
املزارع

املزارع
)124,445 طن / 66.8 مليون دوالر(

الجهات الفاعلة النشاط

التعبئة والتغليف 
)124,445 طن/ 71.1 مليون دوالر(

السوق االرسائييل
)16,016 طن / 12.1مليون دوالر(

رشكات التصدير
)7,241 طن / 5.4 مليون دوالر(

موزعون
)8,414 طن / 5.4 مليون دوالر(

بيوت وتغليف 

تابعة لرشكات 

التصدير 

تجار التجزئة 
)34,048 طن / 26.1 مليون دوالر(

السوق األجنبي

املستهلك األجنبي املستهلك – املؤسسات
)9,270 طن / 7.6 مليون دوالر(

املستهلك – األرسة
)83,432 طن / 68.8 مليون دوالر(

مصانع منتجات زراعية وتعاونيات
)8,486 طن / 5.4 مليون دوالر(

األسواق املركزية
)82,059 طن / 48.5 مليون دوالر(

تجار الجملة
)34,110 طن / 20.1 مليون دوالر(

باعة متجولون
)9,006 طن / 5.8 مليون دوالر(

عمليات ما قبل 
اإلنتاج 

العمليات اإلنتاجية

عمليات ما بعد 

اإلنتاج

عمليات التوزيع 

عىل مستوى 

الوطني والدويل

عملية البيع عىل 

مستوى املستهلك

مزودو الخدمات بحسب النشاط 
- عمليات ما قبل اإلنتاج : مرشد زراعي ، مؤسسات متويلية ، موردو مدخالت اإلنتاج ، وزارة الزراعة ، تعاونيات زراعية، مؤسسات أهلية وغري أهلية فاعلة يف القطاع الزراعي.

- العمليات اإلنتاجية: العاملة الزراعية ، مرشد زراعي، مؤسسات متويلية ، تعاونيات زراعية ، وزارة الزراعة ، مؤسسات أهلية وغري أهلية فاعلة يف القطاع الزراعي. 

- عمليــات مــا بعــد الحصــاد: ســائقو الســيارات، رشكات النقــل ، بيتــوت تعبئــة وتغليــف، جمعيــات وتعاونيــات زراعيــة، مرشــد زراعــي، املؤسســات الفاعلــة يف القطــاع الزراعــي، 

مؤسســات أهليــة وغــري أهليــة فاعلــة يف القطــاع الزراعــي.

ــي ،  ــاد الوطن ــة، وزارة االقتص ــات زراعي ــات وتعاوني ــة، جمعي ــة، وزارة الزراع ــرف تجاري ــة، غ ــواق مركزي ــرادات ، أس ــل ، ب ــدويل: رشكات النق ــيل وال ــع املح ــات التوزي - عملي

ــة يف قطــاع الزراعــي. ــة فاعل ــة وغــري أهلي مؤسســات أهلي

- عمليات البيع : رشكات النقل والتربيد، الغرف التجارية، وزارة االقتصاد الوطني.

سلسلة القيمة ملحصول البندورة 

القيمة الدوالر األمرييك



طولكرمطوباسسلفيترام الله والبريةقلقيليةنابلسالقدساريحاجننيالخليلبيت لحماملحصول الزراعي

34.940.931.928.524.122.134.430.333.060.429.6 بندورة 

كمية االستهالك السنوي للفرد من املحاصيل الزراعية املستهدفة حسب املحافظة )كغم(

1.  اإلنتاج   

-   يقــدر حجــم اإلنتــاج الــكيل مــن محصــول البنــدورة يف محافظــات الضفــة الغربيــة بـــ 124.4 ألــف 

طــن ســنوياً؛ يــورد معظمهــا للســوق املحــيل بنســبة %92.7، ويــورد جــزء منهــا للســوق اإلرسائيــيل 

واألجنبــي بنســبة %6.3 و%1 عــى التــوايل. كــام تقــدر قيمــة اإلنتــاج الــكيل مــن محصــول البنــدورة 

بـــ  66.9 ألــف دوالر أمريــيك.

-  يلبــي اإلنتــاج املحــيل متطلبــات الســوق الفلســطيني مــن نواحــي التوفــر والجــودة، حيــث يتوفــر 

املنتــج بشــكل مســتمر يف أغلــب األحيــان. إال أن هنــاك كميــات تــورد مــن قبــل الجانــب اإلرسائيــيل 

إىل الســوق املحــيل يف حــال وجــود فائــض مــن اإلنتــاج يف الســوق اإلرسائيــيل.

