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ان جمعيــة التنميــة الزراعيــة تعمــل ضمــن رؤيتهــا الشــاملة يف االلتــزام بقضايــا الريــف و الزراعــة، التحــرر 
الوطنــي والعدالة االجتماعيــة ورســالتها الوطنيــة التنمويــة يف القطــاع الزراعــي وتعزيــز صمــود املزارعــني 
والوصــول الــى الفئــات الفقيــرة واملهمشــة ، وتطويــر طاقــات ســكان الريــف لتمكينهــم مــن الســيطرة علــى 

مصادرهــم مــن اجــل الوصــول إلــى ريــف فلســطيني قــوي محصــن بقطاعــه الزراعــي ومعــزز بالســيادة.

وتســعى االغاثــة الزراعيــة الــى حتقيــق املزيــد مــن االندمــاج لصغــار املنتجــن يف حلقــات االقتصــاد 
ــا االســتراتيجية  ــة ويف االســواق ضمــن اهدافه ــة االقتصادي االفلســطيني وحتســن حضورهــم يف العملي
بشــكل عــام وبشــكل خــاص تقــوم فلســفة املؤسســة علــى زيــادة ادمــاج الســباب يف القطــاع الزراعــي 
واملســاهمة يف حــل االشــكاالت وجســر الفجــوات املعرفيــة واالقتصاديــة واملاليــة,  وتطويــر وبنــاء قــدرات 
املتطوعــن الشــباب وزيــادة ادماجهــم يف خدمــة قضاياهــم املجتمعيــة ,وكذلــك االهتمــام يف ريــادة االعمــال 
الزراعيــة بــدءا مــن برنامــج تدريــب املهندســن الزراعيــن وصــوال لتوفيــر وخلــق فــرص عمــل لفئــة الشــباب 
الرياديــن , حيــث ســاهمت االغاثــة الزراعيــة يف اطــاق اول مســرعة اعمــال زراعيــة يف املنطقــة ضمــن 
منهجيــة توفيــر املعرفــة وبنــاء القــدرات واالحتضــان للرياديــن الطــاق مبادراتهــم وتســهيل الوصــول 

ــز مفهــوم سلســلة القيمــة. ــة لتعزي ــة والتكاملي ــادة االنتاجي ــل املتاحــة مــن اجــل زي ملصــادر التموي

ويف هــذا الســياق مــن العمــل واالنســجام مــع رؤيــة ورســالة مؤسســة االغاثــة الزراعيــة واالنخــراط يف 
حتقيــق االهــداف التنمويــة للمؤسســة , جــاء مشــروع دعــم صمــود الشــباب وتوفيــر فــرص عمــل للرياديــن 
الشــباب«2019-2017« للمســاهمة يف دعــم صمــود الشــباب املقدســين الذيــن يقطنــون يف القــدس وخــارج 
اجلــدار, عــن طريــق تظويــر ســبل العيــش املســتدام لهــذه الفئــة املهمشــة, وحتقيــق التمكــن االقتصــادي  

كلمة جمعية التنمية الزراعية  »االغاثة الزراعية«

PARC اإلغاثة الزراعية الفلسطينية

الرسالة

نحــن مؤسســة وطنيــة تنمويــة تعمــل لتنميــة القطــاع الزراعــي وتعزيــز صمــود املزارعــني والوصــول الــى 
الفئــات الفقيــرة واملهمشــة واطرهــا ، وحشــد وتطويــر طاقــات ســكان الريــف لتمكينهــم مــن الســيطرة 
علــى مصادرهــم، وذلــك مــن خــال طاقــم متميــز ومتطوعــني منتمــني ملجتمعهــم يف اطــار برامــج رياديــة 
وممارســات اداريــة وفنيــة عصريــة وشــفافة، لبنــاء مجتمــع فلســطيني حــر ودميقراطــي تســوده قيــم العدالــة 

االجتماعيــة

الرؤية

مؤسســة رياديــة وطنيــة الهويــة اقليميــة التوجــه ملتزمــة بقضايــا الريــف و الزراعــة، التحــرر الوطنــي 
االجتماعيــة والعدالــة 



5

2019-2017

لهــم مــن خــال بنــاء القــدرات يف مجــال انشــاء وادارة املشــاريع الصغيــرة يف قطــاع الزراعةوتقــدمي منــح 
جديــدة اوتطويرمشــروع صغيــر ريــادي زراعــي قائــم مــن خــال حاضنــة االغاثــة الزراعيــة ومســرعة 

االعمــال ,وذلــك بتوفيــر  التدريبــات/ املعلومات/استشــارات /واملواكبــة والتشــبيك .

لقــد قــام  املشــروع بتقــدمي رزمــة مــن اخلدمــات املاليــة )مدخــات مشــاريع( وغيــر ماليــة )تدريبــات 
متخصصــة( التــي تلبــي احتياجــات الشــباب, وزيــادة معرفــة الشــباب حديثــي التخــرج واصحــاب املبــادرات 
باحتياجــات الســوق , حيــث مت اعطائهــم تدريبــات متنوعــة تؤهلهــم للبــدء مبشــروعهم اخلاص)دراســة 
جدوى,خطــط االعمــال, ادارة املشاريع,التســويق(, وكذلــك يف توفيــر الدعــم لتوســيع وتطويــر املشــاريع ذات 
اجلــدوى مــن خــال التعــاون مــع مســرعة االعمــال واالســتفادة مــن ســلة اخلدمــات املســاندة التــي تقــوم 

املســرعة بتوفيرهــا.

يأتــي هــذا املشــروع انســجاماً مــع اجلهــود املبذولــة واألهميــة اخلاصة التي توليها الســلطة الوطنية الفلســطينية 
ــة  ــى املدين ــى هويتهــم املقدســية، وإدراكا لعمــق الهجمــة الشرســة عل لتعزيــز صمــود املقدســين واحلفــاظ عل
املقدســة وضواحيهــا، وصعوبــة األوضــاع التــي يعانــي منهــا املواطنــن الفلســطينين يف القــدس بســبب تركيــز 
احلكومــة اإلســرائيلية وبشــكل غيــر مســبوق علــى تهويــد القــدس، واحملــاوالت املســتمرة لاســتياء علــى األرض 
وتهجيــر وإعــادة تســكن املواطنــن ، وجتريدهــم مــن هوياتهــم املقدســية والتضييــق عليهــم، ممــا نتــج عنــه 

أوضــاع اقتصاديــة واجتماعيــة وإنســانية خطيــرة تهــدد املواطــن واألرض يف القــدس و ضواحيهــا.
ــرة ومتوســطة  ــر مشــاريع صغي ــى إنشــاء وتطوي ــة » عل ــة الزراعي ــة »اإلغاث ــة الزراعي ــة التنمي تعمــل جمعي
مــدرة للدخــل تســتهدف فئــة الشــباب مــن اجلنســن حتديــدا لتحســن أوضاعهــم االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والنفســية بحيث تســاعد على ربط اإلنســان املقدســي ودعم صموده يف وجه الهجمة اإلســرائيلية. وتكمن 
أهميــة املشــروعات الصغيــرة يف تلبيــة رغبــات األفــراد والرياديــن يف االســتقالية وحتقيــق طموحاتهــم 
ورفــع مســتوى املعيشــة، مبــا يســاهم يف معاجلــة أهــم املشــكات االجتماعيــة –البطالــة- بتوفيــر فــرص 
عمــل، إضافــة للخدمــات اإلنتاجيــة واإلداريــة واالجتماعيــة وبالتالــي حتقيــق االكتفــاء الذاتــي يف كثيــر مــن 

الســلع واخلدمــات واحلــد مــن التبعيــة لاقتصــاد اإلســرائيلي.

ــن التشــغيل  ــة وم ــا ســوف يحــد مــن نســبه البطال ــام بإدارته ــه والقي ــاك الشــباب ملشــاريع إنتاجي إن امت
ــراد األســر  ــاط إف ــا إن ارتب ــم، كم ــق به ــي الئ ــورد مال ــة وم ــل ثابت ــرص عم ــر ف ــك بتوفي ــم وذل ــي له اجلزئ
املســتفيدة باملشــروع ســيحد مــن هجــرة املقدســين اليوميــة باجتــاه مناطــق الضفــة الغربيــة للبحــث عــن 
فــرص للعمــل يف مــدن رام اهلل وبيــت حلــم خصوصــا وذلــك ألســباب تتعلــق مبركزيــة احلركــة االقتصاديــة 

ــن وللقــرب اجلغــرايف مــن القــدس. ــن املدينت واملؤسســاتية يف هات

ان توفيــر املشــروع للتدريبــات الازمــة قبــل البــدء واثنــاء تنفيذهــا باملشــاريع مكــن الشــباب مــن إدارة 
ــال  ــر األعم ــات تطوي ــث مت تقــدمي خدم ــات واملنافســة الســوقية، حي ــذ مشــاريعهم وتخطــي التحدي وتنفي
الداعمــة يف املراحــل املختلفــة يف حيــاة املشــروع أي منــذ حلظــة البداية-فكــرة املشــروع- حتــى البــدء يف 

ــى حــده. ــة عل ــكل مرحل ــات اخلاصــة ب ــد األولوي ــذه وذلــك بعــد حتدي تنفي
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مــا مييــز هــذا املشــروع عــن غيــره مــن املشــاريع هــو قــدرة املؤسســة احلقيقيــة علــى توفيــر عوامــل 
االســتمرارية والنجــاح ملثــل هــذا البرنامــج، حيــث يتــم تقويــة الشــعور بامللكيــة للفئــة املســتهدفة وذلــك 
باســتهداف حاجاتهــم احلقيقيــة والتــي مت احلــرص عليهــا أثنــاء التصميــم وكذلــك االختيــار اجليــد 
ــم  ــؤ الفــرص ممــا ســيعزز ملكيته ــر الشــفافية والتنافــس احلــر وتكاف ــق معايي للمســتفيدين امللتزمــن وف
ــؤالء الشــباب. ــه وتســليمه له ــى إغاق ــذ إطــاق املشــروع وحت ــه من ــل علي ــذي مت العم ــدم وال للدعــم املق
إن خبــرة اإلغاثــة الطويلــة هــي أحــد نقــاط القــوة التــي مكنتنــا مــن اختيــار املســتفيدين بنــاء علــى معاييــر 
دقيقــة وذات شــفافية، كمــا تتمتــع املؤسســة بشــبكة مــن العاقــات والتحالفــات التــي تربــط بــن املؤسســة 
والعديــد مــن املؤسســات التنمويــة العاملــة يف القــدس والتــي ســتمكن الفئــات املســتهدفة مــن تطويــر 
مشــروعاتهم ومســاعدتهم يف مجــال التســويق إضافــة إلــى وجــود كادر بشــري مؤهــل بالشــكل األمثــل 
لتنفيــذ مثــل هــذه التدخــات وتقــدمي النصــح واإلرشــاد خــال وبعــد تنفيــذ هــذه املشــاريع، إضافــة إلــى أن 
هــذا الــكادر لديــه القــدرة علــى التعامــل مــع الفئــات املســتهدفة، ووضــع معاييــر اختيــار شــفافة وواضحــة 
واحلــرص علــى فتــح املجــال أمــام أكبــر قــدر ممكــن مــن الشــباب دون متييــز علــى أســاس اجلنــس أو اللــون 

أو الديــن.

ومــن املهــم اإلشــارة إلــى أن جمعيــة التنميــة الزراعيــة قامــت بالعديــد مــن املشــاريع ذات الصلــة بالتمكــن 
ــة العمــل يف  ــق لطبيع ــم عمي ــا فه ــة يف القــدس ولديه ــات القاعدي االقتصــادي للشــباب والنســاء واجلمعي
القــدس يف ظــل الظــروف الراهنة.وهــذا املشــروع مبنــي علــى مــا هــو متوفــر ومتعــارف عليــه لــدى الفئــة 
املســتهدفة وال يشــمل تعقيــدات تهــدد اســتدامته فاملشــاريع الزراعيــة التــي ســيتم إعطائهــا أولويــة هنــا هــي 
باألســاس ممارســات عميقــة وأصليــه لــدى الفئــة املســتهدفة.كما حرصــت اإلغاثــة أثنــاء التصميــم علــى 
اســتهداف الشــباب والشــابات علــى أســاس متكافــئ علــى أرضيــه اإلدراك حلاجاتهــن ودورهــن الفاعــل يف 
املجتمــع، فتــم تخصيــص نصــف املشــروع الســتهداف النســاء األمــر الــذي ســيعكس نفســه ايجابيــا علــى 

إشــراك وتعظيــم دور املــرأة التنمــوي يف القــدس وتعزيــز صمودهــن.

إن املــردود االقتصــادي للمشــروع علــى الفئــة املســتهدفة هــو الضمــان احلقيقــي الســتدامة املشــروع حيــث مت 
تأســيس 83 مشــروع صغيــر مــدر للدخــل ممــا يعنــي توفيــر 83 فرصــة عمــل لهــؤالء الشــباب يف احلــد االدنــى.
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مســرعة االعمــال الزراعيــة - كأول منــوذج مــن نوعــه يف فلســطن - يســتهدف يف مرحلــة مبكــرة صغــار 
ــر أعمــال ناجحــة يف القطــاع الزراعــي وحــول سلســلة القيمــة  املنتجــن ومقدمــي اخلدمــات النشــاء وتطوي
وتقــدمي التدريــب وتطويــر االفــكار وانضاجهــا واالرشــاد والتوجيــه واالســتثمار. وستســعى املســرعة الــى دعــم 
رواد االعمــال الشــباب مــن خــال تطويــر منتجــات جديــدة/ أســواق جديــدة  أو حتســن منتجــات أفضــل/ 
ــر املنتجــات  ــة، تطوي ــر االفــكار االبداعي ــى تطوي أســواق أفضــل. وســتعمل ســويا مــع  الشــركات الناشــئة عل

ــر االســواق. وتطوي

وتضــم املســرعة اعضــاء ميثلــون اجلهــات الشــريكة الفاعلــة والتــي تشــمل: مســتثمرين، اجلامعات، مستشــارين 
ومؤسســات تنمويــة ملســاعدة الشــركات الناشــئة لتبنــي تقنيــات ووســائل  تكنولوجيــة متطــورة والتــي بدورهــا 

تقــود لنمــو مشــاريع زراعيــة ناجحــة.

 )) شركة مسرعة المشاريع الزراعية الريادية )غري ربحية( مساهمة محدودة((
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قامــت جمعيــة التنميــة الزراعيــة و بالشــراكة مــع مؤسســة التعــاون ، وبتمويــل مــن الصنــدوق العربي لإلمناء 
االقتصــادي و االجتماعــي ضمــن مشــروع دعــم صمــود الشــباب وتوفيــر فــرص عمــل للرياديــني الشــباب يف 
محافظــة القــدس« خــال الفتــرة مــن 2017 وحتــى 2019، والــذي تســعى جمعيــة التنميــة الزراعيــة مــن 
خالــه للمســاهمة يف  حتقيــق التمكــني االقتصــادي ل150 شــاب وشــابة حديثــي التخــرج يف قــرى محافظــة 
القــدس عــن طريــق تطويــر مهاراتهــم وإطــاق مبادراتهــم االقتصاديــة يف قطــاع الزراعــة والتصنيــع الغذائــي 
املنســجمة مــع احتياجــات الســوق احمللــي ولهــا القــدرة علــى االســتدامة، عمــل املشــروع علــى تطويــر املهــارات 
املعرفيــة وبنــاء القــدرات مــن خــال تقــدمي رزمــة مــن اخلدمــات املاليــة )مدخــات مشــاريع( وغيــر ماليــة 
تلبــي احتياجاتهــم،  التــي  املشــاريع(  للمنتجــات وتطويــر  التســويق  واملســاعدة يف  )تدريبــات متخصصــة 

وزيــادة معرفــة الشــباب حديثــي التخــرج وأصحــاب املبــادرات باحتياجــات الســوق.

مــقـــدمــــة:

الهدف العام للمشروع:

املســاهمة يف تعزيــز صمــود الشــباب املقدســي ومحيطهــا مــن خــال املســاهمة يف تقليــل معــدالت البطالــة 
بــني الشــباب حديثــي التخــرج واصحــاب املشــاريع الصغيــرة القابلــة للنمــو والتطــور يف محافظــة القــدس.

النتائج المتوقعة :

150شاب وشابة تم تدري�بهم على البدء باألعمال الريادية الزراعية وادارتها.

42 منحة للبدء بمشاريع ريادية للشباب والشابات.

30 مبادرة اقتصادية زراعية تم تطوي�رها وتوسعة عملها.
وحيــث ان املشــروع اســتهدف الشــباب حديثــي التخــرج فقــد حتقــق تطويــر مهــارات 170  مســتفيد/ة 
واطــاق مبــادرات 83 مســتفيد/ة يف قطــاع الزراعــة والتصنيــع الغذائــي باالنســجام مــع احتياجــات 
االســواق احملليــة، وقــد مت تقــدمي تدخــات ماليــة )منــح(  لتنفيــذ انشــاء واطــاق 50 مشــروعا جديــدا، 
وتطويــر وتوســيع 33 مشــروعا صغيــرا قائمــا، وكذلــك تقــدمي رزمــة مــن التدخــات اخلاصــة ببنــاء القدرات 
ــف واســتخدام  ــة والتغلي ــال وإدارة املشــاريع والتســويق والتعبئ يف مجــال دراســة اجلــدوى وخطــط االعم
ــع  ــاون م ــة متخصصــة وبالتع ــب مهني ــز تدري ــن خــال مراك ــج . م صفحــات التواصــل االجتماعــي للتروي

ــة . مســرعة االعمــال الزراعي
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أوال:  فري�ق العمل:

• فريــق العمــل: مت تشــكيل فريــق العمــل بحيــث  مت تكليــف : مديــر للمشــروع، مشــرفا 	
للمشــروع، مســاعدة إداريــة، قســم املشــتريات ومحاســب بحيــث يشــكلون اللجنــة الفنيــة 

للمشــروع.

• اللجنة التوجيهية : 	
مت تشــكيل جلنــة توجيهيــة ملتابعــة ســير عمــل املشــروع وتقــدمي التوجيهــات واملاحظــات التــي  «

تخــدم حتقيــق االهــداف والنتائــج.

• التحضيرات لبدء التنفيذ : 	
مت اعداد دليل املشروع بحيث يشمل كافة تفاصيل التنفيذ وجميع اإلجراءات املطلوبة. «
مت حتديد معايير االختيار والفرز لكل مراحل املشروع. «
مت حتديد الشروط املرجعية للمناقصات والعطاءات املتعلقة بالتدريب واملطبوعات. «

ثانيا:  االعالن:

مت العمل على تصميم البوستر واليافطة والبانر اخلاص باملشروع وطباعتها. «
مت االعــان يف الصحــف احملليــة، وعلــى املوقــع االلكترونــي لإلغاثــة الزراعيــة ، وعلــى صفحــة  «

الصديقــة. واجلمعيــات  لإلغاثــة  الفيســبوك 
مت االعــان علــى صفحــات الفيســبوك اخلاصــة مبشــاريع ذات عاقــة باإلغاثــة الزراعيــة واجلمعيــات  «

ذات العاقــة.
مت االعان من خال صفحة املسرعة الزراعية. «
مت عقد لقاءات مع املجالس احمللية يف محافظة القدس. وتوزيع البوستر على كل املواقع. «
مت عقــد لقــاءات مــع مؤسســات شــبابية تعمــل يف احملافظــة، وتزويدهــم بالبــو ســترات والنشــرات  «

اخلاصــة باملشــروع.
مت ارســال اعــان املشــروع عبــر الفاكــس واألزمييــل لــكل املجالــس احملليــة. وجلميــع املؤسســات  «

والنســوية يف احملافظــة. الشــبابية 
مت ارسال االعان على معظم صفحات التواصل للجمعيات الشبابية والنسوية يف احملافظة. «

ثالثا:  الطلبات والفرز :

• استقبال الطلبات الكترونيا	
مت عمل الفرز االولي للطلبات واستبعاد الطلبات الغير مكتملة. «
مت عمل ترقيم للطلبات وإعطاء عامات لكل طلب حسب املعايير. «
مت حتضير قائمة باملتقدمن إلجراء املقابات. «

وصف سري العمل في مشروع دعم صمود الشباب المقدسي.

بعد توقيع االتفاقيات اخلاصة يف املشروع مع مؤسسة التعاون مت عمل ما يلي:
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•   املقابات : 	
مت توزيع املتقدمن على مجموعات حسب مكان االقامة وحتديد مواعيد اجراء املقابات. «

مت تشكيل جلنة املقابات من دائرة املشاريع واملسرعة والضغط واملناصرة.	 
مت االتصال باملتقدمن تلفونيا وعبر رسالة الكترونية.	 
مت تعبئة مناذج املقابات ووضع عامات للمتقدمن.	 

• الزيارات امليدانية:	
الزيــارات 	  االقامــة وحتديــد مواعيــد  مــكان  املتقدمــن علــى مجموعــات حســب  توزيــع  مت 

امليدانيــة.
مت عمــل زيــارات ميدانيــة للمتقدمــن الذيــن حضــروا للمقابــات للتأكــد مــن مواقــع املشــاريع 	 

املقترحــة ومائمتهــا
مت تعبئة مناذج الزيارات ووضع عامات للمتقدمن.	 

• االختيار االولي للتدريب:	
ــة( مت عمــل جــدول 	  ــارة امليداني ــة والزي ــب واملقابل ــم لعامــات املتقدمن)الطل ــى التقيي ــاء عل بن

ــا. ــي مت احلصــول عليه ــات الت باملتقدمــن حســب العام
مت تقسيم املتقدمن حسب نوعيات املشاريع وفئاتها وحتديد مواعيد التدريب.	 

رابعا :التدريب: 

• بعــد اجــراء املقابــات وعمــل االجــراءات اخلاصــة بالتدريــب والتعاقــد مــع املورديــن مت 	
تقســيم املتقدمــني الــى مجموعــات تدريبيــة حســب نــوع املشــروع لكــي يكــون التدريــب 

مرتبــط مباشــرة باملشــاريع واملتقدمــني.

تدريب دراسة اجلدوى: . 1
مت تبليغ جميع املشاركن هاتفيا وعبر األمييل. «
مت تنفيــذ التدريــب يف مســرعة االعمــال الزراعيــة يف بيــر نبــاال ويف مركــز املصــادر لتطويــر املــوارد  «

البشــرية والتنمية
مت عمل التقييم االولي والنهائي لكل املشاركن. «
مت عمل تقييم لدراسات اجلدوى التي قدمها املشاركن «
مت اختيار افضل دراسات اجلدوى لانتقال للمرحلة التالية من التدريب.   «

تدريب خطط االعمال:. 2
مت تبليغ جميع املشاركن هاتفيا وعبر األمييل. «
مت تنفيــذ التدريــب يف مســرعة االعمــال الزراعيــة يف بيــر نبــاال ويف مركــز املصــادر لتطويــر املــوارد  «

البشــرية والتنمية
مت عمل التقييم االولي والنهائي لكل املشاركن. «
مت عمل تقييم لدراسات خطط التي قدمها املشاركن «
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مت اختيار أفضل اخلطط املقدمة واختيار املرشحني لاستفادة من منح املشروع.
  
تدريب إدارة املشاريع:. 3

بعــد اختيــار املســتفيدين وتوقيعهــم اتفاقيــات االســتفادة وبعــد اســتامهم ملدخــات مشــاريعهم مت  «
عقــد اســتكمال التدريــب يف إدارة املشــاريع.

مت تنفيــذ التدريــب يف مســرعة االعمــال الزراعيــة يف بيــر نبــاال ويف مركــز املصــادر لتطويــر املــوارد  «
البشــرية والتنمية.

تدريب التسويق: . 4
بعد استكمال التدريب يف إدارة املشاريع مت عمل تدريب يف التسويق والتسويق االلكتروني. «
مت تنفيــذ التدريــب يف مســرعة االعمــال الزراعيــة يف بيــر نبــاال ويف مركــز املصــادر لتطويــر املــوارد  «

البشــرية والتنمية.

تدريب التعبئة والتغليف:. 5
بعــد بــدأ املشــاريع باإلنتــاج ومــن خــال الزيــارات االستشــارية مت العمــل علــى تنفيــذ تدريــب حــول  «

معاييــر اجلــودة والتعبئــة والتغليــف للمســتفيدين.
مت تنفيذ التدريب يف القرية السياحية يف اريحا  «

خامسا : الزيارات االستشارية والتدخالت

بعــد قيــام املســتفيدين مــن املنــح يف البــدء يف تنفيــذ مشــاريعهم وتطويــر القائــم منهــا، مت 
تنفيــذ زيــارات استشــارية لهــذه املشــاريع مــن اجــل:

القائــم وممارســات  « الوضــع  الفجــوات مــن حيــث  للمشــاريع وحتديــد  الوضــع احلالــي  تقييــم 
. االســتدامة  علــى  واحملافظــة  االنتاجيــة  والعمليــة  وتطويرهــا  مشــاريعهم  ادارة  يف  املســتفيدين 

تقدمي احللول املقترحة لسد الفجوات ووضع خارطة للتدخات وفق جدول زمني.  «
تقــدمي االستشــارات والدعــم الفنــي واالرشــاد للمســتفيدين حســب طبيعــة مشــاريعهم ل 83  «

مســتفيدا.
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سادسا : زيارات المتابعة

قام فريق العمل مبتابعة الزياراتلكافة املشاريع طوال فترة حياة املشروععلى النحو التالي: «
 الزيارة امليدانية األولى للتاكد من مطابقة معلومات الطلب واملقابلة مع الواقع.	 
الزيــارة الثانيــة للتأكــد مــن جاهزيــة املــكان وامتــام التدخــات املطلوبــة مــن املســتفيد الســتقبال 	 

مدخات املشــروع.
الزيارة الثالثة خال وعند استام املدخات وفحص مطابقتها للمواصفات.	 
الزيارة الرابعة مع املورد لعمل االستام النهائي والتأكد من التعديات اذا وجدت.	 
الزيارة اخلامسة متابعات لسير املشروع واإلنتاج.	 
الزيارة السادسة متابعات لتطور سير املشروع واإلنتاج.	 
زيارات ممولن وتقييم وتوثيق.	 

سابعا : اغالق المشروع والحفل الختامي

مت تقدمي التقارير األولية الربعية )الفنية واملالية( طوال سير املشروع جلهة التمويل. «
مت تنظيم 6 زيارات مع املمول للمشاريع . «
مت تنظيم 3 برامج توثيقية للممول )زيارة مشاريع وتصويرها وكتابة تقاريرها( «
مت اصدار تقرير الزيارات االستشارية والتدخات وعمل فيلم توثيقي. «
عمل حفل ختامي مميز للمشروع يف قاعة الهال األحمر. «
مت اصدار هذا الكتاب عن سير املشروع. «

ملخص المشاريع

التخــرج فقــد تحقــق تطويــ�ر  وحيــث ان المشــروع اســتهدف الشــباب حديثــي 
قطــاع  فــي  مســتفيد/ة   83 مبــادرات  واطــاق  مســتفيد/ة   170 مهــارات 
الزراعــة والتصنيــع الغذائــي باالنســجام مــع احتياجــات االســواق المحليــة، وقــد 
تــم تقديــم تدخــات ماليــة )منــح(  لتنفيــذ انشــاء واطــاق 50 مشــروعا جديــدا، 

وتطويــ�ر وتوســيع 33 مشــروعا صغــرا قائمــا.

وكانت المشاريع موزعة على النحو التالي:

مشاريع الثروة احليوانية -أغنام )20(، أبقار )7( وارانب )1(. «
مشاريع النحل )18(. «
مشاريع تربية الطيور والدواجن، دجاج بياض )7( وبلدي )3( والحم )1( ،كناري )5( وحمام )2(، . «
مشاريع بيوت الزراعة احملمية )6( وزراعة الفراولة املعلقة )2( واالستزراع السمكي )1(. «
مشاريع التصنيع الغذائي )6(. «
مشاريع التصنيع )4(. «
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احصائيات وأرقام:

الطلبات والفرز المقابالت والزيارات الميدانية:

مجموع الطلبات المستلمة 
تأهل للتدريبالزيارة الميدانيةعدد من تأهل للمقابالتعدد الطلبات المكتملةالكترونيا

انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر
111147961148710983918684

اختيار المرشحني لالستفادة:

مجموع المرشحين  
مجموع قيمة المنح$عدد التجمعات السكانيةعدد افراد االسرةعدد المستفيدينلالستفادة 

تطويرجديدانثىذكرانثىذكرانثىذكر

8684414223934622630,000360,000

التجمعات التي تم العمل فيها:

اتاسم املوقع
راف

اال
 نب

بير

يرة
جلد

ا

يب
جل

ا

دو
ب

جزا
ت ا

بي

قو
ت د

بي

يبة
قب

ال
ان

عن
ت 

بي
طنة

ق
حم

الل
ام 

ك
وري

 س
يت

ب
سا

 اك
يت

ب
س

 دي
ابو

اتا
بععن
ج

رام
ال

س
ما

مخ

ديا
قلن

مود
لعا

س ا
را

وان
سل

جلوز
د ا

وا

عدد 
121037156371163712131111املستفيدين

التدريب: 

دراسات 
الجدوى التي تم 

اختيارها

خطط االعمال   
التي تم اختيارها

تدريب إدارة 
المشاريع

تدريب التسويق 
والتسويق 
االلكتروني

تدريب  الجودة 
والتعبئة 
والتغليف

تدريب ادارة 
المزرعة

تدريب ادارة 
المنحل

تدريب تصنيع 
البان وتعبئة

الزيارات 
االستشارية

انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

515241424142414221261314810074142

عدد أيام 
التدريب

عدد أيام 
التدريب

عدد أيام 
التدريب

عدد أيام 
التدريب

عدد أيام 
التدريب

عدد أيام 
التدريب

عدد أيام 
التدريب

عدد أيام 
التدريب

عدد أيام 
الزيارات

1015883643249
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المشاريع:

عدد مستفيدين  
مشروع جديد

عدد مستفيدين  
مشروع تطوير 

عدد افراد 
فرص عمل وفرها املشروعاالسرة

مجموع الدخل 
السنوي املتوقع 

للمشاريع $
تغيرات اجتماعية 

مواليد جددانفصالزواجتطويرجديدموسميةدائمةانثىذكرانثىذكرانثىذكر

1832231023934691415931003505004224

مخرجات المشاريع:

دجاج ارانباغنامابقارنحلنوع المشروع
بياض

دجاج 
بلدي

دجاج 
زراعة كناريحمامالحم

محمية
فراولة 
معلقة

استزراع 
سمكي

تصنيع 
تصنيعغذائي

عدد المستفيدين 
661607100042143منح جديدة

عدد المستفيدين 
121410212520012منح تطوير

دجاج دجاج بياضارانباغنامبقرة حليب خلية نحلنوع المشروع
استزراع زوج كناريزوج حمامدجاج الحمبلدي

سمكي
عدد القطيع 
600222892410900150080002353501200للمستفيدين

استزراع سمكيفراولة معلقةزراعة محميةنوع المشروع

621عدد المستفيدين

6.53,50.5مساحة االرض/ دونم



17

2019-2017

اسماء المستفيدين
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نبذة عن حياة المستفيد  :

أنــا أحمــد إســماعيل الهنــدي، التحقــُت يف اجلامعــِة بعــد جناحــي بالثانويــة العامــة، وفضلــُت تخصــص احملاســبة مــن التخصصــات املطروحــة يف 
ولــي، كمــا التحقــت ببرنامــج دبلــوم احملاســب  كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة، وبنــاء علــى ذلــك تخرجــت يف اجلامعــة بشــهادة احملاســب العربــي الدَّ

ــت معرفتــي، وصقلــت شــخصيتي، ألكــون شــابا متعلمــا خادمــا لوطنــي مطــوًرا فيــه.  تــي منَّ احملتــرف، والعديــد مــن الــدورات التدريبيــة الَّ
أمتيــز بالطمــوح وحــب العمــل، رفعــُت شــهادتي العلميــة ملؤسســات كثيــرة، لكــن احلــظ لــم يســعفني، فلــم أجــد وظيفــة تناســب تخصصــي وخبرتــي 

العلميــة، لقلــة الشــواغر وزيــادة املقدمــني للطلبــات، مــا جعلنــي هــذا األمــر عاطــا عــن العمــل، أبحــث عــن مصــدر رزق معــني لــي يف حياتــي. 

