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ّ
خالل ندوة برام الله نظمها "البنك الدولي"

الناطق باسم جمعية أصحاب شركات البترول لـ"األيام":

بشارة :السلطة تفقد  %70من مواردها
نتيجة حجز إسرائيل أموال المقاصة

الزيادة المحدودة في كمية غاز الطهي
الواردة إلى قطاع غزة ال تحل األزمة

رام الل����ه " -األيام" :نظم البن����ك الدولي ،في
رام الله ،أمس ،ندوة خصصت لمناقش����ة األثر
المالي على موازنة وخزينة الدولة الفلسطينية
نتيجة حجز إسرائيل ألموال عائدات الضرائب
الفلسطينية (المقاصة) ،وذلك بحضور ممثلين
عن الدول المانحة في فلسطين.
وش����ارك ف����ي الندوة وزي����ر المالية ش����كري
ً
بش����ارة ،وقدم عرضًا مفصال عن الوضع المالي
ف����ي فلس����طين ،وأعط����ى لمح����ة ع����ن الجهد
اإلصالح����ي الذي تق����وم به الحكوم����ة لالرتقاء
بنظام الضرائب ،والجهد المكثف الذي تولته
الحكوم����ة لمعالجة ع����دد من نق����اط الضعف،
بم����ا فيها صافي اإلق����راض فيما يخص الطاقة
والتحويالت الطبية.
واستعرض بشارة الخطوات العملية التي تم
تنفيذه����ا خالل العام الماضي لبس����ط الجباية
أفقيًا وتحس����ين مس����توى االلت����زام الضريبي
وزيادة ع����دد المكلفين والمتابع����ة الميدانية
الحثيث����ة لالرتقاء ب����األداء .وأوضح بش����ارة أن

الدخل المحلي من اإليرادات قد ش����هد تحسنًا
بنس����بة  ،%14بينما تحس����ن الدخ����ل من موارد
المقاصة بنسبة تفوق .%30
وأشار بش����ارة الى أن حجز إس����رائيل ألموال
المقاصة يعني عمليًا أن الس����لطة تفقد %70
من مواردها ،وهذا اإلجراء ال يتحمله أي اقتصاد
في العالم ،وهذا اإلجراء المجحف سيؤدي إلى
تبعيات قد تكون غير محسوبة.
وف����ي ذات الس����ياق ،أكد بش����ارة أن تحقيق
متطلب����ات القط����اع الخ����اص وإيج����اد بيئ����ة
اقتصادية له ،وتخفي����ف األعباء على المواطن
والش����ركات هي من اولويات وهموم الحكومة
الفلس����طينية ،مؤك����دًا أن االي����ام واألس����ابيع
القادمة ستشهد سلس����لة من اإلجراءات التي
من ش����أنها التخفي����ف من س����لبيات وعواقب
الحصار االقتصادي والضغوطات المالية التي
تمارسها إسرائيل على السلطة.
وأشاد بشارة بالمستوى العالي من التنسيق
بين وزراء اللجنة االقتصادية والقطاع الخاص،

كتب حامد جاد:

جانب من الندوة.

مش����يرًا الى ضرورة تكثيف الح����وار مع القطاع
الخاص لمواجهة متطلب����ات المرحلة القادمة،

وتوطيد الش����راكة الحقيقية بي����ن القطاعين
العام والخاص.

سلفيت" :اإلسالمي الفلسطيني" يحتفل بافتتاح مكتبه في بديا
رام الله " -األيام" :احتفل البنك اإلس�ل�امي
الفلس���طيني ،أمس ،بافتت���اح مكتب جديد
ل���ه في بلدة "بدي���ا" في محافظة س���لفيت،
بمشاركة رياض أبو ش���حادة مساعد محافظ
سلطة النقد لشؤون االستقرار المالي ،مراقب
المصارف ،ومدي���ر عام البنك بيان قاس���م،
ومحافظ سلفيت عبد الحميد الديك ،ورئيس
بلدية "بديا" سليمان طه ،اضافة إلى عدد من
الشخصيات االعتبارية والمهتمين.
وفي ه���ذا الس���ياق ،أش���اد أبو ش���حادة،
بالتق���دم ال���ذي يحققه البن���ك ،مضيفا "إن
البن���ك يق���وم بتنفيذ خطة محكمة ،لنش���ر
الخدمات المصرفية ف���ي كافة أرجاء الوطن،
بما يتوافق مع استراتيجية االشتمال المالي
التي تس���عى س���لطة النقد إل���ى تطبيقها،
عبر ايص���ال الخدمات المصرفي���ة الى كافة
ارج���اء الوط���ن ،بما يحق���ق اتاح���ة الفرصة
لكافة المواطنين وفئات المجتمع المختلفة
لالس���تفادة من الخدمات المصرفية" .وأشار
ال���ى ان البنك يحوز على ما نس���بته  %11من
اجمالي موج���ودات البن���وك المحلية ،بينما
تبلغ موج���ودات البنك م���ن إجمالي البنوك
العاملة في فلسطين نحو  ،٪5والبالغ عددها
 16مصرفًا محليًا ووافدًا.
وقال "لق����د بلغ عدد فروع البن����وك العاملة في
فلس����طين ،قراب����ة  260فرع����ًا ومكتب����ًا عامال في
الضفة وقطاع غزة ،بينما نمت الودائع لدى البنك
اإلسالمي خالل العام الماضي بنسبة ."٪15

المشاركون في افتتاح المكتب الجديد.

