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ب�صم اهلل الرحمن الرحيمكلمة رئي�س جمل�س الإدارة
االإخ�ة اأع�ساء اجلمعية العم�مية

ملركز التجارة الفل�سطيني – بال تريد املحرتمني

حتية طيبة وبعد ،،

نيابة  امل�قرين  العم�مية  اجلمعية  الأع�ساء  اأقدم  اأن  ي�سرفني 
عن جمل�ص اإدارة مركز التجارة الفل�سطيني- بال تريد التقرير 
الى  باالإ�سافة    2012 للعام  للم�ؤ�س�سة  ع�سر  الثاين  ال�سن�ي 

البيانات املالية املدققة للعام  املنتهى يف 31 دي�سمرب 2012. 

هذا التقرير ي�سلط ال�س�ء على عام حافل باالأن�سطة واالإجنازات 
للمركز مت حتقيقها على �سعيد االأهداف اال�سرتاتيجية املتمثلة 
وتن�يع  التناف�سية  القدرة  تعزيز  على  تعمل  خدمات  تقدمي  يف 
�سادرات ال�سركات امل�سدرة وذات القدرة الت�سديرية، وح�سد 
املحلي  امل�ست�ى  على  للم�سدرين  داعمة  بيئة  خللق  التاأييد 
فر�ص  لت�سبح  وتط�يرها  ت�سديرية  فر�ص  ايجاد  والدويل، 
دائمة للت�سدير، واأي�سا بناء قدرات مركز التجارة الفل�سطيني 
لتلبية احتياجات ال�سركات امل�سدرة و ذات القدرة الت�سديرية.

ال�سيدات وال�سادة

العام 2012  اإجنازه يف  ما مت  واف  ب�سكل  التقرير  يف�سل هذا 
من ن�ساطات تهدف باالأ�سا�ص خلدمة م�سالح القطاع اخلا�ص 
الفل�سطيني وللنه��ص باقت�سادنا ال�طني وتخلي�سه من التبعية 
با�ستخدام  العاملية  نح�  دفته  واإدارة  االإ�سرائيلي  لالقت�ساد 

عرفات ع�سف�ر
رئي�ص جمل�ص االدارة

اليا�ص العرجا

ف�ؤاد هنية

ابراهيم برهم

طارق اب� الفيالت

تي�سري االأ�ستاذ

وديع امل�سري

عنان عنبتاوي

من�س�ر ن�سار

اياد ج�دة
اأمني �سر جمل�ص االدارة

�سمري حليلة
اأمني ال�سندوق

في�سل ال�س�ا
نائب رئي�ص جمل�ص االدارة
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بال تريد
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اأدوات جديدة لتن�يع ال�سادرات الفل�سطينية وتعزيز مكانتها 
التناف�سية، وكذلك فتح اأ�س�اق جديدة ل�سادراتنا بناءا على 

درا�سة احتياجات االأ�س�اق العاملية،

الفل�سطيني  التجارة  ملركز  اجلديد  اال�سرتاتيجي  النهج  ان 
النجاحات  ا�ستقائها من  التي مت  والعرب  الدرو�ص  يبني على 
او حتى االخفاقات يف حتقيق بع�ص من  املركز  التي حققها 
يبني  فه�  املن�سرمة. كذلك  الفرته  املرج�ه خالل  االهداف 
خط�اته القادمه وبعني ثاقبه نح� اف�سل املمار�سات العاملية 
االقليمية  اال�س�اق  واخرتاق  ال�سادرات  تط�ير  جمال  يف 
املرحلة  يف  للمركز  اال�سرتاتيجي  التح�ل  ان  والعاملية. 
من  املركز  عمل  يف  ن�عيه  نقله  احداث  على  تعمل  القادمة 
حيث الرتكيز على تط�ير ال�سادرات لي�ص فقط  من ال�سلع 
بال  بداأ  االولى  وللمره  حيث  اخلدمات.  قطاع  من  اي�سا  بل 
تريد بالعمل على درا�سة قطاع اخلدمات وتناف�سيته لي�سدر 
اربع  على  بالعمل  البدء  ومت  والعامل  اجل�ار  لدول  خدماته 
اخلدمات  قطاع  ال�سياحة،  املالية،  اخلدمات  وهي  قطاعات 
املعل�مات  وتكن�ل�جيا  االت�ساالت  وقطاع  باالعمال  املرتبط 
االخرى  اخلدماتية  القطاعات  على  العمل  ا�ستكمال  وليتم 

خالل ال�سن�ات اخلم�ص القادمة.

و�س�اء يف قطاع ال�سلع او اخلدمات فان عمل املركز �سريكز 
على التح�ل اال�سرتاتيجي من تط�ير ا�سرتاتيجيات وخدمات 
على م�ست�ى القطاع والرتكيز على م�ست�ى منتجات حمددة 
يف ا�س�اق حمددة وبناءا على قدرة وقابلية هذه املنتجات على 

الت�سدير وجاذبية اال�س�اق امل�ستهدفة ملثل هذه املنتجات. 

ال�سادرات  وترويج  لتنمية  املركز  ي�سعى  االإطار  هذا  ويف 
الفل�سطينية، وتعزيز مكانتها التناف�سية يف العامل، حيث نفذ 
ه�  اأهمها  لعل   ،2012 العام  االأن�سطة يف  من  العديد  املركز 
البدء وللمره االولى يف فل�سطني باإعداد اال�سرتاتيجية ال�طنية 
ومركز  ال�طني  االقت�ساد  وزارة  مع  بالتعاون  للت�سدير 
قطع  وقد  العالقة،  ذات  امل�ؤ�س�سات  وكافة  العاملي  التجارة 
لقطاعات  اال�سرتاتيجية  هذه  اإعداد  يف  كبريا  �س�طا  املركز 
يف  العاملية  االأدوات  اأحدث  على  بناءا  اختيارها  مت  واعدة 
ال��س�ل  اإلى  اال�سرتاتيجية  هذه  تهدف  حيث  امل�سمار،  هذا 
القطاعات  م�سلحة  حتقيق  يف  ت�سب  وم�ساريع  مبخرجات 
اإعداد  ويتم  مت  حيث  تخ�س�سه،  ح�سب  كل  الت�سديرية 
ال��س�ل  اأجل  من  قطاع،  لكل  خا�سة  ت�سدير  ا�سرتاتيجية 
ال�سادرات  تنمية  يف  املن�س�دة  واالأهداف  املرج�ة  للمنفعة 
يف  املتخ�س�سة  اال�سرتاتيجيات  هذه  وت�سب  الفل�سطينية، 
املرحلة النهائية يف اال�سرتاتيجية ال�طنية للت�سدير، واملت�قع 
اأن تك�ن جاهزة ونهائية بحل�ل منت�سف العام القادم 2013.

املرجعية  �ستك�ن  للت�سدير  ال�طنية  اال�سرتاتيجية  ان 
اال�سا�سية للمركز وكافة ال�سركاء يف العمل �س�يا نح� حتقيق 
اهداف حمددة تاخذ بعني االعتبار اول�يات القطاع اخلا�ص 
ار�سية  ت�فري  على  وتعمل  ال�طنية  واالول�يات  الفل�سطيني 
منا�سبه للمانحني للتكامل فيما بينهم يف دعم وت�فري امل�ارد 
ذلك  الى  باال�سافة  اال�سرتاتيجية.  لتنفيذ  الالزمة  املالية 

حقيقية  �سراكة  اال�سرتاتيجية  فيه  ت�سكل  الذي  ال�قت  ويف 
على  اال�سرتاتيجية  تعمل  والعام،  اخلا�ص  القطاعني  بني  ما 
والقطاع  العام  القطاع  مل�ؤ�س�سات  وامل�س�ؤليات  االدوار  حتديد 
اخلا�ص، االمر الذي لطاملا طالبنا به وكان له التاثري الكبري 
يف حمدودية اال�ستفاده من الربامج املختلفه املقدمة من قبل 

املم�لني من خالل امل�ؤ�س�سات املختلفه.  

التجارة  ت�سهيل  للمركز دورا فاعال يف  نف�سه كان  ال�قت  يف 
مع  عمله  خالل  من  وذلك  احلدودية  التجارية  املعابر  عرب 
كافة االطراف وخا�سة القطاع اخلا�ص الفل�سطيني والقطاع 
اخلا�ص االردين لل��س�ل الى م�قف م�سرتك مبا يخ�ص ت�سهيل 
التجارة الفل�سطينية عرب معرب الكرامة- ج�سر امللك ح�سني-  
ومبا ي�سمن حتقيق التجارة املبا�سرة الى ومن خالل االردن 
ال�سقيق. باال�سافة الى عمله مع العديد من االطراف وخا�سة 
الدولية منها لبيان اهمية �سرورة البدء باعادة فتح وتفعيل 
العمل  زال  ما  االطار  هذا  ويف  حممد/بي�سان  االمري  ج�سر 
م�ستمرا على اعداد درا�سة مقارنه ما بني ا�ستخدام امل�انئ 
االردنية واال�سرائيلية االمر الذي من �سانه ت�فري املعل�مات 
و  البديله  التجارة  طرق  ح�ل  الفل�سطيني  اخلا�ص  للقطاع 
درا�سة االإجراءات املتبعة على املعابر وطرق ت�سهيلها، وكذلك 
اأداء هذه املعابر، باال�سافة الى  البحث عن و�سائل لتح�سني 
ذلك عمل املركز على درا�سة فكرة اإن�ساء ميناء بري/مركز 
ومبا  االردن  غ�ر  منطقة  يف  احلدود  طريف  على  ل�ج�ستي 
على  االإجراءات  وت�سهيل  املعابر  على  ال�قت  لتقليل  يهدف 

املركز  قام  اأي�سا  االطار  هذا  ويف  وامل�ست�ردين.  امل�سدرين 
بدرا�سة االجراءات غري اجلمركية التي ي�اجهها م�سدرونا 
كافة  �ستعمل على حتديد  والتي  االأ�س�اق اخلارجية  كافة  يف 
املعيقات واالجراءات التي حتد من قدرة امل�سدر الفل�سطيني 

من اخرتاق اال�س�اق اخلارجية.

درجات  اعلى  حتقيق  على   2012 العام  خالل  املركز  �سعى 
التكامل �س�اء على �سعيد امل�ؤ�س�سات او على �سعيد الربامج 
ت�فري  على  بالعمل  املركز  قام  حيث  املانحني،  من  املم�له 
ال�طنية  اال�سرتاتيجية  العداد  الالزمة  املالية  امل�سادر 
للت�سدير من خالل ثالث م�ساريع خمتلفه يدعم اثنان منها 
االحتاد االوروبي والثالث من خالل ال�كاله الكندية للتنمية. 
ان هذا االجناز لرمبا كان االول من ن�عه يف فل�سطني، يجب 
ال�طنية  اال�سرتاتيجية  تك�ن  ان  على  والعمل  عليه  البناء 
واملانحني.  ال�سركاء  جلميع  وتكامل  اجماع  حمل  للت�سدير 
املركز  يعمل  اال�سرتاتيجية  تنفيذ  ول�سمان  لذلك  وا�ستكماال 
و�سع  على  ليعمل  للت�سدير  الفل�سطيني  املجل�ص  ان�ساء  على 
االليات وال�سيا�سات املنا�سبه لتنفيذ اال�سرتاتيجية. ويف هذا 
االطار اي�سا ولدفع التكامل وت�سافر اجله�د يعمل املركز على 
ت�سكيل منتدى ت�ساوري يف جمال ت�سهيل التجارة الفل�سطينيه 
والذي من �سانه العمل على تن�سيق وتكامل كافة امل�ساريع من 

كافة االطراف نح� حتقيق اهداف حمددة يف هذا املجال.  

كما وا�سل املركز عمله –وي�ا�سل- مع احلك�مة الفل�سطينية 
لتعزيز احل�ار بني القطاعني العام واخلا�ص، ا�سافتًا لتعزيز 
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فيه  تتحقق  واقع  اإلى  لل��س�ل  بها  والنه��ص  االأعمال  بيئة 
ا�ستمر  وكذلك  اخلا�ص،  القطاع  ل�سركات  املثلى  اال�ستفادة 
ال�سريبة،  ملفات  ح�ل  اأي�سا  احلك�مة  مع  بالعمل  املركز 

واملجل�ص االقت�سادي واالجتماعي.

واأي�سا وا�سل املركز اأن�سطته الهادفة لتنمية وترويج ال�سادرات 
الفل�سطينية حمليا ودوليا من امل�ساركة يف املعار�ص االإقليمية 
بهدف  املتخ�س�سة  املحلية  املعار�ص  اإقامة  وكذلك  والدولية 
اأبرز  ولعل  اأي�سا،  املبا�سر  والبيع  ال�سفقات  وعقد  الت�سبيك 
مدينة  يف  الفل�سطينية  املنتجات  معر�ص  ه�  املعار�ص  هذه 
بطبيعة  الداخل  يف  اأهلنا  تعريف  اإلى  هدف  الذي  النا�سرة 

وتناف�سية منتجاتنا.

للمراأة  والهام  احلي�ي  الدور  عن  املركز  يغفل  ومل  هذا 
الفل�سطينية يف قطاع االأعمال، حيث راعى م�ساركة املراأة يف 
بر�س�م  م�ساركتها  ت�سجيع  طريق  عن  �س�اء  اأن�سطته،  جميع 
ل�سيدات  تقدمي  خدمات خم�س�سة  اأو عن طريق  خمف�سة، 
نظرا  الت�جه،  هذا  تدعم  اأن�سطة  يف  امل�ساركة  اأو  االأعمال 

لالأهمية الفائقة لهذا امل��س�ع، 

املركز  ين�ص  مل  ال�طن،  �سطري  بني  االنق�سام  من  وبالرغم 
م�س�ؤوليته جتاه قطاع غزة، حيث حاولنا جاهدين  وجنحنا يف 
غزة،  قطاع  من  مل�سدرينا  الرتويجية  االأن�سطة  بع�ص  تنظيم 
حيث مت تنظيم بعثات جتارية اإلى كل من اجلزائر وليبيا، اأما 
على �سعيد بناء القدرات، مت اإ�سراك جمم�عة من املتدربني 
من  معتمدين  م�ست�سارين  الإعداد  برنامج  يف  غزة  قطاع  من 

مركز التجارة الدويل. 

الهادفة  التدريبية  الدورات  من  بالعديد  املركز  قام  وكذلك 
التدريبية  لالحتياجات  وافية  درا�سة  بعد  ت�سميمها  مت  التي 
اإ�سراكهم  مت  حيث  اأنف�سهم،  العالقة  اأ�سحاب  فيها  �سارك 
بع�ص  يف  �سياغتها  ويف  بل  التدريبية  االحتياجات  حتديد  يف 

االأحيان ل�سمان حتقيق النتائج املرج�ة منها.

ال�سيدات وال�سادة

الذاتي، وا�سل املركز عمله على تط�ير  التط�ير  اإطار  �سمن 
الفل�سطينية  ال�سركات  احتياجات  درا�سة  خالل  من  خدماته 
تريد  بال  خلدمات  نظرتها  وكذلك  الت�سديرية  للخدمات 
اأخرى  خدمات  تط�ير  اأجل  من  اخلا�ص،  للقطاع  املقدمة 
عام  ب�سكل  اخلا�ص  القطاع  م�سلحة  �سميم  يف  ت�سب 
على  العمل  يتم  حيث  خا�ص،  ب�سكل  امل�سدرة  وال�سركات 
ت�سنيف  امل�سدرين اإلى �سرائح، ومن ثم و�سع خطط وبرامج 
ح�سب  للم�سدرين  مف�سلة  خدمات  تقدمي  تت�سمن  عمل 
لل�سركات  خدمات  بت�سميم  املركز  قام  اأي�سا  احتياجاتهم، 
التي لديها القابلية واالإمكانية للت�سدير لتتمكن من الدخ�ل 

لالأ�س�اق العاملية والتناف�ص فيها.

اأي�سا، ا�ستطاع املركز �سمان ا�ستمرارية  ويف العام املن�سرم 
مت�يل اأن�سطته لل�سن�ات االأربع اأو اخلم�ص القادمة، عن طريق 
اخلا�ص  بالقطاع  للنه��ص  خمتلفة  مل�ساريع  اتفاقيات  ت�قيع 

الفل�سطيني ب�سكل خا�ص وبقطاع ال�سادرات ب�سكل عام.

باملركز  اخلا�سة  اال�سرتاتيجية  �سياغة  متت  وكذلك 
لالأع�ام 2013-2017، والتي و�سعت ن�سب اأعينها النه��ص 
لها  والدويل  املحلي  الدعم  وح�سد  الفل�سطينية  بال�سادرات 
الدائم  امل�ستمر  ال�سعي  وكذلك  ال�سادرات،  وترويج  وتنمية 

نح� تط�ير خدمات املركز.

االأخ�ات واالإخ�ة

يف  زيادة  يعني  الفل�سطينية  ال�سادرات  وتن�يع  زيادة  اإن 
خلريجاتنا  العمل  فر�ص  وزيادة  االإجمايل،  املحلي  الناجت 
وخريجينا، ورفع م�ست�ى املعي�سة على ال�سعيدين االقت�سادي 
واالجتماعي، ونحن نعمل على هذا بالرغم من كافة املعيقات 
وكافة  اقت�سادنا  ي�اجهها  التي  والتحديات  بنا،  حتيط  التي 
االإجراءات االإ�سرائيلية املتعنتة والتي ال هدف لها اإال تكري�ص 

تبعية اقت�سادنا لالقت�ساد اال�سرائيلي.

اال�س�اق  مع  جتارتنا  وتن�يع  الفل�سطينية  �سادرتنا  تط�ير  ان 
اليه  ن�سعى  ان  يجب  هدف  ه�  وامنا  باخليار  لي�ص  االقليمية 
بكل ما يت�فر لنا من امكانيات، ان التحديات ج�سيمة ولكنها 
لي�ست باملهمة امل�ستحيلة اذا ما مت العمل عليها ب�سراكة حقيقية 
ما بني م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والعام، وال�سراكة احلقيقية 
املحرك  ه�  اخلا�ص  القطاع  ان   ال�سعارات.  �سراكة  لي�ست 
اال�سا�سي للتنمية وبذلك يجب ان يك�ن املحرك اال�سا�سي يف 
�سياغة االنظمة والق�انني التي متكنه من اال�ستمرار يف بيئة 
الروح  بهذه  االلتزام  عدم  ان  االقل.  على  لالأعمال  طبيعية 
ادى و�سي�ؤدي الى ا�سعاف م�سرية القطاع اخلا�ص يف م�سرية 

التحدي وال�سم�د. 

على  للت�سدير  ال�طنية  اال�سرتاتيجية  قدرة  بان  ن�ؤمن  نحن 
ان  ميكن  ال  الفل�سطينية  �سادراتنا  يف  ن�عيه  قفزه  احداث 
منطقة  "ج" وخا�سة  املنطقة  يف  امل�ارد  ا�ستغالل  دون  يك�ن 
بناء  ا�سا�سية يف  ركيزة  تعترب  والتي  الفل�سطينية  االردن  غ�ر 
اأي اقت�ساد فل�سطيني مناف�ص. ويف هذا االطار فان ال��س�ل 
ا�سا�سي  متطلب  اي�سا  ه�  الالزمة  املائية  امل�ارد  وت�فري  الى 
العدد االكرب من  وان  التط�ر بدونه خا�سة  او  النم�  ال ميكن 
القطاعات امل�ستهدفة للت�سدير يف املرحلة القادمة تاأتي من 

القطاع الزراعي. 

ويف هذا االطار ال نن�سى املطلب القدمي احلديث يف احلاجة الى 
ت�فري الطاقة من كهرباء وحمروقات الالزمة لالإنتاج باأ�سعار 
مناف�سه، متكن القطاع اخلا�ص من تعزيز قدرته التناف�سية يف 
اال�س�اق االقليمية والدولية وحتى يف ت�فري مناف�سة عادله يف 
وجه ال�اردات من املنتجات املماثلة. ان اخذ مثل هذه املطالب 
على حممل اجلد يعرب عن مدى و�س�ح الروؤية اال�سرتاتيجية 
الق�سري مقابل  املدى  اكرث على  مالية  واال�ستغناء عن م�ارد 

م�ساعفة هذه امل�ارد على املدى املت��سط والط�يل. 

اأي  و�سمن  املهم  فمن  اال�سرتاتيجية  الروؤية  عن  وباحلديث 
ن�ؤكد  ان  عمل  خطط  من  يتبعه  وما  ا�سرتاتيجي  تخطيط 
حمدده  اهداف  باجتاه  والعمل  بالنتائج  االدارة  اهمية  على 
وم�ؤ�سرات وا�سحة يتم متابعتها ب�سكل دوري وعمل ما ه� الزم 
من اعادة هيكلة ا�سرتاتيجية يف حالة عدم القدرة على حتقيق 
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هذه االهداف. وهذه احلاالت كثرية اذا ما نظرنا الى اخلطط 
للخطة  التح�سري  اطار  يف  اعدادها  مت  التي  اال�سرتاتيجية 
ال�طنية 2011 – 2013 والتي مت البدء بتقييمها م�ؤخرا. اأي 
يف منت�سف ال�سنه الثالثة لتطبيقها. وهذا ما ي�ؤكد عدم وج�د 
وال  اال�سرتاتيجيات  هذه  ملثل  وتقييم  ومراقبة  متابعة  اليات 

حتى وج�د م�ؤ�سرات وا�سحة لها. 

