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جمعية عين شبلي
التعاونية الزراعية 

نبذة عن التجمع:
انبثقت جلنة مربي االغنام عن عدد من مزارعي االغنام يف قرية عني �شبلي 

لتمثيل م�شالح اع�شائها واي�شال �شوتهم وامل�شاعده يف حل م�شاكلهم بالتعاون 
فيما بينهم وبني املوؤ�ش�شات املعنيه يف تطوير هذا القطاع الهام.

أهداف التجمع:
متثيل م�شالح االع�شاء - مربي االغنام  -

تعزيز العمل التعاوين لدى االع�شاء وحت�شني الو�شع االقت�شادي     -
واالجتماعي لالع�شاء  

رفع الكفاءه االنتاجيه وحت�شني ال�شالالت والت�شويق  -
التعاون مع املوؤ�ش�شات العامله يف هذا القطاع واال�شتفادة من     -

امل�شاريع التي يتم تنفيذها من قبل املوؤ�ش�شات  
العمل على ال�شراء اجلماعي مل�شتلزمات االنتاج  -
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الفصل )1(
معلومات عامة

1.جمعية المزارعين:

جمعية عني �سبلي التعاونية الزراعية اإ�سم اجلمعية

2013/1/1تاريخ تاأ�شي�س اجلمعية

نابل�س  -  عني �شبلي االأغواراملوقع- العنوان

2. االشخاص الذين يتولون مناصب:
رقم اجلوالعدد �سنوات اخلدمهاال�سماملن�سب

60599966767�شهورال�شيد حممود خ�شر حممود ابو حطب رئي�س اجلمعية
60599843054�شهورال�شيد ناجي �شالح حممد حطب نائب الرئي�س

60599797580�شهورال�شيد جمال خليل حممد العمري امني ال�شر
60597279693�شهورال�شيد �شحر جهاد احمد خرابنه ع�شو جمعية
60598014598�شهورال�شيد عائ�شة جميل مو�شى الوحيديع�شو جمعية

3. العضويه:
عدد االع�ساء

العدد االجمايلاالنتاج النباتي واحليوايناالنتاج احليوايناالنتاج النباتي
15ع�شو5 اأع�شاء15ع�شو5 اأع�شاء

4.مساحة االراضي الزراعيه:

زراعه حمميه )دومن(
االجمايلبيوت بال�ستيكيهاأنفاقبيوت �سبك

االجمايلاأ�سجار مثمرهزراعة مك�سوفهاإنفاق �سغريهزراعة مك�سوفه )دومن(

5. الثروه الحيوانيه:

اأخرى ماعز االغنام
مواليدالعدد اإناث تي�س مواليد اإناث اأكبا�س

االبقار 30 320 270 25 1800 1700 57
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الفصل )2(
خطة عمل

�شراء جماعي مل�شتلزمات االنتاج الزراعي )اأعالف(عنوان الن�ساط
تقليل تكاليف االنتاج الزراعي بن�شبة 10-15% خالل مو�شم زراعي واحد الغايه/ الهدف

املهام )ت�ساهم يف حتقيق 
الهدف(

عدد 
االع�ساء 
امل�سرتكني

حتديد الكميات
جدول تنفيذ االن�سطه

20132014

891011121234567الكميهالوحده

اإجتماع مع االع�شاء 1.
××2اجتماع15الراغبني بال�شراء اجلماعي

اإختيار املزارعني املهتمني 2.
1100بال�شراء

حتديد وح�شر كمية 3.
400طن11االعالف املطلوبة

اإ�شتدراج عرو�س اأ�شعار من 4.
5ع�شو5عدة �شركات وموردين

جمع اإ�شتدراجات العرو�س 5.
3عر�س2يف فرته حمدده

عمل اإجتماع لدرا�شة وتقييم 6.
×1اإجتماع5العرو�س واختيار االن�شب

.7
اإعالم ال�شركه التي مت 
اختيارها لتوريد املواد 

وطريقة الدفع
10%25%15%50%1�شركه1

توريد املواد �شراوؤها ح�شب 8.
4002007010030طن3الوقت املتق عليه

توزيع املواد على االع�شاء 9.
××××400طن11امل�شرتكني يف ال�شراء
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الفصل )3(
إدخال تقنيات حديثه من خالل دعم خارجي

تاأ�سي�س بنية حتتية للجمعيةاأولويه اأوىل )1(
حاجة ما�شة , لبناء مقر للجمعية وعمل برك�شات وعدد املهتمني 15 ع�شواحلاجه

من اجل اال�شتمرار يف العمل .الغايه-الهدف
اال�شتمرار يف العمل االلتزام بعد الدعم

مزرعة اأغنام 150 راأ�س من الغنم اأولويه ثانيه )2(
ت�شغيل ايدي عاملة وم�شدر للدخل , املهتمني من اأع�شاء اجلمعية 13 ع�شو احلاجه

اال�شتفادة من االإنتاج االأغنام على ان تكون را�س مال للجمعية الغايه
اال�شتمرارية يف العمل وتطوير راأ�س املال االلتزام بعد الدعم

�سناعة ال�سيالج من خملفات املحا�سيل الزراعية املهتمني 10 اأع�ساء اأولويه ثالثه )3(
احلاجة املا�شة للمعدات زراعية يف العمل ال�شيالج مثل تراكتور ,ح�شادة , تفرمي احلاجه

اال�شتفادة من املخلفات الزراعية , وتوفري يف االأعالف , وزيادة الدخل الغايه
اال�شتمرارية يف �شناعة ال�شيالج ومايلزم من امل�شادر املالية املتوفرة يف اجلمعية االلتزام بعد الدعم

حت�سني ال�سالالت ب�سكل دائم عن طريق اخلراف املح�سنة , )الكبا�س (اأولويه اأوىل )4(
احلاجة املا�شة للتغيري ال�شالالت اإىل �شالالت ع�شاف احلاجه

زيادة يف اإنتاج احلليب وزيادة يف املواليد ونوعية اف�شل وتغيري الدائم الغايه-الهدف
اال�شتمرارية يف حت�شني ال�شالالت االلتزام بعد الدعم

م�سنع االألبان واالجبان اأولويه ثانيه )5(
احلاجة ال�شرورية وما�شة االأ�شواق الداخلية واخلارجية احلاجه

تطوير اأ�شاليب االألبان وتقليل من التكلفة واالإنتاج وزيادة الربحية الغايه
االلتزام باال�شتمرارية بالعمل الدوؤوؤب  يف امل�شنع االلتزام بعد الدعم

مزرعة اأبقار 70را�س من البقر , املهتمني من اأع�ساء اجلمعية 15 ع�سو اأولويه ثالثه )6(
توفري دخل دائم للجمعية والأع�شائها واال�شتدامة احلاجه
ت�شغيل االأيدي العاملة من اأع�شاء اجلمعية واال�شتمرارية يف عمل اجلمعية وجود را�س مال للجمعية الغاية

اال�شتمرارية يف العمل واملحافظة على مزرعة االلتزام بعد الدعم
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مت اإعداد وطباعة هذه اخلطة بدعم من
 م�شروع حت�شني كفاءة االإر�شاد الزراعي يف منطقة االأغوار- املمول من جايكا

 Supported by The Project on Improved Extension for Value-Added Agriculture
in the JRRV funded by JICA