أما قاس���م ،فق���ال في كلمة ل���ه" ،إن البنك
يس���عى عبر افتتاح���ه لهذا المكت���ب ،إلى
التوس���ع واالنتش���ار ف���ي الس���وق ،لتوفير
الخدمات والمنتجات المصرفية اإلس�ل�امية
للمواطنين".
وأضاف :االقبال الكبير لجمهور المتعاملين
مع مكتب بديا ،رغم قصر الفترة على مباشرة
أعماله ،يعبر عن ثقة عالية يعتز بها البنك.
واعتب���ر أن الصيرف���ة اإلس�ل�امية ،حققت
نجاحات ملموسة في فلس���طين ،مشيرًا إلى

أن حص���ة الصيرفة اإلس�ل�امية م���ن القطاع
المصرف���ي قرابة  ،٪10وأن باإلمكان زيادتها.
وتاب���ع "نح���ن نعمل عل���ى توس���يع حصتنا
من الس���وق المصرفية ،عبر افتت���اح الفروع
والمكاتب والصراف���ات اآللية" ،منوهًا إلى أن
"عدد الصرافات اآللي���ة التابعة للبنك ،بلغت
في الضف���ة والقطاع اكثر من  40صرافًا آليًا".
وكش���ف عن أنه ت���م األخذ باالعتب���ار حاجة
الس���كان الملح���ة في بل���دة "بدي���ا" والقرى
المجاورة ،إلى دوام البنك أيام السبت ،مؤكدا

أنه بداية االس���بوع القادم ،س���يتم فتح كل
من مكتبي "بديا" ،و"إذن���ا" في الخليل ،ايام
الس���بت بعد أن جرى الحص���ول على موافقة
سلطة النقد.
كم���ا أثنى الديك وطه على افتتاح المكتب
الجديد ،مش���يرين إلى دور البنك في خدمة
المجتمع.
يذك���ر أن المكتب هو الثاني الذي يفتتحه
البن���ك منذ بداية الع���ام الحالي ،ما رفع عدد
فروع ومكاتب البنك الى  20فرعا ومكتبًا.

أك���د محم���د العبادلة ،عض���و مجلس
إدارة جمعي���ة أصحاب ش���ركات البترول
في قطاع غزة ،والناطق باس���م الجمعية
أن المع���دل اليومي لكمي���ة غاز الطهي
ال���واردة الى غزة خالل األس���بوع الحالي
شهدت تحسنًا إذ بلغت نحو  280طنًا ،ما
شكل زيادة على المعدل اليومي للكمية
التي كانت تورد االس���بوع الماضي بنحو
خمسين طنًا.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها "االيام"
اعتبر العبادلة أن الزيادة المذكورة تعد
بمثابة يوم عم���ل اضافي لضخ الغاز الى
غزة ،إال انها غي���ر كافية إلنهاء أزمة غاز
الطهي التي يعاني منها سوق غزة منذ
فترة طويلة ،حي���ث أن انهاء هذه االزمة
يحتاج ال���ى ضخ ما ال يقل ع���ن  400طن
يوميًا بش���كل منتظم ولم���دة ال تقل عن
ثالثة أشهر متواصلة.
وبين أن ما طرأ من زيادة على كمية الغاز
لم يرتق لمس���توى عودة محطات تعبئة
وتوزيع الغ���از لمرحلة تزوي���د المواطن
باس���طوانة غاز سعة  12كيلوغراما ،حيث
ما زالت المحطات تق���وم بتعبئة  6كيلو
فقط لحي���ن تمكنها م���ن الحصول على
كميات مالئمة تكفل عودتها الى تعبئة
االسطوانات حس���ب سعتها وفق ما كان
عليه االمر قبل شهرين.
وقال "ال ش���ك أن أزمة الغ���از باتت أقل
ح���دة عقب الزيادة االخيرة ولكننا ما زلنا
ندير أزمة توزيع الغ���از على المواطنين
وف���ق تعليم���ات اللجن���ة الحكومي���ة
والبرنام���ج الذي اعتمدت���ه للتعامل مع
نق���ص كمية الغ���از التي تلب���ي بالكاد
احتياجات س���وق القطاع بنس���بة % 45
لذا فم���ا زالت هن���اك أولوي���ات لتوزيع
الغاز على المخابز والفن���ادق والمطاعم
والمستش���فيات وأصحاب م���زارع تربية
الدواجن إضافة الى االستمرار في توزيع
كمية مقننة لالستهالك المنزلي".
من جهت����ه ،أكد محم����د الخزندار مدير
ش����ركة الخزندار للنفط أن الهيئة العامة
للبترول وهيئ����ة المعابر منحتا قطاع غزة
األولوي����ة في إدخ����ال غ����از الطهي ،حيث