بدايات فكرة المشروع: 

جلــأُت للعمــل احلــرِّ بعــد الشــعور باليــأس مــن عــدم توفــر وظيفــة حكوميــة، أو وظيفــة يف القطــاع اخلــاص، فكانــت األفــكار متشــابكة يف مخيلتــي، 
ومــن هــذه األفــكار فكــرة املشــروع الَّــذي وجدتــه األنســب ليكــون مصــدَر رزق ثابــت أعتمــد عليــه يف حياتــي. 

مراحل الحصول على المشروع: 

بــدأت فكــرة املشــروع بالنضــوج مــن خــال حديــث عابــر مــع أحــد األشــخاص اّلذيــن قدمــوا طلبــا للحصــول علــى منحــة املشــروع، مــا جعلنــي أهتــُم 
فــوة، وبنــاء علــى توجيهــات أصحــاب املعرفــة يف كيفــة التقــدمي، قمــت بإرســال  أكثــر وأبحــث عــن آليــة تقــدمي طلــب للحصــول علــى منحــة عســل الصَّ
طلــب إلــى املؤسســة الداعمــة الكترونيــا، فتــمَّ قبــول الطلــب وحتديــد موعــد للمقابلــة يف املؤسســة الداعمــة مــن خــال اتصــال هاتفــي، فأجريــت 

املقابلــة بعــد التدقيــق بــاألوراق الثبوتيــة، فحصلــُت علــى املنحــة للتنفيــذ، فتــمَّ إبــرام االتفاقيــة والتوقيــع علــى بنودهــا وشــروطها.

وصف المشروع: 

قمــت باختيــار املــكان املناســب بنــاء علــى طلــب مؤسســة اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية، وهــو عبــارة عــن قطعــة أرض واســعة تتميــز بكثــرة أشــجارها 
ومزروعاتهــا وأزهارهــا، لدميومــة وجــود النَّحــل يف املــكان وعــدم التطيــر، واســتعنُت بخبــرة أحــد األشــخاص املقربــن منــي يف مجــال تربيــة النحــل، 
فاكتســبت منــه اخلبــرة املفيــدة، واملعرفــة الكافيــة للتعامــل مــع املناحــل وكيفيــة إدارتهــا، فــكان املشــروع ناجحــا مفيــدا، واســتمراريته مضمونــة. مــا 
دفــع املؤسســة الداعمــة لتســليمي أربعــن )40( خليــة مــن النحــل مــع القواعــد وصناديــق التقســيم واللــوازم األخــرى للمنحــل، ليكــون املشــروع حيــز 

التنفيــذ، أعتــاش منــه، وأحقــق آمالــي مــن خالــه.   

االنتاج السنوي: 

بتوفيــق اهلل عــزَّ وجــلَّ كان االنتــاج متميــزاً أثنــاء القطفــة األولــى، قــدرت بـــ )350 ( كيلــو مــن العســل الصــايف، الــذي بيــع بأســعار متباينــة بنــاء علــى كيفيــة 
التســويق ) جملــة ومفــرق(، لــذا يُعــدُّ املشــروع ناجحــا ومفيــدا مــع األخــذ بعــن االعتبــار اختيــار املــكان املناســب واملتابعــة الازمــة لــه. 

فوة  اسم المشروع: مشروع عسل الصَّ

 اسم المستفيد: احمد اسماعيل طالب الهندي

العنوان: ضواحي القدس – قرية الجديرة

موقع المشروع : سردا – بالقرب من مشتل ابو العدس
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 اسم المشروع: مزرعة ترب�ية االغنام

 اسم المستفيد: اروى  محمود محمد اتيم

العنوان: ضواحي القدس – قرية الجديرة

موقع المشروع : سردا – الجديرة

نبذة عن حياة المستفيد: 

اســمي أروى محمود محمد اتيم، فلســطينية املنشــأ،  متزوجة وأم لطفلني،  أعيش مع عائلة زوجي، أنهيت دراســتي اجلامعية يف جامعة القدس/ 
أبــو ديــس، تخصــص جغرافيــا و تخطيــط مــدن، أنتســب لقريــة اجلديــرة، وهــي إحــدى قــرى شــمال غــرب القدس. 

بدايات فكرة المشروع:

يعتمــد املشــروع بفكرتــه علــى تربيــة املواشــي، لتكــون مصــدر رزق يعيــل األســرة يف ظــروف معيشــية صعبــة، وهــو مشــروع جديــر باالهتمــام، ملــا لــه 
أثــر يف حياتــي، فأنــا أمتلــك خبــرة كافيــة يف تربيــة األغنــام اكتســبتها مــن جــدي، وال شــكَّ أنَّ البيئــة احمليطــة هــي الداعــم األساســي لنجاحــه، كــون 
أســرة زوجــي يعملــون يف تربيــة املواشــي، وميتلكــون اخلبــرة الكافيــة يف كيفيــة التعامــل معهــا، وإدارة تربيتهــا بالطريقــة املائمــة الَّتــي حتميهــا مــن 

األمــراض، وتقــدمي التغذيــة الازمــة لهــا بــا زيــادة وال نقصــان.  

مراحل الحصول على المشروع: 

  كانــت بديــات فكــرة املشــروع متوفــرة لــدي خلبرتــي الكافيــة يف تربيــة املواشــي، فمــن خــال مشــروع دعــم الرياديــن الشــباب يف محافظــة القــدس 
الَّتــي أطلعــت عليهــا مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي، تبنيــت الفكــرة وســعيت لتحقيقهــا مــن خــال إعــان جلمعيــة التنميــة الزراعيــة، فنقلــُت 
الفكــرة إلــى زوجــي لعلــه يقتنــع بهــا، مــا دفعنــي لتوضيحهــا لــه بشــكل كامــل، وبيــان محاســنها وأثرهــا علــى حياتنــا األســرية، كوننــا مؤهلــن للقيــام 
بهــذا املشــروع للخبــرة املوجــودة والكتســبة ســابقا، فخرجنــا بقــرار مشــترك يتمثــل بتقــدمي طلــٍب للحصــول علــى منحــة املشــروع، واالســتفادة منــه 

يف حتســن الوضــع املعيشــي لألســرة.  

بعــد تقــدمي الطلــب، متَّ حتديــد موعــد للمقابلــة، فأجريــت بشــكل إيجابــي، وأعجبــوا بفكــرة هوايــة تربيــة املواشــي؛ كونهــا ناجتــة عــن خبــرة ســابقة، 
وتوفــر املــكان املائــم لتنفيــذ املشــروع وجناحــه، فحصلــت علــى املنحــة املقدمــة ملباشــرة العمــل علــى حتقيقهــا، وجعلهــا حيــز التنفيــذ. 

تنفيذ المشروع: 

للبــدء باملشــروع حصلــُت علــى ثــاث عشــرة )13( شــاة )نعجــة(، بعــد التحضيــر الــازم للحظيــرة، الَّتــي ســتوضع فيهــا املواشــي، وذلــك مــن نفقتــي 
اخلاصــة، وبفضــل اهلل عــزَّ وجــلَّ مت تنفيــذه بشــكل مناســب، وســأعمل جاهــدة علــى تطويــره بزيــادة عــدد املواشــي بتربيــة صغارهــا واحلفــاظ علــى 

نســلها، واتســاع املــكان وماءمتــه لهــا.
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نبذة عن المستفيدة 

قبــل املشــروع كنــت ربــة منــزل أهتــم يف شــؤون بيتــي وعائلتــي، أقــوُم باألمــور الروتينيــة، فلــم أكــن منتجــة ماديــًا، ولــم أكــن ملمــة بأطــراف عديــدة مــن 
املجتمــع، ولــم يكــن لــي دخــل شــهري خــاص وثابــت، لكننــي أمتتــع  بالقــدرة واملقــدرة علــى االجنــاز يف مجــاالت مختلفــة، ومنهــا الفــن يف التصنيــع 

الغذائــي واحللويــات وغيرهــا. 

مرحلة الحصول على المنحة 

علمــُت باملنحــة عــن طريــق جمعيــة اإلغاثــة  الزراعيــة يف رام اهلل، فتابعــُت املوضــوع باهتمــام، وبعــد تفكيــر جيــد رفعــُت طلبــا للحصــول علــى املنحــة 
لــب مــن اجلمعيــة، وتوجهــُت إلجــراء املقابلــة التــي حددتهــا إدارة اجلمعيــة، ِليتــمَّ قبولــي وإبــرام اتفاقيــة تظهــر  بــاألوراق الازمــة، فتــمَّ قبــول الطَّ

هــدف املنحــة وبنودهــا وشــروطها والتوقيــع عليهــا.

خربات مكتسبة لتنفيذ المشروع: 

غــم مــن اعتمــادي علــى نفســي يف دراســة املشــروع، وذلــك بدراســة اجلــدوى االقتصاديــة وجمــع معلومــات كافيــة عــن مســتلزمات املشــروع، إال  علــى الرَّ
إنَّ الزيــارات امليدانيــة ملطابــخ معــدة ســابقا كان مهًمــا للغايــة؛  لرؤيــة منــاذج و مشــاريع مشــابهة وكســب الفائــدة منهــا، والوقــوف عنــد ســلبياتها للبعــد 

عنهــا أثنــاء التنفيــذ، كمــا اســتفدُت مــن هــذه الزيــارات بتحديــد األدوات الازمــة والتكاليــف املاديــة املتوقعــة، وآليــة العمــل لاســتمرارية والتطــور. 

مراحل تنفيذ المشروع: 

تضمنــت املنحــة املســتلمة أدوات ومعــدات الزمــة لوحــدة التَّصنيــع الغذائــي، إضافــة إلــى كســب املعرفــة مــن التدريــب الــذي تلقيتــه يف املؤسســة مــن 
خــال عقــد دورات تدريبيــة، تتحــدث يف موضوعاتهــا عــن إدارة املشــاريع الصغيــرة، وكيفيــة كتابــة خطــة العمــل واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع.

بنــاًء علــى املعرفــة الســابقة والدراســة الدقيقــة آلليــات تنفيــذ املشــروع، بــدأت العمــل بــكل ثقــٍة واهتمــام بكميــاٍت قليلــٍة ملعرفــة جودتهــا مــن خــال البيئــة 
احمليطــة، فاقــْت رواًجــا جيــًدا مــن املواطنــن، مــا دفعنــي للعمــل بكميــاٍت كبيــرة، لترويجهــا يف الســوق احمللــي بعــد التعاقــد مــع نقــاط البيــع يف املؤسســات 
احملليــة، كمــا ســخرُت شــبكات التواصــل االجتماعــي لزيــادة الترويــج للمنتــج، فــكان االقبــاُل جيــًدا وماحًظــا مــن املؤسســات احلكومية واخلاصــة  لتعاقدهم 

علــى توفيــر املنتجــات مــن معجنــات وحلويــات يف االجتماعــات والــدورات التــي تنفــذ بواســطتها، مــا جعــل املشــروع معتمــًدا عليــه يف دخــل األســرة.  

نتاج المشروع: 

ــه حقــق نتائــج علــى املســتوى الشــخصي واألســري مــن  غــم أنَّ وحــدة التصنيــع ) مطبــخ زاد ( لــم يتجــاوز عمــره خمســة )5( أشــهر، إال إنَّ علــى الرَّ
حيــث التعــرف والتشــبيك علــى املؤسســات، إضافــة زيــادة املبيعــات الشــهرية لوحــدة التصنيــع التــي  تراوحــت مــن )-1500 4000 ( شــيقل، وهــو 
أمــٌر ســاهم بشــكل ماحــظ يف متكينــي ماديــا، وزيــادة دخلــي الشــهري، كونــه مصــدرا ثابتــا اعتمــد عليــه يف تســديد احتياجــات أســرتي املاديــة. 

اإلنجاز في سطور: 

ــاء مشــروعي  ــكلَّ مــن ســاهم  يف  إعطائــي فرصــة  لبن ــة،  ول ــة الزراعي ــان لطاقــم املشــروع مــن اإلغاث ــة  أتقــدم بجزيــل الشــكر واالمتن يف البداي
ه مشــروع العمــر، وأســعى لتوســعته ليصبــَح وحــدة تصنيــع كبيــرة، تضــمُّ أيــدي عاملــة مــن النســاء العامــات يف هــذا املجــال،  وتطويــره، الــذي أعــدُّ

مــا يســاعُد يف التقليــل مــن البطالــة، وإيجــاد فــرص عمــل لآلخريــن، وزيــادة األربــاح باالهتمــام بالصنــف واجلــودة. 

 اسم المشروع: وحدة تصنيع غذائي )مطبخ زاد(

 اسم المستفيد: هناء مصلح أحمد أبو اسماعيل

العنوان: بيت سوريك 

موقع المشروع : بيت سوريك 
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نبذة عن حياة المستفيد: 

أنــوار زيــاد داود عــواد مــن بلــدة أبــو ديــس، حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس تخصــص أحيــاء مــن جامعــة القــدس )أبــو ديــس(، تخرجــُت حديًثــا، 
قدمــت أوراقــي للحصــول علــى وظيفــة تناســب شــهادتي وخبرتــي العلميــة، ولكــن انتشــار البطالــة وقلــة الطلــب علــى الوظايــف جعــل األمــر صعًبــا يف 

احلصــول علــى وظيفــة حكوميــة، أو وظيفــة يف القطــاع اخلــاص.  

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

أنــوار تتحــدث عــن جتربتهــا قائلــة: »عندمــا علمــُت باملنــح املقدمــة مــن الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي وبالشــراكة مــع مؤسســة 
التعــاون وتنفيــذ جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة) قمــت بتعبئــة الطلــب الكترونيــا، فتلقيــُت اتصــاال مــن وكالــة الغــوث طلًبــا للحضــور، 
ملقابلــة األســتاذ )إســماعيل صبــح( واألســتاذ )أســد الكــرد(، الختيــار املشــروع، والوقــوف علــى متطلباتــه، وآليــة كســب املعرفــة لتنفيــذه، وبنــاء علــى 

ذلــك فقــد مت حتديــد الصنــف الــذي ســأعمل بــه ليكــوَن حيــز الوجــود، وهــو مشــروع الدجــاج البيــاض”.

خربات مكتسبة لتنفيذ المشروع: 

ــة الزراعيــة، تتحــدث يف مضمونهــا عــن آليــة عمــل جــدوى  اكتســبُت خبرتــي يف مجــال الدجــاج البيــاض مــن خــال حضــور دورة عقدتهــا اإلغاث
ت ثاثــة أيــام، كمــا اكتســبت معرفــة إضافيــة مــن خــال التواصــل املســتمر مــع وكالــة الغــوث أثنــاء التنفيــذ حلــل  اقتصاديــة للمشــروع، إذ اســتمرَّ

ــه جميعهــا.  املشــكات والصعوبــات احلاضــرة، الجنــاز املشــروع يف مراحل

مراحل تنفيذ المشروع: 

قامــت وكالــة الغــوث بزيــارة موقــع املشــروع لاطــاع علــى التجهيــزات املكانيــة وماءمتهــا للتنفيــذ، فقــد مت توفيــر بركــس مســاحتة )160( متــًرا 
مربًعــا، مجهــز بأقفــاص وأدوات املشــروع. ويف تاريــخ 15/9/2018 مت تســليم )1500( طيــر، وخمســة )5( أطنــان مــن العلــف، )700( طبــق، كمــا 

قامــت وكالــة الغــوث بزيــارة املشــروع مــرة أخــرى للكشــف عنــه ومتابعــة العمــل فيــه، وآليــة تنفيــذ مراحلــه.

نتاج المشروع: 

ــا االنتــاج احلالــي  بــدأ االنتــاج داخــل املشــروع منتصــف تشــرين أول )شــهر10(، ويف تشــرين ثانــي كانــت بدايــة تســويق املنتــج يف الســوق احمللــّي، أمَّ
يتــراوح مــا بــن )43( إلــى )44( طبــق يوميــا. إذ ســاعد املشــروع بتوفيــر دخــل شــهري يتــراوح بــن )2500/3000( شــيقل، يعتمــد يف ذلــك علــى 

عمليــة التســويق وكيفيــة الدفــع عنــد الشــراء وتذبــذب ســعر البيــض حيــث إنَّ الطبــق الواحــد يســاوي ) 12( شــيقا. 

 اسم المشروع: الدجاج البيَّاض

 اسم المستفيد: أنوار زياد داود عواد

العنوان: أبو ديس

موقع المشروع : أبو ديس
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نبذة عن حياة المستفيذ قبل المشروع: 

كان طموحــي إكمــال دراســتي اجلامعيــة، للحصــول علــى شــهادة يف إدارة األعمــال، والعمــل يف املؤسســات اخلاصــة ألصبــح يومــا مســؤولة يف أحــد 
البنــوك الفلســطينية، ولكــنَّ الظــروف لــم تتــرْك للحلــم مجــااًل.  

مراحل الحصول على المشروع )فرصة( : 

علمــُت مبشــروع » دعــم صمــود الشــباب و توفيــر فــرص عمــل للرياديــن الشــباب يف محافظــة القــدس«، القائــم علــى تنفيــذه )اإلغاثــة الزراعيــة و 
مؤسســة التعــاون (، دفعتنــي طاقتــي واهتمامــي للتفكيــر مليــا يف املشــروع قبــل اإلقــدام عليــه، فاتخــذت قــراراً بالتقــدم لهــذه الفرصــة بــا تــردد، 
ألكــوَن مديــرًة ملشــروع ريــادي، يــدُر علــيَّ دخــا شــهرياً اعتمــد عليــه لتوفيــر متطلبــات حياتــي اخلاصــة، مــع احملافظــة علــى اســتمراريته وجناحــه 

بتطــوره وتقدمــه. 
ــْت املوافقــة عليــه بنــاًء علــى إصــراري وإرادتــي الَّتــي أظهرتهــا أثنــاء املقابلــة الشــخصية احملــددة مــن اجلهــة  قدمــُت طلبــا للحصــول علــى املنحــة، ومتَّ
املســؤولة، فلــم أمتلــْك معلومــات كافيــة عــن كيفيــة تربيــة املواشــي، إال إنَّ اإلصــرار يعلــم الكثيــر، فخضعــُت للقــاءات تدريبيــة مكثفــة علــى املســتوى 
الشــخصي واملســتوى الرســمي لكســب معرفــة كافيــة بكيفيــة تربيــة املواشــي، كمــا شــاركت بورشــات عمــل تتحــدث يف مضمونهــا عــن دراســة 

اجلــدوى االقتصاديــة؛ للبــدء بانشــاء املشــروع بطريقــة فاعلــة بعيــًدا عــن الفشــل.  
بعــد االنتهــاء مــن الــدورات التدريبيــة وورشــات العمــل املختصــة باملشــروع، وجتهيــز املــكان املخصــص واملعــدات الازمــة، متَّ إعطائــي عــدد مــن 
املواشــي، لتكــون نقطــة النجــاح واإلجنــاز، إذ بــدأت بكســب اخلبــرة امليدانيــة مــن خــال مواجهــة املشــكات والقــدرة علــى إيجــاد حلــول مناســبة 

لهــا، ليبقــى املشــروع ناجحــا ومتطــوًرا دومــا.   

أمراض أصابْت االغنام و لم تصْب عزيمتي: 

تتحــدث املســتفيدة قائلــًة: »اســتلمُت املواشــي و بــدأُت العمــَل، كانــت فرحتــي كبيــرة كونــي مديــرًة ملشــروع ريــادي، واجهــُت نكســاٍت وحصلــْت حــاالُت 
وفــاة لبعــض املواليــد، لــم أشــعر باإلحبــاط يوًمــا، لقــوة إرادتــي يف التصــدي للمشــكات والعمــل علــى إيجــاد حلــول لهــا، استشــرُت بعــض األقــارب 
ممــن ميتلكــون خبــرة يف تربيــة املواشــي، فاكتســبُت معرفــة إضافيــة طــورت مهارتــي أثنــاء عملــي يف املشــروع، وكان جــلُّ تركيــزي يف حظيــرة املواشــي، 

أقضــي معظــم نهــاري والليــل يف متابعــة األغنــام، الهتمامــي بهــا وإعطائهــا األدويــة املناســبة لســامتها . 

نتاج المشروع )انجاز ونجاح( : 

انتــُج حالًيــا مــن املشــروع املســاهم بــه مــن اإلغاثــة الزراعيــة منتجــات يتــمُّ تســويقها يف املجتمــع احمللــي، واألســواق العامــة، كبيــع احلليــب ومشــتقاته، 
وتســمن املواليــد وبيعهــا يف الســوق احمللــي، لكــي أوفــر التكاليــف  املطلوبــة لدميومــة املشــروع وجناحــة مــن أعــاف وعاجــات.

 أشــعر بالســعادة والثقــة بالنفــس عندمــا أشــعُر بالدهشــة علــى وجــوه أهــل القريــة، حينمــا أذهــُب لرعــي أغنامــي يف اجلبــال فهــذا املشــهد لــم يعــد 
مألوفــا منــذ زمــن . 

 اسم المشروع: ترب�ية أغنام

 اسم المستفيد: بريهان ابو عيد

العنوان: بدو – محافظة القدس 

موقع المشروع : بدو – محافظة القدس 
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نبذة عن المستفيد:

حــازم علــي حســني مــن قريــة بيــت دقــو قضــاء القــدس،  حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس يف جامعــة خضــوري بتخصــص البيئــة والزراعــة املســتدامة 
هضــة الّريفيــة مشــرًفا علــى املناحــل يف )مناحــل مــزارع النوبانــي(، لــذا أمتلــُك خبــرة يف مجــال النحــل منــذ العــام  ســنة )2017(، أعمــل يف جمعيــة النَّ

 . )2008(

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

يتحــدث حــازم عــن كيفيــة حصولــه علــى منحــة املشــروع قائــًا: علمــت أنَّ جمعيــة اإلغاثــة الزراعيــة نشــرت إعانــا بوجــود مشــروع لدعــم صمــود 
مــُت طلًبــا الكترونًيــا وطلًبــا ورقًيــا للجمعيــة، بعدهــا أجريــت مقابلــة شــخصية بنــاء علــى طلــب اجلمعيــة، مــا مهــد الطريــق  الشــباب املقدســي، فقدَّ
إلــى حصولــي علــى املوافقــة املبدئيــة،  بشــرط حضــور اللقــاءات التدريبيــة التــي تبحــث يف مجــال إدارة املشــاريع، وكتابــة خطــة العمــل واجلــدوى 

 .)HRD( االقتصاديــة ، وعــدة دورات أخــرى قدمــت مــن مؤسســة
وبنــاًء علــى مــا ســبق  حصلــُت علــى املوافقــة النهائيــة الســتام وإدارة املشــروع، ملــا أكتســبه مــن خبــرة كافيــة يف مجــال النحــل والتعامــل معــه، مــا 

مهــد الطريــق أمامــي إلظهــار إبداعــي يف إدارة اخلايــا وتطويرهــا انتاجيــا .

وصف المشروع :

املشــروع عبــارة عــن أربعــن )40( خليــة نحــل مــن النــوع االيطالــي الهجــن، ومــا يتبعهــا مــن أدوات ومســتلزمات جتعــل املشــروع قيــد اإلنشــاء، إذ احتــاج املشــروع 
فتــرة زمنيــة تصــل ملــدة عامــن حتــى أصبــح مشــروعا قائمــا، وذلــك خلبرتــي الكافيــة يف هــذا املجــال، وإرادتــي الصلبــة لتحقيــق الــذات مــن خــال إجنــاز 
املشــروع، إذ يُعــدُّ املشــروع فرصــة عمــل مجديــة اقتصاديــاً، وأتوقــع ان ينتقــل مــن مرحلتــه الصغيــرة الــى املشــاريع املتوســطة يف املســتقبل القريــب، بتوفيــق اهلل.

مشكالت وحلول حول المشروع: 

مــن املشــكات الَّتــي تواجــه املناحــل بشــكل عــام التأثيــرات املناخيــة املتغيــرة، وعــدم توفــر األزهــار الَّتــي تعــدُّ املصــدر الرئيــس لغــذاء النَّحــل واالنتــاج، 
لــذا قمــت بعمليــات نقــل للمناحــل إلــى مواقــع أخــرى أكثــر خصوبــة ووفــرة باألزهــار؛ للمحافظــة علــى املناحــل مــن التطييــر واإلصابــة باملــرض 

عــف، وزيــادة لإلنتــاج العــام.  والضَّ

نتاج المشروع والتفصيل المالي: 

وصــل معــدل االنتــاج الســنوي مــن املشــروع إلــى ) 215 ( كيلــو مــن العســل الصــايف، حيــث إنَّ ســعر الكيلــو الواحــد منــه يبلــغ 100شــيقل، مشــيرة الــى 
أن معــدل الدخــل الســنوي للســنة األولــى بلــغ ) 21500 ( شــيقل ومــن املتوقــع زيــادة كميــات النَّحــل واملنتجــات الثانويــة وكميــات العســل يف الســنوات 

القادمــة، يف حــال احملافظــة علــى املشــروع مــن املخاطــر الَّتــي تواجهــه بشــكل عــام ودعمــه ماديــاً إن توفــر ذلــك.

 اسم المشروع: منحل إيطالي مهجن

 اسم المستفيد: حازم علي حسني

العنوان: بيت دقو ـ القدس

موقع المشروع : بيت دقو ـ القدس
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نبذة عن حياة المستفيدتني: 

فتاتــاِن يافعتــان اتصفتــا بالطمــوح واإلرادة لتحقيــق الــذات، تخرجتــا حاصلتــان علــى درجــة البكالوريــوس يف تخصصيهمــا، ســعتا للحصــول علــى 
وظيفــة تتعلــق مبعرفتهمــا، لكــنَّ احلــظَّ لــم يحالفهمــا، فانضمتــا جليــش العاطلــني عــن العمــل، تبحثــان عــن طريــق آخــر لتحقيــق الــذات.  

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

تخبــران قائلتــان: “بدأنــا بالبحــث عــن مشــروع نقــوُم بــه لوحدنــا، إال إنَّ املقــدرة املاديــة لــم تتــْح لنــا االســتمرار، فبقيــت أفكارنــا جامــدة حتــى انتهــى 
بنــا األمــر لقــراءة إعــاٍن يخــص اإلغاثــة الزراعيــة عــن طرحهــا ملشــروع خــاص بالرياديــن الشــباب يف محافظــة القــدس، فقــد كانــت هــذه اخلطــوة 
مبثابــة األمــل الوحيــد لنــا لتحقيــق الــذات، ولعاقتنــا التــي تربطنــا ببعضنــا البعــض منــذ برهــة مــن الزمــن، قررنــا أن نقــوَم بتقــدمي طلــب للحصــول 

علــى املنحــة” .  
غــم أنَّ األمــر كان مغامــرة لقلــة خبرتنــا يف إدارة مشــروع  رفعنــا طلبــا لاغاثــة الزراعيــة، ومتَّ اســتدعاؤنا للمقابلــة الَّتــي تكللــت بالنَّجــاح، علــى الرَّ
كهــذا، إال إنَّ األمــل واإلرادة تصنــع املســتحيل، فقمنــا بعزميــة وإصــرار بتجهيــز املــكان املخصــص واألدوات الازمــة لكــي نحصــل علــى املوافقــة 

النهائيــة للحصــول علــى منحــة املشــروع.

وصف المشروع: 

ــاف، عددهــا ســبعٌة وعشــرون رأســاً مــن األغنــام، واثنــاِن مــن الذكــور )إكبــاش(، كانــت البدايــة صعبــة، إال إنهــا حققــت  املشــروع عبــارة عــن أغنــام عسَّ
نتائــج مذهلــة ملعرفــة أدوارنــا جيــًدا للقيــام بهــا، ومواجهــة العقبــات بقــرار مشــترك، فقــد اســتحق املشــروع املغامــرة بالوقــت واجلهــد، فاكتســبنا 
خبــرة كافيــة يف مجــال تربيــة املواشــي مــن عملنــا امليدانــي، ومشــاركتنا يف الــدورات التدريبيــة للوقــوف علــى املشــكات وإيجــاد حلــول لهــا، وعمــل 

جــدوى اقتصاديــة للمشــروع، فــكان مشــروًعا مــدًرا للدخــل، مهمــا يف حياتنــا، محقًقــا لذاتنــا، ومطــوًرا ملهاراتنــا. 

