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أعضاء مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني-بال تريد

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الزمالء الأعزاء ،،الأخوة �أع�ضاء اجلمعية العمومية ملركز التجارة الفل�سطيني – بال تريد املحرتمون
ا�صدقاء بال تريد ال�ضيوف الكرام

حممد نافذ احلرباوي
رئي�س جمل�س االدارة

وليد النجاب
امني �سر املجل�س

حممد عوين ابو رم�ضان
نائب رئي�س جمل�س االدارة

اليا�س العرجا
ع�ضو جمل�س ادارة

�صبحي ثوابتة
ع�ضو جمل�س ادارة

طارق �سقف احليط
امني �صندوق املجل�س

م�أمون ابو �شهال
ع�ضو جمل�س ادارة

في�صل ال�شوا
ع�ضو جمل�س ادارة

حتية طيبة وبعد،،
�أنه ملن دواعي �سرورنا �أن نطل عليكم من جديد عرب التقرير ال�سنوي للعام  ،2010حيث احتوى هذا العام يف طياته العديد من الأن�شطة
والفعاليات التي عززت ر�صيد مركز التجارة الفل�سطيني مبزيد من الإجنازات التي تراكمت عرب مراحل العمل ،و�إذ ن�ضع بني �أيديكم هذا
التقرير  -وهو التقرير احلادي ع�شر -لن�ستعر�ض و�إياكم �أهم �إجنازات املركز وبراجمه ون�شاطاته خالل العام املن�صرم.
فخالل العام  2010توالت اجلهود القيمة امل�ؤكدة على احل�ضور الفاعل للمركز على خريطة تطوير وت�سهيل وترويج التجارة ،فقد متيز هذا
العام ,وعلى كافة الأ�صعدة؛ �سواء على �صعيد تنظيم املعار�ض املحلية �أو الدولية والتي �ساهمت ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر يف زيادة ح�صة
املنتج الوطني يف ال�سوق املحلي ،وزيادة قيمة ال�صادرات الفل�سطينية للأ�سواق الأقليميه والدولية وخا�صة العربية منها ،وترافق ذلك مع
عمل جاد ومتوا�صل للم�ساهمة يف بناء البيئتني االقت�صادية والقانونية املالئمتني وتطويرهما ،وتعزيز التوا�صل بني القطاعني العام واخلا�ص
الفل�سطيني ،ومتتني العالقة مع ال�شركاء والداعمني ممن وا�صلوا �إ�سناد جهود املركز ,كما وتوا�صل العمل على �صعيد ال�سيا�سات االقت�صادية
لدى كافة امل�ؤ�س�سات والدوائر التى تعنى بال�ش�أن الإقت�صادي للعمل على حت�سني البيئة اال�ستثماريه والتخفيف قدر امل�ستطاع عن كاهل
امل�صنعني ورجال اعمال فل�سطني ،كما وبذل املركز جهدا مميزا للتح�ضري مل�ؤمتر الأ�ستثمار الثاين الذي عقد يف بيت حلم منت�صف .2010
الأخوات والأخوة،،
ي�أتي هذا التقرير را�صدا ما �أجنز من �أعمال تراكمية للعام  ،2010وم�ش ّكال �إطاللة على ما بذل من جهود يف الفعاليات التي ت�أتلف فيما
بينها لتتقاطع ور�ؤية املركز ور�سالته ،ومبا يعرب عن �سعينا الدائم لتحقيق الأهداف املرجوة ان�سجاما مع خطة احلكومة الهادفة �إىل �إنهاء
االحتالل وبناء الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة.
كما ون�ضع بني ايديكم ا�سرتاتيجية وخطة املركز للأعوام الثالثة القادمة ( )2011-2013والتي تعتمد على جمموعة من الركائز الأ�سا�سية
والتى من �ش�أنها ان حتدث نقلة نوعية للمركز معتمدين على م�شروعني ا�سرتاتيجيني :امل�شروع االول  -ت�سهيل وتنويع التجارة وزيادة القدرة
التناف�سية للمنتجات الفل�سطينية � -سيتم تنفيذه ب�شراكة كاملة مع وزارة االقت�صاد الوطني وبتمويل من االحتاد االوروبي ،وامل�شروع الثاين
 تطوير ال�صادرات فى ال�ضفة الغربية وقطاع غزة � -سيتم تنفيذه بالتعاون مع  UNDPومركز التجارة العاملي وبتمويل من وكالة التنميةالكندية واهم عنا�صر هذين امل�شروعني هي:

 .1برنامج ت�سهيل وتنويع التجارة وزيادة القدرة التناف�سية للمنتجات الفل�سطينية:

عاهد ب�سي�سو
ع�ضو جمل�س ادارة

6

�سمري حليلة
ع�ضو جمل�س ادارة

ابراهيم برهم
ع�ضو جمل�س ادارة

يحتوي هذا الربنامج على ثالث عنا�صر رئي�سية:
 اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صادرات والتى تهدف اىل تقدمي اطار وطني لالقت�صاد يكون له دور فاعل فى توزيع املوارد (املالية ،امل�ؤ�س�سيةوالب�شرية) وا�ستغاللها بهدف حتقيق االولوية لتنمية ال�صادرات.
 حترير التجارة باخلدمات بهدف تعزيز دور القطاعني العام واخلا�ص يف و�ضع �إطار للتجارة يف اخلدمات ودعم التوجهات اال�سرتاتيجيهلل�سلطة الفل�سطينية للمفاو�ضات يف امل�ستقبل مع ال�شركاء االقليميني (يوروميد) وال�شركاء الدوليني على جميع امل�ستويات (الثنائية
واملتعددة االطراف).
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 ت�سهيل التجارة عرب املمرات التجارية ويهدف اىل ت�سهيل التجارة با�ستخدام معرب الكرامة من خالل الرتكيز على اعداد درا�سة�شاملة وتف�صيلية لتكلفة واجراءات اال�سترياد والت�صدير ملنتجات حمددة وا�ستهداف ا�سواق حمددة ،يتم اختيارها بالتعاون مع
القطاعات ال�صناعية املختلفة.
.2

كلمة المدير العام
بسم اهلل الرحمن الرحيم

م�شروع تطوير ال�صادرات فى ال�ضفة الغربية حيث �سيتم الرتكيز من خالل هذا امل�شروع على خم�س حماور رئي�سية وهى:

اوال :بناء وتطوير قدرات بال تريد وحتديث ا�سرتاتيجية بال تريد لل�سنوات اخلم�س القادمة.
ثانيا :تقدمي الدعم الفنى لل�شركات الفل�سطينية لت�صبح �أكرث تناف�سية مع ايجاد فر�ص ت�صديرية حمتملة.
ثالثا :م�ساعدة ال�شركات الفل�سطينية يف الو�صول اىل املعلومات التجارية ذات العالقة.
رابعا :ت�سهيل دخول ال�شركات الفل�سطينية اىل الأ�سواق امل�ستهدفة �إقليمياً وعاملياً.
خام�سا :متكني القطاع اخلا�ص الفل�سطيني من الإ�ستفادة من الإتفاقيات التجارية املوقعة.
ويف اخلتام ،ن�أمل �أن يكون العام اجلاري واالعوام املقبلة �شاهد ًا على مزيد من الإجنازات والنجاحات التي تنطلق من �أر�ضية �صلبة
ليتم البناء على ما مت حتقيقه ،وخ�صو�صا يف ظل تنفيذ تلك امل�شاريع اال�سرتاتيجية التى عمل املركز مع �شركائنا مايزيد على العامني
لت�صميمها وجعلها اكرث موائمة الحتياجات االقت�صاد الفل�سطيني وقطاع االعمال وامل�ستثمرين يف فل�سطني ،وهنا ا�سمحوا يل ان ا�شكر
وبا�سمكم جميعا ال�سلطه الوطنية الفل�سطينية و�أخ�ص بالذكر وزارة االقت�صاد الوطني لدعمهم املادي واملعنوي للمركز ،كما وا�شكر
جميع املانحني الذين تفهموا دور بال تريد املركزي يف تنمية االقت�صاد الفل�سطيني وقدموا الدعم الالزم لتمكيننا من القيام بهذا الدور
اال�سرتاتيجي ،كما ولن ان�سى اجلنود املجهولني الذين وا�صلوا الليل بالنهار ل�ضمان ا�ستمرار جناح املركز فلكل موظفات وموظفي بال تريد
كل ال�شكر والتقدير ،واخري ًا ولي�س اخرا ي�سعدين ان ا�شكر زمالئي اع�ضاء جمل�س االدارة على كل ماقدموه لبال تريد من وقت وجهد وفكر
تطوعا فقط الميانهم الرا�سخ بر�سالة واهداف بال تريد ال�سامية.
وقبل ان انهي اود ان ا�شكر اي�ضا جميع ال�شركاء والأ�صدقاء الذين عملوا معنا لقناعتهم بخربات وقدرات بال تريد هذا باال�ضافة
للم�صداقية التي �إكت�سبها املركز طوال العقد املا�ضي ،ولن ان�سى تفاعل �أع�ضاء الهيئة العامة مع م�ساعينا و�أن�شطتنا مما كان له دور
هام يف �إبراز ن�شاطات كافة القطاعات املن�ضوية يف �إطار املركز ،فال�شكر والتقدير له�ؤالء جميعا ،م�ؤكدين للجميع �سعينا الدائم لتحقيق
الأف�ضلوتعزيز دورنا يف بناء اقت�صاد وطني حر لي�شكل الدعامة اال�سا�سية لدولتنا املن�شودة فل�سطني وعا�صمتها القد�س ال�شريف ب�إذن اهلل.

�شكرا لكم جميعا
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
حممد نافذ احلرباوي
رئي�س جمل�س الإدارة

ال�سادة الكرام،،
حتية طيبة وبعد،
م�ضى العام  2010بعد �أن كان خطوة هامة مكملة يف �سياق م�سرية تطوير وت�سهيل وترويج التجارة ،حيث متيز بالعديد من الفعاليات
والأن�شطة التخ�ص�صية يف كافة املجاالت ذات العالقة والتي عك�ست بدورها حجم اجلهود املبذولة والإ�صرار على حتقيق الأف�ضل �ضمن
�أهداف مركز التجارة الفل�سطيني ور�ؤيته ،حيث تعددت الأن�شطة والفعاليات يف برامج ترويج التجارة وتطويرها كتنفيذ املعار�ض املحلية
والدولية والربامج التدريبية املتخ�ص�صة ،والربامج املتخ�ص�صة يف ال�سيا�سات التجارية ،وا�ستمرار تنفيذ برنامج متخ�ص�ص برتويج زيت
الزيتون واالرتقاء بهذا املنتج الوطني.
ويوثق التقرير الذي نحن يف معر�ض االطالع عليه �أبرز ما مت تنفيذه و�إجنازه للفرتة الواقعة بني الأول من يناير وحتى نهاية دي�سمرب 2010

من خالل دوائر املركز املختلفة ،ومبا يعك�س مدى التناغم واالن�سجام بني امل�شاريع والن�شاطات التي نفذها املركز وفق ا�سرتاتيجيات
موجهة على �أ�سا�س قطاعي للتنمية التجارية ،بعد �أن �شهد هذا العام طرح ق�ضايا ذات بعد ا�سرتاتيجي �سواء من خالل الدرا�سات و/
�أو �أوراق املوقف والتي عاجلت ق�ضايا ذات �أبعاد اقت�صادية من جانب� ،أو من خالل متثيل بال تريد يف العديد من الفعاليات والق�ضايا
الوطنية ،عالوة على اجلهود املبذولة ملتابعة وتعزيز احلوار وال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص.
ومن جانب �آخر ،فقد �سجل هذا العام ق�ص�ص جناح وجهودا مدرو�سة يف جمال ترويج التجارة حيث مت تنظيم العديد من املعار�ض
الدولية واملحلية التي كان من �ضمنها تنظيم معر�ض متميز على هام�ش م�ؤمتر اال�ستثمار ،وم�ؤمتر ومعر�ض ال�صناعات الإن�شائية
مما �ساهم بدوره يف ت�سهيل دخول م�صدرين جدد للأ�سواق اخلارجية.
 ،Buildex Palestineولقاءات رجال الأعمال ّ
كلي �أمل �أن يكون هذا التقرير جامعا لأبرز ما حتقق من �إجنازات خالل العام الأول بعد مرور ع�شرة �سنوات من العطاء والتميز ،ليتوا�صل
ح�ضور بال تريد يف كافة املحافل.
وختاما ،نتقدم بال�شكر ملجل�س الإدارة ملا بذله من جهود لتحقيق الأف�ضل دائما ،ولكافة العاملني يف املركز �شاكرين لهم جهودهم ،وعملهم
بروح الفريق ،كما ن�شكر �أع�ضاء الهيئة العامة للمركز و�شركاءنا من القطاعني العام واخلا�ص و�أخ�ص بالذكر وزارة االقت�صاد الوطني وكل
من �ساهم وتعاون معنا ،فمعا من�ضي قدما نحو الأف�ضل كعهدكم بنا دوما دوما.

ماهر حمدان
املدير العام

2010/12/31
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مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد
تطوير وتسهيل وترويج التجارة ،سعي متواصل وجهد متكامل

وي�سري املركز يف تنفيذ براجمه من خالل الدوائر الرئي�سية وفق التايل:
جمموعات العمل القطاعية

يتمثل الهدف الرئي�س لبال تريد يف قيادة م�سرية تنمية التجارة الفل�سطينية ،وامل�ساهمة بفاعلية يف حتقيق تنمية م�ستدامة لالقت�صاد
الوطني ،فبال تريد وب�صفته امل�ؤ�س�سة الوطنية لتنمية التجارة مبا يحتويه من قاعدة ع�ضوية ت�ضم ما يقارب � 300شركة فل�سطينية رائدة،
ف�إن املركز ي�سعى لتعزيز �إيجاد بيئة تناف�سية وممكنة للعمل التجاري ،ويلتزم بتح�سني التناف�سية التجارية من خالل ترويج التجارة وبناء
القدرات لدى �شركات القطاع اخلا�ص.
وتقوم ن�شاطات بال تريد وخدماته على 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 لتن�شيط القطاعات
الأ�سا�سية لت�صبح قادرة على الت�صدير للأ�سواق امل�ستهدفة.

ترتكز ر�سالة بال تريد على تطوير ال�صادرات من خالل:
.1
.2
.3
.4

تطوير بيئة تناف�سية منا�سبة وح�شدها ل�صالح بناء الأعمال التجارية.
حت�سني القدرة التناف�سية التجارية من خالل ترويج التجارة وبناء القدرات.
تب ّني املمار�سات املثلى واملقايي�س العاملية للتجارة الدولية لدى املخت�صني وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية.
توفري 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 ال�صادرات
وترويجها ت�أخذ بعني االعتبار م�صالح وبرامج الرتويج للقطاعات املختلفة ،والرتويج التجاري ال�شامل لفل�سطني.

الدوائر الرئي�سة لبال تريد:
•
•
•
•
•

تطوير التجارة :من خالل تقييم قدرات القطاعات االقت�صادية وال�شركات الفل�سطينية وتنميتها لتح�سني اجلاهزية وزيادة
الفر�ص الت�صديرية.
ترويج التجارة :من خالل ترويج املنتجات الفل�سطينية يف الأ�سواق العاملية وزيادة احل�صة ال�سوقية يف ال�سوق الفل�سطيني املحلي.
ال�سيا�سات التجارية :تقوم ب�إدارة الربامج الهادفة لبناء وتطوير البيئة االقت�صادية والقانونية ،وح�شد الت�أييد و�إدارة برنامج
احلوار الوطني االقت�صادي.
املعلومات التجارية :تقوم بتزويد ال�شركات الفل�سطينية ببحوث الأ�سواق واملعلومات التجارية الالزمة لدخول الأ�سواق الت�صديرية.
دائرة الع�ضوية :تقوم مبتابعة الأع�ضاء والتن�سيق معهم ومتابعة �ش�ؤونهم يف الأمور ذات العالقة وتعزيز التوا�صل الدائم بني
املركز والأع�ضاء.
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تقييم وحتليل القطاعات

�إ�سرتاجتية عامة وا�سرتاجتيات
وخطط قطاعية للتنمية

تنفيذ اال�سرتاجتيات من خالل

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

ترويج التجارة

ال�سيا�سات التجارية

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

دائرة ترويج التجارة:
الهدف :تطوير وتنويع �أ�سواق الت�صدير وزيادة القدرة التناف�سية للمنتجات الفل�سطينية عرب زيادة ح�صتها يف ال�سوق املحلي وزيادة قيمة
�صادراتها للأ�سواق الدولية.

اال�سرتاتيجيات املتبعة لتحقيق هذا الهدف:
•
•
•
•

دعم وتعزيز الأن�شطة التجارية من خالل املكاتب والبعثات التجارية.
زيادة احل�صة ال�سوقية للمنتجات الفل�سطينية ذات القدرة التناف�سية يف الأ�سواق املحلية والإقليمية والدولية.
دعم وتطوير درا�سات و�أبحاث الت�سويق.
فتح �أ�سواق جديدة وتعزيز تواجد املنتجات الفل�سطينية يف تلك الأ�سواق.
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دائرة تطوير التجارة:

دائرة المعلومات التجارية:

الهدف :تطوير اال�سرتاتيجيات للقطاعات االقت�صادية الفل�سطينية وحتديثها ،ودرا�سة مراكز قوتها ونقاط �ضعفها وتعزيز نقاط القوة
وحتديد احتياجات ال�شركات الفل�سطينية امل�صدرة والتي تنوي الت�صدير وتعزيز وتطوير قدراتها والعمل على �إبراز ميزاتها التناف�سية يف
الأ�سواق امل�ستهدفة ،وتبني املمار�سات واملنهجيات املثلى واملقايي�س العاملية للتجارة الدولية.

الهدف :توفري املعلومات التي ت�ضمن حت�سني الأداء التجاري.

اال�سرتاتيجيات املتبعة لتحقيق هذا الهدف:
•
•
•
•

تنفيذ م�شاريع متكاملة بهدف تعزيز تناف�سية القطاعات وال�شركات الإنتاجية واخلدماتية الفل�سطينية والرتويج لها.
حتديث �إ�سرتاتيجيات وخطط التنمية للقطاعات الفل�سطينية وتطويرها.
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 ،وتكثيف اجلهود
والفعاليات الهادفة �إىل نقل اخلربة واملعرفة �إىل ال�شركات.

دائرة السياسات التجارية:
الهدف :ت�سعى الدائرة لإيجاد بيئة تناف�سية داعمة للأعمال من خالل حتديد ال�سيا�سات التجارية التي تعك�س م�صالح القطاع اخلا�ص،
و�ضمان توفري �أطر قانونية وتنظيمية داعمة للأعمال ،ودعم ال�شركات يف �إدراك الآثار املرتتبة على املنتجات واخلدمات الفل�سطينية
الناجمة عن �إجراءات حترير التجارة ،وال�سعي الدائم للت�شاور مع القطاع اخلا�ص لبلورة مواقفه املتعلقة بال�سيا�سات التجارية ،وبحث هذه
املواقف مع القطاع العام باحلوار لإيجاد تفاعل �إيجابي وب ّناء بني القطاعني العام واخلا�ص ومبا يعرب عن ال�شراكة يف تويل زمام عملية
تطوير وترويج بيئة جتارية تناف�سية.

اال�سرتاتيجيات املتبعة لتحقيق هذا الهدف:
• تنويع التجارة :حتقيق مبد�أ تنويع التجارة الفل�سطينية بتنويع الأ�سواق امل�ستهدفة ،وعدم االعتماد فقط على ال�سوق الإ�سرائيلي

وذلك من خالل درا�سة معمقة لالتفاقيات التجارية ومدى ا�ستفادة القطاع اخلا�ص من هذه االتفاقيات.
• ت�سهيل التجارة :عرب توفري البيئة املنا�سبة والتي من �ش�أنها ت�سهيل التجارة مع الأخذ بعني االعتبار ر�ؤية القطاع اخلا�ص والقطاع
العام لت�سهيل التجارة عرب املعابر املختلفة والأمور ذات العالقة باال�سترياد والت�صدير.
• العالقة مع النظام التجاري املتعدد :بناء القدرات لدى القطاع اخلا�ص فيما يتعلق مبنظمة التجارة العاملية من حيث مبادئ
منظمة التجارة العاملية -االتفاقيات – التطورات على هذه االتفاقيات والتعديالت ،وت�أثري هذه االتفاقيات على القطاعات االقت�صادية
املختلفة.
• تفعيل ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص :من خالل متابعة تنفيذ الأجندة امل�شرتكة للقطاعني العام واخلا�ص والعمل على
بلورة موقف القطاع اخلا�ص فيما يتعلق بالت�شريعات والأنظمة اخلا�صة ببع�ض القطاعات االقت�صادية الواعدة وو�ضع ال�سيا�سات
اخلا�صة بهذه القطاعات.
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اال�سرتاتيجيات التبعة لتحقيق هذا الهدف:
•
•
•
•
•

تطوير �أداء بال تريد يف حتديد خدمات املعلومات التجارية وتقدميها.
تقدمي خدمات املعلومات التجارية للم�ستفيدين.
زيادة وعي ال�شركات امل�صدرة املحلية ب�أهمية املعلومات التجارية واخليارات – الأدوات – امل�صادر املتاحة.
ت�سهيل وزيادة القدرة لدى ال�شركات للو�صول للمعلومات التجارية.
حتديد فر�ص ت�صديرية للمنتجات الفل�سطينية.