أخذت الجهت����ان باالعتب����ار االزمة الحادة
التي تعاني منها غزة ج����راء نقص الغاز،
وبالتالي تم العمل منذ مطلع االسبوع على
توفي����ر كمية مالئمة لغزة ومن ثم الكمية
المتبقية يتم ضخها الى سوق الضفة.
وقال الخزندار "الزيادة التي طرأت على
معدل كمي���ة الغاز ال���واردة مكنتنا من
كس���ر حدة االزمة وليس انهاءها ،حيث
أصب���ح بإم���كان كل من���زل الحصول على
اس���طوانة غ���از وإن كان���ت بنصف حجم
السعة " 6كيلو جرام" بينما لم يكن حتى
االس���بوع الماضي بامكان كل اس���رة من
الحص���ول على ما يلبي الح���د األدنى من
احتياجاتها ".
ولفت الخزندار الى أن أصحاب ش���ركات
ومحطات توزيع الغاز تلقوا وعودًا إيجابية
م���ن هيئة البترول ف���ي رام الله ،بالعمل
على زيادة كميات غ���از الطهي الموردة
لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو س���الم حيث
باتت جمي���ع المحطات تعتمد في عملها
على ما توفره الهيئة من كميات ،منوهًا

اجتماع في أريحا يبحث سبل
إنجاح مقاطعة بضائع االحتالل
أريح���ا " -وفا" :ناق���ش مدراء الدوائر الحكومية ورؤس���اء المجال���س والهيئات المحلية
وممثلون عن منظمات العمل الجماهيري في محافظة أريحا واألغوار ،أمس ،إنجاح مقاطعة
البضائع والس���لع اإلس���رائيلية ،وزيادة الوعي الش���عبي بأهمية ذلك كشكل من أشكال
المقاومة الشعبية ،وردًا على الصلف والتعنت اإلسرائيلي.
وقال نائب محافظ أريحا واألغوار جمال الرجوب ،إن س���لوك المستهلك ومقاطعته لسلع
المس���توطنات والبضائع اإلس���رائيلية ،أهم من كل الحمالت والدعوات ،وهو واجب وطني
وترجمة للمقاومة الش���عبية والس���لمية لدعم االقتصاد الوطني ،ورد ش���عبي على قرصنة
سلطات االحتالل واحتجازها لألموال الفلسطينية وممارساتها بحق المواطن الفلسطيني.
وأضاف ،إن مقاطعة البضائع والسلع اإلسرائيلية في تعاظم ،وخاصة وجود بدائل وطنية
أو مستوردة ،مشددًا على أن هذه الحملة شعبية.
كما ناقش االجتماع البيان الذي حمل رقم " "1والصادر عن اللجنة الوطنية العليا لمواجهة
اإلجراءات اإلس���رائيلية والداعي إلى منع دخول منتجات عدد من الش���ركات اإلس���رائيلية
لألسواق الفلسطينية.
وأكد الحضور أهمية تفعيل لجان شعبية وشبابية بهذا الخصوص ،والتنسيق مع الغرفة
التجاري���ة واالقتصاد الوطني والضابط���ة الجمركية والجهات ذات االختصاص ووس���ائل
اإلعالم ،والتواصل والتفاعل مع المنظمات والمؤسسات النسوية والشعبية بالمحافظة.

واقع األسواق المركزية في الضفة الغربية
.1

.2

األهداف

لقد قام معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) بمسح ميداني لألسواق المركزية
كجزء من أنشطة مشروع "تقييم اإلنتاج واالستهالك الغذائي من أجل استدامة
الزراعة واألمن الغذائي في الضفة الغربية-فلسطين"؛ والذي ينفذه المعهد
بالشراكة مع وزارة الزراعة ووزارة االقتصاد الوطني والممول من قبل المركز الكندي
لبحوث التنمية الدولية ( .)IDRCتضمن مسح األسواق المركزية الذي قام به فريق
عمل البحث من معهد اريج خالل شهري آب وأيلول لعام  2014زيارات ميدانية
لألسواق المركزية ،وإجراء مقابالت مع العاملين والهيئات القائمة على هذه األسواق
بهدف التعرف على:
البنية التحية للسوق المركزي والية العمل المتعبة والهيئة المسؤولة التي يندرج تحتها
السوق المركزي.
طبيعة العاملين داخل السوق المركزي من نواحي العدد والتخصص.
االلية المتعبة في حساب العمولة والنظام الداخلي التي يعتمد عليه السوق في محاسبة
المنتجات التي تدخل السوق المركزي .
االلية المتبعة في تصريف المنتجات التالفة داخل السوق المركزي.
الزبائن الرئيسين للسوق المركزي.
حجم التداول التجاري داخل االسواق المركزية؛ من ناحية مصدر الخضار
والفواكه واالسعار والكميات التي ترد الى السوق باإلضافة الى عدد التجار
المتواجدين في السوق المركزي.
سلسلة التسويق للمنتجات الزراعية.
كما يهدف المسح إلى تحليل الوضع الراهن لألسواق المركزية للتنبؤ بالوضع المستقبلي ،من خالل
تحديد اهم نقاط القوة والضعف والمخاطر والفرص التي تواجه األسوق المركزية (تحليل .)SWOT
.3