مشكالت وحلول: 

ال شــكَّ أنَّ البدايــة صعبــة، فقــد واجهنــا عقبــات كثيــرة، إال إننــا اســتطعنا تخطيهــا بتجربتنــا وقرارنــا املــدروس جيــًدا، فقــد تعرضــت بعــض املواشــي 
لألمــراض؛ الختــاف البيئــة عليهــا، كمــا تعرضــت بعــض املواشــي ملــرض تســمم احلمــل أثنــاء فتــرة إعشــارها، لكننــا اســتطعنا أن نتفــادى اخلســارة 
بجهدنــا ومتابعتنــا لقســم البيطريــة لتقــدمي العــاج املناســب لهــا، والعمــل علــى حتريكهــا باســتمرار يف املراعــي، كمــا واجهنــا مشــكلة ارتفــاع أســعار 

األعــاف، إال إننــا قللنــا مــن تكاليفهــا باعتمادنــا علــى الرعــي. 

نتاج المشروع )نجاح وإنجاز(: 

تقــوالن: » لقــد حققنــا أرباحــا جيــدة مــن انتــاج املشــروع، وذلــك ببيــع احلليــب ومشــتقاته يف املجتمــع احمللــي واألســواق، ومــن خــال تســمن املواليــد 
وبيعهــا للتجــار، لــذا يعــدُّ املشــروع بالنســبة لنــا نقلــة نوعيــة مــن طبيعــة حياتنــا كربــات منــزل إلــى نســاء عامــات يف مشــروعهما، محققتــان أرباًحــا 

ماديــة نســاعد مــن خالهــا أســرنا يف توفيــر متطلبــات احليــاة، وتوفيــر متطلباتنــا اخلاصــة.  

اف  اسم المشروع: ترب�ية أغنام عسَّ

 اسم المستفيد: رهام طه بشارات - ربى تيسر عكوش

العنوان: جبع -القدس 

موقع المشروع : جبع -القدس 
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نبذة عن حياة المستفيدة: 

أنــا شــكرية ناصــر عــزام، أســكن يف قريــة اجلديــرة قضــاء القــدس، أنهيــت دراســتي يف الكليــة التقنيــة للبنــات بتخصــص إدارة أعمــال عــام 2015، لــم 
أمتكــن مــن االلتحــاق بوظيفــة تؤمــن لــي دخــا مالًيــا ثابًتــا، ملســاعدة أســرتي يف تلبيــة االحتياجــات، لــذا بحثــُت عــن عمــل حــّر أحقــق مــن خالــه ذاتــي. 

مراحل الحصول على منحة المشروع:

توصلــُت خلبــر املنحــة مــن خــال أحــد زمياتــي املقربــات، وكان األمــر يف الوهلــة األولــى مــن بــاب املــزاح، إال إنَّ الفكــرة بقيــت مســيطرة علــي، 
وشــرعُت بالتفكيــر بهــا بشــكل جــدي، وذلــك مبشــاورة أســرتي ملعرفــة حيثياتهــا ومــدى اســتعدادهم لقبــول الفكــرة، ويف نهايــة املطــاف قدمــت طلًبــا 
الكترونيــا للجهــة املمولــة، فتــمَّ مقابلتــي وإعطائــي املوافقــة املبدئيــة، بشــرط الكشــف علــى مــكان املشــروع وماءمتــه بــاألدوات واملســتلزمات، وقربــه 

مــن مــكان ســكني، حضــر طاقــم الكشــف مــن اإلغاثــة وحصلــت علــى املوافقــة النهائيــة، ألبــدأ بتنفيــذ املشــروع وجعلــه حيــز الوجــود. 

وصف المشروع القائم، وأسباب اختياره: 

ــاف، حصلــت عليــه بعــد موافقــة االغاثــة الزراعيــة،  كــون املنطقــة التــي أســكنها تفتقــر لهــذا الصنــف، مــا  املشــروع عبــارة عــن تربيــة أغنــام عسَّ
يســاعد علــى جناحــه واســتمراريته، خاصــة أنَّ املنطقــة تفتقــر يف مقومــات الزراعــة كامليــاه واألرض، إضافــة إلــى توفــر اخلبــرة الكافيــة يف هــذا 
املجــال، حيــث إنَّ األغنــام ميكــن االســتفادة منهــا مــن خــال املواليــد مــن جهــة ومــن احلليــب ومشــتقاته مــن جهــة أخــرى، األمــر الــذي يســهم يف 

إنتــاج اللَّبنــة واجلبنــة بأشــكالها.

نتاج المشروع ) نجاحات(:

حقــق املشــروع أرباًحــا مرضيــة بالنســبة لــي، وذلــك بتســويق منتجــات احلليــب ومشــتقاته يف الســوق احمللــي، ومــن خــال تربيــة املواليــد وتســمينها 
ــة لعمــل اجلــدوى  ــدورات التدريبي غــم مــن مشــاركتي يف ال ــى الرَّ ــرة املكتســبة، عل ــة اخلب ــا لقل ــا للماحــم والتجــار، إال إنَّ تقدمــه كان بطيًئ وبيعه
االقتصاديــة، وخطــط املشــروع، وكثــرة العقبــات التــي واجهتــه مــن ارتفــاع أســعار األعــاف، وارتفــاع تكلفــة العــاج، لكننــي أســعى لتطويــره دائمــا، 

بــاالرادة والتصميــم.  

اف  اسم المشروع: ترب�ية أغنام عسَّ

 اسم المستفيد: شكرية ناصر عزام

العنوان: الجديرة قضاء القدس

موقع المشروع : الجديرة قضاء القدس
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ام  اسم المشروع: مناحل وعسل الشَّ

 اسم المستفيد: شيماء يوسف محمد زيدان

العنوان: أبوديس 

موقع المشروع : أبوديس 

نبذة عن حياة المستفيد: 
أنــا فتــاة متزوجــة، طموحــة، محبــة للعمــل وحتقيــق الــذات، أكملــُت دراســتي اجلامعــة بعــد الــزواج، إال أننــي لــم أحصــل علــى فرصــة للعمــل يف وظيفــة 
غــم مــن االهتمــام واملتابعــة احلثيثــة لذلــك. الظــروف العائليــة الصعبــة دعتنــي إلــى البحــث عــن بدائــل  حكوميــة أو يف القطــاع اخلــاص، علــى الرَّ
أخــرى تنــوب عــن الوظيفــة الرســمية، لكــي أســاعد زوجــي يف توفيــر متطلبــات احليــاة األساســية، فركــزت اهتمامــي مبســاعدة وزوجــي يف البحــث عــن 

فكــرة مشــروع يحقــق لنــا أرباحــا تســاعدنا يف حتســني وضعنــا املالــي. 

متطلبات المشروع: 
ــة مــن  ــاه أو أرضيــات ُصلب ــه، وال يتطلــب وجــود متديــدات للمي ــاج الــى مبنــى خــاص يكــون مؤهــا ببنيــة حتتيــة خاصــة ل مشــروع املنحــل ال يحت
اإلســمنت أو قاعــات مغطــاة، لــذا كان األمــر يســيًرا أثنــاء  جتهيــز املــكان املقصــود لوضــع الصناديــق فيــه،  وذلــك عــن طريــق تنظيــف األرض ووضــع 
ســياج حمايــة حــول األرض وقايــة للصناديــق مــن املخاطــر، وال شــكَّ أنَّ زراعــة بعــض أنــواع األشــجار والــورود تســاعد يف تهيئــة املــكان جلعلــه أكثــر 

واقعيــة للنحــل، وهــو مــا متَّ توفيــره فعــا .

بداية فكرة المشروع: 
كانــت بدايــة تنفيــذ الفكــرة جلعلهــا حيــز الوجــود صعبــة، متــت زيــارات مختلفــة ملؤسســات اإلقــراض واملؤسســات النَّســوية، وبقيــت الفكــرة جامــدة 
إلــى أْن وجدنــا إعانــاً مــن اإلغاثــة الزراعيــة لدعــم أصحــاب األفــكار اجلديــدة مــن حملــة الشــهادات اجلامعيــة العاطلــن عــن العمــل، فتــمَّ تقــدمي 
ــا اجلهــة املســؤولة فقــد اهتمــت بالطلــب وبــادرت باالتصــال لتحديــد موعــد للمقابلــة التــي مت التعــرف مــن خالهــا علــى فكــرة  الطلــِب ومتابعتــه، أمَّ

املشــروع واخلبــرة حــول املوضــوع واملقــدرة علــى اجنــازه. 
بــدأت فكــرة املشــروع تأخــذ واقعــا محسوًســا بعــد املوافقــة علــى املشــروع، وذلــك مــن خــال تهيئــة املوقــع، وتزويــده باملعــدات وصناديــق النَّحــل، 

وإبــرام االتفاقيــة ببنودهــا واملوافقــة خطيــا علــى شــروطها. 

صعوبات وحلول لتنفيذ المشروع:  
مــن الصعوبــات التــي وقفــت عائقــا أمامنــا يف تنفيــذ املشــروع وجعلــه حيــز الوجــود، قيــام بلديــة أبــو ديــس ) قســم الصحــة( بــرش مبيــدات حشــرية 
حــول مــزارع األبقــار واملواشــي املتواجــدة يف املنطقــة الَّتــي ســيتم تنفيــذ فكــرة املشــروع فيهــا. وبنــاء علــى ذلــك فقــد أصبــح األمــر عســيًرا للتنفيــذ يف 
تلــك املنطقــة، ملــا ســيواجه املشــروع مــن مخاطــر تســاعد يف فشــله، لــذا علينــا ايجــاد مــكان آخــر، فنقلنــا النحــلَّ ومــا يتلــق بــه مــن معــدات وصناديــق 
ــة تنتشــر فيهــا األشــجار واملزروعــات  ــا منطقــة زراعي ــا؛ كونه ــة مكوناته ــا وطبيع ــة مناســبة ببيئته ــة )بيتــن(، وهــي منطق ــى رام اهلل يف منطق إل

املختلفــة ذات األزهــار املتعــددة، الَّتــي يعتمــد النحــل عليهــا يف غذائــه إلنتــاج العســل.   

االنتاج السنوي:
أصبــح املشــروع واقعــا ماحًظــا، إال إنَّ بعــض الصناديــق كانــت تتكــون مــن عشــرة )10( إطــارات نحــل، وال يوجــد تغذيــة كافيــة وال حبــوب لقــاح، 
ــا البيــع الشــهري فقــد تــراوح  فــكان االنتــاج قليــا، إذ لــم نقــم بعمليــة القطــف إال مــرة واحــدة يف شــهر آب )8(، لكــنَّ االنتــاج كان وفيــرا جيــدا. أمَّ
مــا بــن ثمانيــة )8( كيلــوات وأحــَد عشــرةَ)11( كيلــو ، مبــا يعــادل 1200شــيقل شــهريا، وهــو دخــٌل إضــايف ســاعد يف حتســن الوضــع املالــي للعائلــة، 
كمــا نســعى يف األشــهر القادمــة إلــى زيــادة اإلنتــاج مــع احملافظــة علــى جــودة  العســل وزيــادة ترويــج املنتــج بالدعايــة الناجحــة، لتطويــر املشــروع 

واســتمرارية جناحــه .
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نبدة عن حياة المسفيدة 

أعيــش يف بلــدة الــرام  التابعــة حملافظــة القــدس، حاصلــة علــى دبلــوم اختصاصــي يف  البشــرة والليــزر مــن كليــه الريــان للطــب البديــل ـ الواقعــة يف 
القــدس احملتلــه ـ عــام 2014،  متزوجــة وأم لطفلــني  .

الصابون الحديث  »الجليسري�ن«

ــدة مــع  ــه اجلدي ــكاره بفكرت ــون النابلســي« ، إذ متَّ ابت ــا »الصاب ــراث أجدادن ــون ت ــات صاب ــى مكون ــه عل ــاء تصنيع ــون »اجلليســرين« أثن يعتمــُد صاب
الــة جتعلــه أجمــل مــن حيــث الهيئــة والشــكل،  وأكثــر فاعليــة مــن  احلفــاظ علــى مكونــات ُهويتــه األصليــة،  وذلــك بتحديــث شــكله، وإضافــة مــواد فعَّ
خــال إضافــة زيــوت معصــورة علــى البــارد حســب نوعيــة الصابــون ومكوناتــه، وإضافــة أعشــاب جديــدة تناســب أصنــاف متباينــة مــن البشــرة، فتــمَّ 

إنتــاج أكثــر مــن )40( أربعــن نوعــا مــن الصابــون احلديــث.  

بداية التفكري بالمشروع 

بــدأ التفكيــر الفعلــي إلنشــاء وحــدة تصنيــع خاصــة بصابون«اجلليســرين« عــام 2014م، مــا دفعنــي إلــى االنتســاب لكليــة الريــان للطــب البديــل؛ 
ة ســنتن، وخــال العــام  2016 بــدأُت بالعمــل الفعلــي  حيــث أنتجــُت كميــة بســيطة مــن الصابــون، فاستحســنها املواطنــون  لدراســة التخصــص مــدَّ

بشــكل عــام، والنســاء والصبايــا بشــكل خــاص.  
ى  وكــون فكــرة الصابــون احلديــث لــم تكــن مطروحــة داخــل الســوق الفلســطيني، جعــل مــن املشــروع بــذورا قويــة لاســتمرار والتقــدم والنَّجــاح، مــا أدَّ

لزيــادة الطلــب علــى الصنــف مــن املهتمــن بــه، وهــو األمــر الــذي ســاعدني إلنشــاء مشــروع خــاص ينتــج هــذا الصنــف مبكوناتــه اجلديــدة. 

مرحلة الحصول على المنحة 

قدمــت طلبــا الكترونيــاً  للحصــول علــى منحــة مــن وزارة الزراعــة مــن خــال اإلغاثــة الزراعيــه الفلســطينية يف بلــدة الــرام عــام  2018،  فتــمَّ قبــول 
الطلــب بعــد املقابلــة، والكشــف عــن املــكان، ومتَّ تأهيــل املــكان بالكامــل بنــاء علــى طلــب طاقــم املشــروع، بحيــث تتوفــر فيــه معاييــر وحــدة التصنيــع، 
للشــروع بتمويــل مــا يلــزم وحــدة اإلنتــاج مــن مــواد أوليــه وتغليــف وعلــب مختلفــة، كمــا خضعــُت لــدورات تدريبيــة قدمتهــا االغاثــة الزراعيــة، تتحــدث 

يف مضمونهــا  عــن إدارة املشــاريع الصغيــرة، وكيفيــة تنفيــذ خطــط األعمــال، واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع. 

 خربات مكتسبة  

ــب، ودراســتها دراســة   شــاهدت خــال ســفري لتركيــا صابــون ـ اجلليســرين ـ الشــفاف،  فبــدأْت رحلــة بحثــي العلميــة بجمــع املعلومــات عــن املركَّ
علميــة تعتمــد علــى البحــث واالســتقصاء؛ ملــا لــه أهميــة يف مجــال التخصــص الــذي حصلــت عليــه ســابقا، لتطويــره واتســاع مجاالتــه. كمــا التحقــت 
عــام 2017 بدورتــن تعليميتــن يف تركيــا واألردن ، اهتمتــا يف مجــال تصنيــع الصابــون الطبيعــي والتقليــدي، ومنتجــات العنايــة بالشــعر والبشــرة 

واجلســم علــى أســس علميــه متقنــة. 

انجازات وجوائز 

حصلــْت املشــاركة علــى املرتبــه األولــى ضمــن مســابقة أجمــل صابــون تشــكيلي يف صناعــة الصابــون علــى مســتوى الوطــن العربــي عــام 2018، وذلــك 
ولــًي.    بعــد تســويقه وجناحــه علــى الصعيديــن احمللـّـيِّ والدَّ

SAPURA :اسم المشروع 

 اسم المستفيد: صابري�ن عارف غزال تصلق

العنوان: الرام ـ جانب مسجد حنظله

موقع المشروع : الرام
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 اسم المشروع: مشروع ترب�ية دجاج بيَّاض

 اسم المستفيد: صابري�ن محمد أحمد شماسنة

العنوان: قطنة ـ القدس 

موقع المشروع : قطنة ـ القدس 

نبذة عن حياة المستفيد: 

أنــا صابريــن شماســنة مــن قريــة قطنــة قضــاء محافظــة القــدس، أعيــل أســرة مكونــة مــن ثمانيــة أفــراد، حلمــي امتــاك مشــروع ريــادي يضمــن حيــاة 
كرميــة ألســرتي، يتــمُّ مــن خالــه توفيــر احتياجــات األســرة ومتطلباتهــا احلياتيــة بشــكل عــام. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

قــرأُت أثنــاء تصفحــي ملواقــع التواصــل اإلجتماعــي إعانــاً لإلغاثــة الزراعيــة و مؤسســة التعــاون ملشــاريع رياديــة واملســتهدف فيها الشــباب الريادين 
يف محافظــة القــدس، فلــم أتــردد للحظــة يف اإلطــاع علــى شــروط املشــروع، مــن أجــل التقــدمي لــه للحصــول علــى مشــروع )مزرعــة دجــاج بيــاض(. 

ــة الزراعيــة  ــه، أُعِجــَب طاقــم اإلغاث ــة ملناقشــة املشــروع وفــرص جناحــه يف قريتــي والقــرى احمليطــة ب ــمَّ إجــراء مقابل ــُت مــع املؤسســة، فت تواصل
بالفكــرة، وطلبــوا منــي القيــام باملزيــد مــن الدراســات والبحــوث حــول املوضــوع لضمــان جناحــه، كمــا مت تنظيــم زيــارة ميدانيــة ملــكان املزرعــة املقتــرح، 

فحصلــت علــى موافقتهــم النهائيــة علــى املشــروع بعــد ذلــك. 

خربات مكتسبة، ولقاءات تدري�بية: 

قامــت اإلغاثــة الزراعيــة بالتعاقــد مــع مؤسســة )HRD( لتنظيــم دورات تدريبيــة مكثفــة، تقــدُم للمســتفيدين معلومــات وأفــكار حــول مشــاريعهم، 
ليقومــوا بإدارتهــا بشــكل مهنــي حــذرا مــن الفشــل، إذ التزمــُت بحضــور اللقــاءات التدريبيــة، ألنهــا ســوف تضمــن لــي االســتمرارية يف املشــروع، 

وســوف تســاعدني علــى إدارتــه  لترويــج املنتجــات وآليــة تســويقها.

وصف المشروع: 

اشــتمل املشــروع املُســلَّم علــى )1800( دجاجــة، و)7( أطنــان مــن العلــف، كمــا قمــُت بشــراء )2000( دجاجــة أخــرى مــن مالــي اخلــاص، وباشــرُت 
ــاء علــى خبرتــي املكتســبة مــن اللقــاءات التدريبيــة، لتوزيعهــا بشــكل مناســب خــال  ــإدارة املشــروع مــن متابعــة للدجــاج وتزويــده باحتياجاتــه بن ب

املرحلــة األولــى مــن تنفيــذ املشــروع. 

نتاج المشروع )نجاحات  وإنجاز(: 

أنتــج املشــروع مــا يقــارب )60 ( طبقــا مــن البيــض، مــا يعــادُل )840 ( شــيكل يوميــا ، إذ بلغــت املبيعــات االجماليــة الشــهرية للمشــروع )25200 ( 
شــيكل، وبعــد اقتطــاع املصاريــف التشــغلية ) أعــاف، وميــاه، وكهربــاء، وأطبــاق كرتــون خاصــة بالبيــض(، حقــق صــايف ربــح شــهري يتجــاوز )10( 

آالف شــيكل شــهريا. 
تقــول صابريــن: »أنــا صاحبــة مشــروع ريــادي حققــت دخــل ممتــاز لــي و ألســرتي مــن خــال هــذا املشــروع، كمــا أســهَم املشــروع يف تشــغيل أيــدي 
عاملــة أخــرى ســاعدتهم علــى إيجــاد فرصــة عمــل مرضيــة، فقمــُت بزيــادة عــدد الدجــاج يف املزرعــة، وســوف أعمــل قريبــا علــى تطويــره و بنــاء 

غرفــة مبــردة حلفــظ البيــض مــن التلــف” . 
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نبذة عن حياة المستفيد:

يقــول طــه: »أنــا مهنــدس زراعــي طمــوح، خريــج جامعــة حلــب / ســوريا عــام 2011م، تخرجــت وبــدأت احليــاة العمليــة مباشــرة، التحقــُت بــدورة اإلغاثــة 
الزراعيــة 2011/2012 مــدة تســعة )9( أشــهر أســعى دومــا لتطويــر نفســي. 

مراحل الحصول على منحة المشروع ودوافعها:  

عملــُت مرشــًدا يف منطقــة القــدس ضمــن كادر وزارة الزراعــة يف بنــد املياومــة، وأمتلــك خبــرة يف مجــال البســتنة الشــجرية، وأرغــُب تســخيَر خبرتــي 
يف احليــاة العمليــة، ومــن هنــا انطلقــت فكــرة مشــروعي. 

فكــرة املشــروع كانــت تراودنــي مــرارا ولكــنَّ ضعــف االمكانيــات املاديــة أجبرتنــي علــى تأجيلهــا ألكثــر مــن فتــرة، فبقيــت جامــدة حتــى علمــُت بإعــان 
ــت  » مشــروع دعــم صمــود الشــباب املقدســي »، مــا أتــاح األمــر إلــى جعــل فكــرة املشــروع واقًعــا ملموًســا، فرفعــُت طلًبــا للحصــول علــى املنحــة، ومتَّ
املوافقــة املبدئيــة بعــد إجــراء املقابلــة، فقــد كنــُت شــغوفا للحصــول علــى املنحــة، إذ التحقــُت بالــدورات التدريبيــة املعــدة مــن اإلغاثــة الزراعيــة، 
لكســب اخلبــرة الكافيــة يف مجــال إعــداد اخلطــط الازمــة للمشــروع وإعــداد جــدوى اقتصاديــة أعتمــد عليهــا أثنــاء تنفيــذه، فتــمَّ توقيــع االتفاقيــة 

واملباشــرة بالعمــل فــورا.

مساهمات شخصية: 

ســاهمُت برغبتــي الشــخصية يف اإلنفــاق علــى املشــروع أثنــاء جتهيــزه، فقــد اســتأجرُت األرض املنــوي قيــام املشــروع عليهــا، وقمــُت بتركيــب البيــت 
الباســتيكي، ووفــرُت مســتلزماته وأدوات جتهيــزه مــن الباســتيك، مــا ســاعد علــى احلصــول علــى املنحــة بشــكل نهائــي. 

مراحل تنفيذ المشروع: 

بــدأُت تنفيــذ املشــروع بدايــة شــهر نيســان، فقــد قمــُت بتجهيــز أرض املشــروع، وإعــداده الســتقبال مســتلزماته الَّتــي متَّ إحضــار أغلبهــا مــن خــال 
املنحــة املقدمــة، واملتبقــي القليــل بدعمــي الشــخصي للمشــروع، فواجهــُت مشــكلة بســيطة تتمثــُل بعــدم ماءمــة الوقــت لزراعــة الفراولــة، مــا دفعنــي 
إلــى زراعــة املــكان مبحاصيــل تتناســب مــع املنــاخ احلاضــر، كاخلضــروات بأنواعهــا، كــي أســتغل وقتــي جيــًدا بالفائــدة إلــى مجــيء الوقــت املناســب 

لزراعــة الفرولــة، فقــد كانــت خطــوة جريئــة، دفعتنــي لتطويــر مشــروعي باخلبــرة واإلرادة.  
قبيــل مجــيء الفصــل املناســب للزراعــة انتهيــت مــن زراعــة اخلضــروات، وقمــت بتجهيــز األرض وتركيــب األدوات الازمــة لتنفيــذ املشــروع، وذلــك 
مــن خــال تركيــب أوعيــة التحميــل وكلــكل التربــة والبيتمــوس والبيرليــت، إضافــة للهيــكل احلديــدي للبيــت الباســتيكي وأشــتال الفرولــة يف املرحلــة 

األخيــرة مــن التجهيــزات، الَّتــي احتاجــت إلــى مســاحة دومن واحــد لزراعتهــا. 

نتاج المشروع وأهم العقبات أثناء تنفيذه: 

ــي  ــرز املشــكات الَّت ــُد مــن أب ــورد، إذ تع ــك لتاخــر األشــتال مــن امل ــخ 20/10/2018، وذل ــد 3 اشــهر مــن الزراعــة بتاري ــاج بع ــدأ املشــروع باالنت ب
ــر علــى الّربــح يف الســنة األولــى، لكــنَّ عزميتــي لــم تلــن، بــل  واجهتهــا أثنــاء تنفيــذ املشــروع، حيــث إننــي تأخــرُت الســوق باإلنتــاج املتوقــع، مــا أثَّ
أســعى لتطويــره، وأقــوم بإيجــاد حلــول مناســبة الجنــاز املشــروع بأربــاح مرضيــة يف العــام القــادم، وذلــك مــن خــال التشــتيل مــن احملصــول املتأخــر 

لزراعتهــا يف موعدهــا يف احملصــول القــادم.
االنتاج الشهري احلالي لم يتجاوز )130( كغم، لكنَّه يزداُد تدريجيا ليصل إلى)400( كغم شهريا بأشهر الصيف القادمة ان شاء اهلل. 

 اسم المشروع: فراولة معلقة 

 اسم المستفيد: طه حسني حسني جمل

العنوان: الرام ـ بيت سوريك

موقع المشروع : بيت سوريك
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نبذة عن حياة المستفيد: 

حصلت على درجة البكالوريوس تخصص علوم سياســية يف جامعة القدس عام 2005، عملُت يف مجاالت مختلفة، منها: االحصاء واالنتخابات، 
التحقــُت بــدورات مختلفــة، منهــا: دورة عاقــات عامــة، ودورة التخطيــط االســتراتيجي لبنــاء املؤسســات األهليــة، ودورة أساســيات احلاســوب، وآخرهــا 

حــل يف دولــة الصــني، إذ كانــت بدايــات عملــي يف مجــال تربيــة النحــل عــام 1998. دورة يف تربيــة النَّ

مراحل الحصول على منحة المشروع:

ــت  علمــُت بإعــان اإلغاثــة الزراعيــة عــن مشــاريع لدعــم الشــباب املقدســي، فقدمــُت طلًبــا للحصــول علــى منحــة املشــروع بواســطة االنترنــت، فتمَّ
املقابلــة الشــخصية  بنجــاح بعــد  االتصــال مــن اإلغاثــة الزراعيــة إلجرائهــا، وقمــُت بتعبئــة خطــة العمــل وتنفيــذ دراســة جــدوى اقتصاديــة للمشــروع، 

لتقدميهــا للجهــة املختصــة، مــا ســاعد علــى حتقيــق املوافقــة للبــدء بتنفيــذ املشــروع، خلبرتــي الكافيــة يف هــذا املجــال. 

مراحل تنفيذ المشروع: 

ــذي حصلــت عليــه مــن اإلغاثــة  ــذي ســينفذ بــه املشــروع، وذلــك مــن خــال توفيــر أدوات املنحــل وجتهيــزه لوضــع النَّحــل الَّ قمــُت بتهيئــة املــكان الَّ
ــم أنَّ مــكان  ــات، مــع العل ــارة عــن أربعــن )40( خليــة مــن النَّحــل، وفــرازة وبراويــز وشــمع أســاس وصناديــق ونهضــات ومغذي ــة، وهــو عب الزراعي
املشــروع قريــٌب مــن مــكان ســكني، مــا ســاعد علــى جناحــه، برعايتــي املســتمرة للخايــا وفحصهــا بشــكل دوري، إذ أمتلــُك خبــرة كافيــة يف تربيــة 

النَّحــل، لتقــدمي مــا يلــزم مــن غــذاء أثنــاء فصــل الشــتاء وعاجــات الزمــة، لدميومــة جناحــه. 

نتاج المشروع، وأهم العقبات اّلتي واجهته:  

أثَّــَر املنــاُخ علــى اإلنتــاج بشــكل عــام، بســبب تذبــذب األمطــار مــا أدى إلــى جفــاف األزهــار يف وقــت مبكــر، حيــث أدى ذلــك إلــى ســوء االنتــاج يف عــام 
2018، إذ كان اإلنتــاج فيهــا أربعــَن )40 ( كيلــو مــن العســل، مــا يعــادل )4000 ( شــيقل فقــط،  ولكــنَّ بــوادر اخليــر هــذا العــام إيجابيــة، وأتوقــع 

أن يكــون الدخــل أفضــَل إن شــاء اهلل.

 اسم المشروع: مشروع ترب�ية النَّحل

 اسم المستفيد: عاء محمد الدالي

العنوان: بدو 

موقع المشروع : بدو - القدس 
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نبذة عن حياة المستفيدة: 

فاطمــة خضــر محمــد شماســنه، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص أدب إجنليــزي يف  جامعــه القــدس املفتوحــة، مواطنــة مــن ســكان قطنــة، 
متزوجــة وأم ألربعــة أطفــال، تعمــل ربــة منــزل، إذ لــم جتــد وظيفــة مناســبة يف مجــال معرفتهــا وخبرتهــا.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

تقــول فاطمــة: »قدمــُت طلبــا للحصــول علــى منحــة فــور إعــان االغاثــة الزراعيــة عــن مشــروع تربيــة النَّحــل، حيــث مت قبولــي بعــد االتصــال بــي 
للمقابلــة الشــخصية، وشــاركُت باللقــاءات التدريبيــة يف مركــز )HRD( يف رام اهلل مــدة ثاثــة أيــام، إذ حتدثــت اللقــاءات عــن كيفيــة إعــداد خطــة 

العمــل، وإدارة املشــاريع وبعــد االطــاع علــى االتفاقيــة وبنودهــا مت التوقيــع عليهــا للبــدء بتنفيــذ املشــروع. 

وصف المشروع: 

ن مــن أربعــن )40 ( خليــة نحــل، وكافــة مســتلزماتها، حيــث مت تســليم اخلايــا ووضعهــا يف مكانهــا املخصــص،  املشــروع عبــارة عــن )منحــل( مكــوَّ
ليتــمَّ متابعتهــا وتغذيتهــا وتقســيمها، بنــاء علــى اخلبــرة املكتســبة مــن اللقــاءات التدريبيــة، والعمــل امليدانــي، ومســاعدة ذوي اخلبــرة يف املجــال مــن 

املجتمــع احمللــي. 

