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 من دواعي �سروري اأن  نطل عليكم من خالل التقرير ال�سنوي للعام 2008 
والذي ن�سعه بني اأيديكم  لن�ستعر�ض واإياكم  من خالله ما حتقق عرب عام 
مـــن العمل ، فالتقرير ير�ســـد اأهم اإجنـــازات املركزوبراجمه ون�ساطاته 
عربعـــام �سهد توا�سل العمـــل ومراكمة النجاح رغم  الظـــروف ال�سعبة 
والقا�سية التي اأملّت ب�سعبنا وق�سيته ،والتي مل حتل دون موا�سلتنا ال�سعي 
لتحقيق االأهداف التي و�سعناها الأنف�سنا منذ اإن�ساء املركز ، ولهذا عملنا 
جاهدين وبروح الفريق الواحد ،  وبقينا موحدين خلف اأهدافنا وخططنا 
وبراجمنا ، لالإبقاء على حالة من االن�سجام مع روؤيتنا ،  يحكمنا ت�سميم 
على اأن نكون م�ساهمني فاعلني يف تنمية اقت�سادنا  الذي ال يختلف اثنان 

على اأنه اأحد اأهم ركائز �سمود �سعبنا .
وبعيـــدا عن الع�سوائيـــة، عمدنا اإىل  اعتماد اال�سلـــوب العلمي يف اأعمالنا 
حيث باتت اأن�سطة املركز مقرونة بالدرا�سات ، وبرامج التدريب من�سجمة 
مع ال�سيا�ســـات العامة القت�سادنا الوطني ، ووظفنـــا اأن�سطتنا وفعالياتنا 
لتعرب عـــن عالقاتنا املميـــزة واالإيجابية مع موؤ�س�ســـات ووزارات ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية  وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ض ذات العالقة من خالل 
التعـــاون البناء والعمل امل�سرتك  ، وامتـــد ذلك على عالقاتنا باملوؤ�س�سات 
العربية واالإ�سالمية والدولية ال�سديقة وخا�سة املوؤ�س�سات املانحة ، حيث 
�سكلت  العالقة املتينة والثقة التي حظينا بها من قبل ال�سركاء واالأع�ساء 
اأحـــد اأهم عنا�سر قوتنـــا ، فاأكدنا –وباملمار�سة- بـــاأن العالقات اجليدة 
مـــع ال�ســـركاء ت�ستثمر ل�سالح اأهدافنا وخططنـــا ، مما عزز من دور بال 

تريد وفعاليته .
الأخوة الأعزاء،،

ومبـــرور العـــام 2008 ، يكون بـــال تريد قد اأمت ع�سر �سنـــوات  من عمره ، 
فها قد م�سى عقد على تاأ�سي�سه ، وهنا نوؤكد باأن كافة االإجنازات التي مت 
حتقيقهـــا على �سعيد املركز اأوعلى �سعيد االقت�ساد الوطني ،اإمنا جاءت  
ثمـــرة جلهود تراكمية ، �ساهم فيها وبفعالية كل من ارتبط ا�سمه بالبناء 
والعطـــاء للمركز منذ تاأ�سي�سه وحتى يومنا هذا ، ونخ�ض بالذكر اأع�ساء 
هيئتـــه العامـــة واأع�ساء جمال�ـــض اإداراته املتعاقبة ، واإدارتـــه التنفيذية ، 
واأ�سدقـــاء وممولني و�سركاء ،فكلهم �سّكلوا بجهودهم ج�سرًا حل�سور بال 
تريـــد ، فكان كل عام جديد اإ�سافـــة نوعية لر�سيد االإجنازات ، ومن هنا 
جاء العام 2008 حافال بالعطاء والتميز ، وكان امتدادا لنجاحات �سابقة 
وتطويرا لربامج وخطط  مت حتديدها والعمل عليها خالل فرتات متيزت 
بالعطـــاء امل�ستمر ،  مما يعزز من تطلعاتنا الأن ننجح معكم ومع �سركائنا 

يف موا�سلة ال�سري لالأمام و�سوال لتحقيق املزيد من التنمية االقت�سادية.   
 واإذا مـــا عدنا الأبـــرز ما حتقق خالل العام 2008 ، فـــاإن انتخاب جمل�ض 
اإدارة جديـــد لالإ�ســـراف على موا�سلة تاأدية بال تريـــد لدوره املاأمول مما 
ي�ستوجـــب اال�ستح�سار ،فقد عـــرب انتخابه عن ثقة جديـــدة من زمالئنا 
اأع�ســـاء الهيئـــة العامة ؛ تلـــك الهيئة التي اأ�سبحت متثـــل خرية �سركاتنا 
الفل�سطينية ،فهي �ســـركات رائدة وم�ساهمة يف تنمية اقت�سادنا ، وتوؤلف 
يف جمموعها اجل�سم ال�سلب للمركز عرب هيئته العامة ، وقد بادلنا هذه 
الثقة من الهيئة العامة باهتمامنا وحر�سنا على توثيق العالقة والتوا�سل 

مع االأع�ساء عرب اللقاءات الت�ساورية التي مت عقدها .
و�سنـــرتك للتقريـــر ا�ستعرا�ـــض كل ما �سهـــده العام  2008 مـــن الربامج 
واالأن�سطـــة النوعيـــة والهامـــة، كاملعار�ـــض املحليـــة والدوليـــة، والبعثاث 
التجارية، والدرا�سات، والربامج التدريبية، وبرامج ال�سيا�سات التجارية 
واملعلوماتية، واالإ�سدارات كدليل امل�سدرين الفل�سطينيني واأجندة املركز 
التجارية ال�سنوية ،وجملة التجارة الدورية والتي اأ�سبحت اإحدى الو�سائل 

الهامة للتوا�سل مع اجلميع واأداة للتعريف باملركز ون�ساطاته.
وخالل العـــام 2008 ، اأ�سرف املركز على تنظيـــم موؤمتر احلوار الوطني 
االقت�ســـادي الثالث ، والـــذي �سكلت نتائجـــه وتو�سياته ركيـــزة ا�سا�سية 
ت�ساف اإىل �سجل العمل امل�ســـرتك وماأ�س�سة العالقة بني القطاعني العام 

واخلا�ض يف فل�سطني .
اإننـــا واإذ ن�ستعر�ـــض يف هذا التقريراإجنـــازات املركزللعام 2008 ، لناأمل 
اأن يكـــون العـــام اجلاري �ساهدا علـــى مزيد من االإجنـــازات التي تنطلق 
مـــن اأر�سيـــة �سلبـــة ليتم البنـــاء على مـــا مت حتقيقه، ويف هـــذه املنا�سبة 
ي�سعدنـــا التاأكيـــد علـــى دور ال�ســـركاء واالأ�سدقـــاء الذيـــن عملـــوا معنا ، 
فال�سكـــر والتقدير لهـــوؤالء جميعا ،ل�سركاتنا اأع�ســـاء الهيئة العامة ممن 
ت�ســـكل مبقوماتها الب�سرية واملادية  االأ�سا�ض القـــوي للمركز، وملوؤ�س�ساتنا 
الوطنيـــة الر�سمية ولوزاراتنـــا ، وملوؤ�س�سات القطـــاع اخلا�ض الفل�سطيني 
،وللموؤ�س�ســـات الدولية الداعمـــة لرباجمنا ، وال�سكـــر للعاملني يف املركز 

كلهم ، واهلل ن�ساأل اأن يتوا�سل النجاح .

وال�سالم عليكم ،،
حممد نافذ احلرباوي
رئي�س جمل�س الإدارة
2008/12/31

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

الزمالء الأعزاء،،
اأع�ساء اجلمعية العمومية ملركز التجارة الفل�سطيني- بال تريد،،

حتية طيبة وبعد ،
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يتمثـــل الهـــدف الرئي�ـــض لبـــال تريـــد يف قيـــادة م�ســـرية تنميـــة التجارة 
الفل�سطينيـــة، وامل�ساهمـــة ب�ســـكل فاعـــل يف حتقيـــق تنميـــة م�ستدامـــة 
لالقت�ســـاد الوطني.وب�سفتـــه املوؤ�س�ســـة الوطنية لتنمية التجـــارة و كونه 
يحتوي على قاعدة ع�سوية  ت�سم  اأكرث من 300 �سركة فل�سطينية رائدة؛ 
فاإن بال تريد يعمل على تعزيز خلق بيئة تناف�سية وممكنة للعمل التجاري 
،كما ويلتزم بتح�سني التناف�سية التجارية من خالل ترويج التجارة و بناء 

القدرات لدى �سركات القطاع اخلا�ض.

 وتقـــوم ن�ساطـــات بال تريـــد وخدماته علـــى ا�سرتاتيجيـــات موجهة على 
اأ�سا�ض قطاعي للتنمية التجارية، وتعزز هذه اال�سرتاتيجيات عملية تقييم 
للفر�ض واملعوقات عرب خمتلف القطاعات ، ويتم العمل باال�سرتاتيجيات 
عـــرب جمموعة متكاملة من اخلدمـــات والن�ساطات الهادفـــة اإىل تن�سيط 
القطاعـــات االأ�سا�سيـــة بحيـــث تغـــدو قـــادرة علـــى الت�سديـــر لالأ�ســـواق 

امل�ستهدفة.

ترتكز ر�سالة بال تريد على تطوير التجارة من خالل:
ح�ســـد التاأييـــد لبنـــاء وتطويـــر بيئـــة تناف�سيـــة منا�سبـــة لالأعمال  1 .

التجارية.

حت�ســـني القدرة التناف�سية التجارية من خالل ترويج التجارة وبناء  2 .
القدرات.

تبّنـــي املمار�سات املثلـــى واملقايي�ـــض العاملية للتجـــارة الدولية لدى  3 .
املخت�سني وال�سركات واملوؤ�س�سات التجارية.

توفري املعلومات التي ت�سمن حت�سني االأداء التجاري. 4 .

وي�ســتند مركــز التجــارة الفل�ســطيني- بــال تريــد يف �ســياق 
ا�ســطالعه مب�ســئوليته الوطنيــة اإىل اإ�ســرتاتيجية وطنيــة 
�ساملة لتنمية التجارة وترويجها تاأخذ بعني العتبار م�سالح 
وبرامج الرتويج للقطاعات املختلفة، وكذلك الرتويج التجاري 

ال�سامل لفل�سطني.
دوائر بال تريد الرئي�سة:

من خـــالل تقييـــم وتنمية قـــدرات القطاعات  • تطويــر التجــارة 	
الفر�ـــض  وزيـــادة  لتح�ســـني اجلاهزيـــة  الفل�سطينيـــة  وال�ســـركات 

الت�سديرية.   

مـــن خـــالل ترويـــج املنتجـــات الفل�سطينية يف  • ترويــج التجــارة 	
االأ�ســـواق العاملية وزيادة احل�ســـة ال�سوقية يف ال�ســـوق الفل�سطيني 

املحلي.

• تقوم باإدارة الربامج الهادفة لبناء وتطوير  ال�سيا�سات التجارية	

بال تريد:
�ســعـــــي متــــوا�ســــــل، وجهـــــد متــــــكــامــــل

البيئة االإقت�سادية والقانونية وح�سد التاأييد، واإدارة برنامج احلوار 
الوطني االقت�سادي.  

الفل�سطينيـــة  ال�ســـركات  بتزويـــد  تقـــوم   • التجاريــة	 املعلومــات 
ببحـــوث االأ�ســـواق واملعلومات التجاريـــة الالزمة لدخـــول االأ�سواق 

الت�سديرية.
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وتتفاعل الدوائر الرئي�ســة يف بال تريد مع �ســبكة وا�سعة من 
املوؤ�س�سات الوطنية الداعمة للتجارة، وفيما يلي عر�س موجز 

لطبيعة هذه الدوائر وتعريف مبنهجية عملها :

دائرة ترويج التجارة: 
تعمل دائرة ترويج التجارة على :

•ر�سم ا�سرتاتيجيات حمددة لنفـــاذ املنتجات الفل�سطينية لالأ�سواق  	
الدولية واالإقليمية من خالل تعزيز تواجد املنتجات الفل�سطينية يف 

االأ�سواق التقليدية وفتح اأ�سواق جديدة.

•توفـــري اأدوات خمتلفـــة لرتويـــج املنتجـــات الفل�سطينية)املعار�ـــض  	
حمـــالت  جتاريـــة  –بعثـــات  –ال�ساملـــة  املتخ�س�ســـة 

ترويجية.................اإلخ(

•زيادة ح�سة املنتج الوطني الفل�سطيني يف االأ�سواق اخلارجية . 	
• الرتويـــج للمنتجـــات الفل�سطينيـــة يف ال�ســـوق املحلي حيـــث ت�سكل  	
املعار�ـــض املتخ�س�سة وال�ساملة  اأهم االأدوات التي يعتمدها املركز 

يف هذا االإطار . 

•اإدارة مراكـــز اإقليميـــة للتمثيـــل والرتويج التجاري خـــارج فل�سطني  	
)مكتب بال تريد عمان(

•عك�ـــض ال�ســـورة االإيجابيـــة للمنتجـــات الفل�سطينية، وزيـــادة وعي  	
امل�ستهلك وامل�ستوردين العرب و االأجانب مبا تو�سلت اإليه املنتجات 

الفل�سطينية. 

و تنفذ  الدائرة براجمها واأن�سطتها من خالل الوحدات الفرعية االآتية:

	•املعار�ض التجارية الوطنية.
	•معار�ض جتارية دولية.

	•بعثات جتارية دولية.
	•دليل امل�سدرين.

	•املراكز التجارية االإقليمية.

	•ح�سد التاأييد على م�ستوى الت�سريعات الوطنية.
	•ح�سد التاأييد على م�ستوى القطاعات.

	•ت�سهيل التجارة والنفاذ لالأ�سواق العاملية.
	•برنامج احلوار االقت�سادي الوطني.

	•خدمات معلومات االأ�سواق
	•بحوث االأ�سواق

.) •	Expo.ps( املعر�ض االإفرتا�سي
فل�سطني. نقطة التجارة – 	•

	•ور�سات عمل للمعلومات التجارية.

اإ�سرتاجتية عامة وا�سرتاجتيات وخطط قطاعية 
للتنمية 

	•اإ�سرتاتيجيات وخطط التنمية القطاعية. 
	•خدمات تطوير االأعمال.

	•بناء القدرات/ برامج التدريب.
	•برامج خلق فر�ض عمل.

	•لقاءات االأعمال الثنائية.

تنفيذ اال�سرتاجتيات من خالل

جمموعات العمل القطاعية

خدمات املعلومات التجارية خدمات تطوير التجارة

تقييم وحتليل القطاعات

خدمات اإدارة ال�سيا�سات التجارية خدمات ترويج التجارة

ويعتمد املركزيف تنفيذ براجمه من خالل الدوائر الرئي�سة وفق روؤية تت�سعب يف تفريعاتها وتتكامل يف خمرجاتها وفق الآتي :

•ق�سم اإدارة احلدث. 	
•ق�سم املطبوعات و الت�سويق.  	

•ق�سم اللوج�ستيات . 	

دائرة تنمية وتطوير التجارة: 
مبـــا اأن ا�سرتاتيجيـــة املركز ت�ستنـــد اإىل الربط ال�سامل بـــني مهمة تنمية 
القـــدرة التناف�سيـــة للقطاعـــات االإنتاجيـــة ولل�سركات اخلا�ســـة، برتويج 

وت�سويق املنتج الفل�سطيني،  فاإن دائرة تطوير التجارة ت�سعى لـــ :

•تطويـــر الكفـــاءات وبناء القـــدرات للدعـــم اال�سرتاتيجـــي للقطاع  	
اخلا�ض الفل�سطيني على م�ستـــوى ال�سركات من اأجل تعزيزالقدرة 

الت�سويقية والت�سديرية له .

•اإدارة جمموعـــة من الربامـــج والتي ترتاوح ما بني اإعـــداد وتطوير  	
ا�سرتاتيجيات ت�سويق للقطاعات املختلفة و�سوال اإىل اإعداد وتطوير 

ا�سرتاتيجية ت�سويقية �ساملة وموحدة لفل�سطني.

• تقدمي العديد من برامج دعم ال�سركات يف جمال ترويج ا�ستخدام  	
اأف�سل املوا�سفات والتطبيقات العاملية من قبل ال�سركات املختلفة. 

•تنظيـــم برامـــج تدريبيـــة متخ�س�ســـة هادفـــة لرفع كفـــاءة وقدرة  	
ال�سركات واملوؤ�س�سات الفل�سطينية وكافة اخلدمات التقنية وخا�سة 

ما يتعلق بتنمية القدرات التناف�سية لل�سركات وتطويرها.

•تطوير ا�سرتاتيجيات اقت�سادية لتنمية القطاعات املختلفة. 	
•البحث عن فر�ض جتارية للقطاع اخلا�ض. 	
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•تنفيذ برامج تدريب . 	
•تقدمي خدمات جتارية على م�ستوى ال�سركات. 	

و تنفذ  الدائرة براجمها واأن�سطتها من خالل الوحدات الفرعية االآتية:

•ق�سم التدريب 	
•ق�سم تطوير التجارة  	

دائرة ال�سيا�سات القت�سادية والتجارية: 
•وهـــي الدائرة امل�سوؤولة عـــن اإدارة الربامج الهادفـــة لتطوير البيئة  	

االقت�سادية، حيث ت�سعى اإىل :

•اإيجـــاد تفاعل اإيجابي بـــني القطاعني اخلا�ض والعـــام عرب احلوار  	
وال�سراكة.

•�سمـــان توفري اأطر قانونية وت�سريعية م�سجعة لال�ستثمار والتجارة،  	
وتوفري اتفاقيات جتارية تف�سيلية مع ال�سركاء التجاريني.

• اإبـــراز برنامج احلـــوار االقت�سادي يف طليعة برامـــج املركز نظرا  	
لقدرتـــه على اإيجاد حالـــة مميزة من احلوار بـــني القطاعني العام 
واخلا�ـــض، بحوار م�ستند اإىل تعزيز دور القطاع اخلا�ض يف احلياة 

االقت�سادية الفل�سطينية.

دائرة املعلومات التجارية:
تقوم الدائرة بتزويد ال�ســـركات الفل�سطينية ببحوث االأ�سواق واملعلومات 

التجارية الالزمة لدخول االأ�سواق الت�سديرية من خالل:

•تقدمي خدمات املعلومات التجارية للم�ستفيدين 	

•زيـــادة وعـــي ال�ســـركات امل�ســـدرة املحلية حـــول اأهميـــة املعلومات  	

التجارية و اخليارات- االأدوات-امل�سادر املتاحة

•ت�سهيل وزيادة القدرة للو�سول للمعلومات التجارية 	

•حتديد فر�ض ت�سديرية للمنتجات الفل�سطينية 	
دائرة خدمات الأع�ساء

تعتـــرب الدائرة حلقـــة الو�سل بني ال�ســـركات االأع�ساء يف املركـــز واإدارة 
املركـــز ودوائره ، وتقوم بتعميم كافة املعلومات ال�سادرة عن املركز على 
ال�سركات االأع�ساء ،وتعمل على التعّرف على اآراء ال�سركات واحتياجاتها 

واإي�سالها للدوائر املعنية يف املركز ، وتعمل دائرة الع�سوية على:

•تنظيـــم ملفـــات ال�ســـركات االأع�ســـاء ومتابعـــة االأمـــور اخلا�ســـة  	
بالع�سوية.

