مت تنظيم املعر�ض مب�شاركة � 43شركة فل�سطينية و بهدف التعريف مبنتجات البناء وخدماتها والت�شبيك مع منتجي القطاع والقطاعات
امل�ساندة -وبحث اجراء �صفقات جتارية وقد زار املعر�ض اكرث من  3450تاجر ومهند�س ومقاول و � 23ألف زائر ومت خالل املعر�ض �إجراء
العديد من ال�صفقات التجارية
 .6معر�ض �صنعاء الدويل
2009/6/26 – 21
• مب�شاركة � 10شركات فل�سطينية مت تنظيم امل�شاركة الفل�سطينية يف معر�ض �صنعاء الدويل بهدف تعزيز تواجد املنتجات الفل�سطينية بال�سوق
اليمني واقامة عالقات جتارية و -طرح منتجات جديدة يف ال�سوق اليمني وقد مت عقد � 5صفقات و 96عالقة جتارية.

 .7معر�ض فان�سي فود Fancy Food

2009/6/30 – 28
• مب�شاركة � 7شركات فل�سطينية مت تنظيم امل�شاركة الفل�سطينية يف معر�ض فان�سي فود يف الواليات املتحدة الأمريكية بهدف اقامة عالقات
جتارية وحماولة الدخول ل�سوق جديدة وعقد لقاءات جتارية  B2Bوقد ا�ستفادت � 6شركات من قطاع املواد الغذائية وقد اقيمت اكرث من 150
عالقة جتارية ومت بحث لعقد � 4صفقات.
 .8مهرجان عمان للت�سوق
2009/7/10 – 2
• مبم�شاركة � 5شركات فل�سطينية مت تنظيم امل�شاركة الفل�سطينية يف مهرجان عمان للت�سوق و ذلك بهدف بيع مبا�شر للجمهور وامكانية عقد
�صفقات واجراء لقاءات جتارية واقامة عالقات وت�شبيك جتاري وقد مت اقامة  43عالقة وات�صال جتاري و جرت مباحثات لعقد � 7صفقات.
مركز التجارة الفل�سطيني  -بال تريد
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 .9معر�ض فل�سطني ،االردن والعراق يف اليابان
2009/11/20 – 17
• مب�شاركة � 9شركات فل�سطينية مت تنظيم امل�شاركة الفل�سطينية يف معر�ض فل�سطني الأردن العراق يف اليابان و ذلك بهدفالتعرف على ا�سوق
جديدة وترويج املنتجات الفل�سطينية ذات الفر�صة يف ال�سوق الياباين والت�شبيك مع جتار وموزعني وبحث امكانية عقد �صفقات وقد حقق
املعر�ض جناحا كبري ًا حيث انه من املتوقع ان تبد�أ � 3شركات فل�سطينية بت�صدير منتجاتها �إىل اليابان.
معر�ض ال�صناعات االن�شائية – االردنLevant Build 09 /

.10
200910//15- 12
• مب�شاركة � 16شركة من قطاع االن�شاءات مت تنظيم امل�شاركة الفل�سطينية يف معر�ض ال�صناعات الإن�شائية بهدف اقامة عالقات جتارية و بحث
امكانية عقد �صفقات جتارية وقد حققت اكرث من � 9شركات نتائج ممتازة و قامت � 5شركات ب�إعطاء وكاالت جتارية.
 .11معر�ضSHOW BIG 5

2009/11/26 -23
مب�شاركة � 9شركات فل�سطينية مت تنظيم امل�شاركة الفل�سطينية مبعر�ض اخلم�سة الكبار وقد حققت � 4شركات نتائج جيدة و باقي ال�شركات �أقامت
عالقات جتارية.
 .12ا�سبوع اك�سبوتيك لتكنولوجيا املعلومات
 (200911//6 – 2رام اهلل  +غزة )
• مب�شاركة � 56شركة فل�سطينية مت تنظيم �أ�سبوع �أك�سبوتك لتكنولوجيا املعلومات و قد ا�شتمل على م�ؤمتر دويل للتكنولوجيا و4ايام درا�سية دولية
وبالإ�ضافة �إىل تنظيم ملتقى املبدعني واالفكار االبداعية مب�شاركة  16م�شروع ريادي.
 .13اجندة التجارة الفل�سطينية
• مت انتاج وا�صدار  2000ن�سخة من اجندة التجارة و توزيعها يف ال�سوق املحلي وللم�ؤ�س�سات وال�سفارت الفل�سطينية يف اخلارج ومكتب
عمان،وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة وتعترب �أجندة التجارة وثيقة جتارية �سنوية متخ�ص�صة
مكتب عمان
اخلدمات التجارية و املعلومات و الإ�ست�شارات حيث مت:
• تقدمي العديد من اخلدمات التجارية واال�ست�شارات الت�سويقية ل � 6شركات فل�سطينية يف قطاعات :احلجر و الرخام و املواد الغذائية.
• بلغ عدد ال�شركات امل�ستفيدة من مكتب عمان � 60شركة فل�سطينية ،وبلغ عدد اال�ست�شارات واخلدمات واملعلومات التجارية  186ا�ست�شارة
ومعلومة جتارية قدمت لل�شركات الأردنية والعربية.
• خدمات الباركود :م�ساعدة �شركتني يف احل�صول على الباركود.
برنامج دخول ال�سوق الأردين:
عمل درا�سة تف�صيلية ل�سوق احلليب وم�شتقاته يف الأردن حتتوي الدرا�سة على نبذة عامة عن �سوق احلليب وم�شتقاته يف الأردن  ،حجم الإنتاج
املحلي  ،حجم اال�سترياد � ،أمناط اال�ستهالك طرق التوزيع  ،املوا�صفات واملقايي�س ،الر�سوم وال�ضرائب ،ال�شحن والتخلي�ص  ،وكذلك قائمة
ب�أ�سماء رجال الأعمال املهتمني با�سترياد احلليب وم�شتقاته من فل�سطني .
الدرا�سات والتقارير:
درا�سة التبادل التجاري بني فل�سطني والأردن لال�شهر اخلم�سة االوىل من عام .“ 2009
مت عمل  3تقارير عن قطاعات �صناعية مهمة� ،شملت على معلومات عن ال�سوق الأردين من حيث احلجم ،التوزيع اجلغرايف لال�سترياد،
تف�ضيالت امل�ستهلكني ،الإنتاج املحلي الأردين ،الأ�سعار واملناف�سة ،كما ت�ضمنت التقارير جز ًء عن الإجراءات احلكومية املتبعة يف عملية
اال�سترياد وال�شحن والتخلي�ص وكذلك املوا�صفات وال�شروط القيا�سية الواجب توافرها يف املنتجات امل�ستوردة ،وكانت هذه التقارير قد غطت
القطاعات االقت�صادية التالية:
قطاع احلجر والرخام ،قطاع ال�سخانات ال�شم�سية .قطاع الدهانات.
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اللقاءات التجارية :
مت عقد العديد من اللقاءات التجارية ل� 14شركة فل�سطينية تعمل يف جمال �صناعة احلجر و الرخام واملواد الغذائية و ال�سخانات ال�شم�سية
والأثاث املعدين و البال�ستيك.