نتاج المشروع: 

بعــد العنايــة الدائمــة للمشــروع ومتابعتــه بشــكل دوري، متَّ قطــف العســل يف شــهر حزيــران يف العــام 2018م، إذ كان االنتــاج مــا يقــارب ســبعن )70( 
كغــم مــن العســل الصــايف مــن القطفــة األولــى، وثاثــن)30( كغــم مــن القطفــة الثانيــة، وخمســة عشــرة )15( طــرًدا مــن النَّحــل، وبالنســبة للتفصيــل 

املالــي لانتــاج متمثــل باآلتــي: 
ثمن كيلو العسل 100*  100 كغم  : ما يعادل 10000 شيقل للقطفتن

ثمن الطرد الواحد 400*  15 طرد : ما يعادل  6000  شيقل
املبلغ اإلجمالي لانتاج السنوي يساوي: 16000شيقل

 اسم المشروع: مشروع ترب�ية النَّحل

 اسم المستفيد: فاطمة خضر محمد شماسنة

العنوان: قطنة

موقع المشروع : قطنة
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نبذة عن حياة المستفيد:  

أســكن مــع أســرتي يف ظــروف معيشــية صعبــة، التحقــت بجامعــة بيرزيــت للحصــول علــى درجــة علميــة تؤهلنــي للعمــل يف وظيفــة حكوميــة أو وظيفــة 
رســمية يف القطــاع اخلــاص، لكــنَّ الواقــع لــم ميهــْد لــي فرصــة عمــل يف مجــال خبرتــي ومعرفتــي، فبحثــُت عــن بدائــل أخــرى لتحقيــق ذاتــي، لــدي 
أمــٌل وثقــة بنفســي إلدارة مشــروع خــاص، أعتمــد عليــه يف بنــاء مســتقبلي، ومســاعدة أســرتي بتحديــد مصــدر رزق يؤمــن لــي دخــا شــهرًيا واضحــا.

  
مراحل الحصول على منحة المشروع: 

كانــت فكــرة اإلعــان عــن املشــروع قــد لفتــت انتباهــي، فهــدف املشــروع فتــح أفــق للشــباب العاطلــن عــن العمــل، قدمــُت طلًبــا للحصــول علــى املنحــة، 
ــذي أرغــب العمــل فيــه، وكونــي أفضــل تربيــة الطيــور وأمتلــك خبــرة كافيــة يف هــذا املجــال، عرضــُت فكرتــي أثنــاء املقابلــة،  وحتديــد الصنــف الَّ
ففكرتــه مميــزة ومناســبة للســوق احمللــي، لزيــادة الطلــب علــى الصنــف، وقلــة العاملــن فيــه،  فوافقــت اللجنــة علــى فكــرة املشــروع، وأجــازت املنحــة 

ليتــمَّ التنفيــذ بعــد التوقيــع علــى االتفاقيــة وبنودهــا يف اإلغاثــة الزراعيــة، وحتديــد موعــد التوريــد وجتهيــز املــكان مــن اجــل التســليم.

مراحل تنفيذ المشروع: 

قمــت بتلبيــة املتطلبــات اخلاصــة باملشــروع مــن األوراق الثبوتيــة والصــور واملشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة الازمــة لكســب خبــرة إضافيــة يف آليــة 
إنشــاء املشــروع بطريقــة ناجحــة قائمــة علــى أســس علميــة، وخطــط عمــل واضحــة املعالــم، بــدأُت بتجهيــز املــكان وماءمتــه للتنفيــذ، بإحضــار 

األدوات واملســتلزمات، ومــدِّ خــط كهربــاء وآخــر مــاء، ليتــمَّ التســليم املشــروط باالنتهــاء مــن توفيــر املــكان.

وصف المشروع:

املشــروع عبــارة عــن ســبعن )70( قفًصــا، وثلــت مطايــر، وعشــرين كيًســا مــن العلــف، ومشــارب ومعالــف، قمــت بتركيــب األقفــاص لوضــع الطيــور 
فيهــا، فتــمَّ تقســيم الطيــور عليهــا بنــاء علــى جنســها، فــكل قفــص اشــتمل علــى زوج منهــا، لتتــزاوج وتتكاثــر بالتفريــخ ســعيا لانتــاج املتوقــع، 
باإلضافــة إلــى توفيــر املعالــف واملشــارب اّلتــي ســتوضع فيهــا األعــاف واملــاء لدميومــة اســتمراريتها، وذلــك باملتابعــة املســتمرة والكشــف البيطــري 

الــدوري لهــا لضمــان خلوهــا مــن األمــراض يف حــال تقلبــات املنــاخ بــن الفصــول. 

نتاج المشروع: 

يرتكــُز دخــل املشــروع  علــى  التفريــخ، التــي ســيتم بيعهــا يف األســواق ان شــاء اهلل، ولكــن ال أســتطيع أن أوضــح النــاجت بطريقــة ماليــة ورقميــة؛ 
ألنَّ نتاجهــا موســمي، وهــذا الوقــت هــو بدايــة االنتــاج الــذي ســيتم ترويجــه وبيعــه يف األســواق نهايــة العــام اجلــاري، لكــنَّ املؤشــر الطبيعــي لانتــاج 

إيجابًيــا، للمتابعــة الدائمــة لــه.

 اسم المشروع: مشروع ترب�ية طيور

 اسم المستفيد: محمد أبوعلي 

العنوان: مخماس ـ رام اهلل 

موقع المشروع : بدو - القدس 



33

2019-2017

نبذة عن حياة المستفيد: 

حصلــُت علــى درجــة البكالويــس يف األدب االجنليــزي يف جامعــة القــدس الفتوحــه عــام 2017م، أعــزب وأســكن يف بلــدة القبيبــة التابعــة حملافظــة 
القــدس، لــم تتــح لــي فرصــة للحصــول علــى وظيفــة يف مجــال تخصصــي حيــث قدمــت شــهادتي للعديــد مــن املؤسســات فلــم أوفــق بذلــك.  

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

 مــن خــال اإلعانــات التــي شــاهدتها يف جمعيــة النهضــة ببلــدة )بــدو( بوجــود مشــروع لدعــم صمــود الشــباب املقدســي مــن قبــل اإلغاثــة الزراعيــة 
ــك  ــي يف املجــال، وذل ــدى خبرت ــد م ــي لتحدي ــْت مقابلت ــى منحــة املشــروع، فتم ــا للحصــول عل ــاً ورقًي ــاً، وطلب ــاً الكتروني ــُت طلب الفلســطينية، قدم
مــن خــال إعــداد خطــة العمــل وجــدوى اقتصاديــة للمشــروع، وتوضيــح فكــرة املشــروع واســتعدادي إلدارتــه، مــا ســاعد علــى حصولــي املوافقــة 
املبدئيــة مــن اللجنــة املختصــة, كمــا شــاركُت بــدورات تدريبيــة تتحــدث يف مضمونهــا عــن إدارة املشــاريع الصغيــرة  وكتابــة خطــة العمــل واجلــدوى 

االقتصاديــة  ، ويف النِّهايــة حصلــُت علــى املوافقــة النهائيــة للمشــروع .

وصف المشروع: 

ــام(،  ــر األغن ــش )ذك ــاف، وكب ــم عسَّ ــا ) 13( رأس غن ــة، عدده ــة الزراعي ــة اإلغاث ــن جمعي ــاف اســتلمتها م ــام عسَّ ــة أغن ــارة عــن تربي املشــروع عب
ــى افتقــار املنطقــة ملنتجــات  ــاًء عل ــدء  باملشــروع، فقــد جــاءت هــذه الفكــرة بن ــق للب ــي مهــدت الطري وأعــاف ومشــارب وغيرهــا مــن األدوات الَّت

ــد تســمينها. ــر اللحــوم بع ــي تســخر يف توفي ــب ومشــتقاته، ومواليدهــا الَّت ــام كاحللي األغن

الخربة طري�ق النَّجاح:

ال شــكَّ أنَّ املشــروع يحتــاج ملتابعــة مســتمرة لتطويــره، ولكــنَّ اخلبــرة أمــٌر ضــروري لضمــان جناحــه، فقــد اكتســبت خبرتــي مــن امليــدان، وهو األســاس 
يف املعرفــة الكافيــة للتعامــل مــع املواشــي وتلبيــة متطلباتهــا بالكميــة املطلوبــة بــا زيــادة أو نقصــان، فقــد تغلبــت علــى العديــد مــن العقبــات مــن 
خــال العمــل امليدانــي املباشــر مــع املواشــي املربيــة، كمــا اكتســبت خبــرة إضافيــة مــن الــدورات التدريبيــة يف مجــال إدارة املشــروع بطريقــة متينــة 
بنيــت علــى أســس علميــة ســعًيا لضمــان اســتمراريته، والقــدرة علــى حتديــد خــط ســير املشــروع بالطريقــة الصحيحــة، مــا ســاعد علــى نهــوض 

املشــروع وتطويــره كًمــا ونوًعــا. 

نتاج المشروع:  

 أنتــُج مــن املشــروع احلليــب واجلــن واأللبــان واجلميــد، وأســوقها يف املجتمــع احمللــي واألســواق الفلســطينية، فســاهمت املنتجــات بتوفيــر مصــدر 
دخــل ثابــت لــي وألســرتي، كمــا أطمــح لتطويــر املشــروع ليصبــح مزرعــًة منوذجيــة قــادرة علــى اســتيعاب املزيــد

اف   اسم المشروع: ترب�ية أغنام عسَّ

 اسم المستفيد: محمد اكرم سعيد سمارة

العنوان: القبيبة

موقع المشروع : القبيبة
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نبذة عن حياة المستفيد: 

ســعيُت حلظــة تخرجــي يف اجلامعــة بــكل خطــًا واثقــة للحصــول علــى وظيفــة تتناســب وتخصصــي، لكــنَّ نــدرة الوظائــف وقلتهــا مقارنــة بأعــداد 
اخلريجــني جعلــت األمــر صعبــًا، مــا دفعنــي للبحــث عــن عمــل حــرٍّ أجــُد نفســي مــن خالــه، وأســاعُد أســرتي لتوفيــر متطلبــات احليــاة األساســية، 

وبقيــت األمــور علــى هــذه احلــال حتــى ســمعُت بفكــرة املشــروع. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

بــدأ اهتمامــي بفكــرة املشــروع حينمــا قــرأُت إعاًنــا يخــص اإلغاثــة الزراعيــة بتقــدمي مشــاريع رياديــه للعاطلــن عــن العمــل، فرفعــُت طلًبــا للحصــول 
علــى منحــة مشــروع تربيــة األبقــار؛ خلبرتــي الكافيــة حــول املوضــوع، وخبــرة أســرتي الســابقة بــه.

ــت مقابلتــي بعــد حتديــد موعــد مســبق مــن اإلغاثــة الزراعيــة، ملعرفــة مــدى خبرتــي يف املجــال، ومــدى اســتعدادي للعمــل علــى إنشــائه وخدمتــه  متَّ
لضمــان اســتمراره، فكللــْت املقابلــة بالنجــاح بعــد إظهــاري مبــدأ اجلديــة للحصــول علــى املشــروع، والتخلــص مــن أســلوب العمــل مقابــل األجــر، 

فتمــت املوافقــة الّنهائيــة الَّتــي أجيــزت فيهــا املنحــة والتوقيــع علــى االتفاقيــة بعــد شــرح تفصيــل بنودهــا ومــدى اســتعدادي التقيــد بتنفيذهــا.  

مراحل تنفيذ المشروع ووصفه: 

ــن  ــد م ــد التأك ــك بع ــذ املشــروع، إذ متَّ ذل ــة لتنفي ــة املناســبة، واألدوات الازم ــر البيئ ــة، بتوفي ــا العائل ــي متلكه ــرة الت ــل احلظي ــُت بإعــادة تأهي قم
حصولــي علــى املنحــة املكونــة مــن ثاثــة بقــرات ومســتلزمات إنتــاج احلليــب و مشــتقاته، باإلضافــة لألعــاف ومعــدات مختلفــة، ومــن املاحــظ أنَّ 
بدايــة العمــل باملشــروع كانــت مشــوقة، وضعــت أمــام عينــي آمــال ميكــن حتقيقهــا بنجــاح باهــر بشــرط متابعــة املشــروع وتنفيــذه علــى أســس معرفيــة 
مكتســبة مــن اللقــاءات التدريبيــة واخلبــرة الســابقة مــن األهــل، والعمــل امليدانــي، وذلــك مــن خــال مواجهــة املشــكات والقــدرة علــى إيجــاد حلــول 

مناســبة لهــا مــن أجــل جتاوزهــا بنجــاح يضمــن االســتمرار يف املشــروع وتطويــره. 

نتاج المشروع: 

ــذي اقــوُم بتســويق بعضــه، وإنتــاج األجبــان مــن  أصبحــُت اآلن مالــٌك لثــاث بقــرات وأربعــة عجــول، وأنتــج مــا يقــارب )80 ( لتــًرا مــن احلليــب، الَّ
املتبقــي منــه، لتســويقها يف املجتمــع احمللــي ممــن يرغبهــا.

حققــُت مــن املشــروع أرباًحــا مرضيــة،  تبلــغ تقريًبــا )6600 ( شــيقل شــهريا، وهــي أربــاح وعوائــد كليــة دون احتســاب املصروفــات، أي أحقــق صــايف 
الربــح شــهرًيا مبقــدار )2100 ( شــيقل وذلــك بعــد اقتطــاع التكلفــة التشــغيلية و األعــاف . 

 
 

 اسم المشروع: مشروع ترب�ية أبقار

 اسم المستفيد: محمد حسني حسان حبابة 

العنوان:  بيت اكسا

موقع المشروع :  بيت اكسا
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2019-2017

 اسم المشروع: مشروع وحدة تصنيع غذائي

 اسم المستفيد: مريم أنور أحمد مخطوب

العنوان: القبيبة

موقع المشروع : القبيبة ـ القدس

نبذة عن حياة المستفيد: 

مــرمي أنــور أحمــد مخطــوب مــن القبيبــة قضــاء القــدس، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص لغــة إجنليزيــة، ســعيت كثيــًرا للحصــول علــى 
وظيفــة حكوميــة تتناســب وتخصصــي، لكــنَّ احلــظَّ لــم يحالفنــي، فاجتهــت نحــو بنــاء نفســي مــن خــال مشــاريع صغيــرة أقــوم بهــا داخــل البيــت، 
فتحققــت آمالــي حتــى أصبحــُت صاحبــة مزرعــة عمــواس للمنتجــات البقريــة الطازجــة، وذلــك بفضــل منحــة املشــروع املقــدم مــن اإلغاثــة الزراعيــة. 

وصف المشروع: 

املشــروع عبــارة عــن وحــدة تصنيــع غذائــي تعتمــد علــى تصنيــع األلبــان واألجبــان واجلميــد فهــي منتجــات مطلــوب توفرهــا لقــرى املنطقــة، مــا 
ســاعد علــى إجنــاز املشــروع وجناحــه، وذلــك بتوفــر املــواد اخلــام ) احلليــب( مــن أبقــار منتجــة لهــا، وبعــد تصنيعهــا وجتهيزهــا للمســتهلك، مثــل 

اجلميــد واللبنــة واجلبنــة، أقــوم بتســويقها يف قــرى شــمال غــرب القــدس. 

مراحل الحصول على المشروع: 

بــدأْت فكــرة املشــروع مــن خــال معرفتــي بإعــان املنحــة الصــادر يف صفحــة اجلمعيــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي ) الفيــس بــوك(، فحضــرُت 
ملقابلتهــم شــخصًيا يف مبنــى اإلغاثــة الزراعيــة دون موعــد محــدد؛ لكســب معرفــة مفصلــة عــن املشــروع وآليــة التقــدمي لــه، وآفاقــه املســتقبلية، مــا 
زاد مــن رغبتــي بالتقــدم بطلــب للجمعيــة للحصــول علــى منحــة املشــروع، بهــدف تطويــر نفســي وتوفيــر مصــدر دخــل ثابــت ألســرتي، وســعًيا جلعــل 

املشــروع نــًدا بديــًا عــن الوظيفــة الَّتــي لــم أحصــل عليهــا بعــد.   

مراحل تنفيذ المشروع: 

بعــد توقيــع االتفاقيــة علــى املشــروع لتطبيــق فكرتــه، ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة بعقــد دورات تدريبيــة تتحــدث عــن إدارة املشــاريع وكيفيــة إعــداد 
خطــة العمــل مبــا يشــمل دراســة اجلــدوى واخلطــط املاليــة، كمــا مولــت اإلغاثــة شــراء املاكينــات املختلفــة الازمــة لقيــام املشــروع ومتابعــة توريدهــا 
وتشــغيلها . وفــرُت املــكان ومتَّ جتهيــزه بالتمديــدات لازمــة للمــاء والكهربــاء للبــدء بتشــغيله، وترتيــب األجهــزة بداخلــه، الَّتــي مــن خالهــا يتــمُّ توفيــر 

الوقــت واجلهــد املبذولــن أثنــاء تصنيــع املنتجــات. 

نتاج المشروع: 

ســعيُت مــن خــال العمــل يف املشــروع إلــى توفيــر صنــف منافــس للمنتجــات احلاضــرة باألســواق، وذلــك مــن خــال العمــل الدقيــق، وتوفيــر العلــب 
الصحّيــة، وإضافــة أطعــام أخــرى علــى املــواد األوليــة مــن احلليــب ومشــتقاته، مــع مراعــاة النظافــة العامــة يف املــكان، لتوفيــر منتجــات منافســة 

بجودة عالية، يزداد الطلب عليها يف السوق احمللي. 
كمــا ســاهم هــذا املشــروع بتوفيــر دخــل جيــد لــي ولعائلتــي مــن خــال بيــع املنتجــات التــي ازداد الطلــب عليهــا، مــا ســاعد علــى توفيــر مــردود مالــي 
مــرٍض، وتوفيــر فرصــة عمــل ومصــدر دخــل ثابــت جيــد للعائلــة. كمــا أصبحــُت معروفــة بصاحبــة مزرعــة عمــواس للمنتجــات البقريــة الطازجــة، 

وهــو إجنــاز وجنــاح أعتــز بــه. 
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نبذة عن حياة المستفيد: 

قبــل املشــروع كنــت أبحــث عــن وظيفــه تتناســُب ووضعــي االجتماعــي، فأنــا أم ألربعــة أطفــال، قدمــُت طلبــات توظيــف لعديــد مــن املؤسســات، إال إننــي 
لــم أحصــل علــى وظيفــة دائمــة ألســباب مختلفــة، منهــا: الراتــب غيــر املجــدي العتمــاده مصــدَر دخــل كاٍف لســد احتياجــات املنــزل، وســد مصاريــف 
حضانــة ألطفالــي األربعــة حلظــة احلصــول علــى وظيفــة، كمــا أنَّ وقــت العمــل ال يتناســب مــع حياتــي األســرية؛ كونــي ربــة أســرة، مــع العلــم أننــي 
ــه الــدوام فيــه كان جزئًيــا، وال  عملــُت يف مؤسســة أجنبيــة مترجمــًة ومنســقًة ميدانيــة ملشــروع مدتــه ثاثــة )3( أشــهر، إذ كان العمــُل مناســبا لــي ألنَّ

يتطلــب اخلــروج مــن املنــزل بشــكل يومــي.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

أخبرنــي أحــد أقربائــي أنَّ مؤسســة اإلغاثــة الزراعيــة تدعــم املشــاريع الصغيــرة، وتقــدم املنــَح لهــا، فأرســل لــي رابــط املوقــع لتعبئــة الطلــب، وإرســاله 
لإلغاثــة الزراعيــة للحصــول علــى منحــة املشــروع يف نهايــة عــام 2017، فتواصلــْت اإلغاثــة الزراعيــة معــي لتحديــد موعــد إلجــراء مقابلــة شــخصية 
ة ثاثــة  ة مــن اإلغاثــة مــدَّ ملناقشــة فكــرة املشــروع )تربيــة أغنــام(  الَّــذي حصلــت علــى قبــول مبدئــي، ليتــمَّ بعــد ذلــك حضــور اللقــاءات التدريبيــة املعــدَّ
أيــام، الَّتــي تبحــث يف إدارة املشــاريع وعمــل دراســة جــدوى اقتصاديــة للمشــروع، فقدمــُت دراســة اجلــدوى وخطــة العمــل، لتوقيــع االتفاقيــة املبرمــة 

بشــكل نهائــي، واالســتعداد الســتام منحــة املشــروع.

وصف المشروع: 

ة بشــكل متكامــل بتوفيــر األدوات واملســتلزمات الَّتــي تســاعد علــى البــدء باملشــروع، وذلــك مــن خــال  املشــروع عبــارة عــن حظيــرة حيوانــات، معــدَّ
جتهيــز شــبكة كهربائيــة وأخــرى لتوفــر املــاء داخــل احلظيــرة، وإحضــار أربعــة )4( معالــف لوضــع األعــاف فيهــا بشــكل آمــن، الســتام املنحــة املتفــق 
ــام بيضــاء(، متَّ تســليمها بتاريــخ 24/ 6/ 2018م، كمــا متَّ تزويــدي باألعــاف  ــة بســتة عشــرة رأســا )16( مــن املواشــي ) أغن عليهــا، وهــي متمثل

واألدوات الازمــة ملتابعــة أعمــال املشــروع، مثــل: احلابــة، واملــرش اّلــذي يســتخدم يف رش احلظيــرة املعــدة لتعقيمهــا.  

نتاج المشروع، والعقبات الَّتي واجهته أثناء تطوي�ره:

مــن املاحــظ أنَّ األغنــام البيضــاء ســريعة التأثــر باملنــاخ احمليــط، مــا يؤثــر عليهــا ســلبًيا، متصــاب بأمــراض مختلفــة، فقــد قمــُت بعــد تســليم املنحــة 
ــة بتســمينها وإعدادهــا  ــة رغب ــة متكامل ــرة باســتدعاء البيطــري ملعاجلــة املواشــي النتكاســها بســبب مرضهــا، وســعيُت لتغذيتهــا تغذي ــرة قصي بفت
ملرحلــة التعشــير )احلمــل(، إذ احتاجــت لذلــك فتــرة ثاثــة أشــهر، لكنَّهــا لــم تســعى للحمــل لوحدهــا، فســعيُت لتحفيزهــا علــى احلمــل مــن خــال 
تقــدمي الهرمونــات الازمــة لذلــك، إذ كانــت املرحلــة األولــى يف شــهر آب )8(، لكنَّهــا فشــلت، فقمــت بتكريــر احملاولــة مــرة ثانيــة، مــا ســاعد علــى 
بــر، ســعًيا لتطويــر املشــروع، واعتمــاد إنتاجــه  جنــاح األمــر، فأصبحــت أملــك ثاثــة عشــرة رأًســا منهــا بحالــة عشــار، أنتظــر مواليدهــا بفــارغ الصَّ

دخــا خاًصــا لــي يســاعدني يف توفيــر متطلبــات احليــاة الضروريــة.  

 اسم المشروع: مشروع ترب�ية مواشي

 اسم المستفيد: مريم محمود أحمد أبو داهوك 

العنوان: الجيب

موقع المشروع : الجيب
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نبذة عن حياة المستفيد: 

أنــا منــال زهــران، أســكن يف بيــت إجــزا، أكملــت دراســتي اجلامعيــة، وحصلــت علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص كيميــاء، أمتتــع بالطمــوح واإلرادة 
القويــة لتطويــر ذاتــي، رفعــُت شــهادتي اجلامعيــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، وخضعــت الختبــار التوظيــف، فحصلــُت علــى وظيفــة مــدرس لفتــرة ثــاث 

ســنوات، ثــمَّ قدمــُت اســتقالتي فتوقفــت عــن العمــل ألســباب عائليــة خاصــة، مــا دفعنــي إلــى التفكيــر مبشــروع أجــد مــن خالــه نفســي. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ــا، بعــد مشــاورة  ــا وورقًي لــب الكترونًي علمــُت باملشــروع  املتمثــل بـــ )تربيــة أبقــار حلــوب( مــن خــال إعــان جلمعيــة النَّهضــة، فقمــُت بتقــدمي الطَّ
ــة يف اإلغاثــة الزراعيــة ملعرفــة مــدى اســتعدادي الفكــري لتنفيــذ املشــروع،  فأظهــرُت لهــم اإلرادة  ــمَّ اســتدعائي إلجــراء مقابل أســرتي بذلــك، فت
املتوفــرة لــدي للعمــل يف املشــروع مــا دفعهــم إلــى منحــي املوافقــة األوليــة للحصــول علــى املنحــة، والبــدء بحضــور اللقــاءات التدريبيــة التــي اهتمــت 
بكيفيــة إعــداد خطــط املشــروع، وتنفيــذ اجلــدوى االقتصاديــة لــه علــى أســس علميــة متينــة، وكســب اخلبــرة الكافيــة عــن كيفيــة إنشــاء املشــروع 

ومتابعتــه، لضمــان جناحــه واســتمراره. 

متابعة المشروع وتوقيع االتفاقية: 

متَّ متابعــة حتضيــرات مــكان املشــروع مــن اإلغاثــة الزراعيــة، لتوفيــر األدوات الازمــة الجنــازه، مثــل أعمــدة احلديــد وألــواح الزينكــو لســقفه، لوضــع 
األبقــار بداخلــه، كمــا متَّ توفيــر املعالــف واملشــارب اخلاصــة باملشــروع، واألعــاف الَّتــي تدعــم املشــروع وجتعلــه حيِّــز الوجــود، بعيــًدا عــن الضغــوط 

املاليــة الَّتــي حتــدُّ مــن منــوه وتطــوره.  
وبعــد االطــاع علــى التحضيــرات ومتابعتــه بشــكل دقيــق، وفحصهــا ملعرفــة مــدى ماءمتهــا للمشــروع بعيــدا عــن إصابــة األبقــار بالضــرر، متَّ التوقيــع 
علــى االتفاقيــة بشــكل نهائــي، ســعيا للتنفيــذ، فقــد اكتســبت خبــرة كافيــة مــن اللقــاءات التدريبيــة يف اإلغاثــة الزراعيــة، دفعتنــي للبــدء بالعمــل علــى 
أســس علميــة واضحــة، بعيــدا عــن التخمــن والتجربــة الــا معلومــة النتائــج. كمــا ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة بطلــب منــي لتحضيــر غرفــة للتصنيــع، 

وتزويدهــا بالغــاز الــازم وثاجــة حلفــظ احلليــب بداخلهــا، وجرتــن خاصتــن باحلليــب، وخضاضــة النتــاج اجلميــد واللــن.

نتاج المشروع: 

بعــد تنفيــذ املشــروع ومتابعتــه الدائمــة لســامة األبقــار واحلفــاظ علــى صحتهــا وخلوهــا مــن األمــراض، أنتــج املشــروع مــردوًدا ماديــا جيــًدا، وذلــك 
ة مســبقا، مــا ســاعد علــى زيــادة الطلــب علــى منتجــات  مــن خــال تصنيــع احلليــب ، وتســخيره النتــاج مشــتقات احلليــب يف غرفــة التصنيــع املعــدَّ

املشــروع جلودتهــا العاليــة ونظافتهــا، ومذاقهــا الطيــب.
ــا أو  لــذا أســعى حاليــا لتطويــر املشــروع مــن خــال نفقتــي اخلاصــة، وذلــك بزيــادة أعــداد األبقــار لزيــادة االنتــاج، والســعي إلــى تلقيحهــا طبيعًي

ــة.  ــا لاســتفادة مــن مواليدهــا بالتجــارة أو التربي اصطناعًي

 اسم المشروع: مشروع ترب�ية أبقار حلوب 

 اسم المستفيد: منال عبداهلل حسني زهران

العنوان: بيت إجزا

موقع المشروع : بيت إجزا
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نبذة عن حياة المستفيد: 

عــب توفيرهــا بســهولة مــن عمــل والدهــم، فاتخــذت  أنــا ربــة أســرة يعليهــا زوجــي وحــده، ولنــا أبنــاء يف اجلامعــة، يحتاجــون ملصاريــف يوميــة مــن الصَّ
قــراًرا للبحــث عــن عمــل يقــدم لنــا جــزءًا مــن هــذه املصاريــف، بشــرط أن يكــوَن العمــل قريًبــا مــن املنــزل، ملتابعــة العمــل ومتابعــة املنــزل، فأنــا أم ألطفــال 

صغــار أيًضــا يحتاجــون للرعايــة واملتابعــة املســتمرة. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

قمــت بالبحــث عبــر مواقــع التواصــل اإلجتماعــي عــن عمــل أو أفــكار مشــاريع ميكــن تنفيذهــا بــدون تكلفــة ماديــة باهضــة، فلــم أجــد مــا يجعلنــي 
البــدء مبشــروعي، فبقيــت الفكــرة جامــدة حتــى قــرأُت إعــان جلمعيــة التنميــة الزراعيــة ) اإلغاثــة الزراعيــة ( ومؤسســة التعــاون يتحــدث عــن منــح 

مشــاريع للشــباب الرياديــن يف محافظــة القــدس. 
ــل، فلــم  وألن “الغريــق يتعلــق بقشــة » أخــذت الفكــرة علــى محمــل اجلــد، وســعيت للحصــول علــى منحــة أقــوم مــن خالهــا تنفيــذ مشــروعي املفضَّ
أتــردْد مــن أجــل التواصــل مــع املؤسســة، لاستفســار عــن شــروط املنحــة املقدمــة، وآليــة التقــدمي لهــا، ومتطلباتهــا مــن وثائــق ورقيــة إن وجــدت.

ــْت باملوافقــة األوليــة علــى صــرف املنحــة،  رفعــُت طلًبــا الكترونًيــا وآخــر ورقًيــا للحصــول علــى منحــة املشــروع، فتــمَّ اســتدعائي للمقابلــة الَّتــي ُكللّ
بشــرط توفــر اخلبــرة الكافيــة إلدارة املشــروع علــى أســس علميــة صحيحــة، مــا دفعنــي لكســب خبــرة باجلهــد الشــخصي، واملشــاركة بالــدورات 

التدريبيــة املعــدة مــن اإلغاثــة الزراعيــة، لتعلــم كيفيــة إعــداد اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع.
بعــد االنتهــاء مــن اللقــاءات التدريبيــة لكســب اخلبــرة واملعرفــة العلميــة يف مجــال إنشــاء املشــروع وإدارتــه، متــت املوافقــة النهائيــة للبــدء بالتنفيــذ، 
فأحضــرت اإلغاثــة الزراعيــة مســتلزمات املشــروع مــن أجــران وأدوات تابعــة لهــا، كمــا أحضــرت خايــا النَّحــل الَّتــي وصــل عددهــا )40( خليــة، 
وفــرازة للعســل وبراويــز، بعــد حتديــد مــكان إقامتهــا ومــدى ماءمــة البيئــة لنجاحــه، إذ اتصــف املــكان بكثــرة املزروعــات واألشــجار واألزهــار، مــا 

يســاعد علــى جنــاح املشــروع ودميومتــه.