•متابعـــة ا�ستحقـــاق ر�سوم ا�ســـرتاك ال�سركات االأع�ســـاء يف املوعد  	
املحدد ومتابعة ت�سديد ر�سوم اال�سرتاك .

•متابعـــة تنظيـــم واإعـــداد اإجـــراءات ال�ســـركات املر�سحـــة لع�سوية  	
اجلمعية العمومية للمركز ورفعها ملجل�ض االإدارة .

•رفد االأع�ساء كل ح�سب قطاعه بالربامج واخلطط واالأن�سطة. 	
•م�ساعدة االأع�ساء فنيا وتوفري املعلومات عن االأ�سواق. 	

•تخ�سي�ض جزء من موقع بال تريد االلكرتوين خلدمات االأع�ساء.  	
•عقد لقاءات دورية مع االأع�ساء لنقا�ض ق�سايا وتطلعات املركز. 	

•اإ�ســـراك االأع�ســـاء يف التتخطيـــط لالأن�سطـــة والربامـــج وتنفيذها  	
وتقييمها. 
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يتزامن �ســدور التقرير ال�ســنوي للعــام 2008  واإمتام 
مركز التجارة الفل�سطيني – بال تريد ع�سر �سنوات من 
عمره وعمله، وهي �ســنوات حفلت بالعمل والإجنازات 
، فعنــد احلديــث عّمــا مت تنفيــذه والإطــالع علــى مــا 
�ســهده العام 2008 من ن�ســاطات وبرامج ،  ت�ســتوقفنا 
حمطات عدة ت�ستحق الرتكيز عليها والتوقف عندها 
، اإذ جــاء تنفيــذ تلك الربامــج والأنن�ســطة واإجنازها 
ال�ســنوات  عــرب  حتققــت  تراكميــة  جلهــود  تتويجــا 
ال�سابقة ، وبروؤية يحكمها احلر�س على حتقيق مزيد 
من النجــاح على �ســعيد تنمية التجارة الفل�ســطينية  
وترويجها على امل�ســتويني العاملــي والوطني، وبرتكيز  
كبري واهتمام خا�س بالرتويج ملنتجاتنا على امل�ســتوى 
املحلــي والوطنــي ، وهــو مــا مت التعبري عنــه من خالل 
املركــز  نفذهــا  التــي  املحليــة  والأن�ســطة  الربامــج 
كاملعار�ــس الوطنية والتي فاقــت يف جناحاتها ما عّلق 

عليها من اآمال .
وجت�ســيدا لنهــج بال تريــد يف اأن حتمل كل �ســنة معها 
جديدا يف العمل ومزيدا من الإ�ســافات النوعية ، كان 
العام 2008  حافال بالربامج وفر�ســة لتنفيذ اأن�سطة 
جديــدة ونوعيــة كامل�ســاركة يف املعار�ــس الدوليــة ، 
والربامــج التدريبيــة التــي هدفت لالرتقاء مب�ســتوى 

�ســركاتنا ومنتجاتهــا ، حتــى اأ�ســبحت عنوانــًا لنــا يف 
العديــد من الأ�ســواق الدولية ، والربامج املتخ�س�ســة 
لقطاعــات جتمــع يف اأهميتهــا بــني البعديــن الوطنــي 
والتاريخــي كقطاع زيت الزيتون ، مع توا�ســل اجلهود  
الهادفــة لالرتقــاء بطبيعة الأع�ســاء » كّمــا ونوعا »، 
و الهتمــام بالن�ســاطات املعــززة للتكامــل بــني كافــة 
املوؤ�س�سات ، اإ�سافة اإىل الإجناز املتمثل باإ�سدارات بال 
تريد كمجلة التجارة ودليل امل�ســدرين الفل�ســطينيني 
واأجنــدة التجــارة ال�ســنوية ، والتــي باتت ت�ســكل  يف 
جمملهــا واجهــة اإعالميــة تنطــق مبــا يتــم حتقيقه ، 
مقدمــة بيانــات وروؤى ، متّثــل اآليات توا�ســل بطريقة 

�سل�سلة بعيدة عن الع�سوائية.
والتقريــر الــذي نحــن ب�ســدد الإطــالع عليه  ير�ســد 
ويتتبع مــا مت تنفيذه واإجنازه من ن�ســاطات وفعاليات 
رئي�ســة ، للفــرتة  الواقعة بــني 2008/12/31-1/1 
من خــالل الدوائر املختلفــة يف املركز ، ويقدم و�ســفا 
موجزا لأبرز ما مت حتقيقه ب�سكل مبني على ما حتقق 
على الأعوام ال�سابقة ومبا يوؤ�س�س للتطلعات املن�سودة 
خــالل الأعوام القادمة ، فهو حلقة يف منظومة اجناز 

متطورة ومتوا�سلة . 

ن�ساطات املركز
للفرتة   2008/1/1- 2008/12/31       
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وفيما يلي ن�ســتعر�س اأهم الإجنازات والأن�سطة والربامج 
التي مت تنفيذهها خالل العام 2008

اأول : ن�ساطات ترويج  التجارة
املعار�س اخلارجية

معر�س املنتجات الفل�سطينية - لندن 3/9-5 
مت تنظيـــم معر�ض للمنتجات الفل�سطينية يف لنـــدن بالتعاون مع ال�سفارة 
الفل�سطينيـــة وجمموعة موؤ�س�سات ) غرفة  جتـــارة و�سناعة وزراعة بيت 
حلم، والغرفة التجارية العربية الربيطانية، وموؤ�س�سة التجارة واال�ستثمار 
 Portland الربيطاين، وموؤ�س�سة زيتون.. وغريها ( وبرعاية موؤ�س�سة
اإىل  دخول ال�سوق الربيطانية و تعريف الربيطانيني  Trust، وهدف 

باملنتجات الفل�سطينية ، و �ساركت فيه  38 �سركة فل�سطينية.

معر�س اإعادة اإعمار العراق14 – 4/17
هـــدف اإىل  ترويج منتجات البناء والبنيـــة التحتية الفل�سطينية  لل�سوقني  
االأردنيـــة والعراقيـــة واإقامـــة عالقـــات جتاريـــة ،وبحـــث امكانيـــة عقـــد 

�سفقات.

وقـــد نظم املركز امل�ساركـــة الفل�سطينية يف املعر�ض مب�ساركة  9 �سركات: 
5 �ســـركات عار�ســـة، و 4 �ساركت �سمن  اجلنـــاح االإعالمي اخلا�ض ببال 

تريد.

معر�س اليمن التجاري الدويل5 – 5/10
نظـــم املركز جنـــاح فل�سطني يف معر�ـــض اليمن التجاري الـــدويل والذي 
عقد مب�ساركة  10 �سركات فل�سطينية من قطاعات خمتلفة بهدف تعزيز 

تواجد املنتجات الفل�سطينية يف ال�سوق اليمني. 

معر�س حالل ماليزيا 7 – 5/12
نظـــم املركـــز امل�ساركة الفل�سطينيـــة يف معر�ض حـــالل ماليزيا مب�ساركة 
7 �ســـركات من قطـــاع املنتجات الغذائية بهدف فتـــح �سوق جديد لرتويج 
املنتجـــات الفل�سطينيـــة ، واإجـــراء مفاو�سات جتارية ومعرفـــة متطلبات 
ال�سوق واالإجراءات والقوانني، وعلـــى هام�سه اأجريت مفاو�سات لت�سويق 

زيت الزيتون الفل�سطيني، ومت احل�سول على معلومات جتارية جمدية.

معر�س اجلزائر الدويل7 – 6/12
نظـــم املركز امل�ساركة الفل�سطينية يف معر�ـــض اجلزائر الدويل مب�ساركة 
10 �سركات بهـــدف الرتتيب التفاقية االإعفاء اجلمركي، واإقامة عالقات 

جتارية متهيدا لفتح ال�سوق اجلزائري اأمام منتجاتنا. 

معر�س بولندا الدويل للزراعة و املنتجات الغذائية   
نظـــم  املركز امل�ساركـــة الفل�سطينية يف املعر�ـــض مب�ساركة 5 �سركات من 
قطاع ال�سناعات الغذائية ، واعتربت امل�ساركةاإطاللة على �سوق جديد.

نائب رئي�ض اجلمهورية اليمني ورئي�ض جمعية كنعان لفل�سطني خالل زيارتهم جناح فل�سطني يف معر�ض اليمني الدويل 2008
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جناح ال�سناعات اجللدية يف مهرجان �سيف عمان
�سمـــن فعاليـــات مهرجـــان �سيـــف عمـــان ؛ نظـــم املركز جناحـــا خا�سا 
بال�سناعات اجللدية الفل�سطينية بالتعاون مع احتاد ال�سناعات اجللدية 
، حيـــث �ساركـــت فيـــه 21 �سركة مـــن ال�ســـركات العاملـــة يف ال�سناعات 

اجللدية واالأحذية.

وعقـــد على هام�ض املعر�ض لقاء عمل بني جتار وم�ستوردين لالأحذية من 
االأردن وم�ساركني يف املعر�ض.

معر�س امل�سياد الدويل -اأ�سطنبول – تركيا 
نظم املركز جناح فل�سطني يف املعر�ض مب�ساركة  8 �سركات رئي�سة ، و10 

�سركات  �ساركت بعينات من قطاعات خمتلفة.

 تخلل املعر�ض ات�ساالت ولقاءات مع رجال اأعمال من دول عّدة وب�سمنهم 
رجال اأعمال فل�سطينيون يف املهجر.

املعار�س الوطنية  - املحلية
 The Best of Palestine معر�س فل�سطني

على هام�ض موؤمتر االإ�ستثمار / بيت حلم، وبهدف ترويج فر�ض اال�ستثمار 
 The Best of(  يف القطـــاع االنتاجي نظم املركز معر�ـــض فل�سطني
Palestine( مب�ساركـــة 130 �سركة وموؤ�س�ســـة فل�سطينية ومب�ساحة 

1665 م2 ،ومت تقدمي ق�س�ض جناح حقيقية للقطاع اخلا�ض.

معر�س بلدك�س 2008
نظـــم املركز معر�ـــض بلدك�ض 2008 والذي يقام �سنويـــًا  بهدف التعريف 

مبنتجـــات البناء وخدماتهـــا و الت�سبيك مع منتجي القطـــاع والقطاعات 
امل�سانـــدة- و �ساركـــت فيـــه 43 �سركـــة فل�سطينية،واأقيمت علـــى هام�سه 
العديـــد مـــن العالقات التجاريـــة بني ال�ســـركات واملهند�ســـني واملقاولني 

واأ�سحاب امل�ساريع. 

معر�س اك�سبوتك 2008
نظـــم بال تريـــد بالتعاون مع احتـــاد �ســـركات اأنظمة املعلومـــات معر�ض 
اك�سبوتـــك 2008 مب�ساركة 48 �سركة متخ�س�سة يف تكنولوجيا املعلومات 
مـــن ال�سفة وقطـــاع غزة خالل الفـــرتة الواقعة بـــني 4-6 ت�سرين الثاين 

2008، و�سهد املعر�ض  هذا العام اإقباال كبريًا من الزائرين واملهتمني .

بعثات جتارية
بعثة جتارية اإىل اجلزائر:  2008/7/1-6/27

نظـــم مركز التجارة الفل�سطيني بعثة جتارية للجزائر حيث تاألفت البعثة 
من ممثلي موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض ومب�ساركة وزير االقت�ساد الوطني، 
وخالل الزيارة مت توقيع اتفاقية اإعفاء املنتجات الفل�سطينية من الر�سوم 

اجلمركية بح�سور 5 وزراء جزائريني .

بعثة جتارية اإىل اليمن3  -2008-8 
بهـــدف تقوية اأوا�ســـر التعاون بـــني القطاع اخلا�ـــض الف�سطيني واليمني 
واإقامـــة عالقـــات جتارية ؛ قـــام املركز بتنظيـــم بعثة جتاريـــة اإىل اليمن 
مب�ساركـــة  8  �ســـركات فل�سطينية من ممثلي القطـــاع اخلا�ض، ومت توقيع  
اتفاقيـــة التعـــاون و الطلب من احلكومة اليمنيـــة  ت�سهيل دخول املنتجات 

الفل�سطينية اإىل اليمن.

جانب من افتتاح معر�ض بلدك�ض 2008
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ثانيا :برامج ون�ساطات تطوير التجارة 
اأن�سطة وبرامج التدريب وور�س العمل التدريبية

التدريــب املهنــي يف مهــارات دهــان الأثــاث بتاريخ 21 �ســباط 
2008

هدف هذا التدريب اإىل رفع م�ستوى جودة منتجات االأثاث الفل�سطيني من 
خـــالل تعريف روؤ�ساء اأق�سام االأثـــاث الفنيني باملواد والدهانات واالأ�سباغ 
احلديثـــة والتطبيق العملي على اأ�ساليب الدهان الفعالة من حيث اجلودة 

والتكلفة. 

�ســـارك يف التدريب 24 م�ساركا مـــن روؤ�ساء اأق�سام الدهـــان والفنيني يف 
م�سانع االأثاث الفل�سطينية.

اأيــار  التدريــب املهنــي يف التغليــف الغذائــي بتاريــخ 28-26 
2008

عقد بهدف رفع م�ستوى تعبئة وتغليف املنتجات الغذائية الفل�سطينية من 
خـــالل تعريف ممثلي القطاع والفنيني وامل�سممني العاملني فيه باأ�ساليب 
التغليـــف الفعالة من حيث اجلودة والتكلفة حيـــث �سارك يف التدريب 14 

م�ساركا من الفنيني وامل�سممني العاملني يف قطاع االأغذية الفل�سطيني.

التدريب املهني يف ت�سميم الأحذية بتاريخ 22 متوز 2008
نفـــذ بالتعـــاون مع احتـــاد ال�سناعـــات اجللديـــة الفل�سطينيـــة؛ حيث مت  
تنفيـــذ تدريـــب مهني بهـــدف رفع كفـــاءة امل�سممني والعاملـــني يف قطاع 
ال�سناعـــات اجللدية الفل�سطينيـــة و رفع م�ستوى املنتجـــات املحلية لهذه 
ال�سناعة ،وحظي التدريب بح�سور  20 م�ساركا من الفنيني و امل�سممني 

لالأحذية.

:)MET( خدمات التدريب يف جمالت الت�سويق والت�سدير
•مت تنفيـــذ الربنامـــج التدريبـــي االأول »التخطيـــط اال�سرتاتيجـــي  	
وعمليـــات الت�سويـــق« ،وذلـــك بنـــاء علـــى احتياجـــات اأع�ســـاء بال 

تريـــد/ اإحتـــاد �ســـركات انظمـــة املعلومـــات )بيتـــا( ومـــن خـــالل 
  Management Consulting Servicesسركـــة�
MCS((  ومب�ساركـــة 13 مـــن مديـــري وم�ســـوؤويل الت�سويـــق من 

�سركات تكنولوجيا املعلومات. 

•مت تنفيـــذ الربنامـــج التدريبي الثاين »الت�سويـــق الت�سديري / نحو  	
تعزيـــز القـــدرة التناف�سية« يف مدينتـــي رام اهلل وغزة مب�ساركة 34 

متدربا )23 متدربا من غزة و11 من ال�سفة الغربية(. 

• مـــن موظفي بـــال تريـــد بالتدريب اخلا�ـــض بالت�سويق  مت تزويـــد 4	
الت�سديـــري / نحو تعزيـــز القدرة التناف�سية ملـــدة يومني لتاأهيلهم 

كم�ساعدي مدربني خالل التدريب.

•مت عقـــد الربنامج التدريبي »�سوق منتجاتـــك بنف�سك!«  يف ال�سفة  	
الغربيـــة بنـــاء على النجاح الـــذي حققه االربنامج لـــدى تنفيذه يف 
مدينـــة غزة وذلـــك ملدة 4 اأيام )27 �ساعـــة تدريبية( /قاعة فندق 
الب�ســـت اإي�ســـرتن / رام اهلل ومب�ساركـــة 25 من مديـــري وم�سوؤويل 
الت�سويق يف �سركات القطـــاع اخلا�ض الفل�سطيني يف الفرتة ما بني 

.2008/08/31- / 27

الربنامج التدريبي »من الألف اإىل الياء يف ت�ســويق و ت�ســدير 
الدواء« بتاريخ12-17 متوز 2008

 نّفـــذ  الربنامـــج بتمويـــل من البنـــك اال�سالمي للتنمية/ وحـــدة �سندوق 
االق�سى بناًء على احتياجات اأع�ساء بال تريد واالحتاد العام لل�سناعات 
الدوائيـــة وذلـــك بهـــدف تزويد قطـــاع ال�سناعـــات الدوائيـــة باملهارات 
واالأ�ساليـــب الت�سويقية والت�سديريـــة االأ�سا�سية لرفع قدرتهـــا التناف�سية 
يف االأ�ســـواق االإقليميـــة والعاملية، ومتحـــور التدريب حـــول ت�سويق الدواء 
وت�سديـــره  مب�ساركة 17 ممثـــال  ل�سركات قطاع االأدويـــة الفل�سطيني يف 

مدينة رام اهلل.

جانب من افتتاح معر�ض اك�سبو تك 2008
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تدريب حول اإمكانية اإن�ســاء احتادات للت�سدير بتاريخ 14 -16  
كانون الأول 2008 

�سارك بـــال تريد يف التدريب الذي اأقامته موؤ�س�ســـة االأمم املتحدة للتنمية 
ال�سناعية وموؤ�س�سة االأردن للتنمية حول اإمكانية اإن�ساء  احتادات مل�ساعدة 

ال�سركات الفل�سطينية ال�سغرية و املتو�سطة على الت�سدير اإىل اخلارج.

امل�ســاركة يف املوؤمتــر و املعر�ــس الــدويل للوج�ســتيات و النقــل  
Port  to Port

بهـــدف تعريـــف ممثلـــي االأعمـــال الفل�سطينـــني مـــن القطاعـــات املختلفة 
مب�ستجـــدات اللوج�ستيـــات والنقل �ســـارك 24 ممثال عن �ســـركات القطاع 
اخلا�ـــض الفل�سطيني ومن قطاعـــات خمتلفة يف املوؤمتـــر واملعر�ض الدويل 

للوج�ستيات والنقل.