معايل الدكتور ح�سن ابو لبدة وزير الإقت�صاد الوطني يفتتح معر�ض فل�سطني الأردن العراق  -طوكيو اليابان 2009/11 -
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جانب من معر�ض بلدك�س فل�سطني 2009

ثاني ًا:ن�شاطات تطوير التجارة

التدريب:
 .1دورة تدريبية بعنوان “امل�ضمون يف ادارة العالقة مع الزبون  -بتمويل من البنك الإ�سالمي للتنمية � /صندوق الأق�صى.
21اذار  24 -اذار 2009
• بهدف تزويد امل�شاركني باملعلومات الالزمة وال�ضرورية لبناء عالقات فعالة مع الزبائن وكيفية املحافظة عليها وتطوير الو�سائل امل�ستخدمة
لقيا�س مدى ر�ضا الزبائن عن اخلدمة املقدمة من حيث جودتها وتلبيتها لرغباتهم والتعريف ب�أنظمة �إدارة العالقات مع الزبائن وكيفية
ا�ستخدامها.مت عقد التدريب يف كل من مدينتي رام اهلل وغزة مب�شاركة  39متدرب ( 18متدرب من غزة و 21متدرب من ال�ضفة الغربية).

 .2عدد من الدورات التدريبية بعنوان  -ادارة واجراءات ولوج�ستيات الت�صدير
حزيران 2009
بالتعاون مع برنامج تنمية القطاع اخلا�ص للم�ؤ�س�سة االملانية للتعاون الفنيGTZ
• بهدف التعريف مب�صطلحات اال�سترياد و الت�صدير وتزويد امل�شاركني باملعلومات الالزمة والوثائق املطلوبة للت�صدير وتعريف امل�شاركني بطرق
التعبئة والتغليف عند الت�صديرواعطاء امل�شاركني معلومات حول اجراءات اجلمارك والتخلي�ص ودور وكالت ال�شحن ودور املوزعني مت تنفيذ
تدريب بعنوان “ ادارة واجراءات ولوج�ستيات الت�صدير “ وبالتعاون مع برنامج تطوير القطاع اخلا�ص املنفذ من امل�ؤ�س�سة االملانية للتعاون
الفني ( )GTZيف عدد من مناطق ال�ضفة الغربية حيث �شارك � 36شخ�ص بهذا التدريب.
 .3دورة تدريبية بعنوان “ حتليل التناف�سية”
 30حزيران وحتى  16متوز2009
• بهدف تزويد امل�شاركني باملعلومات الالزمة وال�ضرورية لتحليل القواعد البيانية و طرق ا�ستخراجها وا�ستخدامها.و تطوير قدرة امل�شاركني
على حتليل البيانات و �أ�ستخدامها خلدمة الأقت�صاد الفل�سطيني و معرفة اال�سواق املناف�سة .و زيادة معرفة امل�شرتكني با�ستخدام بع�ض الربامج
اخلا�صة با�ستخراج قواعد البيانات مت تنفيذ تدريب بعنوان « حتليل التناف�سية» وبتمويل من  UNIDOيف مدينه رام اهلل مب�شاركة  14متدرب.
يف الفرتة املمتدة من  30حزيران وحتى  16متوز.
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 .4دورات تدريب مدربني يف برنامج ترويج وتطوير ال�صادرات
 27متوز –  19اب 2009
• بهدف تطوير وتنفيذ برنامج تكامل حمرتف لبناء قدرات ورفع كفائة �شركات التدريب املحلية يف جمال ترويج وتطوير ال�صادرات بهدف
تعزيز قدرات �شركات القطاع اخلا�ص امل�صدرة والتي تنوي الت�صدير وتو�سيع خياراتها التجارية مت عقد تدريب �شارك فيه � 5شركات
تدريب حملية.
 .5دورة متقدمة يف التعبئة والتغليف والت�صميم ل�شركات ال�صناعات الغذائية
 10-9اب  2009رام اهلل
• بهدف التعريف باالجتاهات اجلديدة يف جمال التعبئة والتغليف ،النظم الدولية للتغليف وحتليل مواد التعبئة والتغليف ومتطلبات التعبئة
والتغليف وال�شحن ،طريقة عنونة مل�صقات التغليف مت تنظيم دورة تدريبية �شارك يف التدريب  17م�شاركا من � 11شركة حملية.
 .6دورة بعنوان “ادارة واجراءات ولوج�ستيات الت�صدير”
� 30أيلول –  1ت�شرين الأول  ، 2009نابل�س
• بهدف التعريف مب�صطلحات اال�سترياد و الت�صديروتزويد امل�شاركني باملعلومات الالزمة والوثائق املطلوبة للت�صدير وتعريف امل�شاركني بطرق
التعبئة والتغليف عند الت�صديرواعطاء امل�شاركني معلومات حول اجراءات اجلمارك والتخلي�ص ودور وكالت ال�شحن ودور املوزعني �شارك 10
م�شاركني من � 7شركات حملية.
 .7دورة تدريبية بعنوان “ حتليل التناف�سية”
 30حزيران وحتى  16متوز
• بهدف تزويد امل�شاركني باملعلومات الالزمة وال�ضرورية لتحليل القواعد البيانية و طرق ا�ستخراجها وا�ستخدامها .وتطوير قدرة امل�شاركني على
حتليل البيانات و �أ�ستخدامها خلدمة الأقت�صاد مت تنفيذ تدريب بعنوان « حتليل التناف�سية» وبتمويل من  UNIDOمت عقد دورة تدريبية يف
مدينه رام اهلل مب�شاركة  14متدرب.
 .8برنامج ترويج وتطوير ال�صادرات
ت�شرين الأول  -ت�شرين الثاين  ،2009رام اهلل
بالتعاون مع برنامج تنمية القطاع اخلا�ص للم�ؤ�س�سة االملانية للتعاون الفنيGTZ
• بهدف تطوير وتنفيذ برنامج متكامل حمرتف لبناء قدرات ورفع كفاءة ال�شركات املحلية يف جمال ترويج وتطوير ال�صادرات بهدف تعزيز
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قدرات �شركات القطاع اخلا�ص امل�صدرة والتي تنوي الت�صدير وتو�سيع خياراتها التجارية مت عقد برنامج تدريبي على �شكل �سل�سلة مكونة من
اربعة دورات متكاملة �ضمن برنامج تطوير وترويج ال�صادرات على النحو التايل :دورة متقدمة يف الت�سويق والتخطيط الدويل،دورة متقدمة يف
ابحاث اال�سواق و التجارة الدولية  ،دورة متقدمة يف دخول ال�سوق والتوزيع ،دورة متقدمة يف متويل التجارة الدولية وقد �شارك يف التدريب34
م�شرتك.
 .9دورة تدريبية يف الت�صدير والت�سويق لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
 15-11ت�شرين الأول  ،2009رام اهلل 22 – 17 ،ت�شرين الأول  ،2009غزة
• مت عقد هذه الدورة بهدف �إيجاد �إطار مهني متخ�ص�ص خلطة �إ�سرتاتيجية على ال�صعيد الدويل و �إنتاج خطة ت�سويق منا�سبة لقطاع الأعمال
و تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت .و تطوير الأهداف البحثية املنا�سبة  ،تنفيذ عمليات تقييم االحتياجات الأ�سا�سية اال�سرتاتيجية.و حتديد
وتقييم خيارات دخول �سوق االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.و حتديد وتقييم ال�شركاء املنا�سبني من �أجل �إعطاء �أي م�شروع تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت الدولية.و حتديد العوامل يف �إن�شاء و�إدارة ال�شراكات الدولية والتجارة.و� إجراء تقييم العمليات التجارية الأ�سا�سية  ،والبلد ،
وخماطر العملة يف بلد.و� إدارة تخفيف املخاطر ذات ال�صلة وحتديد التكاليف واجلدوى من املعامالت.
وقد �شارك يف التدريب  13م�شارك من رام اهلل و  3م�شرتكني من غزة.
 .10دورة بعنوان “ادارة واجراءات ولوج�ستيات الت�صدير
ت�شرين الأول  ، 2009اخلليل
• بهدف التعريف مب�صطلحات اال�سترياد و الت�صدير وتزويد امل�شاركني باملعلومات الالزمة والوثائق املطلوبة للت�صدير وتعريف امل�شاركني بطرق
التعبئة والتغليف عند الت�صديرواعطاء امل�شاركني معلومات حول اجراءات اجلمارك والتخلي�ص ودور وكالت ال�شحن ودور املوزعني �شارك 21
م�شرتك من � 16شركة حملية يف هذا التدريب.
 .11برنامج تدريب يف حتليل التناف�سية و�سل�سلة القيمة امل�ضافة من قبل خرباء دوليني يف منظمة الأمم املتحدة للتنمية
الأقت�صادية()UNIDO
 23 - 13اكتوبر  ،2009رام اهلل
• بهدف التعريف مب�صطلحات التحليل التناف�سي و امل�صطلحات االقت�صادية والتعريف بنظريات حتليل التناف�سية وح�سناتها و�سيئاتها.
وتبيان الأبعاد وامل�ؤ�شرات الكم ّية لقيا�س تناف�سية ال�صناعة،وتو�ضيح العوامل الهيكل ّية للتناف�سية ال�صناع ّية وبناء الطاقات و القدرات التحليلية
للم�ؤ�س�سات املعنية بتكوين ال�سيا�سات الأقت�صادية والتحليل على م�ستوى القطاعات وحتليل �سل�سلة القيمة امل�ضافة والتمرين على القيا�سات
املعيارية مت ت�أ�سي�س الوحدة املرجوة (وحدة حتليل التناف�سية) و تثبيت عنا�صرها لدى بالرتيد ،و من ثم حتديد املهام لل�شروع بالعمل ,حيث يتم
العمل على ا�صدار م�سودة �أول ّية عن تقرير التناف�سية التجارية وال�صناعية لفل�سطني  2009مع نهاية �شهر كانون ثاين 2010
م�شاريع ت�سهيل التجارة Trade Facilitation Projects