نتاج المشروع: 

أنتــُج العســَل حاليــا وأقــوم بتســويقه، فقــد حقــق أرباًحــا جيــدة، مــا ســاعد علــى توفيــر دخــل شــهري إضــايف ألســرتي، ومهنــة محببــة ألفــراد أســرتي، 
نحقــق مــن خالهــا اإلبــداع والنجــاح. إذ تعلمــت الكثيــر مــن املشــروع لــذا أســعى لكســب خبــرة إضافيــة مــن خــال العمــل امليدانــي يف املشــروع 
ــا مــن خــال هــذا املشــروع باصــدار عامــة جتاريــة خاصــة لــي، وهــي: » منحــل و  ــا النَّحــل، فقــد حققــُت إبداًع لتوســعته وتطويــره بزيــادة خاي

عســل اكليــل اجلبــل”.
ــق أو ضغــوط  ــا يف اجلامعــة بــدون قل ــا، وأســتطيع مســاعدة زوجــي إلكمــال مســيرة تعليــم ابنن وأقــول اآلن: “ أســرتي تعيــش بشــكل أفضــل حالًي

ــة ونفســية “.  مالي

 اسم المشروع: منحل وعسل إكليل الجبل

 اسم المستفيد: نواهي أحمد جرب أبو عيد 

العنوان: بدو

موقع المشروع : بدو
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نبذة عن حياة المستفيد: 

اســمي نــور طــه أحمــد شماســنة، أســكن قريــة قطنــة قضــاء القــدس، درســُت يف جامعــه القــدس املفتوحــة تخصــص تربيــه ابتدائيــة، قدمــُت امتحــان 
تــي دفعتنــي للبحــث عــن  غــم مــن التقــدمي ســنوًيا لعــدد مــن الســنني الَّ التوظيــف واجتزتــه بنجــاح، فتمــت مقابلتــي، ولــم أحصــل علــى وظيفــة علــى الرَّ

فرصــة عمــل أخــرى لفقــدان األمــل للحصــول علــى وظيفــة حكوميــة تناســب تخصصــي. 

مراحل الحصول عل منحة المشروع:  

بحثــُت باســتمرار عــن وظيفــة أو مشــروع خــاص بــإرادة ُصلبــة ال تلــن، حتــى قــرأُت إعاًنــا جلمعيــة النهضــة الريفيــة يتضمــُن فتــح بــاب التســجيل 
للخريجــن لبدايــة مشــاريعهم الصغيــرة، بــدأت أفكــر باإلعــان وشــجعني  األســتاذ خضــر شماســنة علــى اختيــار مشــروع )تربيــه النَّحــل(، خلبرتــي 
ــن  ــا ب ــري م ــة والعمــل اجلماهي ــة مــع مؤسســة برامــج الطفول ــت مشــارًكا يف دورة تدريبي ــه، إذ كن ــة يف مجــال تربيت ــة النظري ــدة مــن الناحي اجلي
ــاُم الــدورة التدريبيــة باختيــار كائــن حــّي لتعريــف األطفــال بــه بإقامــة معــرض تعليمــي، وهــو مــا ســاعدني علــى  العامــن 2012/2013، وكان خت

تقــدمي الطلــب باختيــار مشــروع تربيــة النَّحــل. 
متــت املوافقــة علــى الطلــب، وأجريــْت املقابلــة بشــكل إيجابــي، مــا دفــع اجلهــة املمولــة لتوقيــع االتفاقيــة ليتــم تســليمها بتاريــخ 3/4/2018، بعــد 

االنتهــاء مــن الــدورات التدريبيــة، وجتهيــز املــكان مبســتلزماته وأدواتــه. 

وصف المشروع: 

املشــروع يتضمــن جتهيــز املنطقــة التــي ســيوضع فيهــا النَّحــل، وجتهيــز مــكان الشــرب للمنحــل والتدريــب مــن اجلانــب العملــي يف منحلــة االســتاذ 
ــاز،  ــاس، وحــذاء، وقف ــه، و)30( نهضــة، و)30( حاجــز ملكــي، ولب ــى )30( خلي ــل اســتام مشــروعي املســتقبلي، إذ اشــتمل املشــروع عل خضــر قب
وداخــون، وعتلــة، و)60( كغــم شــمع أســاس، ومصفــاة، وخمســة )5( ربطــات أســاك، وكشــاف رأس، ومقســطة عســل، ومائــة )100( بــرواز، و)90( 
شــريحة للفــاروا، و)30( صنــدوَق تقســيم، ومحــوِّل، وفــرازة، وثاثــة )3( تنــكات ســتانلس، و)30( غذايــة ســطحية. كمــا التزمــُت بالتعليمــات املــورد 

عنــد االســتام، والتعليمــات التــي كان يقدمهــا لــي األســتاذ خضــر الســتدامه املشــروع وتطويــره.

نتاج المشروع: 

مت إنتــاج اثنــان وثمانــون )82( كيلــو مــن العســل الصــايف مــن ثــاث وعشــرين )23( خليــة، أثنــاء القطفــة االولــى بتاريــخ 12/8/2018، ومت قســمة 
ــو، ومتَّ إتافهــا ِلتخمرهــا بســبب  ــة وعشــرون )28( كيل ــاج ثماني ــه فكانــت يف ذات الشــهر ومتَّ إنت ــدة، أمــا القطفــة الثاني عشــرة )10( طــرود جدي

تغذيــة النَّحــل علــى العنــب و التــن الفاســدين. 
فالتفصيــل املالــي يتمثــل بقيمــة ســتة آالف شــيقل دخــا ســنوًيا مــن القطفــة األولــى فقــط؛ لرســوب القطفــة الثانيــة وفســادها لألســباب املبينــة 

ســابًقا.
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نبذه عن حياة المستفيد:
حليمــة ربيــع مــن ســكان بلــدة )بيــت عنــان(، متزوجــة وأم لطفلــني، حاصلــة علــى شــهادة   البكالوريــوس يف اإلدارة التقنيــة تقديــر امتيــاز يف كليــة 
نــي لــم أجــْد عمــا  فلســطني التقنيــة للبنــات ـ رام اهلل ، ســعيُت للحصــول علــى وظيفــة عمــل يف مجــال تخصصــي وخبرتــي الكتســبة مــن دراســتي، لكنَّ

مناســًبا لقلــة املؤسســات وكثــرة الباحثــني عــن وظيفــة مــن اخلريجــني. 

مراحل الحصول على منحة المشروع:
قدمــُت طلًبــا للحصــول علــى املشــروع بعــد قــراءة اإلعــان مــن خــال موقــع جمعيــة الّنهضــة الريفيــة، فقمــُت بتعبئــة البيانــات وأرســلتها عبــر البريــد 
االلكترونــي اخلــاص مبؤسســة اإلغاثــة الزراعيــة، فتــمَّ حتديــد موعــد للمقابلــة الَّتــي تكللــْت بالنجــاح، للموافقــة املبدئيــة علــى إعطائــي منحــة املشــروع 
بشــرط تنفيــذ الزيــارة امليدانيــة للموقــع والكشــف عــن مــدى ماءمتــه لتنفيــذ املشــروع بنجــاح، فأصبحــُت املســتفيدة مــن املنحــة بعــد حضــوري عــدة 
لقــاءات تدريبيــة وعمليــة لتنفيــذ املشــروع علــى أســس علميــة صحيحــة، وبنــاًء علــى ذلــك مت توقيــع االتفاقيــة بعــد اإلطــاع علــى بنودهــا وشــروطها .

وصف المشروع : 
يقــع املشــروع يف بلــده بيــت عنــان - طريــق العــن علــى الشــارع الفرعــي للبلــدة ـ،  وهــو عبــارة عــن بنايــة زراعيــة مهيئــة بالكامــل لتنفيــذ املشــروع، 
ــًدا عــن  ــة، بعي ــة العام ــب ومشــتقاته، تتصــف بالنظاف ــع احللي ــة خاصــة لتصني ــز غرف ــار، ومتَّ جتهي ــة )3( أمت ــا ثاث مســاحتها )210م(، وارتفاعه
امللوثــات الَّتــي تفســد املنتــج وجتعلــه غيــر صالــح لاســتخدام اآلدمــي، مــع العلــم أنَّ املزرعــة مرخصــة مــن البلديــة، ومــزودة بخدمــات املــاء والكهربــاء، 

كمــا متَّ اســتغال ســَت دومنــات مــن األرض احمليطــة باملشــروع لزراعــة احملاصيــل للمســاهمة يف توفيــر األعــاف والقــش محلًيــا.  
وقبــل اســتام املنحــة مــن اجلهــة املختصــة، قمــُت مبســاعدة زوجــي بتجهيــز املزرعــة بشــكل يتناســب وتربيــة األبقــار، وذلــك بعمــل قواطــع لألبقــار ومعالــف 
ومشــارب خاصــة بهــا، كمــا خصصنــا مكاًنــا  للحابــة مــن خــال رمبــة للبقــر )محشــر لابقــار(، بحيــث تكــون البقــرة داخــل القفــص بعيــد عــن آلــة احللــب، 
لســامة للعامــل مــن أي خطــر وســامة اإلنتــاج، كمــا متَّ تخصيــص غرفــة لتصنيــع األلبــان مــن خــال بنائهــا وتبليطهــا ومتديــد شــبكة امليــاة والكهربــاء، 
وحتضيــر مــكان جللــي األوانــي، وشــراء آلــة اخلــض )اخلضاضــة(، وطناجــر ســتانلس لغلــي احلليــب، واملنصــب ) الغــاز (، وحافضــات اللَّبنــة حلفظهــا بــاردة 

عنــد البيــع، وشــراء ثاجــة عــرض حلفــظ منتجــات األلبــان املصنعــة فيهــا، كمــا متَّ وضــع كاميــرات مراقبــة ملتابعــة القطيــع مــن البيــت باســتمرار.  
بعــد التحضيــر املتكامــل ملــكان املشــروع، شــرعْت اجلهــة املختصــة بتســليم منحــة املشــروع املتمثلــة بأربــع )4( بقــرات، وحابــة وثــاث ِجــرار للحلــب، 
فبدأنــا بتنفيــذ املشــروع علــى أســس علميــة، وخبــرة ميدانيــة مكتســبة، إذ يســير املشــروع بشــكل إيجابــي مــن خــال اســتغال املنتــج ومشــتقاته: 

اللبنــة، اللــن الرايــب، لــن أب ) لــن مخيــض(، اجلميــد البلــدي، الســمنة البلديــة، وبيعــه يف املجتمــع احمللــي واألســواق.  

نتاج المشروع:
متَّ بحمــد اهلل تطويــر املشــروع بزيــادة أعــداد األبقــار فيــه مــن ثــاث أبقــار إلــى ثمانيــة بقــرات وهــي بالتفصيــل اآلتــي: خمــس بقــرات منتجــات، 
وثــور، وعجــل صغيــر، وعجلــة صغيــرة، كمــا وفرنــا للمزرعــة خــزان ميــاه إضــايف ســعته خمســة أكــواب، وســعينا لزيــادة املســاحة املزروعــة إلــى ســبع 
دومنــات ونصــف، اســتغلت لزراعــة البيكيــا والبرســيم، ووفرنــا عربــة ســتانلس مكونــة مــن رفــوف لوضــع اجلميــد البلــدي عليهــا، إذ متَّ توفيــر ذلــك 

مــن دخــل املشــروع وإنتاجــه. 
وباحلديــث عــن إنتــاج املشــروع متَّ تصنيــع مشــتقات احلليــب ســابقة الذكــر، ليصــل عائدهــا الشــهري إلــى ثاثــة آالف شــيكل، وهــو دخــل شــهري 

مــرض، نســعى لزيادتــه مــن خــال تطويــر املشــروع واحلفــاظ عليــه. 

توصيات للجهة المتابعة للمشروع:
بدايــة أقــدم الشــكر لإلغاثــة الزراعيــة ملنحهــا الثقــة التامــة يف تنفيــذ املشــروع مــن خالنــا، كمــا نشــيد باجنازاتهــا الَّتــي تســعى لتوفيــر كل مــا يلزمنــا 
الســتمرارية املشــروع بنجــاح، لــذا نرجــو مــن اجلهــات املختصــة للمســاهمة قــدر اإلمــكان لتوفيــر حاضنــة لتخميــر اللــن )خمــارة لــن(، وماكنــة 
لتغليــف اجلميــد )فاكيــوم(، بالوقــت اّلــذي ســوف نعانــي فيــه مــن انقطــاع إنتــاج احلليــب يف الفتــرة القادمــة لقــرب والدة األبقــار؛ إلننــا قــد اســتلمنا 

األبقــار اخلاصــة باملشــروع جميعهــن يف نفــس تاريــخ اإلعشــار(.

 اسم المشروع: مزرعة أبقار نموذجية لتصنيع األلبان

 اسم المستفيد: حليمة سعيد محمد رب�يع 

العنوان: بيت عنان ـ القدس

موقع المشروع : بيت عنان ـ القدس )قريب من منزل المستفيدة(
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 اسم المشروع: تجفيف فواكة  “ موسمية “

 اسم المستفيد: سيف الدين فضل حسن بدر

العنوان: بيت دقو،  محافظة القدس

موقع المشروع : بيت دقو بجانب الجامع القديم

 نبذة عن حياة المستفيد: 

ســيف الديــن فضــل حســن بــدر مواطــن فلســطيني يســكن يف بيــت دقــو التابعــة حملافظــة القــدس، يبلــغ مــن العمــر )31( عــام،  حاصــل علــى درجــة 
البكالوريــوس تخصــص إدارة اعمــال يف جامعــة القــدس املفتوحــة، لــم يحصــل علــى وظيفــة يف مجــال تخصصــه لصعوبــة الظــروف املعاشــة وقلــة 
الشــواغر املطروحــة يف الســوق الفلســطيني، لــذا يعمــل بشــكل غيــر دائــم يف مجــال األعمــال احلــرة حســب الطلــب، يســعى إلنشــاء مشــروع خــاص 

يعتمــد عليــه بتوفــر مصــدر دخــل دائــم لــه. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ــة  ــة«  اإلغاث ــة الزراعي ــة التنمي ــل جمعي ــه مت طــرح إعــان مــن قب ــة الزراعــة يف محافظــة القــدس أنَّ ــول املســتفيد: »علمــُت مــن خــال مديري يق
الزراعيــة »، يفيــد بفتــح بــاب التقــدمي ملنــح تدعــم مشــاريع دعــم صمــود الشــباب املقدســي وتوفيــر فــرص عمــل للرياديــن الشــباب يف محافظــة 
القــدس 2017-2019م  ) منيــح الرياديــن الشــباب( فأجريــُت اتصــاال مــع اجلهــة املمولــة، وتواصلــُت مــع اإلغاثــة الزراعيــة لتعبئــة منــوذج الطلــب 
املنحــة وفــق الشــروط واملعاييــر املطلوبــة، حيــث قدمــت مــع الطلــب جــدوى اقتصاديــة للمشــروع املنــوي تنفيــذه، وهــو »جتفيــف فواكــة موســمية »، 
الــذي أســعى إلنشــائه منــذ زمــن، لكــنَّ الوضــع االقتصــادي واملعيشــي الصعــب حــال دون متكنــي مــن إنشــائه، فكانــت هــذه الفرصــة مســوًغا لتنفيــذه، 
ومــن هنــا بــدأُت بتصميــم افــكار مشــروعي الــذي حلمــت بــه طويــا وأرســلتها لإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية، ســعًيا للحصــول علــى املنحــة املقدمة«.

اســتكملت كافــة االجــراءات حســب الشــروط واملعاييــر املطلوبــة، ومنهــا املقابــات التــي أجريــت يف اإلغاثــة الزراعيــة مــن طاقــم املشــروع، الــذي 
ســاعد علــى إبــداء املوافقــة علــى املنحــة بعــد معاينــة موقــع املشــروع والكشــف عــن مــدى ماءمتــه للتنفيــذ والنجــاح، وهــو مــا متَّ بشــكل إيجابــي 

ســاعد علــى توقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن ببنودهــا وشــروطها.

وصف المشروع القائم: 

تقــوم فكــرة املشــروع علــى منشــأة صناعيــة تعمــل علــى جتفيــف الفواكــة املوســمية املنتجــة مــن األراضــي الفلســطينية، التــي تعــود ملكيتهــا ألســرتي 
ككــروم العنــب ، والتــن ، املشــمش  وغيرهــا مــن املنتجــات البلديــة، حيــث ســأقوم بتجفيــف الفواكــة مــن خــال اآلالت املتخصصــة يف ذلــك، 
ــي مــن املســاعدة يف جتفيــف املنتجــات وتغليفهــا وترويجهــا يف املنطقــة قــرى محافظــة القــدس  ــي مــن خــال املشــروع والتــي متكنن واملمنوحــة ل

وبلدانهــا، وذلــك بعــد التشــبيك بــن مؤسســات الســوق احمللــي لترويــج املنتــج بشــكل أوســع وأســرع.

نتاج المشروع: 

ــه التطــور واالزدهــار، ومهــدْت  ــذا بــدأ املشــروع بقــوة أتاحــت ل ــه وتوفــر منتجاتــه يف الســوق الفلســطيني، ل ــا مــن حيــث نوعيت يعــُد املشــروع مهًم
الطريــق لتوســعته وزيــادة االنتــاج حســب الطلــب املوجــود يف الســوق الفلســطيني، لــذا كان انتاجــه يف العــام األول مرضًيــا، وأســعى حالًيــا إلــى زيــادة 

اإلنتــاج وتنوعــه وفــق مــا يتــح األمــر إلــى ذلــك. 
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نبذة عن حياة المستفيد:  

متعلــم وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص تربيــة إســامية يف جامعــة القــدس املفتوحــة عــام 2013م، مواليــد 1988م، متــزوج وأب لطفلتــني، 
أســكن يف بلــدة بــدو قضــاء محافظــة القــدس .

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ــة  ــة الزراعي ــع التواصــل االجتماعــي اخلــاص باإلغاث ــز صمــود الشــباب املقدســي” بواســطة موق ــات اخلاصــة بـــ “مشــروع تعزي ــة اإلعان مت رؤي
لْعــُت علــى الشــروط واملعايــر اخلاصــة باملشــروع، مــا دفعنــي لتقــدمي طلــب الكترونــي للحصــول علــى منحــة املشــروع، فتــمَّ االتصــال  الفلســطينية، فاطَّ
مــن اجلهــة املمولــة لتحديــد موعــد للمقابلــة، والتأكــد مــن املعلومــات التــي ذكرتهــا أثنــاء تقــدمي الطلــب، إذ جــاءت فكــرة البــدء باملشــروع بنــاء علــى 
حاجــة املنطقــة ملنتجــات احلليــب ومشــتقاته، إضافــة للخبــرة اّلتــي اكتســبتها مــن عائلتــي يف هــذا املجــال، ليتــمَّ توقيــع مذكــرة التفاهــم واالطــاع 
علــى الشــروط النهائيــة لاتفاقيــة، للمشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة الَّتــي تتمحــور حــول كيفيــة إعــداد خطــة العمــل وإدارة املشــاريع الصغيــرة، 

وإعــداد اجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع، ســعيا لنجــاح املشــروع ودميومتــه. 

وصف المشروع القائم:

بعــد االنتهــاء مــن جتهيــز املــكان اخلــاص باملشــروع، وماءمتــه اجليــدة لتربيــة األبقــار، بتوفيــر املســتلزمات اخلاصــة بذلــك، واالهتمــام بالنظافــة 
العامــة للمــكان، ومتديــد شــبكة كهربــاء وأخــرى للميــاه، اســتلمُت مــن اإلغاثــة الزراعيــة املنحــة املتمثلــة بثــاث )3( بقــرات بحالــة إعشــار، وأدوات 
متعلقــة بهــا كاملعالــف واحلّابــة وِجــرار لنقــل احلليــب، للشــروع يف تنفيــذ املشــروع والبــدء العمــل فيــه، ســعيا لنجاحــه وجعلــه مشــروًعا اعتمــد عليــه 

يف حياتــي اليوميــة. 

نتاج المشروع: 

يقــدر االنتــاج اليومــي مــن  املشــروع )90 ( لتــًرا حليًبــا، يُبــاُع جــزءٌ منــه مــادة خــام )حليــب( يف املجتمــع احمليــط بنــا، واجلــزءُ اآلخــر يُصنــُع جبنــة 
ولبنــة وجميــد، مــا ســاعد علــى زيــادة ترويــج املنتــج يف األســواق بأســعار مناســبة لهــا مــردود ماحــظ يف حياتــي.

وهنــا أقــول: إن املشــروَع الــذي حصلــُت عليــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية بالشــراكة مــع مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن الصنــدوق العربــي 
ــة  ــى مزرعــة منوذجي ــر املشــروع إل ــذا أطمــُح لتطوي ــة، ل ــي وللعائل لامنــاء االقتصــادي واالجتماعــي، قــد ســاهم يف توفيــر مصــدر دخــل رئيــس ل

مختصــة بإنتــاج احلليــب ومشــتقاته، وذلــك مــن خــال تطويــر وحــدة التصنيــع الغذائــي بشــكل متكامــل .

 اسم المشروع: ترب�ية أبقار حلوب

 اسم المستفيد: محمد عبد الرحمن حسني زهران 

العنوان: قرية بدو طري�ق المجتهد – الشارع الرئيس

موقع المشروع : قرية بيت دقو طري�ق العني
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نبذة عن حياة المستفيد:

متعلمــة حاصلــة علــى درجــة البكالوريــس تخصــص أســاليب تدريــس لغــة اجنليزيــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة عــام 2015م، أبلــغ مــن العمــر )27( 
عاًمــا، متزوجــة  وأم لثاثــة أطفــال، ســعيت مــراًرا للحصــول علــى وظيفــة يف مجــال تخصصــي، إال إننــي لــم أحصــل علــى فرصــة؛ لكثــرة اخلريجــني 

وقلــة الطلــب علــى الوظائــف يف املؤسســات التعليميــة.  

مراحل الحصول على منحة المشروع:

كنــُت مهتًمــا كثيــًرا بتطويــر ذاتــي بحصولــي علــى وظيفــة أو عمــل أقــوم بــه أجــُد نفســي مــن خالــه، فســعيُت لذلــك يف ســبٍل شــتى حتــى قــرأُت 
إعاًنــا لإلغاثــة الزراعيــة يتحــدُث عــن توفيــر منــح للمشــاريع الصغيــرة ـ ضمــن مشــاريع دعــم صمــود شــباب القــدس ـ،   وبواســطة النشــاطات الَّتــي 
أجرتهــا اإلغاثــة الزراعيــة يف البلــده قدمــُت طلًبــا للحصــول علــى منحــة، ســعًيا لتمويــل مشــروع تربيــة أبقــار حلــوب، فتمــْت مقابلتــي ومنحــي املوافقــة 
املبدئيــة للبــدء باملشــروع، بعــد املشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة النفــذة يف شــرك hrd( (، لكســب اخلبــرة الكافيــة يف إعــداد خطــط العمــل، ودراســة 
اجلــدوى االقتصاديــة، وكيفيــة التعامــل مــع املشــروع بطريقــة علميــة متهــُد جناحــه ودميومتــه، مــا ســاعد حلصولــي علــى منحــة متويــل املشــروع، 

وتوقيــع االتفاقيــة بعــد االطــاع علــى بنودهــا وأهدافهــا، للبــدء بتنفيــذ املشــروع علــى األمــور الواقــع، ليكــون حّيــز الوجــود. 

وصف المشروع:  

يشــتمل املشــروع علــى مــكان مائــم لتربيــة األبقــار مــن حيــث التهويــة والنظافــة، مســاحته ثمانــن )80( متــًرا مربًعــا، مت توفيــر املعالــف واملشــارب 
فيــه مــن خــال التمويــل الــذي ســاهمت فيــه اإلغاثــة الزراعيــة، باإلضافــة إلــى حابــة وأعــاف بروتــن )18( للتغذيــة املناســبة، ليتــمَّ تســليم ثــاث 
)3( بقــرات بحالــة إعشــار، وتهيئتهــا للمــكان اجلديــد للعيــش فيــه، كمــا متَّ جتهيــز غرفــة خاصــة للتصنيــع الغذائــي، مــع مراعــاة النظافــة العامــة 
داخلهــا ليتــمَّ تصنيــع منتــج املشــروع إلــى األلبــان واجلــن، والســمن البلــدي، لتســويقها يف املجتمــع احمللــي واألســواق الفلســطينية وبيعهــا للمســتهلك. 

دوافع نجاح المشروع:

مــن أســباب جنــاح املشــروع وتطويــره ودميومتــه خبــرة املســتفيدة اّلتــي اكتســبتها مــن العائلــة لعملهــم املســبق يف هــذا املجــال، ومســاعدتهم لهــا يف 
تطويــر نفســها أثنــاء تنفيــذ املشــروع، ومواجهــة العقبــات التــي تقــف أمامهــا بطريقــة علميــة اكتســبتها مــن اللقــاءات التدريبيــة، والعمــل امليدانــي، 
وال شــكَّ أنَّ اإلرادة والتحــدي تســاعد علــى حتقيــق النتائــج املطلوبــة مــن املشــروع، وذلــك مبتابعتــه وزيــارة الدائــرة البيطريــة لــه باســتمرار لوقايــة 

األبقــار مــن األمــراض التــي قــد تفتــك بهــا. 

نتاج المشروع:  

تنتــُج األبقــار يومًيــا مائــة وخمــس )105( لتــرات مــن احلليــب، الــذي يســوق جــزء منــه بشــكل مباشــر يف املجتمــع احمللــي حســب طلــب املســتهلك، 
واجلــزء اآلخــر يدخــل وحــدة التصنيــع لتحويلــه إلــى ألبــان وجــن والســمن البلــدي، لبيعهــا يف األســواق الفلســطينية، مــا يضــر دخــا يومًيــا علــى 

املســتهلك يعتمــد عليــه يف حياتــه اليوميــة، لتوفيــر املتطلبــات األساســية لألســرة.  

 اسم المشروع: مشروع ترب�ية أبقار 

 اسم المستفيد: آمنه خليل إسماعيل نمورة

العنوان: برنباال

موقع المشروع : برنباال
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نبذة عن حياة المستفيد:

ســيدة متعلمــة، حاصلــة علــى درجــة الدبلــوم تخصــص متريــض يف كليــة إنعــاش األســرة, متزوجــة وأم لثاثــة أطفــال، لــم أحصــل علــى وظيفــة يف 
مجــال تخصصــي، أفضــُل العمــل الذاتــي مــن خــال االنتــاج النباتــي واحليوانــي, لــذا أســعى لتنفيــذ مشــروع خــاص؛ لتحســني الوضــع املعيشــي 

لألســرة ومســاعدة زوجــي يف توفيــر متطلبــات احليــاة اليوميــة. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

عملــت بوظائــف مختلفــة قبــل التقــدم للمشــروع، ولــم أســتطع االســتمرار بســبب ظــروف عائليــة خاصــة، لــذا  بحثــُت عــن طريقــة أخــرى أحصــل 
مــن خالهــا علــى وظيفــة عمــل ذاتيــة تكــون قريبــة مــن عائلتــي وأطفالــي، فبــادرْت بزراعــة اخلضــراوات والفواكــه الصيفيــة والشــتوية لتوفيــر بعــض 

املنتجــات لألســرة، مــا يخفــف مــن عــبء املصروفــات اليوميــة.
وخــال عملــي يف زراعــة اخلضــروات والفواكــه يف مزرعــة البيــت، ســمعت بإعــان داعــم للمشــاريع الصغيــرة مــن خــال جمعيــة النهضــة الريفيــة 
لقــرى شــمال غــرب القــدس, فقدمــُت طلًبــا ملنــح زراعيــة للخريجــن العاطلــن عــن العمــل بنــاء علــى معاييــر موجــودة يف االســتمارة التــي حددتهــا 
اإلغاثــة الزراعيــة، حيــث إنهــا تتطابقــْت مــع خبرتــي وطموحاتــي وآمالــي املســتقبلية. فتــمَّ حتديــد موعــد للمقابلــة التــي تكللــت بالنجــاح، مــا ســاعد 
ة مــن اجلهــة املمولــة، لكســب اخلبــرة يف كيفيــة  علــى املوافقــة املبدئيــة للحصــول علــى منحــة املشــروع بشــرط املشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة املعــدَّ
اختيــار املشــاريع وطريقــة عمــل اجلــدوى االقتصاديــة اخلاصــة بــكل مشــروع وكيفيــة تســويق املنتــج وبنــاء علــى ذلــك مت اختيــار املشــروع وهــو تربيــة 

األبقــار, والتوقيــع علــى اتفاقيــة املشــروع مــع االغاثــة الزراعيــة الســتام املعــدات اخلاصــة بذلــك .

وصف المشروع القائم: 

ــاء  ــد شــبكة كهرب ــة عامــة للمــكان، ومتدي ــة مناســبة، ونظاف ــة مســاحتها )150م2(، ذات تهوي ــز مــكان املشــروع مــن خــال اســتغال بناي مت جتهي
وأخــرى للميــاه، وبنــاء علــى ذلــك اســتلمُت مــن اجلهــة املانحــة ثــاث )3( بقــرات ومســتلزماتها مــن معالــف واملشــارب، وحابــة وخضاضــة وأعــاف 
بروتــن )18(، كمــا متَّ جتهيــز غرفــة خاصــة للتصنيــع الغذائــي بــاألدوات الازمــة، مــع مراعــاة النظافــة العامــة، واختيــار علــب التغليــف املناســبة 

لســهولة التســويق.

نتاج المشروع: 

أظهــر املشــروع جناحــه مــن خــال املتابعــة املســتمرة لــه لقربــه مــن مــكان الســكن، وخلبرتــي املتقدمــة يف هــذا املجــال، مــا جعلــه مشــروًعا متطــورا، 
يقــدُم دخــا يومًيــا جيــًدا بالنســبة لنــا، حيــث تتــم عمليــة حلــب األبقــار يوميــا صباحــا ومســاء بعــد تغذيتهــا تغذيــة مناســبة، وذلــك مبســاعدة األســرة، 
ــا، يســتفاد منــه عــن طريــق توزيــع جــزء منــه مــادة خامــة طازجــة يف املجتمــع احمللــي،  ــا يومًي إذ يتــمُّ إنتــاج مائــة وخمســة عشــرة )115( لتــًرا حليًب
واملتبقــي يتــم تصنيعــه وتغليفــه لتســويقه يف املجتمــع احمللــي واألســواق الفلســطينية، بنــاء علــى طلــب املســتهلك، حيــث يعــود لنــا بدخــل يومــي جيــد، 

مــا يجعلــه مشــروعا ناجًحــا ومتطــوًرا. 