دائرة العضوية:
تعترب دائرة الع�ضوية العنوان الرئي�س لل�شركات الأع�ضاء يف املركز ،وهي ت�ستهدف تفعيل التوا�صل الدائم والفاعل بني �أع�ضاء اجلمعية
العمومية للمركز والدوائر الفنية.

اال�سرتاتيجيات املتبعة لتحقيق هذا الهدف:
•
•
•
•
•

تعزيز ثقة ال�شركات الأع�ضاء يف املركز وبراجمه.
حتديد ال�شركات التي مل ت�شرتك يف برامج ون�شاطات املركز يف ال�سنوات ال�سابقة وبحث جماالت التعاون املمكنة معها.
تكثيف التوا�صل واللقاءات الدورية بني ال�شركات الأع�ضاء والإدارة التنفيذية.
�إ�شراك ال�شركات الأع�ضاء يف الإ�صدارات التي ت�صدرها الدائرة والتفاعل معها ،والتعامل مع تلك الإ�صدارات ب�أنها م�شروع ال�شركات
الأع�ضاء وخا�صة جملة التجارة.
تقييم العالقة و�شكل التوا�صل بني الدوائر اخلدمية والفنية وال�شركات الأع�ضاء.
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تقرير مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد عن نشاطات المركز
للفترة 2010/12/31 -/1/1
ميتاز العام  2010بالن�سبة لبال تريد بكونه ا�ستمرارا لنهجه الدائم الهادف �إىل ا�ستكمال م�سرية حافلة بالأعمال والإجنازات ،واال�ستفادة
من جتارب �سنوات �سابقة من عمله ،لرياكم النجاحات التي حققها م�ستفيدا من جتربته يف حمطات �أخرى لتجاوز العقبات واملعيقات التي
تعرت�ضه ،فمنذ �أن ت�أ�س�س بال تريد عام 1998؛ �سعى املركز للتطلع للإمام وا�ضعا ن�صب �أهدافه تنمية ال�صادرات الفل�سطينية والرقي
مبنتجاتها الفل�سطينية لن�صل �إىل �أ�سواق جديدة ،و�/أو لتعزيز تواجد منتجاتنا يف �أ�سواق مت دخولها �سابقا.
وخالل هذا التقرير والذي يوثق ما مت اجنازه واالطالع على ما مت تنفيذه من ن�شاطات وبرامج خالل � ،2010سنلم�س �أن تنفيذ تلك
الربامج والأن�شطة و�إجنازها جاء تتويجا جلهود تراكمية حتققت عرب �سنوات �سابقة ،وبر�ؤية حمكومة باحلر�ص على حتقيق مزيد من
النجاح على �صعيد تنمية التجارة الفل�سطينية وترويجها على امل�ستويني العاملي والوطني.

كان العام  2010عاما مكثفا بالن�سبة ملا �أجنز من حيث عدد الأن�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 ،كما وا�صل املركز تقدمي �إ�صداراته وتطويرها بعد �أن انتظم �صدورها ب�شكل دوري ووفقا خلطة م�سبقة ،كمجلة
التجارة ودليل امل�صدرين الفل�سطينيني و�أجندة التجارة ال�سنوية ،وكلها باتت واجهة �إعالمية تنطق مبا يتم حتقيقه ،وتقدم بيانات و�آليات
للتوا�صل بطريقة �سل�سلة بعيدة عن الع�شوائية.
ويوثق هذا التقرير ما مت تنفيذه و�إجنازه من ن�شاطات وفعاليات رئي�سة ،للفرتة الواقعة بني االول من يناير �إىل نهاية دي�سمرب  2010من
خالل دوائر املركز املختلفة ،وتوثيق تلك الربامج والأن�شطة مت من خالل م�ؤ�شرات رئي�سة لها بعيدا عن التف�صيل ،حيث يوجد لكل ن�شاط
تقرير خا�ص به.

14

15

التقرير السنوى 2010

وفيما يلي نستعرض أهم االنجازات واألنشطة والبرامج التي تم تنفيذها
خالل العام 2010

االحتفال بمرور عشرة سنوات من العطاء والتميز
�شهد العام  2010االحتفال مبرور ع�شر �سنوات على ت�أ�سي�س املركز ،وميكن اعتبار هذا االحتفال مبثابة حلظة افتخار ل�سل�سلة زمنية كانت
حافلة باالجنازات التي عك�ست حجم العطاء والتميز خالل حقبة زمنية طويلة.
عقد االحتفال حتت رعاية دولة رئي�س الوزراء د� .سالم فيا�ض ،وبح�ضور معايل وزير االقت�صاد الوطني الفل�سطيني د.ح�سن ابو لبدة
والعديد من م�سئويل امل�ؤ�س�سات الر�سمية ور�ؤ�ساء وممثلي م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،والهيئات واملنظمات املحلية والدولية ،ورجال الأعمال
وممثلي ال�شركات �أع�ضاء املركز.
ورمبا كانت ال�صور �أكرب تعبريا من الكلمات ليت�ضح حجم هذا التميز �أكرث يف معر�ض ال�صور الذي �أقيم على هام�ش هذا االحتفال والذي
عك�س م�سرية املركز خالل ال�سنوات الع�شرة املا�ضية على ن�ش�أته ،حيث ا�شتمل على جناح خا�ص ب�إ�صدارات املركز الرتويجية والتنموية.
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أوال :نشاطات ترويج التجارة
.1

املعار�ض الدولية:

�ضمن خطة املركز بفتح �أ�سواق جديدة وتعزيز تواجد املنتجات الفل�سطينية يف الأ�سواق التقليدية ،وامل�ساهمة يف زيادة قيمة ال�صادرات
الفل�سطينية ،نظم املركز جمموعة �أن�شطة ترويجية يف �أ�سواق م�ستهدفة ،حيث مت تنظيم امل�شارك ـ ــة الفل�سطينية يف  10معار�ض دولية
 6منها معار�ض تخ�ص�صية لقطاعات ت�صديرية ،و 4معار�ض �شاملـ ـ ــة ،تهدف يف العادة �إىل التعريف باملنتجات الفل�سطينية وميزتها
التناف�سية ،وترويج القطاعات الفل�سطينية الواعدة والتي تتوافر فيها فر�صة ا�ستثمارية ،و�إقامة عالقات جتارية والت�شبيك مع امل�ستوردين
واملوزعني يف الأ�سواق امل�ستهدفة�،إ�ضافة �إىل �إمكانية عقد �صفقات حمتملـ ــة �أو التفاو�ض على ذلك ،وجمع معلومات جتاريـ ــة ،ولقاء
املوزعني وامل�ستوردين مبا�شرة.
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معر�ض غذاء اخلليج الدويل ( Gulf Foodالإمارات) 2010/2/24-21

• �إقامة �أكرث من  240عالقة جتارية ،وهناك � 4شركات عقدت �صفقات جتارية نتيجة لهذا املعر�ض.
• مت تنظيم هذه امل�شاركة لتعزيز تواجد املنتجات الفل�سطينية يف ال�سوق الإماراتي وفتح قنوات جتارية جديدة ،وبحث �إمكانية عقد
�صفقات جتارية.
معر�ض �أورالندو /الواليات املتحدة االمريكية /فلوريد ا 2010/4/30-27 Coverings Show

• م�شاركة � 7شركات من قطاع احلج والرخام.
• مت تنظيم امل�شاركة الفل�سطينية يف هذا املعر�ض بهدف �إقامة عالقات جتارية و�إمكانية عقد �صفقات.
اك�سبو �شنغهاي (ال�صني) 2010/10/31-5/1

�شارك املركز كع�ضو يف اللجنة الفنية الوطنية اخلا�صة بامل�شاركة يف هذا املعر�ض وكان للمركز دور فاعل يف �إجناز امل�شاركة
الفل�سطينية يف املعر�ض العاملي.
مهرجان �صيف عمان (الأردن) 2010/7/9-1

تنظيم م�شاركة � 6شركات فل�سطينية يف هذا املهرجان.
( Ayakkabi / Winter Shoes, Bags and Accessories Fairتركيا) 2010/7/4-1

• م�شاركة � 5شركات لزيارة املعر�ض املتخ�ص�ص يف الأحذية وال�شنط اجللدية والإك�س�سوارات.
• عقد لقاءات جتارية.
• زيارة  5م�صانع للأحذية يف �أزمري/تركيا.
معر�ض املنتجات احلرفية  /ايطاليا 2010/9/19-11

مت م�ساعدة �شركة واحدة لال�شرتاك يف املعر�ض.
معر�ض املو�صياد الدويل (تركيا) 2010/11/10-7

• تنظيم م�شاركة � 20شركة فل�سطينية يف معر�ض املو�صياد – تركيا.
• عقد العديد من اللقاءات الثنائية.
معر�ض بغداد الدويل (العراق) 2010/11/10-1

تنظيم م�شاركة � 4شركات فل�سطينية يف معر�ض بغداد الدويل – العراق.

املعر�ض الدويل للإن�شاء والبناء والتعمري وال�صناعات الهند�سية ( levant buildالأردن) 2010/8/7

تنظيم م�شاركة � 10شركات فل�سطينية من قطاع الإن�شاءات.
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.2

معار�ض حملية:

بهدف زيادة ح�صة املنتج الوطني يف ال�سوق املحلي وترويج والتعريف باملنتجات الفل�سطينية حمليا؛ نظم املركز عدة معار�ض �سجلت
ق�ص�ص جناح كاملعتاد من حيث تنظيم و�إدارة هذه املعار�ض بفاعلية ،ويف  2010يت�ضح ذلك جليا يف معر�ضني �أ�سا�سيني مت �إجنازهما
بكفاءة ،وهما معر�ض وم�ؤمتر ال�صناعات الإن�شائية الفل�سطينية  Buildex Palestineالذي عقد للعام الرابع على التوايل عام 2010
مب�شاركة معظم ال�شركات التي تعمل يف هذا املجال ،عالوة على امل�ؤمتر الذي ّ
نظم على هام�ش املعر�ض مب�شاركة �أ�صحاب ال�ش�أن من
القطاعني العام واخلا�ص واجلهات ذات العالقة� ،أما املعر�ض الثاين فهو معر�ض ال�صناعات الفل�سطينية والذي �أقيم يف �سياق م�ؤمتر
اال�ستثمار ،و�أعترب جزءا منه والقى املعر�ض جناحا كبري ًا على ال�صعيد الر�سمي وو�سائل الأعالم ،و�شارك فيه �أكرث من � 100شركة
فل�سطينية من خمتلف مناطق ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وجميعها ت�ص ّدر منتجاتها للأ�سواق العاملية ،و�ضم املعر�ض �شركات تتمتع
بخربات جتارية مع  25دولة يف العامل ،حيث عك�ست هذه املعار�ض النوعية مدى عمق تخ�ص�ص ال�شركات الفل�سطينية يف هذه القطاعات.
معر�ض ال�صناعات الإن�شائية الفل�سطينية ( Buildex Palestine 2010رام اهلل) 2010/5/20-17

• نظم املعر�ض مب�شاركة � 42شركة فل�سطينية ،وعقد م�ؤمتر لقطاع الإن�شاءات مب�شاركة � 220شخ�صا و 15وزارة وم�ؤ�س�سة.
• عقد  39لقاء جتاريا ثنائيا.
• مت �إبرام �صفقات ال تقل عن  2مليون دوالر.
تنظيم معر�ض م�ؤمتر اال�ستثمار (بيت حلم) 2010/6/3-2

• مت تنطيم املعر�ض كامال مب�شاركة � 118شركة فل�سطينية.
• تنظيم لقاءات �أعمال ثنائية.
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.3

لقاءات وفعاليات �أخرى حملية ودولية:

انطالقا من �أهمية تكامل الفعاليات والن�شاطات املدرو�سة ،تعترب لقاءات رجال الأعمال والتدريب من الأدوات الهامة والداعمة يف جمال
ترويج التجارة ،ويف هذا ال�سياق عقدت العديد من اللقاءات التجارية بني �شركات فل�سطينية و�أخرى عربية و�أجنبية بهدف ت�صدير
املنتجات الفل�سطينية ،وا�ستفادت من هذه اخلدمة �شركات تعمل يف قطاعات خمتلفة وهي :قطاع ال�صناعات الدوائية ،وقطاع ال�صناعات
الغذائية وكان �أبرزها:
لقاء الأعمال الأملاين الفل�سطيني ل�شركات القطاع الطبي (رام اهلل)

تنظيم م�شاركة � 10شركات فل�سطينية للقاء متخ�ص�صني من القطاع الطبي مع نظرائهم من اجلانب الأملاين حيث متت برجمة
اللقاءات الثنائية و�إدارة احلدث ب�شكل عام.
ملتقى امل�صدرين وامل�ستوردين العرب لقطاعي الزراعة واملنتجات الغذائية /بريوت (لبنان)

تنظيم امل�شاركة الفل�سطينية لت�سعة �شركات يف  34لقاء جتاريا مع نظرائهم العرب من قطاعي الزراعة واملواد الغذائية.
تدريب ملنتجي حمافظة طوبا�س (�شمال ال�ضفة الغربية)

تدريب � 20شركة من ال�شركات واجلمعيات الإنتاجية على الت�سويق و�إجراءات الت�صدير.
جل�ســـة تعريفية حول املبادرة الأملانية الفل�سطينية للتعاون التجاري (مبادرة اللقاءات التجارية الثنائية )B2B

(رام اهلل)

�أقيمت اجلل�سة يف  ،10/27وح�ضرها �أكرث من � 60شركة وم�ؤ�س�سة فل�سطينية وممثلي الوفد الأملاين من  ،GTZوكذلك ممثلني عن
احلكومة الأملانية وال�سفري الأملاين يف فل�سطني وعدد من رجال الأعمال الأملان.

�	.4أجندة التجارة الفل�سطينية:
�أ�صدر املركز الن�سخة الثالثة من الأجندة ،ومت توزيعها على رجال وم�ؤ�س�سات الأعمال يف الداخل واخلارج ،وهو ما يتوافق والهدف املتمثل
يف �إ�صدار �أجندة حتتوي على معلومات فل�سطينية جتارية ،وتوزيعها على قطاع وا�سع من رجال وم�ؤ�س�سات الأعمال يف الداخل واخلارج،
وتزويد ال�سفارات الفل�سطينية يف اخلارج بوثيقة جتارية معتمدة ،وجلب رعايات و�إعالنات داخلية.
.5

برنامج دخول ال�سوق الأردين:

• مت �إعداد تقرير حول حجم التجارة اخلارجية بني فل�سطني والأردن  2005-2009حيث �شمل هذا التقرير ملخ�صا عن حجم التجارة
اخلارجية بني فل�سطني والأردن عرب حقبة زمنية معينة ،بالإ�ضافة �إىل و�ضع االقت�صاد الأردين ،وبيان �أبرز ال�شركاء التجاريني للأردن
خالل الفرتة املذكورة ،وح�سب القطاعات الإنتاجية ،ور�صد �أهم املنتجات التي قامت فل�سطني بت�صديرها �إىل الأردن مع بيان تلك
التي حققت �أعلى ال�صادرات الفل�سطينية.
• مت �إعداد درا�سة لدخول ال�سوق الأردين� ،شملت معلومات اقت�صادية عن الأردن ،وم�ؤ�شرات �إح�صائية وجتارية ح�سب التوزيع
اجلغرايف ،املناف�سة ،الأ�سعار ،الت�سويق،الرتويج ،طرق الدفع ،التوزيع ،ومعلومات عن ال�ضرائب واجلمارك واملوا�صفات والقواعد
الفنية ،وت�ضمنت الدرا�سة قائمة ب�أ�سماء ال�شركات الأردنية املهتمة بالتعامل مع ال�شركات الفل�سطينية.
• مت �إعداد درا�سة دخول ال�سوق الحدى �شركات الأقم�شة والبيا�ضات ،حيث مت اجناز درا�سة كاملة عن ال�سوق االردين ل�صالح هذه
ال�شركة والفر�ص املتوفرة وكذلك املناف�سني وقنوات التوزيع ،وقائمة باملهتمني من م�ستوردين وموزعني للعمل مع هذه ال�شركة.

لقاءات �أعمال ت�شاورية وتعريفية (خمتلف حمافظات ال�ضفة الغربية)

�ضمن فعاليات م�ؤمتر الإ�ستثمار الفل�سطيني نظم بال تريد  12لقاء ًا ت�شاوري ًا وتعريفي ًا يف  12حمافظة فل�سطينية ،وذلك لرتويج م�ؤمتر
الإ�ستثمار واملعار�ض وامل�شاريع املنوي تقدميها وكيفية تقدميها ،وقد ح�ضر اللقاءات �أكرث من  765رجل �أعمال.
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ثانياً :نشاطات السياسات التجارية
.1

م�شروع مراقبة وحتليل وتقييم �أداء احلركة والأن�شطة على املعابر التجارية:

ميثل مو�ضوع املعابر التجارية هاج�سا حقيقيا للقطاع اخلا�ص الفل�سطيني نتيجة للإجراءات واملعيقات املوجودة على تلك املعابر ،والتي
ت�شكل عبئا على كاهل ال�شركات الفل�سطينية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث �أن معظم احلركة التجارية متر عرب املعابر التجارية
التي ي�سيطر عليها اجلانب الإ�سرائيلي.
لذا؛ برزت �أهمية هذا امل�شروع الهادف �إىل حتديد املعيقات الإ�سرائيلية يف هذا ال�ش�أن ،ور�صد مدى ت�أثري ذلك على القطاعات املختلفة،
وانعكا�سه على االقت�صاد الفل�سطيني ،حيث مت حتديد احتياجات القطاع اخلا�ص يف هذا اخل�صو�ص وطرحها على اجلهات امل�ؤثرة
وال�ضاغطة على امل�ستوى املحلي والدويل.
وجت�سد ذلك من خالل تقارير دورية ممنهجة �أ�صدرت (كل �شهرين) على مدار العام عن احلركة التجارية على املعابر يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،وكذلك �إ�صدار تقرير نهائي بهذا اخل�صو�ص بعد �أن مت تنفيذ ذلك بدرا�سة واقع هذه احلركة التجارية على املعابر ،وحتديد
كافة املعيقات التي من �ش�أنها �إعاقة هذه احلركة وذلك من عدة جوانب �شملت جميع مراحل عبور ال�شاحنات من املعابر من حيث وقت
االنتظار و�آلية الفح�ص والأ�ضرار واخل�سائر الناجتة عن تلك الإجراءات ،و�شملت �أي�ضا طبيعة الب�ضائع ال�صادرة والواردة و�أيام عمل املعابر
و�أية م�ستجدات حتدث �سواء فيما يتعلق ب�إجراءات جديدة �أو حول احلركة التجارية ب�شكل عام على هذه املعابر وغريها من الأمور ذات
العالقة ،وذلك وفق مناذج �أعدت خ�صي�صا لقيا�س �أداء املعابر التجارية ،وا�ستخدمها املراقبون الذين مت تدريبهم و�إعدادهم لهذا ال�ش�أن �إذ
تعاقد املركز مع ثالث م�ؤ�س�سات ذات عالقة (نقابة �سائقي النقل العامل� ،إحتاد نقابات عمال فل�سطني ،جمعية امل�ستوردين الفل�سطينيني).