ا�صدار خم�سة تقارير موجزة لأبرز القطاعات الفل�سطينية من قطاع احلجر والرخام و قطاع ال�صناعات الغذائية و قطاع الغزل والن�سيج و قطاع
الأثاث اخل�شبي وقطاع ال�صناعات الدوائية.
�أن�شطة تطوير ال�صادرات الفل�سطينية �إىل �إ�سرائيل (:)B2B

 .1امل�شاركة يف التدريب املهني ب�شركة  Intelالعاملية
 8حزيران 2009
• بهدف زيادة املعرفة لدى ا�صحاب امل�صانع للتقنيات واالحتياطات الواجب اتخاذها للمحافظة على �سالمة عمالهم وموظفيهم مت تنفيذ
الور�شة من قبل خرباء يف �شركة  Intelالعاملية حيث تخللت الور�شة ما يلي:
عر�ض مف�صل تخلله نقا�ش حول التقنيات العاملية امل�ستخدمة للحفاظ على �سالمة العاملني يف امل�صانع مع عر�ض لال�سباب املحتملة والتي قد
تكون م�سبب لتعر�ض العمال خلطر ما� .شارك يف التدريب  13م�شارك من ممثلي خمتلف امل�صانع و ال�شركات من رام اهلل وبيت حلم والقد�س
و نابل�س و اخلليل.
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 .2تنظيم دورة تدريب يف التعبئة و التغليف والت�صميم الغذائي (قطاع االلبان)
 17-15حزيران -2009القد�س
• بهدف التعرف على امل�ستجدات يف جمال تعبئة وتغليف وت�صميم املنتجات الغذائية الفل�سطينية بالرتكيز على منتجي االلبان من خالل تعريف
ممثلي القطاع والفنيني وامل�صممني العاملني يف القطاع على �أ�ساليب التغليف الفعالة من حيث اجلودة والتكلفة و املظهرمت تنظيم تدريب �شارك
فيه  13م�شارك من الفنيني وامل�صممني العاملني يف قطاع منتجي االلبان.
 .3امل�شاركة يف التدريب املهني والتغليف الغذائي (قطاع منتجات اللحوم)
 24-22متوز 2009
• بهدفالتعرف على امل�ستجدات يف جمال التعبئة وتغليف املنتجات الغذائية الفل�سطينية بالرتكيز على منتجي منتجات اللحوم من خالل تعريف
ممثلي القطاع والفنيني وامل�صممني العاملني يف القطاع على �أ�ساليب التغليف الفعالة من حيث اجلودة والتكلفة و املظهر .جذب التدريب 12
م�شارك من الفنيني وامل�صممني العاملني يف قطاع منتجي اغذية اللحوم،
 .4الزيارة املهنية �إىل معر�ض “جوفيال 2009
 2متوز 2008
• بهدف تعريف م�صنعي وم�صممي املجوهرات بتوجهات الأ�سواق العاملية و�سمات املنتجات الناجحة ت�سويقي ًا بالإ�ضافة �إىل تعريفهم باملعر�ض
و�إتاحة الفر�صة �أمامهم للتوا�صل مع �شركات و�أ�شخا�ص �أعمال يف جمال املجوهرات والإك�س�سوارات .جذبت الزيارة  24رجل و�سيدة �أعمال
فل�سطيني/ة من قطاع املجوهرات واالك�س�سوارات من منطقتي اخلليل وبيت حلم و رام اهلل.
 .5امل�شاركة يف معر�ض “ ”Giftec 2009لل�صناعات اليدوية
� 12-10ﺁب 2009
جانب من جناح فل�سطني يف معر�ض اجلزائر الدويل 2009
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• بناء على تو�صيات ال�شركات العار�ضة يف معر�ض” ،”Giftec 2008فقد مت تنظيم م�شاركة � 16شركة من م�صممي وم�صنعي احلرف اليدوية
واملجوهرات والإك�س�سوارات الفل�سطينيين من مناطق بيت حلم واخلليل يف معر�ض  Giftec 2009ك�شركات عار�ضة بجناح فل�سطيني.
بناء على تقييم ال�شركات العار�ضة ،لقد مت ان�شاء عالقات جتارية جيدة �شركات �إ�سرائيليه ،وامتام �صفقات جتارية �إىل جانب عدد من املبيعات
املبا�شرة التي متت خالل فرتة املعر�ض.
 .6الزيارة املهنية �إىل معر�ض “ ”Plasto Ispack 2009