 اسم المشروع: ترب�ية أبقار حلوب

 اسم المستفيد: أسماء موسى طه عان 

العنوان: الجيب ـ ضواحي القدس

موقع المشروع : الجيب- منطقة سهلية
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نبذة عن حياة المستفيد: 

متعلــم وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص حقــوق يف جامعــة القــدس، لــم أحصــل علــى وظيفــة يف مجــال تخصصــي، عملــت يف أعمــال حــرة 
مختلفــة، لــذا ســعيُت لتنفيــذ مشــروع خــاص لتحقيــق ذاتــي مــن خالــه واعتمــاده مصــدرا للدخــل يكــون معيًنــا لــي يف حياتــي. 

مراحل الحصول على منحة المشروع:  

أثنــاء تصفحــي موقــع التواصــل االجتماعــي للــزود باألخبــار اليوميــة، قــرأُت إعاًنــا يتحــدث عــن وجــود مشــاريع تعنــى بدعــم الشــباب املقدســي مــن 
حملــة الشــهادات اجلامعيــه والعاطلــن عــن العمــل، بحثــت يف املوضــوع بشــكل موســع، مــا دعانــي األمــر إلــى خــوض جتربــة احلصــول علــى منحــة 
ملشــروع مــا، فقدمــُت طلًبــا الكترونًيــا لإلغاثــه الزراعيــه، وبــادرُت بالتســجيل وتســليم خطــة املشــروع املنــوي التقــدم لــه، فتمــْت املوافقــة علــى طلبــي 
واســتدعائي للمقابلــة التــي وضحــُت مــن خالهــا الهــدف مــن املشــروع، ودوافــع التقــدم للحصــول عليــه، مــا دفعهــم ملنحــي املوافقــة املبدئيــة علــى 
املشــروع، واملشــاركة يف الــدورات التدريبــة ذات الصلــة باملشــروع، املعــدة مــن اإلغاثــة وشــركة )hrd(، لكســب اخلبــرة العلميــة منهــا، وتعلــم كيفيــة 
إعــداد اخلطــط، واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع،  وآليــة التعامــل مــع قطيــع املاشــية بطريقــة صحيــة ســليمة، ليتــمَّ بعــد ذلــك املوافقــة النهائيــة 

علــى منحــة املشــروع إثــر اجتيــاز االختبــارات بنجــاح. 

وصف المشروع القائم: 

بعــد املوافقــة النهائيــة ملنحــة املشــروع قمــُت بتنظيــف املــكان املعــد مســبقا تنظيًفــا كامــًا، وحتضيــر األدوات واملســتلزمات املتممــة للبــدء باملشــروع، مثــل: 
املشــارب واملعالــف وطــاوالت التغذيــة، وأصلحــُت األبــواب والشــبابيك، ووفــرُت شــبكة كهربــاء وخًطــا للميــاه،  وجــزء مــن األدويــة الازمــة الضروريــة. 

قــام فريــق اإلغاثــة الزراعيــة بــإدارة الســيد )أســد الكــردي( بزيــارة مــكان املشــروع لاطــاع علــى جتهيزاتــه ومــدى ماءمتــه للتنفيــذ،  للشــروع بتســليم 
املنحــة املتفــق عليهــا مســبًقا، املتمثلــة بأربعــة عشــرة )14( نعجــة جميعهــا مــن بحالــة اإلعشــار، ومعلفــن ومشــربن آمنــن، فباشــرُت بالعمــل يف املشــروع 
بعنايــة فائقــة، ومتابعــة مســتمرة حتــى أصبحــت األغنــام مبوســم اإلجنــاب، وهــي مرحلــة يف غايــة األهميــة، حتتــاج للمتابعــة الدقيقــة للمواليــد اجلــدد، 
والعنايــة الفائقــة لألمهــات، لكــي ال تصــاب باألمــراض املتعلقــة بالــوالدة، تكللــْت مرحلــة الــوالدة بنجــاح فائــق، وبــدأ االنتــاج مــن املشــروع مــن خــال حلــب 
األغنــام، واســتغال حليبهــا يف البيــع وتصنيــع األلبــان، الَّتــي لقيــت رواًجــا ماحًظــا لهــا يف املنطقــة، مــا ســاعد املشــروع علــى التطــور والتقــدم املاحــظ. 

نتاج المشروع: 

التغذيــة املناســبة لألغنــام، واخلبــرة الكافيــة أثنــاء متابعتهــا، جعلــت مــن املشــروع جناًحــا باهــًرا، فقــد أصبحــت األغنــام تنتــُج أربعــن)40( لتــًرا 
حليًبــا يومًيــا، الــذي يتــمُّ تســويقه إلــى املســتهلك مباشــرة بنــاء علــى طلبــه، ويف أحيــان أخــرى يتــمُّ تصنيعــه جبًنــا ولبًنــا بنــاء علــى طلــب املســتهلك 

أيضــا، مــا وفــر لــي مصــدر دخــل أعتمــد عليــه يف حياتــي، وأطــور مشــروعي مــن خالــه.
أمــا إنتاجهــا مــن املاشــية فقــد كان إيجابًيــا، إذ أجنبــْت األغنــام عشــرين )20( مولــوًدا جديــًدا، منهــا تســعة )9( ذكــور، عملــت علــى تســمينها وبيعهــا، 

مــا ســاعد علــى تطويــر املشــروع باعتمــاد اإلنــاث أغنــام مســتجدة علــى املشــروع، مــا ســاعد علــى زيــادة املواشــي، وزيــادة الدخــل منهــا.  

 اسم المشروع: مزرعة ترب�ية مواشي )أغنام( 

 اسم المستفيد: محمود محمد مصطفى عزام

العنوان: الجديرة ـ القدس

موقع المشروع : الجديرة ـ طري�ق المقربة قرب المسجد القديم
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نبذة عن حياة المستفيد:

مصطفــى حســني حســني اجلمــل مــن ســكان بلــدة بيــت ســوريك، متــزوج وأب ألربعــة أبنــاء ، حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس يف احملاســبة يف جامعــة 
القــدس املفتوحــة، أعمــُل يف مجلــس قــروي اجلديــرة عمــًا جزئًيــا يف مجــال تخصصــي، وأســعى إلقامــة مشــروع خــاص لتحســني دخــل األســرة، ورغبــة 

يف حتقيــق ذاتــي باعتمــاد مصــدر دخــل ثابــت . 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

مت اإلعــان عــن فكــرة املشــروع مــن خــال جمعيــة التنميــة الزراعيــة - اإلغاثــة الزراعيــةـ  يف منتصــف العــام  2017م، فســعيت للحصــول علــى منحــة 
املشــروع مــن خــال تعبئــة الطلــب اخلــاص بذلــك وإرســاله إلــى اجلمعيــة، فتــمَّ حتديــد موعــد للمقابلــة الَّتــي وضحــُت أثناءهــا دوافــع احلصــول علــى 
املنحــة واألهــداف املنــوي حتقيقهــا مــن خالــه، مــا دفــع اجلهــة املمولــة ملنحــي املوافقــة املبدئيــة علــى املشــروع، واملشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة 
ة لذلــك، لتقــدمي معلومــات شــاملة عــن كيفيــة تنفيــذ املشــروع بطريقــة علميــة مبنيــة علــى خطــط عمــل وجــدوى اقتصاديــة لــه، وبنــاء علــى ذلــك  املعــدَّ

متــْت املوافقــة النهائيــة علــى تقــدمي املنحــة وتوقيــع االتفاقيــة ببنودهــا وشــروطها. 
وقمــت بتعبئــة الطلــب كمــا يجــب وكان مشــروعي عبــارة عــن تطويــر مشــروعي القائــم املكــون مــن 15 نعجــة حســاف +كبــش،  ليصبــح 30 نعجــة 
عســاف +كبشــن )مبــا مجموعــه 32 راس(، حيــث اننــي قمــت بتعبئــة الطلــب ، وقمــت بأرســاله للقائمــن علــى املشــروع ومــن ثــم قامــو باالتصــال 
بــي مــن اجــل املقابلــة ، وتوجهــت للمقابلــة )حيــث ان جلنــة املقابــات اقتنعــت بتطويــر مشــروعي القائــم(. حيــث انــه مت عمــل دورات يف هــذا املجــال 

مــن عمــل دراســة جــدوى للمشــروع ومت اختيــاري الكــون احــد املســتفيدين مــن املشــروع وقمــت بالتوقيــع علــى االتفاقيــة .

وصف المشروع القائم: 

يشتمل املشروع على ثاثة بركسات تبعد عن املنزل مسافة )150( متًرا، متوفٌر فيها شبكة كهرباء وأخرى للمياه، وهي مصنفة بناء على اآلتي: 
ــا، ثانيــا : بركــس )ملــك خــاص(، يســتغُل لفصــل  اخلــراف عــن أمهاتهــا  ــًرا مربًع أوال: بركــس )ملــك خــاص( لتربيــة األمهــات مبســاحة )70 ( مت
لتســمينها يف حــال فطامهــا، يبعــد عــن البركــس األول مســافة )40م(، وذلــك لتســهيل عمليــة فطــام اخلــراف، مســاحته )40( متــًرا مربًعــا، وارتفاعــه 
ثاثــة )3( أمتــار. ثالثــا : بركــس )مشــترك مــع العائلــة(، مســقوف بألــواح الســكوريت املغلفــن،  يســتغُل لتخزيــن األعــاف )احلبــوب والقــش( يبعــد 

عــن البركــس األول والثانــي مســافة )50( متــًرا .
مــع العلــم أنَّ غرفــة التصنيــع الغذائــي متوفــرة يف املنــزل، بعيــدا عــن امللوثــات الَّتــي تضــر باحلليــب وتفســده، إذ تصنــع فيهــا مشــتقات احلليــب، مثــل: 

األلبــان، واجلــن، والســمن البلــدي، واجلميد.  

نتاج المشروع:  

ــة باآلتــي: ثاثــن )30( نعجــة و كبشــن، إذ يســير املشــروع بطريقــة جيــدة، وبتطــور  ــا علــى )32( رأًســا مــن الغنــم، مفصل يشــتمل املشــروع حالًي
ــا مــن أصــل )45(، بعضهــا تــويف بســبب االجهــاض واألمــراض.   ــاج )30( خروًف ماحــظ، مت إنت

اف  اسم المشروع: مزرعة األمل النموذجية لرتب�ية نعاج عسَّ

 اسم المستفيد: مصطفى حسني حسني جمل

العنوان: بيت سوريك ـ القدس

موقع المشروع : بيت سوريك ـ منطقة الخلة- شارع الرادار
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نبذة عن حياة المستفيد:

جــاح الوطنيــة عــام 2016م، مارســت مهنــة الطــب البيطــري ميدانًيــا كطبيــب   حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس يف الطــب البيطــري يف جامعــة النَّ
متنقــل بــني املــزارع، اكتســبت خبــرة كافيــة يف مجــال تربيــة املواشــي، لــذا ســعيُت لتنفيــذ مشــروع خــاص، يقــدم لــي دخــا شــهرًيا اعتمــد عليــه يف 

حياتــي . 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

توصلــت الــى اإلعــان مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة )االنترنــت(، وذلــك مــن خــال مشــاركة جمعيــة النهضــة الريفيــة اإلعــان علــى صفحتهــا 
الرئيســة، فقدمــُت طلبــا الكترونيــا وآخــر ورقًيــا للحصــول علــى منحــة املشــروع الــذي كنــت أســعى إليــه دوًمــا، وضخــُت أثنــاء املقابلــة الَّتــي دعتنــي 
إليهــا اجلهــة املختصــة دوافــع احلصــول علــى املنحــة واخلبــرة املتوفــرة لــدي يف مجــال تربيــة املواشــي كونــي طبيًبــا بيطرًيــا، فمــْت املوافقــة املبدئيــة، 
للمشــاركة يف الــدورات التدريبيــة اّلتــي حتدثــْت حــول إعــداد اخلطــط، وكيفيــة تنفيــذ اجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع، ليتــمَّ بعــد ذلــك املوافقــة 

النهائيــة علــى املشــروعع، والتوقيــع علــى بنــود االتفاقيــة.  

وصف المشروع القائم:  

متَّ بنــاء بركــس )حظيــرة( للمشــروع، وجتهيــزه بالكامــل مــن خــال األدوات املســتلمة مــن منحــة املشــروع، حيــث اســتملُت الــواح زينكــو ودوامــر حديــد 
ملســاعدتي يف تكملــة بنــاء البركــس، واســتملت معالــف ومشــارب مت وضعهــا يف أماكنهــا املخصصــة يف البركــس، وأعــاف للتغذيــة . 

وبنــاًء علــى مــا ســبق اســتلمُت مــن اجلهــة املمولــة )14( نعجــة وكبًشــا، )11( منهــا بحالــة إعشــار متقــدم، و)3( بحالــة إعشــار مبكــر، للبــدء بتنفيــذ 
ــذي تقــدم بشــكل ماحــظ، فأعطــى نتائــج إيجابيــة، للمتابعــة اجليــدة واخلبــرة املبنيــة مــن امليــدان، ومــن معرفتــي الكافيــة يف مجــال  املشــروع اّل

تخصصــي.

نتاج المشروع : 

ــد  ــد بع ــع املوالي ــب ومشــتقاته، ومــن خــال بي ــة باحلي ــه املتمثل ــك مــن خــال تســويق منتاجات ــدا خــال عــام واحــد، وذل م املشــروع دخــا جي ــدَّ ق
تســمينها.

اف   اسم المشروع: ترب�ية أغنام عسَّ

 اسم المستفيد: محمد علي محمد منصور

العنوان: بدو -القدس

موقع المشروع : بدو
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نبذة عن حياة المستفيدين: 

املســتفدان طالبــان جامعيــاِن، تخرجــا ولــم يحصــا علــى وظيفــة مناســبة، تومــن لهــم مصــدًرا للدخــل يعتمــدان عليــه يف حياتهمــا، متفرغــان للبــدء 
يف مشــروع مناســب لهمــا، ولديهمــا خبــرة كافيــة يف مجــال تربيــة املواشــي. 

مراحل الحصول على منحة المشروع:

ســعينا للحصــول علــى منحــة املشــروع بعــد اإلطــاع علــى أهــداف املشــروع وبنــوده، وذلــك مــن خــال االستفســار عــن ماهيــة اإلعــان الــذي قرأنــاه 
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي املنشــور يف صفحــة اإلغاثــة الزراعيــة، فقدمنــا طلًبــا الكترونًيــا حســب األصــول، ومتــْت مقابلتنــا للتعــرف علــى 
الهــدف األساســي مــن التقــدمي للمنحــة، واخلبــرة املوجــودة لدينــا يف مجــال تنفيــذ املشــاريع بشــكل عــام علــى أســس علميــة، إذ وضحنــا لهــم اإلرادة 
التــي منلكهــا للبــدء باملشــروع، كمــا كشــفنا خبرتنــا يف مجــال تربيــة املواشــي، مــا دفعهــم للموافقــة املبدئيــة علــى تقــدمي املنحــة لنــا، ومتَّ إدراجنــا يف 
قائمــة املشــاركن يف الــدورات التدريبيــة التــي تبحــث يف إعــداد اخلطــط وآليــة تنفيذهــا، واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع، وبنــاء علــى مــا ســبق 

متــْت املوافقــة النهائيــة بتزقيــع االتفاقيــة للشــروع بتنفيــذ فكــرة املشــروع. 

وصف المشروع: 

املوقــع عبــارة عــن بركــس مســاحته )80 م2(، جوانبــه مبنيــة مــن الطــوب، وســقفه مــن ألــواح الســيكوريت، طولــه )16م(، وعرضــه خمســة )5( أمتــار، 
يتميــز بتهويــة جيــدة الشــتماله علــى النوافــذ الكبيــرة مــن اجلهــات األربعــة .

متَّ جتهيــز املوقــع بشــكل مائــم لتربيــة األغنــام، مــن خــال االلتــزام بالنظافــة العامــة، ورش املــكان باملبيــدات احلشــرية واألدويــة لقتــل الطفيليــات 
والبراغيــث، وقايــة للمواشــي مــن االصابــة باألمــراض التــي حُتــدُّ مــن تطــور املشــروع ودميومتــه. 

ــاف عددهــا)28( نعجــة، وكبشــان، ولــم تــزود اجلهــة املانحــة املســتفيدين معالــف ومشــارب لتوفرهــا مســبًقا  وبنــاء علــى ذلــك متَّ اســتام أغنــام عسَّ
لديهــم، كمــا متَّ اســتام أعــاف للتغذيــة وقــش بأنواعــه، للشــروع بتنفيــذ املشــروع والســير بــه نحــو التطــور واالســتمرارية. 

نتاج المشروع: 

ســار املشــروع بشــكل جيــد، فــكان إنتاجــه مرضًيــا نوًعــا مــا، إذ يشــتمل املشــروع حالًيــا علــى )14( رأًســا مــن األغنــام املعاشــير، أجنبــْت )17( مولــوًدا، 
نفــق منهــا مولــودان، فكانــت الفائــدة معتمــدة علــى )15( مــن املواليــد، لكــنَّ املشــروع لــم ينتــج حليًبــا إال القليــل؛ بســبب األمصــال واملضــادات احليويــة 
ع مرحلــة احلمــل التاليــة، فحالًيــا منلــك )14( رأًســا مــن الغنــم معاشــير يف فتــرة متقدمــة مــن  التــي أخذتهــا األغنــام ملرضهــا،إال أنَّ هــذا األمــر ســرَّ

احلمل. 

اف  اسم المشروع: مزرعة أبناء البلد لرتب�ية أغنام عسَّ

 اسم المستفيد: مجد كامل الجمل ونهاية محمود جمل 

العنوان: بيت سوريك ـ القدس

موقع المشروع : بيت سوريك ـ شارع الخلة
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اف   اسم المشروع: مزرعة لرتب�ية أغنام عسَّ

 اسم المستفيد: عبد الرحمن يعقوب محمد شماسنة

العنوان: البرة ـ رام اهلل

موقع المشروع : البرة ـ قرب ملعب ماجد أسعد

نبذة عن حياة المستفيد:

يبلــُغ عبــد الرحمــن شماســنة مــن العمــر 26 ســنة، مــن ســكان قريــة قطنــة، أنهــى دراســته اجلامعيــة عــام 2015م، حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس 
تخصــص إدارة يف جامعــة القــدس املفتوحــة، يتميــز بالطمــوح والقــدرة علــى العمــل املتواصــل، ســعًيا لتحقيــق الــذات واألهــداف املنشــودة.  

أعمــل يف املجــاالت املهنيــة مثــل: الكهربــاء والديكــور ومســاعدة األهــل يف تربيــة الدواجــن الاحــم، وإنتــاج الصــوص البلــدي والفــرِّ بواســطة فقاصــة 
بيــض، كمــا أمتلــك هوايــة يف تربيــة الســمك الكوبــي. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ــر الشــبكة  ــا الرســمي عب ــة بواســطة موقعه ــة الزراعي م لإلغاث ــة للشــباب،تقدَّ ــة فكــرة املشــروع مــن خــال طــرح أفــكار ملشــاريع ريادي ــت بداي كان
ــاف؛ خلبرتــي الكافيــة يف  العنكبوتيــة )االنترنــت(، فيتــمُّ مناقشــتها والبحــث يف أهدافهــا ونتائجهــا، مــا دفعنــي الختيــار مشــروع تربيــة أغنــام عسَّ
املجــال، فتمــْت املوافقــة املبدئيــة علــى املشــروع، للمشــاركة يف الــدورات التدريبيــة املنفــذة مــن اجلهــة املمولــة؛ لكســب اخلبــرة يف مجــال إعــداد 

ــى أســس علميــة صحيحــة. ــة للمشــروع، للبــدء بالتنفيــذ عل خطــط العمــل، واجلــدوى االقتصادي
وبنــاء علــى مــا ســبق متــْت املوافقــة النهائيــة علــى منحــة املشــروع، للتوقيــع علــى االتفاقيــة ببنودهــا وشــروطها، بعــد الكشــف عــن موقــع املشــروع 

الــذي متيــز بالتهويــة املائمــة، والنظافــة الشــاملة للمــكان.   

وصف المشروع القائم: 

يشــتمل املشــروع علــى بنايــة قدميــة بحالــة جيــدة، متَّ اســتغالها لتنفيــذ املشــروع، بعــد ترميمهــا وتنظيفهــا بشــكل كامــل، مســاحتها )72م2(، 
وارتفاعهــا ثاثــة أمتــار، مقســمة إلــى أربعــة أقســام، جميعهــا متتــاز بالتهويــة املائمــة لوجــود النوافــذ فيهــا )1×1(، كمــا يشــتمل علــى مســاحات 
ــة .   ــاه وعــدم انقطاعهــا يف احلــاالت الطارئ ــاه األمطــار، مــا يســاعد بتوفــر املي ــع مي ــه يتوفــر للمشــروع بئــر جتمي ــم أنَّ ــة واســعة، مــع العل خارجي
وبنــاء علــى التجهيــزات الســابقة، مت تســليم املســتفيد )15( نعجــة، وكبًشــا، ومعالــف ومشــارب وأعــاف، للبــدء بتنفيــذ املشــروع، بيــَد أن القطيــع 
املســتلم واجهــة بعــض الصعوبــات حلظــة التســليم، مثــل اإلجهــاض ونفــوق املواليــد اجلــدد؛ لتغيــر املنــاخ العــام عليهــا، مــا دفــع املســتفيد إلــى بيعهــا 
واســتبدالها بقطيــع آخــر، تعامــل معــه بخبرتــه املكتســبة مــن العائلــة، وذلــك بدمــج القطيــع اجلديــد مــع أغنــام االهــل، مــا ســاعد علــى دميومتــه 

وجناحــه. 

نتاج المشروع: 

أنتــج املشــروع ســبعة خــراف بيعــت بســعر 750دينــار، بيــد أنَّ مصروفــات املــأكل واملشــرب واألدويــة وغيرهــا مــن أمــور تابعــة جعلــت املشــروع يف 
تطــور بســيط، ال يرقــى للفائــدة املطلوبــة منــه، أســعى حاليــا إلــى تطويــر املشــروع مــن خــال متابعتــه املســتمرة، والعنايــة بــه بشــكل دائــم مــن خــال 

استشــارة الطبيــب وزياراتــه الدوريــة للمزرعــة. 
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اف  اسم المشروع: ترب�ية أغنام عسَّ

 اسم المستفيد: خليل محمود خميس جه الني

العنوان: عناتا ـ القدس

موقع المشروع : عناتا ـ حي البحرة ـ جانب مزرعة ياسر للدجاج البّياض

نبذة عن حياة المستفيد:

ــم نفســه مــن خــال العمــل أثنــاء مرحلــة الدراســة براتــب قليــل ال يرقــى للحــد األدنــى لألجــور،  املســتفيد حاصــل علــى شــهادة جامعيــة، عصامــي علَّ
مــا أجبــره علــى التفكيــر مبشــروع يوفــر لــه دخــا شــهرًيا معينــا ولــو كان قليــًا. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

كانــت بدايــات التقــدم للحصــول علــى منحــة املشــروع بعــد قــراءة اإلعــان املنشــور يف الصحــف، واملواقــع االلكترونيــة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
الــذي أعلنــت عنــه اإلغاثــة الزراعيــة، فتابعــُت املوضــوع باهتمــام، مــا دفعنــي إلــى تقــدمي األوراق الازمــة وتعبئــة الطلــب الكترونًيــا، وبعثــه إلــى اجلهــة 
املمولــة، ليتــمَّ بعــد ذلــك حتديــد موعــد للمقابلــة التــي وضحــُت أثناءهــا أســباب التقــدم للمنحــة، والدوافــع التــي جعلتنــي أتقــدُم بطلــب للحصــول عليهــا، 
ــاف للبــدء بتنفيــذه، ويف نهايــة  كمــا وضحــُت خبرتــي الكافيــة يف مجــال تربيــة املواشــي، وهــو الســبب الرئيــس مــن اختيــار مشــروع تربيــة أغنــام عسَّ
املقابلــة متــْت املوافقــة املبدئيــة علــى منحــة املشــروع، للمشــاركة بالــدورات التدريبيــة املمهــدة لتنفيــذ املشــروع علــى أســس علميــة صحيحــة، لتقــدمي 

خطــة عمــل واضحــة البنــود، وجــدوى اقتصاديــة، وبعــد االطــاع علــى موقــع املشــروع وماءمتــه للتنفيــذ، متــْت املوافقــة النهائيــة عليــه.  

وصف المشروع القائم: 

مت جتهيــز مبنــى املشــروع مــن خــال بنائــه وســقفه بألــواح الزينكــو، وتقســيمه إلــى ســاحات داخليــة وخارجيــة، والعمــل علــى تنظيفــه ورشــه باألدويــة 
الازمــة وتهويتــه وقايــة للمواشــي مــن األمــراض، كمــا متَّ توفيــر املشــارب واملعالــف اّلتــي ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة فيهــا ووضعهــا يف أماكنهــا 
ــك تســليم املواشــي، إذ اســتلم  ــد ذل ــمَّ بع ــش، ليت ــة وق ــواع مختلف ــر األعــاف بأن ــة بتوفي ــة الزراعي ــا ســاهمت اإلغاث ــن، كم املخصصــة بشــكل آم

املســتفيد )15( نعجــة وكبًشــا، ليبــدأ مشــروعه اّلــذي تطــور وأصبــح ناجًحــا، وذلــك بزيــادة أعــداد املواشــي، وزيــادة نتــاج املشــروع:  
بدايــة املشــروع كانــت كميــة االنتــاج مــن احلليــب ومشــتقاته متفاوتــه؛ لعــدم انتظــام ميــاد األغنــام، لكــنَّ اخلبــرة الَّتــي ميتلكهــا املســتفيد ملتابعــة 
املواليــد وأمهاتهــا جعــل املشــروع أكثــر جناًحــا، وأفضــل إنتاًجــا، حتَّــى أصبــَح املشــروع يف الوقــت احلالــي يشــتمُل علــى اثنــن وعشــرين )22( رأًســا 

مــن األغنــام، جميعهــا بصحــة جيــدة، مــا يعطــي مؤشــًرا حقيقًيــا علــى جنــاح املشــروع وتطــوره خــال عــام واحــد. 
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 اسم المشروع: ترب�ية مواشي حلوب

 اسم المستفيد: إيمان ياسني فضل ريان

العنوان: بيت دقوـ القدس 

موقع المشروع : بيت دقوـ القدس 

نبذة عن حياة المستفيد: 

حصلــت املســتفيدة علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص خدمــة اجتماعيــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة عــام 2011م، لــْم حتصــل علــى وظيفــة يف مجــال 
تخصصهــا بعــد تخرجهــا علــى الرغــم مــن اهتمامهــا وســعيها الدائــم لذلــك، مــا دفعهــا للبحــث عــن آليــة عمــل أخــرى تعتمــد عليهــا يف حياتهــا، إذ 

اســتطاعت التخلــص مــن عنــاء البحــث عــن وظيفــة بعــد حصولهــا علــى منحــة مشــروع تربيــة األغنــام.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

تقــول املســتفيدة: نعلــُم جيــًدا عنــاء البحــث عــن وظيفــة، ورغبتنــا الشــغوفة للحصــول عليهــا العتمــاد دخــل كــرمي يؤمــن متطلبــات احليــاة، ليــس 
غريًبــا أْن أهتــمَّ مبنحــٍة لتنفيــذ مشــروع خــاص يف ظــلِّ الظــروف الراهنــة، بعــَد ســماعي عــن املنــح املقدمــة للشــباب املقدســين عــن طريــق اإلغاثــة  
الزراعيــة ومؤسســة التعــاون والصنــدوق العربــي لإلمنــاء، قدمــُت أوراقــي بعــد تعبئــة النمــوذج اخلــاص باملنحــة وحتديــد نــوع املشــروع الــذي يهتــُم 

بتربيــة األغنــام مِلــا أمتلكــه مــن خبــرة يف هــذا املجــال. 
 وبنــاء علــى مــا ســبق مت اســتدعائي للمقابلــة التــي أظهــرُت أثناَءهــا شــخصيتي وهــديف مــن حصولــي علــى املشــروع، مــا دفعهــم للموافقــة املبدئيــة 
علــى منحــي فرصــة لتنفيــذ املشــروع الــذي أحلــم بــه، بعــد املشــاركة يف الــدورات التدريبيــة املختصــة بعمــل اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة، وآليــة 
التعامــل مــع احليوانــات للحفــاظ علــى ســامتها، وتطــور مشــروعها علــى أســس علميــة صحيحــة، إذ ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة يف تطويــر خبراتنــا 
ومعرفتنــا املتواضعــة بتقــدمي معلومــات عــن إدارة املشــاريع والتســويق لهــا، وآليــة اإلعــان عــن املنتــج وحتســينه، وكيفيــة بنــاء مزرعــة وفــق املقاييــس 

العلميــة املفضلــة، وبعــد الزيــارات امليدانيــة للمشــروع متــْت املوافقــة النهائيــة والتوقيــع علــى االتفاقيــة ببنودهــا للبــدء بالتنفيــذ. 

وصف المشروع القائم: 

يشــتمل املشــروع علــى بركــس متوســط املســاحة )70م2( داخلــي، وســاحات خارجيــة مائمــة لتنفيــذ املشــروع،  متتــاز بالنظافــة والتهويــة املناســبة، 
مــزود باملشــربن و أربعــة معالــف ســاهمْت اإلغاثــة الزراعيــة بتوفيرهــا، ليتــمَّ بعــد ذلــك تســليم أربــع عشــرة )14( نعجــة وكبًشــا، وحابــة وتغذيــة 

مناســبة تكفــي ثاثــة أشــهر، وتقــع املزرعــة غــرَب القريــة علــى أرض ملــك، تتوافــر فيهــا امليــاه والكهربــاء، وتصــل اليهــا الطريــق بســهولة .
وعلــى الرغــم مــن املســاهمة التــي قدمتهــا اإلغاثــة الزراعيــة، ســعت املســتفيدة إلــى اســتغال األرض احمليطــة بهــا يف زراعــة احملاصيــل ســعًيا لتخفيــض 
تكاليــف األعــاف والقــش، وذلــك ملاءمــة الطبيعــة ومناخهــا ملثــل هــذه املزروعــات الشــتوية، تقــول املســتفيدة: “ تقــع قريــة بيــت دقــو شــمال غــرب مدينــة 
القــدس، وترتفــع عــن ســطح البحــر ســبعمائة متــر تقريًبــا، ومتتــاز بجوهــا اللطيــف صيًفــا والبــرودة املتوســطة شــتاًء، ومتتــاز بتربيــة األغنــام واألبقــار 

لوفــرة األعشــاب يف أرضهــا، وســهولة زراعــة األرض شــعيًرا وبيكــة وغيرهــا، مــا يخفــف علــى املــزارع عــبء شــراء األعــاف للحيوانــات” .