ت�سهيل  يف  اي�سا  الكبرية  اهميتها  اال�سرتاتيجية  للروؤية  ان 
الفل�سطيني  اخلا�ص  القطاع  وحق  الفل�سطينية  التجارة 
ب�سكل عام وامل�سدر ب�سكل خا�ص يف تخفي�ص التكلفة العالية 
لالأعمال وخا�سة تلك املتعلقة بالنقل والتي تعمل على خف�ص 
قدرته التناف�سية ب�سكل كبري يف اال�س�اق االقليمية والدولية. 
ان تكلفة القيام باالأعمال يف فل�سطني اعلى من تلك التي يف 
اال�س�اق املجاورة مبا ال يقل عن 30%، وه� االمر الذي يخف�ص 
التجارة  حتقيق  ان  تقريبا.  الن�سبة  بنف�ص  التناف�سية  قدرتنا 
املبا�سرة ما بني فل�سطني والدول االخرى حق يجب ان يك�ن 
اول�يات اجلميع، وان حقنا يف ت�فري معرب جتاري  على �سلم 
اخر وحقنا يف اعادة فتح وتفعيل ج�سر االمري حممد/بي�سان 
ه� متطلب ا�سا�سي يجب البدء يف العمل عليه ف�را. ان االزمه 
املن�سرمة  الفرتة  الكرامة خالل  معرب  بها  مر  التي  اخلانقة 
االزمة  هذه  وان  دائما،  منها  والتحذير  لها  االإ�سارة  مت  قد 
وعدم قدرة املعرب على ا�ستيعاب احلركة التجارية وامل�سافرين 
نتفهم  اننا  وحيث  القادمة.  الفرتة  خالل  وتتفاقم  �ست�ستمر 
ال�سغط  على  القدرة  ان  اال  باملعابر،  اال�سرائيلي  التحكم 

والتغيري يجب ان تبدا ب��سع هذه املطالب على �سلم اول�ياتنا 
حقنا  فان  االطار  نف�ص  ويف  الدويل.  املجتمع  اول�يات  وحتى 
االجراءات  يف  متييز  دون  اال�سرائيلية  امل�انئ  ا�ستخدام  يف 
وال�قت والتكلفة ه� حق �سمنته االتفاقات امل�قعة والتي ن�ؤكد 
قبل  من  احرتامها  عدم  رغم  احرتامها  �سرورة  على  دائما 

الطرف االخر.   

االكرب  االحتالل  يفر�سها  التي  وتلك  كبرية،  التحديات  ان 
الداخلية  املعيقات  من  الكثري  هنالك  ال�قت  نف�ص  ويف  ولكن 
يف  بها  املعم�ل  واالجراءات  الق�انني  اطار  يف  واملفرو�سة 
ال�سادرات  تط�ير  من  اي�سا  كبري  ب�سكل  وحتد  فل�سطني 
الفل�سطينية، االمر الذي يجب ان نعمل عليه وف�را من اجل 
او  املختلفة  وال�زرات  امل�ؤ�س�سات  بني  ما  الت�سارب  من  احلد 
االجراءات التي ال داعي لها وتعمل على تاأخري واعاقة عملية 

الت�سدير. 

للت�سدير  هائلة  امكانات  لفل�سطني  تت�فر  الذي  ال�قت  ويف 
مع  ت�قيعها  مت  التي  االتفاقيات  خالل  من  التجارة  وتن�يع 
ال�سركاء التجاريني الرئي�سيني على م�ست�ى العامل، اال ان مدى 
الرغم  وعلى  يذكر،  ال  يكاد  االتفاقيات  هذه  من  اال�ستفادة 
اننا  اال  دائم،  ب�سكل  اليه  والتن�يه  امل��س�ع  هذا  تناول  من 
ومن حيث االرقام ما زلنا نراوح يف مكاننا، بل وتراجعنا يف 
العديد من احلاالت. ملاذا مل يتم تناول هذا امل��س�ع بجدية 
وو�سع على �سلم اول�يات العمل مع كافة ال�سركاء التجاريني. 
ورغم التاأكيد على �سرورة وج�د اليات متابعة مهنية وفاعله 

نلحظ  مل  اكرب،  ب�سكل  اخلا�ص  القطاع  ا�سراك  و�سرورة 
وج�د  ب�سرورة  طالبنا  لقد  يذكر.  تغيري  اأي  ط�يل  ول�قت 
الفل�سطينية الخرتاق  ال�سركات  لبناء قدرات  برامج متكاملة 
اال�س�اق اخلارجية، و�سمن الكم الهائل من امل�ساريع املقدمة 
على  يكن  النه مل  يح�سل  ومل  فان هذا ممكن،  املانحني  من 
�سلم اول�يات احلك�مات ال�سابقة، ويف هذا االطار وكما ا�سرنا 
ال�طنية  االول�يات  هي  اخلا�ص  القطاع  اول�يات  فان  �سابقا، 
وان االميان العميق بذلك ه� الطريق ال�حيد لتحقيق اهدافنا 

ال�طنية يف البناء واال�ستقالل. 

ال�سيدات وال�سادة

وتناغم  ب�سراكة  اهلل  �ساء  اإن  و�سي�ا�سل  عمله  املركز  وا�سل 
كاملني مع م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص االأخرى، من اأجل حتقيق 
الى  باال�سافة  لل�سركات،  املقدمة  اخلدمات  ورفعة  تكامل 
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حتقيق التنمية االقت�سادية املرج�ة على �سعيد ال�سركات وعلى 
�سعيد ال�طن ب�سكل عام.

املركز يف  ن�شاط  با�شتمرار  اأعدكم  اأن  اإال  ي�شعني  ال  يف اخلتام، 
القطاعات  كافة  لت�سمل  اأي�سا  وتن�يع خدماته  بل  القادم،  العام 
اإ�سراك  وكذلك  والزراعية،  واخلدماتية  ال�سناعية  الفل�سطينية 
العدد االأكرب من �سركات القطاع اخلا�ص يف عملية تنمية وتعزيز 

ال�سادرات الفل�سطينية.

يف  لزمالئي  واملحبة  ال�سكر  ب�افر  اأتقدم  اأن  اإال  هنا  ي�سعني  وال 
جمل�ص اإدارة مركز التجارة الفل�سطيني، الذين مل يت�ان�ا حلظة 
وكذلك  املجاالت،  كافة  يف  للمركز  وامل�ساندة  الدعم  تقدمي  عن 
مل�ظفات  وم�ظفي املركز الذين عمل�ا ط�ال العام املا�سي بجهد 
دوؤوب لتحقيق االأهداف امل��س�عة، ولل��س�ل اإلى النتائج املرج�ة.

عرفات ع�صفور
رئي�ص جمل�ص االإدارة
 2012/12/31
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ر�صالة املدير العام

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
حتية طيبة وبعد،،،،

ال�سيدات وال�سادة الكرام
الفل�سطيني  التجارة  ملركز  ال�سن�ي  التقرير  لكم  اأقدم  اأن  ي�سرين 
للعام 2012، وقد كان هذا العام مثل �سابقه حافال باالإجنازات التي 
متح�رت ح�ل تنمية وترويج ال�سادرات �سمن االأهداف اال�سرتاتيجية 
التي مت و�سعها للمركز، والتي مت و�سعها بعناية خلدمة تنمية وترويج 
بكل  ناجحا  العام  هذا  ويعترب  وتن�يعها،  الفل�سطينية  ال�سادرات 
املقايي�ص ملا مت البدء فيه من م�ساريع تهدف لتعزيز القطاع اخلا�ص 

ومتكينه على ال�سعيد ال�طني.
تنفيذها  مت  التي  االأن�سطة  كافة  على  ال�س�ء  التقرير  هذا  يلقي 
كلها  ان�سبت  والتي   ،2012 العام  يف  حتقيقها  مت  التي  واالإجنازات 
والتي تدور يف فلك  للمركز  االأهداف اال�سرتاتيجية  اإطار حتقيق  يف 
م�سلحة القطاع اخلا�ص واالقت�ساد ال�طني، وكذلك يف�سل التقرير 
مدى تاأثري اخلدمات التي قدمها مركز التجارة الفل�سطيني لل�سركات 

امل�سدرة وال�سركات التي لديها القابلية للت�سدير.
وانتهج املركز هذا العام يف كافة اأن�سطته اخلا�سة بتنمية ال�سادرات 
اإ�سراك  مت  حيث  اخلا�ص،  القطاع  مع  متكامال  ت�ساركيا  من�ذجا 
التدريبية  القطاع اخلا�ص يف حتديد االحتياجات وت�سميم الربامج 
واالأن�سطة املتعلقة بتنمية ال�سادرات �سكال وم�سم�نا، ل�سمان جناح 

هذه الربامج وحتقيق نتائجها املرج�ة. 
يف اإطار اخلطة ال�طنية للت�سدير، ابتداأ العمل على كتابة اخلطط 
وفق  بعناية  انتقاوؤها  مت  والتي  امل�سم�لة  للقطاعات  اال�سرتاتيجية 
االقت�ساد  وزارة  مع  وتنا�سق  وبتناغم  مدرو�سة  علمية  ا�ساليب 
وا�سحة  با�سرتاتيجية  للخروج  العاملي،  التجارة  ومركز  ال�طني 

العاملية  نح�  للخروج  ال�اعدة  قطاعاتنا  اأمام  الطريق  تر�سم 
اإمكاناتها االإنتاجية والت�سديرية وفق املعايري الدولية  ولتعزيز 

املتبعة يف دول العامل املتقدم.
بالعديد  الفل�سطينية، قام املركز  اإطار ترويج ال�سادرات  اأما يف 
ودولية  اإقليمية  معار�ص  يف  و�سارك  نظم  حيث  االأن�سطة  من 
التط�ر  ومدى  الفل�سطينية  املنتجات  لعر�ص  وحملية  وعربية 
يف  الفل�سطينية  املنتجات  معر�ص  نظم  وكذلك  عليها،  احلا�سل 
قام  كما  كبريا.  جماهرييا  جناحا  القى  والذي  النا�سرة  مدينة 
للقطاعات  الثنائية  العمل  اجتماعات  من  عدد  بتنظيم  املركز 
من  واال�ستفادة  ال�سفقات  وعقد  الت�سبيك  بهدف  التخ�س�سية 
جتارب القطاعات التخ�س�سية النظرية يف دول العامل املختلفة، 
اإجراء درا�سة هي االأولى من ن�عها يف فل�سطني ح�ل  وكذلك مت 
ال�سركات  تزويد  على  العمل  بهدف  اجلمركية  غري  املعيقات 
عملية  يف  ت�اجهها  قد  معيقات  اأي  لتاليف  الالزمة  باملعرفة 
الت�سدير، وكذلك بداأ العمل يف م�سروع التجارة باخلدمات والذي 
يهدف لتعزيز قطاع اخلدمات يف فل�سطني وتنميته بهدف البدء 

بت�سدير هذه اخلدمات للعامل.
ا�ستمر املركز على نهجه اخلا�ص بتط�ير خدماته وم�ظفيه، من 
املحلية  لل�سركات  املقدمة  باخلدمات  اخلا�سة  الدرا�سات  ناحية 
�سعيد  على  اأما  اخلدمات،  هذه  من  ال�سركات  ا�ستفادة  ومدى 
والربامج  باالأن�سطة  حافال   2012 العام  كان  الب�سرية،  م�ارده 
العاملني  قدرات  وتعزيز  لبناء  هدفت  التي  املختلفة  التدريبية 
ال�سادرات  وترويج  تنمية  جمال  يف  العاملية  التط�رات  اآخر  وفق 
العاملي  التجارة  مركز  مع  بالتعاون  وذلك  التجارية  واملعل�مات 
وال�كالة الكندية للتنمية الدولية. وا�ستمر املركز اأي�سا يف �سراكته 

للتنمية  ال��س�ل  بهدف  االأخرى  اخلا�ص  القطاع  م�ؤ�س�سات  مع 
ال�ساملة لالقت�ساد ال�طني وحتقيق النم� االقت�سادي بال�سراكة 
الكاملة مع احلك�مة الفل�سطينية ممثلة ب�زارة االقت�ساد ال�طني.

وال ي�سعني هنا اإال اأن اأتقدم بجزيل ال�سكر لكافة امل�ؤ�س�سات املانحة 
وحتقيق  م�ساريعنا  تنفيذ  يف  قدما  امل�سي  على  �ساعدتنا  التي 
اأهدافنا ومنها البنك االإ�سالمي للتنمية، وال�كالة الكندية للتعاون 
الدويل وال�كالة االأملانية للتعاون الفني وغريهم. وال يف�تني هنا 
ل�زارة  واالحرتام  والتقدير  ال�سكر  بجزيل  اأتقدم  اأن  من  بالطبع 
على  اأفرادها،  بجميع  ممثلة  الفل�سطيني  ال�طني  االقت�ساد 
اإجناح  اأجل  من  الفائت  العام  ط�ال  معنا  جه�د  من  بذل�ه  ما 
املنفعة  حتقيق  اأجل  من  الالمتناهي  تعاونهم  وعلى  م�ساريعنا، 

للقطاع اخلا�ص ولالقت�ساد ال�طني.
ويف اخلتام، ال يف�تني اأن اأتقدم بال�سكر لرئي�ص واأع�ساء جمل�ص 
االإدارة على دعمهم الدائم للمركز ولرباجمه وم�ساريعه، وكذلك 
املن�سرم  العام  ط�ال  كلل  بدون  عمل�ا  الذين  امل�ظفني  لطاقم 

لتحقيق االأهداف والغايات امل��س�عة.
واأخريا ن�ؤكد للجميع باأننا �سنم�سي يف خططنا وم�ساريعنا الهادفة 

لتعزيز اقت�سادنا ال�طني ورفعة جمتمعنا ورفاهيته.

حنان طه
 املدير العام
2012/12/31
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اجلمعية العمومية الهيكل التنظيمي للموؤ�ص�صة
و�سل عدد االأع�ساء يف مركز التجارة الفل�سطيني بال تريد عام 2012 اإلى 208 
ع�س�، حيث �سملت اأع�ساء من خمتلف املدن الفل�سطينية، اإال اأنه من ال�ا�سح اأن 

معظم االأع�ساء تركزوا يف منطقة اجلن�ب وال��سط وفقط نابل�ص من ال�سمال.

ت�زع اأع�ساء مركز التجارة الفل�سطيني- بال تريد يف عام 2012  على خمتلف 
القطاعات االقت�سادية اإال اأن قطاع التجارة كان له احل�سة االأكرب ومن ثم قطاع 

اخلدمات.

اأداء القت�صاد الفل�صطيني 
النامية  الدول  من  وتعد  جغرافيًا  �سغرية  منطقة  فل�سطني  تعترب 
ومهيمن،  متط�ر  اإ�سرائيلي  اقت�ساد  جانب  اإلى  وتقع  اقت�ساديًا 
ال�سيادة   اإلى  يفتقر  الفل�سطيني  االقت�ساد  فاإن  ذلك  اإلى  باالإ�سافة 
االحتالل  اإجراءات  بفعل  جغرافيًا  وم�ستت  حم�س�ر  ك�نه  الكاملة 
التع�سفية املتعددة االأمر الذي  يحد من اأداء القطاع اخلا�ص يف ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة وكذلك يحد من الت��سع يف االأعمال خارج مراكز 
ارتفاع  ب�سبب  الفاعلية  زيادة  من  ال�سغرية  امل�ساريع  ومينع  املدن 
بني  الق�سري  الف�سل  فاإن  ذلك  على  عالوة  نف�سه.  لل�سبب  التكاليف 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة يعترب ق�سية اأخرى اإذا ما اقرتن باالنق�سام 

اجلغرايف االأمر الذي يزيد من الفرقة ال�سيا�سية  واالقت�سادية.
�سن�ات  عرب  ح�سل  الذي  والدمار  الكبرية  التحديات  من  بالرغم 
فاإن  ال�سيا�سي،  اال�ستقرار  وعدم  االإ�سرائيلية  والهيمنة  االحتالل 
والتط�ر  للنم�  م�ستقبلية  فر�سة  ميلك  زال  ما  الفل�سطيني  االقت�ساد 
اإذا ت�فرت له البيئة والظروف املنا�سبة؛ لذلك وبناًء على ما �سبق فن 
ملحة  �سرورة  يعترب  امل�ستدامة  التنمية  عرب  االقت�ساد  اإحياء  اإعادة 
من اأجل احلد من الفقر وكذلك احلد من االعتماد على امل�ساعدات 
اخلارجية. مما ال �سك فيه اأن النم� امل�ستدام ط�يل االأمد لالقت�ساد 
ال�سيا�سي  واال�ستقرار  التقدم  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  الفل�سطيني 
وكذلك على حت�سن قدرة ال�سركات يف ال��س�ل اإلى االأ�س�اق االإقليمية 

والعاملية مبنتجات ذات ج�دة عالية وتناف�سية.

اأداء القت�صاد الفل�صطيني خالل عام 2012 
�سهد الناجت املحلي االإجمايل يف فل�سطني ارتفاعًا خالل العام 2012 
بن�سبة 5.9% وهي اأقل من ن�سبة النم� التي �سهدها عام 2011، كما 
وقد   ،%2.7 بن�سبة  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  اأرتفع 
�شجل ن�شاط اخلدمات اأعلى ن�شبة منو خالل العام 2012 حيث بلغت 

13.2%، تال ذلك االن�ساءات 6.5%  ثم املعل�مات واالت�ساالت %5.9. 
املحلي  الناجت  يف  ارتفاعًا  غزة  قطاع  �سهد  املنطقة  م�ست�ى  على  اأما 
قد  الغربية.   ال�سفة  يف   %5.6 مع  مقارنة   %6.6 بن�سبة  االإجمايل 
�ساهم قطاع اخلدمات باأعلى ن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل يف كل 
معدالت  يف  االرتفاع  من  وبالرغم  غزة،   وقطاع  الغربية  ال�سفة  من 
ال�سنتني املا�سيتني، فاإن م�ساهمة القطاع  النم� يف قطاع غزة خالل 

من الناجت املحلي االإجمايل بقيت متدنية.
باالأ�سعار  فل�سطني*  الربعي يف  االإجمايل  املحلي  للناجت  العام  االجتاه 

الثابتة لالأع�ام 2008  - 2012 ، ال�سكل رقم )3(.
من  الأ�ىل  اأرباع  للثالثة  القت�صادي  الأداء  مقارنة  عند 

العام 2012 مع نف�س الفرتة للعام 2011 نالحظ ما يلي: 
قطاع الإن�صاءات ي�صكل 14.4% من اإجمايل الناجت املحلي

ارتفعت القيمة امل�سافة لقطاع االإن�ساءات بن�سبة 9.3% خالل االأرباع 
الثالثة االأولى من عام 2012 مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2011. 
االأبنية  ارتفاع يف عدد رخ�ص  االإدارية وج�د  ال�سجالت  اأظهرت  كما 
ارتفعت  املقابل  بن�سبة 5.4%. يف  الفل�سطينية  االأرا�سي  ال�سادرة يف 
عام  من  الفرتة  نف�ص  مع  مقارنة   %1.2 بن�سبة  البناء  م�اد  اأ�سعار 
خالل  االإن�ساءات  قطاع  يف  العاملني  عدد  اإجمايل  ارتفع  كما   .2011
نف�ص  بن�سبة 6.1% مقارنة مع  االأولى من عام 2012  الثالثة  االأرباع 

الفرتة من عام 2011. 
القت�صاد الفل�صطيني يعترب اقت�صاد خدمي

املحلي  الناجت  اإجمايل  من  االأعلى  الن�سبة  اخلدمات  قطاع  ي�سكل 
القطاع من�ًا  االأخرى، قد �سهد هذا  القطاعات  االإجمايل مقارنة مع 
بن�سبة  االأولى من عام 2012  الثالثة  االأرباع  املحلي خالل  الناجت  يف 
10.2% مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2011، و�ساحب ذلك ارتفاع 

يف اإجمايل عدد العاملني يف نف�ص القطاع بن�سبة %2.9. 
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الن�صاط ال�صناعي ي�صكل 11.9% من اإجمايل الناجت املحلي
�سهد اإنتاج القطاع ال�سناعي من�ًا خالل االأرباع الثالثة االأولى من عام 2012 بن�سبة 3.0% مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2011، و�ساحب ذلك 

ارتفاع يف اإجمايل عدد العاملني يف نف�ص القطاع بن�سبة %1.3. 
الن�صاط الزراعي ي�صكل 4.6% من اإجمايل الناجت املحلي

�سهد اإنتاج القطاع الزراعي انخفا�سًا خالل االأرباع الثالثة االأولى من عام 2012 بن�سبة 10.6% مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2011، رغم 
ارتفاع اإجمايل عدد العاملني يف نف�ص القطاع بن�سبة %5.0.

