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"سلطة النقد" تستضيف مجموعة من أبناء
موظفيها ضمن فعاليات األسبوع المصرفي

جانب من توقيع االتفاقية.

"ريتش للخدمات" الوكيل الحصري لماركة
المالبس الداخلية ( )Pentiالعالمية في فلسطين

رام الله ـ حصلت شركة ريتش للخدمات ،احدى شركات
مجموعة ريتش القابضة للتنمية واالستثمار ،مؤخرًا ،على
"حق االمتياز" للوكالة الحصرية والوحيدة لشركة "بنتي"
( )Pentiالعالمية في فلسطين.
وكان الرئي���س التنفي���ذي لمجموعة ريت���ش القابضة
أش���رف زيدان ،والمدي���ر العام لش���ركة  Pentiالعالمية
س���امي كاريو ،قد وقعا اتفاقية مش���تركة في مقر شركة
بنتي في اس���طنبول/تركيا ،والتي ُمنحت بموجبها شركة
ريتش للخدمات "حق االمتياز" للوكالة الحصرية والوحيدة
لفتح متاجر شركة  ،Pentiباالضافة الى توزيع منتجاتها
في السوق الفلسطينية.
ُ
وتعد ش���ركة " "Pentiش���ركة رائدة ف���ي مجال صناعة
المالب���س الداخلية ،حيث تتمي���ز بمجموعة متكاملة من
منتجاته���ا ذات الج���ودة العالية من المالب���س الداخلية
والج���وارب النس���ائية ومالب���س النوم لمختل���ف الفئات
العمري���ة ،للس���يدات واألطف���ال ،وهي الش���ركة المالكة
للعالمة التجاري���ة ( )Pentiوصاحبة االمتي���از لتوزيعها
دوليًا ،ولديها ش���بكة فروع تنتش���ر في نحو  21بلدًا حول
العال���م ،في سلس���لة تضم نح���و  222متج���رًا أهمها في
الواليات المتحدة االمريكية واستراليا.
وأش���ار زيدان إلى إس���تراتيجية الش���ركة القائمة على
توس���يع وتنوي���ع االس���تثمار ف���ي مختل���ف القطاعات
االقتصادي���ة ،بما فيها قط���اع التجارة والبي���ع بالتجزئة
والتوزي���ع الوكاالت التجارية ،موضح���ًا بأن دخول العالمة
التجاري���ة ( )Pentiالعالمي���ة ذات الج���ودة العالي���ة إلى
الس���وق الفلس���طينية ،من ش���أنه أن يدعم نم���و القطاع
التج���اري ،ويزي���د م���ن حجم المنافس���ة فيه بم���ا يخدم
المستهلك المحلي ويزيد من الخيارات المطروحة ،منوهًا
بأن هذه االتفاقية س���ابقة ايجابية للس���وق الفلسطيني
خاصة مع محدودية تواجد المتاج���ر والوكاالت العالمية