 .2الدرا�ســـــــــــــــات :نفذ املركز درا�سات هادفة ونوعية:
• درا�سة تقييم اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
هدفت هذه الدرا�سة �إىل فح�ص مدى م�ساهمة االتفاقية يف حتقيق مبد�أ تنويع التجارة الفل�سطينية بتنويع الأ�سواق امل�ستهدفة وعدم
االعتماد فقط على ال�سوق الإ�سرائيلي ،حيث �أن جميع الدرا�سات التي متت فيما يتعلق بتحليل االقت�صاد الفل�سطيني ركزت على �أن
“و�ضع حد لالزمة االقت�صادية الفل�سطينية يتحقق باالعتماد على قدرة القطاع اخلا�ص على تنويع جتارته ودخول الأ�سواق الدولية،
وهذا يتطلب فتح �أ�سواق جديدة”.
و ُنظم حفل الختتام هذه الدرا�سة بح�ضور �أكرث من � 70شخ�ص من القطاع اخلا�ص وممثلني عن القطاع العام وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة،
وبح�ضور عطوفة وكيل وزارة االقت�صاد الوطني الفل�سطيني ،ومت عر�ض ما مت �إجنازه يف هذه الدرا�سة بالإ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض
التو�صيات واالقرتاحات التي تعك�س احتياجات القطاع اخلا�ص من م�صدرين وم�ستوردين فل�سطينيني ،حيث عقدت هذه الدرا�سة
من �أجل حتديد املعيقات والقيود (اجلمركية وغري اجلمركية)  -من وجهة نظر القطاع خا�ص -والتي تواجه ال�صناعة الفل�سطينية
وحتول دون اال�ستفادة من منطقة التجارة احلرة العربية الكربى �إ�ضافة �إىل اخلروج بتو�صيات لتفعيل التجارة البينية بني فل�سطني
والدول العربية .علما �أن الدرا�سة هدفت �أي�ضا �إىل حتديد مدى وعي القطاع اخلا�ص باتفاقية �أغادير بالإ�ضافة �إىل اقرتاح تو�صيات
ت�ؤ�س�س لتعظيم ا�ستفادة فل�سطني لدى االن�ضمام لهذه االتفاقية خا�صة يف جمال التكامل القطري للمن�ش�أ عند الت�صدير �إىل منطقة
التجارة اليورومتو�سطية املو�سعة ويف هذا ال�سياق متت طباعة وتوزيع نتائج الدرا�سة جلميع اجلهات ذات العالقة.
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• �إعداد درا�سة حول مدى �أهمية ا�ستخدام احلاويات (الكونتيرنات) على معرب الكرامة:
هدفت الدرا�سة �إىل قيا�س مدى �أهمية ا�ستخدام احلاويات (الكونتيرنات) ل�شحن الب�ضائع من ال�ضفة الغربية و�إليها من خالل معرب
الكرامة ،ب�إجراء م�سح لعينة من ال�شركات (� )65شركة م�صدرة و�/أو م�ستوردة وت�ستخدم معرب الكرامة لعمليات الت�صدير واال�سترياد
وقيا�س ذلك من خالل حتليل ا�ستخدامها حاليا ملعرب الكرامة ومدى التغري الذي �سيطر�أ يف حال توفر ا�ستخدام احلاويات من خالل
هذا املعرب� ،آخذين بعني االعتبار ا�ستخدام ال�شركات للموانئ الإ�سرائيلية ،واملعيقات التي يواجهها امل�صدرون و� /أو امل�ستوردون يف
كلتا احلالتني ،ومت �إعداد التقرير النهائي والنتائج والتو�صيات ،وعك�ست الدرا�سة ذلك من خالل �إظهار ن�سبة الزيادة املحتملة يف
حجم الت�صدير واال�سترياد ،والتنوع يف الب�ضائع وت�أثري ذلك على التكلفة والوقت والتقليل من الإ�ضرار بالب�ضائع ،وبدا �أن مدى ت�أثر
القطاعات بهذا اخل�صو�ص متفاوت.

• مت �إعداد درا�سة خا�صة تعك�س ت�أثر احلركة التجارية وال�صناعية بعد عملية يناير  2009/الع�سكرية على قطاع غزة:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل قيا�س ت�أثر احلركة التجارية وال�صناعية بعد عملية يناير  2009/الع�سكرية على قطاع غزة ،حيث لوحظ
تقل�ص حاد يف حجم ال�صادرات والواردات ب�شكل عام وعلى بع�ض ال�سلع ب�شكل خا�ص مثل مواد البناء واملحروقات وغريها ،كما
ر�صدت حجم الدمار الذي حلق باملن�ش�آت ال�صناعية ،ما ترتب عليه من �صعوبة �إعادة بناء �أو �إ�صالح البنايات ال�صناعية التي دمرت،
ب�سبب ت�ضييق جمال دخول مواد البناء واملواد اخلام وانخفا�ض عمل املعابر
التجارية و�إغالق بع�ضها ،وت�أثري ذلك على قيمة املبيعات والو�ضع االقت�صادي
ب�شكل عام.

• مت �إعداد دليل خا�ص ب�إجراءات الإ�سترياد والت�صدير والأمور
اللوج�ستية ذات العالقة:
الغر�ض من هذا الدليل هو تزويد اجلهات ذات العالقة من م�ستوردين
وم�صدرين و�شاحنني و�شركات تخلي�ص واي م�ستفيدين ذات عالقة بدليل
عملي يحتوي على معلومات وبيانات هامة ت�شمل التكاليف املقدرة ،وم�سافات
النقل ،والإجراءات املتبعة ،واجلهات ذات العالقة بالوثائق املطلوبة وغريها
من الأمور اللوج�ستية املتبعة ب�شكل عام وعلى ج�سر امللك ح�سني ب�شكل خا�ص.
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�	.3أوراق موقف يف ق�ضــــايـــا عديدة:
تعد �أوراق املوقف من �أهم الأدوات امل�ستخدمة لل�ضغط والتعبري عن ت�أثري والرف�ض لواقع ما ،ويف ظل املعيقات الإ�سرائيلية التي حتول دون
حتقيق بيئة مواتية القت�صاد فل�سطيني طبيعي ويت�ضح ذلك يف العديد من املجاالت �سواء يف املجال التجاري �أو ال�صناعي �أو اال�ستثماري
ب�أ�شكاله املختلفة وغريها من املجاالت الأخرى ،ويف هذا ال�صدد؛ �أعد مركز التجارة الفل�سطيني عدة �أوراق موقف ذات بعد �إ�سرتاتيجي
لتقييم �أثر بع�ض املعيقات غري اجلمركية على االقت�صاد الفل�سطيني ،وتربز كل ورقة موقف -ب�شكل رئي�س -املعيقات الإ�سرائيلية التي
تواجه االقت�صاد الفل�سطيني ،وتقرتح بدورها قائمة بالتو�صيات:

• احلركة التجارية من ال�ضفة الغربية �إىل القد�س ال�شرقية:
هدفت هذه الورقة �إىل بحث وتو�ضيح �أثر املعيقات الإ�سرائيلية غري اجلمركية التي تتعلق بالإجراءات الإدارية ،فبغ�ض النظر عن
نوع املنتجات والب�ضائع الفل�سطينية املتجهة �إىل القد�س ال�شرقية �أو �إ�سرائيل فهي تتطلب �إما احل�صول على ت�صاريح و�/أو وثائق
�آخرى ذات عالقة� ،إن تعقيد هذه املتطلبات هو تعقيد �إداري ويتطلب بب�ساطة قيام وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية �أو م�ؤ�س�سة املوا�صفات
واملقايي�س مبنح ال�شركة الفل�سطينية الرتاخي�ص الالزمة التي ت�سهل دخول املنتجات الفل�سطينية �إىل القد�س ال�شرقية و�إ�سرائيل،
باال�ضافة �إىل تو�ضيح ما هو مطلوب بدقة مع االخذ باالعتبار �أن الكثري من ال�شركات الفل�سطينية لديها �شهادات اجلودة العاملية.
ومن جانب �آخر ،ف�إن القانون الإ�سرائيلي مينع دخول املدنيني الإ�سرائيليني �إىل مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وهو ما يجعل من
امل�ستحيل على املنتجني الفل�سطينيني ا�ستيفاء ال�شروط واملتطلبات الإ�سرائيلية للو�صول �إىل القد�س ال�شرقية و�إ�سرائيل ،وقد �أكدت الورقة
�أن على وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية التن�سيق مع م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية بخ�صو�ص مقايي�س ال�سالمة الغذائية والفح�ص
ال�صحي الذي يطبق الآن على قطاع ال�صناعات الغذائية وب�شكل خا�ص للحوم والألبان ،وذلك للتوجه نحو االعرتاف املتبادل لعمليات
التفتي�ش والفح�ص املخربي ،وعلى وزارة ال�صحة الإ�سرائيلية التن�سيق مع وزارة ال�صحة الفل�سطينية لبحث ت�صديق �شهادات �شركات
ال�صناعات الدوائية وتطوير وبناء خطة عمل تقود �إىل االعرتاف املتبادل لعمليات التفتي�ش والفح�ص املخربي.

• ورقة �سيا�سات حول االتفاقيات التجارية بني الر�ؤية والتطبيق والت�أثري:
هدفت هذه الورقة �إىل قيا�س مدى اال�ستفادة من االتفاقيات التجارية التي وقعتها منظمة التحرير الفل�سطينية ل�صالح ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية مبوجب بروتوكول باري�س والذي يعترب جزءا ال يتجز�أ من اتفاق �أو�سلو ،وتبني �أن هذه الطموحات مل تتحقق ب�سبب عدم
اعرتاف اجلانب الإ�سرائيلي باالتفاقيات املوقعة من قبل منظمة التحرير الفل�سطينية ،حيث ن�ص بروتوكول باري�س على اعرتاف كل
طرف من الطرفني الفل�سطيني والإ�سرائيلي بالروابط االقت�صادية بالأ�سواق الآخرى ،واحلاجة �إىل �إيجاد بيئة اقت�صادية �أف�ضل ل�شعب
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كل طرف و�أفراده ،عالوة على ذلك منح بروتوكول باري�س احلق ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف التفاو�ض و�إبرام االتفاقيات مع الإطراف
الأخرى ،ولكن �إ�سرائيل تعطل هذه املبادئ دائما وال تعرتف باالتفاقيات التي تربم بني منظمة التحرير الفل�سطينية والأطراف الأخرى.
�إن القيود الإ�سرائيلية املفرو�ضة على احلركة والو�صول ت�ؤثر �سلبيا على القدرة التناف�سية للمنتجات الفل�سطينية ،حيث عقدت الورقة
مقارنة بني ال�صادرات الفل�سطينية والأردنية للدول التي وقعت هاتان الدولتان (فل�سطني والأردن) اتفاقيات جتارية معها ،و�أظهرت
املقارنة فجوة وا�سعة بني حجم ال�صادرات الفل�سطينية والأردنية رغم ت�شابه الو�ضع االقت�صادي للطرفني الفل�سطيني والأردين يف فرتة
الت�سعينيات ،وخرجت الورقة بتو�صيات عديدة لهذا اخل�صو�ص.

• ورقة موقف حول معيقات منح ت�أ�شريات دخول للأرا�ضي الفل�سطينية للم�ستثمرين واخلرباء الأجانب:
هدفت هذه الورقة �إىل قيا�س مدى ت�أثر بع�ض القطاعات جراء معيقات عدم منح ت�أ�شريات للم�ستثمرين ،وما يرتتب على ذلك من
ت�ضييق حجم اال�ستثمار امل�ستقبلي واحلد من تطور اخلربات لعدم قدرة اخلرباء للدخول لفل�سطني عالوة على �أن �إجراءات الدخول غري
ن�ص عليه اتفاق �أو�سلو من �أن املدنيني من الدول الأجنبية والتي لديها اتفاقية منح ت�أ�شريات دخول مع �إ�سرائيل مينحوا
وا�ضحة رغم ما ّ
ت�أ�شرية الدخول مبا�شرة عند الو�صول وعلى عك�س ذلك ،ف�إن مدنيي الدول الأجنبية التي لي�ست لديها اتفاقية ت�أ�شريات الدخول عليهم
طلب ت�أ�شرية دخول م�سبقا قبل الو�صول حيث �أن حامل هذه الت�أ�شرية ميكنه التنقل بني �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية و�إ�سرائيل ،ولكن
بعد االنتفا�ضة الثانية برزت حاالت كثرية منع فيها دخول املدنيني امل�ستثمرين من كلتا احلالتني� :أي املدنيني من الدول �سواء التي لديها
اتفاقية ت�أ�شرية الدخول �أو التي لي�ست لديها اتفاقية� ،إ�ضافة �إىل انتهاج �إ�سرائيل �سيا�سة جديدة يف منح ت�أ�شريات الدخول حيث �أن من
مينح ت�أ�شرية دخول للعمل داخل الأرا�ضي الفل�سطينية ال ي�سمح له بالتنقل يف املناطق الإ�سرائيلية وهذا من �ش�أنه �إعاقة حركة امل�ستثمرين.

• ورقة موقف من املعيقات الإ�سرائيلية على قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الفل�سطيني:
هدفت هذه الورقة �إىل حتديد و�إي�ضاح ت�أثري املعيقات الإ�سرائيلية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الفل�سطيني من حيث
املعيقات القانونية ،نطاق التغطية ،التكنولوجيا الال�سلكية ،تطوير الربجميات وغريها من املعيقات الأخرى ،وو�ضع تو�صيات بهذا
اخل�صو�ص ،و�أو�ضحت الورقة تناول اتفاق �أو�سلو ق�ضايا االت�صاالت ب�شكل عام دون تطوير �آلية لتو�ضيح �أي من الوثائق املطلوبة،
والإجراءات الإطار الزمني ،يف هذا ال�سياق ف ّو�ض الطرفان الفل�سطيني والإ�سرائيلي اللجنة الفنية امل�شرتكة �صالحية البت يف
املوا�ضيع املتعلقة بتخ�صي�ص ترددات االت�صاالت والأمور التطويرية ذات العالقة يف املنطقة  ،Cوا�سترياد املعدات �إىل ال�ضفة الغربية
والقطاع ،والقيود الرئي�سة التي تعرقل منو قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والتي ت�شمل القيود املفرو�ضة على ا�سترياد معدات
االت�صاالت ،وعدم و�ضوح الإجراءات ومتطلبات احل�صول على ترددات ال�شبكة ف�ضال عن عدم القدرة على العمل �ضمن منطقة .C

• ورقة موقف حول واقع ومعيقات اال�ستثمار يف فل�سطني:
تعر�ض هذه الدرا�سة عدة �أمور مف�صلية من �ضمنها جهود ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف �سبيل خلق بيئة مواتية للأعمال جلذب
امل�ستثمرين ،واملعيقات الإ�سرائيلية التي من �ش�أنها عرقلة اال�ستثمار يف فل�سطني وكذلك تُ�سلط هذه الورقة ال�ضوء على املناطق
ال�صناعية احلدودية والتي كان للقيود الإ�سرائيلية �أثر كبري يف �إعاقة حتقيق هذه امل�شاريع لأهدافها ،و�أخريا التو�صيات واالقرتاحات
ذات العالقة.

• ورقة موقف حول واقع منطقة غور الأردن من حيث الفر�ص اال�ستثمارية ومعيقات اال�ستثمار:
هدفت هذه الورقة �إىل عك�س الأهمية اال�ستثمارية ملنطقة غور الأردن والبحر امليت نظرا لأهمية موقع هذه املنطقة وم�ساحتها على
�أكرث من �صعيد �أهمها على ال�صعيد ال�سياحي ،وكذلك الزراعي من حيث الطبيعة الزراعية املميزة يف هذه املنطقة وفر�صة النقل
واملوا�صالت وال�صناعة والت�صنيع الزراعي ،وبينت الورقة املعيقات الإ�سرائيلية يف هذا ال�ش�أن لهذه املنطقة من حيث اعتبارها منطقة
ع�سكرية مغلقة ومتعددة النقاط الع�سكرية مما انعك�س بدوره على اال�ستفادة من املياه والو�صول �إىل الأرا�ضي اخلا�صة وغريها من
املعيقات الأخرى التي تعترب عائقا وا�ضحا �أمام اال�ستثمار يف هذه املنطقة ،حيث �أن طبيعة املوقع اجلغرايف لغور الأردن تلعب دورا
�أ�سا�سيا يف �إعادة �إنعا�ش االقت�صاد الفل�سطيني وتطويره ،فمنذ عام  1967اتخذت �إ�سرائيل تدابري منظمة ل�ضمان ال�سيطرة الكاملة
على هذه املنطقة و�شملت التدابري املناطق الع�سكرية املغلقة والتي يقع �أغلبها يف منطقة غور الأردن ،كما قامت مب�صادرة م�ساحات
وا�سعة من الأرا�ضي الزراعية اخل�صبة يف غور الأردن ال�ستخدامها لغر�ض امل�ستوطنات الإ�سرائيلية.
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الوحـــدة الفنيـــة لدعم القطاع اخلا�ص:

تهدف الوحدة الفنية �إىل تعزيز دور كل من جلنة احلوار واللجنة الفنية للقطاع اخلا�ص ودعمهما يف عملية احلوار مع اللجنة الوزارية
واللجنة الفنية للقطاع العام ،وتقدمي كل ما يلزم من الدعم الفني ،كما ت�شكل وحدة متابعه فاعله لكافة الق�ضايا الفنية املتعلقة باحلوار
وال�شراكة ما بني القطاعني العام واخلا�ص لتوفري الدعم املطلوب للجان احلوار من القطاع اخلا�ص (جلنة احلوار واللجنة الفنية).
وتركز عمل الوحدة الفنية يف هذه الفرتة على حمورين �أ�سا�سيني ،متثل الأول بتحديد متطلبات القطاع اخلا�ص يف �إطار احلوار امل�ستمر
بني القطاعني والق�ضايا امللحة ذات العالقة حيث مت �إعداد الأوراق والدرا�سات التالية:

• ر�ؤية القطاع اخلا�ص الفل�سطيني حول االقت�صاد املقد�سي:
يتمثل الهدف الأ�سا�سي لهذه الدرا�سة بتحديد املعيقات التي تواجه االقت�صاد املقد�سي ،حيث �سلطت الدرا�سة ال�ضوء على الو�ضع
االقت�صادي ال�صعب يف القد�س ال�شرقية خا�صة داخل حدود اجلدار العن�صري ملا يعانيه القطاع اخلا�ص هناك من تبعات �إجراءات
االحتالل املبا�شرة من عدة جوانب عك�ست من خاللها ال�صعوبات والتهديدات التي يواجهها االقت�صاد املقد�سي وت�أثر القطاعات
االقت�صادية الرئي�سية نتيجة لهذا الواقع ،كما حددت الدرا�سة االحتياجات التنموية للمن�ش�آت التجارية وال�صناعية واخلدماتية يف
القد�س والتدخالت ال�سريعة املطلوبة من ال�سلطة الفل�سطينية و�ضرورة احلوار مع رجال ون�ساء الأعمال املقد�سيني.

• متطلبات وتو�صيات القطاع اخلا�ص حول حوافز الت�صدير:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل حتديد حزم من املحفزات �ضمن �سلم الأولويات الوطنية خللق بيئة ممكنة للم�صدرين الفل�سطينيني،
وبهدف تعميق الفهم للمو�ضوع املبحوث فقد متت درا�سة ثالث جتارب لبلدان حققت نتائج ملمو�سة يف تطوير �صادراتها الوطنية
وتلخ�ص هذه التجارب �أهم الدرو�س امل�ستفادة من جهة ،وتقدمي حم�صلة تو�صيات للقطاعات املدرو�سة والتي متت مقابلتها من قبل
فريق العمل والهادفة �إىل تطوير رزم من احلوافز املقرتحة لتنمية ال�صادرات يف القطاعات ال�صناعية مع �إعطاء مناذج عنها.
�أما املحور الثاين؛ فيتعلق مبتابعة تقييم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،ومتابعة الأجندة امل�شرتكة بني القطاعني للت�أكد من �سري
الأمور وفق ما ي�ضمن تنفيذها حيث مت �إعداد الأوراق التالية:
 .1ورقة حول تقييم ال�شراكة ما بني القطاعني اخلا�ص والعام يف فل�سطني.
 .2ورقة �آليات �ضمان م�شاركة فاعله للقطاع اخلا�ص يف �إعداد وتعديل الت�شريعات والأنظمة اخلا�صة بالقطاعات االقت�صادية.
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 .5ن�شـــــاطات وفعـــاليات مكملة وداعمة:
امل�شاركة يف الفعاليات واللجان الوطنية يف ق�ضايا ال�سيا�سات التجارية واالقت�صادية:
• امل�شاركة كع�ضو يف برنامج ال�سيادة – النافذة املوحدة :م�شاركة بال تريد كع�ضو يف فريق عمل النافذة املوحدة لبناء ال�سيا�سات

العامة يف هذا ال�سياق وهو �أحد م�شاريع برنامج ال�سيادة ،حيث متت امل�شاركة يف عدة لقاءات مكثفة (وبرنامج النافذة املوحدة هو
نظام حديث ومتطور على احلدود واملعابر بحيث ت�أخذ �إدارة احلدود على م�س�ؤوليتها تنفيذ ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة بالوزارات
وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة من خالل �آليات التعاون والتن�سيق وتعظيم اال�ستفادة من تكنولوجيا املعلومات والربط االلكرتوين.
بني اجلهات ذات العالقة وتب�سيط الإجراءات وال�شفافية ويتمثل الهدف العام من برنامج ال�سيادة يف امل�شاركة يف حتديد متطلبات
التنمية االقت�صادية الدائمة القت�صاد م�ستدام واعتمادها مبا يقود �إىل االزدهار والتطور يف جماالت التجارة ،والإيرادات ،والأمن،
واحلماية االجتماعية.

• امل�شاركة يف اللجان الوطنية الفل�سطينية امل�شكلة من قِبل وزارة االقت�صاد الوطني:
-

مناق�شة الق�ضايا ذات العالقة باللجان الوزارية العربية ،حيث مت �إعداد رزمة م�شاريع للقطاع اخلا�ص يف قطاع غزة بالإ�ضافة �إىل
امل�شاريع اخلا�صة باملن�شات ال�صغرية واملتو�سطة.
الفريق الوطني لإعداد تقرير فل�سطني مل�ؤمتر الأمم املتحدة للدول الأقل منوا يف العامل.
الفريق الوطني ملتابعة االتفاقيات التجارية مع تركيا ودول االفتا ورو�سيا وجمموعة املريك�سور.
اللجنة االقت�صادية الفل�سطينية الأوروبية.
جمموعة العمل اخلا�صة بـالتح�ضريات لإن�ضمام فل�سطني �إىل منظمة التجارة العاملية  WTOع�ضو مراقب.
ا�ستمرار متابعة و�ضع احلركة على املعابر التجارية ب�شكل عام ،بعد االنتهاء من امل�شروع على املعابر التجارية ملواكبة �آخر التطورات
نظرا خل�صو�صية املعابر التجارية لقطاع غزة ،حيث مت �إعداد تقارير حول احلركة على املعابر التجارية،و�أخرى حول واقع القطاع
اخلا�ص يف قطاع غزة للجهات املعنية مثل  ,OCHA ,UNISCO ,Quartetوالقن�صلية الأمريكية.

