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جمعية عين البيضاء 
التعاونية

نبذة عن التجمع:
اأن�ضاأت جمعية عني البي�ضاء التعاونية الزراعية كجمعية تعاونية تخدم ابناء 

املنطقة، وذلك لإميانهم القوي بفكرة العمل التعاوين، وب�ضبب قربها من 
امل�ضتوطنات ال�ضرائيلية وجدار الف�ضل العن�ضري، من هنا برزت اهمية اإن�ضاء 
التجمع حلماية املزارعني من خطر ال�ضرطان ال�ضتيطاين. ا�ضتطاعت اجلمعية 

تنفيذ العديد من امل�ضاريع الزراعية الناجحة �ضواء كانت مع موؤ�ض�ضات حملية او 
دولية خلدمة اع�ضاء اجلمعية امثلة على تلك امل�ضاريع:

ال�ضراء اجلماعي )بذور وزبل ع�ضوي(.  -
انتاج ا�ضتال خ�ضار من خالل م�ضتل التطوير النموذجي الذي يعود    -

ربحية جلميع اع�ضاء التجمع.  
جمع املخلفات الزراعية النباتية )بقايا املحا�ضيل( من اجل وحدة    -

الكمبو�ضت.  
العمل على انتاج منتج خايل من متبقيات املبيدات )جلوبل جاب(.  -

اعادة تاأهيل البيوت البال�ضتيكية لع�ضاء التجمع.  -
خطوط مياه ناقلة لري املحا�ضيل الزراعية وغريها من امل�ضاريع التي    -

تخدم اع�ضاء اجلمعية.  

أهداف التجمع:
اي�ضال �ضوت املزارع للجهات املعنية بهدف حماية املزارعني من اي    -

�ضركات ن�ضب و احتيال يتعر�ض لها املزارع.  
رفع وحت�ضني كفاءة الع�ضاء النتاجية والت�ضويق اجلماعي ملنتوجات    -

املنطقة.  
�ضراء جماعي جلميع م�ضتلزمات النتاج الزراعي من اجل العمل     -

كفريق واحد.  
الت�ضويق اجلماعي للمنتوجات املنطقة.  -

الت�ضال والتوا�ضل مع جميع املوؤ�ض�ضات النا�ضطة يف القطاع     -
الزراعي.  

ا�ضتقطاب امل�ضاريع الزراعية التنموية التي تخدم القطاع الزراعي.  -
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الفصل )1(
معلومات عامة

1.جمعية المزارعين:

جمعية عني البي�ساء التعاونية الزراعية.اإ�سم اجلمعية

1993م.تاريخ تاأ�ضي�ض اجلمعية

2006م.تاريخ تفعيل اجلمعية

عني البي�ضاء.املوقع- العنوان

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

70599239022ال�ضيد ع�ضام فقهارئي�ض اجلمعية
70522714055ال�ضيد خريي مطاوعامني ال�ضر

70522990921ال�ضيد منت�ضر فقهاامني ال�ضندوق
50522712873ال�ضيد يا�ضر دراغمةع�ضو جمعية
70522053850ال�ضيد معت�ضم فقهاع�ضو جمعية

3. العضويه:
عدد االع�ساء

العدد الجمايلالنتاج النباتي واحليواينالنتاج احليواينالنتاج النباتي
63 ع�ضو15 الع�ضو 6 اأع�ضاء42 ع�ضو

4.مساحة االراضي الزراعيه:

زراعه حمميه )دومن(
االجمايلبيوت بال�ستيكيهاأنفاقبيوت �سبك

 300 دمن 250 دمن50 دمن0

االجمايلاأ�سجار مثمرهزراعة مك�سوفهاإنفاق �سغريهزراعة مك�سوفه )دومن(
2200 دمن50 دمن1150 دمن1000 دمن

5. الثروه الحيوانيه:               

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

450 250 10 400 450 22
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الفصل )2(
خطة عمل

اإدخال ال�ضجالت املزرعية للزراعات املحمية. عنوان الن�ساط
عمل موازنة للمحا�ضيل الزراعية ملعرفة الربحية خالل املو�ضم القادم. الغايه/ الهدف

املهام )ت�ساهم يف حتقيق الهدف(
عدد 

االع�ساء 
امل�سرتكني

حتديد الكميات
جدول تنفيذ االن�سطه

20132014

891011121234567الكميهالوحده

عقد اجتماع لع�ضاء اجلمعية 1.
×1اجتماع10املهتمني بالفكرة. 