ارتفاع يف الواردات �ال�صادرات املر�صودة خالل الأرباع الثالثة الأ�ىل من عام 2012 
على �سعيد حركة التجارة اخلارجية يف االأرا�سي الفل�سطينية، �سهدت االأرباع الثالثة االأولى من عام 2012 ارتفاعًا يف حجم ال�سادرات بن�سبة 
0.5% مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2011، وارتفعت ال�اردات بن�سبة 0.1% مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2011 خالل تلك الفرتة نخف�ص 

العجز التجاري بن�سبة %10.6. 
كما �سهد العام 2010 زيادة للتعامل مع الدول العربية وبخا�سة ال�سع�دية، ويعترب االأردن ال�سقيق اإحدى الدول امل�ست�ردة للب�سائع الفل�سطينية واملمر 
الرئي�سي للتجارة الفل�سطينية الى االأ�س�اق العربية ب�سكل خا�ص واإلى بع�ص االأ�س�اق العاملية ب�سكل عام، قد بلغ اإجمايل ال�سادرات الفل�سطينية 
اإجمايل  بلغ  حيث  املتحدة  العربية  االإمارات  دول  تليها   2009 العام  عن   %8 من�  وبن�سبة  دوالر  ملي�ن   31.2 يقارب  ما   2010 العام  يف  لالأردن 
ال�سادرات يف العام 2010 ح�ايل 11.7 ملي�ن دوالر وبن�سبة من� 320% عن العام 2009  ويليها اململكة العربية ال�سع�دية لت�سل يف العام 2010 

اإلى 5.6 ملي�ن دوالر ون�سبة من� ح�ايل 35% عن العام 2009. الر�سم البياين التايل واجلدول ي��سح النم� يف الت�سدير اإلى بع�ص الدول العربية 
لل�سن�ات 2010-2007.

بالنظر اإلى  القطاعات الت�سديرية ال�اعدة واإلى حتليل ال�س�ق الذي قام 
به مركز التجارة الفل�سطيني وكذلك الدرو�ص امل�ستفادة يف جمال تط�ير 
التالية  القطاعات االقت�سادية  فاإن  املا�سي،  العقد  ال�سادرات على مدى 
اأهم القطاعات ال�اعدة للت�سدير  على املدى القريب والبعيد  تعترب من 
ودورها  الفل�سطيني  االقت�ساد  يف  وم�ساهمتها  اأدائها  اإلى  نظرًا  وذلك 
الغذائية،  )ال�سناعات  وزيادتها:  العمل  فر�ص  على  احلفاظ  يف  الهام 
قطاع االإن�ساءات، احلجر والرخام، ال�سناعات الدوائية، ال�سياحة، قطاع 
ال�سناعات اجللدية، االألب�سة والن�سيج، االأثاث، القطاع الزراعي  وقطاع 

االإت�ساالت وتكن�ل�جيا املعل�مات واخلدمات املالية(.
اإن م�ؤ�سرات من� االقت�سادي الفل�سطيني تعك�ص حجم اقت�سادنا ال�سغري 

وامل�ست�يات الدنيا التي و�سل اإليها خالل االأع�ام ال�سابقة، كما تعك�ص وب�سكل ال يقبل ال�سك احلاجه املا�سة اإلى دعم القطاع اخلا�ص وبكافة ال�سبل 
االحتالل  يفر�سها  التي  والتحديات  باملعيقات  ترتبط  ال  االأحيان  كثري من  والتي يف  متطلبات من�ه  كافة  وت�فري  للتنمية  االأ�سا�سي  املحرك  ك�نه 
االإ�سرائيلي، بل ترتبط وب�سكل مبا�سر اإلى ق�سايا اجرائية وقان�نية يجب العمل على تعديلها مبا يخلق البيئة املمكنة القت�ساد فر�ص نف�سة كاأحد 

اأعمدة ال�سم�د واملقاومة خالل الفرتة املن�سرمة.
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لقد خطى مركز التجارة الفل�سطيني – بال تريد خالل الفرتة مقدمة
املن�سرمة و بالتحديد يف العامني 2011-2012 منهجا جديدا 
خالل  من  ذلك  و  الفل�سطينية  ال�سادرات  تط�ير  عملية  يف 
عمله  اليات  و  املركز  لت�جه  كاملة  ا�سرتاتيجية  هيكلة  اعاده 

و�سياغة ا�سرتاتيجية املركز 2013-2017 بناءا على ذلك . 
ت�سمن  التي  واالليات  ال�سادرات  تط�ير  على  الرتكيز  ان 
ال�سادرات  تط�ير  ت�اجه  التي  التحديات  كافه  معاجلة 
اال�سرتاتيجية  اخلطة  ركائز  اأهم  من  كانت  الفل�سطينية 

للمركز 2017-2013. 
اال�سرتاتيجية  اعداد  مع  بالتزامن  اال�سرتاتيجية  هذه  تاأتي 
بني  ما  كامله  ب�سراكه  اعدادها  مت  والتي  للت�سدير  ال�طنية 
مركز التجارة الفل�سطيني ووزارة االقت�ساد ال�طني و بتعاون 
كامل مع كافة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص و العام ذات العالقة. 
ا�سرتاتيجية  ل�سياغة  تريد  بال  و�سعتها  التي  املنهجية  ان 
تت�افق ب�سكل كامل مع املنهجية ال�طنية الإعداد اال�سرتاتيجية 
م�قع  يف  تريد  بال  �سي�سع  الذي  االمر  للت�سدير،  ال�طنية 
للت�سدير  ال�طنية  اال�سرتاتيجية  تنفيذ  عملية  يف  القيادة 
ب�سكل عام و تنفيذ كافة ن�ساطات املركز ومبا يت�افق ويتكامل 

مع حتقيق االهداف ال�طنية. 
ان النهج اال�سرتاتيجي احلايل يركز على تط�ير ا�سرتاتيجية 
ملنتجات حمددة يف ا�س�اق حمدده و تط�ير رزمة من اخلدمات 
التي تاأخذ بعني االعتبار املتطلبات اال�سا�سية لهذه ال�سركات 

يف اخرتاق ا�س�اق جديدة. 
�ستعمل  التي  للمنتجات  اختيارها  يف  تريد  بال  اعتمدت 

وقدرات  امكانات  مدى  على  القادمة،  الفرتة  خالل  عليها 
على  باالأ�سا�ص  اعتمدت  التي  و  الت�سدير  على  املنتجات  هذه 
ال�سابقة و على  الت�سدير للفرتة  اداء هذه املنتجات و عملية 
التي حتدد  و  الدويل  امل�ست�ى  املنتجات  على  اداء هذه  مدى 
التوجهات و االمناط اجلديدة يف التجارة الدولية. كما اخذت 
�سياق  يف  تاأتي  اخرى  معايري  االعتبار  بعني  اال�سرتاتيجية 
ت�جهات بال تريد اال�سرتاتيجية و التي تتدرج �سمن االهداف 

ال�طنية، يف املرحلة القادمة. 
املعايري  اهم  من  كانت  االجتماعية  االقت�سادية  التنمية  ان 

التي مت بناءا عليها يف عملية اختيار املنتجات ذات االول�ية. 
و يف هذا االطار فقد كانت م�ست�يات العاملة و الن�ع االجتماعي 
و حجم ال�سركة من اهم املعايري التي �سملتها معايري التنمية 
ملدى  كان  فقد  اخرى  ناحية  من  و  االجتماعية،  االقت�سادية 
قدرة املنتج على تن�يع التجارة احد اأهم املعايري االخرى التي 
مت البناء عليها عند اختيار املنتجات ذات االول�ية،  ملا له من 
اهمية ق�س�ى على �سعيد التنمية االقت�سادية ال�طنية و تعالج 
اخلطط  كافة  عك�ستها  التي  االقت�سادية  االهداف  اهم  احد 
اال�سرتاتيجية  ال�طنية بداأ ب )فل�سطني انهاء االحتالل و بناء 
الدولة(، مرورا مب�عد مع احلرية و كافة اخلطط االقت�سادية 
القطاعية من انتهاء باخلطة ال�طنية )2011- 2013( و التي 
كانت مبثابة االطار التي �سم كافة اال�سرتاتيجيات ال�طنية، 
تقليل  �سرورة  الى  ب��س�ح  اال�سرتاتيجية  هذه  ا�سارت  حيث 
و  االإ�سرائيلي  االقت�ساد  على  الفل�سطيني  االقت�ساد  اعتماد 
ذلك بالعمل والرتكيز على �سرورة تن�يع التجارة الفل�سطينية 

و اخذ كل التدابري الالزمة لتحقيق هذا الهدف خا�سة يف ظل 
التزايد امل�ستمر العتماد االقت�ساد الفل�سطيني على االقت�ساد 
اال�سرائيلي، و التزايد امل�ستمر لن�سبة ال�سادرات الفل�سطينية 

الى ال�س�ق اال�سرائيلي، و �س�ال الى 90% يف عام )2011(. 
على  فيه  ركزت  الذي  ال�قت  ويف  تريد  بال  ا�سرتاتيجية  ان 
املرحلة  يف  ا�ستهدافها  ليتم  اول�ية  ذات  منتجات  اختيار 
القادمة فاإنها مل ت�ستثني ال�سركات ال�اعدة يف كافة القطاعات 
االخرى وعملت �سمن ت�جهني ا�سرتاتيجيني، االول يركز على 
ال�سركات  كافة  على  يركز  االخر  و  االول�ية  ذات  املنتجات 

ال�اعدة يف كافة القطاعات. 
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ر�ؤية املركز  
تتمثل يف اقت�ساد فل�سطيني تق�ده �سادرات مناف�سه عامليا

املهمة الرئي�صية
قيادة حتقيق تنمية م�ستدامة لل�سادرات الفل�سطينية

املبادئ �القيم 
�سيادة  مببداأ  الفل�سطيني  التجارة  مركز  يلتزم  النزاهة: 
القان�ن ولن تتعاطى/ تت�ساهل مع اأي ممار�سات غري قان�نية 
من قبل االأع�ساء وامل�ستفيدين من خدمات امل�ؤ�س�سة ومزودي 

اخلدمات وال�سركات التي ت�ستغل عمالة االأطفال .
واالعرتاف  التعرف  �سيتم  اخلدمات:  �م�صتوى  جودة 
بخدمات املركز على امل�ست�ى ال�طني والدويل كمثال الأف�سل 

املمار�سات.
امل�صا�اة: �سيعمل مركز التجارة الفل�سطيني ب�سكل �سم�يل 
على تقدمي اخلدمات الرئي�سية املن�طة به  التي تتعلق بتنمية 
ال�سادرات ،و�ستك�ن هذه اخلدمات مت�فرة لكافة ال�سركات 
على  اخل�س��ص  وجه  على  الرتكيز  مع  بالت�سدير  املهتمة 
الت�سديرية  والن�ساطات  الت�سدير  يف  املراأة  م�ساركة  زيادة 
الداخلية   املركز  الن�ع االجتماعي يف هيكلية  تعزيز  و �سمان 

والن�ساطات والربامج اخلارجية. 
امل�ظفني  اإدراك  �سمان  على  املركز  �سيعمل  ال�صتدامة: 
التنمية  الأهمية  وامل�ستفيدين من خدماته  املركز  العاملني يف 
البيئية امل�ستدامة والعمل على حتديد الفر�ص الت�سديرية يف 

هذا ال�سياق.
مببداأ  ويلتزم  �سيقدر  الفل�سطيني  التجارة  مركز  القيادة: 
التعامل ال�سادق يف كافة تعامالته و�سيعمل على تعزيز �سمعة 
االعمال   اإدارة  يف  املمار�سات  الأف�سل  تروج  كم�ؤ�س�سة  املركز 
ويف اال�ستمرارية  والدقة يف تقدمي خدمات ذات ج�دة عالية 

للم�ستفيدين.

الهداف ال�صرتاتيجية 
ح�سد التاأييد خللق بيئة داعمة للم�سدرين على امل�ست�ى . 1

املحلي والدويل.
تقدمي خدمات تعمل على تعزيز القدرة التناف�سية وتن�يع . 2

ال�سادرات لل�سركات امل�سدرة وذات القدرة الت�سديرية.
دائمة . 3 فر�ص  لت�سبح  وتط�يرها  ت�سديرية  فر�ص  ايجاد 

للت�سدير.   
بناء قدرات مركز التجارة الفل�سطيني لتلبية احتياجات . 4

ال�سركات امل�سدرة وذات القدرة الت�سديرية.

التقرير ير�سد وي�ثق ما مت تنفيذه واإجنازه من  ان هذا 
-1/1 بني  ال�اقعة  للفرتة  رئي�سة،  وفعاليات  ن�ساطات 

2012/12/31، من حيث:
• االأهداف اال�سرتاتيجية لبال تريد. 	
• االهداف 	 ح�سب   2012 لعام  االداء  ملخ�ص 

اال�سرتاتيجية 
• االن�سطة مف�سلة ح�سب امل�ساريع  	
• العالقات من القطاع اخلا�ص 	
• مطب�عات ومن�س�رات	
• ملحقات  	

ان ت�ثيق تلك الربامج واالأن�سطة قد مت من خالل  الرتكيز 
التف�سيل،  عن  بعيدا  لها  الرئي�سية  امل�ؤ�سرات  و�سع  على 

حيث يوجد لكل ن�شاط تقريرا مف�شال خا�ص به.

تقرير جمل�س اإدارة بال تريد
للفرتة 2012/1/1- 2012/12/31

2223
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التاأثري    الأن�صطة املنجزة الأن�صطة املخططةالهدف ال�صرتاتيجي 
ح�سد التاأييد خللق بيئة داعمة . 1

للم�سدرين على امل�ست�ى املحلي 
والدويل

قرار رئي�ص ال�زراء: يف 14 مار�ص 2013 �سدر القرار رقم )13/127/07 /. و حتديد اآليات و فرق عمل  من اأجل تط�ير ا�سرتاتيجيات الت�سدير القطاعية
/ �ص. ف م( ل�سنة 2012، ليبداأ ر�سميًا العمل على تط�ير وثيقة اال�سرتاتيجية 

ال�طنية للت�سدير، ولت�سكيل الفريق ال�طني الإعداد اال�سرتاتيجية ال�طنية 
للت�سدير

تعزيز ال�سراكة ما بني القطاعني العام واخلا�ص الفل�سطيني

ت�سكيل الفريق ال�طني الإعداد اال�سرتاتيجية ال�طنية للت�سدير واللجنة الت�جيهية 
العليا

بناء قدرات الفريق ال�طني يف و�سع اخلطط وت�سهيل اعتماد اال�سرتاتيجية

حتليل لالأداء التجاري الفل�سطيني  من خالل حت�سري ورقة اال�ستجابة التحليلية 
لالأداء التجاري الفل�سطيني ،وامل�ؤ�س�سات ال�طنية ذات العالقة

حتليل كامل لل�اقع وحتديد الفج�ات

عقد حلقات الت�ساور االأولى والثانية مع اجلهات ذات العالقة من القطاعني العام 
واخلا�ص و اأكادمييًا 

حتديد امل�ساكل التي ت�اجه القطاع

مت عقد 6 ور�سات ا�ستهدفت �سانعي القرار يف ال�زارات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة زيادة ال�عي ح�ل مفه�م جتارة اخلدمات
واأع�ساء الفريق ال�طني والفريق الفني، كما ا�ستهدفت العاملني يف قطاع 

اخلدمات وخا�سة القطاعات االأربعة التي ي�ستهدفها امل�سروع. وقد مت عقد عدد 
من ال�ر�سات يف القد�ص ورام اهلل واخلليل ونابل�ص بهدف ال��س�ل اإلى اأكرب عدد 

ممكن من العاملني يف هذا القطاع

زيادة الت�عية ح�ل مفه�م جتارة اخلدمات و�سرورة تعريف امل�سالح ال�طنية 
اخلا�سة بتحرير جتارة اخلدمات وبل�رة �سيا�سة جتارية تق�م على حتقيق 

هذه امل�سالح

اإعداد درا�سة ت�سخي�سية للقطاعات اخلدماتية امل�ستهدفة : ال�سياحة ،تكنل�جيا املعل�مات واالت�ساالت، املالية و 
اخلدمات ذات ال�سلة مب�ؤ�س�سات االأعمال �سمن م�سروع جتارة اخلدمات

امل�ساهمة يف زيادة �سادرات اخلدمات للقطاعات االأربعة امل�ستهدفة ك�نها االنتهاء من م�س�دة اأولية لدرا�سة ت�سخي�سية للقطاعات االأربعة املختارة
مدخل رئي�سي من مدخالت ا�سرتاتيجية الت�سدير لتك القطاعات

اإعداد مراجعة �ساملة للبيئة القان�نية التي حتكم القطاعات االأربع وقطاعاتها مراجعة �ساملة للق�انني واالأنظمة
الفرعية

حتديد الفج�ات بني الق�انني والت�سريعات احلالية وما ه� مطل�ب من اأجل 
اإبرام اتفاقيات ح�ل جتارة اخلدمات خا�سة �سمن اإطار منظمة التجارة 

العاملية
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اإعداد درا�سة مقارنه ما بني امل�انئ االأردنية وامل�انئ االإ�سرائيلية وفق معايري التكلفة وال�قت والعقبات التي ت�اجهها 
التجارة الفل�سطينية

درا�سة لتحليل التغريات والفج�ات Gap Analysis مت تقييم ودرا�سة اأي 
تغريات قد طراأت على املعيقات واالإجراءات املتخذة على معرب الكرامة منذ 

االنتهاء من تنفيذ املرحلة االأولى من امل�سروع ما بني 2008-2009، وما مت تبنيه 
من ت��سيات منذ تلك املرحلة وحتى االآن

ت�فري معل�مات عن الطرق الديلية للتجارة اخلارجية لل��س�ل الى اأ�س�اق 
جديديه بطرقة فعالة وباأقل تكلفة

درا�سة حتليلية لتحديد اأهم ال�سادرات وال�اردات الفل�سطينية  حتديد �ستة 
�سادرات وثالثة واردات واحد ع�سر �س�قًا م�ستهدفًا تتم مقارنته

حت�سري امل�س�دة االأولى لدرا�سة املقارنة للت�سدير بني امل�انئ االأردنية وامل�انئ 
االإ�سرائيلية للمنتجات التالية: )منتجات احلجر والرخام، زيت الزيت�ن، االدوية، 

�سجق/ نقانق، اع�ساب، ف�اكه، خ�سار والتم�ر، املنتجات اجللدية واالأحذية( 
الى اال�س�اق التالية: امريكا، ايطاليا، اليابان، اأملانيا، ت�سيلي، ه�لندا، بريطانيا، 

الرنويج، تركيا، جمه�رية الت�سيك، وال�سني. واأي�سا مت عر�ص نتائج درا�سة مقارنة 
لال�سترياد بني امل�انئ االأردنية وامل�انئ االإ�سرائيلية للمنتجات التالية ) القمح، 

واال�سمنت واالأعالف( وذلك من ال�جهات التالية: تركيا، ه�لندا، املانيا، ايطاليا، 
امريكا.

درا�سة االحتياجات واملتطلبات الل�ج�ستية الالزم ت�فرها يف معرب الكرامة، ودرا�سة  جدوى ان�ساء ميناء بري يف 
منطقة اريحا واالأغ�ار يتمتع بكل املن�سئات املطل�بة لدعم وزيادة التجارة الفل�سطينية وح�سد الدعم والتاأييد لها

اإعالن النتائج االأولية ل�رقتي امل�قف يف 14 ت�سرين الثاين 2012 خالل ور�سة عمل 
عقدت يف مقر وزارة االقت�ساد ال�طني بح�س�ر معايل الدكت�ر الناجي وممثلني 

عن القطاع العام واخلا�ص ورقة امل�قف االأولى ح�ل املتطلبات الل�ج�ستية الالزم 
ت�فرها يف معرب الكرامة مبا يف ذلك العمل على تط�ير الية مرور احلاويات 

واعتمادها والتعديالت املطل�بة على االجراءات املعم�ل بها على معرب الكرامة يف 
�سبيل ت�سهيل التجارة. والثانية ح�ل ان�ساء ميناء بري يف منطقة اريحا واالأغ�ار 

يتمتع بكل املن�سئات املطل�بة لدعم وزيادة التجارة الفل�سطينية

حتديد املتطلبات الل�ج�ستية الالزم ت�فرها يف معرب الكرامة ،و تقدمي 
مقرتح ح�ل ان�ساء ميناء بري يف منطقة اريحا واالأغ�ار يتمتع بكل املن�سئات 

املطل�بة لدعم وزيادة التجارة الفل�سطينية باالعتماد على االآراء املختلفة من 
امل�ؤ�س�سات ذات العالقة

التباحث مع القطاع اخلا�ص االأردين   النتائج االأولية الأوراق امل�قف ح�ل الزيارة االأولى والثانية للقطاع اخلا�ص االأردين  حزيران 2012
اإن�ساء ميناء بري يف منطقة غ�ر االردن )االأردنية والفل�سطينية( واأخرى 

ح�ل املتطلبات الل�ج�ستية الالزم ت�فرها يف معرب الكرامة مبا يف ذلك العمل 
على تط�ير الية مرور احلاويات واعتمادها.