في المنطقة.
وبالحدي���ث ع���ن الخطوة الت���ي تتبع ه���ذه االتفاقية،
ّبين محمد ش���ديد المدير اإلقليمي لل���وكاالت والتجزئة
في ش���ركة ريتش للخدمات بأن ش���ركة ريتش للخدمات
تعمل بصدد التحضير واالس���تعداد الفتتاح فرعها األول
في فلس���طين في مدين���ة رام الله ،لمتج���ر ( )Pentiفي
النص���ف األول من العام الحال���ي ،المختص ببيع المالبس
الداخلية والجوارب النسائية ومالبس النوم ،والتي تتميز
بتصاميمه���ا العصري���ة التي تتماش���ى و تحاكي أحدث
صيحات الموضة العالمية  ،منوهًا بأن الش���ركة س���تضع
عل���ى أجندتها خط���ة طموحة للس���نوات المقبلة بهدف
التوس���ع والتفرع والتوزيع في بقية المدن الفلسطينية،
وبالتوازي مع ذلك ستعمل ريتش على استقطاب العديد
من ال���وكاالت والماركات العالمية المرموقة إلى الس���وق
الفلسطيني.
وقد أعرب ش���ديد ع���ن تفاؤله بهذه العالم���ة التجارية
والت���ي س���تكون بداية األعم���ال مع العالم���ات التجارية
العالمي���ة االخرى في قطاع التجزئة في فلس���طين والتي
س���تعمل على توطيد العالقات بي���ن البلدين وخاصة في
هذه األوقات التي تعكس اهتم���ام المجتمعات العربية
وخاصة المجتمع الفلسطيني في الثقافة والتراث التركي
العريق.
م���ن جانبه ،قال كاري���و" :نحن نفخر بدخ���ول منتجاتنا
للسوق الفلسطينية جنبًا إلى جنب مع تواجدنا في أسواق
ال���دول اإلقليمي���ة المجاورة ف���ي بلدان الخلي���ج العربي،
وأوروبا" ،مشددًا على أن هذه "فرصة استثمارية وتجارية
عظيمة بالنس���بة لنا ،سنسعى خاللها لتأكيد مصداقيتنا
في هذا الس���وق الواعد ،فنحن ملتزمون بجودة منتجاتنا
في الس���وق الفلس���طينية كم���ا في األس���واق اإلقليمية
والدولية".

رام الله ـ اس���تضافت سلطة النقد ضمن فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال
والش���باب  ،2015مجموعة من أبن���اء موظفيها من جيل عش���رة أعوام فما فوق
ف���ي كل من رام الله وغزة ،وذلك به���دف تعزيز توعيتهم المالية والمصرفية
باعتبارهم من الش���ريحة المس���تهدفة ،إضافة إلى أهمية تعزيز روح الفريق
والتواصل بين الموظفين.
وب���دأ اللقاء بكلم���ة ترحيبية من المحاف���ظ د .جهاد الوزي���ر بأبنائنا الطلبة
وأهاليهم.
وق���دم علي فرع���ون مدير دائرة عالق���ات الجمهور وانضباط الس���وق ،عرضًا
تقديميًا حول األس���بوع المصرفي .كما تم عرض فيلم عن االس���بوع المصرفي
للعام .2014
واصطح���ب الموظف���ون أبناءهم في جولة على مكاتبهم ،تم خاللها الش���رح
لألبناء عن مهام وعمل اآلباء واألمهات في سلطة النقد.
وتس���تمر فعاليات األس���بوع المصرفي على مدار أسبوع من ،2015/03/19-15
يت���م خاللها تنظيم زيارات المدارس لفروع البن���وك لالطالع على أعمال البنك
عن كثب.
كما يتم أيضًا تنظيم زيارات لموظفي البنوك على المدارس لتقديم الش���رح
حول أعمال البن���وك والخدمات التي تقدمها لمعتمديها ضمن خطة س���لطة
النق���د الهادفة إلى زي���ادة الوعي المصرف���ي وتعزيز االش���تمال المالي في
فلسطين.
يش���ار إلى أن س���لطة النقد بادرت إلى تنظيم األس���بوع المصرفي لألطفال
والش���باب منذ عام  ،2012والذي يعقد بالتزامن مع فعاليات االحتفال السنوي
العالمي باألس���بوع المصرفي لألطفال والشباب في  16آذار من كل عام ،بهدف
تعزي���ز الثقافة المالية والمصرفية لدى أوس���ع ش���رائح المجتمع خاصة جيل
األطفال والشباب ،ومساعدتهم على التحضير واالستعداد لصناعة مستقبلهم
المالي واالقتصادي بحكمة.