• ا�ستقبال وفود �أجنبية لنقا�ش الأمور ذات العالقة بواقع القطاع اخلا�ص:
-

ا�ستقبال وفد ايطايل ونقا�ش و�ضع القطاع اخلا�ص بعد القرار الإ�سرائيلي الذي يتعلق بت�سهيل التجارة وتخفيف احل�صار على قطاع
غزة ومدى ت�أثريه على القطاع اخلا�ص الفل�سطيني حيث مت �إعداد ورقة عمل لهذا اخل�صو�ص.
ا�ستقبال وفد من  DIFEDو�إعداد ور�شة عمل لنقا�ش احتياجات القطاع اخلا�ص يف قطاع غزة.
ا�ستقبال اللجنة الأوروبية وتقدمي �شرح تف�صيلي حول املعابر التجارية يف قطاع غزة.
ا�ستقبال وفد من فريدري�ش ايربت الأملانية وتقدمي ملخ�ص عن واقع القطاع اخلا�ص يف قطاع غزة.
متثيل بال تريد يف جلان العمل اخلا�صة بو�ضع �إ�سرتاتيجية �إعادة النهو�ض بالقطاع اخلا�ص بقطاع غزة.
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تنظيم امل�شاركة باجلناح الفل�سطيني مبعر�ض الغذاء :2010

مت تنظيم م�شاركة � 14شركة فل�سطينية من قطاع ال�صناعات الغذائية (الألبان والع�صائر وال�شوكوالته والطحينة واحلالوة والتمر
وغريها) ،مبعر�ض الغذاء يف فرتة  24-21ت�شرين الثاين  ،2010والذي عقد يف �أر�ض املعار�ض يف تل �أبيب ،حيث مت تخ�صي�ص جناح
واحد حتت عنوان اجلناح الفل�سطيني ،للتعريف باملنتجات الفل�سطينية و�إتاحة الفر�صة �أمام امل�صنعينّ الفل�سطينيني لعر�ض منتجاتهم
وت�سويقها يف ال�سوق الإ�سرائيلي ،والتعرف على ذوق امل�ستهلك الإ�سرائيلي ومتطلباته ،ومقارنة املنتجات الفل�سطينية باملنتجات الإ�سرائيلية
امل�شابهة املعرو�ضة ،حيث مت التح�ضري للم�شاركة بعقد ور�شة متخ�ص�صة خالل �شهر ت�شرين ثان  2010حول متطلبات ال�سوق من تعبئة
وتغليف وذوق امل�ستهلك وتف�صيالته،وعقد ور�شة الحقة خالل �شهر كانون �أول  2010للم�شاركة لتوثيق الدرو�س امل�ستخل�صة من امل�شاركة
ومتطلبات املرحلة املقبلة من املتابعة والن�شاطات املطلوبة لتعظيم اال�ستفادة من امل�شاركة باملعر�ض.
.2

لقاءات رجال الأعمال لقطاعات �صناعية وخدماتية خمتلفة:

• لقاءات رجال الأعمال لل�سياحة البديلة:عقدت لقاءات �أعمال ثنائية  B2Bخالل �شهر �أيلول  2010بني �شركات فل�سطينية وبلجيكية
بهدف تعزيز التعاون ال�سياحي بني اجلانبني ،و�شارك فيها ممثلون عن حوايل � 46شركة وم�ؤ�س�سة فل�سطينية ،وخم�س �شركات
بلجيكية.
• لقاءات رجال الأعمال لقطاع ال�صناعات اخل�شبية واملفرو�شات :مت عقد لقاءات �أعمال ثنائية  B2Bخالل �شهر ت�شرين ثان
 2010بني �شركات فل�سطينية و�إ�سرائيلية يف تل �أبيب بهدف زيادة ال�صادرات الفل�سطينية من قطاع املفرو�شات اخل�شبية �إىل ال�سوق
الإ�سرائيلي ،و�شارك يف اللقاء حوايل � 18شركة فل�سطينية و� 8شركات �إ�سرائيلية.
• لقاءات رجال الأعمال لقطاع ال�صناعات الن�سيجية :مت عقد لقاءات �أعمال ثنائية  B2Bخالل �شهر كانون الأول  2010بني
�شركات فل�سطينية و�إ�سرائيلية يف تل �أبيب بهدف زيادة ال�صادرات الفل�سطينية من قطاع ال�صناعات الن�سيجية والألب�سة �إىل ال�سوق
الإ�سرائيلي ،و�شاركت يف اللقاء حوايل � 20شركة فل�سطينية ،و� 12شركة �إ�سرائيلية.
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برامج التدريب وتنمية القدرات:

بناء على االحتياجات التطويرية للقطاعات الإنتاجية املحلية والتي مت حتديدها من خالل تقييم احتياجات القطاعات املن ّفذ من بال تريد
بالتعاون مع االحتادات التخ�ص�صية و�شركات من القطاع اخلا�ص الفل�سطيني؛مت تنفيذ عدد من الدورات املتخ�ص�صة على النحو التايل:
• دورة متخ�ص�صة بعنوان «�إدارة و�إجراءات ولوج�ستيات الت�صدير» بالتعاون مع برنامج تطوير القطاع اخلا�ص املنفذ من امل�ؤ�س�سة
الأملانية للتعاون الفني ( )GTZيف مدينة طولكرم يف كانون الثاين  ،2010و�شارك يف التدريب  21م�شرتكا من � 16شركة حملية ،ومت
تنفيذ التدريب بالتعاون مع جمعية تطوير القطاع اخلا�ص يف طولكرم.
• دورة متخ�ص�صة يف الت�صميم والتعبئة والتغليف لقطاع ال�صناعات الغذائية :بالتعاون مع �إحتاد ال�صناعات الغذائية الفل�سطيني
يف الفرتة الواقعة ما بني  15-13ابريل  ،2010وح�ضرها  20ممث ًال لل�شركات الغذائية الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة.
• دورة متخ�ص�صة يف الت�صميم لل�صناعات اجللدية والأحذية :بالتعاون مع �إحتاد ال�صناعات اجللدية الفل�سطينية ما بني 24-22
حزيران  2010وح�ضرها  13ممث ًال عن �شركات ت�صنيع الأحذية الفل�سطينية ،وهدفت الور�شة �إىل تعرف توجهات واحتياجات ال�سوق
العاملية يف جمال ت�صميم منتجات ال�صناعات اجللدية.
• دورة متخ�ص�صة يف �إدارة ال�سالمة ال�صناعية :مت عقد الدورة يف م�صنع  Intelيف القد�س خالل �شهر حزيران  2010وح�ضرها 12
ممثال عن ال�شركات ال�صناعية الفل�سطينية.
• ور�شة عمل حول متطلبات موا�صفة «الكو�شري» لل�صناعات الغذائية :بح�ضور عدد من ال�شركات ذات العالقة وخبريين يف هذا
املجال وذلك لتعريف ال�شركات بالكو�شري ،وكيفية احل�صول عليه ،وبيان �شروطه.
• متثيل جمموعة اخلرباء الهولنديني :وقع بال تريد اتفاقية لتمثيل م�ؤ�س�سة «مب» جمموعة اخلرباء الهولنديني يف و�سط و�شمال
فل�سطني حيث مت تقدمي خدمات اال�ست�شارات يف املوقع لأربع �شركات فل�سطينية خالل عام  2010من خالل خرباء هولنديني يف جمال
ال�صناعات الغذائية وامل�شروبات والطباعة واملفرو�شات فيما مت االتفاق مع حوايل ع�شر �شركات جديدة لتقدمي هذه اال�ست�شارات لهم
خالل عام .2011

.4

تنظيم زيارات مهنية :يف �إطار تطوير التجارة نظمت زيارات مهنية هادفة لل�شركات الفل�سطينية لقطاعات خمتلفة �إىل
املعار�ض التجارية الإ�سرائيلية ،حيث هدفت الزيارات �إىل التعرف على توجهات واحتياجات ال�سوق يف قطاعات خمتلفة ،وتطوير
فر�ص م�ستقبلية بتعزيز العالقات التجارية لل�شركات الفل�سطينية وتعرف �آخر التطورات يف التكنولوجيا والتعبئة والتغليف والت�صاميم
وامل�ستجدات يف هذه القطاعات وت�أتي هذه اللقاءات ك�أداة من الأدوات الهامة لتعزيز املعلومات التخ�ص�صية يف هذه املجاالت:

زيارة مهنية اىل معر�ض Agro-Mashov 2010
تنظيم زيارة مهنية ملعر�ض ” ”Agro Mashov 2010املخت�ص يف جمال ال�صناعات الغذائية الزراعية ،وقد جذبت هذه الزيارة 10

م�شرتكني من منتجي املواد الغذائية من مناطق بيت حلم واخلليل وجنني.

هدفت هذه الزيارة �إىل التعرف على توجهات واحتياجات ال�سوق يف جمال اال�صناعات الغذائية ،وتطوير فر�ص م�ستقبلية من خالل
تعزيز العالقات التجارية لل�شركات الفل�سطينية بالإ�ضافة �إىل تعرف �آخر امل�ستجدات يف جمال ال�صناعات الغذائية.
زيارة مهنية �إىل معر�ض تكنولوجيا املعلومات Technologies Hi-Tech

مت تنظيم زيارة مهنيه �إىل معر�ض تكنولوجيا املعلومات ” ”Technologies Hi-Techوالذي يقام �سنويا يف مركز املعار�ض وامل�ؤمترات
يف مدينة تل �أبيب حيث هدفت هذه الزيارة �إىل تعريف ال�شركات الفل�سطينية العاملة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات ب�آخر امل�ستجدات
على ال�ساحة الدولية ،و�شارك يف هذه الزيارة  7م�شرتكني فل�سطينني.
الزيارة املهنية �إىل معر�ض HomeTex

مت تنظيم زيارة مهنية �إىل معر�ض الديكورات املنزلية والت�صميم الداخلي ” ”HomeTexعلى �أر�ض مركز املعار�ض وامل�ؤمترات يف
مدينة تل �أبيب ،وهدفت الزيارة �إىل تعريف ال�شركات الفل�سطينية بتوجهات واحتياجات ال�سوق يف جمال الت�صميم الداخلي والديكورات
املنزلية،وجذبت الزيارة  60م�شرتكا من م�صممي وم�صنعي الأدوات املنزلية من قطاعات الن�سيج ،وال�صناعات التقليدية ،والأثاث.
الزيارة املهنية �إىل معر�ض ال�صناعات الإن�شائية Building Exhibition

مت تنظيم زيارة مهنية �إىل املعر�ض بهدف التعرف على توجهات واحتياجات ال�سوق الإ�سرائيلية يف جمال ال�صناعات الإن�شائية و�آخر
التطورات يف هذا املجال ،و�شارك يف الزيارة �إىل مركز املعار�ض وامل�ؤمترات يف تل �أبيب  34م�شرتكا من منتجي مواد ال�صناعات
الإن�شائية.
زيارة مهنية �إىل معر�ض Jovella

مت التن�سيق لزيارة مهنية معر�ض ” ”Jovellaللمجوهرات ،و�شارك يف الزيارة  36م�شرتكا فل�سطيني من م�صممي وم�صنعي املجوهرات
من مناطق خمتلفة للح�صول على خربة جديدة ،واالطالع على �آخر ت�صميمات املجوهرات،
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ن�شاطات �أخرى ذات عالقة:

• بناء �أداه لقيا�س جاهزية ال�شركات للت�صدير  Export Readiness Toolيف كانون الثاين  ،2010حيث قامت بال تريد بتوفري �أداة
�إلكرتونية متكن ال�شركات الفل�سطينية من تقييم و�ضعهم بالن�سبة ملدى اجلاهزية للت�صدير.
• �إعداد دليل جتاري فل�سطيني موجه لل�سوق الإ�سرائيلي هادف �إىل ترويج ال�شركات والب�ضائع الفل�سطينية لل�سوق الإ�سرائيلي بهدف
زيادة ال�صادرات الفل�سطينية �إىل ال�سوق الإ�سرائيلي وتخفي�ض العجز التجاري القائم ما بني اجلانبني.

رابعا  :نشاطات المعلومات التجارية

.5

�إ�صدارات ودرا�سات:

• �إ�صدار تقرير تناف�سية فل�سطني يف التجارة وال�صناعة :2010
مت �إ�صدار التقرير الأول من نوعه يف فل�سطني بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للتطوير ال�صناعي حتت عنوان «تناف�سية فل�سطني يف
التجارة وال�صناعة» ،ويهدف التقرير �إىل درا�سة القدرة التناف�سية لل�صناعات التحويلية الفل�سطينية للفرتة ما بني  2007-2000بنا ًء
على جمموعة م�ؤ�شرات اقت�صادية متعلقة بهيكيلة وقدرات القطاع ال�صناعي والتجاري الفل�سطيني ،مقارنة بعدد من دول اجلوار ،حيث
ي�ساهم ذلك بتحليل نقاط ال�ضعف والفر�ص وقدرات القطاعات الفل�سطينية على ال�صعيد ال�صناعي والتجارة اخلارجية،ومت عقد ور�شة
عمل ملناق�شة نتائج التقرير وتو�صياته حتت رعاية معايل وزير االقت�صاد الوطني وبح�ضور عدد من االقت�صاديني وممثلي امل�ؤ�س�سات
واالحتادات التخ�ص�صية وال�صناعية.
• �إ�صدار ورقة عمل وموقف حول معرب اجللمة والتجارة من خالل ميناء حيفا:
وهدفت الدرا�سة �إىل بحث الو�ضع القائم يف معرب اجللمة و�إمكانيات ت�سهيل مرور الكونتيرنات التجارية الفل�سطينية من خالله ،و�آثار
ذلك على التجارة الفل�سطينية خا�صة ملناطق ال�شمال من و�إىل �إ�سرائيل واخلارج ،وعقدت ور�شة عمل بح�ضور عدد من ممثلي ال�شركات
الفل�سطينية امل�صدرة وامل�ستوردة من �شمال ال�ضفة الغربية لبحث نتائج الدرا�سة املبدئية.
• درا�سة قطاعية عن قطاع اجللود والأحذية:
حيث متت درا�سة قطاعية لقطاع ال�صناعات اجللدية والأحذية تطرقت ل�سل�سلة القيمة والو�ضع احلايل للقطاع و�أهم متطلباته واحتياجاته
التمويلية والتكنولوجية وحتليل نقاط القوة وال�ضعف ،و�أهم التو�صيات لتطوير القطاع حيث نف ّذت الدرا�سة بتعاون مع احتاد ال�صناعات
اجللدية الفل�سطيني والتعاون االيطايل.
• امل�شاركة يف درا�سة قطاعية عن قطاع احلجر والرخام:
قامت بال تريد وبالتعاون مع التعاون االيطايل وخبرية �إيطالية متخ�ص�صة باحلجر والرخام بامل�شاركة بعمل درا�سة عن قطاع احلجر
والرخام ،مت فيها حتليل �سل�سلة القيمة والو�ضع احلايل للقطاع و�أهم متطلباته واحتياجاته التمويلية والتكنولوجية.
• درا�سات قطاعية:
�أجرى بال تريد خم�س درا�سات موجزة عن خم�سة قطاعات خمتلفة يف االقت�صاد الفل�سطيني مل�شروع ت�سهيل التجارة (،)TFP’s
و�شملت الدرا�سات قطاعات احلجر والرخام� ,صناعة الأغذية ,املالب�س والأقم�شة ,ال�صناعات الدوائية� ,صناعة الأثاث.
درا�سة عن الأ�سواق الواعدة لزيت الزيتون الفل�سطيني مل�شروع .AFD
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ومن �أبرز ما مت العمل عليه خالل العام :2010
• تطوير قاعدة بيانات ال�ستخدامها يف البحث وحفظ املعلومات اخلا�صة بالأ�سواق لتوفري �سهولة احل�صول على التقارير املتعلقة
بالأ�سواق امل�ستهدفة مبرونة .
• �إعداد تقرير �شمل معلومات تف�صيلية ذات عالقة بالت�صدير لأكرث البلدان امل�ستهدفة لل�صادرات الفل�سطينية كان �أبرزها دول
مرك�سور واليونان وفيتنام وبلجيكا وكوريا واملانيا وغريها من الدول الأخرى ،حيث ت�ضمن هذا التقرير دليل الت�صدير اخلا�ص بكل
دولة واملتطلبات الرئي�سية اخلا�صة بالت�صدير لهذه البلدان مبا فيها الوثائق والنماذج ذات العالقة ،كما ت�ضمنت العناوين التجارية
الرئي�سة يف هذه البلدان �إ�ضافة اىل موجز عن كل بلد م�ستهدف.
• �أعدت دائرة املعلومات التجارية بيانا مف�صال عن م�ؤ�شرات مركز التجارة الفل�سطيني منذ ت�أ�سي�سها.

خامساً :دائرة العضوية

تعترب دائرة الع�ضوية العنوان الرئي�س لل�شركات الأع�ضاء يف املركز ،وهي ت�ستهدف تفعيل التوا�صل الدائم والفاعل بني �أع�ضاء اجلمعية
العمومية للمركز ودوائره الفنية.
.1

جملة التجارة :جملة متخ�ص�صة مبوا�ضيع ذات بعد جتاري واقت�صادي عموما واالقت�صاد والتجارة الفل�سطينية ب�شكل خا�ص،
حيث �أ�صدر املركز العدد العا�شر من املجلة ومت توزيعها حمليا وخارجيا.

.2

دليل امل�صدرين :2010

مت �إ�صدار دليل امل�صدرين الفل�سطينيني الثالث للعام  2010بالتعاون مع وزارة االقت�صاد الوطني ،وبدعم من الربنامج الأملاين GTZ

والذي يحتوي على معلومات لأكرث من �أربعمائة �شركة وم�ؤ�س�سة فل�سطينية عاملة يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ،و�شمل الدليل
م�ؤ�شرات رئي�سة لل�شركات ذات القدرة الت�صديرية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ذات العالقة.
.3

متابعة التغطية الإعالمية للمركز للفرتة املذكورة.
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سادساً :مشروع زيت الزيتون الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية
• مت تنفيذ بعثة �إىل فرن�سا لدرا�سة ال�سوق مع �شركة التاي لال�ست�شارات :لتحديد فر�ص ت�صدير لزيت الزيتون الفل�سطيني وبناء
عالقات مع �شركات وحمالت جتارية ذات عالقة ،حيث مت االجتماع ب � 14شركة يف فرن�سا ،ونتيجة لهذه اللقاءات ميكن اعتبار �أن
الأ�سواق الراقية ( )Gourmetيف ال�سوق الفرن�سي ميكن ا�ستهدافها وذلك الرتفاع �سعر املنتج الفل�سطيني بالن�سبة للأ�سواق العادية
ولكن هذه الفر�صة مرتبطة بتطوير املنتج �أكرث وحت�سني النوعية بحيث ي�ستطيع املناف�سة بال�شكل املطلوب.

• امل�شاركة مبعر�ض ايوتك�س بالأردن:
ـ ـ ح�صلت �شركة جبل الزيتون الأخ�ضر على املرتبة الثانية يف م�سابقة زيت الزيتون للمعر�ض.
ـ ـ مت ترويج منتجات الزيتون الفل�سطينية لزبائن من مدن عربية خمتلفة.