امل�ساركة يف معر�س »Giftec 2008« لل�سناعات اليدوية
م�ساركـــة متـــت  بهـــدف التعريـــف بال�سناعـــات احلرفيـــة الفل�سطينية اإذ 
مت تنظيـــم م�ساركـــة 12 �سركـــة من م�سممـــي وم�سّنعي احلـــرف اليدوية 
واملجوهـــرات واالإك�س�سوارات الفل�سطينيني مـــن مناطق بيت حلم واخلليل 
وغـــزة يف معر�ض جيفتك 2008 ك�ســـركات عار�سة بجناح فل�سطيني والأول 

مرة. 

اجتماعات رجال اأعمال مع �ســركة Intel  العاملية بتاريخ 15 
و 29 حزيران 2008

اجتماعـــات هدفـــت لبحـــث اإمكانيـــة التعـــاون امل�سرتك وعقـــد اتفاقيات 
جتاريـــة  مع �سركةIntel  التـــي تعد  اإحدى ال�ســـركات العاملية الرائدة 
يف جمال الربجميات واحلوا�سيب واالأجهزة االلكرتونية ،وعقد االجتماع 
بح�ســـور متخ�س�سني وخـــرباء يف جمايل �سيانـــة االأجهزة والربجميات 
من جهـــات عدة،وهي: احتاد �سركات اأنظمـــة املعلومات )بيتا( واالإحتاد 
العـــام لل�سناعـــات الفل�سطينيـــة واحلا�سنـــة الفل�سطينيـــة لتكنولوجيـــا 
املعلومات واالت�ساالت )بيكتي( حيث �سارك فيه 10م�ساركني من ممثلي 

قطـــاع تكنولوجيـــا املعلومات واالت�ســـاالت و�سيانة االأجهـــزة، وا�ستكماال 
للقاء عقدت ور�سة ا�ستهدفت رفع كفاءة املهند�سني العاملني يف قطاعات 
�سناعية فل�سطينية خمتلفـــة حيث �سارك 7 من ممثلي قطاع ال�سناعات 
الدوائيـــة والطباعـــة الفل�سطينيني يف ور�سه عمل حـــول  اأحدث التقنيات 

امل�ستخدمة يف �سبط جودة العمليات  االنتاجية.

 زيــارة مهنيــة اإىل معر�ــس Jovella 2008 بتاريــخ 2 متــوز 
2008

قـــام 18 رجـــل و �سيـــدة اأعمـــال فل�سطينيـــني مـــن قطـــاع املجوهـــرات و 
االإك�س�ســـوارات مـــن منطقتـــي اخلليل و بيت حلـــم بزيارة هـــذا املعر�ض 
بهدف تعريف م�سنعي و م�سممي املجوهرات بتوجهات االأ�سواق العاملية 
و�سمـــات املنتجات الناجحة ت�سويقيًا ،و اإتاحـــة الفر�سة اأمامهم للتوا�سل 

مع �سركات ورجال اأعمال يف جمال املجوهرات واالإك�س�سوارات  .

 زيــارة مهنيــة ملعر�ــس »هوتك�ــس« بتاريــخ 25 ت�ســرين الثاين 
2008

عقـــد هـــذا الن�ســـاط بالتعـــاون مع جمعيـــة الفنـــادق العربيـــة وا�ستهدف 
ممثلـــي قطـــاع ال�سياحة وخدمـــات تقدمي الطعـــام بهـــدف االإطالع على 
اآخر امل�ستجدات يف جمال الفنـــادق ال�سياحية من اأثاث ومعدات الفنادق 
واالأماكـــن ال�سياحية،وجذبت الزيارة 35 م�سرتكا من خمتلف القطاعات 
كاأ�سحـــاب الفنادق وم�سّنعي االأثاث من مناطـــق فل�سطينية متعددة مثل 

بيت حلم وبيت جاال وبيت �ساحور والقد�ض ونابل�ض ورام اهلل.

برامج وم�ساريع تطوير التجارة:
1 .MSD م�سروع تطوير اخلدمات الت�سويقية

�سمـــن االأن�سطة الهادفـــة اإىل تطوير وترويـــج ال�ســـادرات الفل�سطينية، 
اختتـــم مركز التجـــارة الفل�سطينـــي – بال تريـــد)PalTrade(  يف 
اأيلـــول/ برامج  م�سروع تطويـــر اخلدمات الت�سويقيـــة املنفذ خالل العام 
 )USAID( املن�ســـرم بدعم مـــن الوكالة االأمريكية للتنميـــة الدولية

جانب من برنامج تدريبي 
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ومـــن خالل م�ســـروع تعزيـــز التناف�سيـــة وتنميـــة القطاعـــات hالإنتاجية 
.)DAI( واملنفذ من قبل �سركة البدائل التطويرية )PED(

هدف امل�سروع اإىل تطويـــر خدمات بال تريد التدريبية يف تطوير وترويج 
ال�ســـادرات، وتطوير اخلدمـــات الت�سويقية يف ال�ســـوق املحلية وتقدميها 
ل�ســـركات القطاع اخلا�ض الفل�سطيني ودرا�ســـة وتقييم احل�سة ال�سوقية 
للقطاعـــات االإنتاجية يف ال�ســـوق املحلية، باالإ�سافـــة لتحفيز ال�سادرات 
من خالل تزويد ال�ســـركات باملعلومات التجاريـــة والن�سرات والتدريبات 

الالزمة ذات العالقة باالأ�سواق الت�سديرية امل�ستهدفة .

قـــام بـــال تريـــد خـــالل فـــرتة امل�ســـروع باإطـــالق جمموعة مـــن الربامج 
التطويرية التـــي تتالءم واحتياجـــات ال�سركات الفل�سطينيـــة وتوجهاتها 
واملندرجة �سمن خدمات تطويـــر االأعمال الت�سويقية وخدمات املعلومات 
التجاريـــة وخدمـــات التدريـــب ودرا�سات احل�ســـة ال�سوقيـــة للقطاعات 

االإنتاجية املحلية.

ولتحديـــد االإحتياجـــات التطويريـــة لل�ســـركات الفل�سطينية ؛قـــام مركز 
التجارة الفل�سطيني - بال تريد بتنفيذ م�سح ميداين �سامل غّطى حوايل 
140 �سركـــة فل�سطينية يف مناطـــق ال�سفة الغربية وقطاع غزة، حيث قام 
املركـــز بناء على نتائجه بتحديـــد واختيار طبيعة اخلدمات التي �ستتقدم 

يف كل برنامج .

برنامج خدمات تطوير الأعمال الت�سويقية
هدف الربنامـــج اإىل م�ساعدة ال�سركات الفل�سطينيـــة يف تطوير قدراتها 
الت�سويقيـــة من خالل خدمـــات تطوير االأعمال يف املجـــاالت التي ظهرت 
مـــن خـــالل امل�سح امليداين،وبـــداأ  الربنامـــج بتحديد واختيـــار ال�سركات 
ال�ســـركات  حتتاجهـــا  التـــي  اخلدمـــات  لتقـــدمي  املوؤهلـــة  االإ�ست�ساريـــة 
الفل�سطينية، ومـــن ثم تقدمي ا�ست�سارات مهنيـــة متخ�س�سة لـ7 �سركات 
خدماتيـــة يف جمايل اإدارة الت�سويـــق وادارة العالقة مع الزبائن، وتقدمي 
ور�ستـــي عمل حـــول مفاهيـــم اإدارة الت�سويـــق �سارك فيهما مـــا يزيد عن 
30 ممثـــال عن ال�ســـركات اخلدماتية املحليـــة. ومت ا�ستقدام خبري دويل 
متخ�س�ض يف تطوير االأعمال لتقدمي االإ�ست�سارات املهنية وور�سات العمل 

لبال تريد وال�سركات. 

قـــام طاقـــم بال تريد بزيـــارة ال�ســـركات املحلية املهتمـــة باالإ�ستفادة من 
الربنامـــج وتقييمهـــا، حيث مت تقييم 40 �سركة مهتمـــة وحتديد اأولوياتها 
التطويريـــة،  ومت تباعا حتديد ال�سركات اال�ست�ساريـــة املقدمة للخدمات 
عـــرب تنفيذ عطاء ومن ثم بو�ســـر بتنفيذ اخلدمات املطلوبة، حيث قّدمت 
خدمـــات ت�سويقيـــة ل 37 �سركـــة حمليـــة مـــن خـــالل حـــوايل 22 �سركـــة 
اإ�ست�ساريـــة، وتنوعـــت تلـــك اخلدمـــات لت�سمل حمـــالت ترويـــج واإعالم، 
وخطـــط ت�سويـــق، وتدريب ت�سويقـــي متخ�س�ـــض وبرامـــج اإدارة العالقة 
مع الزبائـــن، ومواد ترويجيـــة و�سفحات اإنرتنت وغريهـــا من اخلدمات 
الت�سويقية. ونال الربنامج ا�ستح�سان ال�سركات امل�ساركة فطالبت بتوفري 
اخلدمات الت�سويقية ب�سكل دائم ملا يف ذلك من فائدة مبا�سرة يف تطوير 

القدرات الت�سويقية ل�سركات القطاع اخلا�ض. 

برنامج خدمات التدريب الت�سويقي
 حقـــق برنامج خدمـــات التدريب يف جمايل الت�سويـــق والت�سدير جناحا 

فـــاق التوقعـــات حيـــث عقدت �سل�سلـــة من الربامـــج التدريبيـــة يف جمال 
الت�سويـــق حلوايل 120 م�ساركا من مديري وم�سوؤويل الت�سويق والت�سدير 

يف �سركات القطاع اخلا�ض الفل�سطيني.

هـــدف الربنامـــج اإىل تطوير اخلدمـــات  التدريبية لبـــال تريد يف جمايل 
تطويـــر ال�ســـادرات وترويجها من خالل تنفيذه �سل�سلـــة ن�ساطات متثلت 
يف تقييـــم وحدة التدريب داخل بال تريد وحتديد االحتياجات التطويرية 
لها، ومن ثـــم تطوير نظام خمت�ض بالتدريب لرفـــع م�ستوى اأدائه العام، 
و�سهـــد الربنامج  تطوير 3 مواد تدريبية متخ�س�سة يف جماالت الت�سويق 
اال�سرتاتيجـــي والتطبيقـــي، حيث مت تدريب ما يزيـــد على 49 م�ساركا يف 
ال�سفـــة الغربيـــة واأكـــرث من 70 م�ســـاركا يف غزة، والقـــى التدريب اإقباال 

ملحوظا وجناحا متميزا.

برنامج درا�سات احل�سة ال�سوقية
مت تبنـــي واتبـــاع منهجيـــه وا�سحة الإجـــراء درا�ســـات احل�ســـة ال�سوقية 
باال�ستعانـــة بخبرية دولية يف املجال، وبحيث تتطرق كل درا�سة لتوجهات 
حجـــم ال�سوق وح�ســـة ال�ســـركات الفل�سطينيـــة فيه، وحتليـــل للتحديات 
والفر�ـــض التي يواجههـــا كل قطاع من خـــالل حتليل البيانـــات املتوافرة 
مـــن خمتلف امل�سادر باالإ�سافة للبيانات واملعلومات التي تاأتت من خالل 
اإجـــراء ا�ستبيانات للمنتجني ،وامل�ستورديـــن ، واملوزعني وبائعي املفّرق يف 
كل قطاع،ثم اخلروج  با�ستناجات بناء على هذه  املعلومات وبناء تو�سيات 

مبختلف اأ�سكال التدخالت املطلوبة لتطوير اأعمال كل قطاع. 

وجنـــح بال تريـــد من خـــالل الربنامج وبالتعـــاون مع اجلهـــات التمثيلية 
املختلفـــة للقطاعات بتطوير 5 درا�سات ح�سة �سوقيـــة لقطاعات االألبان 
واالثـــاث واالحذيـــة واملالب�ـــض اجلاهـــزة والطباعة، كمـــا مت عقد خم�ض 
ور�ـــض عمل لتقدمي نتائج الدرا�سات ملمثلـــي القطاعات واجلهات املعنية، 
�سارك فيها ما يزيد عن 155 م�سوؤوال من القطاعات امل�ستهدفة وممثلون 
عـــن القطاعني العام واخلا�ض، ومـــن اأبرز نتائـــج  الربنامج ا�ستخال�ض 
تو�سيات  خا�سة با�سرتاتيجية لتطوير القطاعات املبحوثة باالإ�سافة اإىل 

تطوير قدرة بال تريد يف درا�سات القطاعات املحلية.

برنامــج خلــق فر�ــس العمــل للخريجــني اجلــدد )املرحلــة  2 .
الثانية (:

قام بال تريد بتنفيذ برنامج خلق فر�ض عمل للخريجني اجلدد  بالتعاون 
مع م�سروع تعزيز التناف�سية وتنمية القطاعات االإنتاجية PED، املمّول 
من قبـــل الوكالـــة االأمريكية للتنميـــة الدوليـــةUSAID ، واملنفذ من 
قبـــل موؤ�س�ســـة البدائل التطويريـــةDAI ، بهدف زيـــادة فعالية وكفاءة 
60 خريجا مـــن حمافظات ال�سفة الغربية من تخ�س�ـــض اإدارة االأعمال 
والت�سويـــق واملبيعات والذين مل مي�ض على تخرجهم اأكرث من �سنتني ،ومت 
تنفيـــذ التدريب اخلا�ض بهم وعقـــد اللقاء التوظيفـــي االأول ) ال�سركات 
واخلريجـــني( مب�ساركـــة 30 �سركة و60 خريجا، وعقـــد  اللقاء التوظيفي 
الثـــاين ) ال�سركات واخلريجـــني يف اخلليل( حيث مت بالتن�سيق مع خم�ض 
اإحتادات فل�سطينية متخ�س�سة ومب�ساركة حوايل 20 �سركة و90 خريجا، 

ونتج عن الربنامج توظيف 40 خريجا.
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ثالثا :ن�ساطات ال�سيا�سات التجارية
م�ســروع مراقبــة وتقييم اأداء احلركــة والأن�ســطة التجارية 
على املعابر املمّول من �ســندوق الئتمان الرنويجى وباإ�ســراف 

البنك الدويل:
•املعابر التجارية فى قطاع غزة : 	

    بهـــدف ر�ســـد حركة املعابـــر التجارية مع قطاع غـــزة وحتليل البيانات 
املتعلقـــة باحلركة التجارية على املعابر وتاأثريها على القطاع اخلا�ض فى 
غزة،ور�ســـد حركة املـــواد االأ�سا�سية )الطحـــني، االأرز، ال�سكر والزيت( 
وح�ساب املخزون بالكمية واالأيام، باالإ�سافة اإىل درا�سة جميع القطاعات 
الت�سديريـــة و ر�سد اأهم القطاعات امل�ستـــوردة التي تاأثرت جراء اإغالق 
املعابر ، واإ�سدار تقارير �سهرية باللغتني العربية واالإجنليزية عن الو�سع 
الراهـــن للحركـــة التجارية على املعابـــر التجارية املختلفـــة، ويتم اإعداد 
تقاريـــر خمتلفة عن حركة املعابر التجارية لعدد مـــن املوؤ�س�سات الدولية 
واملحليـــة واإعداد درا�سات خمت�سة بالطلـــب املخطط والفعلي للقطاعات 
الت�سديريـــة، ومت اإعداد تقرير مف�ســـل عن اأثر احل�سار على قطاع غزة 
بعد مـــرور �سنة علـــى االإغالق وعقـــد ور�ســـة ملناق�سة موؤ�ســـرات احلركة 

التجارية وو�سع القطاع اخلا�ض يف غزة بعد مرور �سنة على االأزمة.

ومت اإجنـــاز درا�ســـة حتليلة وتف�سليـــة عن احلاويات املحتجـــزة �سواء فى 
املوانـــئ اأو املخـــازن اال�سرائيليـــة بالتعـــاون مـــع جمعية رجـــال االأعمال، 

والغرفة التجارية- غزة ، وجمل�ض ال�ساحنني الفل�سطينيني .

•املعابر التجارية فى ال�سفة الغربية : 	

من خالل ر�سد ومتابعـــة احلركة اليومية على معابر« ترقوميا – الطيبة 
– اجللمة و بيتونيا  التجارية لتتم درا�ستها خالل فرتة امل�سروع وذلك 
بوجـــود باحثني ميدانيـــني على املعابر التجارية. ومـــن خالل التن�سيق مع 
اجلهـــات احلكوميـــة ذات العالقـــة ) وزارة االقت�ساد الوطنـــى – دائرة 
اجلمارك( وعمل زيارات ميدانية �سهرية للمعابر املختلفة لالطالع على 
طبيعـــة الو�سع،وت�سجيل التغيـــريات على االإجراءات املتبعـــة على املعابر 
واالأداء عليها. وزيارات ميدانية لل�سركات التي ت�ستخدم املعابر التجارية 
للوقـــوف علـــى اأهـــم املوؤ�ســـرات يف احلركـــة التجاريةومتابعـــة يومية مع 
الباحثني امليدانيني لتقييم احلركة التجارية على املعابر التجارية بجميع 
موؤ�سراتهـــا. واإ�سدار تقارير �سهرية عن الو�سع الراهن للحركة التجارية 
علـــى املعابر التجارية املختلفة، وجمـــع معلومات من وزارة املالية/ دائرة 
اجلمارك وجهاز املركـــزي لالإح�ساء ترتبط بحجـــم التجارة اخلارجية 
الفل�سطينيـــة، للتح�ســـري الإ�ســـدار تقريـــر �سهري عن حجـــم ال�سادرات 

والواردات الفل�سطينية.

ومت اإعداد تقرير مف�سل )Exploratory Report( عن املعابر 
التجاريـــة يف ال�سفـــة الغربية من خـــالل الدرا�سات والزيـــارت امليدانية 
التـــى متت �سواء لل�سركات اأو للمعابر،وحتليـــل البيانات املتعلقة باحلركة 

التجارية على املعابر.

قاعدة البيانات اخلا�سة باملعابر التجارية:
مت عمـــل قاعـــدة بيانات للمعابـــر التجارية بقطاع غـــزة و ال�سفة الغربية 
بهـــدف حفظ املعلومات اخلا�ســـة باملعابر التجاريـــة وحتديثها  ول�سهولة 

الو�ســـول للمعلومة وا�ستخراج تقارير دوريـــة تتعلق باحلركة اليومية على 
املعابر بغزة و ال�سفـــة ،ومن جانب اآخر متت اإ�سافة قاعدة البيانات اإىل 
املوقـــع االلكرتوين لبـــال تريد ليتمكن املهتمون من اإ�ســـدار تقارير ب�سكل 
يومـــي، واأ�سبوعي، ون�سف �سهري و �سهـــري، باالإ�سافة اإىل االإطالع على 
حالـــة )الفتح/االغـــالق( للمعابـــر كلهـــا ، و مت تو�سيـــع قاعـــدة البيانات 
من خـــالل و�سع خطة للعمل علـــى ت�سمنها اأكرب قدر مـــن املعلومات عن 
املعابر التجارية ومت جمع الكثري من املعلومات والبيانات املطلوبة يف هذا 

ال�ساأن.

