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تشمل مركبات وماليين الجوائز

"الوطنية موبايل" تطلق حملة " جمع حروف جائزتك"
رام الله – "األيام" :أطلقت ش����ركة "الوطنية موبايل"،
مشغل االتصاالت المتنقلة األحدث ،والشركة الوحيدة
المرخصة لتقديم خدمات الجيل الثالث في فلسطين،
حمل����ة "جمع حروف جائزتك" ،التي تس����تهدف كافة
مشتركي الدفع المسبق الحاليين ،والجدد.
وتق����وم فك����رة الحمل����ة على إتاح����ة المج����ال أمام
المش����تركين للفوز بالجوائز ،بمج����رد تجميع الحروف
المكونة الس����م الجائزة عبر ش����حن الرصيد واالتصال
المجان����ي على * ،#555حيث س����يصل إلى المش����ترك
���ار على كافة
حرفان ف����ي كل مرة ،علما أن التطبيق س� ٍ
فئات الش����حن التي تبدأ من  15ش����يكال ،عبر البطاقات
أو الش����حن ل����دى منافذ البيع ،فيما خصصت الش����ركة
للمش����تركين الجدد ،ش����ريحة مدى الحياة بس����عر 10
شيكل فقط ،وحزمة ترحيبية بقيمة  100شيكل مجانًا
مباشرة عند اشتراكهم.
وخصصت "الوطنية موبايل" ،ماليين الجوائز العينية
والنقدية ،التي تشمل سيارة "مرسيدس  ،"200Cوثالث

س���يارات "هيونداي  ،"i30وأجه���زة " ،"HTCو"أيفون"،
و"أيب���اد" ،و"نوكيا" ،وآالف الش���واكل نقدا ،اضافة إلى
ماليي���ن حزم المكالم���ات ،أو االنترنت ،أو الرس���ائل ،أو
الرصيد المجاني الفوري مع كل عملية شحن.
م���ن ناحيت���ه ،قال ش���ادي القواس���مي  -مدير أول
االتصاالت والعالق���ات العامة" :كما عودتكم الوطنية
موباي���ل ،فهي الس���باقة دوم���ا إلى إط�ل�اق حمالت
جديدة ونوعية ،تس���تهدف كافة فئ���ات المجتمع،
وتفتح المجال للمش���تركيين الجدد ،ليستفيدوا من
عروضها".
وأض����اف "تأت����ي حمل����ة "جم����ع ح����روف جائزتك"،
كتقدير من الوطنية موبايل لمش����تركيها في مختلف
المحافظات ،فثقتهم بنا هي ِعماد عملنا وتقدمنا".
يذك����ر أن حملة "جمع حروف جائزتك" ،س����تتواصل
حتى منتصف الشهر المقبل ،حيث بإمكان المشتركين
الرابحين التوجه إلى أقرب معرض للشركة ،خالل ثالثة
أيام من تاريخ الربح ،من أجل استالم الجائزة.

رام الله -أطلقت إدارة بنك األردن -فروع فلسطين مسابقة
على صفحة الفيس���بوك الخاصة بالبنك BankofJordan.
 Palمنذ بدء ش���هر آذار ،احتف���اال وتكريما لكل األمهات
واإلناث لمناسبة يوم المرأة وعيد األم.
وكانت هذه المس���ابقة تهدف إل���ى توعية المواطنين
بأن حس���اب التوفير واالدخار ه���و هدية ممتازة ممكن أن
يقدمه���ا العميل لوالدت���ه أو زوجته أو أخته أو اي س���ت
حبايب يرى أنها تستحق مثل هذه الهدية.
اللعبة بس����يطة جدا ،من خالل صفح����ة بنك االردن – فروع
فلس����طين على الفيس����بوك  ،BankofJordan.Palيضغط
العميل على رابط المس����ابقة ،ويدخل معلوماته األساسية
واس����م س����ت الحبايب ،من ثم ينتقل إلى دوالب الحظ ،الذي
يحتوي عل����ى جوائز نقدية مختلفة القي����م وهي عبارة عن

حس����اب توفير س����وف يكون من نصيب س����ت الحبايب إن
فازت بالمسابقة ،وقيم هذه الجوائز  500دينار 300 ،دينار،
 200دينار ،مع العلم أنه س����وف يتم السحب على  3فائزين،
وسيتم االعالن عن أس����مائهم يوم عيد األم ،وال يشترط أن
يكون لديه أو لديها حساب توفير لدى بنك األردن.
وأكد المدير اإلقليم���ي لبنك األردن حاتم الفقهاء ،على
أن هذه الفكرة أتت من منطلق نشر فكرة االدخار والتوفير،
وفي نفس الوقت توطيد العالقات االجتماعية واألس���رية،
باإلضافة إلى إتاحة فرصة دخول السحوبات الشهرية على
حس���ابات جوائز التوفير التي يقدمها بنك األردن ،وهي
أكبر جوائز على حسابات التوفير في فلسطين ،حيث يتم
الس���حب بشكل شهري على  50ألف دينار ،وبشكل سنوي
على ربع مليون دينار في نهاية العام.