"المركزي الياباني" :انخفاض معدل التضخم
قد يتحول ألمر سلبي في ظل انخفاض أسعار النفط
طوكيو ـ د ب أ :صرح محافظ البنك المركزي الياباني أمس ،بأن معدل التضخم
يمكن أن يتحول إلى أمر سلبي بسبب انخفاض أسعار النفط الخام.
وقال محافظ البنك هاروهيكو كورودا ":ال نستبعد احتمالية انخفاض معدل
التضخم ألقل من الصفر".
ولكنه أضاف :إن االتجاه العام لألسعار لن يتأثر على المدى الطويل.
وكان البن���ك المركزي الياباني قال في وقت س���ابق أمس ،إنه من المرجح أن
يبلغ معدل الزيادة الس���نوية في مؤشر أس���عار المستهلكين نحو " % 0خالل
الوقت الحالي" بسبب انخفاض أسعار النفط الخام.
وعلى الرغم من ضغوط االنكماش  ،قرر البنك اإلبقاء على سياس���ة التخفيف
النقدي التي يتبعها.
وكان البنك قد قرر في نيس���ان  2013تبني إجراءات تخفيف لتحقيق معدل
تضخم يبلغ " % 2خالل السنة المالية  " 2015التي تبدأ في نيسان المقبل.
وتعهد رئيس الوزراء ش���ينزو آبى ومحافظ البنك المركزي بإخراج ثالث أكبر
اقتص���اد في العالم م���ن االنكماش  ،الذى تعاني منه الب�ل�اد منذ ما يقرب من
عقدين.
وبلغ معدل التضخم 2ر % 0في كانون ثان الماضي عقب ارتفاعه بنسبة 5ر0
 %في كانون أول الماضي.

المشاركون في افتتاح المعرض.

رام الله :االحتفال بافتتاح معرض
شركة "سام" للكهرباء واإللكترونيات
رام الله ـ افتتح ،أمس ،في مدينة رام الله معرض شركة
س���ام للكهرباء واإللكترونيات ،تحت رعاية ومش���اركة د.
ليلى غن���ام محافظ رام الل���ه والبيرة ،وحضور مستش���ار
الرئيس للش���ؤون القانونية حسن العوري ،ورجل األعمال
طارق النتش���ة ،وبمش���اركة واس���عة من رج���ال األعمال
وشركات المقاوالت والهندسة.
وأش���ارت غنام إلى أن "االستثمار في مش���اريع القطاع
الخاص يجس���د صمود أبناء الش���عب الفلس���طيني وقد
وجهت رسالة إلى القطاع الخاص وخصوصًا الشباب منهم
بضرورة العمل على االستثمار بشكل أكبر كون أن الزيادة
في المش���اريع االقتصادية تس���اهم في تحقيق الفائدة
للمس���تثمر وتنعك���س بش���كل ايجابي عل���ى االقتصاد
الوطني مما يساهم في تعزيز صمود شعبنا".
وأكدت غنام أن محافظة رام الله والبيرة بناء على تعليمات
الرئيس أبو مازن تقدم كل الدعم وتش���جع جميع المشاريع
في المحافظة كونها تخدم جميع المواطنين وتس���اهم في
توفير مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني.
م���ن جانبه ،أك���د العوري أن مش���اريع القط���اع الخاص
تصن���ع اقتصاد وطني ق���وي وأن افتتاح معرض ش���ركة
س���ام للكهرباء واإللكتروني���ات يعتبر جزء من النش���اط
االقتص���ادي ال���ذي يجب أن يتوف���ر له كل س���بل الدعم
والتشجيع .وأشار العوري أن هذا النوع من المعارض يوفر
للمستهلك سلعة مميزة لكون أن القائمين على المعرض
لديهم خبرة كبيرة في مجال عملهم مما ُ
سيس���اهم في
تطوير هذا القطاع بشكل عام.
وتقدم الع���وري بالتهنئ���ة والتبري���ك للقائمين على
المعرض بمناسبة االفتتاح.
ب���دوره ،أوض���ح مدي���ر ع���ام ش���ركة س���ام للكهرباء
واإللكتروني���ات أحمد س���ليمان أن مس���يرة وخبرة طاقم
شركة س���ام تمتد على مدار خمسة عشر عام حيث عملت
الش���ركة في الس���نوات الماضية على تنفيذ العديد من