المنهجية المتعبة

من اجل التوصل الى االهداف المذكورة سابقًا  ،قام فريق البحث بالعمل على:
البحث الميداني والمكتبي من أجل التعرف على المؤشرات الرئيسية وتحديد أهم
النقاط المراد أخذها بعين االعتبار في تصميم أدوات الدراسة.
تطوير أدوات البحث الموجهة لألسواق المركزية ،وأخرى لتجار الجملة والتجزئة
العاملين داخل السوق المركزي (استمارة السوق المركزي).
إجراء زيارات ميدانية لألسواق المركزية ورصد آلية العمل المتبعة على أرض الواقع
من نواحي التداول التجاري وحركة البضائع وغيرها من المؤشرات.
عمل مقابالت مع مدراء األسواق المركزية والجباة والتجار العاملين داخل السوق
المركزي .وقد تم عمل  5 -3مقابالت في كل سوق.
.4

الملخص التنفيذي لدراسة مسح األسواق المركزية

يعتبر السوق المركزي للخضار والفواكه من أهم الحلقات التسويقية التي يمر بها المنتج الزراعي
ً
ً
ابتداء من المزارع ووصوال إلى المستهلك .وقد قام معهد األبحاث
الفلسطيني بكافة اشكاله
التطبيقية – القدس (أريج) بتنفيذ مسح لألسواق المركزية كجزء من أنشطة مشروع "تقييم اإلنتاج
واالستهالك الغذائي من أجل استدامة الزراعة واألمن الغذائي في الضفة الغربية  -فلسطين.
ويمكن تلخيص نتائج المسح بما يلي:
خلفية عامة عن األسواق المركزية في الضفة الغربية
ُ
أنشأت األسواق المركزية في فلسطين بهدف تأمين الخدمة المناسبة
للمزارعين والتجار والوسطاء من خالل توفير مكان لتداول المنتجات الزراعية ،إضافة
إلى تأمين مصدر دخل ثابت للهيئات المحلية تستطيع من خالله تقديم الخدمات
المطلوبة منها تنفيذ المشاريع التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي .وقد بينت
نتائج المسح الميداني أن معظم األسواق المركزية في الضفة الغربية قد تم إنشاؤها
في الفترة ما بين  1956لغاية  1986ما عدا سوقي بيتا وقباطية الذين تم إنشاؤهما
بعد عام  2000بسبب اإلغالقات والحواجز التي عانت منها محافظات الضفة الغربية
خالل االنتفاضة الثانية.
بلغ مجموع العاملين في األسواق المركزية في محافظات الضفة الغربية 119
ً
عامال .ويتراوح معدل التوظيف لكل سوق تبعًا لطريق إدارته وحجم الحركة التجارية
فيه ،إال أن اقل األسواق من حيث معدل التوظيف كان سوق أريحا ،وذلك بمعدل
موظفين ،فيما كان سوق قباطية أكثر األسواق من حيث معدل التوظيف ،حيث بلغ
عدد موظفيه خمسة وعشرين موظفًا( .انظر الشكل )1

التحديات التي تواجه االسواق المركزي والتوصيات
بينت نتائج المسح أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه األسواق المركزية في الضفة الغربية .ويمكن
تلخيص هذه التحديات والتوصيات كما يلي:

معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج)

مقدمة عامة

تنتشر األسواق المركزية الخاصة بالمحاصيل الزراعية في جميع انحاء الضفة الغربية ،فال تكاد
محافظة تخلو من األسواق المركزية؛ يصل عدد األسواق المركزية الى  11سوقًا مركزيًا منتشرة في
جميع محافظات الضفة الغربية باستثناء محافظتي القدس وسلفيت .باإلضافة إلى وجود سوق
مركزي حديث النشأة في محافظة طوباس جاهز لعميلة البدء باستقبال التجار والمزارعين لتسويق
المحاصيل الزراعية ،ولكنه ال يزال ضمن إجراءات التشغيل ،ليصبح عدد االسواق المركزية بذلك
 12سوق مركزي .وتعتبر األسواق المركزية أحد ركائز العملية التسويقية للمنتجات الزراعية من
ً
المزارع وصوال إلى المستهلك النهائي بكافة أنواعها .فتوفر األسواق المركزية أنواع مختلفة من
الخضار والفواكه والمحاصيل الحقلية الطازجة بحسب احتياج كل محافظة .كما أن هناك العديد
من المحال وتجار الجملة والوسطاء يعملون في هذه األسواق تحت اشراف البلديات التابعة لها
المدينة التي يوجد فيها السوق .وقد عانت األسواق المركزية في السنوات األخيرة من مشاكل
كثيرة من أهمها سياسة االحتالل االسرائيلي في إضعاف المنافسة وتهميش المنتجات الزراعية
الفلسطينية ،أضف الى ذلك غياب التنظيم والرقابة من قبل الجهات المسؤولة عن هذه االسواق.