بنك األردن يطلق مسابقة ّ
"تفوق بهديتك  ..لست الحبايب"

"سوني" تعتزم شطب ألف وظيفة في السويد
ستوكهولم  -د.ب.أ :أكدت شركة سوني لتصنيع الهواتف
المحمولة تقارير أوردتها وس���ائل إعالم انها تعتزم شطب
ألف وظيفة في وحدتها بجنوب السويد.
وق���ال بينجت-ارني مولين الرئي���س التنفيذي لعمليات
س���وني في الس���ويد إنه ال يمكنه تحديد ع���دد العاملين
والمستش���ارين الذين سوف يش���ملهم الشطب في وحدة
"لوند" بانتظار المفاوضات مع ممثلي نقابة العمال   .
يشار إلى أن الشركة لديها  1800موظف و 400مستشار في لوند.
وأضاف مولين في مؤتمر إخب���اري ان الرئيس التنفيذي
لس���وني "هيروكي توتوكي" ابلغ العاملين في وقت سابق

بالش���طب في اطار خطط س���وني لخفض  2100وظيفة في
مختلف أنحاء العالم وانسياب العمل وخفض النفقات.
ويتردد أنه تم شطب  800وظيفة في الصين.
وتواجه الش����ركة اليابانية منافس����ة ش����ديدة من ش����ركات
مثل آبل وسامس����ونج  .كما اش����ار مولين إلى منافسة قوية من
مصنعي����ن منخفضي التكلفة في الصين بوضفه عامال اخر كان
له تأثير على صناعة الهواتف الجوالة في مختلف أنحاء العالم.
وقال مولين ان وحدة "لوند" سوف تظل تلعب دورا مهما
وسوف تظل ذات اهمية " اس���تراتيجية " في عمل سوني
في الهواتف الجوالة.

رام الله" :العمل
الزراعي" يفتتح
معرض "فلسطينيات"
رام الله ـ "األيام" :افتتح اتحاد
لج����ان العم����ل الزراع����ي ،أمس،
معرضًا بعنوان "فلسطينيات"،
وذل����ك في مق����ر مرك����ز "خليل
السكاكيني" برام الله.
ويتضم���ن المع���رض صورًا
تجسد عمل النساء خاصة في
المناطق الريفية ،ال س���يما في
األغوار.
ّ
وأم المعرض حشد غفير من
النساء ،اللواتي كن شاركن في
ورشة عمل نظمها االتحاد في
المركز.
كم���ا تخلل الفعالي���ة توزيع
ورود م���ن قب���ل االتح���اد على
النس���اء اللوات���ي زرن موق���ع
المعرض.
يذك���ر أن المع���رض يأت���ي
لمناسبة يوم "المرأة العالمي"،
ويستمر يومين.
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"إنجاز فلسطين" و "هيونداي" توقعان اتفاقية الشركة الطالبية
رام الل���ه  -وقعت مؤسس���ة انجاز
فلسطين ممثلة بمديرها العام رندة
رمح���ي س�ل�امة و ش���ركة "هيونداي
موت���ور" ممثل���ة بالمدي���ر الع���ام
للش���ركة الفلسطينية للس���يارات-
وكيل هيونداي في فلسطين -أيمن
س���نقرط اتفاقي���ة ش���راكة وتعاون
لتنفي���ذ برنام���ج الش���ركة الطالبية
للع���ام  ،2015وذلك في مقر ش���ركة
"هيونداي" برام الله.
وتهدف االتفاقية الى "المس����اهمة
في دع����م وتطوير ق����درات ومهارات
الطلب����ة وتأهيله����م لس����وق العم����ل
الخارج����ي بنش����اطات فعال����ة ترف����ع
مس����توى وعيهم ومعرفتهم بس����وق
العمل الفلس����طينية من خالل مشروع
الش����ركة الذي يمكن الطلبة من انشاء
وادارة ش����ركة حقيقي����ة ب����رأس مال
وهي����كل اداري ومالي تحت اش����راف
متطوعين من شركات القطاع الخاص".
وم���ن جانبه ق���ال س���نقرط" :لقد
نجحن���ا في العامي���ن الماضيين في