المش���اريع المميزة .ولهذا عملت شركة سام على تطوير
نطاق عملها من خالل افتت���اح معرضها األول في مدينة
رام الل���ه بهدف إتاحة المجال أم���ام زبائنها لإلطالع على
أحدث ما توفره الش���ركة م���ن منتجات كبرى الش���ركات
العالمي���ة في مجال اإلن���ارة الداخلي���ة والخارجية ونظم
اإلنارة الحديثة حيث تنفرد الش���ركة في عرض منتجات
بش���كل حصري في السوق الفلس���طيني ،وتعمل الشركة
على توزي���ع منتجات أفضل الش���ركات العالمية و توفير
جميع التقنيات ومس���تلزمات أنظم���ة التحكم في اإلنارة
وإكسس���واراتها ،كما وتقدم ش���ركة س���ام حل���ول إنارة
متكاملة (كهرباء ذكي���ة) لزبائنها تمتاز بجودة وكفاءة
عالية توفر إستخدام وحدات إنارة أقل وفى الوقت نفسه
تف���ى بمتطلبات اإلن���ارة الجيدة لمختل���ف األماكن وبما
يتالئم مع ذوق واحتياجات جميع الزبائن.
وأكد سليمان أن المعرض يشمل عدد كبير من موديالت
الثريات المصنوعة يدويًا من ش���ركات عالمية من إسبانيا
والبرتغال ،ما يس���اهم في إضافة لمس���ة فنية لمختلف
المساحات من البيوت أو الفنادق والمطاعمّ .
وبين سليمان
أن شركة س���ام وبمناس���بة االفتتاح قدمت أسعار خاصة
على جميع المنتجات داخل المعرض لمدة أسبوع كامل.
من جانب���ه ،أكد مهند حمد المدير التنفيذي للش���ركة
أن المع���رض يش���مل عدة أقس���ام بحيث يتوف���ر جميع
مستلزمات المكاتب الهندسية والمقاولين من تجهيزات
الكهرب���اء إضافة إلى قس���م اإلن���ارة ال���ذي يحتوي على
مجموعة كبيرة من الخيارات .وبين حمد أن ش���ركة س���ام
تضم عدة اقس���ام منها قسم االستيراد والمتابعة والذي
يعم���ل على توفير كل ما هو جديد في عالم اإلنارة بجودة
عالية وأس���عار منافسة وقس���م الدعم الفني والذي يوفر
استش���ارات فنية مختلفة وذلك من خالل توظيف طاقم
متخصص بهدف تقديم الخدمات الالزمة بش���كل مهني
لزبائن شركة سام.

قطاع التصنيع الزراعي الغذائي في الضفة الغربية
معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج)
آذار2015 ،
 - 1المقدمة