م�ســروع ت�ســهيل التجارة عرب املمرات التجارية ) رفح – ج�سر 
الكرامة/ج�سر امللك ح�سني( بالتعاون مع جمل�س ال�ساحنني:

ال�ساحنـــني  مـــع جمل�ـــض  وبال�سراكـــة  االوروبـــي  االحتـــاد  مـــن  بتمويـــل 
الفل�سطينيـــني مت توقيع اإتفاقية امل�سروع بهدف دمج التجار الفل�سطينيني 
�سمـــن املنظومة التجارية العاملية من خالل توفري طرق وممرات جتارية 
بديلة باال�سافة اإىل تطوير املمرات التجارية اإىل االأ�سواق االإقليميه لدعم 
جهود تنويع اال�سواق اأمام التجارة الفل�سطينية وبتكاليف �سحن اأقل وهذا 
بدوره يعمـــل على زيادة القدرة التناف�سيه للتجـــارة الفل�سطينية ، وعليه؛ 
مت االإنتهاء من امل�سح امليـــداين لهذا اخل�سو�ض لل�سركات امل�سدرة و/اأو 
امل�ستـــوردة لعينة تتكون من 160 �سركـــة يف االأردن و م�سر،و70�سركة يف 
ال�سفـــة الغربية وقطاع غزة من التـــي ت�ستخدم املعابر احلدودية مو�سوع 
الدرا�سة، باالإ�سافـــة اإىل اللقاء مع جميع اجلهات الر�سمية ذات العالقة 
باالإ�ستـــرياد والت�سديـــر، ومت حتليـــل جميع البيانات التـــى مت جمعها من 
امل�سح امليداين فى فل�سطني – االأردن وم�سر و�سيتم اإعداد دليل تف�سيلي 
حول اإجـــراءات االإ�سترياد والت�سدير ليكـــون يف متناول اأيدي امل�سدرين 
وامل�ستورديـــن الفل�سطينيني وبحيث يغدو مرجعا اأ�سا�سيا لهذا اخل�سو�ض 
باالإ�سافـــة اإىل اإمكانية متابعـــة هذه االإجراءات وجتيثهـــا ليبقى امل�سدر 

وامل�ستورد الفل�سطيني مواكبني للم�ستجدات .

برنامج احلوار الوطنى القت�سادى الثالث 2008
july-October  NEDPIII

حتـــت رعايـــة دولة رئي�ـــض الـــوزراء د. �سالم فيا�ـــض وبح�سور مـــا يزيد 
عـــن 500 �سخ�سية من القطاعـــني العام واخلا�ض وبتمويـــل من  الوكالة 
 ،Portland Trust و موؤ�س�سةSIDA ال�سويديـــة للتنمية الدولية
عقد مركز التجارة الفل�سطينـــي حتت مظلة املجل�ض التن�سيقي ملوؤ�س�سات 
القطـــاع اخلا�ـــض موؤمتر احلـــوار الوطنـــي االقت�سادي الثالـــث بتاريخ 5 
ت�سريـــن االأول 2008  وذلـــك يف اإطـــار توجـــه م�ســـرتك لتوحيـــد اجلهود 
والتكامـــل بني القطاعني العـــام واخلا�ض لتحقيـــق االنتعا�ض االقت�سادي 
وتر�سيـــخ متطلبات التنمية االقت�ساديـــة واالجتماعية امل�ستدامة، وخالل 
املوؤمتر قدّمـــت 7 اأبحاث )اأوراق عمل( ونوق�ست وهـــي تخ�ض االإقت�ساد 
الفل�سطيني عامة والقطاع اخلا�ض الفل�سطيني خا�سة واندرجت االأوراق  

�سمن العناوين والدرا�سات االآتية والتي نفذها خمت�سون بهذا ال�ساأن:

ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ض. 1 .

املعوقـــات االإ�سرائيلية ومتطلبات القطـــاع اخلا�ض يف ظل اإ�ستمرار  2 .
الو�سع ال�سيا�سي الراهن.
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تنظيم االإ�سترياد مبا يحقق م�سالح املنتج وامل�ستهلك الفل�سطيني. 3 .

حالة االإنق�سام واأثرها على قطاعي البنوك والتاأمني. 4 .

م�ســـاكل القطاع اخلا�ض يف غزة يف ظل الو�سع الراهن واحتياجاته  5 .
االآنية.

االإطار القانوين املنظم لالإقت�ساد الفل�سطيني. 6 .

ت�سجيل االأرا�سي واالإطار القانوين املنظم لها. 7 .

ويف نهايـــة املوؤمتـــر؛ متت بلورة مواقـــف القطاع اخلا�ـــض وتو�سياته حول 
ق�سايـــا اأ�سا�سيـــة تعك�ض جـــدول االأعمال امل�سرتك الـــذي مت التوافق عليه 
مع اللجنـــة الوزاريـــة واملت�سمـــن تطوير الت�سريعـــات والقوانـــني املتعلقة 
بالعملية االقت�سادية، والتخطيط واالإدارة واإ�سالح اخلدمات وتطويرها، 
باالإ�سافـــة اإىل املعوقـــات االإ�سرائيلية اأمـــام االقت�ســـاد الفل�سطيني. ومت 
و�سع ت�سور للوحدة الفنية الداعمة للحوار ملتابعة نتائج املوؤمتر ،وموؤخرا 

اأ�سدر تقرير كامل عن املوؤمتر ووّزع على اجلهات ذات العالقة .

حتديــد احتياجــات واأولويــات القطاع اخلا�ــس يف قطاع غزة 
للخروج من الأزمة احلالية وو�سع خطة ا�سرتاتيجية للنهو�س 
بالقطــاع اخلا�ــس يف قطــاع غــزة يف ظــل الظــروف املتدهورة 

)�سبتمرب 2008(       
 خطـــة  تهـــدف لو�سع منظـــور م�سرتك لتنميـــة ا�سرتاتيجيـــات واأولويات 

القطـــاع اخلا�ـــض  وتطويرها من خالل درا�ســـة �سيناريوهات خمتلفة ثم 
اعتمـــاد اأحد ال�سيناريوهات وو�سع اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لها - حتديد 
اأولويـــات واحتياجـــات اإعادة اإنعا�ـــض القطاع اخلا�ض فى غـــزة. وتطوير 
االآليـــات الالزمة لتنفيذ هذه الروؤيا مـــن خالل م�ساريع واأن�سطة حمددة.

والعمـــل علـــى تبنى هـــذه الروؤيـــا واآليـــات تنفيذها،واعتمـــاد االإمكانيات 
الالزمة لذلك من قبل القطاع العام واملجتمع الدويل.

ومت اإعداد اخلطة االإ�سرتاتيجية للقطاع اخلا�ض يف قطاع غزة با�ستخدام 
اأ�سلوب املناق�ســـة بني اأكرث من 80 م�ساركا من موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض 
يف غـــزة و جميع االإحتـــادات التخ�س�سيـــة وبتمويل من الوكالـــة االأملانية 

فريدري�ض ايرب.

رابعا :ن�ساطات املعلومات التجارية 
خدمات تقارير املعلومات التجارية:

تقرير معلومات جتارية لدولة حمددة:
مت تقدمي التقرير لثالث �سركات: حيث احتوى على معلومات عامة )عدد 
ال�سكان، الناجت املحلي، العملة، اأهم املدن، اللغات امل�ستخدمة،الخ...(- 
اأكـــرث 10 منتجـــات ت�ستوردهـــا / ت�سّدرهـــا الدولـــة ) مع اأ�سمـــاء الدول 
امل�سدرة/امل�ستـــوردة( - احلركـــة التجاريـــة مـــع فل�سطـــني - املنتجـــات 
املحتمـــل ا�ستريادهـــا مـــن فل�سطـــني- االتفاقيـــات التجاريـــة للدولـــة مع 

دولة رئي�ض الوزراء د. �سالم فيا�ض خالل افتتاح موؤمتر احلوار الوطني االقت�سادي الثالث
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فل�سطني - معلومات االت�سال املفيدة

تقرير معلومات جتارية ملنتج حمدد:
من معلومات حول اأكرث من 10 دول  مت تقـــدمي التقرير الأربع �سركات وت�سّ
م�ستوردة/م�سدرة للمنتج - ال�سادرات/الواردات الفل�سطينية للمنتج - 
وقائمة الدول التي من املحتمل ت�سدير املنتج لها - وقائمة باملوؤ�س�سات /

اجلمعيات العاملية اخلا�سة باملنتج

تقرير معلومات جتارية ملنتج حمدد يف �سوق حمدد : 
مت تقـــدمي التقريـــر ل 19  �سركة حيث قدم التقريـــر معلومات عامة حول 
)عـــدد ال�سكان، الناجت املحلي، العملة، اأهم املدن،الخ...(- اأ�سماء  اأكرث 
5 دول م�ســـدرة/ م�ستـــوردة للمنتج للدولة املحـــددة - احلركة التجارية 
مع فل�سطـــني للمنتج املحـــدد - االتفاقيات التجاريـــة للدولة مع فل�سطني 
/ ال�سوابـــط، ال�سرائب، ال�سروط ال�ستـــرياد املنتج  - املقايي�ض واملعايري 
املحـــددة  للمنتـــج يف الدولـــة - اأ�سمـــاء �ســـركات م�ستـــوردة )اإن وجد(- 
معلومـــات ات�ســـال مفيدة - قائمـــة باملعار�ض اخلا�ســـة برتويج املنتج يف 

هذه الدولة

الربامج و ال�سفحات الإلكرتونية
مـــن خالل »م�سروع تطوير املوؤ�س�سة« بدعم من الوكالة االأمريكية للتنمية 
PED/ بالتعاون مع م�سروع تعزيز التناف�سية )USAID( الدوليـــة

DAI  ( مت عمـــل برنامـــج CRM حلو�سبـــة عمل بال تريد بهدف 
حت�ســـني االأداء،وجمـــع املعلومـــات اخلا�سة بعمل املوؤ�س�ســـة حيث تعاقدت 
PED/DAI   مع ال�سركة املنفذة لتطوير نظام الإدارة خدمات بال 
تريـــد و اإدارة العالقة مع ال�سركات االأع�ساء والزبائن وحو�سبة عمل بال 

تريد بهدف حت�سني االأداء،وجمع املعلومات اخلا�سة بعمل املوؤ�س�سة. 

مت حتديث وتقدمي املعلومات من خـــالل ال�سفحات االإلكرتونية اخلا�سة 
باملركزwww.paltrade.org ون�ساطاته:

  • 	www.buildex.ps       BUILDEX ملعر�ض

 • 	www.expotech.ps       ExpoTech ملعر�ض

 • 	www.nedp.ps        NEDP ملوؤمتر احلوار الوطني

خام�سا : ن�ساطات الع�سوية 
  �ســـّكل النجـــاح الكبري الـــذي حققه بال تريـــد خالل ال�سنـــوات ال�سابقة 
وازديـــاد املعرفة باملركز من قبل املهتمـــني وال�سركات واملوؤ�س�سات املحلية 
واخلارجيـــة ، وبتزامـــن مع ازدياد الن�ساطات لدوائـــر املركز يف جماالت 
متنوعـــة ،حافزا الإقبال كبري من قبل ال�ســـركات املهتمة باملركز ، وجتلى 
ذلـــك يف انت�ســـاب تلك ال�ســـركات كاأع�ساء جدد اأو بتفاعـــل االأع�ساء مع 
برامـــج املركز ون�ساطاتـــه ، وترجم ذلك عمليا باعتبار بـــال تريد املركز 
الوطنـــي لتنميـــة وترويـــج التجـــارة ، وتعـــّدى ن�ســـاط املركـــز وتفاعله مع 
املوؤ�س�ســـات الوطنيـــة الفل�سطينيـــة ذات العالقـــة -ر�سميـــة واأهليـــة ومن 
القطـــاع اخلا�ض- ، وحتى ال�ســـركات غري االأع�ســـاء يف املركز ، باعتبار 
بـــال تريـــد موؤ�س�سة وطنية ذات فاعليـــة و�سمعة كبرية موؤثـــرة يف اأو�ساط 
املهتمـــني بتنمية التجارة وترويجها ،ويف هذا املجال كان لدائرة الع�سوية 
دور رئي�ض وفاعل يف التوا�سل مع جمتمع االأعمال وال�سركات الفل�سطينية 

االأع�ساء وغري االأع�ساء .

اأن�سطة دائرة الع�سوية :
اأول : الأن�سطة ذات العالقة بالع�سوية :

 فيمــا يرتبــط بددائــرة الع�ســوية ، فاإن اأبــرز ما �ســهده العام 
:2008

أ. ت�سديد ر�سوم الع�سوية

 وفقـــا لال�سول وح�سب النظام الداخلي للمركـــز ،فاإن ال�سركة الع�سو يف 
بـــال تريد عليها التزام �سنوي بت�سديد ا�ســـرتاك ع�سويتها ال�سنوي ، وقد 

بلغ عدد ال�سركات التي �سددت التزاماتها 170 �سركة.

ب. �سركات اأع�ساء جدد  يف املركز   

جانب من احل�سور – افتتاح موؤمتر احلوار الوطني االقت�سادي الثالث
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كان العـــام 2008 اأكرث االأعوام اإقبـــاال من قبل ال�سركات لالنت�ساب ملركز 
التجارة الفل�سطيني، وبلغ عدد ال�سركات اجلديدة خالل العام 56 �سركة 

متثل قطاعات واأن�سطة اقت�سادية متنوعة .

املتابعة امل�ستمرة والزيارات لل�سركات االأع�ساء يف اإطار التوا�سل و تزويد 
ال�ســـركات االأع�ساء وال�سركات االأخرى مبعلومات حول  اأن�سطة بال تريد 

واالإجابة عن اال�ستف�سارات ذات العالقة ببال تريد ون�ساطاته.

مت اإجنـــاز حتديد ال�سنة املالية لل�سركات االأع�ساء يف املركز على اأن تبداأ 
من 1/1/ من كل عام وتنتهي يف 12/31/ من العام نف�سه ، وذلك تنفيذا 

لقرار  جمل�ض االإدارة اخلا�ض بذلك .

لقاءات الأع�ساء
يف اإطـــار توا�ســـل املركز مبجل�ـــض اإدارتـــه والدوائر الفنية مـــع ال�سركات 
االأع�ســـاء ، وبهدف التعرف على مواقف ممثليها ومالحظاتهم ، مت عقد 
لقـــاءات مبا�سرة مع االأع�ساء » لقـــاءات ت�ساورية » ال�ستمزاج اآراء الهيئة 
العامـــة فيما يتعلـــق بخطة املركز للعـــام 2008 واال�سرتاتيجيـــة لالأعوام 
2008-2010 ،اإذ عقـــدت اللقاءات االآتية بح�ســـور اأع�ساء الهيئة العامة 

وجمل�ض االإدارة وطاقم املركز :

• - فنـــدق اجلرانـــد بـــارك �سم  لقـــاء رام اهلل بتاريـــخ 2008/3/1	
اأع�ســـاء الهيئـــة العامة من حمافظتـــي رام اهلل والبـــرية والقد�ض، 

بح�سور 40 �سركة.

اأع�ساء اجلمعية العمومية ح�سب القطاعات الإقت�سادية

اأع�ساء اجلمعية العمومية للمركز ح�سب املحافظة

 املجموع: 327 ع�سو

اأع�ساء اجلمعية العمومية للمركز ح�سب الن�ساط 
القت�سادي
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•  - فندق االنرت كونتننتال،�سم  لقـــاء بيت حلم بتاريـــخ 2008/3/8	
اأع�ســـاء الهيئة العامـــة ملحافظتي اخلليل وبيت حلـــم وبح�سور 80 

�سركة .

• �سركة من  لقـــاء غزة بتاريخ 2008/3/11 - قاعة الروت�ض �سم 35	
اأع�ساء الهيئة العامة يف قطاع غزة .

• �سركة من  لقـــاء نابل�ـــض 2008/3/15 -قاعـــة �سليم اأفنـــدي - 35	
جنني ،و نابل�ض ، وطولكرم ، وقلقيلية .

اجتماع الهيئة العامة 2008/3/29
نّظـــم اجتمـــاع الهيئـــة العامة للمركـــز يف اأريحا- قاعـــة االنرتكونتنتال ، 
وبح�ســـور 156 �سركة مـــن اأ�سل 205 �سركة يحق لهـــا ح�سور االجتماع ، 
وبوجـــود مدير عـــام الداخلية  ، ومدير عـــام العالقـــات الدولية - وزارة 
االقت�ســـاد الوطنـــي ،وكان التنظيـــم ناجحا حيث مت دعـــوة كافة اأع�ساء 
الهيئـــة العامة بالفاك�ـــض وتوزيع الوثائـــق والتقرير ال�سنـــوي باليد ،ونفذ 
االجتمـــاع وفق اخلطـــة واالأجندة املعـــدة ، ومت وبناء علـــى موافقة الهيئة 
العامـــة تعديل املادة املتعلقة بعـــدد اأع�ساء جمل�ـــض االإدارة ، لي�سبح 12 
ع�ســـوا بدل 9 اأع�ســـاء ، واأ�سيفت مـــادة جديدة للنظـــام الداخلي تتعلق 
باأهـــداف املركـــز ون�ساطاته ، وهـــي اأن للمركز احلـــق يف اإ�سدار وطباعة 

اأن�سطة خا�سة بقطاع زيت الزيتون 
 الدرا�سات ال�سوقية :

يف اإطـــار التح�ســـريات الإر�ســـال بعثتـــني جتاريتني لت�سويق زيـــت الزيتون 
الفل�سطيني للمملكة املتحدة واململكة العربية ال�سعودية مت اإجراء درا�ستي 

�سوق لتقييم االأ�سواق امل�ستهدفة على النحو االآتي:

أ. درا�سة �سوق اململكة املتحدة :
مت اإعدادهـــا بنـــاء على زيـــارة لربيطانيـــا ومت تقدميها وعر�ـــض نتائجها 
ومناق�ستها مـــع �سركات تعبئة زيت الزيتـــون وت�سديره يف اجتماع خا�ض 

بذلك . 

	. درا�سة �سوق اململكة العربية ال�سعودية :
مت اإعـــداد هـــذه الدرا�سة بناء على زيارة لل�سعوديـــة ومت تقدميها وعر�ض 
نتائجهـــا ومناق�ستها مع �سركات تعبئـــة وت�سدير زيت الزيتون يف اجتماع 

خا�ض بذلك . 

جانب من اإحدى لقاءات اجلمعية العمومية للمركز

من�ســـورات ودوريـــات مثل جملـــة التجارة ، التـــي ي�سدرهـــا املركز ، ومت 
بالتزكية انتخاب اأع�ساء جمل�ض اإدارة جديد للمركز .

عمل �سهادة  وبطاقة ع�سوية لل�سركات االأع�ساء للعام 2008 .

بعثات جتارية:
البعثة التجارية اإىل لندن5-2008/3/9أ. 