الشكل ( :)1عدد الموظفين في األسواق المركزي في محافظات الضفة الغربية
تتفاوت األسواق المركزية من حيث المساحة المتوفرة؛ فبلغ معدل مساحة
السوق المركزي حوالي  7,500متر مربع ،أقلها سوق قلقيلية المركزي بمساحة 400
متر مربع (مع العلم أنه تم إنشاء سوق جديد في قلقيلية بمساحة  2,960متر مربع
لكنه ما زال قيد إجراءات التشغيل) ،وأكبرها سوق الخضار المركزي في مدينة الخليل
بمتوسط مساحة بلغت  27,000متر مربع .أما بخصوص المحالت التجارية ،فقد بينت
ً
نتائج المسح أن عدد المحالت التجارية المتوفرة في األسواق المركزية بلغت  416محال
تجاريًا بمعدل  37محل لكل سوق مركزي .أما فيما يخص المحالت التجارية العاملة
ً
منها فقد بلغ عددها  313محال تجاريًا ،بينما  103محل منها غير عامل بسبب قلة الطلب
على المحال التجارية داخل بعض األسواق التجارية وتراجع وضع األسوق المركزية
مقارنة بما كان عليه سابقًا .كما بينت النتائج أن سوق جنين المركزي هو أكثر األسواق
ً
التي يتواجد بها محالت غير عاملة ،حيث بلغ عددها  66محال( .انظر الجدول )1
ا لمس���ا حة عدد المحالت التجارية
السوق المركزي
بالمتر مربع
ا لمح���ال ت المح���الت غي���ر ا لمجم���و ع
الكلي
عاملة
العاملة
92
25
67
9,000
سوق نابلس المركزي
24
0
24
9,000
سوق بيتا المركزي
75
66
9
5,000
سوق جنين المركزي
22
1
21
8,000
سوق قباطية المركزي
18
0
18
6,000
سوق طولكرم المركزي
40
0
40
400
سوق قلقيلية المركزي
22
0
22
2,500
سوق البيرة المركزي
21
11
10
1,000
سوق اريحا المركزي
14
0
14
8,000
سوق بيت لحم المركزي
62
0
62
27,000
سوق الخليل المركزي
26
0
26
7,000
سوق حلحول المركزي
جدول ( :)1مساحة وعدد المحالت التجارية العاملة وغير العاملة في األسواق
المركزية للخضار والفواكه
الشؤون اإلدارية والتنظيمية
بينت نتائج المسح أن كافة األسواق المركزية تندرج تحت نطاق عمل الهيئات المحلية
مما يتماشى مع نظام عمل أسواق الجملة للخضار والفواكه .وفيما تقوم بعض الهيئات
المحلية بإدارة السوق بشكل مباشر كما هو الحال في كل من أسواق نابلس وقباطية
والخليل وقلقيلية وبيت لحم والبيرة ،إال أن بعضها اآلخر يقوم بتضمينها بشكل سنوي
لشخص ما يقوم بإدارة وجباية الرسوم على الطرود المباعة والمعروضة داخل السوق
المركزي كما هو الحال في أسواق طولكرم وبيتا وجنين وأريحا وحلحول.
تتشابه األسواق المركزية في طبيعة الخدمات المقدمة لها من قبل الهيئات المحلية .وتشمل
هذه الخدمات كل من خدمات النظافة والحراسة والمراقبة والمتابعة في بعض األحيان ،كما
تقدم بعض األسواق خدمات إضافية مثل الثالجات لحفظ المنتجات المتكدسة.
غالبية األسواق المركزية ال تتوفر بها أنظمة تسجيل للكميات الواردة للسوق المركزي ،ما
عدا سوق نابلس المركزي وسوق الخضار المركزي في مدينة الخليل.
يتفاوت مقدار الرسوم التي يتم جبايتها من سوق الى آخر بحسب طبيعة عمل السوق
المركزي ونظامه اإلداري ،إال أن غالبية األسواق ال تتجاوز السقف المسموح به والمحدد من
قبل نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه والمقدر ب %4من الكميات المباعة .ويستثنى
سوق أريحا المركزي من ذلك ،بسبب وجود نظام خاص به يحدد مقدار الرسوم ب�  6أغوارات
على كل طرد موزعة ما بين التاجر والمزارع .ومن خالل نتائج المسح فقد لوحظ أن مقدار
الرسوم التي تؤخذ على الطرود تتراوح ما بين  %2إلى %4من الكميات الواردة للسوق
المركزي .أما في بعض األسواق مثل سوق بيتا ،فيتم جباية مبلغ مقطوع بمقدار 30 – 10
شيكل على كل سيارة تدخل السوق المركزي ويعتمد ذلك على حجمها( .انظر الجدول )2
اسم السوق المركزي

مقدار الرسوم التي يتم جبايتها

سوق نابلس المركزي

على قيمة المنتجات الزراعية المباعة او المعروضة داخل السوق المركزي3%

سوق بيتا المركزي

مبلغ مقطوع من  30 - 10شيكل على كل سيارة

سوق جنين المركزي

على قيمة المنتجات الزراعية المباعة او المعروضة داخل السوق المركزي 4%

سوق قباطية المركزي

على قيمة المنتجات الزراعية المباعة او المعروضة داخل السوق المركزي 3%

سوق طولكرم المركزي

على قيمة المنتجات الزراعية المباعة او المعروضة داخل السوق المركزي 4%
 3.6%عل���ى الطرود الواردة من داخل حدود المحافظ���ة و 45أغورة على الطرود من خارج حدود
المحافظة
على قيمة المنتجات الزراعية المباعة او المعروضة داخل السوق المركزي 7%