عقد عدة لقاءات مع ممثلني من اإدارة �س�ؤون املعابر الفل�سطينية ووزارة 
امل�ا�سالت الفل�سطينية ووزارة املالية الفل�سطينية ودائرة اجلمارك

تباحث خمرجات ورقتي امل�قف وح�سد التاأييد
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حتديد اهم املعيقات غري اجلمركية يف اال�س�اق امل�ستهدفة من اأجل ت�سهيل تط�ير تقرير املعيقات غري اجلمركية بالتعاون مع مركز التجارة العاملياإعداد تقرير املعيقات غري اجلمركية التي ت�اجه ال�سركات امل�سدرة
التجارة

انهاء التح�سريات وتط�ير ا�سرتاتيجية ت�ا�سل مع االأطراف املعنيةبدء املرحلة التح�سريية مل�سروع رفع الت�عية ح�ل االن�سمام ملنظمة التجارة العاملية

• درا�سة اأداء املعابر ، تقييم تاأثري احل�سار واالإغالق على القطاعات االقت�سادية يف قطاع غزة	
• تنظيم ور�سة عمل ح�ل معرب رفح التجاري وامكانية ا�ستخدامه يف عمليات التجارة	
• تنظيم ور�سة عمل ح�ل معيقات الت�سدير يف قطاع غزة  	
• عقد لقاءات متعددة مع جهات دولية منها ) اجلنة الرباعية –ال�كالة الفرن�سية –ال�سفارة ال�س�دية –ال�سفارة 	

االملانية –البنك الدويل – االون�را وغريها

• اعداد تقرير تف�سيلي عن املعابر وتاأثرياتها و االغالق و تقييم احلركة 	
التجارية 

• تنظيم ور�سة عمل بح�س�ر اأكرث من 20  �سخ�ص من امل�ؤ�س�سات املحلية 	
والدولية ، و�سركات القطاع اخلا�ص حيث مت مناق�سة التحديات والفر�ص

• تنظيم ور�سة عمل بح�س�ر اأكرث من 02  �سخ�ص من امل�ؤ�س�سات املحلية 	
والدولية ، و�سركات القطاع اخلا�ص

• مناق�سة و�سع احلركة التجارة واهم املعيقات التي ت�اجه القطاع الت�سديري 	
يف قطاع غزة ، والقطاعات التي متلك القدرة على الت�سدير

ا�ستخدام املعل�مات  التي تتعلق باالأليات املقرتحة و والتحديات و ال�قائع 
االح�سائية  كمرجع  للمجتمع الدويل عند قيامه بطرح امل�ساريع املتعلقة 

بت�سهيل التجارة عري معابر غزة

تنظيم ور�سة عمل بح�س�ر اأكرث من 20  �سخ�ص من امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية ، تنظيم ور�سة عمل ح�ل قطاع االثاث يف فل�سطني
و�سركات القطاع اخلا�ص

تط�ير  درا�سة ت�سخي�سة للقطاع االثاث يف جميع اجل�انب

على . 2 تعمل  خدمات  تقدمي 
التناف�صية  القدرة  تعزيز 
�تنويع ال�صادرات لل�صركات 
القدرة  �ذات  امل�صدرة 

الت�صديرية

تدريب ح�ل اأ�س�ص جتارة اخلدمات واالتفاقية التي حتكمها �سمن اطار منظمة بناء قدرات امل�ؤ�س�سات احلك�مية واخلا�سة يف جمال التجارة باخلدمات
التجارة العاملية

التعريف بالق�اعد العامة التفاقية جتارة اخلدمات )GATS( ومتطلباتها 
وما ينطبق منها على الدول النامية واالأقل من�ًا

تدريب خا�ص ومكثف ح�ل اجلانب القان�ين واالقت�سادي التفاقيات جتارة 
اخلدمات

�سرح املبادئ اال�سا�سية التفاقية جتارة اخلدمات وما تعنيه تلك املبادئ، 
واالآليات التي حتكم االتفاقية. كما مت عقد تدريب خا�ص باجل�انب 

االقت�سادية و�سرح املكا�سب والتبعات الناجمة عن حترير جتارة اخلدمات 
وفق امل�سالح ال�طنية ومتطلبات الدول االع�ساء يف منظمة التجارية

�سل�سلة تدريب خا�ص ببناء القدرات الالزمة للتفاو�ص ح�ل جتارة اخلدمات: مت 
عقد دورتي تدريب �سمن �سل�سلة التدريب املك�نة من �سبع دورات. وركزت الدورة 
االولى على اجل�انب القان�نية التي حتكم اتفاقيات جتارة اخلدمات �س�اء �سمن 

اتفاقية منظمة التجارة العاملية او االتفاقيات الثنائية ومتعددة االطراف. اأما 
الدورة الثانية فكانت ح�ل مهارات واآليات اإعداد جداول االلتزامات اخلا�سة 

بتحرير اال�س�اق واملعاملة ال�طنية.   

بناء القدرات واملهارات الالزمة الأع�ساء الفريق املحلي لتجارة اخلدمات 
الإعداد ومناق�سة العرو�ص التفاو�سية ح�ل حترير جتارة اخلدمات مبا ي�سمل 

حتقيق امل�سالح االإقت�سادية يف ال�س�ق املحلي واأ�س�اق الدول التي يجري 
التفاو�ص معها
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حتديد اأع�شاء الفريق العامل يف الوحدتني واالأ�شخا�ص الذين مت تعريفهم كنقاط اقامة وحدتني لتجارة اخلدمات يف وزارة االقت�ساد ال�طني و مركز التجارة الفل�سطيني
ات�سال يف ال�زارات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة من القطاعني العام واخلا�ص

�سمان حتقيق االأهداف املرج�ة من م�سروع التجارة باخلدمات من خالل 
العمل بروح الفريق ال�احد من اأجل الت�ا�سل ب�سكل فاعل مع كال القطاعني 

العام واخلا�ص
مت حتديد اهداف والية عمل وبناء الب�ابة، ومت حتديد ال�سركة امل�س�ؤولة عن بناء الب�ابة االلكرتونية

الب�ابة �سمن عطاء بالظرف املخت�م
الت�ا�سل فيما بني وحدتي جتارة اخلدمات واالطراف ذات العالقة، واأي�سا 
بهدف ت�فري قاعدة بيانات للدرا�سات والتقارير املرتبطة بتجارة اخلدمات

تنفيذ برنامج تدريب امل�ست�سارين املعتمدين    CTAP   لعدد 30 م�سارك من  قطاع خا�ص و قطاع عام و م�ظفي 
بال تريد

تنفيذ املرحلة االأولى والثانية من الربنامج ل 30 م�سارك

امل�سح امليداين الذي �سمل 400 �سركة يف فل�سطني بهدف تقييم اخلدمات التي يقدمها املركز وحتديد متطلبات 
القطاع اخلا�ص

اإعداد وجتهيز تقرير تف�سيلي مع ت��سيات لتط�ير اخلدمات التي يقدمها املركز 
مبا يتنا�سب مع متطلبات القطاع اخلا�ص. 

تبني بال تريد الجتاه ا�سرتاتيجي جديد لتحديد اخلدمات املقدمة 
للم�سدرين ح�سب ت�سنيفهم اجلديد )م�سدر حمتمل ،م�سدر جديد ، 

م�سدر خامل ،م�سدر ن�سيط(
رفع قدرات قطاعي الن�سيج وال�سناعات احلرفية التقليدية ح�ل الت�سميم وفقا الأحدث الت�جهات العاملية  ل 36 

متدرب. 
تطبيق الربامج يف ال�سركات مما اأدى الى حت�سن يف اداء هذه ال�سركاتعقد دورتني تدريبيتني ح�ل الت�سميم مب�ساركة 36 متدرب

زيادة ال�عي ح�ل ال�سالمة الغذائية و ج�دة ال�سادرات يف قطاع ال�سناعات الغذائية ل 20 م�سارك عن طريق  تنفيذ 
برنامج تدريبي  

تاهيل املتدربني و تعزيز قدراتهم يف االنتاج ح�سب م�ا�سفات ال�سالمة مت تنفيذ الربنامج مب�ساركة 24 متدرب
العاملية

مت تنفيذ هذه الربامج  مب�ساركة  100متدرب و�سملت: تنفيذ  برامج تدريبية ح�ل الت�سدير لزيادة قدرة ال�سركات الفل�سطينية على الت�سدير. 
اجراءات الت�سدير. 1
 املفاو�سات ال�سعرية. 2
الت�س�يق الدويل. 3
التفاو�ص التجاري. 4

تاهيل املتدربني و تعزيز قدراتهم يف امل�ا�سيع اخلا�سة الت�سدير والتجارة  
والت�س�يق

تاهيل املتدربني و تعزيز قدراتهم يف التعلم على احدث و�سائل الت�سميم يف مت تنفيذ الربنامج مب�ساركة 16 متدربتنظيم دورة تدريبة متخ�س�سة لقطاع الدعاية واالعالن يف م�سر
الدعاية واالعالن

ايجاد فر�س ت�صديرية . 3
�تطويرها لت�صبح فر�س دائمة 

للت�صدير

تدريب م�ظفي بال تريد   و القطاع خا�ص و القطاع عام على ا�ستخدام ادوات مركز التجارة العاملي و التي ت�سمل 
fact sheetsم�ؤ�سر القابلية للت�سدير وم�ؤ�سر جاذبية اال�س�اق و

تدريب م�ظفي بال تريد على ا�ستخدام ادوات مركز التجارة العاملي وت�سمل م�ؤ�سر 
القابلية للت�سدير وم�ؤ�سر جاذبية اال�س�اق

حتديد القطاعات الت�سديرية والقطاعات ال�اعدة للت�سدير واال�س�اق 
املحتملة

عقد اجتماعات عمل ثنائية لكل من قطاعات ال�سناعات الغذائية و�سناعة اجلل�د و االحذية و الن�سيج و املالب�ص و 
قطاع تكن�ل�جيا املعل�مات. 

الت�سبيك مع �سركات وعقد �سفقات عملمت اجناز اللقاءات االربعة بح�س�ر 100 �سخ�ص

 تط�ير ملف يحت�ي على كل املعل�مات التي ميكن ا�ستخدامها من امل�ستثمر االنتهاء من اإعداد التقرير وطباعته وترجمته اإلى 3 لغاتاإعداد تقرير اأداء االأعمال يف فل�سطني
االجنبي ملعرفة ال�س�ق الفل�سطيني باللغات االجنليزية و الفرن�سية االملانية.  
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“  و Bi Five show امل�ساركة يف املعار�ص الدولية   Gulf Food»امل�ساركة يف ثمانية معار�ص  دبي
وم�سقط و برلني و ماليزيا و اجلزائر ،  و االردن و املانيا و مب�ساركة 100 �سركة. 

الت�سبيك وعمل �سفقات مع امل�سدريني املحليني 

الت�سبيك وعمل �سفقات مع امل�سدريني املحلينيتنظيم املعر�ص مب�ساركة 29 �سركة تنظيم معر�ص املنتجات االن�سائية 

الت�سبيك و عقد خم�سة �سفقات مبا يعادل واحد و ن�سف ملي�ن �سيكل. متت م�ساركة 40 �سركة من خمتلف القطاعات مبا فيهم �سيدات االعمال. تنظيم معر�ص املنتجات الفل�سطينية يف النا�سرة 

التجارة . 4 مركز  قدرات  بناء 
احتياجات  لتلبية  الفل�صطيني 
القدرة  �ذات  امل�صدرة  ال�صركات 

الت�صديرية

تقييم امل�ؤ�س�سة من حيث هيكلها التنظيمي  واخلدمات التى تقدمها وقدرات العاملني فيها وعالقتها مع امل�ؤ�س�سات 
ذات العالقة  والذي مت من قبل خرباء من مركز التجارة العاملي

مراجعة التقييم و حتديد الروؤية  و مهمة و االهداف اال�سرتاتيجية اجلديدة ب�ج�د 
 UNDP ITC اع�ساء جمل�ص االدارة و الطاقم االداري من بال تريد

�سياغة م�س�دة اال�سرتاتيجية ملركز التجارة لالع�ام 2017-2013 
حتديد نقاط ال�شعف و القوة لبال تريد من حيث اخلدمات واملوظفني و 

اعادة الهيكلة
حتديد م�سادر املعل�مات الدولية التي �س�ف يتم �سرائها لت�فري معل�مات ح�سب بناء قدرات م�س�ؤويل ق�سم املعل�مات يف بال تريد من خالل عقد تدريبات متكررة ممنهجة  

اال�س�اق امل�ستهدفة
بناء م�قع كمرجع للمعل�مات التجارية، وتنفيذ اآلية تتبع لطلبات املعل�مات.

متثيل مرئي للعمليات ووظائف اإعداد التقارير التي �س�ف تعد ات�ماتيكيًا من 
خالل الب�ابة اجلديدة للمعل�مات التجارية

RBM بدا م�ظفي بالرتيد بتطبيق هذا املفه�ممت عقد برنامج تدريبي مل�ظفي بال تريد يف هذا اخل�س��ص. تدريب م�ظفي بال تريد على برنامج االإدارة القائمة على النتائج

تدريب م�ظفي املركز و قطاع اخلا�ص و العام واجلهات ذات العالقة على االليات التى يتم اتباعها لتقييم االتفاقيات 
التجارية 

ا�ستخدام  منهجية framework  sussex  للتط�ير اوراق م�قفتدريب م�ظفي ال�سيا�سات التجارية على اإعداد اأوراق ال�سيا�سات
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الن�صطة مف�صلة ح�صب امل�صاريع 
11 ال�صفة . يف  ال�صادرات  تطوير  م�صر�ع 

 -2011( غزة  �قطاع  الغربية 
الكندية  الوكالة  من  �املمول   )2015
مليون   3226496 بقيمة  للتنمية 

د�لر اأمريكي 
ال�سركات  احتياجات  على  بناءا  امل�سروع   هذا  تنفيذ  يتم 
االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  مع  بالتعاون  امل�سدرة 

بهدف:  وذلك    ITC العاملي  التجارة  ومركز   UNDP
• من 	 اال�ستفادة  من  الفل�سطيني  اخلا�ص  القطاع  متكني 

وبيئة  �سيا�سات  وت�سكيل  امل�قعة  التجارية  االتفاقيات 
جتارية ب�سكل عام.

• يف 	 اخلا�ص  القطاع  يف  الفل�سطينية  ال�سركات  م�ساعدة 
ال��س�ل الى املعل�مات التجارية ذات العالقة.

• اخلا�ص 	 القطاع  يف  الفل�سطينية  ال�سركات  م�ساعدة 
لت�سبح اأكرث تناف�سية مع فر�ص ت�سديرية حمتملة .

• من 	 اخلا�ص  القطاع  يف  الفل�سطينية  ال�سركات  م�ساعدة 
ال��س�ل الى االأ�س�اق امل�ستهدفة اإقليميًا وعامليًا.

تبداأ  ا�سا�سية   الى خم�ص حماور  امل�سروع  تنفيذ هذا  ينق�سم 
بتقييم بال تريد  بهدف بناء القدرات فيه لتقدمي اخلدمات مبا 
يت�افق مع متطلبات القطاع اخلا�ص وح�سب اف�سل املمار�سات 
لل�سن�ات   امل�ؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  تط�ير  ثم  ومن  العاملية، 

تقييم التفاقيات التجارية:. 5
• ذات 	 واجلهات  املركز  وممثلي  املركز  م�ظفي  تدريب 

العالقة على االليات التى يتم اتباعها لتقييم االتفاقيات 
التجارية.  

• تقييم اتفاقية التجارة مع االحتاد االوروبي 	

�تعزيز  التجارة  تنويع  برنامج   .2
القدرة التناف�صية �املمول من الحتاد 
بقيمة   2014  -2011  – ال�ر�بي 

2864945 مليون يور�
للمنتجات  التجارة  وتن�يع  التناف�سية  القدرة  تعزيز  برنامج 

الفل�سطينية.
يهدف هذا الربنامج الى تعظيم امل�ساهمة املبا�سرة يف النم� 
االقت�سادي والتنمية االجتماعية من خالل تعزيز التناف�سية 
وزيادة حجم ال�سادرات الفل�سطينية من الب�سائع واخلدمات 
التالية  بامل�ساريع  متمثلة  اأ�سا�سية  حماور  ثالثة  خالل  من 
– املرحلة  احلدودية  املمرات  عرب  التجارة  ت�سهيل  )م�سروع 
التجارة  للت�سدير، و حترير  ال�طنية  اال�سرتاتيجية   ، الثانية 
وزارة  مع  بالتعاون  الربنامج  هذا  تنفيذ  يتم   .) باخلدمات 

االقت�ساد ال�طني ومركز ال�ساحنني الفل�سطيني
التجارة  وتن�يع  التناف�سية  القدرة  "تعزيز  برنامج  ياأتي 
للمنتجات الفل�سطينية واملم�ل من االحتاد االأوروبي يف اإطار 
بناء االقت�ساد الفل�سطيني والذي يعتمد على ر�سم ال�سيا�سات 

2011- 2015  واخلروج بخطة عمل متكاملة لل�سن�ات 2011- 
2013 والتي  �سيتم تنفيذها من خالل الدوائر الرئي�سية لبال 
تريد )دائرة ال�سيا�سات التجارية ودائرة املعل�مات التجارية 

ودائرة ترويج التجارة ودائرة تط�ير التجارة(.
الن�ساطات التي مت تنفيذها خالل العام 2012:

اعداد ا�صرتاتيجية مركز التجارة الفل�صطيني- . 1
 -2013( القادمة  اخلم�س  لالأعوام  تريد  بال 
القادمة  الثالث  لل�صنوات  عمل  �خطة   )2017
الن�صاطات  خمرجات  على  ا�صا�صي  ب�صكل  تعتمد 

التالية:
• تقييم امل�ؤ�س�سة من حيث اخلدمات التي تقدمها وقدرات 	

العاملني فيها وعالقتها مع امل�ؤ�س�سات ذات العالقة والذي 
مت من قبل خرباء من مركز التجارة العاملي.

• امل�سح امليداين الذي �سمل 400 �سركة يف فل�سطني بهدف 	
متطلبات  وحتديد  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات  تقييم 
الغري  املعيقات  حتديد  الى  باالإ�سافة  اخلا�ص،  القطاع 

جمركية التي ت�اجه امل�سدرين الفل�سطينيني.
• ال�اعدة 	 والقطاعات  الت�سديرية  القطاعات  حتديد 

للت�سدير واال�س�اق املحتملة.
• مت 	 التي  الت�سديرية  للقطاعات  القيمة  �سل�سلة  حتليل 

حتديدها.
• ا�سرتاتيجيات الت�سدير القطاعية. 	

من . 2 تريد  بال  فى  العاملني  �كفاءة  قدرات  رفع 
خالل تنفيذ عدد من الربامج التدريبية ت�صمل :

• اعداد اال�سرتاتيجيات 	
• ت�سميم وادارة اخلدمات التي يقدمها املركز	
• االدارة املالية	
• القيادة )مدراء( م�ؤ�س�سات تنمية ال�سادرات 	

املحليني . 3 اخلدمة  مز�دي  قدرات  �تاأهيل  رفع 
)�صركات ا�صت�صارية( على ان ت�صبح معتمدة فى 

عدة جمالت:
• االليات املتبعة لدرا�سة وحتديد القطاعات الت�سديرية	
• اعداد ا�سرتاتيجيات الت�سدير القطاعية	
• جاهزيتها 	 ومدى  ال�سركات  و�سع  وحتليل  ت�سخي�ص 

للت�سدير 
• على 	 بناء  لل�سركات   الفنية  امل�ساعدات  وتنفيذ  ت�سميم 

لزيادة  ال�سركات  وذلك  احتياجات  الت�سخي�ص وحتديد 
قدراتها الت�سديرية

�تدريب . 4    RBM بنظام  تريد  بال  تز�يد 
هذا  �صيكون  حيث   ، ا�صتخدامه  على  الطاقم 
�املراقبة  للتقييم  الفعلة  الداة   هو  النظام 
جلميع الن�صطة التي تقوم بها بال تريد �قيا�س 
نتائجها �تاأثريها على القطاع اخلا�س بالإ�صافة 
اىل متا�صيها مع اخلطة ال�صرتاتيجية للمركز .
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اقت�سادية  تنمية  اإلى  تهدف  التي  املنا�سبة  االقت�سادية 
م�ستدامة.