• بعثة �إىل الأردن للقاء �شركاء امل�شروع يف عمان:
ـ ـ �سيتم افتتاح م�شروع مطابق مل�شروع ترويج �صادرات زيت الزيتون الفل�سطيني يف الأردن من خالل الوكالة الفرن�سية فذهب
�أع�ضاء اللجنة التوجيهية للم�شروع الفل�سطيني �إىل عمان لالجتماع مبمثلي امل�شروع هناك وعر�ض اخلربة التي تراكمت منذ بدء
امل�شروع يف .2008
ـ ـ مت االتفاق على ا�ستفادة اجلانب الأردين من اخلربات التي اكت�سبها ممثلو امل�شروع يف فل�سطني يف نواح عديدة ،ومنها اخلربات
الفنية الحتاد املزارعني ،وتبادل اخلربات بني جلان التذوق يف البلدين ،واال�ستفادة من بال تريد يف الأمور الإدارية.
• �إعداد درا�سة ال�صفات اجلينية لزيت الزيتون بتنفيذ مركز الأبحاث الزراعي الفل�سطيني :مت البدء بهذه الدرا�سة هذا
العام ومت االجتماع بال�شركاء يف هذه الدرا�سة وعدد من املهند�سني من مركز الأبحاث الوطني ،ومناق�شة م�ستجدات الدرا�سة وحتديد
خطة العمل للمرحلة القادمة ،وتهدف الدرا�سة �إىل حتديد الب�صمة الوراثية للزيتون يف ال�ضفة الغربية لتحديد �صفاته و�أنواعه،
واخلروج بتو�صيات ميكن االعتماد عليها لقطاع زيت الزيتون جينيا ومورفولوجيا ،حيث متت الفحو�صات املورفولوجية يف مركز
الأبحاث الوطني ولكن لتوخي درجة �أعلى من الدقة �سيتم فح�ص العينات يف �إيطاليا يف �شهر �آذار  ،2011ومن ثم �ستعر�ض يف كتيب
�سين�شر �شهر كانون ثان .2011
• م�سابقة زيت الزيتون الذهبي :بالتن�سيق بني بال تريد وم�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س الفل�سطينية مت العمل على التح�ضري مل�سابقة
زيت الزيتون الذهبي ،و�إجراء التقييم احل�سي للعينات املقدمة من قبل امل�شاركني ح�سب ال�شروط املعلن عنها و�إجراء الفحو�صات
الكيميائية مب�شاركة جلنة تذوق التي ت�شارك بها بال تريد وخبري ايطايل خمت�ص ،وهدفت امل�سابقة �إىل توعية وت�شجيع املنتجني على
حت�سني جودة زيت الزيتون لفتح �أفق الت�صدير من خالل االلتزام بالتعليمات التي ت�ضمن جودة زيت الزيتون وهو العن�صر الأ�سا�س
لأية عملية ترويج وت�صدير ،وتقدمت للم�شاركة يف امل�سابقة �إحدى ع�شرة عينة زيت زيتون من �إحدى ع�شرة جمعية فل�سطينية ومزارع
واحد ومع�صرة زيتون و�شركة واحدة وفازت جمعية عورين امل�ستفيدة من امل�شروع باجلائزة الأوىل الذهبية.

سابعاً :مشروع تطوير صادرات زيت الزيتون – IFC II

• عقد ور�شة عمل ل�شركات زيت الزيتون تهدف �إىل حتديد واال�ستعداد لدخول �أ�سواق جديدة وكنتاج لهذه الور�شة قررت
ال�شركات امل�ضي قدما فيما عر�ض بالور�شة من ا�سرتاتيجيات لدخول �أ�سواق جديدة ،وحد ّدت اجتماعات قادمة ملناق�شة كيفية التنفيذ
وحتديد �سوق معني (على الأرجح الواليات املتحدة) ال�ستهدافه.
• يتم التح�ضري لإ�صدار كتاب �سياحي ترويجي عن خمتلف الق�ضايا املتعلقة بزيت الزيتون لإ�صداره العام القادم  ،.2011بهدف �إبراز
�أهمية هذا املنتج و�آلية �إنتاجه من وجهة نظر علمية مدرو�سة ،حيث يعر�ض �أبعاد زيت الزيتون من جوانب عديدة.

• معر�ض منتجات التجارة العادلة – بيت حلم بال�شراكة مع مركز تطوير التجارة العادلة:
مت تنظيم م�شاركة � 3شركات ،و 11جمعية ن�سوية يف هذا املعر�ض الهادف �إىل ترويج منتجات التجارة العادلة يف ال�سوق املحلي.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
ال�سادة � /أع�ضاء اجلمعية العمومية املحرتمني
مركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد)
رام اهلل -فل�سطني
مقدمة

قمنا بتدقيق القوائم املالية املرفقة ملركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد) ،والتي تتكون من قائمة املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2010

وكل من قائمة الن�شاطات وقائمة 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 القوائم املالية

�إن الإدارة م�س�ؤولة عن �إعداد هذه القوائم 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 القوائم 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 القوائم 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
القوائم املالية خالية من �أخطاء جوهرية.
يت�ضمن التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على ب ّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�صاحات يف القوائم املالية .ت�ستند الإجراءات املختارة
�إىل تقدير مدقق احل�سابات ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم 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 للقوائم 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 للقوائم 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 القوائم املالية تظهر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،املركز املايل ملركز التجارة الفل�سطيني (بال تريد) كما يف 31

دي�سمرب  2010و�أدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ذات ال�صلة بن�شاط املركز.

فقرة توكيدية

مت �إعداد القوائم املالية املرفقة ملركز التجارة الفل�سطيني على افرتا�ض �أن املركز من�ش�أة م�ستمرة ،وكما هو وا�ضح يف بيان املركز املايل املرفق،
ف�إن العجز يف املوجودات كما يف  31دي�سمرب  2010مبلغ  338.006دوالر �أمريكي وهو ناجت عن عدم توفر التمويل الكايف لعمليات املركز خالل
العام  2010وال�سنوات ال�سابقة� ،إن قدرة املركز على الإ�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة تعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على الدعم املايل الذي �سوف يح�صل
عليه املركز من اجلهات املانحة يف ال�سنوات القادمة لتمويل عملياته وبراجمه وتعوي�ض العجز مبا يف ذلك العجز يف ر�أ�س املال العامل البالغ كما
بذلك التاريخ مبلغ  309.277دوالر �أمريكي .هذا ،و�إن عدم توفر الدعم املايل الكايف من قبل املانحني للمركز يثري �شك ًا حول قدرة املركز على
اال�ستمرار كمن�ش�أة م�ستمرة� ،إن خطة الإدارة لتجاوز العجز يف املوجودات مبينة يف الإي�ضاح رقم ( )18من االي�ضاحات حول القوائم املالية املرفقة.
رام اهلل :يف  9فرباير 2011

�سابا و�شركاهم
39

التقرير السنوى 2010

مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)

مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)

قائمة املركز املايل
كما يف  31دي�سمرب 2010

قائمة الن�شاطات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

�إي�ضاح

املوجودات
املوجودات املتداولة:
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك
ذمم مدينة � -صايف
�سلف مدينة

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

3

604.314

1.075.254

4

55.741

155.791

5

19.411

41.789

679.466

1.272.834

6

122.085

122.085

7

124.343

167.988

246.428

290.073

925.894

1.562.907

جمموع املوجودات املتداولة
�أرا�ضي
موجودات ثابتة � -صايف

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

جمموع املوجودات

املطلوبات و�صايف املوجودات
املطلوبات املتداولة:

احل�سابات
�إي�ضاح غري املقيدة

املوجودات

بنوك دائنة
ذمم دائنة و�أر�صدة م�ستحقة
�إيرادات غري م�ستحقة
�إيرادات م�ؤجلة

9

جمموع املطلوبات املتداولة
خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة

10

8

62
497.400

478.505

--

7.750

491.281

755.061

988.743

1.253.225

275.157

226.892

�صايف املوجودات:
موجودات غري مقيدة

()338.006

82.790

(العجز) � /صايف املوجودات

()338.006

82.790

925.894

1.562.907

جمموع املطلوبات و�صايف املوجودات

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه القوائم املالية

2010

2009

دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
الإيرادات:

�إيرادات من املمولني
ا�شرتاكات الأع�ضاء
ر�سوم خدمات و�إ�شرتاك
�إيرادات خدمات
�إيرادات �أخرى

--

1.047.589

1.047.589

1.546.142

11

52.865

--

52.865

72.869

12

194.495

--

194.495

524.607

13

611.861

--

611.861

130.937

14

117.928

--

117.928

212.633

977.149

1.047.589

2.024.738

2.487.188

1.047.589

()1.047.589

--

--

2.024.738

--

2.024.738

2.487.188

جمموع املقبو�ضات

املبالغ املحررة من التقييد

11

�صايف الإيرادات الت�شغيلية
11.909

احل�سابات
املقيدة م�ؤقتا

جمموع
 31دي�سمرب

جمموع
 31دي�سمرب

امل�صروفات:
ترويج التجارة
تطوير التجارة
م�صاريف �إدارية ومتويلية
ال�سيا�سات التجارية
م�صاريف الع�ضوية
املعلومات التجارية

جمموع امل�صروفات

16

التغري يف �صايف املوجودات لل�سنة
�صايف املوجودات يف بداية ال�سنة
�صايف التعديالت على ر�صيد بداية ال�سنة
(العجز)� /صايف املوجودات يف نهاية
ال�سنة

15

715.093

--

715.093

578.610

675.333

--

675.333

661.213

510.852

--

510.852

563.895

430.889

--

430.889

731.109

96.675

--

96.675

86.073

16.692

--

16.692

58.941

2.445.534

--

2.445.534

2.679.841

()420.796

--

()420.796

()192.653

82.790

--

82.790

274.837

--

606

()338.006

82.790

-()338.006

--

�إن الإي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا من هذه القوائم املالية
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� .6أرا�ضي:

االيضاحات
 .3النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك:

النقد يف ال�صندوق
النقد لدى البنوك:
بنك فل�سطني املحدود – جاري دوالر �أمريكي
بنك فل�سطني املحدود – جاري �شيقل �إ�سرائيلي
بنك فل�سطني املحدود – جاري يورو
بنك فل�سطني املحدود – جاري دينار �أردين
البنك العربي – جاري دوالر �أمريكي
البنك العربي – جاري �شيقل �إ�سرائيلي
البنك العربي – جاري يورو
المجموع

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

1.605

4.343

173.326

523.320

287

26.837

215

95.188

952

1.142

332

6

19

4

427.578

424.414

602.709

1.070.911

604.314

1.075.254

 .4ذمم مدينة:

ذمم جتارية
ذمم ع�ضوية
ذمم ا�شرتاكات
ذمم رعايات
يطرح :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

5.520

5.880

17.165

17.925

60.544

124.474

700

35.700

83.929

183.979

()28.188

()28.188

55.741

155.791
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دوالر �أمريكي
ثمن الأر�ض الأ�صلي
كلفة حت�ضري الأر�ض للبناء
عموالت مدفوعة
�أتعاب حماماة

555.000
10.000
20.000
3.000
588.000

 .7موجودات ثابتة – �صايف:
اجهزة
اثاث
ومفرو�شات
مكتبية
دوالر امريكي دوالر امريكي دوالر امريكي دوالر امريكي دوالر امريكي
انظمة
ات�صاالت

كتب ودوريات

املجموع

التكلف ــة:

الر�صيد يف بداية ال�سنة
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

129.932

362.447

37.908

38.930

569.217

--

5.331

--

--

5.331

--

--

--

--

--

129.932

367.778

37.908

38.930

574.548

اال�ستهالك املرتاكم:

الر�صيد يف بداية ال�سنة
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

103.756

285.424

11.968

81

401.229

6.430

31.894

5.202

5.450

48.976

--

--

--

--

--

110.186

317.318

17.170

5.531

450.205

�صايف القيمة الدفرتية

� .5سلف مدينة:

�سلف مهمات

خالل عام  ،2007ا�شرتك مركز التجارة الفل�سطيني مع عدد من امل�ؤ�س�سات الأهلية واملنظمات غري الهادفة للربح الأخرى يف �شراء قطعة
�أر�ض تقع يف مدينة رام اهلل بغر�ض �إن�شاء مبنى عليها ي�ضم مكاتب جلميع امل�ؤ�س�سات امل�شرتكة� ،إن تكلفة الأر�ض  588.000دوالر �أمريكي
وح�صة مركز التجارة الفل�سطيني منها حوايل  %20.77مبا يعادل  122.085دوالر �أمريكي.
�إن تفا�صيل تكلفة الأر�ض كما يلي:

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

14.362

37.043

19.411

41.789

كما يف  31دي�سمرب 2010

19.746

50.460

20.738

33.399

124.343

كما يف  31دي�سمرب 2009

26.176

77.023

25.940

38.849

167.988
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.8

ذمم دائنة و�أر�صدة م�ستحقة:

.11

�إيرادات من املمولني:

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

171.064

187.236

)Islamic Development Bank (IDB

91.880

148.339

228.046

176.631

PITA - AFD

1.763

--

51.701

64.080

Europe - DAI

57.673

--

46.589

50.558

FNMD - PIC

14.152

--

497.400

478.505

--

349.395

AFD

389.301

415.454

Sida

153.774

135.685

Norwegian Fund - III 2010

--

92.143

DAI – FNMD

--

23.038

World Bank – Cargo Movement Monitoring II

170.297

165.674

GTZ – Development

14.812

53.147

GTZ – Policy & Training

7.694

39.090

Friedrich Ebert Stifung II

--

17.783

� – D A Iأوروبا

()24.919

Ministry Of Finance

--

100.000

Agence France De Development - AFD

517.963

Norway 4 - 2010

146.243

6.394

AFD - PITA

()1.763

1.047.589

1.546.142

ذمم موردين
م�صاريف م�ستحقة
رواتب م�ستحقة
�ضرائب م�ستحقة
.9

�إيرادات م�ؤجلة:

يقوم مركز التجارة الفل�سطيني بداية بت�سجيل كافة املبالغ املقبو�ضة من املانحني يف ح�ساب الإيرادات امل�ؤجلة ،ثم يتم حتويل مبالغ توازي
املبالغ امل�صروفة على امل�شاريع املمولة ذات العالقة �إىل ح�ساب الإيرادات يف قائمة الن�شاطات .ميثل املبلغ  491.281دوالر �أمريكي كما يف
 31دي�سمرب  2010املبالغ املقبو�ضة من املانحني والتي مل يقابلها �أية م�صروفات على امل�شاريع والربامج اخلا�صة بها.
�إن تفا�صيل الإيرادات امل�ؤجلة كما يف  31دي�سمرب  2010كما يلي:

دوالر �أمريكي

491.281

 .10خم�ص�ص تعوي�ض نهاية اخلدمة:
 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

إضافات

62.086

59.114

مدفوعات

()13.821

()30.677

رصيد نهاية السنة

275.157

226.892
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 .12ر�سوم خدمات وا�شرتاك:

ر�سوم م�ؤمترات عرب الفيديو
�إيرادات الرعايات

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

2.675

4.120

49.000

100.326

194.495

524.607

45

التقرير السنوى 2010

� .13إيرادات خدمات:

م�ؤ�س�سة بورتالند تر�ست
منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية UNIDO -
االحتاد الأوروبي – م�شروع ت�سهيل التجارة
جمعية الإغاثة الزراعية
كمونيك�س العاملية
�شركة فليفل التجارية
�أوك�سفام
مركز بري�س لل�سالم
القن�صلية االيطالية
يو�.إن .دي .بي

 .16امل�صاريف:
 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

--

8.000

22.758

26.746

--

14.938

11.000

22.000

43.073

--

5.000

--

1.500

--

9.500

--

26.600

--

5.000

--

611.861

130.937

� .14إيرادات اخرى:

م�ساهمات املجتمع املحلي
�إيرادات متفرقة
منح لتغطية امل�صاريف الإدارية (ايضاح )16
ينزل :خم�ص�ص اخل�صميات والديون امل�شكوك يف حت�صيلها

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

5.998

16.565

38.121

95.818

73.809

101.300

--

()1.050

117.928

212.633

 .15التعديالت على �صايف املوجودات يف بداية ال�سنة:

تعديل الر�صيد االفتتاحي لال�ستهالك املرتاكم
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 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2009

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

--

606

--

606

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

الرواتب والأجور وملحقاتها
م�صاريف ا�ست�شارات
ايجارات
ايجارات قاعات
�شحن
�شحن جوي
مكاف�آت
م�صاريف �سفر
الفتات
رواتب املتدربني
نظافة
�إيجارات �سيارات
مياومات
�ضيافة
دعاية و�إعالن
�صيانة
ور�شات عمل وم�ؤمترات
بريد حملي ودويل
جتهيزات مكتبية
طباعة ون�شر
�إ�شرتاكات
�إقامة
هاتف وفاك�س
م�ستهلكات
منافع
�أتعاب مهنية
م�صاريف �سيارات
موا�صالت
تدريب
ترجمة

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

م�شاريع
ون�شاطات

بالرتيد

املجموع

م�شاريع
ون�شاطات

بالرتيد

املجموع

328,176

544,645

872,821

390,346

483,264

873,610

258,658

28,135

286,793

388,150

19,571

407,721

3,653

94,914

98,567

40,853

56,950

97,803

328,633

1,352

329,985

158,299

0

158,299

35,001

1,882

36,883

52,689

148

52,837

37,423

4,810

42,233

74,814

6,586

81,400

0

1,500

1,500

0

4,400

4,400

9,687

4,540

14,227

12,778

2,389

15,167

1,167

43

1,210

3,032

867

3,899

0

0

0

867

500

1,367

2,934

0

2,934

1,505

42

1,547

29,087

12,336

41,423

41,675

7,456

49,131

33,771

2,292

36,063

32,799

272

33,071

10,189

8,610

18,799

19,013

5,173

24,186

8,807

2,327

11,134

11,692

4,614

16,306

4,056

6,289

10,345

15,497

3,336

18,833

12,398

7,776

20,174

29,104

7,143

36,247

632

817

1,449

3,018

1,792

4,810

8,552

15,285

23,837

16,872

4,741

21,613

146,065

15,517

161,582

105,229

0

105,229

2,700

2,442

5,142

824

3,027

3,851

53,749

1,269

55,018

129,099

4,179

133,278

14,988

27,655

42,643

60,937

4,407

65,344

33,237

284

33,521

12,429

1,900

14,329

13,790

8,740

22,530

35,766

3,843

39,609

18,959

12,020

30,979

18,285

1,738

20,023

15,012

2,015

17,027

16,514

1,964

18,478

54,782

2,366

57,148

66,733

0

66,733

4,128

660

4,788

57,690

750

58,440

8,152

300

8,452

15,345

795

16,140
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ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

ا�ستهالك
خم�ص�ص الديون امل�شكوك
يف حت�صيلها
ر�سوم بنكية
فروقات عملة
م�صاريف �أخرى
المجموع
منح لتغطية المصاريف االدارية

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

م�شاريع
ون�شاطات

بالرتيد

املجموع

م�شاريع
ون�شاطات

بالرتيد

املجموع

0

48,977

48,977

0

38,026

38,026

0

0

0

7,225

2,999

10,224

5,994

1,902

7,896

0

44,599

44,599

0

18,160

18,160

0

28,188

28,188

6,627

860

7,487

12,775

1,029

13,803

1,491,007

880,718

2,371,725

1,831,854

746,687

2,578,541

73,809

0

73,809

101,300

0

101,300

1,564,816

880,718

2,445,534

1,933,154

746,687

2,679,841

Independent Auditor’s Report

 .18خطة الإدارة:
عملت �إدارة مركز التجارة الفل�سطيني (بالرتيد) وتعمل على توفري التمويل الالزم مل�شاريعها وعملياتها من خالل التوا�صل الدائم وامل�ستمر
مع اجلهات املانحة ،فقد قدمت بالرتيد مقرتحات مل�شاريع هامة وحيوية للمانحني وتتوقع �أن حت�صل على دعم مايل كبري لهذه امل�شاريع
�إبتداء من الن�صف الثاين للعام احلايل  ،2011حيث تتوقع �إدارة بالرتيد احل�صول على متويل بقيمة ( )3مليون يورو �أوروبي ملدة �سنتني
ومتويل �آخر من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (�سيدا) بقيمة ( )5مليون دوالر �أمريكي ملدة خم�س �سنوات .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن بالرتيد
ت�سعى �أي�ضا للح�صول على دعم مايل من حكومة ال�سلطة الفل�سطينية بقيمة مليون �شيقل �إ�سرائيلي خالل العام  ،2011ومن املتوقع
�إ�ستالم الدفعة الأوىل من هذا الدعم خالل الربع الأول من العام .2011
من جهة �أخرى ،فقد بد�أت بالرتيد ب�إعادة هيكلة عملياتها بغية تخفي�ض نفقاتها الثابتة وبالتايل حت�سني املركز املايل للمركز.
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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 of December 31, 2010, 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.
n 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 of
December 31, 2010, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance
with relevant International Financial Reporting Standards.