عرفت الصناعت الغذائية على أنها أقدم الصناعات التي مارسها المواطن الفلسطيني؛ اقتصرت
في وقتها على بعض المنتجات الغذائية وبعض السكاكر والحلويات .وفي الوقت الحالي تشكل
الصناعات الغذائية أحد ركائز االقتصاد الفلسطيني ومساهم في الناتج القومي المحلي االجمالي.
كما يساهم في تشغيل جزء من االيدي العاملة حيث يوفر قطاع التصنيع الغذائي فرص عمل
ألكثر من  11,400عامل وعاملة في مختلف التخصصات 1.وتساهم الصناعات الغذائية في سد
احتياجات األسر الفلسطينية من المواد الغذائية المصنعة األساسية مما يرفع مستويات األمن
الغذائي الفلسطيني ،وذلك من خالل توفر صناعات غذائية ألكثر من  120سلعة ومنتجا غذائيا.2
كما تدعم هذه الصناعات قطاعات اقتصادية فلسطينية أخرى؛ فعلى سبيل المثال هناك
ارتباط واضح بين قطاع التصنيع الغذائي وقطاع الزراعة ،حيث يحفز الطلب على المنتوجات
الزراعية وعليه زيادة الرقعة الزراعية وزيادة االنتاج .هذا يزيد من القيمة المضافة للزراعة وتنويع
المحاصيل الزراعية ،وزيادة دخل المزارعين في أرضهم .وبناءا على تصنيف اتحاد الصناعات
الغذائية الفلسطيني ألهم المنتجات الغذائية المصنعة في الضفة الغربية وحسب المحاصيل
الزراعية المستهدفة في الدراسة ،فيما يلي توضيح لبعض المؤشرات ذات العالقة هي:
تصنيع وتعليب الخضروات والفواكه :يبلغ عدد المصانع العاملة  18مصنع تش���غل اكثر
م���ن  545عامل ويبلغ حجم االس���تثمار في هذه الصناعة اكثر م���ن  30مليون دوالر ،تبلغ
الحصة التس���وقية لمنتجات الخضار والفواكه الفلس���طينية  % 20من حجم السوق .كما
يعتبر م���ن القطاعات التصديرية حيث يبلغ حجم الصادرات اكثر من  21مليون دوالر .من
جان���ب اخر تحتاج ه���ذه الصناعة الى بيوت تعبئة ومخازن تبري���د مما يعني وجود فرص
كبيرة لالستثمار في هذا المجال.
صناع���ة الزيوت والده���ون النباتية :يبلغ عدد المصانع العامل���ة  13مصنع (باإلضافة الى
معاصر الزيتون) تشغل اكثر من  295عامل ويبلغ حجم االستثمار في هذه الصناعة اكثر
م���ن  70مليون دوالر ،تبلغ الحصة التس���وقية لمنتجات الزيوت الفلس���طينية  % 20من
حجم الس���وق .يعتبر من القطاعات المؤهلة من حيث شهادات الجودة العالمية ويوجد 3
مصانع حاصلة على شهادة الجودة العالمية االيزو  ،22000كما يوجد عشرة معاصر زيتون
حاصلة على ش���هادة نظام تحليل المخاطر وضبط النق���اط الحرجة ( .)HACCPكما يعتبر
من القطاعات التصديرية حي���ث يبلغ حجم الصادرات اكثر من  31مليون دوالر .من جانب
اخر تحتاج صناعة زيت الزيتون الفلس���طينية الى الولوج في االسواق الفاخرة والمنتجات
العضوية لعدم قدرتها على المنافسة من حيث السعر في االسواق التجارية.
صناعة دقيق القمح ومنتجات الحبوب :يبلغ عدد المصانع العاملة  9مصانع تش���غل اكثر
م���ن  236عامل ويبلغ حجم االس���تثمار في هذه الصناعة اكثر م���ن  45مليون دوالر ،تبلغ
الحصة التسوقية لمنتجات المطاحن الفلسطينية  % 3من حجم السوق.
صناعة المعكرونة والش���عيرية :يبلغ عدد المصانع العاملة  5مصانع تش���غل اكثر من 89
3
عامل ويبلغ حجم االستثمار في هذه الصناعة اكثر من  34مليون دوالر.

 - 2األهداف
لق���د قام معهد األبح���اث التطبيقية – الق���دس (أريج) بعمل مقاب���الت هادفة مع الجهات
المصنعة للمواد الغذائية الناتجة من المنتجات الزراعية المس���تهدفة في المش���روع كجزء
من أنش���طة مشروع «تقييم اإلنتاج واالس���تهالك الغذائي من أجل استدامة الزراعة واألمن
الغذائ���ي في الضفة الغربية-فلس���طين»؛ والذي ينفذه المعهد بالش���راكة مع وزارة الزراعة
ووزارة االقتصاد الوطني والممول من قبل المركز الكندي لبحوث التنمية الدولية ( .)IDRCلقد
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تعداد المنشآت _2012الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني2013،

اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية2014 -
اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية2014 -

تم اجراء  30مقابلة مع قطاع الصناعات الغذائية والذي شملهم االستطالع كبار المصنعين
والجمعي���ات التعاوني���ة المتخصص���ة .كان الهدف التع���رف على آلية عم���ل المصنعين،
آلي���ة الحصول على المنتجات ،ش���بكة العالقات بينهم وبين الموردين والزبائن ،األس���واق
المس���تهدفة من قبل المصنعين ،آلية التس���عير والربحية ،التعبئ���ة والتغليف والتدريج،
المشاكل والمعيقات التي تواجههم وغيرها من المواضيع المتعلقة بهذا القطاع.