نتاج المشروع:   

حاليــاً يوجــد يف املزرعــة أربعــة عشــر نعجــة وكبًشــا، معظــم األغنــام يف فتــرة اإلعشــار، ويوجــد نعجتــان أســتفيد منهمــا يف إنتــاج احلليــب وتصنيعــه 
لبنــة )الكــرات املغمســة يف زيــت الزيتــون( واجلبنــة البيضــاء.

أســعى حالًيــا الــى تطويــر مزرعتــي، وإضافــة التعديــات الازمــة لهــا، لزيــادة األغنــام كًمــا ونوعــا، حيــث يشــتمل املشــروع علــى  قســم للتربيــة وآخــر للتســمن، 
كمــا أســعى لتطويــر خبرتــي ومهارتــي يف التعامــل مــع األغنــام، وتطويــر املشــروع  مــن مشــروع شــخصي الــى مشــروع جماعــي يســاهم يف توظيــف عــدد مــن 

الشــباب الذيــن عانــوا مثلــي أثنــاء البحــث عــن وظيفــة عمــل، وأطمــح أْن يكــون اســم مزرعتــي معروًفــا مبنتجاتــه يف األســواق الفلســطينية كافــة.
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نبذه عن حياة المستفيد:

حاصلــة علــى درجــة الدبلــوم يف التربيــة الرياضيــة يف كليــة فلســطني التقنيــة، متزوجــة وأم لطفلــني، مــن ســكان بلــدة بيرنبــاال، ســعيت للحصــول 
علــى وظيفــة عمــل يف مجــال تخصصــي مــن خــال تقــدمي أوراقــي للمؤسســات التربيويــة والنــوادي الشــبابية، لكــنَّ األمــر صعًبــا، ولــم يتــْح لــي فرصــة 
احلصــول علــى وظيفــة يف مجــال تخصصــي، ملســاعدة زوجــي يف توفيــر املتطلبــات األساســية للبيــت، فســعيُت للحصــول علــى فرصــة عمــل مغايــرة 

تكــون ذاتيــة بعيــدا عــن املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة. 

مراحل الحصول على منحة المشروع:

كانــت بديــات احلصــول علــى منحــة املشــروع مــن خــال قــراءة إعــان خــاص باإلغاثــة الزراعيــة، فعرضــُت الفكــرة علــى زوجــي للبحــث فيهــا وتقصــي 
صحــة املعلومــات، وآليــة التقــدمي للحصــول عليهــا، فقدمــُت طلًبــا الكترونًيــا للحصــول علــى املنحــة التــي كان هدفهــا األســمى تعزيــز صمــود الشــباب 
القمدســي العاطلــن عــن العمــل، حيــث قامــوا باســتدعائي إلــى اجلمعيــة ملقابلتــي واالستفســار عــن املشــروع املختــار، ومــدى اســتعدادي لتنفيــذه 
ــة  ــى فكــرة املشــروع، للمشــاركة يف الــدورات التدريبي ــة عل ــة النحــل، مــا دفعهــم للموافقــة املبدئي ــرة املمتلكــة يف مجــال تربي بنجــاح، وكشــف اخلب
املعــدة، لتقــدمي معلومــات عــن آليــة بنــاء املشــروع وعمــل خطــط علميــة مدروســة لــه، وتنفيــذ جــدوى اقتصاديــة للســير باملشــروع علــى أســس علميــة 

تضمــن جناحــه وتقدمــه.   
متَّ إعــداد اجلــدوى االقتصاديــة باملواصفــات العلميــة املطلوبــة، وإرســالها إلــى اجلمعيــة، ليتــمَّ بعــد ذلــك املوافقــة النهائيــة علــى املشــروع وتوقيــع 

االتفاقيــة ببنودهــا وشــروطها املتفــق عليهــا، ســعًيا للبــدء بتنفيــذ املشــروع.

وصف المشروع القائم: 

مت اختيــار موقــع املشــروع بأهميــة بالغــة، إذ وضعــت خايــا النحــل الثاثــن )30( والصنــادق وكل املســتلزمات الَّتــي ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة 
بتوفيرهــا يف محطــة غــاز مهجــورة لقربهــا مــن جــدار الفصــل العنصــري، مــا وفــر الظــلَّ بشــكل دائــم للنحــل، وهــو أمــر إيجابــي لدميومتــه وجناحــه 
فتــرة الصيــف، كــون املنطقــة تتصــف بكثــرة الغطــاء النباتــي وتنــوع األزهــار فيــه، وبفضــل اخلبــرة املكتســبة مــن الــدورات التدريبيــة وامليــدان العملــي، 

اســتطعُت أن أحقــق جناًحــا باهــًرا مــن املشــروع، وأســعى لتطويــره باســتمرار مبتابعتــه الدائمــة وتلبيــة احتياجــات النحــل صيًفــا وشــتاًء. 

نتاج المشروع )مشروعي طري�ق نجاحي في الحياة( : 

بعــد أْن حققــُت نتائــج مميــزة مــن خــال اإلنتــاج العــام وتســويق املنتاجــات مــن العســل الصــايف وأقــراص الشــمع، أطمــُح إلــى تطويــر املشــروع ليكــون 
ــة، فقــد  ــاح عالي ــق أرب ــه ودوره يف حتقي ــى مشــروع النَّحــل لقــب الذهــب املنســي واملفقــود ألهميت ــق عل ــاج،إذ أطل ــًزا باحلجــم واإلنت مشــروًعا ممي

متكنــُت اقتصاديــا واجتماعيــا، وازدادْت خبرتــي يف املجــال، وســاهم املشــروع يف رفــع مســتوى الدخــل الشــهري ألســرتي  .

 اسم المشروع: ترب�ية خاليا الَّنحل

 اسم المستفيد: سوزان حسني عبد الفتاح كرجه

العنوان: برنباال ـ القدس

موقع المشروع : برنباالـ الشارع العام داخل أراضي المحطة ـ
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نبذة عن حياة المستفيد: 

حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص إدارة أعمــال عــام 2015م، كنزوجــة وأم لطفلــة، لــم أحصــْل علــى فرصــة توظيــف يف مجــال تخصصــي، 
ــذي يعمــل عمــًا مؤقًتــا لقلــة الوظائــف، وضعــف املشــاريع اخلاصــة اّلتــي تتبناهــا املؤسســات  فبحثــُت عــن بديــل لذلــك رغبــًة مبســاعدة زوجــي الَّ

اخلاصــة، وصعوبــة احليــاة يف وقتنــا احلاضــر.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ــا  علمــُت بإعــان املنحــة اخلــاص باإلغاثــة الزراعيــة مــن خــال موقــع التواصــل اجلتماعــي )الفيســبوك(، طرحــُت الفكــرة علــى زوجــي، وخرجن
باتفــاق مشــترك بالتقــدم للحصــول علــى منحــة مشــروع تربيــة النَّحــل، متــْت تعبئــة االســتمارة اخلاصــة باملشــروع وإرســالها للجهــة املختصــة، ومتَّ 
حتديــد موعــد للمقابلــة التــي بينــُت أثناَءهــا الهــدف مــن املشــروع وآليــة تنفيــذه، وطموحــي للمشــاركة يف الــدورات التدريبــة لكســب اخلبــرة العلميــة 
لتنفيــذ املشــروع علــى أســس علميــة صحيحــة، فتمــْت املوافقــة املبدئيــة علــى فكــرة املشــروع، واملشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة، لعمــل خطــط علميــة 
عــن املشــروع املســتقبلي، وتنفيــذ جــدوى اقتصاديــة لــه، لتتــمَّ بعــد ذلــك املوافقــة النهائيــة والتوقيــع علــى االتفاقيــة للشــروع بتنفيــذ الفكــرة، وجعلهــا 

حيــز الوجــود. 

وصف المشروع القائم:

متَّ اختيــار مــكان مناســب مــن حيــث البيئــة لتربيــة النَّحــل، إذ يتصــف املــكان بكثــرة الغطــاء النباتــي، وتعــدد أصنــاف األزهــار املتوفــرة يف املــكان، مــا 
يســاعد علــى جنــاح املشــروع واســتقراره، وحضــَر بعــد ذلــك جلنــة ملتابعــة املشــروع والكشــف عــن ماءمــة البيئــة لــه، ليتــمَّ بعــد ذلــك تســليم خايــا 
النحــل، والصناديــق اخلاصــة بهــا، واملغذيــات ومصفايــة، وهــو مــا ســاهمت بــه اإلغاثــة الزراعيــة كمرحلــة أولــى مــن مراحــل التنفيــذ، ليتــَم بعــد ذلــك 
متابعتــه مــن املســتفيدة وتطويــره بنــاء علــى اخلبــرة املكتســبة مــن اللقــاءات التدريبيــة واخلبــرة امليدانيــة أثنــاء املتابعــة، إذ شــهَد املشــروع تقدًمــا 

وجناًحــا ماحًظــا، كانــت ثمــاره ظاهــرة مــن خــال االنتــاج اجليــد.

نتاج المشروع:   

بدأ املشروع باإلنتاج يف شهر حزيران) 7 (، إذ متَّ إنتاج ستن )60( كيلو من العسل الصايف، متَّ تسويقها بسعر مائة شيقل للكيلو الواحد .
التفصيل الرقمي: 60×100= 6000 شيقل من القطفة األولى.

وأســعى إلــى تطويــره ليكــو َن مشــروًعا ايجابيــا مــن حيــث االنتــاج، كمــا أســعى إلــى زيــادة التســويق مــن خــال التشــبيك مــع احملــات التجاريــة 
ــة.  واملؤسســات املختلف

 اسم المشروع: المنحل )ترب�ية النَّحل(

 اسم المستفيد: سوسن هشام محمود جمهور

العنوان: بيت عنان ـ القدس 

موقع المشروع : بيت عنان - طري�ق العني 
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نبذة عن حياة المستفيد: 

أمتمــت تعليمــي اجلامعــي يف جامعــة بوليتكنــك فلســطني عــام ٢٠١٦م، وبعــد تخرجــي واجهــُت مشــكلة حقيقيــة بســبب تفشــي البطالــة يف الســوق 
وقلــة الوظائــف الشــاغرة، فقــررُت حتقيــق ذاتــي ببنــاء مشــروع خــاص أعتمــد عليــه يف توفيــر فرصــة عمــل وخــل شــهري محــدد منــه.  

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

وصلنــي معلومــات مــن صديــق قــد حصــل علــى منحــة مشــروع مماثــل لــه ســابًقا، فشــجعني للســعي يف احلصــول علــى منحــة مشــروع أفضــل العمــل 
فيــه خلبرتــي الكافيــة يف مجالــه، لــذا قمــت بتعبــة النمــوذج اخلــاص باملنحــة، وإرســالها إلــى اجلهــة املختصــة، لتتــمَّ املقابلــة واملوافقــة املبدئيــة علــى 
منحــة املشــروع، واملشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة التــي تبحــث يف مجــال كيفيــة إعــداد اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع، فخرجــُت بعــد 
الورشــة بدراســة جــدوى للمشــروع مــع اللــوازم واملعــدات املطلوبــة لنجــاح اســتمرارية املشــروع وتقدميهــا للمانحــن للحصــول علــى املوافقــة النهائيــة 

والتوقيــع علــى االتفاقيــة. 

وصف المشروع القائم: 

يتضمــن املشــروع القائــم علــى أربعــن )40( خليــة نحــل، ســاهمت بهــا اإلغاثــة الزراعيــة، باإلضافــة للمعــدات الازمــة مــن لبــاس وداخــون وصناديــق 
وغيرهــا مــن األمــور التــي نســتخدمها يف تطويــر املشــروع بعــد التوقيــع علــى اتفاقيــة، وحتديــد مــكان املشــروع الواقــع قــرب جــدار الفصــل 
العنصــري، وهــو مــكان جيــد لكثــرة الغطــاء النباتــي املتواجــد يف املــكان، وتعــدد أصنــاف األزهــار التــي جتعــل املشــروع يف تطــور وجنــاح واســتقرار.

 جتــري متابعــة املشــروع بشــكل دائــم لتوفيــر احتياجــات النَّحــل، وقيــاس مــدى ماءمــة الصناديــق خلايــا النَّحــل الَّتــي تشــهد تطــوًرا ماحًظــا، 
وتغذيتهــا بشــكل مائــم إن احتــاج األمــر وخاصــة يف فصــل الشــتاء، وتقــدمي العــاج املناســب لهــا وقايــة لهــا مــن األمــراض التــي تفتــك بوجودهــا. 

نتاج المشروع: 

أنتج املشروع مائة وخمسن )150( كيلو من العسل، متَّ تسويقها يف األسواق الفلسطينية، فبيع الكيلو الواحد منه بسعر 100 شيقل.
التفصيل الرقمي: 150×100= 15000 شيقل إنتاج كلي 

أســعى حالًيــا لتطويــر اخلايــا وزيادتهــا بتقســيمها أكثــر، ووقايتهــا مــن األمــراض رغبــة بزيــادة االنتــاج لتســويقه مــن خــال التشــبيك بــن املؤسســات 
املعنيــة بالعســل، واألســواق الفلســطينية، تلبيــة لتوفــر الصنــف بجــودة عاليــة للمســتهلكن. 

 اسم المشروع: ترب�ية خاليا الَّنحل

 اسم المستفيد: محمد جاسر جرب

العنوان: رافات - القدس

موقع المشروع : رافات - القدس
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2019-2017

 اسم المشروع: منحل الجدروي 

 اسم المستفيد: حمزة شاهر عارف شحادة

العنوان: الجديرة 

موقع المشروع : الجديرة 

نبذة عن حياة المستفيد:

حاصــل املســتفيد علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص محاســبة يف جامعــة القــدس املفتوحــة عــام 2016م, عمــل يف مجــال البنــاء لعــدم متكنــه مــن 
احلصــول علــى وظيفــة يف مجــال دراســته، ســعى لتنفيــذ مشــروع خــاص بــه، إليجــاد فرصــة عمــل دائمــة ودخــل شــهري محــدد قــدر اإلمــكان.  

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

يقــول املســتفيد: »علمــُت بفكــرة املشــروع مــن أحــد أقاربــي, أقنعــُت ذاتــي بفرصــة إثبــات نفســي والتحــدي  للحصــول علــى مشــروع أبــدأ بــه، مــا 
ــة  ــة النمــوذج اخلــاص باملنحــة، وأرســلتها للجه ــا بتعبئ ــا الكترونًي ــي, قدمــُت طلًب ــه يف حيات يوفــر فرصــة عمــل ودخــل شــهري خــاص أعتمــد علي
احملتصــة عبــر بريدهــا االلكترونــي، متَّ التواصــل معــي إلجــراء مقابلــة وتقــدمي األوراق الثبوتيــة، وعــرض فكــرة املشــروع والتعــرف علــى املتقــدم لــه، 
شــاركُت باللقــاءات التدريبيــة بعــد املوافقــة املبدئيــة علــى املنحــة، لتقــدمي دراســة جــدوى اقتصاديــة مفصلــة للمشــروع، وبنــاًء علــى ذلــك مت تقيــم كل 

املتقدمــن للمشــروع مــن خــال األوراق الثبوتيــة، والدراســات املاليــة, ليتــمَّ توقيــع اإلتفاقيــة ببنودهــا التفصيليــة، للشــروع بالتنفيــذ. 

وصف المشروع القائم: 

مت حتضيــر أرض املشــروع قبــل اســتام املنحــة، لضمــان وضــع خايــا النحــل بشــكل آمــن, إذ اســتلم املســتفيد املنحــة املمولــة مــن الصنــدوق العربــي 
لإلمنــاء ووكالــة معــا مبتابعــة اإلغاثــة الزراعيــة، وهــو عبــارة  عــن منحــل أتابعــه بعنايــة مســتمرة، مــن خــال  الكشــف الــدوري للخايــا وتقــدمي 

العاجــات الازمــة لهــا، ســعًيا لتطويــره ودميومتــه علــى أســس علميــة صحيحــة.
أقــوُم بتقســيم خايــا املنحــل لتطويــره، وذلــك بتقويــة الّنحــل وتكاثــره داخــل الصنــدوق، ليصبــح الصنــدوق مكوًنــا مــن طابقــن األول للتكاثــر 
واســتدامة النحــل، والثانــي جلمــع الرحيــق و حتويلــه إلــى عســل، الــذي يُقطــُف مــن خــال اســتغال براويــز العســل وفرزهــا بالفــرازة، وتصفيتــه 
وتعبئتــه وإعــداده للبيــع، ويتــمُّ إنتــاج بعــض ملــكات النحــل وغذائهــا خــال فتــرة القطــف، بعــد ذلــك ميكــن نقــل املنحــل أو جــزء منــه إلــى منطقــة 

ــاج.  ــا يف اإلنت ــى رحيــق األزهــار مــن محاصيــل الزعتــر وشــجر الســدر يف أريحــا، مــا يكيســب النَّحــال اســًما وتنوًع حتتــوي عل
              

نتاج المشروع: 

تنتــج اخلليــه الســليمة مــا بــن ســبعة إلــى عشــر)10-7( كيلــو غــرام مــن العســل أثنــاء قطفــة الربيــع، فاإلنتــاج الكلــي للمشــروع مــن القطفــة ذاتهــا 
قرابــة املائــة و ســبعن )170( كيلــو غــرام مــن العســل، يتــم بيــع الكيلــو منــه بســعر مائــة شــيقل، بعــد تغليفــه و تعبئتــه بشــكل آمــن، الدخــل الكلــي مــن 

قطفــة الربيــع هــو أربعــة عشــرالف )14000( شــيقل.
وللمحافظــة علــى كميــة االنتــاج يف القطفــة الثانيــة يُنقــُل املنحــل إلــى أماكــن أخــرى يتوفــر فيهــا تنــوع يف األزهــار فيمكــن إرســال اخلايــا إلــى أريحــا 
إلنتــاج عســل الســدر، وهــو مــن أجــود أنــواع العســل وأفضلهــا ســعًرا فمثــا يف حــال نقــل عشــرين خليــة تنتــج كلُّ خليــة علــى األقــل ثاثــة كليــو غــرام 
لــكلِّ خليــة  بســعر بيــع مئتــي شــيقل للكيلــو الواحــدة، يخصــم منهــا مصاريــف النقــل والتعبئــة، فأحصــل علــى دخــل عشــرة آالف )10000( شــيقل، 
كمــا ميكــن إنتــاج امللــكات وغذائهــا للتكاثــر مــن عــدد اخلايــا وتنــوع إنتــاج املنحــل، وإنتــاج حبــوب اللقــاح و تخزينهــا للبيــع أو اســتخدامها يف فتــرات 

اجلفــاف والبــرد، للمحافــظ علــى قــوة املنحــل ومقاومتــه  لألمــراض.
يشــتمل املشــروع حالًيــا علــى ثاثــن صندوًقــا نحــًا، وفــرازة، وســتة إطــارات، وخمســة صناديــق فارغــة  للقســمة و تكبيــر املنحــل، وأربعمئــة إطــار 
أســاس، وزي كامــل، وعتلــة و فرشــتان و شــمع أســاس. ويتــم يف الوقــت احلالــي  تقويــة عشــرين خليــة و متابعتهــا بشــكل دائــم، لتتمكــن مــن دخــول 

العــام القــادم بقــوة وإنتــاج أكبــر مــن العســل بجــودة عاليــة. 
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نبذة عن حياة المستفيد: 

حاصــل املســتفيد علــى درجــة البكالوريــوس يف العلــوم الزراعيــة تخصــص إنتــاج نباتــي ووقايــة يف جامعــة اخلليــل، متــزوج وأب ألربعــة أبنــاء، موظــف 
علــى بنــد املياومــة يف وزارة الزراعــة الفلســطينية، إذ يعتمــد علــى هــذه الوظيفــة لتوفيــر الدخــل الشــهري لألســرة. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

بعــد اإلعــان عــن توفــر منــح مشــاريع لدعــم صمــود الشــباب املقدســين، وتوفيــر فــرص عمــل للشــباب الرياديــن يف محافظــة القــدس، قمــت بتعبئــة طلــب 
للحصــول علــى منحــة للقيــام مبشــروع خــاص، متَّ اســتدعائي للمقابلــة التــي وضحــت مــن خالهــا فكــرة مشــروعي املفضــل، وأســباب اختيــاره، واخلبــرة 
املمتلكــة إلدارتــه حــال تنفيــذه، مــا ســاهم بإعطائــي فرصــة للمشــاركة يف الــدورات التدريبــة املعــدة لتنفيــذ املشــاريع، للحديــث عــن أهميــة املشــروع وكيفيــة 

إدارتــه بطريقــة علميــة قائمــة علــى خطــط عمــل واضحــة املعالــم، وتنفيــذ جــدوى اقتصاديــة للقيــام باملشــروع علــى أســس علميــة صحيحــة.
بعــد االنتهــاء مــن اللقــاءات التدريبيــة، وتقــدمي خطــط العمــل املنجــزة واجلــدوى االقتصاديــة للجهــة املتابعــة واملنفــدة للــدورات، متَّ املوافقــة النهائيــة 

علــى املنحــة، والتوقيــع علــى االتفاقيــة ببنودهــا املفصلــة. 

وصف المشروع القائم: 

مت اختيــار أرض املشــروع بعنايــة فائقــة، وهــي أرض جبليــة تتضمــن مراعــي جيــدة مــن حيــث الغطــاء النباتــي، ووفــرة األزهــار املختلفــة، مــا يزيــد 
رحيقهــا الــذي يعــد الغــذاء الرئيــس للنحــل، كمــا ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة بتوفيــر جميــع مســتلزمات املشــروع مــن صناديــق وتقســيمات وتغذيــة 

احتياطيــة؛ للبــدء باملشــروع بشــكل إيجابــي حلظــة التســليم. 

نتاج المشروع: 

ال يوجــد إنتــاج مــن املشــروع حالًيــا؛ ألنَّ املســتفيد اســتلم املشــروع املشــتمل علــى خايــا النَّحــل وتوابعهــا هــذا املوســم، لــذا مــن املتوقــع إنتــاج العســل 
والطــرود والغــذاء امللكــي هــذا املوســم بوفــرة، خلصوبــة املنطقــة املختــارة لتنفيــذ املشــروع.

 اسم المشروع: منحل جبال القدس

 اسم المستفيد: حسام ربحي داود حوشية

العنوان: قطنة ـ ضواحي القدس

موقع المشروع : قطنة ـ جانب سوبر ماركت تسنيم
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2019-2017

 اسم المشروع: ترب�ية دجاج بياض

 اسم المستفيد: محمد نبيل ابراهيم الجمل

العنوان: بيت سوريك /ضواحي القدس

موقع المشروع : بيت سوريك /ضواحي القدس 

نبذة عن حياة المستفيد: 

املســتفيد حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس يف اإلدارة الصحيــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة عــام  2016م ، أعــزب ولــم يحصــْل علــى فرصــة عمــل يف 
مجــال تخصصــه يف ظــل  الظــروف املعيشــية واالقتصاديــة  التــي منــر بهــا، كغيــره مــن آالف العاطلــني عــن العمــل الذيــن لــم يتــح فرصــة احلصــول 

علــى وظيفــة مناســبة ترفــع مــن مســتواهم املعيشــي واالقتصــادي .

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ــك  ــة، وذل ــة الزراعي ــة التنمي ــى صفحــة جمعي ــع التواصــل االجتماعــي عل ــر مواق ــراءة اإلعــان املنشــور عب ــد ق ــى املنحــة بع ســعيت للحصــول عل
بتعبئــة الطلــب املرفــق مــع اإلعــان، وإرســاله للجهــات املمولــة، متَّ حتديــد موعــد املقابلــة بعــد تطابــق الشــروط واملعاييــر مبــا هــو مرســل بالطلــب، 
إذ بينــت خــال املقابلــة الهــدف مــن تقــدمي الطلــب واخلبــرة التــي أمتلكهــا يف مجــال تربيــة الدواجــن، مــا دفعهــم للموافقــة املبدئيــة علــى فكــرة 
املشــروع، ومشــاركتي يف اللقــاءات التدريبيــة التــي حتدثــت عــن آليــة تنفيــذ املشــاريع وإدارتهــا بطريقــة علميــة، تقــوم علــى تنفيــذ اخلطــط واجلــدوى 

االقتصاديــة وكيفيــة إجنازهــا قبــل الشــروع بالتنفيــذ . 
ــع  ــى منحــة املشــروع، وتوقي ــة عل ــة النهائي ــى املوافق ــة، للحصــول عل ــة قدمــُت اخلطــط واجلــدوى االقتصادي ــاءات التدريبي ــاء مــن اللق ــد االنته بع
االتفاقيــة ببنودهــا وشــروطها، للبــدء بتنفيــذ املشــروع بطريقــة علميــة صحيحــة، مبنيــة علــى اخلبــرة املكتســبة مــن الــدورات التدريبيــة، واخلبــرة 

املكتســبة مــن العمــل امليدانــي، بطمــوح وإرادة وحتــٍد للواقــع. 

وصف المشروع القائم 

ــة بشــكل  ــات النظيفــة وتوفــر اإلضــاءة الازمــة، وماءمــة احلــرارة والتهوي ــة واألرضي ــزه مــن حيــث األبني ــار موقــع املشــروع للبــدء بتجهي متَّ اختي
مناســب للبــدء بالتنفيــذ حســب املواصفــات املطلوبــة واملوضحــة يف االتفاقيــة املوقعــة، ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة بتوفيــر املعالــف واملشــارب وحتديد 
أماكــن مخصصــة للعــزل وتخزيــن األعــاف والبيــض، ليبــدأ العمــل الفعلــي يف املشــروع بعــد ثاثــة أشــهر مــن التجهيــز، إذ قامــت اإلغاثــة الزراعيــة 

بتســليم املســتفيد )1500( طيــر دجــاج بيــاض خالــي مــن األمــراض، عمــر القطيــع )170( يوًمــا تقريًبــا، وأعــاف خاصــة بهــا متهدهــا لإلنتــاج.  

نتاج المشروع: 

بــدأ اإلنتــاج بالنمــو تدريجيــا، فقــد مت إنتــاج بيــض الفتــوح بعــد )90 ( يوًمــا، بنســبة %30  مــن الدجــاج الكلــي، وخــال )60 ( يوًمــا أخــرى زاد إنتــاج 
بيــض الفتــوح ليصــل إلــى نســبة %75 ، وبقــي اإلنتــاج بالزيــادة املطلوبــة حتــى وصــل إلــى ذروتــه بنســبة 85% .

ينتــج املشــروع حالًيــا )43( كرتونــة بيــض يوميــا، تبــاع الكرتونــة الواحــدة بســعر )12( شــيقل جملــة، مــا يعــادل )16200( شــيقل شــهريا، إذ حققــُت 
دخــا مرضيــا بعــد خصــم املصروفــات الازمــة لدميومــة املشــروع وتطــوره، وأســعى إلــى توســعته وزيــادة أعــداد الطيــور فيــه، ســعًيا لزيــادة الدخــل 

الشــهري، وحفاًظــا علــى دميومــة املشــروع. 
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نبذة عن حياة المستفيد: 

خريجــة جامعيــة، عاطلــة عــن العمــل، أتابــع إعانــات التوظيــف وأقــدم أوراقــي وشــهادتي للحصــول علــى وظيفــة، أنتظــر مكاملــة هاتفيــة  أو رســالة 
الكترونيــة مــن اجلهــات املعلنــة، ولــْم أحصــل علــى فرصــة توظيــف حتــى هــذه اللحظــة. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ــُت فيهــا، فباشــرُت  ــي الفكــرة وبحث ــة، أقنعتن ــل مــن اجلهــات املمول ســمعت عــن املنحــة مــن أحــد األصدقــاء  اجلامعيــن بعــد اســتامه ملشــروع مماث
بتقــدمي طلــب للحصــول علــى منحــة، قمــُت بتعبئــة الطلــب وإرســاله إلــى املؤسســة املانحــة، وبعــد أســبوع تقريبــا مــن تقــدمي الطلــب مت حتديــد موعــد 
املقابلــة اّلتــي ناقشــت أثناءهــا الدافــع مــن تقــدمي الطلــب واخلبــرة املمتلكــة يف مجــال تربيــة دجــاج بيــاض، ألحصــَل أثناءهــا علــى املوافقــة املبدئيــة علــى 

املشــروع، واملشــاركة بالــدورات التدريبيــة املعــدة للحديــث عــن املشــاريع وكيفيــة إدارتهــا علــى خطــط علميــة صحيحــة وجــدوى اقتصاديــة مدروســة.
بعــد إنهــاء الســاعات التدريبيــة املطلوبــة قامــت جلنــة الكشــف عــن املشــاريع بزيــارة املــكان للتحقــق مــن مــدى ماءمتــه لتنفيــذ املشــروع، ليتــمَّ إثــر 

ذلــك املوافقــة النهائيــة علــى املنحــة، وتوقيــع االتفاقيــة ببنودهــا وشــروطها بــن الطرفــن، للبــدء بتنفيــذ املشــروع.

وصف المشروع القائم: 

مت التحضيــر للمشــروع مــن خــال جتهيــز املــكان املائــم واملناســب لرعايــة القطيــع، وذلــك بتجهيــز البركــس ضمــن شــروط ســامة تربيــة الدجــاج مــن 
حيــث التهويــة واالضــاءة الازمــة، وبُعــِد املــكان عــن التجمعــات الســكانية لعــدم الضــرر، إذ يبعــد املشــروع عــن التجمعــات الســكانية حوالــي 100م تقريًبــا .
فســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة بتوفيــر األقفــاص واملعالــف واملشــارب واألعــاف التــي كان عددهــا )105( أكياًســا، وأطباًقــا لوضــع البيــض فيهــا، ليتــمَّ 
ــا، ومتتــاز بصحــة جيــدة، للمباشــرة بالعمــل يف املشــروع بنــاء علــى اخلبــرة  ــا )170( يوًم تســليم املســتفيد )1500( دجاجــة بياضــة، عمرهــا تقريًب

املكتســبة مــن اللقــاءات التدريبيــة، واخلبــرة املكتســبة مــن امليــدان أثنــاء العمــل، مــا ســاعد علــى جنــاح املشــروع وتطــوره. 