9ايلول 2009
• هدفت هذه الزياره �إىل تعريف ال�شركات الفل�سطينية امل�صنعة للمواد البال�ستيكيه واملطاطية باملعر�ض والتوجهات العاملية والإقليمية يف �صناعة
وت�صميم وجتارة ال�صناعات البال�ستيكية و املطاطية جذبت الزيارة  48رجل و�سيدة �أعمال فل�سطيني/ة من املهنيني املخت�صني يف ال�صناعات
البال�ستيكية و املطاطية و العاملني يف جمال االثاث ومعدات املكاتب والفنادق واملطاعم والأعمال التجارية من منطقتي رام اللة و اخلليل.
 -7الزيارة املهنية �إىل معر�ض “”Timber 2009

 19ت�شرين ثاين 2009
• بهدف التعرف على م�ستجدات يف جمال ال�صناعات اخل�شبية والأثاث وتوجهات واحتياجات ال�سوق العاملية يف جمال ال�صناعات اخل�شبية
والأثاث ،وتطوير فر�ص م�ستقبلية من خالل تعزيز العالقات التجارية لل�شركات الفل�سطينية� .شارك يف هذه الزيارة  19م�شرتك من م�صنعي
االثاث من منطقتي بيت حلم و اخلليل.
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ثالثا :دائرة ال�سيا�سات التجارية
 .1م�شروع مراقبة وتقييم اداء احلركة واالن�شطة التجارية على املعابر
بتمويل من �صندوق االئتمان الرنويجى وبا�شراف البنك الدويل مت توقيع االتفاقية مل�شروع مراقبة وتقييم �أداء احلركة والأن�شطة التجارية على
املعابر ليتم تنفيذ امل�شروع بال�ضفة الغربية وقطاع غزة .ومت توقيع االتفاقيات مع �أربع م�ؤ�س�سات (غرفة جتارة و�صناعة اخلليل�،إحتاد �سائقي
النقل العام � ،إحتاد نقابات عمال فل�سطني وجمعية امل�ستوردين الفل�سطينيني لتقوم بجمع البيانات املطلوبة عن احلركة التجارية على املعابر
من خالل مراقبني مت تعيينهم من قبل هذه امل�ؤ�س�سات  .و مت الإتفاق مع م�شروع ت�سهيل التجارة ( )TFPعلى �أ�سا�س يقت�ضي تقدمي الت�سهيالت
والتجهيزات الالزمة للم�ؤ�س�سات واملراقبني على املعابر تت�ضمن �أجهزة حا�سوب وطابعة وفاك�س ومن جانب �آخر التن�سيق مع �إدارة املعابر
لت�سهيل مهمة املراقبني و�أي�ضا طباعة النماذج املطلوبة وفق الإتفاق مقابل ان تقوم بال تريد بتزويد  TFPبالبيانات التي يتم جمعها لأغرا�ض
التحليل ومن خالل امل�شروع مت �إ�صدار التقارير ال�شهرية عن الو�ضع الراهن للحركة التجارية على املعابر التجارية املختلفة باللغة الإجنليزية
ومت ن�شرهاعلى املوقع الإلكرتوين لبال تريد بالإ�ضافة اىل �إعداد درا�سة قطاعات �صناعية �إقت�صادية مثل احلجر والرخام والقطاع الزراعي من
�أجل �إظهار�أهمية هذه القطاعات ومدى �إنعكا�س بيئة املعابر التجارية على هذه القطاعات و�إ�صدار تقرير خا�ص بقطاع غزة حتت عنوان مرور
�سنتني على احل�صار يو�صف فيه طبيعة احلركة التجارية خالل هذه الفرتة و �إعداد درا�سة حول املنتجات التي منعت من دخول �سوق القد�س
ال�شرقية و�إ�سرائيل مثل منتجات الألبان واللحوم .
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 .2م�شروع ت�سهيل التجارة عرب املمرات التجارية (رفح –الأردن )
بتمويل من الإحتاد الأوروبي وبال�شراكة مع جمل�س ال�شاحنني الفل�سطينيني ومن خالل م�شروع ت�سهيل التجارة عرب املمرات التجارية (رفح و
الأردن) مت تنفيذ الن�شاطات التالية:
• عقد ور�شة عمل فنية �شملت معظم اجلهات الر�سمية وبع�ض ال�شركات واجلهات الأخرى ذات العالقة بعملية اال�سترياد والت�صدير يف � 23شباط
 2009بهدف النقا�ش و الت�أكد من الأمور الفنية واللوج�ستية ذات العالقة باال�سترياد والت�صدير حيث ح�ضر ما يزيد عن � 45شخ�ص من معظم
اجلهات ذات العالقة �سواء كانت حكومية �شبه حكومية و�شركات من القطاع اخل�ص  ,ومت عر�ض الإجراءات اخلا�صة باال�سترياد والت�صدير من
قبل فريق امل�شروع وب�شكل خا�ص فيما يتعلق بال�صناعات الدوائية  ،الزراعية والغذائية .
• عقد زيارة �إىل اجلهات الر�سمية الإ�سرائيلية ذات العالقة باال�سترياد والت�صدير مت عقد هذه الزيارة يف � 5آذار  2009بهدف احل�صول على
معلومات ذات عالقة ب�إجراءات ومتطلبات اال�سترياد والت�صدير من قبل ال�شركات امل�صدرة وامل�ستوردة الفل�سطينية  ،حيث مت اللقاء مع كل من
مدير جمارك املعابر الربية ونائبه ومدير جمارك ج�سر امللك ح�سني .
• عقد زيارة لفريق امل�شروع للجانب الإ�سرائيلي من معرب ج�سر امللك ح�سني مت عقد هذه الزيارة يف � 29آذار  2009بهدف التعرف على
طبيعة املعرب والإجراءات اخلا�صة باحلركة التجارية واملتطلبات ذات الأولوية لت�سهيل احلركة التجارية على املعرب حيث مت اللقاء مع كل من
مدير املعرب ومدير االرتباط ومدير اجلمارك على اجل�سر ومت زيارة معظم املواقع ذات العالقة باحلركة التجارية �سواء كانت منطقة التحميل
والتنزيل  ،الفح�ص والتفتي�ش وغريها من مواقع ذات �أهمية .
• عقد ور�شة عمل حتت عنوان �إجراءات الإ�سترياد والت�صدير ب�إ�ستخدام ج�سر امللك ح�سني وبح�ضور وبح�ضور وم�شاركة معظم اجلهات ذات
العالقة والعديد من ال�شركات امل�صدرة وامل�ستوردة بهدف عر�ض ونقا�ش طبيعة الإ�سترياد والت�صدير من خالل ج�سر امللك ح�سني من زاوية
لوج�ستية(وقت  ،تكلفة و�إجراءات و�أمور �أخرى ذات عالقة) ومقارنتها مع الإ�سترياد والت�صدير من خالل املواينء واملعابر الإ�سرائيلية .
• عقد زيارات �إىل اجلهات الر�سمية الإ�سرائيلية ذات العالقة باال�سترياد والت�صدير مت عقد هذه الزيارات بهدف احل�صول على معلومات ذات