 - 3آلية الحصول على المنتجات
تختلف طريقة الحصول على المنتجات الزراعية عند المنشآت المصنعة للمواد الغذائية من
حيث المحصول الذي يتم تصنيع المنتجات الغذائية منه ومن كمية وحجم خطوط االنتاج في
المنشأة الصناعية ،حيث تبين في هذه الدراسة على سبيل المثال محصول القمح والذي يصنع
ِ
منه عدة منتجات غذائية واهمها الطحين(الدقيق) ،يلجا مصنعي الطحين الى استيراد القمح من
الدول االجنبية وبنسبة كبيرة تصل الى حوالي  % 70وخصوصا من روسيا وامريكا؛ وذلك بالنظر
الى نسبة االكتفاء الذاتي في محصول القمح التي تكاد تكون معدومة على المستوى المحلي
حيث تصل في احسن االحوال إلى حوالي  % 9فقط .اما محصول الزيتون فكان الوضع مختلفا
تماما فقد تبين ان مصدره بشكل مطلق من المنتج المحلي وبنسبة  % 100لتصنيع المنتجات
المختلفة منه واهمها بالطبع زيت الزيتون ،وهذا االمر ينطبق ايضا على محصول الخيار والتمر
والبندورة والباذنجان واللوز والعنب.
اما بخصوص مصدر محصولي البطاطا والحمضيات فكان نصفها تقريبا من االسواق االسرائيلية،
حيث تتراوح النسبة ما بين  % 70_50من السوق االسرائيلي والباقي من االسواق المحلية.
اما المحاصيل الباقية كالجوافة والفلفل الحلو والكوسا والفاصولياء الخضراء والبصل فال يتم
االستفادة منها في تصنيع منتجات غذائية بشكل رئيس ،حيث تكون في الغالب ثانوية
وبكميات قليلة جدا تكاد تكون معدومة.

 - 4المنتجات التي يتم تصنعيها من المحاصيل الزراعية المستهدفة
في الدراسة
لقد تبين من خالل المقابالت مع المصنعين ان اكثر من  30منتج غذائي وصناعي يصنع من
المحاصيل المستهدفة في الدراسة ،وان أكثر المحاصيل التي يتم تصنيع منتجات غذائية
منها في الضفة الغربية هو القمح والعنب ،حيث يصنع كل من محصول القمح والعنب حوالي
خمسة منتجات غذائية او اكثر ،حيث يصنع من القمح خمسة اصناف وهي  :الطحين ،السميد،
النخالة ،الفريكة والمفتول ،اما محصول العنب فيصنع منه دبس العنب ،العنبية ،الملبن ،الزبيب،
خل العنب ،وبحسب بيانات المصنعين التي تمت مقابلتهم ضمن الدراسة ان اعلى كمية انتاج
كانت ايضا لمحصول القمح  ،حيث يتم انتاج ما يقارب  1,763طن شهريا من طحين القمح في
الضفة الغربية.

 - 5االسواق المستهدفة من قبل المصنعين
أظهرت نتائج المقابالت مع المصنعين ان معظم انتاجهم يذهب الى االسواق المحلية بالمرتبة
االولى واالسواق العربية واالجنبية في المرتبة الثانية واخيرا االسواق االسرائيلية في المرتبة
الثالثة في معظم المنتجات الصناعية ،حيث نجد ان حوالي  % 78من المصنعين يوزعون
منتجاتهم في االسواق المحلية الفلسطينية ،وان  % 52من المصنعين يصدرون منتجاتهم
لخارج فلسطين.