لل�سادرات  املبا�سرة  امل�ساهمة  اإلى  زيادة   الربنامج   يهدف 
تنفيذه  يتم  حيث  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الفل�سطينية 
ب�سراكة كاملة ما بني وزارة االقت�ساد ال�طني و مركز التجارة 
الفل�سطيني  ال�ساحنني  وجمل�ص  تريد  بال   – الفل�سطيني 
وبالتن�سيق مع كافة االأطراف ذات العالقة يف القطاعني العام 

واخلا�ص.
 يتاألف الربنامج من ثالثة م�ساريع رئي�سية وهي:

م�سروع ت�سهيل املمرات التجارية – املرحلة الثانية.. 1
الفل�سطينية . 2 ال�طنية  اال�سرتاتيجية  اإعداد  مبادرة 

للت�سدير. 
م�سروع تنمية القدرات يف قطاع التجارة باخلدمات . 3

اأ�ًل: م�صر�ع ت�صهيل املمرات التجارية – املرحلة 
الثانية

يبني  الثانية  – املرحلة  التجارية  املمرات  ت�سهيل  اإن م�سروع 
ت�سهيل  االأولى من م�سروع  املرحلة  النتائج املحققة من  على  
املمرات التجارية الذي مت تنفيذه خالل عامًي 2009-2008 
من قبل مركز التجارة الفل�سطيني بال تريد، ومركز ال�ساحنني 
الفل�سطيني بدعم من االحتاد االأوروبي. والذي �ساهم ب�سكل 
البديلة  التجارة  ممرات  ح�ل   قيمة  معل�مات  بت�فري  كبري 

للم�سدر وامل�ست�رد الفل�سطيني.
ترويج  ه�  الثانية  للمرحلة  االأ�سا�سي  الهدف  فان  وبذلك 

ذات  الفل�سطينية  للتجارة  البديلة  املمرات  هذه  ا�ستخدام 
الكفاءة العالية عرب الدول العربية املجاورة وبالتايل حت�سني 
التكاليف  وتخفي�ص  اخلارجية  االأ�س�اق  اإلى  ال��س�ل  فر�ص 
امل�انئ  ا�ستخدام  الناجت  عن  الكبري  التاأخري  العالية وجتنب 
اإعداد   على  العمل  �سيتم  ال�سدد  هذا  ويف  االإ�سرائيلية. 
درا�سات معمقة لهذه املمرات البديلة عرب ج�سر امللك ح�سني 
ومعرب رفح "يف حال مت فتح هذا املعرب خالل فرتة امل�سروع". 
اإن�ساء  خالل  من  امل�سروع  اأهداف  حتقيق  على  العمل  �سيتم 
امل�ؤ�س�سات  من  تتاألف  والتي  العالقة  اأ�سحاب  لكافة  �سبكة 
املحلية والدولية والقطاعني العام واخلا�ص يف فل�سطني. من 
بتقييم  تعنى  درا�سة  اإعداد  هي  امل�سروع  هذا  اأهم خمرجات 
عملية  يف  االأ�سا�سيني  واملهتمني  واالأ�س�اق  املنتجات  اأهم 
الت�سدير. كما �سيتم اإ�سدار م�س�دة مقارنة فعالة بني امل�انئ 
وال�قت  التكلفة  معايري  وفق  االإ�سرائيلية  وامل�انئ  االأردنية 
االإطار  هذا  يف  الفل�سطينية  التجارة  ت�اجهها  التي  والعقبات 
وامل�ا�سفات  املطل�بة  للم�ستندات  قائمة  ت�فري  اإلى  االإ�سافة 

واملقايي�ص لالأ�س�اق املحددة.
اإلى ذلك �سيتم اإعداد ورقة م�قف ح�ل املتطلبات  باالإ�سافة 
الل�ج�ستية الالزم ت�فرها يف ج�سر امللك ح�سني مبا يف ذلك 
العمل على تط�ير اآلية مرور احلاويات واعتمادها والتعديالت 
املطل�بة على االإجراءات املعم�ل بها على ج�سر امللك ح�سني 
العمل  يتم  �س�ف  ذلك  اإلى جانب  التجارة.  ي�سهل حركة  مبا 
منطقة  يف  بري  ميناء  اإن�ساء  ب�ساأن  م�قف  ورقة  اإعداد  على 
اأريحا واالأغ�ار يعمل على ت�فري كافة م�ستلزمات التجارة عرب 

ج�سر امللك ح�سني. كما �سي�سمل امل�سروع العديد من الن�ساطات 
حل�سد التاأييد لت�سهيل التجارة عرب ج�سر امللك ح�سني.

الوطنية  ال�صرتاتيجية  اإعداد  مبادرة  ثانيًا: 
الفل�صطينية للت�صدير

الفل�سطينية  ال�طنية  اال�سرتاتيجية  اإعداد  م�سروع  يعترب 
اإلى  للت�سدير من اإحدى املبادرات اال�سرتاتيجية التي ت�سعى 
حتقيق اأعلى م�ست�يات امل�ساهمة من قبل القطاع اخلا�ص يف 
الدول   يف  خا�سة  واالجتماعية،   االقت�سادية  التنمية  عملية 
وتنفيذ  ل�سياغة   انتقالية  مبرحلة  اقت�سادها  مير  التي 
ال�طنية  اال�سرتاتيجية  اإن  ال�سادرات.  تنمية  ا�سرتاتيجيات 
القدرة  لتعزيز  الطريق  خريطة  مبثابة  تعترب  للت�سدير 

التناف�سية للت�سدير وتط�ير قدراتها الت�سديرية املحتملة. 
اإعداد اال�سرتاتيجية ب�سراكة كاملة ما بني   �سيتم العمل على 
)بال  الفل�سطيني  التجارة  ومركز  ال�طني  االقت�ساد  وزارة 
الفنيني  "اخلرباء   )ITC( العاملي  التجارة  ومركز  تريد( 
تف�سيلية  خطة  ت�سميم  على  العمل  �سيتم  كما  للم�سروع". 
�سن�ات،  خم�ص  ملدة  للت�سدير  ال�طنية  لال�سرتاتيجية 
ومب�ساركة جميع االأطراف ذات العالقة من القطاعني العام 

واخلا�ص واملجتمع املدين.
ت�ساعد  للت�سدير �س�ف  ال�طنية  اإن خمرجات اال�سرتاتيجية 
احلك�مة على حتديد املعيقات الرئي�سية التي تقف يف طريق 
الفر�ص  وحتديد  للت�سدير  التناف�سية  القدرة  تط�ير  عملية 
حتديد  �سيتم  كذلك  الت�سديري.  االأداء  لتعزيز  املتاحة 

القادرة  الت�سديرية  القدرات  االأول�ية وذات  القطاعات ذات 
ن�سبة  من  وبالتايل احلد  االقت�ساد  تط�ير  امل�ساهمة يف  على 
حتديد  اإلى  باالإ�سافة  الدولة.  عائدات  وزيادة  البطالة 
القطاعات  دعم  من  متكن  التي  واالحتياجات  االأول�يات 
االقت�سادية  وتعمل على خلق بيئة عمل تناف�سية. �س�ف تعمل 
خريطة  و�سع   على  للت�سدير  ال�طنية  اال�سرتاتيجية  اأي�سا 
تف�سيلية ل�سبكة دعم التجارة ال�طنية وتعزيز ال�سراكة ما بني  
م�ؤ�س�سات القطاع العام و اخلا�ص واالكادمييا املهتمة بتعزيز 
وزيادة القدرة التناف�سية الت�سديرية للقطاع اخلا�ص وكذلك 
والتي  العالقة  ذات  اجلهات  لكافة  املحلية  القدرات  بناء  
وتط�ير  وتعديل  مراجعة  على   با�ستمرار  العمل  من  متكنها 

االإ�سرتاتيجية ال�طنية للت�سدير.

ثالثا- م�صر�ع التجارة باخلدمات 
ال�اعدة  االقت�سادية  القطاعات  من  اخلدمات  قطاع  يعترب 
اأو  املحلي  ال�سعيد  على  �س�اًء  الفل�سطيني،  االقت�ساد  يف 
اإال  والدويل.  االإقليمي  ال�سعيد  على  التجارة  تن�يع  �سياق  يف 
والقي�د  الع�ائق  من  العديد  حاليًا  ي�اجه  القطاع    هذا  اأن 
ب�سعف  املتعلقة  تلك  اأو  االإ�سرائيلي،  اجلانب  يفر�سها  كالتي 
ال�عي  قلة  اإلى  اإ�سافة  اخلدمات،  لقطاع  املمثلة  امل�ؤ�س�سات 
القطاع،  ف�سال عن  تنظم عمل هذا  التي  الدولية  بالق�انني 
للخدمات  عامة  فل�سطينية  ا�سرتاتيجية  �سيا�سة  وج�د  عدم 

والتجارة الدولية باخلدمات. 
قدرات  بناء  دعم  اإطار  يف  اأولى  كخط�ة  امل�سروع  هذا  ياأتي 
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باخلدمات  التجارة  قطاع  لتط�ير  واخلا�ص  العام  القطاعني 
ال�طني  االقت�ساد  وزارة  بني  ما  بال�سراكة  تنفيذه  و�سيتم 
ومركز التجارة الفل�سطيني بهدف تعزيز دور القطاعني العام 
واخلا�ص  يف احل�ار وو�سع اإطار للتجارة باخلدمات، كذلك 
التحديات  مع  للتعامل  الفل�سطينيني  امل�س�ؤولني  قدرة  تعزيز 
وعلى  باخلدمات،  بالتجارة  املتعلقة  ال�سيا�سات  ت�اجه  التي 
للمفاو�سات  املخت�سني  املفاو�سني  لتهيئة  اخل�س��ص  وجه 

الثنائية واالإقليمية واملفاو�سات التجارية املتعددةاالأطراف. 
ب�ساأن  و اال�ست�ساريني املحليني  كذلك تط�ير قدرات اخلرباء 
بتقييم  املتعلقة  البح�ث  يف  واإ�سراكهم  اخلدمات،  جتارة 
القطاعات ذات االإمكانات االقت�سادية. باالإ�سافة اإلى تعزيز 
دور القطاع اخلا�ص يف فهم االآثار الناجمة عن حترير التجارة 
عام  ب�سكل  الفل�سطيني  اخلدمات  قطاع  عن  باخلدمات 
القدرات  تط�ير  واأخريا   ب�سكل خا�ص.  الفرعية  والقطاعات 
امل�سروع  �سيعمل  كما  اخلدمات.  لقطاع  الرتويجية  التجارية 
على ان�ساء وحدتني تخت�ص يف تط�ير التجارة باخلدمات وهما 
االقت�ساد  وزارة  يف  باخلدمات  للتجارة  العام  القطاع  وحدة 
ال�طني ووحدة القطاع اخلا�ص يف مركز التجارة الفل�سطيني 

تريد. – بال 
اإن هذا امل�سروع �سيعمل اأي�سا على  دعم اإن�ساء ائتالف لقطاع 
اخلدمات ميثل معظم القطاعات التي متثل  قطاع اخلدمات يف 
فل�سطني ودعم الت�جهات اال�سرتاتيجية لل�سلطة الفل�سطينية 
االإقليميني  ال�سركاء  مع  امل�ستقبل  يف  املفاو�سات  يخ�ص  فيما 
)ي�روميد( وال�سركاء الدوليني على جميع امل�ست�يات )الثنائية 

من  جمم�عة  من  وت�جيه  بدعم  وذلك  االأطراف(  واملتعددة 
اخلرباء الدوليني.

بدعم  الفل�صطينية  املنتجات  تر�يج   .3
للتنمية  ال�صالمي  البنك  من  �متويل 
2012 بقيمة 470000 د�لر امريكي
يهدف الى تط�ير العالقات التجارية على املدى البعيد وترويج 
املنتجات الفل�سطينية دوليا وذلك من خالل تنظيم امل�ساركة 
فى املعار�ص الدولية ، بعثات ولقاءات جتارية  وتط�ير امل�اد 

الدعائية . 
كما �سعى الى اعادة ت�سغيل م�سانع وم�ساغل االثاث واملالب�ص 
يف قطاع غزة  والتي من �سانها ان تعمل على ت�سغيل واعادة 
ال�سادرات  فر�ص  زيادة  و  القطاع  عمال  من  عدد  ت�سغيل 

الفل�سطينية لهذه القطاعات.
الن�ساطات التي مت تنفيذها من خالل امل�سروع :

ثنائية  اعمال  �لقاءات  جتارية  بعثات  ا�ل: 
لقطاعي الأثاث �املالب�س:

• يف 	 عمل  لقاء  املتحدة،   العربية  االمارات  يف  عمل  لقاء 
االردن،  لقاء عمل يف �سلطنة عمان 

ثانيا: عقد 4 د�رات تدريبية يف جمال:
• املفاو�سات 	 الدويل،   الت�س�يق  الت�سدير،  ا�سرتاتيجيات 

التجارية، ا�سرتاتيجيات الت�سعري 

املحلية  املعار�س  يف  امل�صاركة  تنظيم  ثالثًا: 
�الد�لية:  

للمنتجات  والدولية  املحلية  املعار�ص  يف  امل�ساركة  تهدف 
الفل�سطينية الى ايجاد فر�ص ت�س�يقية للمنتج ال�طني وزيادة 
ا�س�اق  ودخ�ل  اكت�ساف  الى  باالإ�سافة  الت�س�يقية  ح�سته 

جديدة .
املعار�ص التي �سيتم تنظيمها:

11 معار�س حملية:.
• معر�ص البناء الفل�سطيني، معر�ص االثاث املحلي.	

21 معار�س د�لية:.
 Saudi معر�ص  دبي،  يف   GULF FOOD معر�ص 
احلالل  دبي،  يف  الكبار  اخلم�سة  ال�سع�دية،  يف   Stone
املاليزي يف ماليزيا، االثاث )البيت املثايل(، معر�ص اجلزائر 
الدويل يف اجلزائر، معر�ص املنتجات الفل�سطينية – �سلطنة 

عمان. هذا باالإ�سافة الى اجندة التجارة الفل�سطينية. 

الثنائية  العمال  لقاءات  م�صر�ع   .4
من  بتمويل  الفل�صطينية  الملانية 
الد�يل  للتعا�ن  الملانية  الوكالة 
الف   114103 بقيمة   2012-2011

د�لر امريكي 
االقت�سادية  العالقات  تق�ية  الى  امل�سروع  هذا  يهدف 
العالقات  واقامة  والت�سبيك  االملانية،  الفل�سطينية  والتجارية 

البلدين،  يف  اخلا�ص  القطاع  �سركات  بني  الثنائية  التجارية 
كما يهدف الى زيادة حجم التبادل التجاري وترويج التجارة 

بني البلدين.

م�صر�ع تطوير ال�صادرات الفل�صطينية   .5
�امل����م����ول م���ن ال���وك���ال���ة ال��ك��ن��دي��ة 
 2015-2011 ال��د�ل��ي��ة  للتنمية 
اأمريكي د�لر   5،512،682 بقيمة 
التجارة  مركز  تزويد  ا�ستمرارية  �سمان  على  امل�سروع  يركز 
الفل�سطيني  للخدمات التجارية الن�عية وذات الكفاءة العالية  
املت��سطة  الفل�سطينية  ال�سركات  احتياجات  تلبي  والتي 
وال�سغرية واملتناهية ال�سغر ومتكنها من الت�سدير بنجاح ، 
�سيتم تقدمي م�ساعدة هادفة ملركز  امل�سروع  ومن خالل هذا 
برنامج  من  كل  خالل  من  تريد  – بال  الفل�سطيني  التجارة 
االأمم املتحدة االإمنائي ومركز التجارة الدولية لتعزيز قدرات 
للقطاع  اخلدمات  هذه  تقدمي  من  يتمكن  حتى  تريد،  بال 

اخلا�ص الفل�سطيني مبا يتما�سى مع املمار�سات العاملية .
اخلا�ص  القطاع  �سركات  ت�سبح  امل�سروع  هذا  نهاية  يف 
امل�ستهدفة قادرة على الت�سدير وال��س�ل الى اأ�س�اق جديدة 
اما   ، ال�س�قية  زيادة �سادراتها وكذلك ح�ستها  وقادرة على 
وا�ستمرارية  قدرة  اأكرث  م�ؤ�س�سة  في�سبح  تريد  لبال  بالن�سبة 
الفل�سطينية  ال�سركات  خدمة  وبالتايل  التجارة  لرتويج 

املت��سطة وال�سغرية واملتناهية ال�سغر.
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هدف امل�صر�ع: زيادة فر�ص العمل والدخل يف ال�سفة الغربية من خالل تط�ير وت��سيع نطاق االأ�س�اق.
النتائج: 

تعزيز وتط�ير الن�عية والكمية  للخدمات التجارية الداعمة امل�ستدامة ذات العالقة ،وكذلك املعل�مات التجارية التي يتم . 1
تزويدها من خالل مركز التجارة الفل�سطيني وامل�ؤ�س�سات ال�سريكة للمركز من القطاعني العام واخلا�ص ،لل�سركات مت��سطة 

و�سغرية ومتناهية ال�سغر مع اإمكانية الت�سدير .
زيادة جاهزية �سركات القطاع اخلا�ص مت��سطة و�سغرية ومتناهية ال�سغر لتحديد االأ�س�اق املحتملة واملناف�سة فيها. 2

العالقة مع ال�صركاء 
 يحر�ص مركز التجارة الفل�سطيني علي التن�سيق  مع كافة م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص ذات العالقة وذلك اليجاد �سبل التعاون 
فى تنفيذ الربامج املختلفة مبا يخدم القطاع اخلا�ص ب�سكل متكامل واالبتعاد عن التكرار والتناف�سية ما بني م�ؤ�س�سات القطاع 
التجارية فى خمتلف  الغرف  بالتعاون مع  ولللقاءات  ال�ر�سات  العديد من   وتنظيم  بعقد  املركز  قام  االطار  اخلا�ص. ويف هذا 

املحافظات باال�سافة الى االحتادات التخ�س�سية.



4243

من�صورات �مطبوعات

Al-Watanieh Towers Bldg.
5th floor, Al-Bireh
P.O.Box 883, Ramallah, Palestine

Tel: +970 2 240 8383
Fax: +970 2 240 8370

www.paltrade.org
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مركز التجارة الفل�صطيني  )بال تريد(
البيانات املالية
لل�سنة املنتهية يف 31 كان�ن اأول 2012

مع تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل
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التقرير حول البيانات املالية
لق���د قمنا بتدقي���ق البيانات املالية املرفقة ملرك���ز التجارة الفل�سطيني 
)فيم���ا يل���ي “بال تري���د”( امل�ؤلفة م���ن بيان املركز امل���ايل كما يف 31 
كان����ن اأول 2012 وبي���ان الن�ساط���ات والتغ���ري يف �س���ايف امل�ج����دات 
وبيان التدفقات النقدي���ة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�ص عن 

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة ومالحظات اي�ساحية اأخرى.

م�صوؤ�لية الإدارة عن البيانات املالية
اإن االإدارة ه���ي امل�س�ؤول���ة عن االعداد والعر�ص الع���ادل لهذه البيانات 
املالية وفقا للمعايري الدولي���ة للتقارير املالية. تت�سمن هذه امل�س�ؤولية: 
ت�سمي���م وتطبيق وحفظ نظام رقابة داخل���ي ذي �سلة باإعداد وعر�ص 
البيان���ات املالية ب�س����رة عادلة خالية من االأخط���اء اجل�هرية، �س�اء 
تل���ك الناجتة ع���ن احتيال اأو خط���اأ، وكذلك انتقاء وتطبي���ق �سيا�سات 
حما�سبي���ة مالئم���ة، واإج���راء تقدي���رات حما�سبي���ة تك����ن معق�لة يف 

الظروف الراهنة.

م�صوؤ�لية مدقق احل�صابات
اإن م�س�ؤوليتن���ا هي اإبداء الراأي ح����ل هذه البيانات املالية ا�ستنادا اإلى 
التدقي���ق ال���ذي قمنا به. لق���د اأجرينا تدقيق���ا وفقا للمعاي���ري الدولية 

الراأي
براأين���ا اإن البيان���ات املالي���ة املرفق���ة تظهر ب�س����رة عادل���ة من كافة 
الن�احي اجل�هرية املركز املايل لبال تريد كما يف 31 كان�ن اأول 2012 
ونتائج ن�ساطاته وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقا 

للمعايري الدولية للتقارير املالية.

للتدقي���ق وتتطلب ه���ذه املعايري منا االلتزام يف متطلب���ات اآداب املهنة 
وتخطي���ط وتاأدية التقديق لل��س�ل اإلى تاأكيد معق�ل ح�ل ما اإذا كانت 

البيانات املالية خالية من اأية اأخطاء ج�هرية.

يت�سم���ن التدقي���ق القيام باإج���راءات للح�س����ل على اإثبات���ات تدقيق 
بخ�س�����ص املبال���غ واالإي�ساح���ات يف البيانات املالي���ة. اإن اختيار تلك 
االإجراءات ي�ستند اإلى تقييم املدقق، مبا يف ذلك تقييم خماطر وج�د 
اأخط���اء ج�هري���ة يف البيانات املالي���ة، �س�اء كانت ناجت���ة عن اإحتيال 
اأو خط���اأ، ويف تقيي���م املخاطر، ياأخ���ذ املدقق باالإعتبار نظ���ام الرقابة 
الداخلي ذي ال�سلة باالإعداد والعر�ص العادل للبيانات املالية من قبل 
ب���ال تريد بهدف ت�سميم اإج���راءات تدقيق مالئمة للظروف الراهنة، 
ولي�ص بهدف اإبداء الراأي ح�ل فعالية نظام الرقابة الداخلي بال تريد. 
كما يت�سم���ن التدقيق تقييم مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة 
ومعق�لي���ة التقديرات املجراة من قب���ل االإدراة، وكذلك تقييم العر�ص 

العام للبيانات املالية.

يف اعتقادن���ا اإن االإثبات���ات التي ح�سلنا عليها من ج���راء التدقيق هي 
كافية ومالئمة لت�فري االأ�سا�ص الإبداء راأينا.

تقرير مدقق احل�صابات امل�صتقل
اإىل اأع�صاء جمل�س اإدارة 
مركز التجارة الفل�صطيني

اأمور اأخرى
لق���د مت  تدقيق البيانات املالية كم���ا يف 31 كان�ن االأول 2011 من قبل 
مدق���ق ح�ساب���ات اآخر والذي اأ�س���در تقريره بتاري���خ 24 ني�سان 2012 

واأبدى راأي غري متحفظ على تلك البيانات.