خالفات داخلية تعطل إصالحات
اقتصادية يخطط لها رئيس وزراء الهند
س���ريناجار (الهند)  -رويترز :زادت الضجة التي أثيرت في الهند جراء اطالق س���راح
قائد أخطر حركة تمرد منذ عقود على الجيش الهندي في كش���مير من المش���اكل التي
يواجهه���ا رئيس الوزراء ناريندرا مودي بينما يس���عى جاه���دا لتمرير قرارات الصالح
االقتصاد في البرلمان.
وتأجلت جلسة مجلس الشعب الهندي امس بعد أن طالبت أحزاب المعارضة بمعرفة
س���بب اطالق حكومة والية كش���مير التي يدعمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي -الذي
ينتمي اليه مودي -سراح القائد االنفصالي مسرات عالم بات في مستهل االسبوع.
وقال مودي في البرلمان  :أنا غاضب وأندد باطالق س���راحه مثل أي نائب اخر .يمكنني
أن أؤكد لكم أن الحكومة االقليمية لم تبلغ حكومتي بهذا االجراء ولم تستشرها.
وال يزال أمام البرلمان الهندي أسبوعان قبل العطلة البرلمانية في الوقت الذي تحتاج
فيه الحكومة الى التصديق على مراس���يم اقتصادية تش���مل رفع س���قف االستثمار
االجنبي المباشر في قطاع التأمين واال سينقضي أجلها.
وقال وكيل وزارة المالية جايانت س���ينها في مقابلة مع صحيفة منت نشرت امس ان
"الوقت ينفد بالنسبة الى الحكومة".
ويتمتع مودي باالغلبية في مجلس الش���عب لكنه يحتاج الى دعم من أحزاب مختلفة
في مجلس الواليات .وأحرج اطالق س���راح بات حزب مودي الذي يشارك للمرة االولى في
حكم الوالية ذات االغلبية المس���لمة .ويتهم بات بالتخطيط الحتجاجات البناء كشمير
عام  2010طالبت باالستقالل عن الحكم الهندي وقادت الى اشتباكات استمرت السابيع.
وقتلت القوات الهندية بالرصاص اكثر من  100شخص.

رندة سالمة وايمن سنقرط خالل توقيع االتفاقية.

تحقي���ق أهدافن���ا م���ن خ�ل�ال رؤية
األث���ر الكبير ال���ذي ترك���ه البرنامج
عل���ى الطلبة المس���تفيدين منه ،لذا
ارتأين���ا أن نكم���ل المش���وار للعام
الثال���ث وأن نك���ون ج���زءا مهما في

هذا المش���روع التعليم���ي الضخم.
فش���ركة هيونداي األم تهتم بشكل
كبير بجانب المس���ؤولية االجتماعية
وباألخص تلك التي تركز على القطاع
التعليمي منها".

وق���د ش���كرت رندة رمحي س�ل�امة
ش���ركة "هيون���داي" والش���ركة
الفلس���طينية للس���يارات على هذه
الش���راكة وعلى التعاون الدائم الذي
تقدمه لمؤسس���ة "إنجاز" بشكل عام
وعلى ه���ذه المبادرة بش���كل خاص
والتي ترعاها شركة هيونداي للسنة
الثالث���ة عل���ى التوال���ي موضحة أن
برنامج الش���ركة الطالبية يستهدف
الطلبة ذكورًا واناث���ًا لتلقي العديد
من المه���ارات التدريبي���ة العملية
والمهني���ة انس���جامًا م���ع متطلبات
س���وق العمل وبالتالي اس���تنهاض
ق���درات الطلب���ة ف���ي فن تأس���يس
وإدارة الش���ركات ،األم���ر الذي يؤثر
بشكل فاعل وإيجابي على االقتصاد
الوطني.
يذك���ر أن م���ا يق���ارب  200طالب
وطالبة يس���تفيد من البرنامج لهذا
الع���ام موزعي���ن بين  9م���دارس في
محافظات رام الله ،ونابلس ،وجنين،
وقلقيلية ،والخليل.