قـــام بال تريد بالتح�سري للبعثة التجاريـــة اإىل لندن ومتت مب�ساركة اأربع 
�سركات تعمل يف تعبئة زيت الزيتون وت�سديره. 
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الــعــربــيــة  املـــمـــلـــكـــة  اإىل  الـــتـــجـــاريـــة  	. الـــبـــعـــثـــة 
ال�سعودية2/4/2008 – 29/3/2008  

مت تنظيـــم بعثـــة جتاريـــة لرتويج زيـــت الزيتـــون الفل�سطينـــي يف ال�سوق 
ال�سعوديـــة يف الفـــرتة ما بني 30  مار�ـــض اإىل 2 ني�سان 2008 حيث �سارك 
فيهـــا 3 �سركات فل�سطينيـــة التقى ممثلوها نظرائهـــم ال�سعوديني و ذلك 
برتتيـــب من ال�سفارة الفل�سطينيـــة يف الريا�ض و جمل�ض الغرف التجارية 

ال�سناعية ال�سعودية، وزارت البعثة الريا�ض وجدة و الدمام .

الدورات التدريبية
- دورة تدريبيــة يف الت�ســويق واإجــراءات الت�ســدير 18أ. 

2008/3/20
مت عقـــد دورة تدريبية بعنوان الت�سويق واجـــراءات الت�سدير حيث نفذت 
الـــدورة �سركة Dimensions ملدة ثالثة اأيـــام يف رام اهلل يف قاعة 
فنـــدق اجلراند بارك ، و�ســـارك فيها 4 �سركات زيـــت واأجمع امل�ساركون 
علـــى حتقق اأهدافهـــم مـــن امل�ساركةمبديـــن رغبتهم يف ح�ســـور دورات 

مماثلة م�ستقبال.

	.  دورة تدريبية يف جمال التعبئة والتغليف لزيت الزيتون 
2008/3/28-27

مت تنفيذ دورة تدريبية بعنوان تعبئة وتغليف زيت الزيتون على مدار يومني 
مب�ساركة عـــدد من ال�سركات العاملة يف انتاج زيـــت الزيتون الفل�سطيني 

وت�سويقه.

و   ISOO22000ج.   اأنظمــة  وتطبيــق  اجلــودة  برنامــج 
 HACCP

جاء هذا الربنامج �سمن مكّونات م�سروع تنمية �سادرات زيت الزيتون ومت 
تنفيـــذه بالتعاون مع احتاد ال�سناعات الغذائية الفل�سطيني يف 5 �سركات 
فل�سطينيـــة عاملـــة يف جمال تعبئة زيت الزيتـــون وت�سويقه بهدف تاأهيلها 

للح�ســـول على �سهـــادات مطابقة مع االأنظمة الدوليـــة املتبعة يف اجلودة 
  HACCP وال�سالمـــة الغذائية من خالل مطابقة متطلبـــات  اأنظمة
 ISO 22000 & والتـــي هـــي تطويـــر اأنظمـــة ISOO2200 و
HACCP .و قـــد جنحت �سركتـــان باحل�سول على �سهادة اجلودة 

 ISOO2200

د. تنمية ال�سل�سلة النتاجية
قـــام اخلـــرباء القائمون علـــى امل�ســـروع بزيـــارة فل�سطني خـــالل الفرتة 
9-3-2008 اإىل 13-3-2008 لعر�ـــض نتائج املرحلة االأوىل من امل�سروع 
،ولتقدمي عر�ض بخ�سو�ض خطة التدخل الفني املقرتحة للمرحلة الثانية 
منه،كما هدفت الزيارة ملناق�سة ال�سركات يف اخلطة والتاأكد من مالءمة 

التدخالت الفنية املقرتحة ملتطلبات ال�سركات العاملة  يف القطاع.

وقـــام بال تريد بدعوة ال�ســـركات العاملة يف القطاع وعدد من اجلمعيات 
التعاونيـــة واملعا�سر واملزارعني حل�سور اجتمـــاع مع اخلرباء، ونظم  بال 
تريـــد اجتماعات للخرباء مع كل �سركة من �سركات تعبئة زيت الزيتون و 

ت�سويقه كل واحدة على حدة .

م�سروع ترويج ت�سدير زيت الزيتون
بداأ مركز التجارة الفل�سطيني العام 2008 بتنفيذ م�سروع ترويج �سادرات 
زيـــت الزيتون الفل�سطيني املمـــوول من قبل  الوكالة الفرن�سية للتنمية من 
خالل الرتكيز على حت�سني اجلـــودة، وتطوير عملية الت�سدير. و ي�سارك  
فيه كل من احتاد املزارعني الفل�سطينيني وموؤ�س�سة املوا�سفات واملقايي�ض 

الفل�سطينية واحتاد ال�سناعات الغذائية الفل�سطينية.

ويرتكز عمل امل�سروع يف اأربعة جمالت اأ�سا�سية:
اأوال:  تطوير ودعم انتاجية اجلمعيات املنتجة لزيت الزيتون

ثانيا: مراقبة اجلودة واملوا�سفات املحلية.

ثالثا: �سهادات اجلودة وال�سالمة الغذائية للمعا�سر.
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رابعا: ا�سرتاتيجيات الت�سدير والرتويج.

تتوىل )بال تريد( امل�سوؤوليات االآتية يف امل�سروع:

•االإ�ســـراف علـــى درا�ســـات ال�ســـوق التـــي جتـــري علـــى االأ�ســـواق  	
امل�ستهدفة.

•و�سع ا�سرتاتيجيات ت�سويقية للتعامل على اأ�سا�سها مع امل�سّدرين. 	

•بنـــاء القـــدرات لـــدى العاملني يف هـــذا القطاع لتح�ســـني خرباتهم  	
الت�سويقية وحت�سني االإ�سرتاتيجية الفردية لديهم.

•تنظيم املعار�ض واملهام التجارية. 	

•حتديد م�ساريع الت�سدير التجريبية. 	

.Geographical Indications املحددات اجلغرافية

•اإعداد حمددات اختيـــار امل�ستفيدين من امل�سروع من قبل ال�سركاء  	
)املزارعني، اجلمعيات، املعا�سر و�سركات التعبئة(.

•اإعداد ال�سروط املرجعية للخـــرباء املحليني والدوليني الذين �سيتم  	
التعاقد معهم خالل تنفيذ امل�سروع.

•اإعـــداد اخلطوط املرجعيـــة لل�سركة اال�ست�سارية التـــي �ست�ساعد يف  	
دعم امل�سروع يف االأ�سواق امل�ستهدفة

•ح�ســـور عـــدد مـــن ور�ض العمـــل وعقـــد العديـــد مـــن االجتماعات  	
مـــع املوؤ�س�ســـات العاملـــة يف القطـــاع ويف مقدمتهـــا جمل�ـــض الزيت 

الفل�سطيني ووزارة الزراعة. 

•عقـــد اجتمـــاع للم�سوؤولـــني املاليني لـــدى ال�سركاء االأربعـــة ملناق�سة  	

جانب من معر�ض املنتجات الزيتونية 

وقد مت  اإجناز :
•و�سع خطة العمل وامليزانية للمكونات االأربعة للم�سروع . 	

•توقيع مذكرات تفاهم مع ال�سركاء الثالثة. 	

• مدعّوا من املوؤ�س�سات  حفـــل اإطالق امل�سروع بح�سور اأكرث مـــن 130	
الدولية واملحليـــة وممثلي املزارعني واملعا�سر وال�سركات واخلرباء 

واملهتمني.

•امل�ساركة يف دورة تدريبية ملدة اأ�سبوعني يف مونبلييه يف فرن�سا حول  	

امل�ساكل التي تواجههـــم ولتو�سيح النموذج املعتمد الإعداد التقارير 
املالية.

•عقـــد اجتماعني مع �ســـركات تعبئة زيت الزيتـــون وت�سويقه لعر�ض  	
ومناق�ســـة ن�ساطات امل�سروع عامـــة واجلزء املتعلـــق بن�ساطات يتم 

تنفيذها من قبل بال تريد على وجه اخل�سو�ض.

مهرجان الزيتون ومعر�س املنتجات الزيتونية:
نظـــم بال تريد بالتعاون مع حمافظة �سلفيـــت مهرجان الزيتون ومعر�ض 
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املنتجـــات الزيتونيـــة  ، وت�سمـــن املهرجـــان العديـــد من الفقـــرات و�سم 
املعر�ـــض عر�سا ملنتجات تراثية متعلقة بالزيتـــون ومنتجاته و�سهد اإقباال 
وا�سعـــا. وهدف املهرجـــان اإىل ترويج املنتجات الزيتونيـــة وزيت الزيتون 
الفل�سطينـــي، حيث و�سعت االأهداف مل�ساركة 5-6 �سركات كربى للعر�ض 
وع�سر جمعيـــات تعاونية ون�سوية. �ساركـــت يف املعر�ض �سركات م�ستفيدة 
مـــن م�ســـروع ترويـــج �سادرات زيـــت الزيتـــون الفل�سطيني بلـــغ عددها 6 
�سركات باالإ�سافة اإىل عدد من اجلمعيات التعاونية والن�سوية بلغ عددها 

19 جمعية.

مكتب عمان
خدمات ال�سركات الفل�سطينية: حيث مت ....

تقـــدمي العديد من اخلدمـــات التجارية والت�سويقيـــة ل 26 من ال�سركات 
الفل�سطينيـــة �سملـــت قطاعـــات : احلجـــر و الرخـــام، واأبـــواب احلماية، 
و�سخانـــات املـــاء و الزجـــاج و املرايـــا و الكيماويـــات و التجـــارة العامة و 
ال�سناعات الغذائية و زيت الزيتون من خالل ايجاد وكالء لهم يف االأردن 

و يف دول عربية اأخرى.

•م�ساعدة عدد من ال�سركات يف ا�ستك�ساف فر�ض ت�سدير منتجاتها  	
لل�سوق االأردنية ، حيث مت تقدمي خدمات ا�ست�سارية اإدارية وت�سويقية 

وقانونية وجمركية وترويجية لتلك لل�سركات.

• تزويـــد جمل�ض الزيـــت الفل�سطيني بعدد من الفر�ـــض التجارية يف  	
االأردن واململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة بغر�ـــض ا�ستـــرياد زيت زيتون 

فل�سطيني.

• تزويـــد احتـــاد ال�سناعات اجللدية بالعديد مـــن الفر�ض التجارية  	
وقوائم باأ�سماء م�ستورديـــن اأردنيني وعرب بغر�ض ا�سترياد اأحذية 

فل�سطينية.

الدرا�سات والأبحاث
ا�ستكمـــال درا�سة �سوق االأحذية االأردين بعد القيام بالعديد من الزيارات 
امليدانية للجهات احلكوميـــة واخلا�سة املمثلة لهذا القطاع، وامل�ستوردين 

وجتار اجلملة بهدف تنظيم بعثة جتارية فل�سطينية اإىل االأردن.

باالألبـــان واالأجبـــان  املتعلقـــة  القوانـــني  •تقريـــر عـــن م�ستجـــّدات  	
وم�ستقاتها.

•تقرير عن قطاع زيت الزيتون االأردين. 	

• تقرير التبادل التجاري بني االأردن وفل�سطني  للفرتة 1994 - 2007	

•درا�ســـة التبـــادل التجـــاري بـــني االأردن وفل�سطـــني ح�ســـب القطاع  	
االنتاجي واملنتج للفرتة 2003 – 2007

•درا�سة احلالوة والطحينية لل�سوق االأردين. 	

•تقرير عن التجارة اخلارجية للجزائر. 	

يف اإطار اتفاقية التعاون امل�سرتك بني بال تريد وهيئة الرتقيم االأردنية مت 
ت�سجيل 56 منتجا فل�سطينيا وا�ستخراج بار كود لـ 5 �سركات فل�سطينية.  

برنامج دخول ال�سوق الأردين
بهـــدف دخـــول ال�ســـوق االأردين و االأ�ســـواق العربية املختلفـــة للعديد من 
ال�ســـركات ال�سناعيـــة الفل�سطينيـــة ؛ مت العمـــل مع عدد مـــن ال�سركات 

الإجناز املطلوب لهذا الربنامج .

اخلدمات الإ�ست�سارية والإدارية واملعلومات
مت تزويد مـــا يقارب 300 �سركة اأردنية مبعلومات عن �سركات فل�سطينية 
باالإ�سافـــة اإىل معلومـــات عـــن ال�ســـوق الفل�سطينـــي واآليـــات اال�ستـــرياد 
والت�سدير منه واإليه، وتو�سيح اتفاقية التجارة العربية احلّرة بني الدول 

العربية وبيان تف�سيالتها.

على  �سعيد العالقات العامة والرتويج للمنتج الفل�سطيني :

• موؤ�س�سة حكومية وخا�سة ودولية واأهلية عاملة  مت التوا�ســـل مع 270	
يف املجال االقت�سادي يف االردن .

•مت تقـــدمي خدمات جتارية ومعلومات ت�سويقيـــة وخدمات لوج�ستية  	
وجمركيـــة وقانونيـــة وحل م�ساكل على ج�سر امللـــك الكرامة للعديد 

من ال�سركات.

•بلـــغ عـــدد زوار مكتب عمان مـــن رجال االأعمـــال االأردنيني والعرب  	
خالل العام 2008 ما يقارب 400 �سخ�ض .

ن�ساطات اأخرى » ور�س عمل ، دورات ،  لقاءات ، ....اإلخ
ور�سة عمل التجارة ال�سلعية مع الأردن: 

نظـــم املركز ور�ســـة عمل حول التجارة ال�سلعية مـــع االأردن �سهدت تقدمي 
عر�ض مف�سل عـــن العالقة التجارية الفل�سطينيـــة االأردنية، ومت خاللها 

اإبراز دور بال تريد يف زيادة ال�سادرات الفل�سطينية لالأردن،

دورة تدريبية يف مركز ال�سادرات الرتكي21 - 12/26
�ســـارك بـــال تريد يف تدريـــب متخ�س�ض برتويـــج ال�ســـادرات واكت�ساب 
خـــربات جديـــدة يف جمال ترويج ال�ســـادرات،  واأقيمت خـــالل التدريب 
عالقـــات ممتازة مـــع مندوبي مراكز ترويـــج ال�ســـادرات امل�ساركة،ومع 

املركز الرتكي لرتويج ال�سادرات.

م�سروع التناف�سية الت�سديرية: 
مت تنفيذ هذا امل�سروع برعاية موؤ�س�سة Portland Trust وبالتعاون 
مـــع احتاد ال�سناعـــات الفل�سطينية و�سركة ا�ست�ساريـــة ، و مت اختيار 35 
�سركـــة من قطاعات خمتلفـــة وعمل درا�سة مهنية وفنيـــة لهذه ال�سركات 

لت�سخي�ض نقاط ال�سعف والقوة والتو�سيات اأي�سا. 

م�سروع اإنتاجنا 
�سارك بال تريد يف االإ�سراف على تنفيذ امل�سروع والذي نفذته �سركة حلول 
التنميـــة االإدارة ،من خالل فريق العمل الذي قاد امل�سروع باال�سرتاك مع 
عدد من املوؤ�س�ســـات ذات العالقة ، وهدف امل�سروع« اإىل تقوية ال�سركات 
الفل�سطينيـــة ال�سغـــرية و متو�سطة احلجم وم�ساندتهـــا  لزيادة ح�ستها 
يف ال�ســـوق املحلي« من خـــالل تعزيز نظـــره امل�ستهلـــك الفل�سطيني جتاه 
املنتجـــات الفل�سطينية حيـــث مت اختيار45 منتوجا  مـــن 15 �سركة رائدة 
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يف خمتلـــف قطاعات املنتجـــات اال�ستهالكية لرتويجهـــا يف 45 نقطة بيع 
م�ساركة بامل�سروع.

تنظيــم ور�ســة عمل بالتعــاون مع الوكالــة اليابانيــة للتنمية 
JICA

قامـــت بـــال تريـــد بالتعاون مـــع الوكالة اليابانيـــة للتنميـــة بتنظيم ثالث 
ور�ســـات عمـــل  بهدف الرتويـــج للمنطقـــة ال�سناعية الزراعيـــة التي من 
املخطـــط بناوؤها يف اأريحـــا  بعنوان » لقـــاء امل�ستثمرين ورجـــال االأعمال 
للرتويج مل�ســـروع املنطقة ال�سناعية الزراعيـــة يف اأريحا« حيث مت ترتيب 
اللقـــاءات يف رام اهلل و عمـــان و دبـــي وح�سرها 128 مـــن رجال االأعمال 

و املهتمني.

درا�ســة حــول قطــاع ال�ســناعات اليدويــة واإمكانيــة اقامــة 
مركز«بال كرافت« لدعم هذه ال�سناعات 

قـــام بال تريـــد وبالتعاون مـــع االحتاد العـــام لل�سناعـــات الفل�سطينيه و 
بـــورت الند تر�ست و CHF بعمل درا�سة حتليلية حول قطاع ال�سناعات 
اليدويـــة بهدف درا�سة امكانية تطوير القطاع من خالل عمل مركز حتت 
ا�سم »بال كرافت« بحيث يهدف هـــذا املركز لتطوير ال�سناعات اليدوية 
الفل�سطينيـــة من خالل تزويد ت�سميمات جديـــده وامل�ساعدة يف الت�سويق 

،وعمل عالقات  ت�ساعدهم على الت�سدير اإىل اخلارج. 

ور�سة عمل حول اتفاقية دول الآفتا :
قدم مركز التجارة الفل�سطيني عر�سا عن املوؤ�سرات الرئي�سة حول حجم 
التجـــارة و الفر�ض واالإمكانيات بني فل�سطني والدول االأع�ساء يف االآفتا:. 
حيـــث ناق�ست الور�سة - مب�ســـاركات من وزارة الزراعـــة واالإدارة العامة 
للجمـــارك والقطاع اخلا�ـــض - اتفاقية التجارة احلرة مـــع االآفتا ) حول 
ال�سلـــع ال�سناعيـــة و ال�سلع الزراعيـــة( واالآليات املتاحـــة لال�ستفادة من 

االتفاقيـــة يف تطوير التجـــارة الفل�سطينية وزيادة حجـــم ال�سادرات اإىل 
الدول االأع�ساء يف االتفاقية.  

  EU EXPORT HelpDesk  ور�سة عمل
يف 2008/2/20  مت تنظيـــم ور�ســـة عمـــل حول الت�سدير لـــدول االحتاد 
االأوروبـــي »معلومات واأدوات م�ساندة« حيـــث ا�ستهدفت الور�سة ال�سركات 
امل�ســـّدرة ومديـــري الت�سديـــر/ الت�سويق يف ال�سركات امل�ســـدرة اأو التي 
تنـــوي الت�سدير لالحتاد االأوروبي، باالإ�سافـــة اإىل ال�سركات واملوؤ�س�سات 

املزودة خلدمات الت�سدير.