براي�س ��تر ها��س كوبرز
رام اهلل: 9 حزيران 2013
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بيان املركز املايل )جميع املبالغ بالد�لر المريكي(
20122011اإي�صاح

املوجودات
املوجودات غري املتدا�لة

260،503217،270)4(ممتلكات �معدات، بال�صايف
260،503217،270

املوجودات املتدا�لة
1،01241،051)5(ذمم مدينة، بال�صايف

41،69231،410)6(منح وتربعات م�ستحقة القب�ص
50،50921،200)7(م�ساريف مدف�عة مقدما وم�ج�دات متداولة اأخرى

768،2931،072،708)8(النقد واأ�سباه النقد
861،5061،166،369جمموع املوجودات املتدا�لة

1،122،0091،383،639جمموع املوجودات
�صايف املوجودات �املطلوبات

�صايف املوجودات
843،3221،041،301)9(�سايف امل�ج�دات مقيدة االإ�ستعمال م�ؤقتًا

)502،261()366،448(�سايف امل�ج�دات غري مقيدة اال�ستعمال
476،874539،040جمموع �صايف املوجودات

املطلوبات
املطلوبات غري املتدا�لة

198،325192،995)10(خم�س�ص مكافاأة نهاية اخلدمة
198،325192،995جمموع املطلوبات غري املتدا�لة

املطلوبات املتدا�لة 
291،116306،825ذمم دائنة

155،694331،279)11(امل�ستحقات ومطل�بات متداولة اأخرى
13،500-ايرادات غري مكت�سبة

446،810651،604جمموع املطلوبات املتدا�لة
645،135844،599جمموع املطلوبات 

1،122،0091،383،639جمموع �صايف املوجودات �املطلوبات
•  االإي�ساحات للبيانات املالية املبينة من اي�ساح )1 اإلى 17( مع مرفق )I( للبيانات املالية ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ منها.	

•  مت امل�افق���ة عل���ى ا�س���دار البيان���ات املالية على ال�سفحات من )3 اإلى 16( م���ع مرفق )I( من قبل اإدارة بال تريد بتاري���خ 4 حزيران 2013، وقد مت 	
الت�قيع بالنيابة عنهم.

بيان الن�صاطات � التغيري يف �صايف املوجودات )جميع املبالغ بالد�لر المريكي(
20122011

املوجودات غري اإي�صاح
مقيدة ال�صتعمال

املوجودات مقيدة 
الإ�صتعمال ب�صكل موؤقت

اإجمايل 
املوجودات

اإجمايل 
املوجودات

اليرادات
1،945،1201،945،1202،070،654-)9(منح وتربعات
77،51964،500-77،519ر�س�م ع�س�ية

358،613351،104-358،613)12(ر�س�م خدمات وا�سرتاكات
22،500118،682-22،500)13(ايرادات خدمات مقدمة

166،80692،153-166،806)14(ايرادات اأخرى
-41،69241،692-املحّ�ل من منح وتربعات م�ستحقة

--)2،185،912(2،185،912�سايف امل�ج�دات املحررة من قي�د اال�ستعمال
--1،121)1،121(فروق عملة )م�ساريع(



5859

2،612،2502،697،093)197،979(2،810،229جمموع اليرادات
امل�صاريف 

2،075،8031،487،605-2،075،803)17(م�ساريف امل�ساريع
529،205315،459-529،205)17(امل�ساريف العم�مية واالإدارية

69،40829،158-69،408)17(م�ساريف اال�ستهالك
2،674،4161،832،222-2،674،416جمموع امل�صاريف

864،871)62،166()197،979(135،813الزيادة )العجز( يف �صايف املوجودات لل�صنة
)325،831(1،041،301539،040)502،261(�صايف املوجودات، بداية ال�صنة
843،322476،874539،040)366،448(�صايف املوجودات، نهاية ال�صنة

بيان التدفقات النقدية )جميع املبالغ بالد�لر المريكي(
20122011

التدفقات النقدية من الأن�صطة الت�صغيلية
877،046)62،166(التغري يف �سايف امل�ج�دات لل�سنة

تعديالت:
69،40829،158ا�ستهالكات

86،48944،887�سايف املخ�س�سات ملكافاأة نهاية اخلدمة
-)4،540(�سطب من مكافاأة نهاية اخلدمة

تعديالت لت�صوية التغريات يف �صايف الأ�صول اإىل �صايف النقد املتوفر من الأن�صطة الت�صغيلية
)1،789()29،309(م�ساريف مدف�عة مقدما وم�ج�دات متداولة اأخرى

)31،410()10،282(منح وتربعات م�ستحقة القب�ص
40،03914،690ذمم مدينة 

االإي�ساحات للبيانات املالية املبينة من اي�ساح )1 اإلى 17( مع مرفق )I( للبيانات املالية ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ منها.

135،761)15،709(ذمم دائنة 
4،943)175،585(امل�ستحقات ومطل�بات متداولة اأخرى

13،500)13،500(ايرادات غري مكت�سبة
)127،049()76،619(مكافاأة نهاية اخلدمة املدف�عة

)491،281(-االإيرادات امل�ؤجلة
468،456)191،775(�صايف التدفقات النقدية الناجتة )امل�صتخدمة يف( عن الأن�صطة الت�صغيلية

التدفقات النقدية من الأن�صطة ال�صتثمارية
-)112،641(�سراء ممتلكات، اآالت ومعدات

-)112،640(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة الإ�صتثمارية
التدفقات النقدية من الأن�صطة التمويلية

)62(-بن�ك دائنة
)62(-�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة التمويلية

468،394)304،415(التغري يف النقد واأ�سباه النقد خالل ال�سنة
1،072،708604،314النقد واأ�سباه النقد، بداية ال�سنة

768،2931،072،708النقد �اأ�صباه النقد نهاية ال�صنة
االإي�ساحات للبيانات املالية املبينة من اي�ساح )1 اإلى 17( مع مرفق )I( للبيانات املالية ت�سكل جزءًا ال يتجزاأ منها.

الي�صاحات للبيانات املالية )جميع املبالغ بالد�لر المريكي(
اإي�صاح )1( عام 

مرك���ز التج���ارة الفل�سطيني - بال تري���د تاأ�س�ص يف عام 1998 كمنظمة غري ربحية الى تنمية التجارة الفل�سطيني���ة وامل�ساهمة كعن�سر فاعل لتحقيق تنمية 
م�ستدام���ة لالأقت�س���اد ال�طني وب�سفة امل�ؤ�س�سة ال�طنية لتنمي���ة التجارة وك�نه يحت�ي على قاعدة ع�س�ية ت�سم اأكرث من 260 �سركة فل�سطينية رائدة، فاإن 
ب���ال تري���د تعمل عل���ى تعزيز خلق بيئة تناف�سية وممكنة للعمل التجاري كما يلتزم بتح�سني التناف�ص التج���اري من خالل ترويج التجارة وبناء القدرات لدى 

�سركات القطاع اخلا�ص.
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اإي�صاح )2( اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية            
اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل ادارة بال تريد يف اإعداد هذه البيانات املالية م��سحة اأدناه. وقد طبقت هذه ال�سيا�سات لكافة ال�سن�ات املعرو�سة، 

با�ستثناء ما ورد عك�ص ذلك .

2.1 اأ�ص�س الإعداد
بداأ التكلفة التاريخية. يتم حت�سري البيانات املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية ووفقًا ملمِ

اإن حت�س���ري البيان���ات املالية وفقًا للمعاي���ري الدولية للتقارير املالية يتطلب ا�ستخدام بع����ص التقديرات املحا�سبية الهامة، وتتطل���ب هذه املعايري اأي�سا من 
االإدارة االجتهاد يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لبال تريد. ال ي�جد اأي تقديرات اأو اجتهادات لها تاأثري كبري على البيانات املالية.

2.2 التغريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية �الف�صاحات
اإن ال�سيا�سات املحا�سبية مطابقة لتلك التي مت ا�ستخدامها يف ال�سنة ال�سابقة، با�ستثناء ما ورد عك�ص ذلك.

تعديالت على املعايري الد�لية للتقارير املالية احلالية
معايري جديدة ومعدلة مت اعتمادها من قبل املركز. 1

مل ي�س���در جمل����ص معايري املحا�سبة الدولية اأية معايري اأو تف�سريات جديدة والتي تك�ن نافذة املفع�ل الأول مرة منذ بداية ال�سنة املالية اأو بعد 1 كان�ن 
الثاين 2012 والتي يت�قع اأن يك�ن لها تاأثري ج�هري على البيانات املالية لبال تريد. 

اأ�س���در جمل����ص معايري املحا�سبة الدولية، املعايري والتف�سريات التي ال تزال غري نافذة املفع�ل ومل يتم تطبيقها بعد من قبل امل�ؤ�س�سة منذ بداية ال�سنة . 2
املالية 1 كان�ن الثاين 2012 وكانت كاالآتي :

مت تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم 19، »منافع امل�ظفني« يف حزيران 2011.

يتناول ت�سنيف وقيا�ص واإثبات االأ�س�ل واملطل�بات املالية. معيار املحا�سبة الدويل رقم 9 “االأدوات املالية”، 

2.3 ممتلكات �اآلت �معدات
تظه���ر املمتلكات واالآالت واملع���دات بالتكلفة التاريخية والتي ت�سمل �سعر ال�سراء اأو تكلفة االإن�ساء وكاف���ة امل�ساريف املبا�سرة ال�سرورية لت�سبح امل�ج�دات 

جاهزة لالإ�ستعمال، مطروحًا منها االإ�ستهالك املرتاكم.

يتم احت�ساب ور�سملة النفقات االأخرى الالحقة فقط عند زيادة املنافع االقت�سادية امل�ستقبلية املتعلقة باملمتلكات واالآالت واملعدات. و يتم ا�ستبعاد القيمة 
الدفرتية لالأجزاء التي مت ا�ستبدالها. يتم اإثبات جميع نفقات ال�سيانة والت�سليح االأخرى يف بيان الن�ساطات والتغريات يف �سايف امل�ج�دات خالل ال�سنة 

املالية التي ح�سلت فيها. 

يتم احت�ساب ا�ستهالك بن�د املمتلكات واالآالت واملعدات ح�سب طريقة الق�سط الثابت بناءا على العمر االإنتاجي املت�قع لهذه امل�ج�دات با�ستخدام االن�سب 
املئ�ية التالية:

%الأ�صل
15االأثاث

30معدات

20نظام االت�ساالت

14الكتب واملطب�عات

20ال�سيارات

يت���م درا�س���ة تدين القيمة الدفرتية للممتلكات واالآالت واملعدات عند وج�د اأحداث اأو تغريات م��س�عية يف الظروف ت�سري اإلى عدم ت�افر اإمكانية ا�سرتداد 
قيمتها الدفرتية. عند وج�د اأحد هذه االأدلة امل��س�عية وعندما تزيد القيمة الدفرتية عن القيمة املت�قع ا�سرتدادها، يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية للقيمة 

املت�قع ا�سرتدادها.

يت���م حتدي���د االأرباح واخل�سائر الناجتة عن اال�ستبعاد مبقارنة العائدات مع القيمة الدفرتية ويتم االعرتاف بها �سمن بيان الن�ساطات والتغريات يف �سايف 
امل�ج�دات.

2.4 الذمم املدينة 
تظه���ر الذم���م املدينة مبدئي���ا بالقيمة العادلة، وتقا����ص فيما بعد بالتكلفة املطف���اأة با�ستخدام طريقة الفائ���دة الفعلية، مطروحا منه���ا خم�س�ص الدي�ن 

امل�سك�ك يف حت�سيلها اإن وجد.

2.5 خم�ص�س الديون امل�صكوك يف حت�صيلها 
بال تريد تق�م باحت�ساب خم�س�ص الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها يف قيمة الذمم املدينة التجارية بناًء على تقديرات االإدارة بعد درا�سة كل حالة على حدة.

2.6 املنح �التربعات امل�صتحقة
ب���ال تري���د تق�م بت�سجيل كافة مبال���غ امل�سروفات التي تتجاوز التربعات التي تلقتها كم�ساهمات م�ستحقة وتق����م بت�س�ية هذه امل�ستحقات مقابل املنح عند 

ا�ستالمها.

2.7 النقد �اأ�صباه النقد 
ي�سمل النقد واأ�سباه النقد على النقد لدى البن�ك والنقد يف ال�سندوق وال�دائع ق�سرية االأجل والتي ت�ستحق خالل �ستة اأ�سهر اأو اأقل.
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2.8 �صايف املوجودات
�سايف امل�ج�دات يف بال تريد والتغريات التي تطراأ عليها وت�سنف على النح� التايل:

• �سايف امل�ج�دات غري املقيدة: �سايف امل�ج�دات التي ت�ستخدمها بال تريد والتي ال تخ�سع للقي�د املفرو�سة من اجلهات املانحة.	

• �سايف امل�ج�دات املقيدة م�ؤقتا: �سايف امل�ج�دات امل�ستخدمة التي تك�ن خا�سعة للقي�د املفرو�سة من اجلهات املانحة، والتي حترر من القي�د اما 	
مبرور الزمن او بتحقق ال�شروط املطلوبة من فبل اجلهات املانحة.

2.9 خم�ص�س تعوي�س نهاية اخلدمة 
يتم احت�ساب خم�س�ص تع�ي�ص نهاية اخلدمة اخلا�ص مب�ظفي املركز ا�ستنادا لقان�ن العمل الفل�سطيني املعم�ل به. 

2.10 امل�صتحقات �مطلوبات متدا�لة اأخرى
يت���م ت�سجي���ل امل�ستحقات ومطل�بات متداولة اأخرى للمبالغ امل�ستحقة الدفع يف امل�ستقبل مقابل ال�سلع واخلدمات امل�ستلمة، �س�اء �سدرت بها ف�اتري من قبل 

امل�ردين اأو ال.

2.11 حتقق الإيراد
ت�سج���ل جمي���ع املن���ح والتربعات ويعرتف بها يف العام الذي ي�ستلم بها ه���ذه امل�ساهمات ال�اردة، ويجب اأن تقا�ص بالقيم���ة العادلة وتعك�ص كزيادة يف �سايف 
االأ�س����ل. وم���ع ذلك، ال يج�ز ت�سجيل امل�ساهمات الغ���ري امل�سروطة يف ال�سجالت ما مل يتم ا�ستالمها نقدا، حيث حينها ي��س���ع اي�ساح على البيانات املالية 
ي�س���ري اإل���ى احتمالي���ة حت�سيلها يف امل�ستقبل ملثل هذه املبال���غ. يجب على بال تريد االإبالغ عن الهدايا النقدية واالأ�س����ل االأخرى كمنح مقيدة اإذا وردت مع 
اال�شرتاطات املانحة التي حتد من ا�شتخدام االأ�شول املمنوحة، اأو اإذا مت ت�شنيفها على اأنها منح لفرتات مقبلة. عند انتهاء �شالحية ال�شروط ، اأي عندما 
ينته���ي وق���ت التقييد اأوعندما يت���م اإجناز الغر�ص من التقييد، يجب اإعادة ت�سنيف �سايف امل�ج�دات املقي���دة م�ؤقتا على اأنها �سايف امل�ج�دات غري مقيدة 

وت�سجل يف بيان االأن�سطة كاأ�س�ل حمررة من القي�د.

2.12 ت�صجيل امل�صاريف
يتم ت�سجيل امل�ساريف عند حدوثها اعتمادا على مبداأ اال�ستحقاق.

2.13 اأ�صلوب توزيع امل�صاريف
تق�م بال تريد بت�زيع الرواتب وامل�ساريف الت�سغيلية االأخرى على امل�ساريع وفقا للن�سب املعتمدة �سلفا من قبل اجلهة املانحة.

2.14 �صريبة الدخل
بال تريد م�ؤ�س�سة غريربحية؛ وبناًء على ذلك، فهي ال تخ�سع ل�سريبة الدخل. 

2.15 ترجمة العمالت الأجنبية
)اأ( عملة الإف�صاح

يتم قيا�ص البن�د املدرجة يف البيانات املالية با�ستخدام عملة االقت�سادية الرئي�سية التي تعمل بها بال تريد وهي الدوالر االأمريكي حيث يتم عر�ص البيانات 
املالية بهذه العملة.

)ب( املعامالت �الأر�صدة
اإن البيان���ات املالي���ة املرفقة تظهر بالدوالر االأمريكي ويتم حت�يل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبي���ة اإلى الدوالر االأمريكي با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف 
ال�سائدة بتاريخ كل معاملة. كما يتم اإعادة تقييم امل�ج�دات واملطل�بات بالعمالت االأجنبية ايل األدوالر االأمريكي با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ 

البيانات املالية ويتم قيد اي فروقات يف بيان الن�ساطات والتغري يف �سايف امل�ج�دات.

فيما يلي اأ�سعار �سرف العمالت الرئي�سية التي يتعامل بها امل�ؤ�س�سة مقابل الدوالر االأمريكي كما يف 31 كان�ن اأول 2012 و2011 على الت�ايل:

20122011
3.8283.800ال�سيكل االإ�سرائيلي

7670.7700.العملة االأوروبية امل�حدة )الي�رو(
7090.7090.الدينار االأردين

اإي�صاح )3( اإدارة املخاطر 
3.1 خماطر الئتمان 

ت�اجه بال تريد خماطر ائتمان والتي تتمثل يف عدم قدرة الغري على ت�سديد التزاماتهم للم�ؤ�س�سة. وفيما يلي قائمة من االأ�س�ل املالية، مع حتليل هذه املخاطر من خالل ن�عية االئتمان هي كما يلي:

القيمة الدفرتية 2011 القيمة الدفرتية 2012 البند
1،072،708 768،293 النقد واأ�سباه النقد

31،410 41،692 منح وتريعات م�ستحة القب�ص

 بال تريد لديها مبلغ  768،293دوالراالأمريكي نقد لدى البن�ك املحلية امل�زعة يف رام اهلل غزة.

بال تريد لديها مبلغ 41،692 دوالر االأمريكي م�شاهمات م�شتحقة من اجلهات املانحة، والتي �شتدفع هذه املبالغ عند ا�شتحقاقها ح�شب �شروط االتفاقية.
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3.2 خماطر ال�صيولة
تتمثل يف عدم قدرة بال تريد على ال�فاء بالتزاماته املالية، وتقدر االإدارة املبلغ الذي �سيتم دفعه نقدًا مبلغ 147،181 دوالر اأمريكي من االلتزامات احلالية 

اعتبارا من 31 كان�ن االأول 2012 يف غ�س�ن �ستة اأ�سهر من ذلك التاريخ.

الوقت املتوقع ل�صتخدام التدفقات النقدية
7-12 �سهر0-6 اأ�سهرالقيمة الدفرتيةالبند 

52،34416،18036،164رواتب م�ستحقة
28،13517،53510،600�سرائب م�ستحقة

291،116113،466177،650ذمم دائنة

3.3 خماطر ال�صوق 
تتمث���ل ه���ذة املخاطر وب�سكل رئي�سي من خماط���ر التغري يف القيمة العادلة اأو القيم���ة امل�ستقبلية للتدفقات النقدية لالأدوات املالي���ة نتيجة التغري يف اأ�سعار 

ال�س�ق.

من اهم خماطرال�س�ق التي تتعر�ص لها بال تريد هي خماطر اأ�سعار ال�سرف والتي تعرف على انها املخاطرالناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للتدفقات 
النقدي���ة امل�ستقبلي���ة ل���الأدوات املالية نتيجة التغري يف اأ�سعار �سرف العمالت. العمالت الرئي�سية التي تتعامل بها ب���ال تريد هي ال�سيكل االإ�سرائيلي والي�رو 
والدين���اراالأردين. نت���ج ع���ن التقلبات يف اأ�سعار ال�سرف ال���ى خ�سائر بقيمة 23،784 دوالر امريك���ي خالل ال�سنة املالية املنتهي���ة يف 31 كان�ن االأول 2012 

)وارباح بقيمة 6،005 دوالر اأمريكي خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 كان�ن االأول 2011(

اي�صاح )4( ممتلكات �معدات، بال�صايف
تفا�صيل البند: 

نظام معداتالأثاثالأرا�صي
الت�صالت

الكتب 
املجموعال�صيارات�املطبوعات

696،633-122،085129،932367،77837،90838،930الر�سيد كما يف1  كان�ن ثاين 2011
-------االإ�سافات 

-------االإ�ستبعادات
696،633-122،085129،932367،77837،90838،930الر�سيد كما يف 31 كان�ن اأول 2011

االإ�ستهالك املرتاكم
450،205-110،186317،31817،1705،531-الر�سيد كما يف 1 كان�ن ثاين 2011

29،158-6،43012،0765،2025،450-االإ�سافات
-------االإ�ستبعادات

479،363-116،616329،39422،37210،981- الر�سيد كما يف 31 كان�ن اأول 2011
217،270-122،08513،31638،38415،53627،949القيمة الدفرتية كما يف 31 كان�ن اأول 2011

التكلفة
696،633-122،085129،932367،77837،90838،930الر�سيد كما يف 1 كان�ن ثاين 2012

29،000112،641-22،73856،6394،264-االإ�سافات 
-------االإ�ستبعادات

122،085152،670424،41742،17238،93029،000809،274الر�سيد كما يف 31 كان�ن اأول 2012
االإ�ستهالك املرتاكم

479،363-116،616329،39422،37210،981-الر�سيد كما يف 1 كان�ن ثاين 2012
8،84044،7725،6755،4654،65669،408-االإ�سافات

-------االإ�ستبعادات
125،456374،16628،04716،4464،656548،771-الر�سيد كما يف 31 كان�ن اأول 2012

122،08527،21450،25114،12522،48424،344260،503القيمة الدفرتية كما يف 31 كان�ن اأول 2012

اي�صاح )5( ذمم مدينة، بال�صايف 
تفا�صيل البند:

20122011
6،6975،520ذمم مدينة

17،16517،165الر�س�م الع�س�ية امل�ستحقة
60،54470،854ع�ائد ر�س�م امل�ساركة

700700م�ستحقات الداعم



6667

85،10694،239
)53،188()84،094(يطرح منه: خم�س�ص الدي�ن امل�سك�ك يف حت�سيلها )املالحظة 5.1(

1،01241،051
5.1 احلركات على خم�ص�س الديون امل�صكوك بتح�صيلها

تفا�صيل البند:

20122011
)28،188()53،188(الر�سيد بداية ال�سنة

)25،000()30،906(ا�سافات خالل ال�سنة
)53،188()84،094(الر�سيد نهاية ال�سنة

اإي�صاح )6( منح �تربعات م�صتحقة القب�س 
تفا�صيل البند:

20122011

 Chemonics - ICI33،704-
 Islamic Development Bank (IDB)7،98831،410

41،69231،410

اإي�صاح )7( م�صاريف مدفوعة مقدما �موجودات متدا�لة اأخرى 
تفا�صيل البند:

20122011
6،8206،820مدف�عات للم�ظفني

-8،224م�ساريف ال�سفر املدف�عة مقدما
23،5179،213م�ساريف االأن�سطة املدف�عة مقدما 

5،5545،167ايجار املكتب مدف�ع مقدما

بلغ���ت قيم���ة املمتلكات واملعدات امل�ستهلكة بالكامل التي مازالت ت�ستخدم يف عملي���ات امل�ؤ�س�سة مبلغ 73،760 دوالر امريكي و 72،386 دوالر امريكي كما يف 
31 كان�ن االول 2012 و2011، على الت�ايل. 