عالقة ب�إجراءات ومتطلبات باال�سترياد والت�صدير من قبل ال�شركات امل�صدرة وامل�ستوردة الفل�سطينية.
مت و�ضع خطة للح�شد والدعم تت�ضمن امل�شاكل وال�صعوبات التي تواجه امل�صدر وامل�ستورد الفل�سطيني على ج�سر امللك ح�سني �سواء كانت
�صعوبات ومعيقات �إ�سرائيلية �أو معيقات �إجرائية فل�سطينية او معيقات �أردنية �أو �صعوبات ومعيقات على ج�سر امللك ح�سني ذاته  ،حيث مت و�ضع
مقرتحات حللول منا�سبة لهذه ال�صعاب ليتم البدء يف بحثها مع اجلهات ذاات العالقة �سواء كانت �إ�سرائيلية �أردنية او فل�سطينية .
مت الإنتهاء من �إعداد م�سودة دليل الإ�سترياد والت�صدير والذي ي�شمل كل ما يتعلق من �إجراءات ذات عالقة من حيث الأمور اللوج�ستية .
• تنظيم زيارة اىل اململكة الأردنية الها�شمية لبحث �سبل التعاون بني اجلانبني بخ�صو�ص ت�سهيل التجارة و�إمكانية �إ�ستخدام املواينء الأردنية.
• عقد ور�شة عمل فنية �شملت معظم اجلهات الر�سمية وبع�ض ال�شركات واجلهات الأخرى ذات العالقة بعملية اال�سترياد والت�صدير تنظيم زيارة
لوفد فل�سطيني يف  25متوز �ضم ممثلني عن اجلهات الر�سمية الفل�سطينية ذات العالقة وممثلني عن القطاع اخلا�ص للمملكة الأردنية الها�شمية
والتي �شملت املناطق اللوج�ستية الأردنية و توجت بور�شة عمل عقد يف  28متوز 2009يف عمان ح�ضور �أمني عام وزارة التجارة وال�صناعة
الأردنية ووكيل وزارة الإقت�صاد الوطني الفل�سطيني بح�ضور ممثلني عن القطاعني العام واخلا�ص الفل�سطيني والأردين .
مت امل�شاركة يف زيارة نظمت من قبل  TFPيف اىل ج�سر امللك ح�سني لبحث املعيقات التي يواجهها القطاع اخلا�ص الفل�سطيني على ج�سر امللك
ح�سني .
• اعداد التقرير النهائي للم�شروع بالإ�ضافة اىل دليل الإ�سترياد والت�صدير �إ�ضافة اىل اوراق املوقف خا�صة بت�سهيل التجارة عرب ج�سر امللك
ح�سني .
• تنظيم حفل �إختتام م�شروع ت�سهيل التجارة بح�ضور �أكرث من � 90شخ�ص من القطاع اخلا�ص وكذلك ممثلني عن القطاع العام بالإ�ضافة اىل
امل�ؤ�س�سات ذات العالقة وذلك بح�ضور وكيل وزارة الإقت�صاد الوطني الفل�سطيني وكذلك ممثل عن الإحتاد الأوروبي  ،حيث مت عر�ض ما مت
�إجنازه بامل�شروع بالإ�ضافة اىل التو�صيات والإقرتاحات والتي �إنبثقت من الدرا�سة العميقة لهذا املو�ضوع والتي تعك�س �إحتياجات القطاع اخلا�ص
من م�صدرين وم�ستوردين فل�سطينيني.
 .3الوحدة الفنية للقطاع اخلا�ص
• مت ان�شاء الوحدة الفنية للقطاع اخلا�ص الفل�سطيني بتمويل من الوكالة ال�سويدية للتنمية  SIDA -و مت ت�شكيل الفريق وبدء العمل للوحدة
الفنية الداعمة للقطاع اخلا�ص يف مو�ضوع ال�شراكة واحلوار بني القطاعني العام واخلا�ص الفل�سطيني .ومت عقد عدة لفاءات مع اجلهات ذات
العالقة ( حكومية – قطاع خا�ص) .و مت خالل العام العمل على متابعة االجنده امل�شرتكه و�إعادد اليات لتنفيذ بنود االجنده امل�شرتكه تعك�س
م�صالح القطاع اخلا�ص ,وقد مت عقد عدة لقاءات مع كل من وزارة االقت�صاد الوطني ،وزارة املالية ،م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س� ,سلطة
الأرا�ضي و الهيئه العامه للمدن واملناطق احلره ال�صناعية .وعقد اجتماع ت�شاوري مع جمعية الفنادق العربيه واجتماع ت�شاوري �ضم العديد من
ال�شركات الفل�سطينيه من القطاعات ال�صناعيه والتجاريه بتاريخ . 2009/8/6-5
• و مت من خالل الوحدة �إعداد موقف القطاع اخلا�ص حول اللوائح التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك الفل�سطيني و�إر�ساله �إىل وزارة االقت�صاد.
• عقد اجتماعني للجنة احلكومية الفنية واللجنة الفنية للقطاع اخلا�ص وحتديد البنود التي مت تنفيذها يف الأجندة امل�شرتكة ورفع البنود التي
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مل يتم تنفيذها ليتم نقا�شها من خالل اللجنة الوزارية واللجنة الفنية للقطاع اخلا�ص.
� .4إعداد درا�سة تتعلق ب�آلية مرور املبيعات من ال�ضفة الغربية اىل قطاع غزة بعد الإغالق املفرو�ض على القطاع بتمويل
من م�شروع ت�سهيل التجارة
• مت �إعداد درا�سة ت�شرح �آليات مرور الب�ضائع من ال�ضفة الغربية اىل قطاع غزة وذلك مبا�شرة اىل القطاع من خالل املعابر الداخلية �أو من
خالل تاجر �إ�سرائيلي �أو من خالل معرب نت�سانا اىل م�صر ثم اىل غزة �أو من خالل الأردن اىل غزة حيث مت بحث كافة اجلوانب اللوج�ستية من
وقت وتكلفة وما يتعلق ب�أي �أمور تن�سيقية و�إجراءات ذات عالقة.
 .5درا�سة �إتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
• مت تنفيذ م�سح ميداين �شمل مائة من امل�ؤ�س�سات امل�صدرة/امل�ستورد العاملة يف ال�ضفة الغربية ،موزعني يف �شمال وو�سط وجنوب ال�ضفة
الغربية من �أجل حتديد املعيقات والقيود (اجلمركية وغري اجلمركية) – من وجهة نظر القطاع خا�ص -والتي تواجه ال�صناعة الفل�سطينية من
اال�ستفادة من منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ا�ضافة اىل اخلروج بتو�صيات من اجل تفعيل وتعزيز التجارة البينية بني فل�سطني والدول
العربية .ا�ضافة اىل ذلك تهدف الدرا�سة اىل حتديد مدى وعي القطاع اخلا�ص باتفاقية اغادير باال�ضافة اىل اخلروج بتو�صيات تعمل على
و�ضع اال�س�س لتعظيم ا�ستفادة فل�سطني عند االن�ضمام اىل هذه االتفاقية خا�صة يف جمال التكامل القطري للمن�شا عند الت�صدير اىل منطقة
التجارة اليورومتو�سطية املو�سعة.