سوق قلقيلية المركزي
سوق البيرة المركزي
سوق أريحا المركزي

 6أغورات على كل طرد داخل السوق المركزي

سوق بيت لحم المركزي

على قيمة المنتجات الزراعية المباعة او المعروضة داخل السوق المركزي 2%

سوق الخليل المركزي

على قيمة المنتجات الزراعية المباعة او المعروضة داخل السوق المركزي 4%

سوق حلحول المركزي

على قيمة المنتجات الزراعية المباعة او المعروضة داخل السوق المركزي 4%

جدول ( :)2مقدار الرسوم التي يتم جبايتها بحسب كل سوق مركزي

ف���ي ه���ذا الس���ياق ال���ى أن العديد من
أصحاب المحطات لجؤوا الش���هر الماضي
ف���ي ذروة أزمة نق���ص الغاز الى ش���راء
كميات من الغاز من ش���ركات اسرائيلية
نتيجة لشح الكمية التي كانت تضخ عبر
الهيئة.
واعتبر أن من شأن زيادة الكمية الواردة
الح���د من األزمة بش���كل كبي���ر بما يمكن
الش���ركات م���ن الع���ودة مج���ددًا لتعبئة
ً
اسطوانة الغاز  12كيلو بدال من تعبئتها 6
كيلو كما جرت العادة مؤخرا بسبب األزمة
القائمة في القطاع منذ عدة أسابيع.
وش���دد الخزن���دار على ض���رورة العمل
على زيادة الكمية الواردة الى س���وق غزة
م���ن أجل تج���اوز االزمة القائم���ة وتلبية
احتياج���ات كاف���ة القطاع���ات من هذه
الس���لعة الرئيس���ية ،منوهًا الى أنه في
ح���ال تراجع مع���دل الكمي���ة التي يتم
ضخها حاليًا أو اغالق المعبر لمدة يوم أو
يومين فإن أزمة نقص الغاز ستكون أكثر
حدة مما سبق.

اإلطار القانوني لألسواق المركزية

بينت نتائج المسح الميداني لألسوق المركزية في محافظات الضفة الغربية أن
كميات التالف تقدر ب�حوالي  %1من مجموع الكميات الواردة ،وفي بعض األحيان
تصل نسبتها إلى  %2كما هو الحال في كل من سوق بيت لحم المركزي وسوق
حلحول المركزي .كما تستخدم الهيئات المحلية طريقتين لتصريف المنتجات
التالفة :األولى تتضمن إتالفها باستخدام حاويات البلدية؛ ويتم ذلك ألكثر من
 %80من المنتجات التالفة ،والطريقة الثانية تشمل بيع التالف منها بأسعار رمزية
لجهات مهتمة كما هو الحال في سوق قلقيلية والذي يقوم ببيع المنتجات التالفة
لحديقة الحيوانات التابعة للبلدية.
تعمل األسواق المركزية في محافظات الضفة الغربية على مدار العام ،ما عدا
سوق أريحا المركزي وسوق حلحول المركزي الذين يعتمد عملهما بشكل كبير على
الموسم الزراعي .كما تختلف أيام العمل األسبوعي في األسواق المركزية ،حيث
يعمل بعضها على مدار الساعة وبعضها تغلق أبوابها يومًا واحدًا في األسبوع مثل
سوقي نابلس وبيت لحم المركزيين الذين يتوقفان عن العمل يوم الجمعة ،فيما
يتوقف سوقي أريحا وطولكرم المركزيين عن العمل يوم الخميس.
التداول التجاري
تحصل األسواق المركزية على المنتجات الزراعية من مزارعي محافظات الضفة
الغربية ومن السوق االسرائيلي .لكن بشكل عام ،شكلت نسبة الخضار الموردة
ومنتجة محليا حوالي  ،%82في حين يورد الباقي من الجانب اإلسرائيلي .كما تورد
 %71من منتجات الفاكهة من الجانب اإلسرائيلي فيما يورد الباقي ( )%29من
المنتج محليا .وعلى مستوى المحاصيل الحقلية ،شكلت نسبة المنتج المحلي في
االسواق المركزية  ،%49بينما يورد الجزء المتبقي من الجانب االسرائيلي بنسبة
( .%51انظر الجدول )3
السوق المركزي
سوق نابلس المركزي
سوق بيتا المركزي
سوق جنين المركزي
سوق قباطية المركزي
سوق طولكم المركزي
سوق قلقيلية المركزي
سوق البيرة المركزي
سوق اريحا المركزي
سوق بيت لحم المركزي
سوق الخليل المركزي
سوق حلحول المركزي

المحاصيل الزراعية
الخضروات
الفاكهة
المحاصيل الحقلية
الخضروات
الفاكهة
المحاصيل الحقلية
الخضروات
الفاكهة
المحاصيل الحقلية
الخضروات
الفاكهة
المحاصيل الحقلية
الخضروات
الفاكهة
المحاصيل الحقلية
الخضروات
الفاكهة
المحاصيل الحقلية
الخضروات
الفاكهة
المحاصيل الحقلية
الخضروات
الفاكهة
المحاصيل الحقلية
الخضروات
الفاكهة
المحاصيل الحقلية
الخضروات
الفاكهة
المحاصيل الحقلية
الخضروات
الفاكهة
المحاصيل الحقلية