-6،394�سيكات بر�سم التح�سيل
50،50921،200

اإي�صاح )8( النقد �اأ�صباه النقد 
تفا�صيل البند:

20122011
3191،842النقد يف ال�سندوق
767،9741،070،866النقد لدى البن�ك

768،2931،072،708
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اإي�صاح )9(  �صايف املوجودات مقيدة ال�صتعمال موؤقتًا
تفا�صيل البند:

املحرر من القيودال�صافات خالل العامامللغيالر�صيد الفتتاحيا�صم املمول
نقل من الإيرادات الأخرى 

�امل�صاهمة يف تغطية 
التكاليف الدارية

م�صاهمة عينية
املحول اىل املنح جمموع املحرر من القيود

الر�صيد النهائيفرق عملة�التربعات امل�صتحقة

AFD / West Bank Olive Oil107،068--16،094590-16،684-5590،439

PITA6،618--------6،618

 UNDP845،161-33،482303،46028،23533،482365،177-46513،512

 GIZ - B2B5،405-71،90575،22763،22-78،454-1،143-

 Norway77،049-65،729127،68715،692-143،379-601-

DAI - Compete Project--84،99651،903--51،903--33،093

DAI - Europe IFC--20،3729،621534-9،965-)40(10،366

EU--1،389،3091،040،97281،03077،7481،199،750-)4،461(185،098

EU - Peres Center--51،25548،9503،407-52،357-1،218116

Chemonics - ICI--1،43534،989150-35،13933،704-

Islamic Development Bank--163،979173،141--173،1417،9881،174-

Oxfam--62،65843،09916،864-59،963-1،3854،080

1،945،1201،925،143149،539111،2302،185،91241،6921،121843،322-1،041،301املجموع
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اإي�صاح )10( خم�ص�س مكافاأة نهاية اخلدمة
تفا�صيل البند:

20122011
192،995275،157الر�سيد االفتتاحي

86،48944،887خم�س�ص ال�سنة
)127،049()81،159(مكافاأت م�ستحقة الدفع خالل ال�سنة )املالحظة 10.1(

198،325192،995

10.1مكافاأت م�صتحقة الدفع خالل ال�صنة
2012

)62،409(دفع للم�ظفني
)14،210(جمم�ع املبلغ املح�ل اإلى م�ستحقة امل�ظفني

)4،540(املخف�ص
)81،159(

اإي�صاح )11( امل�صتحقات �مطلوبات متدا�لة اأخرى
تفا�صيل البند:

20122011
13056،949م�ساريف م�ستحقة

52،344108،756رواتب م�ستحقة
28،13556،112�سرائب م�ستحقة

-9،200اأتعاب تدقيق
65،885109،462�سيكات اجلة

155،694331،279

اي�صاح )12( ر�صوم اخلدمات �ال�صرتاكات
تفا�صيل البند:

20122011
328،875275،771ر�س�م اال�سرتاك

1،4782،133ر�س�م م�ؤمترت
28،26073،200الرعايات

358،613351،104

اي�صاح )13( اإيرادات خدمات مقدمة
تفا�صيل البند:

20122011
11،000-االغاثة الزراعية

Chemonics International18،67528،314
Fleifel Trading & Knit Manufacturing Co.-2،500
Peres Center for Peace-3،000
Palestinian Shippers Council – PSC2،500-
UNDP-40،000
Chemonics - ICI-26،207
Netherlands Senior Experts- PUM1،3256،661
United Nations / ESCWA-1،000

22،500118،682

اي�صاح )14( اإيرادات اأخرى
تفا�صيل البند:

20122011
10،759-م�ساهمات املجتمع
86،58738،709االإيرادات املتن�عة

80،21942،685م�ساهمات لتغطية التكاليف االإدارية
166،80692،153
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مالحظة )15( الأطراف ذات العالقة
االف�ساح عن جميع  املعامالت مع اطرف ذي عالقة، مع الر�سيد املدين / الدائن يف نهاية ال�سنة. 

العمليات املالية مع اطراف ذات العالقة خالل ال�سنة:

20122011العالقة 
 58،000 72،000الرئي�ص التنفيذيتع�ي�سات م�ظفي االإدارة

 43،178 69،551االإدارة العليامكافاأة نهاية اخلدمة

مالحظة )16( اعادة الت�صنيفات
لقد اأجريت بع�ص عمليات اعادة ت�سنيف لبيانات املالية لعام 2011 لتت�افق مع الت�سنيفات امل�ستخدمة يف عام 2012. الفئات التي مت ت�سنيفها على النح� التايل:

تاريخ الت�صنيفالت�صنيف ال�صابقاإعادة ت�صنيفها
 31 كان�ن االأول 2012)109،462(�سيكات اجلة

31 كان�ن االأول 2012)109،462(النقد يف البن�ك
31 كان�ن االأول 2012)151،491(ذمم دائنة

31 كان�ن االأول 2012)151،491(امل�ستحقات ومطل�بات متداولة اأخرى

اأر�سدة  الفئات اعتبارا من 1 كان�ن الثاين 2011 و 31 كان�ن االأول 2011 و 31 كان�ن االأول 2012 ت�سنيف على النح� التايل:

كما يف كانون الأ�ل 2012 كما يف كانون الأ�ل 2011 كما يف كانون الثاين 2011 
604،3141،072،708768،293النقد واأ�سباه النقد

171،064306،825291،116ذمم دائنة
326،336331،279155،694امل�ستحقات ومطل�بات متداولة اأخرى

اإي�صاح )17( م�صاريف �ظيفية 
تفا�صيل البند:

20122011
جمموعجمموعبال تريداملمول

الر�اتب �م�صاريف متعلقة بها
474،874 735،977 68،588 667،389 رواتب

106،607 182،569  32،910 149،659 رواتب وف�ائد ذات �سلة

20122011
جمموعجمموعبال تريداملمول

25،986 35،024 34،964 60 م�ساريف التاأمني ال�سحي
607،467 953،570  136،462 817،108 جمموع الر�اتب �امل�صاريف املتعلقة بها

م�صاريف ادارية اأخرى
323،811 15،89456،56672،460م�سروف ايجار املكتب
-140،52514،496155،021م�ساريف ايجار اأخرى

8،382 5،089 4،781 308 م�ساريف �سيانة
36،324 10،246 4،315  5،931 م�ساريف �سيارات
21،806 13،540 2،916 10،624 م�ساريف �سيافة

17،919 16،921 7،026  9،895م�ساريف معدات املكتب
3،553 61،5257 19،942 41،583 م�ساريف الطباعة
-   9،976 -   9،976 م�ساريف الرتجمة
-   61،457 1،263 60،194 م�ساريف التدريب
89،832 13،457 9،244 4،213 م�ساريف الدعاية

29،846 42،769 3،849 38،920 م�ساريف امل�ا�سالت
115،265 572،165 9،390 562،775 م�ساريف اال�ست�سارة

75،035 65،257 16،106 49،151 م�ساريف االأتعاب املهنية
46،948 71،070 16،947 54،123 م�ساريف النقل

54،602 49،937 11،220 38،717 م�ساريف الطريان
87،106 21،429 703 20،726 م�ساريف ال�ر�سة

82،936 127،295 24،283 103،012 م�ساريف احلج�زات وال�سفر
42،685 81،261 84،610 )3،349(م�ساريف ادارة امل�ساريع

5،068 81،378 4،465 76،913 ف�ائد وعم�الت بنكية
25،000 30،906 30،906 -   الدي�ن املعدومة

)6،005(23،784 22،663 1،121 فرق العملة
65،484 64،495 47،052 17،443 م�ساريف اأخرى

1،803،064 529،2052،605،008 2،075،803جمم�ع امل�ساريف
29،158 69،408 69،408 -   م�سروف اال�ستهالك

1،832،222 2،674،416 598،613 2،075،803 جمموع امل�صاريف الوظيفية
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IDBAFD DAIنوع امل�صر�ف
Europe

 UNDP/
CIDAGIZNorwayEUOXFAMPeres CenterICI DAI

CompeteTotal Program Cost Paltrade
Shareجمموع

667،38968،588735،977-5،5993،198226،92130،06738،005286،04039،23033،3694،960-ر�اتب
50،12830،03580،163-47426313،8132،4862،86923،8323،3402،933118-تعوي�س اإنهاء اخلدمة

69،996-69،996-59034528،2343،2273،68318،56811،1163،407826-منافع املوظفني الأخرى
27،2081،74928،957-4،180--2،91084414،767--3،929578ح�صاب امل�صر�ف اليومي

775775-----------ح�صاب مكافاأة
6034،96435،024-------60---م�صاريف التاأمني ال�صحي

15،89456،56672،460-399--15،120----375-م�صر�ف ايجار املكتب
1،0236،9367،959----1،023------م�صر�ف الكهرباء

242609851----242------م�صر�ف املاء
6098،1028،711----609-----م�صر�ف الت�صالت

5245581،082------524----م�صر�ف الربيد
3084،7815،089----308------م�صر�ف ال�صيانة

575575-----------ر�صوم ال�صرتاكات
2،4301،2873،717----853----1،577-م�صاريف ايجار ال�صيارة

3،5013،0286،529----2،411----1،090-حمر�قات
751،2081،283----------75خدمات

2،4415،6368،077-68--7921،581-----قرطا�صية
131310،6242،91613،540--6،2782،605-1،606-109-�صيافة

9،8957،02616،921-410--9،452--10--23معدات املكتب
386.77387-----------ا�صرتاك اجلريدة

41،58319،94261،525-431--6244،75111،0067،448-17،29726طباعة
9،976-9،976----6،5901،4211،965----م�صاريف الرتجمة
60،1941،26361،457-----50،345-9،849---م�صاريف التدريب
99784،2139،24413،457--2،871138-587--440م�صاريف الدعاية

4951،6702،165-495---------امل�صتهلكات
38،9203،84942،769-3،3301،51929،3501،3605291،0103-1،72693م�صاريف النقل

6،8678،94115،808-132--771576،231)36(-3024م�صاريف فواتري التلفون
1،0651،065------------تعوي�س العمال

2،0952،095------------ح�صاب الربجميات
3،307-3،307-------3،307---م�صر�ف التمويل

مرفق )1( م�صاريف الربامج ح�صب املانح
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IDBAFD DAIنوع امل�صر�ف
Europe

 UNDP/
CIDAGIZNorwayEUOXFAMPeres CenterICI DAI

CompeteTotal Program Cost Paltrade
Shareجمموع

562،7759،390572،165-20،525--522،588-1026،16013،400-اتعاب ال�صت�صارة
23،79210،6179،966301،70552،151147،621917،14154،21540،71932،659911،590،677293،1851،883،862املجموع

23،79210،6179،966301،70552،151147،621917،14154،21540،71932،659911،590،677293،1851،883،862املجموع من ال�صفحة ال�صابقة
41،7867،00048،786--11،637-3،50021،7503،636--901362اتعاب املهنية

2،3273522،679-----2،327-----م�صر�ف الر�اتب
7،3659،10616،471----5،198----2،167-اتعاب التدقيق
51،812111،4718،447119،918----8،9976،189---44،473م�صر�ف ايجار

29،0546،04935،103-1،440--6،2352،48294317،954---م�صر�ف ايجار القاعة
54،12316،94771،070------4،505---49،618م�صر�ف ال�صحن

38،71711،22049،937-1،042--2،203-2،34020،228-12،409495م�صر�ف تذاكر الطريان
20،72670321،429----3،374--5،260-10،9921،100م�صر�ف �ر�صة العمل

46،59123،08469،675------14،21810،936-20،640797م�صر�ف القامة
56،4211،19957،620----33،662-1،93211،691-8،185951م�صر�ف ال�صفر

4202،2922،712---------36060م�صر�ف الهدايا
1،440-1،440----------1،440ح�صاب الفيزا

80،219-80،219---12،00962،4625،748-----م�صر�ف ادارة امل�صر�ع
30،90630،906------------الديون املعد�مة

6،1916،191------------م�صر�ف البناء
76،9144،46581،379----5205176،371-332135فوائد �عمولت بنكية

154154------------م�صر�ف التنظيف
631631------------هبات

84،6101،042)83،568(-----)47،510()36،058(----م�صر�ف م�صر�ع بال تريد
2،581،2 173،14216،6849،966331،69578،452143،3801،122،00159،96352،35635،14151،9032،074،683506،54124املجموع ل ي�صمل ال�صتهالك �فرق العملة

69،40869،408----------م�صر�ف ال�صتهالك
1،12122،66323،784--1،3851،218)4،461(461،143601)40(1،17455فرق عملة

174،31616،7399،926331،74179،595143،9811،117،54061،34853،57435،14151،9032،075،804598،6122،674،416املجموع
111،2301،410112،640----77،748--33،482---ا�صافات الأ�صول الثابتة

174،31616،7399،926365،22379،595143،9811،195،28861،34853،57435،14151،9032،187،034600،0222،787،056املجموع الكلي
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Expense Type IDB AFD DAI Europe UNDP/ 
CIDA

GIZ Norway EU OXFAM Peres 
Center

ICI DAI 
Compete

Total 
Program 

Cost

Paltrade 
Share

Total

Workshop expense 10,992 1,100               -   5,260             -             -   3,374          -                    -           -             -   20,726 703 21,429

Accommodation 20,640 797               -   14,218 10,936           -                -            -                    -           -             -   46,591 23,084 69,675

Travel expense 8,185 951               -   1,932 11,691           -   33,662          -                    -           -             -   56,421 1,199 57,620

Gifts expense 360 60               -             -               -             -                -            -                    -           -             -   420 2,292 2,712

VISA expense 1,440           -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   1,440 - 1,440

Projects admin costs           -             -                 -             -               -   12,009 62,462 5,748                  -           -             -   80,219 - 80,219

Bad Debt expense           -             -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   - 30,906 30,906

Construction expense           -             -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   - 6,191 6,191

Interest & bank charges 332 135               -   5 20 51 76,371          -                    -           -             -   76,914 4,465 81,379

Cleaning expense           -             -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   - 154 154

Donation           -             -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   - 631 631

Paltrade project cost           -             -                 -             -   (36,058) (47,510)              -            -                    -           -             -   (83,568) 84,610 1,042

Subtotal excluding 
depreciation and Currency 
Variance expenses

173,142 16,684 9,966 331,695 78,452 143,380 1,122,001 59,963 52,356 35,141 51,903 2,074,683 506,541 2,581,224

Depreciation expense           -             -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   - 69,408 69,408

Currency variance expense 1,174 55 (40) 46 1,143 601 (4,461) 1,385 1,218         -             -   1,121 22,663 23,784

Subtotal 174,316 16,739 9,926 331,741 79,595 143,981 1,117,540 61,348 53,574 35,141 51,903 2,075,804 598,612 2,674,416

Fixed Assets Additions - - - 33,482 - - 77,748 - - - - 111,230 1,410 112,640

Total 174,316 16,739 9,926 365,223 79,595 143,981 1,195,288 61,348 53,574 35,141 51,903 2,187,034 600,022 2,787,056
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Expense Type IDB AFD DAI Europe UNDP/ 
CIDA

GIZ Norway EU OXFAM Peres 
Center

ICI DAI 
Compete

Total 
Program 

Cost

Paltrade 
Share

Total

Printing 17,297 26               -   624 4,751 11,006 7,448          -                    -   431           -   41,583 19,942 61,525

Translation           -             -                 -             -   6,590 1,421 1,965          -                    -           -             -   9,976 - 9,976

Training           -             -                 -   9,849             -   50,345              -            -                    -           -             -   60,194 1,263 61,457

Advertisement 440           -                 -   587             -   2,871 138          -                    -   99 78 4,213 9,244 13,457

Consumables expense           -             -                 -             -               -             -                -            -                    -   495           -   495 1,670 2,165

Transportation expense 1,726 93               -   3,330 1,519 29,350 1,360 529 1,010 3           -   38,920 3,849 42,769

Mobile bills expense 302 4               -   (36) 77 157 6,231          -                    -   132           -   6,867 8,941 15,808

Workmen compensation           -             -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   - 1,065 1,065

Software expense           -             -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   - 2,095 2,095

Sponsorship expense           -             -                 -   3,307             -             -                -            -                    -           -             -   3,307 - 3,307

Consultation fees           -   102 6,160 13,400             -             -   522,588          -                    -   20,525           -   562,775 9,390 572,165

Subtotal 23,792 10,617 9,966 301,705 52,151 147,621 917,141 54,215 40,719 32,659 91 1,590,677 293,185 1,883,862

Subtotal from previous page 23,792 10,617 9,966 301,705 52,151 147,621 917,141 54,215 40,719 32,659 91 1,590,677 293,185 1,883,862

Professional fees 901 362               -             -   3,500 21,750 3,636          -   11,637         -             -   41,786 7,000 48,786

Wages expense           -             -                 -             -               -   2,327              -            -                    -           -             -   2,327 352 2,679

Audit fees expense           -   2,167               -             -               -             -   5,198          -                    -           -             -   7,365 9,106 16,471

Space rent expense 44,473           -                 -             -   8,997 6,189              -            -                    -           -   51,812 111,471 8,447 119,918

Hall rent expense           -             -                 -   6,235 2,482 943 17,954          -                    -   1,440           -   29,054 6,049 35,103

Shipping expense 49,618           -                 -             -   4,505           -                -            -                    -           -             -   54,123 16,947 71,070

Air Fairs expense 12,409 495               -   2,340 20,228           -   2,203          -                    -   1,042           -   38,717 11,220 49,937
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Expense Type IDB AFD DAI Europe UNDP/ 
CIDA

GIZ Norway EU OXFAM Peres 
Center

ICI DAI 
Compete

Total 
Program 

Cost

Paltrade 
Share

Total

Salaries           -   5,599 3,198 226,921 30,067 38,005 286,040 39,230 33,369 4,960           -   667,389 68,588 735,977

Severance pay           -   474 263 13,813 2,486 2,869 23,832 3,340 2,933 118           -   50,128 30,035 80,163

Other employees benefits           -   590 345 28,234 3,227 3,683 18,568 11,116 3,407 826           -   69,996 - 69,996

Per Diem expense 3,929 578               -             -   2,910 844 14,767          -                    -   4,180           -   27,208 1,749 28,957

Bonus expense           -             -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   - 775 775

Health insurance expense           -             -                 -   60             -             -                -            -                    -           -             -   60 34,964 35,024

Office rent expense           -   375               -             -               -             -   15,120          -                    -   399           -   15,894 56,566 72,460

Electricity expense           -             -                 -             -               -             -   1,023          -                    -           -             -   1,023 6,936 7,959

Water expense           -             -                 -             -               -             -   242          -                    -           -             -   242 609 851

Telephone expense           -             -                 -             -               -             -   609          -                    -           -             -   609 8,102 8,711

Postal expense           -             -                 -             -   524           -                -            -                    -           -             -   524 558 1,082

Maintenance expense           -             -                 -             -               -             -   308          -                    -           -             -   308 4,781 5,089

Subscriptions fees           -             -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   - 575 575

Rental car expense           -   1,577               -             -               -             -   853          -                    -           -             -   2,430 1,287 3,717

Fuel           -   1,090               -             -               -             -   2,411          -                    -           -             -   3,501 3,028 6,529

Utilities 75           -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   75 1,208 1,283

Stationary           -             -                 -             -               -   792 1,581          -                    -   68           -   2,441 5,636 8,077

Hospitality           -   109               -   1,606             -   6,278 2,605          -                    -   13 13 10,624 2,916 13,540

Office supplies 23           -                 -   10             -             -   9,452          -                    -   410           -   9,895 7,026 16,921

Newspaper subscription           -             -                 -             -               -             -                -            -                    -           -             -   - 386.77 387