 - 6اسعار المنتجات الغذائية المصنعة من المنتجات الزراعية
تختلف األسعار من صنف الى آخر من المنتجات الغذائية وذلك حسب االسواق المستهدفة
لتسويق هذه المنتجات ،والتكاليف المترتبة على شراء المواد الخام وتكاليف انتاج هذه
المنتجات وتعبئتها وحفظها بالشكل الصحيح(.انظر جدول رقم )3

المحاصيل الزراعية

معدل السعر في
االسواق المحلية
(شيكل 1/كغم)

معدل السعر في
االسواق الخارجية
للتصدير
(شيكل 1/كغم)

منتجات القمح (طحين ،سميد،
نخالة ،فريكة ،مفتول)

15-2.2

( 20الفريكة والمفتول)

منتجات الباذنجان (متبل ،مخلل
باذنجان ،مكدوس)

18-3

18-3.5

منتجات العنب (دبس العنب،
الملبن ،العنبية ،خل العنب ،الزبيب)

30-8

30-17

منتجات الزيتون (زيت ،مكدوس،
زيتون بالعسل ،صابون)

30-5.3

72-33

منتجاتت التمر (التمور ،العجوة،
تمر محشي)

50-15

60-15

منتجات اللوز (لوز مقشر ،زيت اللوز،
حالوة اللوز مع سمسم ،ملبس لوز)

22-5.5

*138-57

منتجات الخيار (مخلل خيار)

4.3

10

منتجات الحمضيات (مربى برتقال،
عصير الليمون)

20

ال يصدر

منتجات البندورة (بندورة مجففة،
سلطة تركية ،سلطة خضروات)

**66-3

**86.6

الجدول  :3اسعار المنتجات الغذائية في االسواق المحلية والخارجية
*يشمل السعر منتج زيت الوز**يشمل منتج البندورة المجففة

 - 7الربحية
يعرف هامش الربح في االقتصاد الزراعي بانه الفرق بين االيرادات التي يحصل عليها المصنعين
من بيع المنتج الغذائي وتكاليف ومستلزمات انتاجه وحفظه وتعبئته ونقله ،ويختلف هامش
الربح من منشاة الى اخر ومن منطقة الى اخرى .بشكل عام بلغ معدل نسبة هامش الربح على
المنتجات الزراعية المستهدفة ضمن انشطة المشروع  %21في االسواق المحلية ،وتقريبا %02
في السوق الخارجية .

 - 8تعبئة وتغليف وترويج المنتجات الغذائية
اما بخصوص نسبة التالف في المواد الخام او اثناء عملية التصنيع فكان المعدل بنسبة  2.7%من
مجمل المواد الخام ،وبالنسبة إلى نسبة التالف للمواد الناتجة النهائية اثناء عملية التعبئة او النقل
او فترة صالحيتها فكان النسبة اقل  % 1من مجمل المواد المصنعة ،وطبعا كانت طريقة التخلص
منها وضعها في النفايات بشكل عام وفي بعض االحيان تباع كأعالف للماشية والطيور خصوصا ما
ينتج من صناعة الطحين او تعبئة التمور وصناعة العجوة.
أما بالنسبة للطرق المتبعة في الترويج فكانت متعددة ومختلفة ولكن األكثر استخداما هي التوصيل
المجاني للمنتجات المصنعة لنقاط البيع وبنسبة  ،% 48ثم توزيع هدايا عينية وبنسبة  ،% 39ثم
الخصومات على الدفع النقدي وبنسبة % 37؛ معدل نسبة الخصم كانت حوالي  % 5على المبلغ
الكلي لقيمة المبيعات ،اما الخصم على الكميات فكانت بنسبة % 35؛ وكانت نسبة الخصم تقريبا
تساوي  % 6.5من مجمل الكمية المباعة .اما عن باقي الطرق المستخدمة في الترويج للمنتجات
فكانت تتراوح نسبة استخدامها ما بين  ، % 13_1وهي الكميات االضافية والمعارض التجارية
وحمالت التذوق وتوزيع منشورات وفواصل اعالنات في االعالم المسموع او المقروء.