رابعا :ن�شاطات املعلومات التجارية
يعمل مركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد) بتطوير خدمات املعلومات التجارية وتزويد ال�شركات املهتمة باملعلومات التجارية والن�شرات
والتدريبات الالزمة واملتعلقة باال�سواق الت�صديرية امل�ستهدفة.
 .1خدمات املعلومات التجارية:
• �إدارة م�صادر املعلومات املتواجدة لدى بال تريد للأع�ضاء
• ا�ستكمال العمل على �إعادة ت�صميم موقع expo.ps
• الرد على املعلومات املطلوبة من اجلهات املختلفة
 .2م�شروع :UNIDO
• امل�شاركة يف الربنامج التدريبي”  ”CIU Competitive Intelligence Unitمن قبل خبري ال  UNIDOباال�ضافة اىل الربنامج
التدريبي “اك�سل املتقدم” التح�ضريي للربامج املقبلة ومراجعة و تقييم الربنامج التدريبي االول حت�ضريا للربنامج القادم .اعداد �أوراق
ومقرتحات م�شاريع:
 .1ورقة “ت�أثري احلرب والعدوان على القطاع اخلا�ص يف غزة”
 .2ورقة “مقرتحات للم�شاريع ما بعد احلرب للقطاع اخلا�ص يف غزة “
 .3مقرتح م�شروع” ”Job Creation and Support Programوتقدميه للUNDP
 .4مقرتح م�شروع “  ”Construction Cluster Assessmentو تقدميه ل Portland Trust
 .5مقرتح م�شروع تطوير ال�صفحة االلكرتونية لت�صيخ “”Trade Portal
 .6امل�شاركة يف كتابة ورقة “مقرتح م�شروع حت�سني جتارة دولة بحر االبي�ض املتو�سط”
 .3ن�شاطات �أخرى:
 .1العمل مع  CBIلإ�ضافة فل�سطني على قائمة الدول املنتفعة من امل�ؤ�س�سة
 .2املتابعة مع CBIمن اجل الو�صول ملفهوم م�شرتك حول الربامج التي ممكن تقدميها لتعزيز ال�صادرات من فل�سطني الوروبا
 .3عمل فح�ص �سريع ل� 40شركة حول خدمات املعلومات التجارية
 .4عمل ور�شة عمل حول املعلومات اجتارية من خالل برنامج تعزيز ال�صادرات الفل�سطينية
 .5عمل حتليل وورقة اال�سواق امل�ستهدفة للمنتجات الفل�سطينية
 .6جتميع املعلومات حول”عوامل اال�ستثمار يف تطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات” يف م�ؤمتر تكنولوجيا املعلومات
جمع املعلومات حول جتارة GAFTA
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اخلدمات امل�ساندة وال�صفحة االلكرتونية:
• متابعة وحتديث موقع  • . www.paltrade.orgم�شروع مركز املعلومات التجارية :TFP
التح�ضري لتنفيذ امل�شروع/من خالل • :حت�ضري ورقة امل�شروع و مراجعة العقود.
• جمع املعلومات:
 .1معلومات حول فل�سطني  .2معلومات و تفا�صيل ال�صادرات والواردات الفل�سطينية منذ عام 2006
 .3جتميع التقارير اخلا�صة باال�سواق اخلارجية  .4لتح�ضري لالدوات والربامج عرب االنرتنت املفيدة للم�صدرين
 .5عمل تقارير حول  10دول م�صدرة اىل – م�ستوردة من فل�سطني
م�شروع درا�سة �سوق خدمات االعمال يف غزة:
مت توقيع عقد مع م�ؤ�س�سة فريدري�ش ايربت االملانية لعمل درا�سة ل�سوق اخلدمات يف غزة .هذا و قد مت االنتهاء من عمل اال�ستبيانات ،تدريب
الباحثني وجمع املعلومات.وحتليل املعلومات وعمل لقاءات جمموعات ( لقاءملزويدي اخلدمات واخر ملتلقي اخلدمات) وحت�ضري الن�سخة االولية
من التقرير وتنفيذ ور�شة عمل لعر�ض ومناق�شة الدرا�سة يف يوم  2009-12-3يف قاعة الروت�س

خام�سا :ن�شاطات دائرة الع�ضوية

�شكل النجاح الكبري الذي حققه بال تريد خالل ال�سنوات ال�سابقة وازدياد املعرفة باملركز من قبل املهتمني وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املحلية
واخلارجية ،وازدياد الن�شاطات لدوائر املركز يف جماالت متنوعة� ،إقباال كبريا من قبل ال�شركات املهتمة على املركز  ،وجت�سد ذلك عرب انت�ساب
تلك ال�شركات ك�أع�ضاء جدد �أو من خالل تفاعل الأع�ضاء مع برامج املركز ون�شاطاته  ،وترجم ذلك عمليا باعتبار بال تريد املركز الوطني
لتنمية وترويج التجارة  ،وتعدى ن�شاط املركز وتفاعله مع امل�ؤ�س�سات الوطنية الفل�سطينية ذات العالقة -ر�سمية و�أهلية ومن القطاع اخلا�ص،
وحتى ال�شركات غري الأع�ضاء يف املركز  ،باعتبار بال تريد م�ؤ�س�سة وطنية ذات فاعلية و�سمعة كبرية م�ؤثرة يف �أو�ساط املهتمني بتنمية التجارة
وترويجها ،ويف هذا املجال كان لدائرة الع�ضوية دور رئي�س وفاعل يف التوا�صل مع جمتمع الأاعمال وال�شركات الفل�سطينية الأع�ضاء وغري
الأع�ضاء .عملت الدائرة وخالل العام  2009على تنفيذ العديد من االن�شطة واملهام يف جمال الع�ضوية واخلا�صة بال�شركات االع�ضاء يف املركز
وفق التايل :
 .1متابعة ت�سديد ر�سوم اال�شرتاك لل�شركات االع�ضاء
حيث مت ت�سديد ر�سوم ل � 103شركات ،وبذ لك وخالل العام  2009نكون قد متكنا من تنفيذ قرار جمل�س االدارة واخلا�صة بتوحيد �سنة ر�سوم
اال�شرتاك على ان تبدا الع�ضوية من تاريخ /1/1من ال�سنة وحتى تاريخ  /12/31من ال�سنة .وحاليا ا�صبحت ع�ضوية جميع ال�شركات االع�ضاء
يف املركز موحدة وفق التاريخ.
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هذا وقد �شهد العام  2009اقباال واهتماما كبريا على طلب االنت�ساب من قبل ال�شركات لع�ضوية املركز  ،حيث تقدم ما يزيد من � 50شركة من
خمتلف القطاعات االقت�صادية بطلبات ع�ضوية ،ومت تقدمي طلباتهم وعر�ضها على جلنة الع�ضوية وجمل�س االدارة ن حيث مت ثبول � 18شركة ،
يف حني مت تاجيل قبول باقي ال�شركات ،على ان يتم اعتماد معايري حمدةة لع�ضوية املركز يعتمد عليها قرار قبول ال�شركات الراغبة باالت�ساب
لبال تريد.
خدمات الأع�ضاء ب�شكل عام تقوم الدائرة ،ووفقال لعملها اليومي مبتابعة االمور املتعلقة بع�ضوية ال�شركات يف املركز ،من حيث توثيق وثائق
ال�شركات ،التعاميم اخلا�صة باعمال وان�شطة املركز ،تعاميم خا�صة مب�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص واملجل�س التن�سيقي  ......الخ .
 .2تزويد ال�شركات االع�ضاء وال�شركات االخرى مبعلومات حول ان�شطة بال تريد ومعلومات جتارية بناء على طلب
ال�شركات.
 .3متابعة بطاقة رجال الأعمال اخلا�صة ب�أع�ضاء بال تريد”BMC
 .4اجتماع اجلمعية العمومية مت تنظيم اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي العادي بتاريخ  2009-8-1يف فندق
الإنرتكونتننتال يف �أريحا و قد ح�ضر الإجتماع � 116شركة ع�ضو من �أ�صل � 210شركات م�سددة  ،يحق لها ح�ضور
االجتماع ،و خالل الإجتماع مت �إقرار التقريرين املايل و الإداري من قبل الهيئة العامة و قد ح�ضر الإجتماع مندوبي
وزارتي الإقت�صاد الوطني و الداخلية.
جملة التجارة :
جملة متخ�ص�صة ب�ش�ؤون الإقت�صاد والتجارة ب�شكل عام والإقت�صاد الفل�سطيني ب�شكل خا�ص ي�صدرها املركز حيث مت خالل العام 2009
ا�صدارالأعداد ال�سابع والثامن والتا�سع من جملة التجارة الفل�سطينية  ،وتوزيعها حمليا وخارجيا وا�صبحت املجلة تلقى اهتمام ومعرفة وا�سعة
يف جمال االعمال واالقت�صاد وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة.