الجانب المحلي
82%
20%
3%
1
***
***
***
100%
10%
36%
100%
10%
42%
100%
10%
42%
93%
20%
65%
70%
15%
9%
100%
5%
25%
90%
20%
28%
32%
17%
28%
70%
30%
30%

الجانب االسرائيلي
18%
80%
97%
***
***
***
0%
90%
64%
0%
90%
58%
0%
90%
58%
7%
80%
35%
30%
85%
91%
0%
95%
75%
10%
80%
72%
68%
83%
72%
30%
70%
70%

الجدول ( :)3التوزيع النسبي لمصدر المنتجات الزراعية في األسواق المركزي
أما بخصوص معدل الكميات الواردة من المنتجات الزراعية المستهدفة ،فيصل الى
 2,964طن شهريًا لكل سوق مركزي .وتفاوتت هذه الكمية من سوق إلى آخر بحسب
حجم اإلنتاج الزراعي داخل حدود كل محافظة وكمية الطلب على المنتج الزراعي من
قبل سكانها .1ويعتبر سوق نابلس المركزي أعلى األسواق المركزية من حيث حجم
التبادل التجاري ،وقد بلغت كمية المنتجات الواردة إليه  7,290طن ،يليه سوق الخليل
المركزي في المرتبة الثانية بمعدل  5,000طن شهريًا( .انظر الشكل )2
الشكل ( :)2معدل الكميات الواردة من المنتجات الزراعية حسب السوق المركزي
بالطن

 1مع العلم أن بعض األسواق رفضت التعاون مع طاقم البحث في الحصول على الكميات الواردة للسوق المركزي