عمل قائمة اولية لالع�ضاء 2.
×1001املزارعني املوؤمنني بال�ضجالت

مناق�ضة توقيت توزيع ال�ضجالت 3.
×1اجتماع10املزرعية لالع�ضاء. 

عمل حما�ضرة عن ال�ضجالت 4.
×1حما�ضرة15املزرعية لع�ضاء اجلمعية.

اعتماد ال�ضجالت الزراعية 5.
×1000مل�ضروع ايفاب.

توزيع ال�ضجالت املزرعية 6.
×1000لع�ضاء اجلمعية الزراعية.

متابعة ال�ضجالت املزرعية من 7.
×××3متابعة3قبل اع�ضاء اجلمعية.

اجتماع دوري للتاأكد من تعبئة 8.
××2اجتماع10ال�ضجالت للمزارعني.

عمل حما�ضرة عن موازنة 9.
×1اجتماع10املح�ضول لع�ضاء اجلمعية.

ت�ضليم ال�ضجالت املزرعية 10.
××1002للجمعية  وا�ضتعمالها كمرجع.

تقيم ال�ضجالت من حيث 11.
×1اجتماع10مدخالت النتاج الزراعي.
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التعقيم احلراري للمحا�ضيل املزروعة داخل البيوت البال�ضتيكية.عنوان الن�ساط:
لتقليل من مدخالت النتاج الزراعي بن�ضبة 15% من خالل الق�ضاء على اآفات وامرا�ض الرتبة للمو�ضم القادم.الغايه/ الهدف

املهام )ت�ساهم يف حتقيق الهدف(
عدد 

االع�ساء 
امل�سرتكني

حتديد الكميات
جدول تنفيذ االن�سطه

20132014

6789101112123456الكميهالوحده

عقد اجتماع لع�ضاء اجلمعية 1.
×1اجتماع30املهتمني بالفكرة. 

اإعداد قائمة اولية للتكاليف 2.
×100الكلية لهذة العملية. 

اإعداد قائمة اولية لالع�ضاء 3.
×1500املزارعني املوؤمنني بالتعقيم.

حتديد الكميات واملوا�ضفات 4.
×1500اخلا�ضة بالبال�ضتيك الر�ضي.

حتديد الوقت املنا�ضب لعملية 5.
×1500التعقيم احلراري.

عمل حما�ضرة عن عملية 6.
×1حما�ضرة15التعقيم احلراري.

اخذ عينات تربة من اجل 7.
××2عينات15التاأكد من كفاءة التعقيم.

حت�ضري الرتبة من اجل القيام 8.
×1ميداين15بعملية التعقيم ال�ضم�ضي.

املتابعة الدورية من قبل 9.
××2متابعة15اع�ضاء اجلمعية.

عمل جولة ميدانية للمزارعني 10.
××2ميداين15من خالل الوحدة الزراعية.

.11
عمل اجتماع للمزارعني 
الع�ضاء من اجل عملية 

التقيم.
×1اجتماع15
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ادخال زراعة حما�ضيل زراعية جديدة ) افوكادو(. عنوان الن�ساط:
زيادة الربحية بن�ضبة 15% خالل 6 �ضنوات القادمة.الغايه/ الهدف

املهام )ت�ساهم يف حتقيق الهدف(
عدد 

االع�ساء 
امل�سرتكني

جدول تنفيذ االن�سطهحتديد الكميات
20132014

891011121234567الكميهالوحده

عقد اجتماع لع�ضاء اجلمعية 1.
×1اجتماع10املهتمني بالفكرة. 

اإعداد قائمة اولية للتكاليف الكلية 2.
×501وا�ضماء املزارعني.