دليل امل�صدرين الثالث 2010
مت ا�صدار دليل امل�صدرين الفل�سطينيني الثالث 2010بالتعاون مع وزارة االقت�صاد الوطني  ،وبدعم من الربنامج االملاين  gtzو الذي يحتوي على
معلومات لأكرث من � 400شركة وم�ؤ�س�سة فل�سطينية  ،عاملة يف عدة ن�شاطات اقت�صادية متثل  15قطاع اقت�صادي  ،حيث �شمل الدليل م�ؤ�شرات
رئي�سية لل�شركات ذات االقدرة الت�صديرية وامل�صدرة  ،باال�ضافة الة معلومات حول امل�ؤ�س�سات الر�سمية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ذات العالقة
باالقت�صاد الفل�سطيني .وقد مت توزيع الدليل على العديد من امل�ؤ�س�سات يف اخلارج “ الدول العربية واالجنبية “ كالغرف التجارية وجمعيات رجال
االعمال ،واالحتادات ال�صناعية وال�سفارات الفل�سطينية يف دول العامل ،واملمثليات االجنبية يف فل�سطني.
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م�شروع ترويج �صادرات زيت الزيتون  -املمول من الوكالة الفرن�سية للتنمية
بدا تنفيذ امل�شروع يف العام  2008بادارة بال تريد وم�شاركة احتاد ال�صناعات الغذائية  ،واحتاد املزارعني الفل�سطينيني وم�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س .يهدف امل�شروع اىل العمل علي جميع مراحل ال�سل�سلة االنتاجية من مزارعني وجمعيات  ،معا�صر و�شركات تعمل يف جمال تعبئة
والت�سويق زيت الزيتون  ،بحيث يتم تعزيز وتطوير احللقات االنتاجية والت�سويقية بغر�ض متكني امل�صدرين من املناف�سة ودخول ا�سواق متتاز
بجودة عالية و�سعر منا�سب.
وخالل العام  2009مت تنفيذ التايل:
• زيارة مدير امل�شروع من الوكالة الفرن�سية للتنمية
هدفت الزيارة لالطالع على تقدم �سري امل�شروع  ،ومت االطالع على �أهم تطورات امل�شروع من خالل اجتماعات مع ال�شركاء واجلهات امل�ستفيدة،
ونقاط النجاح الرئي�سية  ،وبحثت الن�شاطات امل�ستقبلية مثل �إجراء �أبحاث ال�سوق  ،والأن�شطة الرتويجية مثل املعار�ض والبعثات التجارية.
وخالل اللقاء مت البحث يف تفا�صيل وافاق امل�شروع :
 .1تو�ضيح بع�ض النقاط اخلا�صة بتنفيذ امل�شروع و�شرح �أي معوقات من النواحي التقنية �أو املالية مما ي�سهل ادارة امل�شروع
 .2تعزيز اطر التعاون بني ادارة امل�شروع و بال تريد وال�شركاء كمنفذين للم�شروع.
 .3فتح افاق جديدة من خالل طرح اافكار لن�شاطات جديدة وم�شاريع اخرى.
• م�ؤ�شرات رئي�سية حول فر�ص زيت الزيتون يف ال�سوق املاليزي
بهدف التعرف على فر�ص ت�سويق زيت الزيتون يف ال�سوق املاليزي نظم بال تريد زيارة اىل ماليزيا خالل الفرتة ما بني  ، 2009/3/7-1و مت زيارة
ولقاء العديد من امل�ؤ�س�سات املاليزية املهتمة وكان ابرزها “ م�ؤ�س�سة تنمية التجارة املاليزية  MATRADEوم�ؤ�س�سة احتاد ال�صناعات املاليزية
 FMMوغرفة التجارة املاليزية وهيئة ت�شجيع اال�ستثمار  ،ولقاء مع مدير عام معر�ض حالل املاليزي  ،MIHASولقاء العديد من ال�شركات
املاليزية العاملة يف جتارة وا�سترياد زيت الزيتون و�شركات عاملة يف ال�شخن والتخلي�ص.
وبناء على الزيارة مت اعاداد تقرير حول امل�ؤ�شرات الرئي�سية لالقت�صاد املاليزي و�سوق زيت الزيتون يف ماليزيا من حيق حجم ال�سوق وم�صدر
الزيت والتعبئة واليات اال�سترياد ............الخ .
ومت عقد ور�شة عمل لل�شركات املهتمة للتعريف بال�سوق املاليزي والفر�ص املمكنة لزيت الزيتون واال�سرتاتيجية التي يجب اعتمادها من قبل
ال�شركات يف ال�سوق املاليزي.
• امل�شاركة يف معر�ض “حالل” ماليزيا  01 – 6ايار 9002
وقد كانت اهداف امل�شاركة يف املعر�ض:
 .1التعرف على الفر�ص املمكنة لزيت الزيتون الفل�سطيني يف ال�سوق املاليزي.
 .2توفري املعلومات اخلا�صة بفر�ص زيت الزيتون الفل�سطيني يف ال�سوق املاليزي من حيث حجم ال�سوق وو�سائل الت�سويق وم�صادر الزيت امل�ستورد
واال�سعار واجلمارك وال�ضرائب باال�ضافة للموا�صفة املطلوبة والفئات امل�ستهلكة وكلفة ال�شحن وطرقها.
 .3تنظيم لقاءات رجال �أعمال بني ال�شركات الفل�سطينية امل�شاركة والعاملة يف انتاج وت�سويق زيت الزيتون وبني رجال �أعمال وم�ستوردين ومهتمني
من ماليزيا ودول جماورة ملاليزيا كربوناي وتايلند واندوني�سيا و�سنغافورة
وقد �شارك يف املعر�ض� 6شركات من قطاع زيت الزيتون باال�ضافة اىل � 3شركات مواد غذائية وقد ح�صل اجلناح الفل�سطيني على اجلائزة
االوىل لأف�ضل ت�صميم.
م�سابقة زيت الزيتون الذهبي
�شارك بال تريد مع العديد من امل�ؤ�س�سات ذات العالقة املحلية والدولية يف تنظيم م�سابقة متخ�ص�صة يف جودة زيت الزيتون يف فل�سطني والتي
تعترب امل�سابقة االوىل يف هذا املجال حيث هدفت امل�سابقة لت�شجيع املنتجني على حت�سني جودة زيت الزيتون لفتح افاق الت�صدير من خالل
االلتزام بالتعليمات التي ت�ضمن جودة زيت الزيتون وهو العن�صر الأ�سا�س لأي عملية ترويج وت�صدير لهذا املنتج.
تقدمت للم�شاركة يف امل�سابقة �سبع وع�شرون عينة زيت زيتون ،مثلت �سبع جمعيات فل�سطينية و�سبعة مزارعني ومع�صرة زيتون واحدة باال�ضافة
اىل �أربع �شركات وم�ؤ�س�سة واحدة .
فازت �شركة جبل الزيتون االخ�ضر باجلائزة الأوىل الذهبية علما �أن عدد ا
ملتقدمني يبلغ  27من جميع املناطق.
تطوير خمترب تذوق زيت الزيتون يف م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س
مت تطوير خمترب التذوق لزيت الزيتون يف م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س مبا يتنا�سب مع املعايري الدولية متهيدا العتماده من جمل�س الزيت العاملي.
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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
قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة ملركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد) ،والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب  2009وكل
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�ؤولة عن �إعداد هذه البيانات املالية وعر�ضها ب�صورة عادلة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ذات ال�صلة بن�شاط املركز.
وت�شمل هذه امل�س�ؤولية ت�صميم ،تطبيق واالحتفاظ برقابة داخلية لغر�ض �إعداد وعر�ض البيانات املالية ب�صورة عادلة خالية من �أخطاء جوهرية،
�سواء كانت نا�شئة 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�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه البيانات املالية ا�ستنادا �إىل تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايري الدولية للتدقيق ،وتتطلب تلك
املعايري �أن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�سلوك املهني و�أن نقوم بتخطيط و�إجراء التدقيق للح�صول على ت�أكيد معقول فيما �إذا كانت 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 الإعتبار �إجراءات الرقابة الداخلية للمركز واملتعلقة بالإعداد والعر�ض العادل للبيانات
املالية ،وذلك لغر�ض ت�صميم �إجراءات التدقيق املنا�سبة ح�سب الظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى املركز.
يت�ضمن التدقيق كذلك 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�س ًا لر�أينا حول التدقيق.
الر�أي
يف ر�أينا� ،إن البيانات املالية تظهر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،املركز املايل ملركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد) كما يف 31
دي�سمرب  2009و�أدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ذات ال�صلة بن�شاط املركز.
رام اهلل :يف  15يونيو 2010