Emphasis of a matter
The accompanying financial statements have been prepared assuming that the Center will continue as a
going concern. As reflected in the financial statements, the net operating deficit reported through December
31, 2010 amounted to U.S.Dollar 338,006 and resulted from insufficient funding during 2010. The ability of
the Center to operate as a going concern entity is entirely dependent upon the financial support that will be
received from funders in the forthcoming years to finance the deficit in working capital of U.S.Dollar 309,277,
its operations; and thus to enable it to finance its obligations toward third parties and its staff.
In the absence of any evidence to support the intention of funders to provide financial support to the Center,
there will be doubt about the ability of the Center to continue as a going concern. Management’s plan in
regard of these matters are described in Note (18).
Ramallah: February 9, 2011				
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alestine Trade Center (Paltrade)

Palestine Trade Center (Paltrade)

Ramallah - Palestine
Statement of Activities
For the Year Ended December 31, 2010

Ramallah – Palestine
Statement of Financial Position
As of December 31 , 2010

Note

Temporary

Total

Total

Unrestricted
Fund

Restricted
Fund

December
31 , 2010

December
31 , 2009

USD

USD

USD

USD

Grants and Revenues:
Grants from Donors

11

Membership Fees

December 31, 2010

December 31, 2009

Note

USD

USD

Cash in Hand and at Banks

3

604,314

1,075,254

Accounts Receivable - Net

4

55,741

155,791

5

19,411

41,789

679,466

1,272,834

Assets
Current Assets:

--

1,047,589

1,047,589

1,546,142

52,865

--

52,865

72,869

Advances

Services and Participation Fees

12

194,495

--

194,495

524,607

Total Current Assets

Service Revenue

13

611,861

--

611,861

130,937

Property, Plant & Equipment:

Other Revenues

14

117,928

--

117,928

212,633

Land

6

122,085

122,085

977,149

1,047,589

2,024,738

2,487,188

Furniture and Equipment – Net

7

124,343

167,988

1,047,589

(1,047,589)

--

--

Total Property, Plant & Equipment

246,428

290,073

Total Assets

925,894

1,562,907

2,024,738

--

2,024,738

2,487,188

62

11,909

497,400

478,505

--

7,750

491,281

755,061

988,743

1,253,225

275,157

226,892

Unrestricted Net Assets

(338,006)

82,790

(Deficit) Net Assets

(338,006)

82,790

Total Liabilities and Net Assets

925,894

1,562,907

Total Grants and Revenues
Net Assets Released From
Restriction

11

Total Revenues, Gains and Other
Supports

Current Liabilities:

Expenses:
Trade Promotion

715,093

--

715,093

578,610

Trade Development

675,333

--

675,333

661,213

Administration and Finance

510,852

--

510,852

563,895

Trade Policy

430,889

--

430,889

731,109

Membership

96,675

--

96,675

86,073

Trade Information

16,692

--

16,692

58,941

2,445,534

--

2,445,534

2,679,841

(420,796)

--

(420,796)

(192,653)

82,790

--

82,790

274,837

Total Expenses

16

Net (Decrease) in Net Assets
Net Assets at Beginning of the Year
Adjustment to Net Assets at
Beginning of the Year

(Deficit) Net Assets at End of
the Year

Liabilities and Net Assets

15

--

--

--

606

(338,006)

--

(338,006)

82,790

Banks’ Overdraft
Accounts Payable and Accruals

8

Unearned Revenue
Deferred Revenue

9

Total Current Liabilities
Provision for Employees› Indemnity

10

Net Assets:

The Accompanying Notes Constitute an Integral Part of These Statements

The Accompanying Notes Constitute an Integral Part of These Statements
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Notes

6. Land:
During the year 2007, the center engaged with other organizations in the purchase of a lot of land in Ramallah
city to build new premises for the center, the total cost of the land is as follows:

3. Cash in Hand and at Banks:

USD

December 31 , 2010

December 31 , 2009

Land Price

555,000

USD

USD

Land Preparation Cost

10,000

Cash in Hand

1,605

4,343

Commissions Paid

20,000

Cash at Banks:

Lawyer Fees

3,000

Bank of Palestine – Current/USD

173,326

523,320

588,000

Bank of Palestine – Current/NIS

287

26,837

The share of the center represents nearly 20.77% of the land, which is equal to USD 122,085.

Bank of Palestine – Current/EURO

215

95,188

7. Furniture and Equipment - Net:

Bank of Palestine – Current/JD

952

1,142

Arab Bank - Current/USD

332

6

Arab Bank - Current/NIS

19

4

Arab Bank - Current/EURO

427,578

424,414

Sub Total Banks

602,709

1,070,911

Grand Total

604,314

1,075,254

31 December 2010

31 December 2009

USD

USD

Trade Receivables

5,520

5,880

Membership Fees Receivables

17,165

17,925

Participation Fees Receivable

60,544

124,474

Sponsorship Fees Receivable

700

35,700

83,929

183,979

(28,188)

( 28,188)

55,741

155,791

Office
Furniture

Office
Equipment

Tele-Comm.
System

Books &
Publications

Total

USD

USD

USD

USD

USD

129,932

362,447

37,908

38,930

569,217

Additions

--

5,331

--

--

5,331

Disposals

--

--

--

--

--

129,932

367,778

37,908

38,930

574,548

Cost:
January 1,2010

December 31,2010

4. Accounts Receivable - Net:

Accumulated Depreciation:
January 1,2010
Depreciation charge

103,756

285,424

11,968

81

401,229

6,430

31,894

5,202

5,450

48,976

--

--

--

--

--

110,186

317,318

17,170

5,531

450,205

Disposals
December 31,2010
Net Book Value:
December 31,2010

19,746

50,460

20,738

33,399

124,343

December 31,2009

26,176

77,023

25,940

38,849

167,988

8. Accounts Payable & Accruals:

Less: Provision for Bad Debts

5. Advances:
31 December 2010

31 December 2009

31 December 2010

31 December 2010

USD

USD

USD

USD

Accounts Payable

171,064

187,236

Employees Advances

5,049

4,746

Accrued Expenses

228,046

176,631

Activity Advances

14,362

37,043

Accrued Salaries

51,701

64,080

19,411

41,789

Accrued Taxes

46,589

50,558

497,400

478,505
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11. Grants From Donors:

9. Deferred Revenues:
Paltrade records all amounts received from donors as deferred revenue until expenses are charged to each
donor, the balance of U.S. Dollar 491,281 as of December 31, 2010 represents unspent amounts as of that
date.
Details of deferred revenues as of December 31, 2010 are as follows:

Year Ended
December 31 , 2010

Year Ended
December 31 , 2009

USD

USD

91,880

148,339

December 31 , 2010

--

349,395

PIC FNMD

14,152

--

USD

DAI Europe

57,673

--

AFD

389,301

415,454

1,763

--

Sida

153,774

135,685

World Bank - Cargo Movement Monitoring II

170,297

165,674

Norwegian Fund - III 2008

--

92,143

31 December , 2010

31 December , 2009

DAI-FNMD

--

23,038

USD

USD

Friedrich Ebert Stifung II

--

17,783

Beginning Balance

226,892

198,455

Ministry Of Finance

--

100,000

Additions

62,086

59,114

GTZ – Development

14,812

53,147

Payments to employees

(13,821)

(30,677)

GTZ – Policy & Training

7,694

39,090

Ending Balance

275,157

226,892

146,243

6,394

1,047,589

1,546,142

Year Ended
December 31 , 2010

Year Ended
December 31 , 2009

USD

USD

142,820

420,161

Video Conference Fees

2,675

4,120

Sponsorship Fees

49,000

100,326

194,495

524,607

Islamic Development Bank (IDB)
EC Trade Corridors

AFD PITA

Norway 4- 2010

AFD

517,963

DAI - Europe

(24,919)

AFD - PITA

(1,763)
491,281

10. Provision for Employees’ Indemnity:

12. Services and Participation Fees:

Participation Fees
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16. Total Expenses:
Expenses

13. Service Revenue:
Year Ended Dec 31,2010
Projects &
Paltrade
Activities

Total

Year Ended Dec 31,2009
Projects &
Paltrade
Activities

Total
Carana

Year Ended
December 31, 2010

Year Ended
December 31, 2009

USD

USD

487,430

59,253

--

8,000

22,758

26,746

--

14,938

Salaries, Wages and Related Costs

328,176

544,645

872,821

390,346

483,263

873,609

Consultation (Project Staff and
short term contracts)

258,658

28,135

286,793

388,150

19,571

407,721

Rent and Occupancy (Offices)

3,653

94,914

98,567

40,853

56,950

97,803

TFP

Exhibition Space Rental

328,633

1,352

329,985

158,299

0

158,299

Agricultural Relief

11,000

22,000

Shipping

35,001

1,882

36,883

52,689

148

52,837

Chemonics International

43,073

--

Air Fairs (Activities)

37,423

4,810

42,233

74,814

6,586

81,400

Fleifel Trading & Knit Manufacturing Co.

5,000

--

0

1,500

1,500

0

4,400

4,400

Oxfam

1,500

--

Travel Expenses

9,687

4,541

14,227

12,778

2,388

15,167

Peres Center for peace

9,500

--

Banners

1,167

43

1,210

3,032

867

3,899

The Consulate General of Italy

26,600

--

0

0

0

867

500

1,367

UNDP

5,000

--

Cleaning Expenses

2,934

0

2,934

1,505

43

1,547

611,861

130,937

Rent a Car

29,087

12,336

41,423

41,675

7,456

49,131

Per diem (Activities)

33,771

2,292

36,063

32,799

272

33,071

Hospitality

10,189

8,610

18,799

19,013

5,174

24,186

Advertisement

8,807

2,327

11,134

11,692

4,614

16,306

Year Ended
December 31 , 2010

Year Ended
December 31 , 2009

Maintenance

4,056

6,289

10,345

15,497

3,337

18,833

USD

USD

Workshops and Conferences

12,398

7,776

20,174

29,104

7,143

36,247

Community Contributions

5,998

16,565

632

817

1,449

3,018

1,792

4,810

Miscellaneous Revenues

38,121

95,818

8,552

15,285

23,837

16,872

4,741

21,613

Contributions to Cover Administration Cost
(Note 16)

73,809

101,300

146,065

15,517

161,582

105,229

0

105,229

Subscription

2,700

2,443

5,142

824

3,028

3,851

--

(1,050)

Accommodation (Activities)

53,749

1,269

55,018

129,099

4,179

133,278

117,928

212,633

Telephone and Fax

14,988

27,655

42,643

60,937

4,407

65,344

Consumables

33,237

284

33,521

12,429

1,900

14,329

Utilities

13,790

8,739

22,530

35,766

3,843

39,609

Professional Fees

18,959

12,020

30,979

18,285

1,738

20,023

Year Ended
December 31 , 2010

Year Ended
December 31 , 2009

Vehicles Cost (Fuel Expenses)

15,012

2,015

17,027

16,514

1,964

18,478

USD

USD

Transportation

54,782

2,366

57,148

66,733

0

66,733

Training

4,128

660

4,788

57,690

749

58,440

--

606

Translation

8,152

300

8,452

15,345

795

16,140

--

606

Bonus

Interns Salaries

Postal and Courier
Office Supplies
Printings
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Portland Trust
UNIDO

14. Other Revenues:

Less: Allowance For Discounts & Uncollectible
Amounts

15. Adjustment to Net assets at Beginning of the Year:
The balance represents adjustments made to the opening balance of the net assets as per the following details:

Adjusting Accumulated Depreciation
Beginning Balance
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Expenses

Year Ended Dec 31,2010
Projects &
Paltrade
Activities

Total

0

48,977

48,977

0

38,026

38,026

Provision for Bad Debts

0

0

0

7,225

2,999

10,224

5,994

1,902

7,896

0

44,599

44,599

0

18,160

18,160

0

28,188

28,188

6,628

860

7,487

12,775

1,028

13,803

Currency Variance
Other Costs

61

Projects &
Paltrade
Activities

Depreciation
Bank Charges

إستراتيجية مركز التجارة الفلسطيني
بال تر يد
)2011-2013(

Total

Year Ended Dec 31,2009

Total
Projects Administrative Costs

1,491,008
73,808
1,564,816

880,718 2,371,726
0

73,808

880,718 2,445,534

1,831,854
101,300
1,933,155

746,686 2,578,540
0

101,300

746,686 2,679,841

18. Management Plan:
Paltrade has been working on securing funds from several projects. Paltrade expect that theses projects will
materialize during the 2nd quarter of 2011. These include projects funded by the EC in the amount of three
million Euros over two years and project funded by CIDA in the amount of five million dollars over four years.
In addition, Paltrade is also seeking fund support from Palestine National Authority in the amount of one
million shekels. We expect start receiving this support in the 1st quarter of 2011.
Paltrade has also taken steps for restructure its operations and reduce fixed costs in order to achieve a
sustainable cost structure.
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إستراتيجية مركز التجارة الفلسطيني بال تر يد
لل�سنوات ()2011-2013

تنمية االقت�صاد من خالل تنمية ال�صادرات
فرباير 2011
املقدمة:

تعترب فل�سطني منطقة �صغرية جغرافيا وتعد من الدول النامية اقت�صاديا وتقع �إىل جانب اقت�صاد متطور ومهيمن وهو �إ�سرائيل ،بالإ�ضافة
�إىل ذلك ف�إن االقت�صاد الفل�سطيني يفتقر �إىل ال�سيادة الكاملة كما �أنه حم�صور وم�شتت جغرافيا بفعل اجراءات االحتالل التع�سفية
املتعددة الأمر الذي يحد من �أداء القطاع اخلا�ص يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك يحد من التو�سع يف الأعمال خارج مراكز املدن
ومينع امل�شاريع ال�صغرية من زيادة الفاعلية ب�سبب ارتفاع التكاليف لل�سبب نف�سه .عالوة على ذلك ف�إن الف�صل الق�سري بني ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة يعترب ق�ضية �أخرى �إذا ما اقرتن باالنق�سام اجلغرايف الأمر الذي يزيد من الفرقة ال�سيا�سية واالقت�صادية.
وبالرغم من التحديات الرئي�سية والدمار الذي ح�صل عرب �سنوات االحتالل وال�سيطرة اال�سرائيلية وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،ف�إن
االقت�صاد الفل�سطيني ما زال ميلك فر�صة م�ستقبلية للنمو والتطور ولذلك ف�إن �إعادة �إحياء االقت�صاد عرب تنمية م�ستدامة يعترب �ضرورة
ملحة من �أجل احلد من الفقر واالعتماد على امل�ساعدات اخلارجية� .إن النمو امل�ستدام طويل الأمد لالقت�صاد الفل�سطيني يعتمد على التقدم
ال�سيا�سي واال�ستقرار وكذلك حت�سن قدرة ال�شركات يف الو�صول �إىل الأ�سواق الإقليمية والعاملية مبنتجات ذات جودة عالية وتناف�سية.
ت�شكل التدفقات التجارية حوايل  %85من الناجت املحلي الإجمايل بحيث ت�شكل واردات الب�ضائع واخلدمات �أكرث من  %80من �إجمايل
التدفقات التجارية يف حني �أن ال�صادرات ت�شكل  %20فقط� .إن الغالبية العظمى من التجارة الفل�سطينية (حوايل  )%90هي مع �إ�سرائيل،
وقد قامت �إ�سرائيل ب�شكل متزايد وممنهج بفر�ض قيود على حركة الب�ضائع والأفراد الأمر الذي �أدى اىل �صعوبة ممار�سة ال�شركات
الفل�سطينية لن�شاطاتها التجارية ،عالوة على ذلك ،ف�إن التغريات يف االقت�صاد الإ�سرائيلي قد حدت وقيدت من وجود �سوق للمنتجات
الفل�سطينية.
�إن �إح�صائيات م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية يف عام  2009ت�شري �إىل �أن �إجمايل العجز التجاري لفل�سطني هو  3.8مليار دوالر
�أمريكي الأمر الذي ي�شكل حوايل  %78من الناجت املحلي الإجمايل حيث �أن �أكرث من ن�صف هذا العجز هو يف التجارة مع �إ�سرائيل حيث
�أن العجز جتاوز  2.6مليار دوالر �أمريكي.
ومن قراءة ب�سيطة للخارطة االقت�صادية الفل�سطينية يت�ضح ب�أن �إ�سرائيل هي ال�شريك التجاري الرئي�سي كون معظم التجارة الفل�سطينية
�إما متجهة �إىل �أو قادمة من �أو من خالل �إ�سرائيل ،بينما تعترب الأردن ال�شريك التجاري العربي الرئي�سي يف حني �أن �أملانيا تعترب من
ال�شركاء التجاريني الرئي�سيني بالن�سبة لال�سترياد والت�صدير �إىل حد ما.
وعليه ،ف�إن النمو امل�ستقبلي لالقت�صاد الفل�سطيني يعتمد على قدرة ال�شركات الفل�سطينية يف الو�صول �إىل �أ�سواق خارجية �أخرى غري
ال�سوق الإ�سرائيلي بحيث يتم الدخول �إىل �أ�سواق جديدة من �أجل تنويع الأ�سواق �أمام املنتجات الفل�سطينية.
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ال�صادرات ح�سب املق�صد (مباليني الدوالرات الأمريكي)
�إ�سرائيل
الدول العربية
بقية العامل

الإجمايل

2004

2005

2006

2007

2008

281

290

326

455

499

18

25

31

32

42

14

20

9

26

17

313

335

366

513

558

القطاعات التصديرية الواعدة
يعترب قطاع اخلدمات مبثابة القطاع املهيمن على االقت�صاد الفل�سطيني من حيث قيمة امل�ساهمة يف الناجت املحلي ،حيث ت�شري قيمة
اال�ستهالك لهذا القطاع للفرتة ما بني العام  2000وحتى العام � 2004أن ح�صة هذا القطاع من الناجت املحلي تقدر بحوايل %68.9
و %71.5على التوايل .ويف بداية العام  2005كانت م�ساهمة هذا القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل تقدر بحوايل  2.17مليون دوالر
�أمريكي �أي ما يعادل  %50.92من الناجت املحلي الإجمايل ومعدل منو .%8.22

ال�شركاء العرب الرئي�سيون يف الت�صدير :الأردن ،الإمارات العربية املتحدة م�صر وقطر (امل�صدر :مركز التجارة العاملي)UN COMTRADE ،

�شركاء باقي العامل الرئي�سيون يف الت�صدير :الواليات املتحدة الأمريكية ،بلجيكا ،بريطانيا ،فرن�سا ،ايطاليا ،هولندا (امل�صدر :مركز التجارة العاملي،

�أما بالن�سبة للقطاع ال�صناعي فان عدد ال�شركات العاملة يف هذا القطاع تقدر بحوايل  14,000غالبيتها ت�صنف ك�شركات �صغرية ذات
ملكية عائلية ،حيث �أن هناك � 100شركة فقط توظف �أكرث من  100عامل .تعمل هذه ال�شركات يف الإن�شاءات وال�صناعات املعدنية،
وي�ساهم قطاع ال�صناعات بن�سبة  %17تقريبا من الناجت املحلي الإجمايل وي�ستوعب ما يعادل  %16من �إجمايل الأيدي العاملة.

)UN COMTRADE

م�ساهمة القطاعات الإقت�صادية يف الناجت الإجمايل املحلي
الواردات ح�سب امل�صدر (مباليني الدوالرات الأمريكي)

�إ�سرائيل
الدول العربية
بقية العامل

الإجمايل

2004

2005

2006

2007

2008

1748

1873

2002

2308

2767

65

68

65

75

79

561

725

691

758

722

2374

2666

2758

3141

3568

القطاع
ال�صناعات
اخلدمات
الزراعة
الإن�شاءات
�إخرى

1985

1994

1999

2002

2007

8

12

17

12

16

11.5

21

62.6

70.2

65

29

14

10

10

8

17

22

8.5

5.5

2.5

34.5

31

2

2.3

8.5

امل�صدر الإحتاد العام الفل�سطيني لل�صناعات

ال�شركاء العرب الرئي�سيون يف اال�سترياد :الأردن وم�صر (امل�صدر :مركز التجارة العاملي)UN COMTRADE ،
�شركاء باقي العامل الرئي�سيون يف اال�سترياد� :أملانيا ،ال�صني ،تركيا ،وهولندا (امل�صدر :مركز التجارة العاملي)UN COMTRADE ،

ت�شري تقديرات البنك الدويل �إىل �أن �إجمايل الناجت املحلي الفعلي لفل�سطني قد زاد مبعدل  %2.3يف عام  2008حيث يعترب ا�ستكما ًال
للتعايف الذي بد�أ قبل خم�س �سنوات حيث �أن هناك ثالث فرتات مر بها االقت�صاد الوطني الفل�سطيني وهي:
 .1ت�شرين �أول  2000حتى نهاية  2002وهي فرتة الأزمة اخلانقة حيث انخف�ض ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل بحوايل %36
بفعل االجراءات اال�سرائيلية التع�سفية خلنق االقت�صاد.
 2003 .2وحتى نهاية  2005وهي فرتة التوازن والتعايف املت�صاعد حيث منى الناجت املحلي الإجمايل مبعدل حوايل � %6سنوياً.
 2006 .3حتى  2008وهي فرتة تعايف الناجت املحلي الإجمايل بعد الهبوط املفاجئ يف االقت�صاد يف عام  2006ب�سبب عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي.

بالنظر اىل القطاعات الت�صديرية الواعدة واىل حتليل ال�سوق الذي قام به مركز التجارة الفل�سطيني وكذلك الدرو�س امل�ستفادة يف جمال
تطوير التجارة على مدى العقد املا�ضي ،فان القطاعات ال�صناعية التالية تعترب من اهم القطاعات الواعدة للت�صدير على املدى القريب
والبعيد وذلك نظرا اىل ادائها وم�ساهمتها يف الإقت�صاد الفل�سطيني ودورها الهام يف احلفاظ على فر�ص العمل وزيادتها( :ال�صناعات
والغذائية ،قطاع الإن�شاءات ،احلجر والرخام ،ال�صناعات الدوائية ،ال�سياحة ،قطاع ال�صناعات اجللدية ،الألب�سة والن�سيج ،قطاع
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات).