حتديد الكميات واملوا�ضفات 3.
×1اجتماع5اخلا�ضة بال�ضتال وا�ضنافها.

اختيار املواقع، وم�ضافات الزراعة 4.
×1حما�ضرة5املعمول بها يف املناطق الخرى.

اخذ عينات تربة من اجل الفح�ض 5.
×503املخربي.

حت�ضري الرتبة للزراعة بال�ضافة 6.
×501اىل تخطيطها.

�ضراء �ضبكات الري احلديثة 7.
×0متابعة5واملطابقة ملوا�ضفات الزراعة

×   0اجتماع5�ضراء ال�ضتال الفوجادو وزراعتها.8.

عمل حما�ضرة لعمليات خدمة 9.
×1اجتماع5ال�ضتال بعد الزراعة.

عمليات اخلدمة الزراعية ملح�ضول 10.
××××××××××500الفوكادو.

×0اجتماع5�ضراء م�ضتلزمات النتاج الزراعي.11.
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ادخال زراعة حما�ضيل زراعية جديدة ) عنب( ا�ضناف مبكرة لبذري. عنوان الن�ساط:
زيادة الربحية بن�ضبة 10% خالل 3 �ضنوات القادمة.الغايه/ الهدف

املهام )ت�ساهم يف حتقيق الهدف(
عدد 

االع�ساء 
امل�سرتكني

حتديد الكميات
جدول تنفيذ االن�سطه

20132014

891011121234567الكميهالوحده

عقد اجتماع لع�ضاء اجلمعية 1.
×1اجتماع20املهتمني بالفكرة. 

اإعداد قائمة اولية للتكاليف الكلية 2.
×1قائمة5وا�ضماء املزارعني.

حتديد الكميات واملوا�ضفات 3.
×1اجتماع5اخلا�ضة بال�ضتال وا�ضنافها.

اختيار املواقع، وم�ضافات الزراعة 4.
×1ميداين5املعمول بها يف املنطقة.

اخذ عينات تربة من اجل الفح�ض 5.
×3عينات5املخربي.

حت�ضري الرتبة للزراعة بال�ضافة 6.
×1ميداين5اىل تخطيطها.

�ضراء �ضبكات الري احلديثة 7.
×500واملطابقة ملوا�ضفات الزراعة

�ضراء ا�ضتال االعنب من م�ضدر 8.
×   500موثوق منة وزراعتها.

عمل حما�ضرة لعمليات خدمة 9.
×1حما�ضرة5ال�ضتال بعد الزراعة.

عمليات اخلدمة الزراعية ملح�ضول 10.
××××××××××500العنب.

×500�ضراء م�ضتلزمات النتاج الزراعي.11.
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ادخال زراعة حما�ضيل زراعية جديدة ) جوافا( ا�ضناف مبكرة. عنوان الن�ساط:
زيادة الربحية بن�ضبة 10% خالل 3 �ضنوات القادمة.الغايه/ الهدف

املهام )ت�ساهم يف حتقيق الهدف(
عدد 

االع�ساء 
امل�سرتكني

حتديد الكميات
جدول تنفيذ االن�سطه

20132014

891011121234567الكميهالوحده

عقد اجتماع لع�ضاء اجلمعية 1.
×1اجتماع15املزارعني املهتمني بالفكرة. 

اإعداد قائمة اولية للتكاليف الكلية 2.
×1قائمة15وا�ضماء املزارعني.

حتديد الكميات واملوا�ضفات 3.
×1اجتماع5اخلا�ضة بال�ضتال وا�ضنافها.

اختيار املواقع، وم�ضافات الزراعة 4.
×1ميداين5املعمول بها يف املنطقة.

اخذ عينات تربة من اجل الفح�ض 5.
×3عينات5املخربي.

حت�ضري الرتبة للزراعة بال�ضافة 6.
×1ميداين5اىل تخطيطها.

�ضراء �ضبكات الري احلديثة 7.
×500واملطابقة ملوا�ضفات الزراعة

�ضراء ا�ضتال اجلوافا من م�ضدر 8.
×   500موثوق منة وزراعتها.