 - 9المشاكل التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في الضفة الغربية
من اهم المشاكل التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية في الضفة الغربية وحسب نتائج المقابالت
الفردية مع اصحاب المنشآت الصناعية حسب االكثر تأثيرا هي ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية،
المنافسة سواء المحلية واالجنبية ،موسمية المحاصيل الزراعية المستخدمة في التصنيع ،صعوبة
الدخول إلى أسواق جديدة ،ارتفاع تكاليف نقل المنتجات سواء داخل االراضي الفلسطينية او إلى
خارج فلسطين وأخيرا صعوبة الترويج للمنتجات الغذائية ،وسنقوم بذكر اهم المشاكل والمعوقات
التي تواجه هذا القطاع في فلسطين ،بشكل تفصيلي على النحو التالي:
ارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية ،وذلك بسبب تذبذب الكميات المتوفرة في االسواق نتيجة
عدم التنسيق بين مزارعي الضفة في مواعيد زراعة االصناف وقطفها ،وموسمية المحاصيل
المستخدمة في التصنيع.
المنافسة غير العادلة وغير المتكافئة بين منتجات الصناعة المحلية وبين منتجات الصناعة
اإلسرائيلية التي تدخل لسوق الفلسطيني بسهولة وعلى مستوى كافة المنتجات ،ومع مجيء
السلطة الفلسطينية ما زالت المنتجات اإلسرائيلية تدخل أسواقنا بدون أية قيود حيث ال بد
من وجود سياسات حماية وذلك لحماية الصناعات الفلسطينية الوليدة وإعطائها القدرة على
المنافسة.
صعوبة الدخول إلى أسواق جديدة ،نظرا لتكلفة العالية لتصدير المنتجات الغذائية ووجود
العقبات االسرائيلية المفروضة على التصدير.
صغر حجم األسوق المحلية وعجزها على استيعاب اإلنتاج المحلي مع تدهور الوضع المعيشي
والمالي للمستهلكين ،حيث أضر ذلك بكثير من الصناعات خاصة نتيجة إغالق منافذ التسويق
الداخلية ( بين المدن الفلسطينية أو بين الضفة والقطاع) والخارجية من قبل إسرائيل حيث أن جزء
كبير من الصناعات الفلسطينية تعمل بأقل من نصف طاقتها اإلنتاجية.
ارتفاع تكاليف النقل وتخزين المنتجات الزراعية.

 - 10التوصيات
توفير السلع الزراعية ذات النوعية الجيدة وبأسعار منافسة.
تبني التقنيات الحديثة في اإلنتاج وتوجيه لتلبية متطلبات االسواق وخاصة االسواق
الخاجية.
تشجيع اإلنتاج التعاقدي مع المزارعين .
توفير الدراسات والمعلومات التسويقية للمنتجين والمصدرين.
توفير الخدمات التنظيمية وخدمات البنية التحتية.
 اعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية والدولية عند عملية تصنيع المنتجات
الزراعية.
تنظيم العمل والرقابة في أسواق الجملة واألسواق المركزية والمعابر.
توفير خدمات التخزين ،التبريد ،النقل المبرد ،التدريج ،التغليف ،والتعبئة.
 إنشاء نظام للمعلومات والخدمات التسويقية.
دراسة اإلمكانات التصديرية المستقبلية حسب السلعة والسوق.
تشجيع ودعم الصادرات الزراعية والزراعات الجديدة ،وتكثيف الجهود من أجل فتح
أسواق جديدة.
التركيز على الصناعات الزراعية والغذائية المنزلية والريفية الصغيرة وبشكل خاص
التجفيف والتخليل.
للمزيد من المعلومات انظر الصفحة الكترونية التالية:
()http://www.arij.org/index.php/publications/market-information-system