االقت�صاد الفل�سطيني (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) �أداء االقت�صاد الكلي
2007 2006 2005 2004 2003 2002 1999 1995

ن�سبة منو الناجت املحلي الإجمايل الفعلي
الناجت املحلي الإجمايل ()$US
الدخل القومي الإجمايل ()$US
الدخل املتاح الإجمايل ()$US
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ()$US
ن�صيب الفرد من الدخل القومي الإجمايل ()$US
الدخل القومي الإجمايل الفعلي ()$US

6.1

8.6

-3.8

5.8

6.0

6.0

-4.8

0.0

3276

4517

3156

3624

4077

4478

4533

5045

3779

5454

3546

4105

4534

5017

5068

5620

4200

5853

9854

5395

5951

6583

7108

8100

1400

1590

999

1108

1203

1191

1165

1261

1615

1920

1122

1255

1337

1334

1303

1405

7.9

4.1

-8.9

6.2

1.5

-1.0

-14.9

-0.7

امل�صدر :اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني ()2008
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مركز التجارة الفلسطيني -بال تريد
ت�أ�س�س بال تريد عام  1998كم�ؤ�س�سة غري حكومية وغري ربحية ،تهدف �إىل النهو�ض بالتجارة عرب تطوير �أداء القطاع التجاري يف فل�سطني
من خالل تقدمي الدعم لل�شركات الفل�سطينية امل�صدرة ،حيث تت�ألف الهيئة العامة لبال تريد من جمموعة من ال�شركات تزيد عن 320
�شركة متثل القطاعات ال�صناعية واخلدماتية الرئي�سية التي تقود عملية النهو�ض بحقل الأعمال يف فل�سطني.
نال بال تريد منذ ت�أ�سي�سه ثقة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ،ولهذا فهو ي�سعى �إىل قيادة تنمية التجارة باعتبارها قوة دافعة لتحقيق منو
اقت�صادي وطني ثابت ورا�سخ ،وباعتباره امل�ؤ�س�سة الوطنية لتنمية وترويج التجارة ،يعمل بال تريد على فتح الآفاق �أمام ازدهار البيئة
التناف�سية يف جمال الأعمال ،ويوجه جهوده لتنمية القدرة التناف�سية من خالل ترويج التجارة وتطوير الكفاءات العاملة يف هذا املجال.

مراحل تطور بال تريد والتوجهات االستراتيجية لكل مرحلة
اوال :بال تريد ()1998-2000

الدمج بني امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لتطوير التجارة  PALTRADEوامل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لرتويج التجارة  PTPOادى اىل ان�شاء مركز التجارة
الفل�سطيني  -بال تريد يف عام  1998معرتف به من قبل وزارة االقت�صاد والتجارة يف ذلك الوقت ،متثلت خطة عمل املركز فى تلك
الفرتة على � :أن�شطة الرتويج التجاري� ،إدارة برنامج احلوار الوطني االقت�صادي  ،وبناء القدرات و�أن�شطة التوعية .اعتمد بال تريد فى
تنفيذ ن�شاطاته فى تلك الفرتة على املنحة املقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية مع متويل �إ�ضايف من ع�ضوية الر�سوم وغريها من اجلهات
املانحة واجلهات الراعية.
ثانيا :بال تريد ()2001-2003

نفذ بال تريد بنجاح برناجما مدته ثالث �سنوات لتنمية التجارة ،حيث مت الرتكيز فى هذه الفرتة على تن�سيق وتنفيذ ن�شاطات ترويجية
وتطويرية للتجارة ،ي�أتي ذلك ا�ستجاب ًة ملتطلبات القطاع اخلا�ص باال�ضافة اىل القيود التى كانت مفرو�ضة على التجارة واال�ستثمار فى
الفرتة التى تلت االنتفا�ضة الثانية.
ثالثا :بال تريد ()2003-2005

يف مار�س  2003اقام مركز التجارة الفل�سطيني ور�شة عمل للتخطيط اال�سرتاتيجي يف اريحا مع امل�ست�شار اال�سرتاتيجي �شركة البدائل
التطويرية –  ،DAIوذلك بهدف تطوير اطار ا�سرتاتيجي جديد ملركز التجارة الفل�سطيني ا�ستجابة الحتياجات القطاع اخلا�ص .ما خرج
من هذه الور�شة تعريفا جديدا لغاية ور�ؤية بال تريد والتى متثلت يف:

الغاية الرئي�سية

نحو قيادة عملية تنمية التجارة باعتبارها حمرك رئي�سي للتنمية امل�ستدامة يف فل�سطني

ر�ؤية بال تريد

تتمثل ر�ؤية بال تريد يف �أن ي�صبح م�ؤ�س�سة وطنية لرتويج التجارة على امل�ستوى العاملي معروفة وطني ًا وعاملي ًا

املهمة الرئي�سية

تنمية التجارة يف فل�سطني ،من خالل:
 .1ال�سعي احلثيث خللق بيئة تناف�سية داعمة للأعمال.
 .2تعزيز القدرة التناف�سية من خالل تنمية القدرات والرتويج التجاري.
 .3الرتويج لأف�ضل التطبيقات واملوا�صفات الدولية ما بني ال�شركات والأفراد وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
 .4توفري املعرفة وتطبيقاتها الداعمة للتجارة.
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• بعد الت�شاور مع العديد من �شركائه من القطاع اخلا�ص قدم مركز التجارة الفل�سطيني ب�شكل ر�سمي ر�ؤيته اجلديدة وذلك فى �سبتمرب
 2003وقد ح�صل على الدعم والتقدير من جميع الأطراف التي �أقرت الإطار اال�سرتاتيجي اجلديد ودور بال تريد كم�ؤ�س�سة وطنية
لرتويج التجارة.
• ومتابعة ال�ستعرا�ضه لر�ؤيته اال�سرتاتيجية ،وبدعم مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خالل م�شروع  MAPمت حتديد االحتياجات
الفعلية لتنمية القطاع اخلا�ص حيث مت �إن�شاء م�صفوفة من االحتياجات لرتويج فل�سطني على �أربعة م�ستويات رئي�سية هي :امل�ستوى
الوطني ،والقطاعات الرئي�سية ،والقطاعات الفرعية ،وال�شركات وذلك يف نوفمرب  .2003وقد اعتمدت هذه امل�صفوفة من قبل
جمل�س ادارة بال تريد ،كما اعتربت �أ�سا�سا لإعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة.

رابعا :الخطة االستراتيجية لتنمية التجارة  2005 -تنمية االقتصاد من خالل تنمية الصادرات
يف العام  2005وا�ستنادا �إىل قيام بال تريد بتحديد الأولويات الوطنية لتنمية ال�صادرات ،باعتبار خطة التنمية متو�سطة املدى (خطة
التنمية متو�سطة املدى) هى املرجع الوطني اال�سا�سي  ،والذي ميثل خريطة �أولويات التنمية الفل�سطينية يف املدى املتو�سط ( ،)2005وقد
�أعدت خطة التنمية متو�سطة املدى من قبل وزارة التخطيط مع مدخالت من جميع الوزارات الأخرى واجلهات ذات العالقة من القطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين.
من خالل اخلطة اال�سرتاتيجية لتنمية التجارة مت الرتكيز على دور بال تريد يف تنمية ال�صادرات باعتباره حمركا �أ�سا�سيا
للنمو االقت�صادي يف فل�سطني والأهداف املرتبطة بها لتنمية القدرات ،وتطوير وتنويع اال�سواق ،وحت�سني بيئة الأعمال املمكنة.
تعترب هذه اال�سرتاتيجية وخطة التنمية من اال�سرتاتيجيات واخلطط التى مت اعدادها من قبل بال تريد لعدد من القطاعات الت�صديرية
الرئي�سية فى فل�سطني والتى من خاللها مت حتديد االحتياجات الرئي�سية لكل قطاع ومن ثم ترجمتها اىل ن�شاطات وبرامج داعمة لهذه
القطاعات.
�شهدت هذه املرحلة تغيريا جوهريا يف �أداء بال تريد بحيث ا�صبح امل�ؤ�س�سة الوطنية لرتويج التجارة وانتقل من م�ؤ�س�سة تعتمد على
تنفيذ االن�شطة اىل م�ؤ�س�سة تتبع منهج ا�سرتاتيجي متكامل �ضمن منهجية متكاملة لتنمية وتطوير التجارة مدعمة باالبحاث واملعلومات
ال�ضرورية وال�سيا�سات التجارية الداعمة.
�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 اال�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:
.1
.2
.3
.4

احل�شد والت�أييد لبناء وتطوير بيئة تناف�سية منا�سبة للأعمال التجارية.
حت�سني القدرة التناف�سية التجارية من خالل ترويج التجارة وبناء القدرات.
تب ّني املمار�سات املثلى واملقايي�س العاملية للتجارة الدولية لدى املخت�صني وال�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية.
توفري املعلومات التي ت�ضمن حت�سني الأداء التجاري.

ولتحقيق هذه اال هداف متت هيكلة امل�ؤ�س�سة بحيث يتكون مركز التجارة الفل�سطيني  -بال تريد من جمموعة من الدوائر املختلفة
واملتعددة الأهداف والتي بتكامل عملها وان�سجامها ت�ؤدي �إىل حتقيق وتنفيذ �أهداف ور�ؤية بال تريد الق�صرية والبعيدة االمد وهذه الدوائر
والأق�سام هي:
دائرة ال�سيا�سات التجارية والتى تهدف اىل ال�سعي خللق بيئة تناف�سية داعمة للأعمال من خالل حتديد ال�سيا�سات التجارية التي تعك�س
م�صالح القطاع اخلا�ص وذلك من خالل �إيجاد تفاعل �إيجابي وبناء بني القطاعني العام واخلا�ص عرب احلوار وال�شراكة وتويل زمام عملية
تطوير وترويج بيئة جتارية تناف�سية.
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دائرة ترويج التجارة تهدف هذه الدائرة اىل تطوير وتنويع �أ�سواق الت�صدير وزيادة القدرة التناف�سية للمنتجات الفل�سطينية عرب زيادة
احل�صة الت�سويقية للمنتجات الفل�سطينية ذات القدرة التناف�سية يف الأ�سواق املحلية والإقليمية والدولية ودعم وتطوير درا�سات و�أبحاث
الت�سويق.
دائرة تطوير التجارة تهدف اىل تطوير وحتديث اال�سرتاتيجيات للقطاعات االقت�صادية الفل�سطينية ودرا�سة مراكز قوتها ونقاط �ضعفها
والعمل على تعزيزها بالإ�ضافة �إىل حتديد احتياجات ال�شركات الفل�سطينية امل�صدرة والتي تنوي الت�صدير وتعزيز وتطوير قدراتها والعمل
على �إبراز ميزاتها التناف�سية يف الأ�سواق امل�ستهدفة وتبني املمار�سات واملنهجيات املثلى واملقايي�س العاملية للتجارة الدولية.
دائرة املعلومات التجارية تهدف اىل توفري املعلومات التي ت�ضمن حت�سني الأداء التجاري وذلك من خالل تطوير اداء بال تريد يف حتديد
وتقدمي خدمات املعلومات التجارية وت�سهيل وزيادة القدرة لدى ال�شركات للو�صول للمعلومات التجارية وحتديد فر�ص ت�صديرية للمنتجات
الفل�سطينية.
دائرة خدمات االع�ضاء تهدف اىل تقدمي اخلدمات واملعلومات لالع�ضاء والت�شبيك معهم وت�سهيل مهماتهم التجارية وعقد اجتماعات
الهيئة العامة ال�سنوية.
خامسا :تطوير وبلورة استراتيجية بال تريد ()2008-2010

مت عقد اجتماع ا�سرتاتيجي بتاريخ  17و 2007-11-18بح�ضور م�ؤ�س�سي مركز التجارة الفل�سطيني� ،أع�ضاء جمل�س الإدارة احلاليني ملركز
التجارة الفل�سطيني -بالرتيد ور�ؤ�ساء جمال�س الإدارة ال�سابقني واملدراء ال�سابقني للمركز والطاقم االداري احلايل ملراجعة ا�سرتاتيجية
بالرتيد ال�سابقة وو�ضع �أ�س�س الإ�سرتاتيجية اجلديدة للمركز وذلك من خالل:
 .1مناق�شة ال�سيناريوهات املتوقعة �سيا�سيا واقت�صاديا واثرها على تنمية ال�صادرات.
 .2اعادة �صياغة اال�سرتاتيجية لتواكب التطورات املتوقعة.
 .3و�ضع وتنفيذ خطة �سنوية وطنية موحدة لتنمية التجارة ت�ستند على م�شاركة جميع القائمني على القطاعات االقت�صادية الرئي�سية.

تطوير ا�سرتاتيجية بال تريد للفرتة  2008-2010لت�صبح كالتايل:
ا�سرتاجتية 2003-2007

ا�سرتاجتية 2008-2010

نحو قيادة عملية تنمية التجارة باعتبارها حمرك
الغاية الرئي�سية نحو قيادة عملية تنمية التجارة باعتبارها حمرك
رئي�سي للتنمية امل�ستدامة يف فل�سطني.
رئي�سي للتنمية امل�ستدامة يف فل�سطني.
نحو التحول اىل امل�ؤ�س�سة الوطنية الفل�سطينية لتنمية نحو التحول اىل امل�ؤ�س�سة الوطنية الفل�سطينية لتنمية
الر�ؤية
وترويج التجارة والتي تتمتع مبوا�صفات مهنية دولية وترويج التجارة ,ال�سياحة واال�ستثمار والتي تتمتع
مبوا�صفات مهنية دولية ومعرتف بها على امل�ستوى
ومعرتف بها على امل�ستوى الوطني والعاملي.
الوطني والعاملي
تنمية التجارة ,ال�سياحة واال�ستثمار يف فل�سطني ،من
املهمة الرئي�سية تنمية التجارة يف فل�سطني ،من خالل:
خالل:
 .1ال�سعي احلثيث خللق بيئة تناف�سية داعمة للأعمال .1 .ال�سعي احلثيث خللق بيئة تناف�سية داعمة للأعمال.
.2
.3
.4

تعزيز القدرة التناف�سية من خالل تنمية القدرات  . 2تعزيز القدرة التناف�سية من خالل تنمية القدرات
والرتويج التجاري.
والرتويج التجاري.
لرتويج لأف�ضل التطبيقات واملوا�صفات الدولية ما (الغاء هذا الهدف)
بني ال�شركات واالفراد وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
توفري املعرفة وتطبيقاتها الداعمة للتجارة.
 .3توفري املعرفة وتطبيقاتها الداعمة للأعمال.

املحاور الرئي�سية التى مت نقا�شها:
الو�ضع القانوين

العمل على ان تكون بال تريد امل�ؤ�س�سة الوطنية لرتويج التجارة بقرار قانوين من احلكومة
والرئي�س على ان يتم ا�ستكمال ذلك بعد مراجعة مل�شروع القانون.

اجندة العمل

الرتكيز على العمل الوطني العام مع االخذ بعني االعتبار احتياجات االع�ضاء كونهم
ي�شكلون ن�سبة كربى من املنتجني وامل�صدرين.
اعداد خطة عمل خا�صة اخذة باالعتبار الو�ضع يف غزة.

جماالت العمل

تو�سيع املجال لي�شمل تطوير الرتويج لل�سياحة واال�ستثمار بالإ�ضافة للتجارة.

اال�سواق

الرتكيز على عدد معني من اال�سواق جلني جناحات.

العالقة مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص تعزيز العالقة مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص لت�صبح العالقة تكاملية مع التن�سيق والتعاون
امل�ستمر وتوزيع الأدوار لتفادي االزدواجية يف العمل.
�سيا�سة بال تريد مع �شركات القطاع التوجه ال�ستخدام اخلدمات املتوفرة يف القطاع اخلا�ص مع تطوير و�إدخال خدمات جديدة
اخلا�ص التي تقدم خدمات مماثلة عند احلاجة.
دميومة امل�ؤ�س�سة
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اذا مت اجناز قانون بال تريد كم�ؤ�س�سة وطنية لرتويج التجارة �سيتم الرتكيز على م�ساعدة
احلكومة وبرامج الدول املانحة او �سيتم اال�ستمرار باالعتماد على م�شاريع الدول املانحة
ب�شكل ا�سا�سي فتح الباب للأع�ضاء يف اخلارج.
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املنهجية اال�سرتاتيجية لعمل بال تريد

ت
طوي
رق
درا
ت ال
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اعا

تتمثل الغاية الرئي�سية لبال تريد يف قيادة عملية تنمية ال�صادرات باعتبارها حمرك رئي�سي للتنمية امل�ستدامة يف فل�سطني

ت

طوي

�إعطاء الأولوية لبيئة
الأعمال على �أ�سا�س
احتياجات القطاع

جية

الغاية الرئي�سية للمركز

النتا
تا

رو
�إعطاء االولوية لل�سوق
امل�ستهدفة على �أ�سا�س
ظروف التجارة وت�سهيل
التجارة يف ال�سوق امل�ستهدفة

تطوير الأعمال وتوفري بيئة ممكنة للعمل التجاري
 .1ا�صالح الأنظمة التجارية ذات ال�صلة
 .2حت�سني وتطوير البيئة املنا�سبة لت�سهيل التجارة

ر�ؤية بال تريد لتنمية ال�صادرات الفل�سطينية :2011-2013
ان ا�سرتاتيجية بال تريد لعام  2005تعترب مرجعا ا�سا�سيا للمقرتحات خلطة املركز لل�سنوات الثالثة القادمة ،حيث ان العديد من
اال�سرتاتيجيات والربامج املقرتحة مازالت قابلة للتنفيذ ولكن حتتاج اىل تطوير وحتديث بحيث تركز ب�شكل ا�سا�سي على ال�صادرات،
اخذة بعني االعتبار جميع املتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية املحلية والعاملية.

 .1تطوير الأعمال واخلدمات التجارية
 .2تطوير الكفاءات وبناد القدرات على
م�ستوى ال�شركات

قط

يع �أ

 .1ا�ستعادة وتطوير ال�صادرات �إىل ال�سوق اال�سرائيلي
 .2تطوير املنطقة العربية واال�سالمية باعتبارها ا�سواق
ا�سا�سية لل�صادرات الفل�سطينية
 .3حتديد وتطوير الأ�سواق الرئي�سية

�إعطاء الأولوية
للقطاعات القائمة
على �أ�سا�س
التناف�سية و�إمكانية
دخول �أ�سواق جديدة

تنو

بالرغم من كل هذه التحديات التى ما زال جزء منها قائما ،ولكن �ضمن توجهات احلكومة الفل�سطينية بدعم القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�ساته
لتكون دافعة فى عملية التنمية االقت�صادية امل�ستدامة ،ومن خالل الدرو�س امل�ستفادة من املرحلة ال�سابقة واميانا بدوره كم�ؤ�س�سة وطنية
لتطوير وترويج التجارة الفل�سطينية وملا له من دور ا�سا�سي فى دعم القطاع اخلا�ص الفل�سطيني واالقت�صاد الفل�سطيني لبناء الدولة
وانطالقا من ر�ؤية جمل�س ادارة مركز التجارة الفل�سطيني ملواجهة التحديات امل�ستقبلية وبناء اقت�صاد الدولة امل�ستقبلية من خالل تطوير
وترويج ال�صادارات واملنبثقة من خطة ور�ؤية وزارة االقت�صاد الوطني الفل�سطيني ،وان�سجاما مع خطة احلكومة الهادفة �إىل �إنهاء االحتالل
وبناء الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة فان بال تريد ي�سعى اىل و�ضع خطته اال�سرتاتيجية لل�سنوات الثالثة القادمة  2011-2013بحيث ت�صبح
اكرث تركيزا على تنمية وترويج ال�صادرات الفل�سطينية والعمل ب�شكل مركز مع ال�شركات والقطاعات الواعدة والذي يتطلب اعادة هيكلة
امل�ؤ�س�سة بغر�ض حتقيق اهداف املركز وتخفي�ض التكاليف املالية والتى من �ش�أنها حتقيق اال�ستدامة  ---للم�ؤ�س�سة.

وهذا يتطلب العمل على اعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة بهدف:
 .1زيادة الرتكيز والفاعلية وجودة العمل يف جمال تطوير وترويج ال�صادرات.
�	.2أن تكون م�ؤ�س�سه تعمل ب�أف�ضل املعايري والو�سائل الدولية.
�	.3أن تكون قادرة على تقدمي خدمات تطوير وترويج ال�صادرات بطريقة م�ستدامة وم�ستمرة.

�سوا

 .1غياب متويل دائم للمركز يغطى اخلدمات الرئي�سية وامل�صاريف الت�شغيلية التى يقدمها املركز.
�	.2إعتماد مركز التجارة الفل�سطيني على امل�شاريع املمولة من اجلهات املانحة املختلفة يف تنفيذ امل�شاريع والن�شاطات والربامج وخطط
املركز ب�شكل عام والتى ال يتم من خاللها تغطية امل�صاريف الت�شغيلية للمركز حيث ان بال تريد يقوم حالي ًا بتغطية امل�صاريف
الت�شغيلية من خالل ر�سوم الع�ضوية ور�سوم امل�شاركة من اخلدمات التى تقدم من خالل املركز والتى انخف�ضت ب�شكل وا�ضح خالل
الفرتة ال�سابقة ب�سبب عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي.
 .3ال�شروط التى يتم و�ضعها من قبل املمولني فى عدم متويل عدد من الن�شاطات والتى ظهرت ب�شكل وا�ضح ابتداء من العام  2006حيث
ان التمويل كان حمدودا جدا للربامج الرتويجية والذي بدوره ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية املقرتحة من قبل
املركز لتطوير القطاع اخلا�ص بال�شكل التكاملي واملطلوب.
 .4غياب اخلطة الوطنية للت�صدير والتى تعترب مطلب مهم وحيوي على م�ستوى و�ضع اجندة ال�سيا�سات الوطنية ،واحلكومة ،واملمولني
باال�ضافة اىل كل اجلهات ذات العالقة والتى ت�ساعد فى اتخاذ القرارات اخلا�صة بو�ضع االولويات الوطنية باال�ضافة التى توجيه
املمولني لتبنى ومتويل امل�شاريع التى من �شانها العمل على تنفيذ اخلطة الوطنية.