�ســـارك يف الور�ســـة اأكرث من 30 �سخ�سية متثل �ســـركات القطاع اخلا�ض 
مـــن القطاعات املختلفة وممثلو االحتـــادات التخ�س�سية وممثلو جمل�ض 
ال�ساحنيني الفل�سطيني، وقدم بال تريد خالل الور�سة عر�سا حول و�سع و 
فر�ـــض التجارة بني فل�سطني واالحتاد االأوروبي، حيث قام ال�سيد �ستيفان 
�سزيا�سي )خبري �سيا�سات جتارية( من مكتب االحتاد االأوروبي للم�ساعدة 
 EU الفنيـــة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة،  بعر�ـــض االأداة االلكرتونية
Export Help Desk  املقدمة من املفو�سية االأوروبية مل�ساعدة 
ال�ســـركات يف الدول النامية مثل فل�سطـــني يف ت�سدير منتجاتها اإىل دول 

االحتاد االأوروبي. 

ور�ستا عمل  »املعلومات التجارية واأهميتها«  
من خـــالل م�سروع تطوير خدمات االأعمال الت�سويقية وبدعم من الوكالة 
االأمريكيـــة للتنمية الدولية )USAID( وبالتعـــاون مع م�سروع تعزيز 
التناف�سيـــة  )PED/DAI( : مت يف 2008/6/25 تنظيم ور�سة عمل 
حـــول »املعلومات التجارية اأهميتها واخلطوات التي يجب اإتباعها، عر�ض 
بع�ـــض االأدوات الالزمة«  يف قطاع غزة بح�ســـور 29 م�ساركا من خمتلف 
القطاعات،وعقـــدت ور�سة عمـــل مماثلة ومتخ�س�سة لقطـــاع االأدوية يف 

2008/7/23  بح�سور 9 ممثلني عن �سركات االأدوية.

جانب من ور�سة عمل لقطاع ال�سناعات الغذائية
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 Emerging«الغذائيــة ال�ســناعات  لقطــاع  عمــل   ور�ســة 
 »Food and Drinks Market

مـــن خالل م�سروع تطوير خدمات االأعمال الت�سويقية و بدعم من الوكالة 
االأمريكيـــة للتنمية الدولية )USAID( وبالتعـــاون مع م�سروع تعزيز 
التناف�سيـــة  )PED/DAI( نظمـــت يف 2008/8/25  ور�ســـة عمـــل 
حـــول »اأ�ســـواق االأغذيـــة وامل�سروبات الواعـــدة« حيث مت عر�ـــض التقرير 
الذي يو�سح عملية تقييم االأ�سواق الغذائية الواعدة، وعر�ض ترتيب هذه 
االأ�ســـواق والعوامـــل املوؤثرة يف جاذبيتها مع الرتكيـــز على منطقة ال�سرق 
االأو�ســـط وباالأخ�ض �ســـوق دولة االإمـــارات العربية املتحـــدة، وبح�سور 6 

ممثلني عن ال�سركات امل�سدرة يف هذا املجال.

 Major Pharmaceutical« ور�ســة عمل  لقطاع الأدوية
»Markets in the Middle East

مـــن خالل م�سروع تطوير خدمات االإعمال الت�سويقية و بدعم من الوكالة 
االأمريكيـــة للتنمية الدولية )USAID( وبالتعـــاون مع م�سروع تعزيز 
التناف�سية  )PED/DAI( نظمت يف 2008/8/26  ور�سة عمل حول 
»االأ�ســـواق الدوائية الرئي�سة يف ال�ســـرق االأو�سط« حيث مت عر�ض التقرير 
الـــذي يقـــدم معلومات حـــول االأ�سواق الدوائيـــة يف ال�ســـرق االأو�سط، مع 
الرتكيـــز على اأ�سواق م�سر واالأردن واململكة العربية ال�سعودية واالإمارات 
العربيـــة املتحـــدة بح�ســـور 8 ممثلـــني عن ال�ســـركات امل�ســـدرة يف هذا 

املجال.

 World Furniture« الأثــاث  لقطــاع  عمــل   ور�ســة 
»2008  Outlook

مـــن خالل م�سروع تطوير خدمات االأعمال الت�سويقية و بدعم من الوكالة 
االأمريكيـــة للتنمية الدولية )USAID( وبالتعـــاون مع م�سروع تعزيز 
التناف�سية  )PED/DAI( نظمت يف 2008/8/28  ور�سة عمل حول 
»نظرة على �سوق االأثاث العاملـــي –2008« وعر�ض تقرير يقدم معلومات 
حول االأ�سواق  االأثاث يف العامل بح�سور  8 ممثلني عن ال�سركات امل�سدرة 

يف هذا املجال.

اإ�سدارات املركز 
جملة التجارة الفل�سطينية

جملـــة التجـــارة الفل�سطينية و هي جملـــة متخ�س�سة ب�ســـوؤون االإقت�ساد 
والتجارة ، وخالل العام 2008 مت اإ�سدار  ثالثة اأعداد ) الرابع واخلام�ض 
و ال�ساد�ض( من املجلة وفق اخلطة ويف الوقت املحدد لالإ�سدار ، وتوزيعها 
على معظم املوؤ�س�سات يف الوطن من خالل ت�سليمها باليد، وعملت املجلة 
علـــى توثيق العالقـــة مع ال�ســـركات االأع�ســـاء للمركـــز وبراجمه حتقيق 
التوا�سل مع موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض الفل�سطيني و املوؤ�س�سات الر�سمية 
و املوؤ�س�سات ال�سريكة واملمولة لبال تريد. واأ�سبحت جملة التجارة اإحدى 
اأهم و�سائل االت�سال بني املركز وال�سركات االأع�ساء واملوؤ�س�سات االأخرى 
يف الوطـــن ،واإحدى من�ســـورات املركز التي تزود ال�سيـــوف واملهتمني بها 
.وعمليـــا فقـــد مت ترخي�ـــض املجلة مـــن قبـــل وزارة االإعالم وفـــق قانون 

املطبوعات والن�سر املعمول به ، واأ�سبحت اأداة ترويجية للمركز .

دليل امل�سدرين/ الإ�سدار الثاين 
وفـــق اخلطة املحـــددة ؛مت اإ�سدار دليـــل امل�سدريـــن الفل�سطينيني 2009  
بالتعـــاون مـــع وزارة االإقت�ســـاد الوطنـــي وبدعم مـــن البنـــك االإ�سالمي 
للتنميـــة يف  نهايـــة �سهـــر 2008/11   حيث �سمل الدليل مـــا يقارب 400 
�سركة وموؤ�س�سة ذات عالقـــة بالت�سدير اأو موؤ�س�سات داعمة ،عالوة على 
معلومـــات رئي�سة حول فل�سطـــني و اقت�سادها، ومت جتهيـــز قر�ض مدمج 
لدليـــل امل�سدرين ليتم توزيعه مع الدليل كمـــا مت و�سع رابط للدليل على 
ال�سفحة االألكرتونية للمركز، وبذا يكون بال تريد  قد اأ�سدر ن�سختني من 
دليـــل امل�سدرين الفل�سطينيني ، واأ�سبح الدليـــل مرجعا رئي�سا لل�سركات 
املهتمـــة بالقطاعـــات الت�سديرية واملوؤ�ســـرات الرئي�سة لهـــا ، ومت توزيعه 

حمليا وخارج الوطن على املوؤ�س�سات املهتمة ورجال االأعمال املهتمني.

اأجندة التجارة الفل�سطينية2009
مت اإعـــداد اأجندة التجارة 2009 واإ�سدارها مب�ستوى عال وباإ�سافة نوعية 
مـــن حيـــث املعلومات واملـــواد امل�سمنـــة فيها ،وزيـــادة  ن�سبـــة التوزيع يف 
الداخل واخلارج والو�سول اإىل غالبيـــة املوؤ�س�سات، ووزعت االأجندة على 
جميع املوؤ�س�سات الفل�سطينية وعلى املوؤ�س�سات االأجنبية يف فل�سطني وعلى 
الغالبيـــة العظمى من ال�سفـــارات الفل�سطينية يف اخلـــارج، وبع�ض غرف 

التجارة العربية واالأجنبيــة.
من اإ�سدارات املركز للعام

2008
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تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

ال�سادة  / اأع�ساء اجلمعية العمومية            املحرتمني
مركز التجارة الفل�سطيني )بال تريد(

رام اهلل- فل�سطني

مقدمة 
قمنـــا بتدقيـــق البيانات املالية املرفقة ملركز التجـــارة الفل�سطيني )بال تريد(، والتي تتكون من بيان املوقف املايل كمـــا يف 31 دي�سمرب 2008 وكل من بيان 

الن�ساطات وبيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�ض لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة واإي�ساحات تف�سريية اأخرى.

م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية
اإن االإدارة م�سوؤولـــة عـــن اإعداد هـــذه البيانات املالية وعر�سها ب�سورة عادلة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املاليـــة. وت�سمل هذه امل�سوؤولية ت�سميم، تطبيق 
واالحتفـــاظ برقابـــة داخلية لغر�ـــض اإعداد وعر�ض البيانات  املالية ب�سورة عادلـــة خالية من اأخطاء جوهرية، �سواء كانت نا�سئـــة عن احتيال اأو عن خطاأ، 

وت�سمل م�سوؤولية االإدارة كذلك اختيار واإتباع �سيا�سات حما�سبية منا�سبة والقيام بتقديرات حما�سبية معقولة ح�سب الظروف.

م�سوؤولية مدقق احل�سابات
اإن م�سوؤوليتنـــا هـــي اإبـــداء الـــراأي حول هـــذه البيانات ا�ستنـــادا اإىل تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنـــا وفقا للمعايـــري الدولية للتدقيق، وتتطلب تلـــك املعايري اأن 
نتقيـــد مبتطلبـــات قواعد ال�سلوك املهني واأن نقوم بتخطيـــط واإجراء التدقيق للح�سول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانـــت البيانات املالية خالية من اأخطاء 

جوهرية.

يت�سمن التدقيق القيام باإجراءات للح�سول على  بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واالإف�ساحات يف البيانات املالية. ت�ستند االإجراءات املختارة اإىل تقدير مدقق 
احل�سابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر االأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية، �سواء كانت نا�سئة عن احتيال اأو عن خطاأ. وعند القيام بتقييم تلك املخاطر، 
ياأخذ مدقق احل�سابات يف االعتبار اإجراءات الرقابة الداخلية للمركز واملتعلقة باالإعداد والعر�ض العادل للبيانات املالية، وذلك لغر�ض ت�سميم اإجراءات 
التدقيـــق املنا�سبـــة ح�سب الظروف، ولي�ـــض لغر�ض اإبداء راأي حول فعالية الرقابـــة الداخلية لدى املركز. يت�سمن التدقيق كذلـــك تقييم مالئمة ال�سيا�سات 

املحا�سبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�سبية املعدة من قبل االإدارة، وكذلك تقييم العر�ض االإجمايل للبيانات املالية.

نعتقد اأن بّينات  التدقيق الثبوتية التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر اأ�سا�سا لراأينا حول التدقيق.

الراأي
يف راأينـــا، اإن البيانـــات املالية تظهر ب�سورة عادلة، من  جميع النواحي اجلوهرية، املوقف املايل ملركز التجارة الفل�سطيني )بال تريد( كما يف 31 دي�سمرب 

2008 واأدائه املايل وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

رام اهلل : يف 17 فرباير 2009
�سابا و�سركاهم
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مركز التجارة الفل�سطيني » بال تريد«
بيان املركز املايل

كما يف 31 دي�سمرب 2008

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
املوجودات:

املوجودات املتداولة:

687.946263.731نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك
169.734362.634مدينون خمتلفون

239.93352.487�سلف مدينة
--     4.680اإيجارات مدفوعة مقدما

1.102.293678.852جمموع املوجودات املتداولة

122.085122.085االأر�ض
192.578136.760املوجودات الثابتة - بال�سايف

314.663258.845

1.416.956937.697جمموع املوجودات
املطلوبات و�سايف املوجودات:

املطلوبات املتداولة:

18.69652.637ح�سابات بنكية دائنة
332.438199.798دائنون خمتلفون

--20.170اإيرادات غري م�ستحقة
)16.602(572.360اإيرادات موؤجلة

943.664235.833جمموع املطلوبات املتداولة

198.455144.788خم�س�ض نهاية اخلدمة

�سايف املوجودات

233.578468.105�سايف املوجودات غري املقيدة
41.25988.971�سايف املوجودات املقيدة موؤقتا

274.837557.076جمموع �سايف املوجودات
1.416.956937.697جمموع املطلوبات و�سايف املوجودات
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مركز التجارة الفل�سطيني » بال تريد«
بيان الن�ساطات

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

31 دي�سمرب 312007 دي�سمرب 2008
املقبو�سات:

1.884.2421.931.361اإيرادات من املمولني
65.63055.898ا�سرتاكات االأع�ساء

318.600440.037خدمات ور�سوم ا�سرتاك
242.762218.360اإيرادات اأخرى

2.511.2342.645.656جمموع املقبو�سات

امل�سروفات:
415.098430.415ترويج التجارة 
1.033.8311.283.133ت�سهيل التجارة

486.024384.567م�ساريف اإدارية ونفقات اأخرى
655.349229.260ال�سيا�سات التجارية
66.11539.338م�ساريف االأع�ساء
28.673191.119املعلومات التجارية

2.685.0902.557.832جمموع امل�سروفات

87.824)173.856()النق�ض( الزيادة يف �سايف املوجودات

557.076419.058�سايف املوجودات يف بداية ال�سنة

50.194)108.383(�سايف التعديالت على ر�سيد بداية ال�سنة

274.837557.076�سايف املوجودات يف نهاية ال�سنة
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جانب من اإفتتاح دولة رئي�ض الوزراء د. �سالم فيا�ض ملعر�ض فل�سطني خالل موؤمتر االإ�ستثمار - بيت حلم

جانب من احل�سور - موؤمتر احلوار الوطني االإقت�سادي الثالث 2008
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معر�ض اك�سبوتك 2008 - غزة

اإفتتاح معر�ض اك�سبوتك 2008
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palestine trade Center ( paltrade)
Statement of Activities

For the Year Ended December 31, 2008

Year Ended Year Ended

2008 2007

USD USD

Grants and Revenues:

Revenues from Donors 1,884,242 1,931,361

Membership Fees 65,630 55,898

Services and Participation Fees 318,600 440,037

Other Revenues 242,762   218,360

Total Grants and Revenues 2,511,234 2,645,656

Net Assets Released From Restriction --         --      

Total Revenues, Gains and Other Supports 2,511,234 2,645,656

Expenses:

Trade Promotion 415,098 430,415

Trade Development 1,033,831 1,283,133

Administration and Finance 486,024 384,567

Trade Policy 655,349 229,260

Membership 66,115 39,338

Trade Information 28,673 191,119

Total  Expenses 2,685,090 2,557,832

Net (Decrease) Increase in  Net Assets (173,856) 87,824

Net Assets at Beginning of the Year, 557,076 419,058

Net Adjustment to Net Assets at Beginning of the  Year (108,383) 50,194

Net Assets at End of The Year  274,837 557,076
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palestine trade Center (paltrade)
Statement of Financial Position

As of December 31, 2008

December31,2008 December31,2007

USD USD

Assets:

Current Assets:

Cash on Hand and at Banks 687,946 263,731 

Accounts Receivable 169,734 362,634 

Advances 239,933  52,487 

Prepaid Rent  4,680             -- 

Total Current  Assets         1,102,293   678,852 

Property, Plant & Equipment:

Land 122,085 122,085 

Furniture and Equipment - Net 192,578 136,760 

314,663 258,845 

Total Assets 1,416,956 937,697 

Liabilities and Net Assets

Current Liabilities:

 Banks’ Overdraft   18,696 52,637 

Accounts Payable and Accruals  332,438 199,798 

Unearned Revenue        20,170  -- 

Deferred Revenue 572,360 (16,602)

Total Current  Liabilities   943,664 235,833 

Provision for Employees’ Indemnity 198,455 144,788 

Net Assets:

Unrestricted Net Assets 233,578   468,105 

Temporarily Restricted Net Assets 41,259 88,971 

Total Net Assets              274,837    557,076 

Total Liabilities and Net Assets 1,416,956 937,697 
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independent auditor’s report
To the General Assembly  

Palestine Trade Center (PalTrade)

Ramallah - Palestine

report on the FinanCial statements 
We have audited the accompanying financial statements of Palestine Trade Center (PalTrade), which com-
prise of the statement of financial position as at 31 December 2008, and the statement of activities and the 
statement of  cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other 
explanatory notes. 

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

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 finan-
cial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the 
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment 
of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making 
those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Center›s preparation and fair 
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the cir-
cumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Center›s internal 
control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reason-
ableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of 
the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
audit opinion.

opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of PalTrade as at 
31 December 2008, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance 
with relevant International Financial Reporting Standards.

Ramallah:  Saba & Co
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Tools to be used”. The workshop was attended by 
29 participants from various sectors. A similar but 
specialized workshop was organized on 23 July 
2008 for the pharmaceutical sector attended by 
nine participants representing the pharmaceutical 
firms.

Workshop for the Food Sector “Emerging 
Foods and Drinks Market”

Through the Marketing Services Development 
project funded by USAID and implemented in 
cooperation with PED/DAI, PalTrade organized 
a workshop on 25 August 2008 entitled “Emerg-
ing Foods and Drinks Market”. The workshop 
discussed a report on the evaluation process of 
emerging food markets and ranking of these mar-
kets and factors affecting their attractiveness. The 
discussion focused on the Mediterranean region 
especially on the United Arab Emirates. The work-
shop was attended by six participants representing 
food exporting firms.

Workshop for the Pharmaceutical Sector “Ma-
jor Pharmaceutical Markets in the Middle 
East”

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

Workshop for the Furniture Sector “World 
Furniture Outlook 2008”

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

paltrade’s publiCations
PalTrade Trade Magazine

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

Exporters Directory -2009

According to the set plan, the second Palestinian 
Exporters Directory (2009 was issued at the end of 
November 2008 in cooperation with the Ministry 
of National Economy and 

with the support of the Islamic Bank for Devel-
opment. The Directory included 400 export busi-
nesses and firms and information on Palestine and 
the Palestinian economy and was posted on Pal-
Trade’s website on a special link. A CD was also 
prepared and distributed with the Directory. This 
Directory has become a key reference for the ex-
port oriented firms and interested businessmen. 

Palestinian Trade Agenda 2008

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

  (Paltrade’s Publications)



other aCtivities-Workshops 
,training Courses and meet-
ings……..
Commodity Trade Workshop with Jordan

PalTrade organized a workshop on commodity 
trade with Jordan. The workshop discussed the 
Palestinian-Jordanian trade relations and high-
lighted the role of PalTrade in increasing the Pal-
estinian exports to Jordan. 