البنك المركزي األوروبي بدأ تنفيذ
برنامجه المكثف لشراء ديون عامة
فرانكفورت -أ ف ب :اعلن البنك المركزي االوروبي امس،
انه ب���دأ عملية مكثفة لش���راء ديون عامة في االس���واق،
ف���ي اجراء رائد لبرنامج واس���ع مخصص لتحريك دينامية
االقتصاد في منطقة اليورو.
واعلنت المؤسس���ة النقدي���ة ومقره���ا فرانكفورت على
حسابها على تويتر ان "البنك المركزي االوروبي والمصارف
المركزي���ة في النظ���ام االوروبي ب���دأت ،كما اعلن س���ابقا،
بمشتريات في اطار برنامج شراء ديون من القطاع العام".
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس ،اكد متحدث باس���م
البنك المركزي االلماني ان فرق البنك "تنشط في االسواق
منذ الساعة  08,25( 09,25ت غ)".
وبما ان تفوي���ض البنك المرك���زي االوروبي يحظر عليه
تمويل دول منطقة اليورو مباش���رة ،فان هذه المشتريات
تجري في الس���وق الثانوية للدي���ون .وال تزال التفاصيل -
السندات المكتس���بة وقيمة التعامالت االولى  -مجهولة
حتى االن.
وكان رئيس البن���ك المركزي االوروبي ماريو دراغي اعلن
االسبوع الماضي ان البرنامج انطلق امس.

وقررت المؤسسة النقدية االوروبية في فرانكفورت في
نهاية كانون الثاني اطالق هذا البرنامج الواس���ع لش���راء
ديون عامة وخاصة باكثر من الف مليار يورو بحلول ايلول
 ،2016وف���ق نموذج بن���ك انكلترا المرك���زي او االحتياطي
الفدرالي (االميرك���ي) بهدف تحريك دينامية االس���عار
الضعيفة جدا في منطقة اليورو.
وهذه العملي���ة التي اطل���ق عليها "التيس���ير الكمي"
ستتم وفقا لوتيرة  60مليار يورو من المشتريات شهريا،
وسيتناول القسم االكبر منها سندات ديون عامة.
ومن���ذ بداية الع���ام ،تراجعت االس���عار وفق���ا للوتيرة
السنوية بنسبة  0,6في المئة في كانون الثاني و 0,3في
المئة في شباط .وبما ان هذا التراجع ناجم في قسم كبير
منه عن انخفاض اس���عار النفط ،فان���ه يغذي لدى حاملي
اليورو المخاوف من انكماش.
واالجراءات التي اعلنها البنك المركزي االوروبي ستفيد
النمو و"ستس���هم في جعل التضخم ادنى من مس���تواه
وانما قريبا من  2في المئة" وهو الهدف الذي حدده البنك
المركزي االوروبي في مجال زيادة االسعار ،كما قال دراغي.
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ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ .ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪﺩ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺤﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ
ﻟﻠﺴﻮﻕ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ )ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ( ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻑ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ١١٥٦٥ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ
ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ )ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻲ( ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺍﻫﻤﻬﻢ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﻁ.

.2

ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ

ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ – ﺍﻟﻘﺪﺱ )ﺃﺭﻳﺞ( ﺑﻤﺴﺢ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ-ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ«؛ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﻨﺪﻱ ﻟﺒﺤﻮﺙ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ) .(IDRCﺗﻀﻤﻦ ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﺭﻳﺞ
ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٤ﺑﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻰ  ١٥٠ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﻣﻔﺮﻕ ﻭﻭﺳﻄﺎﺀ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻣﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻠﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ .ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ،ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ،ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ،ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

.3

ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ

ﺍﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ٢ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ
ﻣﺤﻠﻲ؛ ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﻧﺴﺒﺔ  ٪٩٦ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﺤﻠﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ  ٪٤ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ،ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﺪﻭﺭﺓ ﻓﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻥ  ٪٩٢ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ٪٨ﻣﻦ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻭ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ
ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،٣ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٪٨٨
ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻣﺤﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ) (٪١٢ﻣﺼﺪﺭﻩ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ؛ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻥ  ٪٦٩ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺤﻤﻀﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ٪٣١ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ) .ﺍﻧﻈﺮ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ .(٢

.4

ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
ﺍﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪﻱ ﻭﺗﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ ،ﺍﻭ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺟﺮ ﺁﺧﺮ ﺍﻭ ﻭﺳﻴﻂ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٪٦٦ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺩﻓﻌﺎﺕ
ﺁﺟﻠﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٪٣٤ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻓﻊ .ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺩﻯ ﻇﻬﻮﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻵﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ
ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .ﺍﻡ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ
 ١ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ . ٢٠١٤ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ٢٠١٢
 ٢ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ :ﺑﻨﺪﻭﺭﺓ ،ﺧﻴﺎﺭ ،ﺑﺎﺫﻧﺠﺎﻥ ،ﻛﻮﺳﺎ ،ﻓﻠﻔﻞ ﺣﻠﻮ ،ﻓﺼﻮﻟﻴﺎ ﺧﻀﺮﺍﺀ،
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺤﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﻟﺒﺼﻞ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ
ﺧﻀﺎﺭ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺣﻠﻘﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ.
 ٣ﺃﺷﺠﺎﺭﺍﻟﺒﺴﺘﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ :ﻟﻮﺯ ،ﻋﻨﺐ ،ﺑﻠﺢ ،ﺟﻮﺍﻓﺔ ،ﺣﻤﻀﻴﺎﺕ ،ﺯﻳﺘﻮﻥ