تنمية ال�صادرات يف فل�سطني ،من خالل:
 .1ال�سعي احلثيث خللق بيئة تناف�سية داعمة للأعمال.
 .2تعزيز القدرة التناف�سية من خالل تنمية القدرات والرتويج التجاري.
 .3الرتويج لأف�ضل التطبيقات واملوا�صفات الدولية ما بني ال�شركات والأفراد وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
 .4توفري املعرفة وتطبيقاتها الداعمة لل�صادرات.

ق ال

ومن التحديات التى واجهت بال تريد وما زالت تواجهه:

املهمة الرئي�سية

ت�ص

ت ّوج مركز التجارة الفل�سطيني بال تريد بالعديد من النجاحات على م�ستوى الوطن ويف اال�سواق اخلارجية اي�ضا يف ترويج املنتجات
الفل�سطينية ورفع امليزة التناف�سية لهذه املنتجات .ولكن و�ضمن الظروف احلالية من عدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي والإقت�صادي يف فل�سطني
و�إعتماد املركز ب�شكل مطلق على امل�شاريع املمولة من الدول املانحة ،ف�إنه من ال�صعب قيام املركز بكافة الن�شاطات وامل�شاريع الرتويجية
على �أكمل وجه وبا�سرتاتيجية تنموية وترويجية م�ستقرة لكل القطاعات االقت�صادية مبا يتالئم وا�سرتاتيجيته وتوجهاته اي�ضا ،ويف
امل�ساهمة بتحقيق تنمية م�ستدامة ،مما ادي اىل التنويع فى تنفيذ الن�شاطات وامل�شاريع بهدف اال�ستمرارية دون الرتكيز على الهدف
الرئي�سي لبال تريد.

�أن ت�صبح م�ؤ�س�سة وطنية لرتويج ال�صادرات على امل�ستوى العاملي معروفة وطني ًا وعاملي ًا

دير

الخطة االستراتيجية لتنمية الصادرات  2011-2013تنمية االقتصاد من خالل
تنمية الصادرات

ر�ؤية بال تريد

منهجية تنفيذ ا�سرتاتيجية بال تريد
يعتمد بال تريد فى تنفيذ ا�سرتاتيجيته لتنمية ال�صادرات الفل�سطينية على عدد من اال�سرتاتيجيات املرتابطة:
 .1حتليل القدرة التناف�سية للقطاعات الت�صديرية  /واملنتجات

يتم ذلك بدار�سة القطاعات واملنتجات املختلفة لتحديد امكانيات وفر�ص الت�صدير واال�سواق الواعدة لهذه املنتجات .ان حتليل القطاعات
واملنتجات من �شانه ان ي�ساعد فى حتديد قطاعات ومنتجات حمددة ذات قدرات ت�صديرية حقيقية وفر�ص ت�سويقية حمددة مما يعطى
املجال للرتكيز اكرث على اال�سواق امل�ستهدفة والعمل مع ال�شركات وتطويرها وتطوير منتجاتها لزيادة الفر�ص الت�صديرية لها.
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 ا�سرتاتيجية الت�صدير الوطنية ترويج فل�سطني علميا التجارة باخلدمات تنمية ال�صادرات البنية التحتية (املعايري ،املخترباتاملطابقة ،الرتقيم الفل�سطيني).. ،

برامج داعمة

�سيتم التعاون مع

 وزارة االقت�صاد الوطني هيئة ت�شجيع اال�ستثمار ال�سياحة الزراعة -م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص

تطوير وتنويع الأ�سواق

تطوير القدرة التناف�سية للمنتجات وال�صادرات الفل�سطينية

القطاعات

تطوير القطاعات االنتاجية

املنتجات /اخلدمات

	•حتليل �سل�سلة االنتاج
واال�ستهالك
	•حتليل التناف�سية للمنتجات

ال�شركات

تقييم م�ستوى ال�شركات

 .1ا�ستعادة وتطوير ال�صادرات �إىل ال�سوق
اال�سرائيلي
 .2تطوير املنطقة العربية واال�سالمية
باعتبارها ا�سواق ا�سا�سية لل�صادرات
الفل�سطينية
 .3حتديد وتطوير الأ�سواق الرئي�سية
	•حتليل التناف�سية للقطاعات/
القطاعات الفرعية
	•تقييم اجلاهزية للت�صدير
	•تطوير ال�سيا�سات التجارية

حتديد الأولوية للقطاعات/
القطاعات الفرعية

حتديد الأولوية للمنتجات/
اخلدمات

 اجلاهزية للت�صدير القدرات الت�سويقية متطلبات الت�سويقامل�ستهدفة

.1
.2

.

 اجلودة التقنية القدرات -املالية

يدعم تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية جمموعة من ال�سيا�سات التجارية على امل�ستويني:
 .1امل�ستوى القطاعي :درا�سة وحتليل واقع املعابر التجارية وتاثريها على زيادة ومنو ال�صادرات الفل�سطينية وقدرة املنتج الفل�سطيني
على التناف�س بالرتكيز على املنتجات والقطاعات واال�سواق التى مت حتديدها م�سبقا ،اي�ضا العمل على زيادة اال�ستفادة من
االتفاقيات التجارية املوقعة مع هذه الدول ودرا�سة االثار املرتتبة على القطاعات /املنتجات التى مت حتديدها م�سبقا من
االن�ضمام اىل منظمة التجارة الدولية.
 Macro level .2االقت�صاد الوطني ال�شامل :يتمثل فى الدور الفاعل ملركز التجارة الفل�سطيني فى تنفيذ عدد من الن�شاطات
والربامج التي ت�ساهم فى حت�سني البيئة املواتية لالعمال واملتعلقة يف :ت�سهيل التجارة ومتويل التجارة وحوافز الت�صدير
واالتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العاملية.

حتديد متطلبات اال�سواق

بعد تقدمي الدعم الفني الالزم لل�شركات بحيث ا�صبحت جاهزة للت�صدير �سيتم م�شاركة ال�شركة �ضمن الن�شاطات التى ي�شملها برنامج
دخول اال�سواق وهى :امل�شاركة فى املعار�ض ،لقاءات رجال االعمال وغريها من الن�شاطات الرتويجية املتخ�ص�صة مما ي�ساهم فى زيادة
حجم ال�صادرات لل�شركات املحلية ودخول ا�سواق جديدة وتوفري املعلومات التجارية عن اال�سواق امل�ستهدفة للمنتجات والقطاعات التى
مت حتديدها.

م�ساعد ال�شركات
"تطوير امل�ؤ�س�سة"

 .4برنامج دخول اال�سواق

برنامج دخول ال�سوق

�سوف يتم االخذ بعني االعتبار نتائج التحليل ال�سابق والذي من خالله مت حتديد املنتجات واال�سواق الواعدة� .سيتم اجراء ت�شخي�ص وتقييم
�شامل لقيا�س مدى جاهزية ال�شركات التى تنتج هذه املنتجات للت�صدير .هذا الت�شخي�ص �سوف يحدد الثغرات التى حتتاج ال�شركات فيها
للم�ساعدة والدعم الفنى وذلك لتمكينها من ت�صدير منتجاتها وزيادة فر�صها الت�صديرية .درا�سة اال�سواق الواعدة وذلك بهدف توفري
املعرفة الالزمة لل�شركات لدخول �أ�سواق الت�صدير هي جزء ا�سا�سي من الت�شخي�ص ونتائج الت�شخي�ص �سوف ت�ساهم فى ت�صميم خطة
ت�سويقية لكل �شركة ،والتى حتدد التدخالت املطلوبة مل�ساعدة هذه ال�شركات لزيادة فر�صها الت�سويقية.

 امللحقيات التجارية -فل�سطني ال�شتات

 .3ت�أهيل ال�شركات:

ال�سيا�سات التجارية

�سوف يتم القيام بتحليل مف�صل للمنتجات والقطاعات الفرعية التى مت اختيارها وذلك لتحديد العوامل امل�ؤثرة فى االداء الت�صديري
لهذه املنتجات على �سبيل املثال ال احل�صر :توجهات اال�سعار العاملية ،املناف�سة ،التكنولوجيا امل�ستخدمة ،احل�صول على التمويل ،البيئة
القانونية لالعمال.)... ،
خمرجات هذا التحليل �سوف تكون احدى املدخالت الالزمة ل�صياغة ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التجارية وال�صناعية لفل�سطني باال�ضافة
�إىل برنامج تطوير ال�شركات.

 لقاءات رجال الأعمال املعار�ض -الربط مع الأ�سواق

 .2حتليل �سل�سلة القيمة امل�ضافة

على امل�ستوى االقت�صادي ال�شامل :ال�سيا�سات /ح�شد الت�أييد /ت�سهيل التجارة /متويل التجارة /حوافز الت�صدير /االتفاقيات التجارية /منظمة التجارة العاملية
على امل�ستوى القطاعي :ح�شد الت�أييد على �صعيد القطاع /ح�شد الت�أييد للو�صول �إىل الأ�سواق
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تفا�صيل الن�شاط

خطة بال تريد لل�سنوات

2011-2013

الهدف من الن�شاط

2011
USD

150,000

2012
USD

0

2013
USD

150,000

300,000

100,000

100,000

350,000

100,000

0

0

100,000

100,000

حتليل القدرة التناف�سية للقطاعات الت�صديرية  /واملنتجات

تطوير برامج وتدخالت وم�ساعدات
وذلك لت�سهيل دخول هذه اال�سواق.

بناء القدرات لدى القطاعات /ال�شركات

اجراء تقييم لفر�ص  -اجراء حتليل تف�صيلي و�شامل لعدد من القطاعات
الت�صدير املحتملة
واملنتجات من حيث :القدرات الت�صديرية احلالية
واملحتملة ،اال�سواق الواعدة.
وحتديد القطاعات
واملنتجات ذات الأولوية  -حتديد القطاعات الت�صديرية
على �أ�سا�س قدرتها
 حتديد املنتجات ذات القدرات الت�صديريةوجاهزيتها للت�صدير
اال�سواق املحتملة �سواء على امل�ستوى القطاعي او
املنتجات (ال�شركات).
 اعداد درا�سات تف�صيلية لال�سواق الواعدة وذلكاعدادخطط لتنمية
للقطاعات الفرعية  /املنتجات التى مت حتديدها
ال�صادرات وخا�صة
القطاعات  /املنتجات  -حتليل �سل�سلة القيمة للقطاعات التى مت حتديدها
التى مت حتديدها �سابقا

 اجراء م�سح ميداين لعدد من ال�شركات فى القطاع  -حتديد احتياجات القطاع اخلا�صحتديد احتياجات
القطاع اخلا�ص لزيادة
واملعيقات التى تواجه التجارة
اخلا�ص الفل�سطيني لتحديد احتياجات القطاع
اخلارجية
اخلا�ص من حيث اخلدمات املطلوبة لزيادة
قدراته الت�صديرية
فر�صه الت�صديرية وهذا ي�شمل حتديد معيقات  -تطوير الربامج واخلدمات املقدمة
ت�سهيل ال�صادرات.
للقطاع اخلا�ص مبا يتنا�سب مع
احتياجاتهم
تطوير برامج وتدخالت تتنا�سب
واحتياجات هذه القطاعات وال�شركات
من اجل زيادة قدراتها التناف�سية فى
اال�سواق العاملية

الرقم الن�شاط املقرتح
.1
1.1

1.2

1.3

.2
2.1

� 3 /سنوات
USD

100,000

550,000

500,000

300,000

املوازنة املقرتحة

هذه اخلطة حتدد دور بال تريد يف حتقيق مهمته فى تنمية ال�صادرات باعتباره حمركا �أ�سا�سيا للنمو االقت�صادي يف
فل�سطني والأهداف املرتبطة بها لتنمية القدرات ،وتطوير وتنويع اال�سواق وحت�سني بيئة الأعمال.
هذه اخلطة حتدد الربامج والن�شاطات التى �سيتم تنفيذها فقط من قبل بال تريد ح�صري ًا �أو بالتعاون مع م�ؤ�س�سات �أخرى ،ولكنها ال
متثل خطط وبرامج تدار من قبل جهات اخرى .الربامج والن�شاطات �سوف تركز على القطاعات االقت�صادية ذات القدرات الت�صديرية
احلالية او الواعدة �سواءا فى القطاع ال�صناعي ،والزراعى واخلدماتي .هذه الن�شاطات �سوف يتم تنفيذها بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات
ذات العالقة من القطاعني العام واخلا�ص .وبنف�س القدر من االهمية �سوف يعطى لدرا�سة اال�سواق امل�ستهدفة لهذه املنتجات واخلدمات.

برنامج export
readiness
Program

لقد عمل بال تريد على اعداد خطة لتطوير وترويج ال�صادرات ملدة ثالث �سنوات ،مع حتديد الربامج والن�شاطات التى �سيتم تنفيذها من
قبل بال تريد بناء على ر�ؤيته وقرائته ال�سرتاتيجية تطوير ال�صادرات التى مت طرحها فى االجزاء ال�سابقة.

(تقيم جاهزية
ال�شركات للت�صدير)

خطة عمل مركز التجارة الفلسطيني لالعوام 2011-2013

تدريب عدد من مزودي اخلدمات املحليني (�شركات ايجاد كوادر حملية م�ؤهلة لتقدمي
ا�ست�شارية) على ان ت�صيح معتمدة يف:
اال�ست�شارات والتدريب للقطاع اخلا�ص
 ت�شخي�ص وحتليل و�ضع ال�شركات ومدى جاهزيتهاللت�صدير
 ت�صميم وتنفيذ امل�ساعدات الفنية لل�شركات بناءعلى الت�شخي�ص وحتديد احتياجات ال�شركات
وذلك لزيادة قدراتها الت�صديرية
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2.2

.3
3.1

3.2

اعداد درا�سات وتقارير متخ�ص�صة عن اال�سواق
امل�ستهدفة �سواء قطاعية او على م�ستوى ال�شركات
تزويد ال�شركات باملعلومات عن اال�سواق امل�ستهدفة
على �سبيل املثال  :اجراءات الت�صدير واملوا�صفات
املطلوبة لدخول هذه اال�سواق.

دخول اال�سواق

الهدف من الن�شاط

 تنظيم امل�شاركة فى املعار�ضالدولية املتخ�ص�صة ح�سب
القطاعات التى مت اختيارها
واال�سواق امل�ستهدفة

لتزويد امل�صدرين املحتملني مبعلومات
حمددة كيفية الدخول واخرتاق اال�سواق

ت�صميم وان�شاء بوابة للمعلومات التجارية لتكون متاحة امكانية وت�سهيل و�صول ال�شركات اىل
م�صادر معلومات عاملية
على االنرتنت مبا فيها الفر�ص التجارية العاملية

ايجاد كوادر حملية م�ؤهلة لتقدمي
عقد برنامج تدريبي (تدريب م�س�شارين) فى عدة
اال�ست�شارات والتدريب للقطاع اخلا�ص
جماالت
 تطوير ادارة الت�صدير ا�سرتاتيجيات الت�صدير لل�شركات ا�سرتاتيجيات اجراء ال�صفقات التجاريةتنفيذ برنامج خدمات االعمال اال�ست�شارية فى تنمية تطوير وبناء القدرات لدى عدد من
ال�شركات بحيث ت�صبح جاهزة للت�صدير
ال�صادرات لل�شركات التى مت حتديدها م�سبقا
باال�ضافة اىل زيادة فر�صها فى دخول
اال�سواق اخلارجية
تزويد ال�شركات بكوادر برنامج لدعم اخلريجني اجلدد وال�شركات بالرتكيز ايجاد فر�ص عمل لعدد من اخلريجني
مدربة فى جمال
على احتاجات ال�شركات من الكوادر الب�شرية فى جمال دعم ال�شركات بكوادر ب�شرية م�ؤهلة فى
الت�سويق
الت�سويق
جمال الت�سويق

االجمايل
زيادة وحت�سني فر�ص
القطاع اخلا�ص فى
الو�صول اىل اال�سواق
امل�ستهدفة

-

توفري البيئة املواتية للت�صديرعلى امل�ستويني

تنظيم بعثات جتارية لل�شركات اجلاهزة
البعثات التجارية والتعليمية للأ�سواق امل�ستهدفة
للت�صدير لال�سواق امل�ستهدفة بهدف
اكت�شاف فر�ص ت�سويقية جديدة ونقل
اخلربات.
لقاءات رجال االعمال ح�سب القطاعات وال�شركات التى ترتيب لقاءات رجال اعمال
(م�صدرين وم�ستوردين) لل�شركات
مت حتديدها م�سبقا
امل�ستهدفة وفى اال�سواق امل�ستهدفة
بهدف عقد �صفقات جتارية
اال�ستفادة من خربات رجال االعمال
الت�شبيك مع رجال االعمال الفل�سطينيني املغرتبني
الفل�سطينيني املغرتبني للرتويج
للمنتجات الفل�سطينية وايجاد فر�ص
ت�سويقية منا�سبة وجماالت اخرى.

تفا�صيل الن�شاط

تعزيز ترويج املنتجات امل�شاركة فى املعار�ض الدولية واملتخ�ص�صة
الفل�سطينية فى اال�سواق تنظيم املعار�ض للمنتجات الفل�سطينة فى اال�سواق
امل�ستهدفة
امل�ستهدفة

االجمايل

الرقم الن�شاط املقرتح

.4
4.1

حت�سني وتطوير
االتفاقيات التجارية
-
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� 3 /سنوات
USD

500,000

550,000

250,000

1,700,000 1,550,000
100,000

100,000

400,000

4,350,000

650,000

1,100,000
200,000

القطاعي و Macro Level

تقييم االتفاقيات التجارية املوقعة ومدى ا�ستفادة تنويع اال�سواق امام املنتجات الفل�سطينية
القطاع اخلا�ص منها
تطوير اوراق عمل تعك�س تو�صيات ور�ؤية القطاع
لتعديل او توقيع اتفاقيات جديدة
امكانية ا�ستفادة القطاعات الت�صديرية
وال�شركات من هذه االتفاقيات
امكانية العمل مع القطاع العام على حت�سني هذه
االتفاقيات
العمل مع القطاع العام على امكانية توقيع
اتفاقيات جتارية جديدة مع دول مل يتم التوقيع
معها وتوجد فيها فر�ص ت�صديرية للمنتجات
الفل�سطينية
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4.3

4.4
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بناء القدرات ملوظفي مركز التجارة الفل�سطيني -بال تريد
بناء القدرات ملوظفي مركز التجارة الفل�سطيني -بال عقد دورات تدريبية ملوظفي بال تريد
وتطوير االمكانيات واالنظمة املوجودة
تريد حتى يتمكن من النجاح بالقيام بدوره وت�أدية
ر�سالته لتطوير وترويج ال�صادرات الفل�سطينية وحتقيق فى بال تريد.
نتائج ملمو�سة فى منو ال�صادرات الفل�سطينية ب�شكل
خا�ص ومنو االقت�صاد الفل�سطيني ب�شكل عام

احل�شد والتاييد واملنا�صرة من خالل
احلوار مع القطاع العام لطرح ق�ضايا
ومتطلبات القطاعات الت�صديرية
للقطاعات املحددة

حت�سني وت�سهيل التجارة  -حتليل واقع احلركة التجارية على املعابر املختلفة ت�سهيل حركة ال�صادرات الفل�سطينية
وتاثريها على منو ال�صادرات الفل�سطينية
وتناف�سية املنتج الفل�سطيني  ،واقرتاح حلول
منا�سبة يتم مناق�شتها مع احلكومة.
حت�ضري القطاع اخلا�ص لالن�ضمام
 زيادة الوعى لدى القطاع اخلا�ص الفل�سطينياملتعدد
التجاري
النظام
ملنظمة التجارة العاملية
مبنظمة التجارة العاملية
WTO
 ت�شكيل فريق فني مهمته درا�سة النتائج املرتتبةعلى القطاع اخلا�ص من االن�ضمام ملنظمة التجارة
العاملي
 درا�سة تاثري منظمة التجارة العاملية علىالقطاعات االقت�صادية الرئي�سية والفرعية
وجتهيز موقف القطاع اخلا�ص واحتياجاته ليتم
تزويدها للجهات املفاو�ضة من احلكومة.
احل�شد والتاييد من خالل حت�سني بيئة القانونية
احل�شد والتاييد
املطلوبة للت�صدير وذلك ح�سب متطلبات القطاعات
الت�صديرية التى مت درا�ستها

االجمايل
بناء القدرات ملوظفى
املركز

االجمايل

املوازنة الكلية

5,510,000 4,210,000 3,970,000

13,690,000
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