عمل حما�ضرة لعمليات خدمة 9.
×1حما�ضرة5ال�ضتال بعد الزراعة.

عمليات اخلدمة الزراعية ملح�ضول 10.
××××××××××500اجلوافا.

×500�ضراء م�ضتلزمات النتاج الزراعي.11.
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�ضراء جماعي مل�ضتلزمات النتاج الزراعي )بذور( للزراعات املحمية. عنوان الن�ساط:
تقليل تكاليف النتاج الزراعي بن�ضبة 12% خالل املو�ضم القادم.الغايه/ الهدف

املهام )ت�ساهم يف حتقيق الهدف(
عدد 

االع�ساء 
امل�سرتكني

حتديد الكميات
جدول تنفيذ االن�سطه

20132014

789101112123456الكميهالوحده

عقد اجتماع لع�ضاء اجلمعية 1.
×1اجتماع30املزارعني املهتمني بالفكرة. 

مناق�ضة فكرة ال�ضراء اجلماعي 2.
×1اجتماع15ومدى فعاليته.

اتخاذ قرار بخ�ضو�ض تطبيق 3.
×1اجتماع15ال�ضراء اجلماعي. 

حتديد ا�ضماء املزارعني املهتمني 4.
×1قائمة15بالفكرة.

حتديد كميات ونوعية البذور 5.
×1اجتماع15املطلوبة.

حتديد طريقة الدفع وفق قدرة 6.
×0اجتماع15الع�ضاء.

مراجعة واعتماد الكميات املطلوبة 7.
×1500من البذور.

ا�ضتدراج عرو�ض ا�ضعار من 8.
×   4عر�ض3ال�ضركات .

عقد اجتماع مع ال�ضركة املوردة 9.
×1اجتماع3واملقدمة لقل ال�ضعار.

×1500البدء بتوزيع البذور وفق التفاقية .10.

دفع امل�ضتحقات املالية وفق 11.
40%30%30%0اتفاق15التفاقية.
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�ضراء جماعي مل�ضتلزمات النتاج الزراعي )عبوات كرتون(. عنوان الن�ساط:
تقليل تكاليف النتاج الزراعي بن�ضبة 5% خالل املو�ضم القادم.الغايه/ الهدف

املهام )ت�ساهم يف حتقيق الهدف(
عدد 

االع�ساء 
امل�سرتكني

جدول تنفيذ االن�سطهحتديد الكميات
20132014

789101112123456الكميهالوحده

عقد اجتماع لع�ضاء اجلمعية 1.
×1اجتماع30املزارعني املهتمني بالفكرة. 

مناق�ضة فكرة ال�ضراء اجلماعي 2.
×1اجتماع15لعبوات الكرتون ومدى فعاليته.

اتخاذ قرار بخ�ضو�ض تطبيق 3.
×1اجتماع15ال�ضراء اجلماعي. 

حتديد ا�ضماء املزارعني املهتمني 4.
×1قائمة15بالفكرة.

حتديد كميات ونوعية عبوات 5.
×1اجتماع15الكرتون املطلوبة.

حتديد طريقة الدفع وفق قدرة 6.
×0اجتماع15الع�ضاء.

مراجعة واعتماد الكميات املطلوبة 7.
×1500من عبوات الكرتون.

ا�ضتدراج عرو�ض ا�ضعار من 8.
×   4عر�ض3ال�ضركات امل�ضنعة لعبوات كرتون .

عقد اجتماع مع ال�ضركة املوردة 9.
×1اجتماع3واملقدمة لقل ال�ضعار.

البدء بتوزيع عبوات الكرتون وفق 10.
×1500التفاقية .