-  بلــغ متوســط هامــش الربــح عــى العمليــة الزراعيــة الخاصــة مبنتــج البنــدورة %26.3، كــام تــراوح 

ــن %9.5- %30 يف الســوق  ــا ب ــة م ــة والتجزئ ــة تجــار الجمل ــدى فئ ــدورة ل ــج البن ــح منت هامــش رب

املحــيل.

-  تقدر نسبة التالف من منتج البندورة بـ %8 من اإلنتاج الكيل. 

2.  املستهلك النهايئ   

-   بلغ مجموع االستهالك السنوي الكيل ملنتج البندورة 117.2 الف طن موزع ما بن استهالك أرسي ومؤسسايت . )106.5 الف طن استهالك أرسي، 10.6 الف طن استهالك مؤسسايت (.

-  بلــغ متوســط النمــو يف االســتهالك الســنوي ملحصــول البنــدورة %12 خــالل الســنوات الثالثــة الســابقة. كــام أنــه مــن املتوقــع أن يســتمر االرتفــاع يف اســتهالك منتــج البنــدروة 

بســبب النمــو الســكاين زيــادة وعــي املســتهلكن بأهميــة اســتهالك املنتجــات الطازجــة. لــذا يُتوقــع أن يصــل االســتهالك الســنوي يف عــام 2020  لـــ 210.3 ألــف طــن.

-  %36 من االستهالك الشهري للفرد من املنتجات الزراعية يكون من فئة الخضار)بندورة، خيار، باذنجان، كوسا، فاصولياء، وفلفل حلو(. 

سلوك املستهلك الفلسطيني نحو آلية الرشاء ومصادرها

-  يعد السعر من أهم العوامل املؤثرة عى قرار رشاء املنتجات الزراعية. 

سلفيتقلقيليةنابلسطولكرمطوباسجنناملحافظة
رام الله 

والبرية
الخليلبيت لحمالقدسأريحا واألغوار

2.952.603.292.283.132.873.303.444.363.843.73متوسط السعر )شيكل/ كغم(

معدل سعر البيع للمستهلك النهايئ حسب املحافظة 

-  أسعار بيع الخرضوات قد ازدادت بنسبة %14 سنوياً خالل السنوات الثالثة السابقة.

ــة  ــن الباع ــروف، و%10 م ــوبرماركت مع ــن س ــة، و%13 م ــواق املركزي ــن األس ــة، و%30 م ــه القريب ــار والفواك ــالت الخض ــن مح ــتهالكها م ــن اس ــى %42 م ــل األرسة ع -  تحص

ــن مصــادر أخــرى. ــة، و%1 م ــة البيتي ــن الزراع ــن، و%4 م املتجول

-  تعتــرب الخصومــات عــى األســعار مــن الوســائل الرتويجيــة األكــر تأثــرياً عــى قــرار الــراء لــدى األرس املســتهدفة، وتليهــا الكميــات اإلضافيــة، ثــم االتصــال املبــارش مــع البائــع، 

ثــم حمــالت التوعيــة.

التوزيع النسبي ملدخالت اإلنتاج ملحصول البندورة

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

الرزنامة الزراعية ملحصول البندورة 

اإلنتاجالبنداملحصول

االشهر

كانون 

الثاين
أيلولاّبمتوزحزيرانأيارنيساناّذارشباط

ترشين 

األول

ترشين 

الثاين

كانون 

األول

محصول 

البندورة

9,073 10,664 10,886 9,528 8,565 10,104 10,058 12,642 12,951 10,468 10,106 9,401 124,445 اإلنتاج

8,882 6,960 11,214 10,044 15,298 11,137 12,386 15,326 9,903 6,283 5,626 4,149 117,210 االستهالك

191 3,704 )329()1,609()3,821(59 )5,240()2,685(3,047 4,185 4,480 5,252 7,236 الفجوة

الوحدات املستخدمة: االنتاج ، االستهالك بالطن &  السعر البيع للمزارع: كغم / شيكل

وزراة الزراعة الفلسطينية      وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني

مــروع تقييــم اإلنتــاج واالســتهالك الغــذايئ مــن أجــل تحســن واســتدامة الزراعــة واألمــن الغــذايئ يف الضفــة الغربيــة – فلســطن؛ املنفــذ مــن قبــل معهــد األبحــاث 

)IDRC( بالراكــة مــع وزارة الزراعــة الفلســطينية  ووزارة اإلقتصــاد الوطنــي  واملمــول مــن  املركــز الكنــدي لبحــوث التنميــة الدوليــة )التطبيقيــة - القــدس )أريــج

   خريفي    صيفي    ربيعي     شتوي