�سابا و�شركاهم
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مركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد)
بيان املركز املايل ,كما يف  31دي�سمرب 2009
املوجودات
املوجودات املتداولة:
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
ذمم مدينة � -صايف
�سلف مدينة
�إيجارات مدفوعة مقدما
جمموع املوجودات املتداولة

 31دي�سمرب
2009
دوالر �أمريكي

 31دي�سمرب
2008
دوالر �أمريكي

1.075.254
155.791
41.789
-1.272.834

687.946
169.734
239.933
 4.680ا
1.102.293

�أرا�ضي
موجودات ثابتة � -صايف

122.085
167.988
290.073

122.085
192.578
314.663

جمموع املوجودات

1.562.907

1.416.956

املطلوبات و�صايف املوجودات
املطلوبات املتداولة:
بنوك دائنة
ذمم دائنة و�أر�صدة م�ستحقة
�إيرادات غري م�ستحقة
�إيرادات م�ؤجلة
جمموع املطلوبات املتداولة

11.909
478.505
7.750
755.061
1.253.225

18.696
332.438
20.170
572.360
943.664

خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

226.892

198.455

�صايف املوجودات:
�صايف املوجودات غري املقيدة
�صايف املوجودات املقيدة م�ؤقتا
جمموع �صايف املوجودات

82.790
-82.790

233.578
41.259
274.837

جمموع املطلوبات و�صايف املوجودات

1.562.907

1.416.956
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مركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد)
بيان الن�شاطات ,لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009
احل�سابات غري
املقيدة

احل�سابات املقيدة م�ؤقتا

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

جمموع

جمموع

 31دي�سمرب

 31دي�سمرب

2009
دوالر �أمريكي

2008
دوالر �أمريكي

الإيرادات
�إيرادات من املمولني
ا�شرتاكات الأع�ضاء
ر�سوم خدمات و�إ�شرتاك
�إيرادات خدمات
�إيرادات �أخرى
جمموع املقبو�ضات
املبالغ املحررة من التقييد

-72.869
524.607
130.937
212.633
941.046
1.546.142

1.546.142
----1.546.142
()1.546.142

1.546.142
72.869
524.607
130.937
212.633
2.487.188
--

1.884.242
65.630
318.600
71.177
171.585
2.511.234
--

�صايف الإيرادات الت�شغيلية

2.487.188

--

2.487.188

2.511.234

امل�صروفات
ترويج التجارة
تطوير التجارة
م�صاريف �إدارية ومتويلية
ال�سيا�سات التجارية
م�صاريف الأع�ضاء
املعلومات التجارية

578.610
661.213
563.895
731.109
86.073
58.941

-------

578.610
661.213
563.895
731.109
86.073
58.941

415.098
1.033.831
486.024
655.349
66.115
28.673

جمموع امل�صروفات

2.679.841

--

2.679.841

2.685.090

التغري يف �صايف املوجودات لل�سنة

()192.653

--

()192.653

()173.856

�صايف املوجودات يف بداية ال�سنة
�صايف التعديالت على ر�صيد بداية
ال�سنة

233.578

41.259

274.837

557.076

41.865

()41.259

606

()108.383

82.790

--

82.790

274.837

�صايف املوجودات يف نهاية ال�سنة
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من ان�شطة وبرامج بالرتيد 2009

دولة الدكتور �سالم فيا�ض رئي�س الوزراء خالل زيارته معر�ص اك�سبوتك 2009

معر�ض اك�سبوتك غزه 2009
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جل�سة من م�ؤمتر تكنولوجيا املعلومات 2009