دفع امل�ضتحقات املالية وفق 11.
40%30%30%0اتفاق15التفاقية.
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الفصل )3(
إدخال تقنيات حديثه من خالل دعم خارجي

ادخال حا�سنة مل�ستل التطوير النموذجي النتاج ا�ستال مطعمة.اأولويه اأوىل )1(
انتاج ا�ضتال مطعمة )خيار وبندورة وبطيخ و�ضمام(، عدد املزارعني املهتمني 20 مزارع.احلاجه

ملقاومة امرا�ض التي من�ضاأها الرتبة مثل الفيوزاريوم وبالتايل زيادة دخل املزارع.الغايه-الهدف
بعد التحقق من فعالية التطعيم، �ضيقوم املزارع ب�ضراء ال�ضتال املطعمة على نفقته اخلا�ضة. اللتزام بعد الدعم

ادخال ماكنة لزراعة البذور ٌ)زراعة( مل�ستل التطوير النموذجي.اأولويه ثانيه )2(
عدم مقدرة الٌزراعة احلالية لزراعة عدد اكرب من البذور .احلاجه

زيادة عدد البذور املزروعة يف اليوم.الغايه-الهدف
مقدرة امل�ضتل على زيادة الطاقة النتاجية لال�ضتال وبالتايل تغطي عدد اكرب من املزارعني.اللتزام بعد الدعم

اعادة تاأهيل وحدة الكمبو�ست.اأولويه ثالثه )3(
عدم توفر الزبل البلدي ب�ضكل م�ضتمر، بالإ�ضافة اىل انه غري متخمرب�ضكل جيد مما ينقل المرا�ض وبع�ض بذور الع�ضاب احلاجه

الدخيلة على املنطقة مثل )نبات ال�ضعيدة(.
املحافظة على الرتبة من امللوثات واملمر�ضات. الغايه-الهدف

�ضراء الكمبو�ضت )الدبال( من وحدة الكمبو�ضت لقناع املزارعني بالفكرة.اللتزام بعد الدعم
ادخال دعائم حديدية دائمة ملح�سول العنب.اأولويه اأوىل )4(

عدم مقدرة املزارعني من �ضرائها ب�ضبب ارتفاع ا�ضعارها، اي ارتفاع التكاليف الن�ضائية للدومن الواحد من العنب.احلاجه
زراعة حم�ضول العنب �ضمن موا�ضفات الزراعة احلديثة مما تزيد من النتاج وبالتايل زيادة دخل املزارع.الغايه-الهدف

بعد التحقق من كفاءة النظام �ضوف يتم �ضراوؤها من قبل املزارعني على نفقتهم اخلا�ضة.اللتزام بعد الدعم
تدريب موؤظفي امل�ستل على تقنية التطعيم.اأولويه ثانيه )5(

تدريب موظفني امل�ضتل على تقنية حديثة للتطعيم ال�ضتال، عدد املوظفني هو) 5 ( عمال. احلاجه
انتاج ا�ضتال مطعمة �ضمن املوا�ضفات املرغوب بها من قبل املزارعني.الغايه

بعد التحقق من جودة انتاج ال�ضتال املطعمة، �ضوف يتم �ضراوؤها من قبل املزارعني على نفقتهم اخلا�ضة. اللتزام بعد الدعم

عدادات مياة الكرتونية لفتحات املياه الرئي�سية.اأولويه ثالثه )6(
لتقليل الفاقد من مياه الري بني الفتحات، بال�ضافة اىل اعطاء الكميات املحددة من مياه الري لكل فتحة رئي�ضية.احلاجه

تنظيم مياه الري بني الفتحات الرئي�ضية ) 11 فتحة مياه(.الغايه - الهدف
بعد التحقق من النظام �ضوف يتم تركيب عدادات مياه فرعية على نفقة املزارعني اخلا�ضة.اللتزام بعد الدعم

ادخال �سياج على مزارع اجلوافا والعنب.اأولويه ثالثه )7(
حاجة املزارعني لعمل �ضياج حول القطع، عدد املزارعني املهتمني هو )6( مزارعني. احلاجه - الهدف

حماية القطع املزروعة مبح�ضويل اجلوافا والعنب من املوا�ضي.الغايه
انتاج منتج ذا نوعية جيدة.اللتزام بعد الدعم





16

مت اإعداد وطباعة هذه اخلطة بدعم من
 م�ضروع حت�ضني كفاءة الإر�ضاد الزراعي يف منطقة الأغوار- املمول من جايكا

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