A Training Session in the Turkish Export Cen-
ter 21-26 December

PalTrade participated in training advanced cadres 
on export promotion, which provided the partici-
pants with new experiences in this field. On the 
edge of training, PalTrade established excellent 
relations with the Turkish Export Promotion Cen-
ter and the participating representatives of trade 
promotion centers as well. 

Export Competitiveness Project

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

Intajuna Project

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

Organizing workshops in cooperation with the 
Japanese Agency for Development (JICA)

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

nessmen and interested institutions. 

A Study on Handicrafts and Establishment of a 
“Pal Crafts” Center ,November 2008

PalTrade in cooperation with the Palestinian Fed-
eration of Industries, Portland Trust and CHF con-
ducted an analytical study on handicrafts aiming 
at examining the potentials for developing this 
sector through establishing a “Pal Crafts” center.  
The aim of this Center is to develop Palestinian 
handicrafts, provide new designs, assist in market-
ing and build relations for overseas export.   

Workshop on EFTA Agreement

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

EU Export Help Desk

On 20 February 2008, PalTrade organized a work-
shop on export to the EU countries entitled “EU 
Export Helpdesk”. The workshop targeted export 
managers in export firms or firms that have the in-
tention to export to the EU in addition to the firms 
and businesses that provide export services.

The workshop was attended by 30 participants 
representing the different private sectors and rep-
resentatives of relevant federations and Palestinian 
Shippers Council. PalTrade gave a presentation on 
trade opportunities between Palestine and the EU. 
On the other hand, the Mr. Stephan Szepesi trade 
policy expert at the EU Office for Technical As-
sistance in the West Bank and Gaza Strip spoke 
about the EU Export Help Desk offered by the Eu-
ropean Commission to help firms in the develop-
ing countries such as Palestine in exporting their 
products to the EU countries. 

Two Workshops on Trade Information Impor-
tance, Steps and Tools

Through the Marketing Services Development 
project funded by USAID and implemented in 
cooperation with PED/DAI, PalTrade organized a 
workshop in Gaza on 25 June 2008 entitled “Trade 
Information, Importance, Steps to be followed and 
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Participating in a number of workshops and • 
holding numerous meetings with firms op-
erating in the sector, foremost of them is the 
Palestinian Oil Council and Ministry of Ag-
riculture;

Holding a meeting for the financial managers • 
of the four partners for discussing the prob-
lems facing them and discussing the forms 
used for preparation of financial reports;

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

Olive Festival and Olive Products Exhibition

In cooperation with Salfeet governorate, PalTrade 
organized Olive Festival and Olive Products Exhi-
bition to promote the olive products and Palestin-
ian olive oil. The festival included a show for heri-
tage products related to olive and olive products. 
Six firms beneficiaries from the Olive Oil Export 
Promotion Project and 19 cooperatives and wom-
en organizations participated in the exhibition.

amman oFFiCe  
Services for Palestinian Firms 

Provided trade and marketing services for 26 • 
Palestinian firms including the following sec-
tors: stone and marble, protection doors, solar 
heaters, glass and mirrors, chemicals, general 
trade, food industries and olive oil by find-
ing agents for them in Jordan and other Arab 
countries.

Assisted a number of firms in exploring export • 
opportunities for their products in the Jorda-
nian market. Amman Office provides consult-
ing, administrative, marketing, legal, promo-
tion and customs services for these firms.

Provided the Palestinian Oil Council with a • 
number of trade opportunities in Jordan and 
Saudi Arabia aiming at importing Palestinian 
olive oil.

Provided the Palestinian Leather Industries • 
federation with numerous trade opportunities 
and lists of Jordanian and Arab importers to 
import Palestinian shoes.

Studies and Researches

Amman Office conducted the following: 

A study on the Jordanian shoes market based • 

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

A report on developments of laws related to • 
dairy products

A report on Jordanian olive oil sector• 

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

A study on Trade exchange between Jordan • 
and Palestine by sector and product 2003-
2007

A study on Halawah and Tahinah in Jordanian • 
market

A report on Algeria’s foreign trade• 

Within the framework of joint cooperation agree-
ment between PalTrade and the Jordanian Coding 
Authority, 56 Palestinian products have been reg-
istered and five Palestinian firms given barcodes. 

Jordan Market Access Program 

To have access to Jordan market and other Arab 
markets, PalTrade Amman Office worked with 
two Palestinian industrial firms to achieve the re-
quirements of this program. 

Consultative, Administrative and Information 
Services

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

Public Relations and Palestinian Products Pro-
motion 

Communicated with 270 governmental, pri-• 
vate, civil and international organizations 
working in the economic field in Jordan.

Provided trade services, marketing informa-• 
tion, logistic, legal and customs services and 
solved numerous problems confronted by Pal-
estinian firms on Al-Karamah Bridge.

Around 400 Jordanian and Arab businessmen • 
visited PalTrade’s Amman Office.
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vidual firms operating in olive oil packaging 
and marketing. 

olive oil export promotion proj-
eCt
In 2008, PalTrade started the implementation of 
the Palestinian Olive Oil Export Promotion Proj-
ect funded by the French Agency for Development 
(AFD) through focusing on quality improvement 
and export operation development. The project is 
implemented in participation with the Palestin-
ian Farmers Union, Palestinian Specifications and 
Standards Institute and the Palestinian Food In-
dustries Federation. 

The project focuses on four main fields:

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

Second: Monitoring local quality and specifica-
tions

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

Fourth: Export and promotion strategies 

PalTrade takes over the following tasks and re-
sponsibilities:

Supervision on market studies conducted on • 
targeted markets;

Setting up marketing strategies for exporters;• 

Building the capacities of exporters to im-• 
prove their marketing experiences and indi-
vidual strategies;

Organizing exhibitions and trade missions;• 

Identification of experimental export proj-• 
ects;

The following have been achieved:

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

Signing memoranda of understanding with the • 
three partners;

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

international organizations, farmers, firms and • 
interested experts;

Participation in a two-week training in Mont-• 
pellier – France on Geographical Indications,

Preparation of criteria for beneficiaries’ selec-• 
tion (farmers, cooperatives, oil presses and  
packaging firms);

Preparation of terms of reference for the lo-• 
cal and international experts who will be con-
tracted during the project implementation;

Preparation of terms of reference for the con-• 
sulting firm that will assist in supporting the 
project in the targeted markets;

Olive Festival and Olive Products Exhibition
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discussed with the olive oil export firms in a 
special meeting.

Trade Missions

Trade Mission to the United Kingdom: Pal-A. 
Trade organized a trade mission to London 
during the period 5-9 March 2008 with the 
participation of four firms operating in olive 
oil packaging and export.

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

Training 

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

A Training Session in Olive Oil Packaging: B. 

Two-day training on olive oil packaging was 
implemented on 27-28 March 2008. A number 
of firms operating in olive oil production and 
marketing participated in this training. 

Quality and System Application Program C. 
ISOO22000 & HACCP: This program came 
within the components of the olive oil export 
development project. The program was imple-
mented in cooperation with the Food Indus-
tries Federation in five Palestinian firms op-
erating in the field of olive oil packaging and 
marketing to qualify them to obtain certificates 
compatible with the international systems of 
food quality and safety through identification 
with ISOO22000 & HACCP systems require-
ments. Two firms obtained ISOO22000. 

Developing the supply chain : D. 

Experts in charge of the project visited Pales-
tine during the period 9 to 13 March 2008 to 
discuss the first phase of the project and sub-
mit the proposed plan of technical intervention 
for the project second phase and discuss the 
plan with the firms to ensure the compatibil-
ity of the technical interventions with the re-
quirements of firms operating in the olive oil 
sector. PalTrade invited the firms operating in 
the olive oil field in addition to a number of 
cooperatives, olive presses and farmers for a 
meeting with the experts. PalTrade also orga-
nized meetings between the experts and indi-
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General Assembly Members by 
Governorate

General Assembly Meeting on 29 March 2008 

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

Issuing membership certificates and cards 2008 
for the members

olive oil seCtor aCtivities 
Market Studies 

Within the framework of preparations to delegate 
twp trade missions to the United Kingdom and 
Saudi Arabia for marketing Palestinian olive oil, 
two market studies have been prepared to assess 
the targeted two markets:

The United Kingdom Market: This study was A. 
prepared on basis of a field visit to the United 
Kingdom. The results of the study was then 
presented and discussed with the olive oil 
packaging and export firms in a special meet-
ing.

Saudi Arabic Market: This study was prepared B. 
on basis of a field visit to Saudi Arabia. The 
results of the study was then presented and 
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Expo Tech Exhibition: www.expotech.ps 

National Economic Dialogue Program: www.
nedp.ps 

FiFth: membership aCtivities
The great success achieved by PalTrade during 
the past years and the increasing knowledge about 
PalTrade’s activities and achievements among in-
terested people and local and foreign firms and 
businesses has encouraged many firms and busi-
nesses to join PalTrade’s membership. As a na-
tional center for trade development and promotion 
and due to its interaction with relevant Palestinian 
organizations, civil, governmental and private sec-
tor, PalTrade gained a good position and reputa-
tion in the circles of trade businesses and firms. In 
this context, the Membership Department played a 
key and effective role in communicating with the 
business community and Palestinian member and 
non-member firms. 

General Assembly Members by Economic 
Activity

tors distributed all over the Palestinian governor-
ates. 

A. Membership Fees 

According to principles and PalTrade’s Bylaws, 
the member firm has to pay an annual subscription 
fee. In 2008, 170 members paid their due fees.

B. New Member Firms

In 2008, PalTrade witnessed the largest number of 
new members, which amounted to 56 firms and 
businesses representing different economic activi-
ties and sectors.

Continuous follow up and visits to members: 
Within the framework of communication, the De-
partment provided member firms and other firms 
with information on PalTrade’s activities. 

The Fiscal year for the member companies has 
been identified to start on the 1st of January and to 
end on the 31st of December as per the Board of 
Director’s resolution.

Members’ Meetings

Within the framework of communication between 
PalTrade (Board of Directors and technical de-
partments) and member firms and to get acquaint-
ed with the members and their observations and 
views, PalTrade held “consultative meetings”  to 
seek the opinions of the general assembly mem-
bers regarding PalTrade’s 2008 plan and 2008-
2010 strategy. The following meetings were held 
in the presence of PalTrade’s general assembly 
members, Board of Directors and staff. 

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

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

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

Nablus meeting held on 15 March 2008 in • 
Salim Afandi Hall and attended by 35 gen-
eral assembly   members from Nablus, Jenin, 
Tulkarem and Qalqilia governorates.

Total: 327 members

Membership Department Activities

First: Membership Related Activities

By the end of 2008, the number of PalTrade’s 
member reached 327 firms and businesses repre-
senting a variety of production and economic sec-
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sector requirements under the current political 
situation. 

Organizing imports for the benefit of Palestin-3. 
ian producer and consumer

Duplication of Authority Effect on the Private 4. 
Sector

Legal Framework for the Registration of Im-5. 
movable Property (Land)

Legal framework regulating the Palestinian 6. 
economy

The Private sector perspective to cope with 7. 
the current Economic Crisis in Gaza Strip.

At the end of the conference, the attitudes and rec-
ommendations of the private sector were finalized 
on basic issues reflecting the joint agenda agreed 
upon with the ministerial committee. The agenda 
focused on developing the laws and legislation re-
lated to the economic process, planning and man-
agement and reform and development of services 
and the Israeli impediments to the Palestinian 
economy as well. The conference also laid down a 
draft of the support technical unit to follow up the 
conference outcomes. Recently, a full report has 
been issued on the conference and distributed on 
the relevant parties. 

Identification of needs and priorities of private 
sector in Gaza Strip to exit the current crisis and 
set up a strategic plan to revitalize it under the de-
teriorating circumstances (September 2008)

The plan sought to set up a joint perspective to 
develop strategies and priorities of the private sec-
tor in Gaza Strip through studying different sce-
narios and selecting the most suitable one and then 
build up the appropriate strategies – identification 
of priorities and needs to revitalize Gaza private 
sector- and develop the mechanisms required to 
implement these visions through specific projects 
and activities. 

The strategic plan was prepared by holding a dis-
cussion meeting attended by more than 80 partic-
ipants from the private sector in Gaza Strip and 
relevant federations and was funded by Friedrich 
Ebert. 

Fourth: trade inFormation aCtivi-
ties
PalTrade developed trade information services in-
cluding trade information reports on targeted ex-
port markets and trade information dissemination 

workshops. 

Trade Information Reports Services

Trade Information Report for a Specific Coun-
try

This report has been provided for three firms. It in-
cluded general information (population, GDP, cur-
rency, most important cities, languages used, etc.), 
most exported/imported 10 products with names 
of exporting/importing countries, trade movement 
with Palestine, Palestinian products with export 
potentials, trade agreements of the country with 
Palestine and contact information. 

Trade Information Report for a Specific Prod-
uct

This report has been provided for four firms. It 
included information on more than 10 importing/
exporting countries for the Palestinian exported/
imported products, Palestinian products with ex-
port potentials, and a list of the product related in-
ternational organizations/societies.

Trade Information Report for a Specific Prod-
uct in a Specific Market

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

Programs and Websites

Through the Marketing Services Development 
project funded by USAID and implemented in co-
operation with PED/DAI, a software (CRM) has 
been developed to computerize PalTrade’s ser-
vices and works, improve its performance and fa-
cilitate data collection. PED/DAI contracted with 
the implementing firm to develop a system for the 
management of PalTrade’s services and relation 
with member firms, businesses and customers. 

 Updating and posting of trade information and 
PalTrade’s activities and events on PalTrade’s 
website: www.paltrade.org 

BUILDEX Exhibition: www.buildex.ps 
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Commercial Crossings Database   • 

To maintain and update commercial crossings’ 
data, facilitate access to them and obtain periodical 
reports on the daily movement of trade, a database 
has been established for the commercial cross-
ings in each of Gaza and the West Bank. More-
over, this database has been posted on PalTrade’s 
website to enable interested people to download 
daily, weekly, bimonthly or monthly reports and 
to learn about the situation of each of the cross-
ings (opened/closed). The database has been also 
expanded to include as many data as possible.

Trade Facilitation Project via Border Crossings 
(Rafah – Al Karamah Bridge) in Cooperation 
with the Palestinian Shippers Council

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

in the field of export/import and using the crossing 
borders. Based on the findings of the survey con-
ducted in Palestine, Jordan and Egypt and meet-
ings held with export/import relevant parties, a 
detailed directory has been prepared on export/im-
port procedures. This manual has become a main 
reference for the Palestinian exporters/importers 
so as to keep in line with any developments. 

Third National Economic Dialogue Program 
(NEDP III), July – October 2008  

Under the patronage of H.E. Prime Minister Dr. 
Salam Fayyad and in the presence of more than 
500 persons representing the public and private 
sectors. and with a fund from the Swedish Interna-
tional Development Agency (SIDA) and Portland 
Trust, PalTrade, under the umbrella of the Private 
Sector Coordinating Council -PSCC, held the 
Third National Economic Dialogue Conference 
NEDP III on 5 October 2008 The conference was 
held within a joint framework to unify efforts and 
integration between the public and private sectors, 
realize economic revitalization and enhance re-
quirements of economic and social sustainable de-
velopment. During the conference, seven working 
papers have been submitted and discussed. The 
papers submitted focused on the following topics:

Public Private Partnership1. 

Israeli impediments versus Palestinian private 2. 

H.E. Dr. Salam Fayyad in the opening of the NEDP III Conference
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third: trade poliCy aCtivities
Commercial Crossings Monitoring and Re-
porting Project – Cargo Movement and Access 
Funded by Norwegian Consultant Trust Bank 
and Supervised by the World Bank

Commercial Crossings in Gaza Strip• 

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

in cooperation with the Businessmen Association, 
Gaza Chamber of Commerce and the Palestinian 
Forwarders Council on the withheld containers in 
the Israeli ports and warehouses. 

Commercial Crossings in the West Bank• 

Through this program, PalTrade monitors and fol-
lows up the daily trade movement on the commer-
cial crossings (Tarqumia, Taybeh, Jalamah and Be-
itunia) in the presence of field researchers. It also 
coordinates through relevant governmental par-
ties (Ministry of National Economy and Customs 
Department) monthly field visits to the crossings 
and registers the changes, procedures and perfor-
mance on them. PalTrade also visits the firms that 
use the commercial crossings to find out the most 
important indicators of trade movement. It also 
issues monthly terminal reports and collects data 
related to volume of Palestinian foreign trade from 
the Ministry of Finance/Customs Department and 
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) to 
prepare a monthly report on the Palestinian export 
and import volume. 

Utilizing the studies and field visits conducted on 
the firms and crossings and analyzing data related 
to the trade movement on them, PalTrade prepared 
an exploratory report on the commercial crossings 
in the West Bank.

(NEDP III Conference  2008)
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cialized in strategic and applied marketing have 
been developed. Trainings targeted more than 49 
participants from the West Bank and more than 70 
from the Gaza Strip received remarkable accep-
tance and was extremely successful.

Market Share Studies Program

In cooperation with an international expert; Pal-
Trade built and adopted a methodology to conduct 
Market share studies.  The methodology addresses 
the size of the markets, the share of the Palestinian 
firms in these markets in addition to the analysis 
of the challenges and opportunities of every sec-
tor through analyzing the available data from vari-
ous sources and the information and data obtained 
by conducting market surveys  filled out by the 
producers, importers/distributors and retailers in 
every sector/ sub sector. Based on this informa-
tion, each study resulted in conclusions and  rec-
ommendations of different interventions required 
to develop the businesses of each studied sector. 

Through the Market Share assessments Program 
and in cooperation with the working groups for-
mulated for each sector, PalTrade successfully 
conducted five market share assessments for Dairy, 

furniture, shoes, wearing appeal and printing sec-
tors/ sub sectors. Five dissemination workshops 
have been conducted for the sectors’ representa-
tives and concerned parties, which included more 
than 155 participants. The program concluded 
strategic recommendation aiming at developing 
the surveyed sectors.

Job Creation Opportunities for New Graduates 
Program (Phase 2)

PalTrade, in cooperation with the Palestinian En-
terprise Development (PED) funded by the USAID 
and implemented by DAI, implemented a job cre-
ation program for new graduates. The program 
aimed at increasing the efficiency and effective-
ness of 60 new graduates in Business Administra-
tion, Marketing and Sales from all the West Bank 
governorates. After receiving special training, the 
first employment generation meeting was held in 
the presence of  30 firms and 60 graduates. The 
second employment meeting (for Hebron gradu-
ates and firms) was held in coordination with five 
Palestinian specialized unions and in participation 
of around 20 businesses and 90 graduates. The 
program resulted in employing 40 graduates. 

Food Sector worksho
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cessories businessmen and firms, PalTrade orga-
nized a visit for 18 Palestinian business men and 
women from Hebron and Bethlehem working in 
the field of jewelry and accessories to Jovella ex-
hibition on 2 July 2008.