ANNEX (I) PrOGrAM EXPENSES PEr DONOr
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NOTE (15) rELATED PArTIES
Disclosure on transactions carried out with any related party, with year end receivables/payables with those 
parties.
Transactions with related parties during the year:

Relation  2012  2011
Key management personnel compensation CEO  72,000  58,000
End of service benefits  Key

 management
 69,551  43,178

NOTE (16) rECLASSIFICATION
Certain reclassifications have been made to year 2011 financial statements to conform to the classifications used 
in 2012. The categories that were reclassified are as follows:

Categories Reclassified to Prior Classification Reclassification Date
Postdated checks (109,462) December 31 2012
Cash at bank (109,462) December 31 2012
Account payables (151,491) December 31 2012
 Accruals and other
liabilities

(151,491) December 31 2012

The categories balances as of January 1, 2011, December 31, 2011, and December 31, 2012 are reclassified 
as follows:

Categories  January 2011  December 2011  December 2012
Cash and cash equivalent 604,314 1,072,708 768,293
Account payables 171,064 306,825 291,116

 Accruals and other
liabilities

326,336 331,279 155,694

NOTE (17) FUNCTIONAL EXPENSES
Details

2012 2011
Donors Paltrade Total Total

Salaries and related expenses
Salaries 667,389 68,588 735,977         474,874 

Salaries related benefits 149,659 32,910 182,569         106,607 
Health insurance expense 60 34,964 35,024            25,986 
Total Salaries and related expenses 817,108 136,462 953,570         607,467 

Other operating expenses
Office rent expense 15,894 56,566 72,460         323,811 
Other rent expenses 140,525 14,496 155,021 -
Maintenance expense 308 4,781 5,089              8,382 
Vehicles expenses 5,931 4,315 10,246            36,324 
Hospitality expense 10,624 2,916 13,540            21,806 
Office supplies expense  9,895 7,026 16,921            17,919 
Printing expense 41,583 19,942 61,525            73,553 
Translation expense 9,976 -   9,976 -   
Training expenses 60,194 1,263 61,457 -   
Advertisement expense 4,213 9,244 13,457            89,832 
Transportation expense 38,920 3,849 42,769            29,846 
Consultation fees expense 562,775 9,390 572,165         115,265 
Professional fees expense 49,151 16,106 65,257            75,035 
Shipping expense 54,123 16,947 71,070            46,948 
Air Fairs expense 38,717 11,220 49,937            54,602 
Workshop expense 20,726 703 21,429            87,106 
Travel and accommodation expenses 103,012 24,283 127,295            82,936 
Projects administrative costs       (3,349) 84,610 81,261            42,685 
Interest & bank charges 76,913 4,465 81,378              5,068 
Bad Debt expense -   30,906 30,906            25,000 
Currency variance expense     1,121 22,663 23,784            (6,005)
Other expenses 17,443 47,052 64,495            65,484 
Total expenses 2,075,803 529,205 2,605,008      1,803,064 
Depreciation expense -   69,408 69,408            29,158 
Total functional expenses 2,075,803 598,613 2,674,416      1,832,222 
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NOTE (10) PrOVISION FOr EMPLOYEES’ END OF SErVICE
Details

2012 2011
Beginning balance 192,995 275,157
Provision for the year 86,489 44,887
Settled during the year (see note 10.1 below) (81,159) (127,049)

198,325 192,995

NOTE (10.1) END OF SErVICE SETTLED DUrING THE YEAr

Details

2012
Paid to employees (62,409)
Total amount due to employees (14,210)
Written off from provision (4,540)

(81,159)

NOTE (11) ACCrUALS AND OTHEr LIABILITIES
Details

2012 2011
Accrued expenses 130 56,949
Accrued salaries 52,344 108,756
Accrued taxes 28,135 56,112
Audit fees 9,200 -
Postdated checks 65,885 109,462

155,694 331,279

NOTE (12) SErVICE AND PArTICIPATION FEES
Details

2012 2011
Participation fees 328,875 275,771
Video conference fees 1,478 2,133

Sponsorship 28,260 73,200
358,613 351,104

NOTE (13) SErVICE rEVENUES
Details

2012 2011
Agricultural Relief - 11,000
Chemonics International 18,675 28,314
Fleifel Trading & Knit Manufacturing Co. - 2,500
Peres Center for Peace - 3,000
Palestinian Shippers Council – PSC 2,500 -
UNDP - 40,000
Chemonics - ICI - 26,207
Netherlands Senior Experts- PUM 1,325 6,661
United Nations / ESCWA - 1,000

22,500 118,682

NOTE (14) OTHEr rEVENUES
Details

2012 2011
Community contributions - 10,759
Miscellaneous revenues 86,587 38,709
Contributions to cover administration cost 80,219 42,685

166,806 92,153
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NOTE (9) TEMPOrArILY rESTrICTED NET ASSETS
Details

 Donor Name  Beginning Balance (A)  Written Off  Additions during
the year (B)

 Released from
restriction (C)

 Transferred from
 other revenue &
 contribution to
 cover admin cost
(D)

 Contribution in
kind (E)

 Total released from restriction
(C+D+E)=(F)

 Transferred to
 contribution
 receivables
(G)

 Currency
 variance
(H)

 Ending
 Balance
(A+B-
F+G+H)

AFD / West Bank Olive Oil 107,068 - - 16,094 590 - 16,684 - 55 90,439

PITA 6,618 - - - - - - - - 6,618

 UNDP 845,161 - 33,482 303,460 28,235 33,482 365,177 - 46 513,512

 GIZ - B2B 5,405 - 71,905 75,227 3,226 - 78,453 - 1,143 -

 Norway 77,049 - 65,729 127,687 15,692 - 143,379 - 601 -

DAI - Compete Project - - 84,996 51,903 - - 51,903 - - 33,093

DAI - Europe IFC - - 20,372 9,621 345 - 9,966 - (40) 10,366

EU - - 1,389,309 1,040,972 81,030 77,748 1,199,750 - (4,461) 185,098

EU - Peres Center - - 51,255 48,950 3,407 - 52,357 - 1,218 116

Chemonics - ICI - - 1,435 34,989 150 - 35,139 33,704 - -

Islamic Development Bank - - 163,979 173,141 - - 173,141 7,988 1,174 -

Oxfam - - 62,658 43,099 16,864 - 59,963 - 1,385 4,080

 1,041,301 - 1,945,120 1,925,143 149,539 111,230 2,185,912 41,692 1,121 843,322
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 Prepaid office rent 5,554 5,167
Checks under collection 6,394 -

50,509 21,200

NOTE (8) CASH AND CASH EQUIVALENTS
Details

2012 2011
Cash on hand 319 1,842
Cash at banks 767,974 1,070,866

768,293 1,072,708
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NOTE (4) PrOPErTY AND EQUIPMENT
Details:

Land Furniture Equipment Telecomm. 
System

Books & 
Publications

Vehicles Total

Cost
At January 1, 2011 122,085 129,932 367,778 37,908 38,930 - 696,633
Additions - - - - - - -
Disposals - - - - - - -
At December 31, 2011 122,085 129,932 367,778 37,908 38,930 - 696,633

Accumulated depreciation 
At January 1, 2011 - 110,186 317,318 17,170 5,531 - 450,205
Additions - 6,430 12,076 5,202 5,450 - 29,158
Disposals - - - - - - -
At December 31, 2011 - 116,616 329,394 22,372 10,981 - 479,363
Net book value December 
31, 2011

122,085 13,316 38,384 15,536 27,949 - 217,270

Cost
At January 1, 2012 122,085 129,932 367,778 37,908 38,930 696,633
Additions - 22,738 56,639 4,264 - 112,641
Disposals - - - - - -
At December 31, 2012 122,085 152,670 424,417 42,172 38,930 809,274

Accumulated depreciation 
At January 1, 2012 - 116,616 329,394 22,372 10,981 479,363
Additions - 8,840 44,772 5,675 5,465 69,408
Disposals - - - - - -
At December 31, 2012 - 125,456 374,166 28,047 16,446 548,771
Net book value December 
31, 2012

122,085 27,214 50,251 14,125 22,484 260,503

Property and equipment includes amounts of USD 73,760 and 72,386 of fully depreciated assets that are still in 
operation as of December 31, 2012 and December 31, 2011; respectively.

NOTE (5) ACCOUNT rECEIVABLES, NET
Details

2012 2011
 Accounts receivable 6,697 5,520
Membership fees receivable 17,165 17,165
Participation fees receivable 60,544 70,854
Sponsorship receivable 700 700

85,106 94,239
Less: Provision for bad debts (see note 5.1 below) (84,094) (53,188)

1,012 41,051

NOTE (5.1) PrOVISION FOr BAD DEBTS MOVEMENT

Details

2012 2011
Beginning balance (53,188) (28,188)
Additions during the year (30,906) (25,000)
Ending balance (84,094) (53,188)

NOTE (6) CONTrIBUTION rECEIVABLES
Details

2012 2011
Chemonics ICI 33,704 -
 Islamic Development Bank (IDB) 7,988 31,410

41,692 31,410

NOTE (7) PrEPAYMENTS AND OTHEr CUrrENT ASSETS

Details

2012 2011
Employees advance 6,820 6,820

Travel advance 8,224 -
Activity advance 23,517 9,213
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2.13 Functional Allocation of Expenses

Paltrade allocates salaries and other operating expenses to program services according to predetermined approved 
percentages by the donor. 

2.14 Income tax

Paltrade is a not for non- for profit organisation; accordingly, it is not subject to income tax.

2.15 Foreign currency translation

(a) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment 
in which Paltrade operates which is the US Dollar (USD) .The financial statements are presented in USD, which 
is Paltrade’s presentation currency.

(b) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the 
dates of the transactions or valuation where items are re-measured. Foreign exchange gains and losses resulting 
from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets 
and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the statement of activities and changes in net 
assets.

Exchange rates for other currencies as of the financial statements dates for 1 USD are as follows:

2012 2011
NIS 3.828 3.800
Euro 0.767 0.770
JOD 0.709 0.709

NOTE (3) rISK MANAGEMENT
3.1 Credit risk

Credit risk is defined as the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the other 
party by failing to discharge an obligation. Below is a list of financial assets, with the analysis of this risk by quality 
of credit is as follows:

Item Carrying amount
 2012

Carrying amount
 2011

Cash and cash equivalents 768,293 1,072,708
Contributions receivable 41,692 31,410

Paltrade has an amount of USD 767,974 as cash at local banks distributed in Ramallah and Gaza. 

Paltrade has an amount of USD 41,692 as contributions receivable from donors, who will pay these amounts 
when they come due according to the signed contracts.

3.2 Liquidity risk

The risk that the entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities. Paltrade 
expects to pay an amount of USD 147,181 of current liabilities as of December 31, 2012 within six months from 
that date.

Item Carrying amounts 2012 0 to 6 Month 7 to 12 Months
Accrued salaries 52,344 16,180 36,164
Accrued taxes 28,135 17,535 10,600
Accounts payable 291,116 113,466 177,650

3.3 Market risk

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instruments will fluctuate because of 
changes in market prices. 

The main market risk faced by Paltrade is currency risk. Currency risk is defined as the risk that the fair value of 
future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The main 
currencies that are used by Paltrade are the New Israeli Shekel (NIS), Jordanian Dinar (JOD) and the Euro. The 
fluctuations in the exchange rates resulted in a currency loss of USD 23,784 during the year ended December 
31, 2012 (and gain of USD 6,005 during the year ended December 31, 2011)
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2.3 Property and equipment

Property and equipment is stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that 
is directly attributable to the acquisition of the items. Subsequent costs are included in the asset’s carrying 
amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits 
associated with the item will flow to Paltrade and the cost of the item can be measured reliably. The carrying 
amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the statement of 
activities and changes in net assets during the financial period in which they are incurred.

Depreciation on properties and equipment is calculated using the straight-line method to allocate their cost 
amounts to their residual values over their estimated useful lives, as follows:

Asset %
Furniture and fixtures 15
Equipment 30
Telecommunication system 20
Books & publications 14
Vehicles 20

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each reporting 
period. An asset’s carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying 
amount is greater than its estimated recoverable amount.

Gains and losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount and are 
recognised within the statement of activities and changes in net assets.

2.4 Account receivable

Trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the 
effective interest method, less provision for impairment.

2.5 Provision for bad debts

Paltrade establishes a provision for impairment of trade receivables, based on the management estimates after 
the study of each case separately.

2.6 Contribution receivables

Paltrade record all expensed amounts that exceed received donations as contribution receivables and subsequently 
settle the receivables once the grants are received. 

2.7 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash at banks, cash on hand and short term deposits with a maturity up to 
six months or less.

2.8 Net assets

Net assets of Paltrade and changes therein are classified and reported as follows:

•	 Unrestricted net assets: Net assets whose use by Paltrade is not subject to donor-imposed restrictions.

•	 Temporarily restricted net assets: Net assets whose use by Paltrade is limited by donor-imposed stipulations 
that either expire by passage of time or can be fulfilled and released by actions of Paltrade pursuant to those 
donor-imposed stipulations.

2.9 Provision for employees’ end of service

End of service benefits payable to the employees of Paltrade at the end of their services are provided for in 
accordance with the guidelines set by the local labor laws. The amount is internally designated to settle employees’ 
end of service when it comes due.

2.10 Accrued expenses and other current liabilities

Accrued expenses and other current liabilities are recognized for the amounts to be paid in the future for goods 
and services received, whether billed by the suppliers or not.

2.11 revenue recognition

All contributions and grants are recorded and recognized in the year received contributions received shall be 
measured at their fair value and shall be reported as an increase in net assets. However, unconditional promises 
to give shall not be recorded in the books unless cash is received, where only a footnote to the financial statements 
should indicate the possible future receipt of such amounts. Paltrade shall report gifts of cash and other assets 
as restricted support if they are received with donor stipulations that limit the use of the donated assets, or if they 
are designated as support for future periods. When the donor restriction expires, that is, when a stipulated time 
restriction ends or purpose restriction is accomplished, temporarily restricted net assets shall be reclassified as 
unrestricted net assets and reported in the statement of activities as net assets released from restrictions.

2.12 Expense recognition

Expenses are recognized when incurred based on the accrual basis of accounting.
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Net (decrease) increase in  cash equivalents (304,415) 468,394
Cash and cash equivalents, beginning of the year 1,072,708 604,314
Cash and cash equivalents, end of the year 768,293 1,072,708

•	 Notes to the financial statements, from note (1 to 17) together with Annex (I), form an integrated part thereof. 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(All Amounts In Us Dollars)

NOTE (1) GENErAL 
Palestine Trade Center (Paltrade) was established in 1998 as a non-profit, membership based organization to 
“lead the development of Palestinian export as a driving force for sustainable national economic growth”. Over the 
last 14 years, Paltrade as the mandated National Export Promotion Organization has worked with its membership, 
the wider export support and national partner network, international donor agencies and the international export 
support network, to deliver a positive impact on Palestinian export performance.

NOTE (2) SUMMArY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set below. These 
policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

2.1 Basis of preparation

These financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
(IFRS), under the historical cost convention.

The preparation of financial statements in conformity with IFRS requires the use of certain critical accounting 
estimates. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying Paltrade’s accounting 
policies. There are no estimates or judgment areas which would have a significant impact on the financial 
statements.

2.2 Changes in accounting policies and disclosures

(a) New and amended standards adopted by the entity

•	 There are no IFRSs or IFRIC interpretations that are effective for the first time for the financial year beginning 
on or after 1 January 2012 that would be expected to have a material impact on Paltrade.

(b) New standards, amendments and interpretations issued but not effective and applicable for the financial year 
beginning 1 January 2012 and not early adopted

•	 IAS 19, ‘Employee benefits’ was amended in June 2011. 

•	 IFRS 9, ‘Financial instruments’, addresses the classification, measurement and recognition of financial assets 
and financial liabilities.
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STATEMENT OF ACTIVITIES AND CHANGES IN NET ASSETS
(All amounts in US Dollars)

2012 2011
Note Unrestricted

net assets

Temporarily 
restricted 

net assets

Total 

net assets

Total 

net assets

Revenue and other support
Contributions and grants from funding agencies (9) - 1,945,120 1,945,120 2,070,654
Membership fees 77,519 - 77,519 64,500
Service and participation fees (12) 358,613 - 358,613 351,104
Service revenues (13) 22,500 - 22,500 118,682
Other revenues (14) 166,806 - 166,806 92,153
Transferred to contribution receivables - 41,692 41,692 -
Net assets released from restrictions 2,185,912 (2,185,912) - -
Currency variance (projects) (1,121) 1,121 - -
Total revenue and other supports 2,810,229 (197,979) 2,612,250 2,697,093

Expenses
Program expenses (17) 2,075,803 - 2,075,803 1,487,605
General & administration expenses (17) 529,205 - 529,205 315,459
Depreciation expense (17) 69,408 - 69,408 29,158
Total expenses 2,674,416 - 2,674,416 1,832,222

Net Increase (decrease) in net assets 135,813 (197,979) (62,166) 864,871
Net assets at beginning of year (502,261) 1,041,301 539,040 (325,831)
Net assets at end of year (366,448) 843,322 476,874 539,040

•	 Notes to the financial statements, from note (1 to 17) together with Annex (I), form an integrated part thereof. 

STATEMENT OF CASH FLOWS
(All amounts in US Dollars)

2012 2011

Cash flows from operating activities
Changes in net assets for the year (62,166) 877,046

Adjustments:
Depreciation 69,408 29,158
Net provision for end of service benefits 86,489 44,887
Written off from end of service benefits (4,540) -

Adjustments to reconcile changes in net assets to net cash provided by operating activities:
Prepayments and other current assets (29,309) (1,789)
Contribution receivables (10,282) (31,410)
Account receivable 40,039 14,690
Account payables (15,709) 135,761
Accruals and other liabilities (175,585) 4,943
Unearned revenue (13,500) 13,500
Severance benefits settled (76,619) (127,049)
Unearned revenue - (491,281)
Net cash (used in) provided by operating activities (191,774) 468,456

Cash flows used in investing activities
Purchase of property and equipment (112,641) -
Net cash used in investing activities (112,641) -

Cash flows from financing activities
Bank Overdrafts - (62)
Net cash (used in) financing activities - (62)
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(All amounts in US Dollars)

Note 2012 2011
ASSETS
Noncurrent assets
Property and equipment, net (4) 260,503 217,270
Total noncurrent assets 260,503 217,270

Current assets
Account receivables, net (5) 1,012 41,051
Contribution receivables (6) 41,692 31,410
Prepayments and other current assets (7) 50,509 21,200
Cash and cash equivalents (8) 768,293 1,072,708
Total current assets 861,506 1,166,369
Total assets 1,122,009 1,383,639

NET ASSETS AND LIABILITIES
Net assets
Temporarily restricted net assets (9) 843,322 1,041,301
Unrestricted net assets (366,448) (502,261)
Total net assets 476,874 539,040

Noncurrent liabilities
Provision for employees’ end of service (10) 198,325 192,995
Total noncurrent liabilities 198,325 192,995

Current liabilities
Account payables 291,116 306,825
Accruals and other liabilities (11) 155,694 331,279

Unearned revenue - 13,500
Total current liabilities 446,810 651,604
Total liabilities 645,135 844,599
Total net assets and liabilities 1,122,009 1,383,639

•	 Notes to the financial statements, from note (1 to 17) together with Annex (I), form an integrated part thereof. 

•	 The financial statements on page (3 to 16) along with Annex (I), were authorized for issuance by Paltrade 
Board of Directors on June 4, 2013, and were signed on their behalf.

Ms. Hanan Taha
Executive Director

Mr. Waseem Aref
Finance Director
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report on the financial statements
We have audited the accompanying financial statements 
of Palestine Trade Center (hereinafter “Paltrade”), 
which comprise the statement of financial position as 
of December 31, 2012, the statment of activities and 
changes in net assets 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 International Financial Reporting 
Standards (IFRS). This responsibility includes: 
designing, implementing and maintaining internal 
control relevant to the preparation and fair presentation 
of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error; selecting 
and applying appropriate accounting policies; and 
making accounting estimates that are reasonable in 
the circumstances.

Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these 
financial statements based on our audit. We conducted 
our audit in accordance with International Standards on 

Auditing. Those Standards require that we comply with 
ethical requirements and plan and perform the audit 
to obtain reasonable assurance whether the financial 
statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit 
evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend 
on the auditor’s judgment, including the assessment 
of the risks of material misstatement of the financial 
statements, wether due to fraud or error. In making 
those risk assessments, the auditor considers internal 
control relevant to the management 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 management’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.

Basis for qualified opinion
We could not obtain adequate evidence supporting 
Paltrade’s title and ownership of the land included in 
property and equipment balance, as detailed on note 
(4), totalling to USD 122,085.

Qualified opinion
In our opinion, except for the effect on the financial 
statements of the matters referred to in the preceding 
paragraphs, the accompanying financial statements 
present fairly, in all material respects, the financial 
position of Paltrade as of December 31, 2012, and 
the result of its cah flows for the year then ended, in 
accordance with International Financial Reporting 
Standards.

PricewaterhouseCoopers
Ramallah: June 9, 2013

Independent Auditor’s Report
To the Board of Directors of Palestine Trade Center (Paltrade)

Other matters
The financial statements as of December 31, 2011 
were audited by another auditor whose report dated 
April 24, 2012 expressed an unqualified opinion on 
those statements.
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