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ٪٥١ :ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ٪٤٩ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺁﺟﻠﺔ.
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ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ

ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ
ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ .ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ  ٪٤٤ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ٪٣٠ ،ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻴﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻤﺤﺎﻓﻄﺎﺕ ﺍﻟﻀﻔﺔ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ.

.6

ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ

ﺍﺷﺎﺭﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻭﺟﺪﺕ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ .ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻌﺎﺭ
ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺮ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺮ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ
ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﺍﻻﺣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻭﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ.

.7

ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ .ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻟﻮﺣﻆ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺬﺑﺬﺏ ﻓﻲ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺮﻯ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻘﻠﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺶ
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ  ٪٩٫٥ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ٪١٠ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ.

.8

ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ

ﺍﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ٪٨ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺷﻬﺮﻳﺎ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﺗﻼﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻭﻳﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ .ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﺬﺑﻮﻝ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻫﻲ ﻧﻘﻞ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺘﻠﻔﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻄﺮﻑ
ﺍﻻﺧﺮ.

.9

ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭﺗﻐﻠﻴﻒ ﻭﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ

ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﻟﻮﺣﻆ ﺍﻥ  ٪٥٥ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻧﻈﻤﺔ
ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﻥ.

 .10ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٤ﺃﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﺎﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺻﻠﺖ  ٪٤٠٫٣ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  ،٪٣٤٫٩ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻭﺻﻠﺖ  .٤٪١٣٫٣ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ
٤

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ  _٢٠١٤ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ٢٠١٥،

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٢٣٨,٥٦٤ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ٪٢٦
ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٣ﺣﻮﺍﻟﻲ  ١,٠٧٨,١٨٦ﺍﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ٪٢١ﻣﻦ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.٥
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ .ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ) ،(GAFTAﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ،
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ( )،EFTA
ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ
) (IAAﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،١٩٩٤ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﹰ
ﻣﺸﻜﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﺴﴼ ﺃﺳﺎﺳﻴﴼ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﻋﺒﺮﻫﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻣﺨﺒﺮﻳﺔ ﺗﻌﻴﻖ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻷﻳﺎﻡ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﻠﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﺫﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ
ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻏﺮﺍﻕ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ٦.
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻹﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﻭﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺛﻖ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺧﺺ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺎﺕ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ،
ﻭﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﺟﺎﻧﺐ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ
ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ
ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺮﺽ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺠﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺷﻔﻬﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
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 .12ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
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 .11ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﺭﻳﺞ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻇﻬﺮ ﻭﺟﻮﺩ
ﻋﺪﺓ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﻣﻌﻴﻘﺎﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺗﺠﺎﺭﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻧﺴﺮﺩ ﻟﻜﻢ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﻭﺍﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭﺍ :
ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ
•
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺪﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺧﺮ ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﻴﺎﻥ.
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ.
•
ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ
•
ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻻﺻﻨﺎﻑ ﻭﻗﻄﻔﻬﺎ.
ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺯﻫﻴﺪﺓ ،ﻳﺆﺛﺮ
•
 ٥ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ٢٠١٣،
 ٦ﻣﻌﻬﺪ ﺍﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ )ﻣﺎﺱ( _ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ٢٠١٣

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﺍﻻﻏﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻌﺎﺭﻫﺎ.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﺎﻡ
ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻥ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻳﺸﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻢ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻭ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ ،ﺍﻭ ﺑﺮﺍﺩﺍﺕ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ .
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻭﺧﻀﻮﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﻠﻔﻬﺎ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﺧﺮﻯ.
ﺍﺿﻒ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ
ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
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ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻌﺰﺯﺓ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ .
ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﺣﻮﻝ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ .
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻑ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺢ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ.
ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ.
ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﻗﻒ ﻭﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻳﺲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻮﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺧﻠﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ؛ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﺭﺍﻉ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻻﺻﻨﺎﻑ ﻭﻗﻄﻔﻬﺎ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺛﺎﺑﺖ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ )ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ( ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ
ﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﺳﻤﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ.
ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻣﻔﺮﻗﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺑﻴﻮﺕ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ.
ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺎﺟﺮ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.