A Visit to Hotex Exhibition on 25 November 
2008  

This activity was held in cooperation with the Arab 
Hotels Association and targeted the tourism and 
catering sector to learn about the developments 
in tourism hotels such as furniture and equipment 
in addition to tourist places. The visit attracted 35 
participants representing hotels owners and fur-
niture manufacturers from Bethlehem, Beit Jala, 
Beit Sahur, Jerusalem, Nablus and Ramallah. 

Trade Development Projects and Programs 

Marketing Services Development Project (MSD)

Within the framework of activities aiming at de-
veloping and promoting the Palestinian exports, 
PalTrade in cooperation with the Palestinian En-
terprise Development (PED) funded by the US 
Agency for International Development (USAID) 
and implemented by DAI, completed the Market-
ing Services Development Project in September 
2008. This project aimed at developing PalTrade 
services including developing and promoting ex-
ports, developing marketing services in the local 
market and studying and assessing the market 
share of 5 productive sectors/subsectors in the lo-
cal market in addition to promoting and enhancing 
exports by providing firms and businesses with 
trade information, leaflets and required training 
related to targeted export markets.

During the project duration, PalTrade launched a 
number of developmental programs in line with 
the needs and directions of the Palestinian busi-
nesses included within marketing development 
services, trade information services, training ser-
vices and market share assessments for the local 
productive sectors.  

To identify the developmental needs of the Pales-
tinian firms, PalTrade conducted a comprehensive 
field needs assessment survey included 140 Pales-
tinian firms and businesses in the West Bank and 
Gaza Strip. Based on the findings of the survey, 
PalTrade identified the services to be provided in 
each program. 

Marketing Businesses Services Development 
Program

This program aimed at providing assistance to the 
Palestinian firms to develop their marketing capac-
ities through the businesses development services 
based on the field needs assessment survey. The 
program started by identifying and selecting the 
consulting qualified firms that will provide services 
needed by the Palestinian firms. These consulting 
firms provided specialized professional consultan-
cies for seven services firms working in the field 
of marketing management and management of 
customers’ relations. The program also conducted 
two workshops on concepts of marketing manage-
ment in which more than 30 representatives of 
local services firms participated. Moreover, the 
program hired an international expert specialized 
in business development to provide consultations 
and advisory services to companies and conduct 
workshops for PalTrade and firms staff.

Within the framework of this program, PalTrade 
visited, assessed and identified the development 
priorities of 40 local firms concerned in benefit-
ing from the program. Following that, the consult-
ing firms that will provide services were selected 
through bidding. Accordingly, marketing services 
were provided to 37 local firms by 22 service pro-
vider. The services provided included promotion 
and media campaigns, marketing plans, special-
ized marketing training, client relationship man-
agement, promotional materials, websites and oth-
er services. The program was highly appreciated 
by the participating firms, which recommended 
continuous provision of such services due to the 
direct benefits gained in developing their market-
ing capacities. 

Marketing Training Services Program

The success of this program has been beyond ex-
pectations. A series of training programs in mar-
keting have been held for around 120 marketing 
and export managers and senior officials of the 
Palestinian private sector firms and businesses.  

This program aimed at developing PalTrade’s 
training services capacities in the field of export 
development and promotion through implement-
ing a number of activities represented in evaluat-
ing and assessing the needs of PalTrade’s Training 
Unit. Followed by  a specialized training system 
has been developed to improve the general perfor-
mance of the Training Unit. During the implemen-
tation of the project, three training materials spe-
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these companies in the Israeli market in addition 
to providing them with developmental recommen-
dations.  

Training on Establishing Export Consortia, 14-
16 December 2008

PalTrade participated in the training conducted by 
the United Nations Industrial Development Orga-
nization (UNIDO) and Jordan Development Insti-
tute on the potentials of establishing consortia to 
help Palestinian small and medium enterprises to 
export their products overseas. 

Participation in the International Conference 
and Exhibition for Logistics and Transporta-
tion (Port to Port)

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

Participation in “GIFTEC 2008” for Handi-
crafts

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

“GIFTEC 2008” as exhibiting firms in Palestine 
booth.

Businessmen Meetings with Intel International, 
25 and 29 June 2008  

To discuss potentials of joint cooperation and 
concluding trade agreements with Intel Interna-
tional, one of the pioneer software, computer and 
E-apparatuses companies, a meeting was held in 
the presence of experts and specialists in the field 
of software and equipment including Palestinian 
Information Technology Association of Compa-
nies (PITA), General Federation for Palestinian 
Industries (PFI) , Palestine Information and Com-
munication Technology Incubator (PICTI). Ten 
representatives from the information technology, 
communication and equipment maintenance par-
ticipated in the meeting.

In order to increase the efficiency and competence 
of engineers working in Palestinian different in-
dustrial sectors, seven engineers from the pharma-
ceutical and printing industries sector participated 
in an advanced process control workshop on the 
most up-to-date techniques used in production 
processes quality control. 

A Visit to Jovella 2008 Exhibition, 2 July 2008  

To provide jewelry designers and manufacturers 
with the recent world markets trends and the mar-
ket trends in  jewelry products and giving them 
opportunity to communicate with jewelry and ac-

(Training program implemented by PalTrade
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designers and technicians working in the Palestin-
ian leather sector. 

Marketing and Export Training (MET) Ser-
vices

The first training program “Strategic Plan-• 
ning and Marketing Processes” was imple-
mented in response to the needs of PalTrade / 
Palestinian Information Technology Associa-
tion of Companies (PITA). The training was 
implemented by the Management Consulting 
Services firm (MCS) and was attended by 13 
marketing directors and officials from the in-
formation technology companies.

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

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

Following the success achieved by the four-• 
day training program (27 training hours) en-
titled “Market your Products by yourself” 
held in Gaza, PalTrade conducted the same 
program in Ramallah. The training was held 
in the Best Eastern Hotel and attended by 25 

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

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

Funded by the Islamic Development Bank / Al-
Aqsa Fund Unit and in response to the needs of 
PalTrade’s members and the Palestinian Federa-
tion for Pharmaceutical Industries, training was 
conducted on Pharmaceutical Products Marketing 
and Export. The training, which aimed at provid-
ing the pharmaceutical industries sector with basic 
marketing and export skills and techniques and to 
increase their competitiveness in regional and in-
ternational markets was held in Ramallah and at-
tended by 17 representatives of the pharmaceuti-
cal firms. 

Business Meeting on Export Promotion Pro-
gram to Israeli Market (Contact 2 Contract), 
25 February

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

(Training program implemented by PalTrade) 
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National – Local Exhibitions

The Best of Palestine Exhibition 21-26 May

This exhibition has been held in parallel with the 
Palestine  Investment Conference in Bethlehem to 
promote investment opportunities in the produc-
tion sector. PalTrade organized the Best of Pales-
tine Exhibition with the participation of 130 Pal-
estinian firms and businesses on an area of 1665 
m2. This exhibition reflected real success stories 
for the Palestinian private sector. 

BUILDEX Palestine 2008  27-29 May

PalTrade organized BUILDEX 2008 which is an-
nually held to introduce the building products and 
services and to network with this sector’s produc-
ers and the supplement sectors. 43 Palestinian 
firms and businesses participated and 23,640 per-
sons visited this exhibition. On the brink of this 
exhibition, many trade relations have been estab-
lished between the producers and the engineers, 
contractors and projects owners.

3. EXPOTECH 2008

Paltrade and In cooperation with  PITA (Palestin-
ian Information Technology  Companies Associa-
tion ) organized Expotech 2008  with the partici-
pation of 48 information technology firms from 
the West Bank and Gaza Strip during the period 
4 – 6 November 2008. The exhibition witnessed 
an increase in the number of visitors.

Trade Missions

A Trade Mission to Algeria, 27 June – 1 July 
2008   

PalTrade organized a trade mission to Algeria. 

The Trade Promotion Department in cooperation 
with the Membership Department made the prepa-
rations and arrangements of the visit. During the 
visit, the trade mission signed an agreement ex-
empting Palestinian products from customs fees. 
The signing of the agreement took place in the 
presence of five ministers.

A Trade Mission to Yemen, 3 August 2008  

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

seCond: trade development pro-
grams and aCtivities
Training Activities, Programs and Workshops

Training in Furniture Painting Skills, 21 Feb-
ruary 2008   

This training aimed at improving the quality of 
Palestinian furniture products by introducing fur-
niture technicians to modern materials, paints and 
dyes in addition to providing them with the prac-
tical application on effective painting methods in 
terms of quality and cost. The training was attend-
ed by 24 participants representing the painting di-
visions in the Palestinian furniture factories.

Vocational Training in Food Packaging, 26-28 
May 2008   

This training aimed at improving design and pack-
aging of food products by providing the represen-
tatives, technicians and designers working in this 
sector with the effective wrapping styles in terms 
of quality and cost.  Latest materials and technolo-
gies used in this industry. The training was attend-
ed by 14 designers and technicians working in the 
Palestinian food sector. 

Vocational Training in Shoes Design, 22 July 
2008  

In cooperation with the Palestinian Federation for 
Leather Industries, PalTrade implemented a vo-
cational training, which aimed at improving the 
competence and efficiency of designers working 
in the leather sector and the quality of the local 
leather products. The training was attended by 20 

(From the opening of EXPOTECH 2008)
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Following are PalTrade’s  achievements, activi-
ties and programs implemented in 2008

First: trade promotion aCtivities
Overseas Exhibitions

Palestinian Products Exhibition – London, 5-9 
March 

PalTrade organized an exhibition for the Pales-
tinian products in cooperation with the Palestin-
ian General Delegation to the  UK, Arab-British 
Chamber of Commerce, the UK Trade and Invest-
ment Institution, Zaytoun  and others. The Exhibi-
tion was sponsored by Portland Trust and aimed 
at accessing the British markets and introducing 
the Palestinian products to the British people. 38 
Palestinian firms participated in this exhibition. 

Rebuild Iraq Exhibition, Amman 14-17 April,

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

ticipated. Participation in this exhibition aimed at 
promoting the Palestinian products in the Yemeni 
market.

Halal International Exhibition - Malaysia, 7-12 
May   

PalTrade organized the Palestinian participation 
in this exhibition in which seven firms from the 
food sector participated with the aim to open a 
new market for promotion of Palestinian products, 
conduct trade negotiations and explore the Malay-
sian market requirements, procedures and laws.

At the brink of the exhibition, negotiations for 
marketing the Palestinian olive oil have taken 
place. 

Algeria International Exhibition, 7-12 June  

PalTrade organized the Palestinian participation in 
Algeria International exhibition in which 10 Pales-
tinian firms participated. This participation aimed 
to discuss the free trade agreement and establish 
trade relations as a preliminary step toward open-
ing the Algerian market for Palestinian products.

Poland International Agriculture and Food 
Products Exhibition

PalTrade organized the Palestinian participation in 
Poland International Agriculture and Food Prod-
ucts exhibition in which five Palestinian firms 
from the food manufacturing sector participated

Leather Industries Pavilion in Amman Sum-
mer Festival

Within the activities of Amman Summer Festival, 
PalTrade in cooperation with the Leather Indus-
tries Union organized a pavilion for the Palestin-
ian leather industries in which 21 firms working in 
the leather and shoes sector participated. A busi-
ness meeting has been held at the brink of the Ex-
hibition between shoes businessmen and import-
ers from Jordan and Palestinian participants in the 
exhibition.

Al-Musiad International Exhibition, Istanbul – 
Turkey

PalTrade organized Palestine booth in this exhi-
bition with full participation of eight firms while 
other 10 firms participated with samples. The par-
ticipating firms have been of various sectors.

During the exhibition, the participants held meet-
ings with businessmen from several countries in-
cluding Palestinian businessmen from countries of 
emigration.

(Palestinian Booth in Yemen Trade International Exhi-
bition 2008)

the Jordanian and Iraqi markets, building trade re-
lations and discussing the possibility of conclud-
ing trade transactions. 

PalTrade organized the Palestinian participation in 
the exhibition in which five Palestinian firms par-
ticipated: Five displayed their products and four 
participated in PalTrade media booth.

Yemen Trade International Exhibition, 5-10 
May    

PalTrade organized Palestine Booth in the Ye-
men Trade International Exhibition in which 10 
Palestinian businesses from different sectors par-
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With the issuance of its Annual Report 
2008, PalTrade have completed ten years 
of work and achievements. Speaking about 
the activities and programs implemented 
during 2008, it is necessary to focus on cer-
tain points. The implementation of these 
programs and activities has been the result 
of accumulated efforts exerted over the past 
years. With a vision aiming at achieving fur-
ther success for developing and promoting 
Palestinian trade at both the national and 
the international levels and with consider-
able concentration and special concern for 
promoting the Palestinian products, locally 
and nationally, these programs and activi-
ties were implemented with special empha-
sis on national fairs, which have been be-
yond expectations. 
In accordance with PalTrade’s approach 
that every year should include an initiative 
and further quality additions, the year 2008 
included the implementation of new inter-
national activities and programs through 
participation in new exhibitions, which 
have not been of the agenda of previous 

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

paltrade’s aCtivities
1 january 2008 – 31 deCember 2008
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and institutions

Enhance the competitiveness, building ca-• 
pacities and offering technical support for the 
Palestinian private sector’s firms in order to 
strengthen their marketing and export capaci-
ties.

Organize specialized training programs for • 
the capacity building and competitiveness 
enhancement of Palestinian businesses and 
firms 

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

Develop and support the business develop-• 
ment capacities of the private sector compa-
nies to enhance their marketing capabilities

Develop and implement employment genera-• 
tion programs aiming the creation of skilled 
labor needed for the managerial and market-
ing development of the private sector compa-
nies

Develop and implement programs to develop • 
the capacities of the various productive sec-
tors

trade poliCy department
This department manages programs aiming at de-
veloping the economic environment. It seeks to:

Create positive interaction between the pri-• 
vate and public sectors through dialogue and 
partnership.

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

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

trade inFormation department
This department aims to facilitate and provide up-
to-date trade information services for Palestinian 
exporters, it seeks to:

Provide professional trade information ser-• 
vices to stakeholders

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

Facilitate/improve access to trade information • 
sources.

Identify potential opportunities for Palestinian • 
exports.

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

Organizing the member firms and businesses • 
files and following up membership related is-
sues.

Following up due date and payment of sub-• 
scription fees by member firms and business-
es.

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

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

Providing the members with technical assis-• 
tance and markets information.

Allocating a part of PalTrade website for • 
members’ services.

Holding regular meetings with member firms • 
and businesses.

Involving the members in planning, imple-• 
mentation and evaluation of activities and 
programs.
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PalTrade’s various Departments interact with a 
broad network of trade support national organiza-
tions. Following is a brief of these Departments 
and their work methodology:

trade promotion department: 
This Department seeks to promote trade through:

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

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

Increasing the share of Palestinian national • 
products in overseas markets.

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

Managing regional centers for trade represen-• 
tation and promotion outside Palestine (Pal-

Trade Center in Amman).

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

This Department implements its programs and ac-
tivities through the following units:

Event Management Division• 

Marketing and Communications Division• 

Logistics Division• 

trade development department
 The Trade development department aims to de-
velop the competitiveness of local productive sec-
tors and firms in order to expand the marketing op-
portunities of the Palestinian products in the local 
and international markets, 

Trade Development Departments seeks to:

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

Develop and apply  the best practices and in-• 
ternational standards for professionals, firms 

paltrade’s operational approaCh

National Regulatory • 
Advocacy.
Sector Specific Advo-• 
cacy.
Trade & Market Ac-• 
cess Facilitation.
National Economic • 
Dialogue Program 
(NEDP).

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

Sector Development • 
Studies/ Strategies.
Business Development • 
Services.
Capacity Building/ Train-• 
ing programs.
Employment Generation • 
Programs.
Business to Business ser-• 
vices.

Master and specific sector trade development 
planning and strategies

Market Information/ Intel-• 
ligence Services.
Market Research.• 
Virtual Exhibition (Expo.• 
ps).
Palestine Trade Point.• 
Trade information work-• 
shops.

Strategy Deployment

Sectors Work Groups

Trade Development Ser-
vices Trade Information Services

Sector Assessment and 
Analysis

Trade Promotion Services Trade Policy Services

8
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PalTrade’s purpose is to lead the development of 
Palestinian trade as a driving force for sustainable 
national economic growth. As the National Trade 
Development Organization (NTDO) and with a 
membership of more than 300 Palestinian lead-
ing businesses, PalTrade advocates a competitive, 
enabling business environment and is dedicated 
to improving trade competitiveness through trade 
promotion and capacity building.

PalTrade’s operations and services are guided by 
sector-based strategies for trade development sup-
ported by assessment of cross-sectoral opportuni-
ties and impediments. These strategies are carried 
out through an integrated range of services and 
activities aiming at vitalizing the basic sectors and 
enabling them to export to the target markets.

paltrade’s mission is to develop 
trade through: 

Advocating a competitive, business enabling • 
environment 

Improving trade competitiveness through • 
trade promotion and capacity building 

Fostering international business best practices • 
and international trade standards among pro-
fessionals, firms and business organizations 

Providing trade-enabling knowledge • 

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

paltrade’s prinCiple departments:
Trade • promotion is focusing on promoting 
Palestinian products in the global markets and 
expanding the market share in the Palestinian 
market.

Trade • development is aiming at assessing and 
enhancing the capacity of Palestinian sectors 
and firms to improve their export potential 

and readiness.

Trade • policy is focusing on managing issues 
within the economic and regulatory environ-
ment, leading advocacy efforts and manag-
ing the National Economic Dialogue Program 
(NEDP).

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

paltrade
a Continuous pursuit and integrated eFForts



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

ment of PalTrade’s role , which in turn reflected 
the continued confidence of our general assembly. 
This general assembly which represent the best of 
Palestinian companies; leading companies key to 
our national economy’s development. Hence, we 
were keen to strengthen the relationship among 
members of the general assembly through a series 
of consultative meetings. 

Furthermore during 2008, Pal Trade organized and 
implemented several new important programs and 
activities, such as local and international exhibi-
tions, trade missions, studies, training programs, 
trade policy and information programs, and the 
publication of an Exporter’s Directory, Trade 
Agenda, and the quarterly “Trade Magazine”, 
which is considered one of the most important 
communication tools for updating our members 
on PalTrade’s activities.
In addition this year Pal Trade organized the Third 
National Economic Dialogue Program (NEDP 
III); of which its outcomes and recommendations 
were considered the cornerstone to the dedicated 
and joint efforts of institutionalizing the relation-
ship between the public and the private sectors in 
Palestine.
While we address the achievements of Pal Trade 
in 2008, we hope that next year will witness ad-
ditional achievements based on what has been ac-
complished.
On this occasion, we are thankful and pleased to 
highlight the important role of our partners and 
friends; general assembly, national institutions and 
ministries, private sector institutions, and interna-
tional donors who have worked closely with us to 
achieve these goals.  A special thank you must be 
extended to the employees and staff of Pal Trade.

Peace be upon you,

Mohammad Nafiz Hirbawi
Chairman of the Board of Directors 

31 December 2008

Chairman oF the board oF direCtors message
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