تعمل األسواق المركزية ضمن النظام األردني ألسواق الجملة للخضار والفواكه والذي تم تعديله من قبل
وزارة الحكم المحلي في عام  .2012ويحدد هذا النظام آلية عمل األسواق المركزية ومقدار الرسوم التي يتم
جبايتها على المنتجات المباعة داخل السوق المركزي .وعلى الرغم من ذلك ،إال أن هناك تفاوتًا في قيمة
الرسوم التي يتم جبايتها من قبل الهيئات المحلية بمقدار أقل مما ينص عليه النظام ،كما هي الحال في
بلديات بيتا وقلقيلية وبيت لحم .لذا ،ال بد من خلق كيان قانوني يشرف على عمل األسواق المركزية ،ويعمل
على توحيد الرسوم التي يتم جبايتها على المنتجات المباعة في كافة األسواق المركزية وعلى مستوى
محافظات الضفة الغربية.
التنظيم اإلداري والداخلي لألسواق المركزي
تعاني األسواق المركزية في محافظات الضفة الغربية من ضعف في التنظيم اإلداري في حال كانت البلدية
تقوم باألشراف وبشكل مباشر على السوق المركزي أو تضمينه لشخص ما .وفي حال كانت الهيئة المحلية
هي المشرفة على السوق بشكل مباشر ،فإن هناك نقصًا في الطواقم اإلدارية العاملة في األسواق المركزية
من حيث العدد والتخصصات ،حيث لوحظ إن هذه الطواقم عادة ما تكون غير متخصصة في مجاالت التسويق
أو المجاالت الزراعية والصحية .أما في حاالت التضمين ،فقد لوحظ أن هناك غيابًا تامًا للرقابة من قبل الهيئة
المحلية على السوق المركزي كما هو الحال في سوق بيتا المركزي .لذلك ال بد من تفعيل دور الهيئة المحلية
في اإلشراف على األسواق المحلية ،وإلغاء فكرة تضمين السوق ،وتوفير طواقم متخصصة تقوم باإلشراف
على عمل السوق المركزي من جميع النواحي اإلدارية والتنظيمية.
كما لوحظ أن هناك غيابًا ألنظمة تسجيل الكميات الواردة لألسواق المركزية ،وفي حال وجود هذه األنظمة
(كما هو الحال في أسواق نابلس والخليل) فإنها تعاني من نقص في تسجيل بعض التفاصيل الهامة مثل
مصدر الكميات الواردة وأسعارها .لذلك ال بد من العمل الجاد مع الهيئات المحلية من أجل توفير أنظمة
إلكترونية تعمل على تسجيل الكميات الواردة لألسواق المركزية وبيان مصادرها وأسعارها ،من أجل استغالل
هذه البيانات في تحسن اداء ادارة السوق وفي وضع الخطط االستراتيجية للقطاع الزراعي والغذائي في
الضفة الغربية.
كما تعاني بعض األسواق المركزية من تواجد تجار الجملة وتجار التجزئة في نفس السوق ،مع العلم أن هذا
يتنافى مع نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه ،والذي يحدد أن السوق المركزي وجد لبيع الجملة فقط .لهذا
ال بد أن تقوم الهيئات المحلية بتوفير مكان لتجار التجزئة بعيدًا عن تجار الجملة ،من أجل تنظيم عمل السوق
المركزي وإحكام السيطرة على المنتجات الواردة إليه.
البنية التحتية لألسواق المركزية
تعاني بعض االسواق المركزية من نقص في المتطلبات األساسية للبنية التحتية مثل اإلنارة والشوارع
المناسبة لدخول وخروج السيارات واالماكن المخصصة لمكاتب إدارة السوق والمرافق الصحية ومواقف
السيارات والموازين اإللكترونية المستخدمة لمعرفة الكميات الواردة للسوق وغيرها .ومن أهم المتطلبات
األساسية التي يجدر توفيرها كجزء من البنية التحتية لألسواق المركزية مخازن تبريد (ثالجات) لحفظ
المنتجات المتكدسة .وقد بين مسح األسواق المركزية أن معظم األسواق المركزية ال تتوفر بها المتطلبات
سابقة الذكر ،وفي حال توفرها فأنها تكون مستهلكة أو غير مناسبة لالستخدام .لذلك ال بد أن تقوم الهيئات
المحلية بالتواصل مع الجهات المانحة لتوفير البنية التحية المناسبة لعمل السوق المركزي ،كما يمكنها
توفير جزء من عائدات السوق المركزي وتشجيع التجار على اإلقبال للعمل داخل السوق المركزي.
المنتجات االسرائيلية
يورد السوق اإلسرائيلي بعض المنتجات الزراعية مثل الفاكهة والخضروات والمحاصيل الحقلية لألسواق
المركزية في الضفة الغربية .وتشتد منافسة المنتج اإلسرائيلي للمنتج الفلسطيني المحلي في الوقت
الذي يكون هناك فائض في السوق اإلسرائيلي لنفس أنواع المنتجات الفلسطينية المتوفرة في السوق
الفلسطيني ،فيتم توريد الفائض الى األسواق الفلسطينية مما يؤثر بشكل مباشر على سعر المنتج الذي
يقلل من عائدات السوق المركزي ،ويؤدي إلى تكدس المنتجات الفلسطينية ويسبب في بعض األحيان
تلفها لقلة الطلب عليها وعدم قدرتها على منافسة المنتج اإلسرائيلي .وهذا ينعكس بشكل سلبي على
ربحية المزارع الفلسطيني .وتبين نتائج مسح األسواق المركزية أن منافسة المنتج اإلسرائيلي تتركز بشكل
خاص في بعض المنتجات الزراعية مثل البندورة والكوسا والفلفل الحلو والعنب والحمضيات والبلح والبطاطا
والبصل .لذلك ال بد من حماية المنتج الفلسطيني من خالل تفعيل دور وزارة الزراعة ووزارة االقتصاد الوطني
وغيرها من الجهات ذات العالقة فيما يخص مراقبة كمية المنتجات التي تورد من الجانب اإلسرائيلي ،وعدم
السماح بدخول المنتجات اإلسرائيلية للسوق الفلسطيني إال في حال كان هناك احتياج للسوق المحلي
للمنتجات الموردة  .كما أنه ال بد من تفعيل الدور الرقابي على جودة المنتجات الواردة من السوق االسرائيلي،
حيث بينت نتائج المسح مع بعض التجار والوسطاء في األسواق المركزية أن غالبية المنتجات التي تورد من
السوق اإلسرائيلي تكون من النخب الثاني أو الثالث.
تعبئة وتغليف وتدريج المنتجات الزراعية
تفتقد كافة األسواق المركزية التي تم زيارتها لبيوت التعبئة والتغليف ،حيث يعتمد الوسيط أو التاجر
على آلية التعبئة والتغليف البدائية التي يتبعها المزارع .إال أن هناك بعض الحاالت التي يقوم خاللها
التاجر بعمل التعبئة والتغليف كما هي الحال عند التصدير لألسواق اإلسرائيلية أو الخارجية .لذلك ال بد من
العمل على توفير بيوت تعبئة وتغليف داخل األسواق المركزية لتشجيع تصدير المنتجات الزراعية لألسواق
الخارجية .وقد يعمل ذلك على زيادة كفاءة عمل األسواق المركزية ،وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المحلي
الفلسطيني ،مما يعود بالربح على التجار والمزارعين.
سياسة التسويق المباشر المتبعة من قبل المزارعين
يتبع بعض المزارعين سياسة تسويق المنتجات الزراعية التي ينتجها مباشرة للمستهلك ،وهذا بدوره يؤثر
بشكل كبير على حركة التداول التجاري لبعض األسواق المركزية .وفي بعض األحيان ،يؤدي ذلك إلى تعطيل
الحركة التجارية داخل األسواق المركزية كما هو الحال في سوق طولكرم المركزي الذي يورد إليه  %20فقط
من االنتاج المحلي للمحافظة ،وسوق الخليل الذي يورد إليه  %8فقط من إنتاج مزارعي المحافظة .لذلك ال
بد من تفعيل دور وزارة الزراعة في خلق وزيادة الوعي لدى المزارعين حول ضرورة تسويق المنتج الزراعي
لألسواق المحلية؛ مع خلق فرص تقليل حلقات التسويق مما يعود بالنفع على المزارع والمستهلك في
آن واحد .ومن الجدير بالذكر أن غالبية المزارعين يقومون بتسويق منتجاتهم مباشرة لتجار التصدير إلى
األسواق اإلسرائيلية أو األسواق المجاورة مثل األردن ،مما يؤثر بشكل سلبي على توفر المنتج في السوق
المركزي والمحلي.