نتاج المشروع:   

ــاج  ــة إنت ــاج،  إذ كانــت بداي ــه لإلنت ــع وتهيئت ــة القطي ــة رعاي ــدء مبرحل ــوم اخلميــس املوافــق 13/9/2018م، للب ــات ســير املشــروع ي اســتلمُت متطلب
البيــض يف شــهر)11(، بنســبة ال تتعــدى )%1(، ويعــود الســبب  األساســي لقلــة اإلنتــاج عــدم ماءمــة اإلضــاءة الكافيــة يف املشــروع، مــا دفعنــا إلــى 

زيــادة اإلنــارة التــي ســاعدت علــى زيــادة اإلنتــاج بنســبة )50%( .
قــام املهنــدس طاهــر بكيــر يف شــهر )12( بزيــارة املشــروع للكشــف عليــه، وتقــدمي النصائــح الازمــة الســتمرارية املشــروع، للنهــوض بعمليــة اإلنتــاج، وبعــد شــهر 

مــن زيارتــه للمشــروع أصبــح  معــدل اإلنتــاج اليومــي يتجــاوز نســبة )%50 (، وبقــي بزيــادة مســتمرة حتــى وصــل معــدل اإلنتــاج اليومــي نســبة )75%(.

 اسم المشروع: مزرعة دجاج بياض

 اسم المستفيد: أية رائد إبراهيم قنديل

العنوان: قطنة ـ بيت سوريك - ضواحي القدس

موقع المشروع : بيت سوريك ـ شارع البلدية
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نبدة عن حياة المستفيد:  

يبلــُغ عمــُر إســراء )24( عاًمــا، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس يف القانــون يف اجلامعــة األردنيــة  عــام 2015م، متزوجــة وأم  لطفلــة، لــم حتصــل علــى 
وظيفــة يف مجــال تخصصهــا ألســباب عائليــة خاصــة، لــذا ســعت للحصــول علــى منحــة للقيــام مبشــروع خــاص؛ رغبــًة منهــا بتحســني وضعهــا املالــي، 

ومســاعدة أســرتها يف توفيــر املتطلبــات األساســية للحيــاة.  

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ــة، فشــاهدُت  ــة الزراعي ــن خــال الصفحــة اخلاصــة باإلغاث ــوك(، م ــس ب ــع التواصــل االجتماعــي )الفي ــى مواق ــَر اإلعــاُن اخلــاص باملنحــة عل نُِش
اإلعــان أثنــاء تصفحــي )الفيــس بــوك(، مــا دفعنــي لاهتمــام باملوضــوع، واالستفســار عنــه، رغبــة بتقــدمي طلــب للحصــول علــى املنحــة، قمــُت بتعبئــة 
النمــوذج املرفــق وإرســاله إلــى اجلهــة املانحــة، فوردنــي اتصــال منهــم إلجــراء مقابلــة شــخصية، إذ وضحــُت أثناءهــا الدافــع مــن حصولــي علــى املنحــة، 
ــاض، مــا حفزهــم إلــى منحــي املوافقــة املبدئيــة علــى  وإرادتــي القويــة يف حتقيــق ذاتــي، ومــا أمتلكــه مــن معرفــة علميــة يف مجــال تربيــة الدجــاج البيَّ
املشــروع، للمشــاركة يف الــدورات التدريبيــة املخصصــة للحديــث عــن إدارة املشــاريع وكيفيــة تنفيذهــا بنــاء علــى خطــط وجــدوى اقتصاديــة مدروســة، 

فأعــددُت اخلطــة ومــا تضمنتــه مــن ملخــص ملشــروع وآليــة التســويق واملصاريــف املتوقعــة لنجاحــه، واخلطــة املاليــة لــه، وكميــة اإلنتــاج املتوقعــة.
بعــد اســتكمال الســاعات املطلوبــة مــن الــدورة املعقــودة، متَّ إرســال جلنــة كشــف ملعاينــة مــكان املشــروع، ملعرفــة مــدى ماءمتــه للتنفيــذ، وتقديــر االحتياجــات 
الازمــة للشــروع بــه، إذ اتصــف املــكان بالتهويــة املناســبة، واحلــرارة املائمــة، والســعة واالرتفــاع املناســبن، وتوفــر األقفــاص واملشــارب وشــبكة كهربــاء ومــاء، 
فتمــْت املوافقــة النهائيــة علــى فكــرة املشــروع، وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن، للبــدء بالتنفيــذ بعــد حصولــي علــى منحــة املشــروع ومقدارهــا )1500( دوالر. 

وصف المشروع القائم:  

ــر،  ــذ املشــروع الســالفة الذك ــر،  مجهــزة مبســتلزماتها واألدوات املتممــة لتنفي ــة آالف )3000( طي جــاج مبســاحة تكفــي لثاث ــاء مزرعــة الدَّ قمــُت ببن
ــر  ــر، كمــا متَّ توفي ــغ عددهــا 1500 طي ــن، وبل ــوع هايل ــاض ن ــال قــدره )1500( دوالر لشــراء الدجــاج البيَّ ــا مــن امل ــة املانحــة مبلًغ واســتلمت مــن اجله
األعــاف اخلاصــة بتغذيــة القطيــع، ومقدارهــا خمســة أطنــان مــن العلــف العنقــودي والعلــف البيــاض، للبــدء بتنفيــذ املشــروع وتطبيــق اخلبرات املكتســبة 
مــن الــدورات التدريبيــة، واخلبــرة املمتلكــة ســابًقا يف هــذا املجــال، إذ تقــدم املشــروع تقدًمــا ماحًظــا، وأحــرز نتائــج إيجابيــة، إذ تقــول املســتفيدة: » أمــا 

عــن ســير املشــروع فهــو قائــم الــى اآلن والنتائــج مجديــة وحيــث أننــا بقيمــة الربــح قــد قمنــا بعمــل مشــروع اخــر لتحســن الوضــع املالــي  . 

نتاج المشروع: 

أنتــج املشــروع دخــا مجدًيــا، وذلــك باملتابعــة الدائمــة للقطيــع وتوفيــر احتياجاتــه بشــكل فــوري، للمحافظــة علــى اســتمرارية إنتاجــه بشــكل جيــد، 
كمــا أنَّ زيــارة الطبيــب البيطــري للمشــروع بشــكل دوري حافــظ علــى القطيــع مــن األمــراض التــي تقلــل إنتاجــه، وحتــدُّ مــن تطــوره.

 اسم المشروع: ترب�ية دجاج بياض 

 اسم المستفيد: إسراء مصطفى محمد شماسنة

العنوان: قطنة ـ القدس

موقع المشروع : قطنة ـ وادي اعبيد ـ شارع الكفرة 
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نبذة عن حياة المستفيد: 

هــا لــم جتــد فرصــة عمــل مناســبة يف مجــال تخصصهــا، فســعت لتطويــر ذاتهــا بنفســها، وذلــك مــن خــال  املســتفيدة حاصلــة علــى شــهادة جامعيــة، لكنَّ
إنشــاء مشــروع خــاص تعتمــد عليــه يف حياتهــا. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

مت تقــدمي الطلــب عــن طريــق املوقــع االلكترونــي للجهــة املختصــة )اإلغاثــة الزراعيــة(، فتــمَّ قبــول الطلــب  واملوافقــة عليــه، إلجــراء مقابلــة شــخصية 
أظهــر مــن خالهــا دوافــع احلصــول علــى املنحــة وكيفيــة تنفيذهــا مبشــروع اســتثماري مفيــد، مــا دفعهــم للموافقــة املبدئيــة علــى املنحــة، واملشــاركة 
يف الــدورات التدريبيــة التــي تهتــم بــإدارة املشــاريع وكيفيــة تنفيذهــا علــى أســس علميــة وخطــط واضحــة وجــدوى اقتصاديــة فاعلــة، لتقديــر 

املصروفــات والربــح املتوقــع مســتقبًا.
متــْت زيــارة مــكان املشــروع الــذي ســينفذ؛ للكشــف عنــه، ومعرفــة مــدى ماءمتــه للتنفيــذ، وأهــم املســتلزمات التــي يحتاجهــا املشــروع ليكــون جاهــًزا 

ة.  للتنفيــذ، مــا مهــدَّ األمــر للموافقــة النهائيــة علــى املشــروع وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن بوضــوح بنودهــا وشــروطها املقــرَّ

وصف المشروع القائم: 

متَّ إقامــة بنــاء للمشــروع مبســاحة )60م2(، إذ ســاهمْت اإلغاثــة الزراعيــة بدفــع مصروفــات أعمــال البنــاء املتمثلــة  بالطــوب والشــمينتو والنحاتــة 
و البســكورس ملــد أرضيــة البنــاء، وإحضــار ألــواح الزينكــو و الدوامــر، واألعــاف واملشــارب، وأوانــي الطعــام واألدوات اخلاصــة يف أعمــال البنــاء، 
كمــا ســاهمت اجلهــة املانحــة بتوفيــر فقاســة بيــض، ويتصــف البنــاء بالتهويــة املناســبة واإلضــاءة املائمــة، مــع مراعــاة احلــرارة التــي يجــب أن تتوفــر 

فيــه، إذ كانــت بدايــات املشــروع مشــوقة تشــهُد تطــوًرا ماحًظــا مــن حيــث املتابعــة واإلنتــاج . 

نتاج المشروع: 

اســتلمْت املســتفيدة دجاًجــا صغيــًرا بالعمــر مــن اجلهــة املانحــة، مــا تطلــب إلــى تربيتهــا ومتابعتهــا صحًيــا لتهيئتهــا ملرحلــة اإلنتــاج، مــا أخــرَّ فتــرة 
غــم مــن توفــر مؤشــرات  اإلنتــاج فتــرة مــن الوقــت، ولكــنَّ اإلنتــاج بــدأ بالزيــادة تدريجًيــا إال أنَّــه لــم يصــل ملرحلــة اإلنتــاج الناجــح حتــى اآلن، علــى الرَّ
جناحــه يف األيــام املقبلــة، لــذا يتوقــع مــن املشــروع إنتــاج كميــة جيــدة مــن البيــض التــي سيســوق بعضهــا للمســتهلكن، والبعــض اآلخــر يوضــع يف 
ــه مبســاعدة قســم البيطــرة  ــره ومتابعت ــذا أســعى لتطوي ــا بســعر مــرٍض. ل ــاع يف األســواق أيضــا بعــد تربيته ــي تب ــاج الصيصــان الت الفقاســة إلنت

للحفــاظ علــى صحــة الدجــاج الــذي يســاعد علــى زيــادة اإلنتــاج.

 اسم المشروع: ترب�ية دجاج بلدي

 اسم المستفيد: حنان محمد يونس جمل

العنوان: بيت سوريك ـ القدس

موقع المشروع : بيت سوريك ـ شارع الخلة
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نبذة عن حياة المستفيد: 
أنــا شــاب أبلــغ مــن العمــر )31( عــام، متــزوج وأب خلمســة )5( أفــراد، أســكن يف مخيــم قلنديــا، حاصــل علــى درجــة البكالوريــس يف التنميــة االجتماعيــة 
ة، وأســعى  يف جامعــة القــدس املفتوحــة لعــام 2012-2011م، لــم أحصــل علــى وظيفــة يف مجــال تخصصــي، كــي أعيــل اســرتي، فتوجهــُت لألعمــال احُلــرَّ

العتمــاد مشــروع خــاص يوفــر لــي مصــدًرا ثابًتــا مــن الدخــل اليومــي والشــهري. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 
علمــُت مبنــح املشــاريع مــن خــال مديريــة الزراعــة يف محافظــة القــدس، وذلــك بنشــر إعــان مــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة » اإلغاثــة الزراعيــة »، 
مفــاده فتــح بــاب التقــدمي ملنــح تدعــم مشــاريع دعــم صمــود الشــباب املقدســي وتوفيــر فــرص عمــل للرياديــن الشــباب يف محافظــة القــدس -2017

2019)منــح الرياديــن الشــباب( فأجريــُت اتصــاالً وتواصلــُت مــع اإلغاثــة الزراعيــة، لتعبئــة منــوذج طلــب املنحــة وفــق الشــروط واملعاييــر املطلوبــة، 
وقدمــُت جــدوى اقتصاديــة للمشــروع املعنــي بتنفيــذه، وهــو »تربيــة طيــور الكنــاري » ) الزينــة(، الــذي أســعى لتأسيســه منــذ زمــن، لكــنَّ املقــدرة املاليــة 

لــم تتــح ذلــك، لــذا تواصلــُت مــع اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية لتنفيــذ فكــرة املشــروع الــذي حلمــت بــه طويــا.
متَّ حتديــد موعــد للمقابلــة الشــخصية الَّتــي كشــفت أثناءهــا خبرتــي الكافيــة يف مجــال تربيــة طيــور الزينــة، والدافــع مــن تنفيــذ املشــروع، مــا دفعهــم 
للموافقــة املبدئيــة علــى فكــرة املشــروع واملشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة الَّتــي تبحــث يف مجــال إدارة املشــاريع، وكيفيــة تنفيذهــا علــى أســس علميــة 

صحيحــة، مبنيــة علــى اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة للمصروفــات واإلنتــاج املتوقــع مســتقبًا.
ــة الزراعيــة بالكشــف عــن موقــع املشــروع ملعرفــة مــدى ماءمتــه مــن حيــث   بعــد اســتكمال الســاعات املطلوبــة إلجنــاز الــدورة، قامــت جلنــة مــن اإلغاث
التهويــة واإلضــاءة واحلــرارة املناســبة وخلــوه مــن مســببات األمــراض، وكان الكشــف إيجابًيــا، فتمــْت املوافقــة علــى املشــروع وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن.

مرحلة التحضري  : 
بعــد توقيــع االتفاقيــة باشــرت بتجهيــز املوقــع، بتوفيــر متطلبــات املشــروع إلقامتــه، وذلــك بتنفيــذ أعمال الصيانة للمــكان املتمثلة بأعمــال الهدم والبناء 

والترميــم، وأعــددُت آليــة للعمــل بطريقــة علميــة صحيحــة، ونســقُت مــع جهات عدة لتســويق منتجات املشــروعن لتطويره وضمان اســتمراريته.

مشروع فرصة العمر :
أصبحــُت أملــُك مشــروًعا خاًصــا، مشــتمل علــى ســبعن )70( زوًجــا مــن طيــور الزينــة، ســاهم برفــع مســتوى الدخــل املــادي ألســرتي، أطمــح إلــى 

تطويــره ليصبــَح محــل إنتــاج الطيــور الكنــاري »الزينــة«  وتســويقها يف املجتمــع احمللــي واألســواق، إذ يشــهُد املشــروع تطــوًرا ماحًظــا
يف اإلنتاج والتسويق لزيادة الطلب على طيور الزينة.

شكر وتقدير
بدايــة أشــكر مــن ســاعدني للحصــول علــى هــذه املنحــة املقدمــة مــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة »اإلغاثــة الزراعيــة« وبالشــراكة مــع مؤسســة التعــاون 
هــا فرصــة العمــر، وأشــكر طاقــم املشــروع علــى مــا  واملمــول مــن الصنــدوق العربــي لامنــاء االقتصــادي واالجتماعــي علــى هــذه الفرصــة التــي اعدُّ

قدمــوه لــي مــن نصائــح وزيــارات إرشــادية، واملهندســن املتابعــن للمشــروع منــذ بداياتــه إلــى مرحلــة نجاحــه املتقدمــة .

رسالتي الى كل خري�ج/ة
أقــول: إن غايــة وجــود الوظيفــة هــي اســتقرار مالــي ونفســي للشــخص، ولكنهــا ليســت النهايــة املقصــودة، فالشــاب اخلريــج ميتلــُك أفــكاًرا نيــرة 
ــر مــن املســتفيدين،  ــا لكثي ــاس، وتوفــر دخــا مرضًي ــر مــن الن ــي توفــر فــرص عمــل لكثي ــرة الت ــل املشــاريع الصغي ــه، مث ــذ إن وجــد داعــم ل للتنفي
حينمــا ميتلــك اإلنســان مشــروًعا خاًصــا، يقــوم بإدارتــه بطريقــة علميــة جيــدة حتًمــا سيســاهم يف حتســن مســتوى الدخــل علــى املســتوى الشــخصي 

والعائلــي، وسيســاهم يف بنــاء القــدرات وحتمــل املســؤولية يف مواجهــة التحديــات.

 اسم المشروع: ترب�ية طيور الكناري 

 اسم المستفيد: موسى سامي امطر

العنوان: مخيم قلنديا

موقع المشروع : مخيم قلنديا -  محافظة القدس 
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نبذة عن حياة المستفيد: 

أنهيــت دراســتي اجلامعيــة عــام 2010م، حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس يف العلــوم السياســية يف جامعــة القــدس )أبــو ديــس(، لــم أجــْد وظيفــة لقلــة 
الشــوغر، عملــت يف كثيــر مــن املؤوسســات، بــا عوائــد مرضيــة يســاعدني علــى حتقيــق ذاتــي، فســعيت للحصــول علــى منحــة لقيــام مشــروع أعتمــد 

عليــه يف حياتــي.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

 كان اهتمامــي ماحًظــا لتنفيــذ مشــروع خــاص، إال أنَّ املقــدرة املاليــة وقفــت عائًقــا أمامــي، فلــم أجــرؤ علــى إنشــاء مشــروع مهمــا كانــت تكلفتــه 
التشــغيلية، فبقيــت الفكــرة مجمــدة إلــى أن قــرأُت إعاًنــا مــن اإلغاثــة الزراعيــة يقــدم منًحــا إلدارة املشــاريع الصغيــرة، فانتهــزُت الفرصــة، وقمــُت 
بتعبئــة الطلــب وإرســاله إلــى اجلهــة املمولــة، ليتــمَّ بعــد ذلــك حتديــد موعــد للمقابلــة، الَّتــي وضحــت أثناَءهــا الهــدف مــن املشــروع، واخلبــرة الكافيــة 
يف إدارتــه، فحصلــُت علــى املوافقــة املبدئيــة علــى املشــروع للمشــاركة يف الــدورات التدريبيــة التــي تتحــدث عــن املشــاريع وكيفيــة تنفيذهــا بطريقــة 

علميــة قائمــة علــى اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة.
بعــد اســتكمال الســاعات املطلوبــة مــن الــدورة، حضــرت جلنــة متابعــة املشــاريع للكشــف عــن املــكان ومــدى ماءمتــه لتنفيــذ املشــروع، مــا دفعهــم 

للموافقــة النهائيــة علــى تقــدمي املنحــة وتوقيــع االتفاقيــة.

وصف المشروع القائم: 

قمــُت بتجهيــز املوقــع بدهــن اجلــدران بالشــيد للتعقيــم وشــراء اخلشــب وأشــياك سم×ســم ، و8 قطــع شــبك 3متــر ×2متــر، وذلــك الغــاق املــكان 
والشــبابيك، وتركيــب بــاب رئيــس للمــكان وشــراء خــزان ميــاه وأقفــاص، كمــا ســعيت لتوفــر شــروط التربيــة مــن تدفئــة وتهويــة واحملافظــة علــى 
درجــة الرطوبــة املناســبة إلنتــاج حمــام الزينــة، ومت اســتام حمــام الزينــة ـ البالــغ عددهــا 115 زوًجــا مــن احلمــام ـ مــن اجلهــة الداعمــة مبــا يتاســب 

ومتطلبــات الســوق وباجلــودة العاليــة التــي أخترتهــا يف الطلــب واالنــواع املتداولــة يف الســوق، واملعالــف واملشــارب، للبــدء بتنفيــذ املشــروع .

نتاج المشروع: 

يعــدُّ حمــام الزينــة مــن أهــم املشــاريع وأجملهــا يف دولــة فلســطن، وذلــك لوجــود الكثيــر مــن عشــاق حمــام الزينــة، فهــو نــوع مــن احلمــام مرغــوب 
ــف ســعر احلمــام يف  ــه، إذ يختل ــن يف تربيت ــى حتســن الوضــع املعيشــي للعامل ــا يســاعد عل ــه، م ــن ل ــدى الهاوي ــزاج ل ــع، يحســن امل ــدى اجلميي ل
األســواق حســب نظافــة النــوع والســالة والطلــب عليــه، فتتــرواح األســعار مــا بــن )200( شــيقل للــزوج الواحــد وتصــل إلــى )500( شــيقل،  كمــا 

ــا؛ لســالته املميــزة والطلــب املتزايــد عليــه. يبــاع نــوع مــن احلمــام مبلــغ )4000( شــيقل تقريًب
وباحلديــث عــن ســير املشــروع، أراه مشــروًعا ناجًحــا يحتــاج للعنايــة الفائقــة واملســتمرة، وذلــك بزيــارة الطبيــب البيطــري للمزرعــة بشــكل دوري، 

حفاًظــا علــى الطيــور مــن األمــراض، وســعًيا إلنتــاج أفضــل ومميــز. 

 اسم المشروع: ترب�ية طيور زينة

 اسم المستفيد: حسن موسى حسن قنديل

العنوان: بيت سوريك ـ القدس

موقع المشروع : بيت سوريك ـ جانب المسجد، قرب المقربة
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2019-2017

نبذة عن حياة المستفيد: 

املســتفيدة حاصلــة علــى شــهادة جامعيــة، متتلــك طموًحــا لتحقيــق ذاتهــا، قدمــْت ملؤسســات مختلفــة للحصــول علــى وظيفــة يف مجــال تخصصهــا، 
هــا لــم توفــق يف فرصــة احلصــول علــى وظيفــة مــا؛ لقلــة الشــواغر املعروضــة يف املؤسســات الفلســطينية، مــا دفعهــا للبحــث عــن وســيلة عمــل  إال أنَّ
أخــرى حتقــق ذاتهــا مــن خالهــا، وتؤمــن مســتقبلها بتوفيــر دخــل شــهري خــاص تعتمــد عليــه بتوفيــر متطلباتهــا اخلاصــة، ومســاعدة األســرة قــدر 

املســتطاع. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

قدمــُت طلًبــا للحصــول علــى منحــة املشــروع، بعــد قــراءة اإلعــان املنشــور بواســطة  اإلغاثــة الزراعيــة، فتــمَّ قبــول الطلــب وحتديــد موعــد للمقابلــة 
الشــخصية للتعــرف علــى شــخصيتي والهــدف مــن حصولــي علــى منحــة املشــروع، ومناقشــة فكــرة املشــروع املختــار، ومــدى جديتــه وجناحــه، لتتــمَّ 
ــى خطــط  ــاء عل ــة إدارتهــا بنجــاح بن ــي تتحــدث عــن املشــاريع وكيفي ــة الت ــدورة التدريبي ــى فكــرة املشــروع، واملشــاركة يف ال بعــد ذلــك املوافقــة عل

ة مســبًقا. وجــدوى اقتصاديــة معــدَّ
بعــد إمتــام الســاعات املطلوبــة املنــوي إجنازهــا للــدورة متَّ إعــداد خطــط للمشــروع وتنفيــذ جــدوى اقتصاديــة يتضــح مــن خالهــا متطلبــات املشــروع 
ومســتلزماته، وإنتاجــه املتوقــع مســتقبا، كمــا متَّ تهيئــة األرض املختــارة لتنفيــذ املشــروع برشــها باملبيــدات احلشــرية وحراثتهــا، للكشــف عنــه مــن 

اجلهــات املتابعــة، وحتديــد املتطلبــات الضروريــة للتنفيــذ، واملوافقــة علــى املشــروع وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن.

وصف المشروع القائم: 

املشــروع عبــارة عــن أرض زراعيــة قريبــة مــن منــزل املســتفيدة، مســاحتها دومن واحــد، مبنيــة بالبيــوت الباســتيكية، لزراعــة محاصيــل زراعيــة بعــد 
لــْت اإلغاثــة الزراعيــة بعــد الكشــف  تهيئتهــا ورشــها باملبيــدات احلشــرية وحراثتهــا، وكانــت تكلفــة ذلــك ثاثــة آالف )3000( شــيقل، بعــد ذلــك موَّ
املشــروع بالباســتيك واجلملــون وشــبكة الــري لقيــام املشــروع وجتهيــزه مبســتلزماته، والبــدء بزراعــة محصــول الفاصوليــاء مبوســمه املناســب، مــا 

ســاعد علــى جناحــه وتقدمــه، وذلــك مبســاعدة األســرة لهــا وخبرتهــم العمليــة يف مجــال زراعــة احملاصيــل احملميــة بالبيــوت الباســتيكية .  

نتاج المشروع:

ــة، وخبــرة األهــل يف مجــال الزراعــة وتوجيهاتهــم، حقــق املشــروع  ــة الكتســبة مــن الــدورات التدريبي باملتابعــة الدائمــة للمشــروع، واخلبــرة العلمي
ــغ إنتــاج احملصــول )2( طــن مــن  ــاج تتــم بالشــكل املناســب، بل ــا باهــًرا يف احملصــول الزراعــي األول، تقــول املســتفيدة: » كانــت عمليــة اإلنت جناًح
الفاصوليــاء، بيــع بســعر )15000( شــيقل خــال ثاثــة أشــهر، بعــد قطفــه الــذي اســتغرق اثنــن وعشــرين يوًمــا فقــط، ولضمــان اســتمرارية املشــروع 

وجناحــه أســعى إلــى تقســيم شــبكة الــري إلــى قمســن؛ لســهولة الــري وترتيبهــا. 

 اسم المشروع: زراعة محاصيل محمية )بيوت بالستيكية(

 اسم المستفيد: مجد عيسى عبد اهلل الجمل

العنوان: بيت سوريك ـ القدس

موقع المشروع : بيت سوريك ـ أراضي الخلة 
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نبذة عن حياة المستفيد:

تصــف املســتفيدة الواقــع املعيشــي الــذي متــرُّ بــه األســرة بالصعــب لشــح الدخــل اليومــي اخلــاص باألســرة، تقــول: » مررنــا بفتــرة صعبــة للغايــة، والــدي 
عاطــل عــن العمــل...، كنــا بحاجــة ماســة ملصــدر دخــل يؤمــن متطلبــات احليــاة لألســرة... مــا دفعنــي للتفكيــر بقيــام مشــروع زراعــي يشــغل وقــت فــراغ 

والــدي الكبيــر« .

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ســعيُت لتحقيــق الفكــرة التــي كانــت مبلــغ اهتمامــي بطــرق شــتى، لكــنَّ ســوء األوضــاع وقلــة املــال حالــت دون تنفيــذه، فبقيــت الكــرة جامــدة إلــى أن 
قــرأُت إعاًنــا داعًمــا للشــباب املقدســين العاطلــن عــن العمــل عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بواســطة اإلغاثــة الزراعيــة، انتهــزُت الفرصــة 
التــي كنــت أنتظرهــا، فقدمــُت طلًبــا للحصــول علــى منحــة لتنفيــذ مشــروعي املفضــل، وهــو زراعــة محاصيــل زراعيــة داخــل البيــوت الباســتيكية، 
ــْت املوافقــة علــى الطلــب ومتَّ حتديــد موعــد للمقابلــة الشــخصية التــي أبــرزت أثناءهــا أهميــة املشــروع بالنســبة للعائلــة، ومــدى جناحــه يف حــال  فتمَّ
تنفيــذه، للتفــرغ التــام ملتابعتــه، واخلبــرة املمتلكــة يف مجــال الزراعــة احملميــة، وهــو مــا دفــع اجلهــة املمولــة للموافقــة املبدئيــة علــى فكــرة املشــروع، 
ة لتقــدمي خبــرة علميــة يف آليــة تنفيــذ املشــاريع بطريقــة علميــة صحيحــة، قائمــة علــى خطــط عمليــة مســبقة،  للمشــاركة يف الــدورة التدريبيــة املُعــدَّ

وجــدوى اقتصاديــة ناجحــة.
بعــد االنتهــاء مــن الــدورة التدريبيــة قمــُت بتهيئــة املــكان املخصــص لتنفيــذ املشــروع بتنظيفــة وحراثتــه ورشــه باملبيــدات احلشــرية، وإعــداد خطــط عمــل 

خاصــة باملشــروع، وتنفيــذ جــدوى اقتصاديــة لــه، وذلــك للحصــول علــى املنحــة بشــكل نهائــي، وهــو مــا متَّ فعــا لتنفيــذ توقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن.

وصف المشروع القائم:

املشــروع عبــارة عــن أرض زراعيــة مســاحتها )900م2(، ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة بتوفيــر الباســتيك واجللمــون وشــبكة الــري لبنــاء البيــت 
الباســتيكي وتهيئتــه للزراعــة، كمــا ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة بتوفيــر األســمدة وأشــتال اخليــار والفلفــل والبنــدورة، وتنــك ميــاه باســتيك ســعته 
)1500( لتــًرا، للبــدء بتنفيــذ املشــروع، وتســهيل ســيره وضمــان جناحــه بالطريقــة املنشــودة، وذلــك بتســخير اخلبــرة العلميــة املكتســبة مــن الــدورة 

التدريبيــة واخلبــرة امليدانيــة التــي متتلكهــا املســتفيدة مبســاعدة األهــل وأصحــاب اخلبــرة مــن املجتمــع احمللــي. 

نتاج المشروع: 

بــدأ املشــروع إنتاجــه بزراعــة محصــول اخليــار والبنــدورة  يف تاريــخ 10/9/ 2018، وخــال أرعــَن يوًمــا مــن النمــو واملتابعــة املســتمرة للمحصــول 
حقــق نتائــج إيجابيــة مــن حيــث كميــة الثمــر املجنــي، إذ تــراوح اإلنتــاج يومًيــا مــا بــن عشــر إلــى عشــرين كيلــو، مت تســويقه للمجتمــع احمللــي ممــن 

اهتمــوا بنجــاح املشــروع وتطــوره.
أّمــا بالنســبة حملصــول البنــدورة فقــد كان إنتاجــه مرضًيــا، يــزداد بشــكل ماحــظ، وهــو يف تقــدم بنــاء علــى اخلطــط املعدجــة، والثمــر الــذي لــم 
ــاج  ــا، وهــو مؤشــر بالنجــاح، ولكــن يحت ــار مــن القطفــة األولــى يســاوي ألفــي شــيقل تقريًب ينضــج بعــد، إذ كان املــردود املالــي مــن محصــول اخلي
للمتابعــة وخاصــة يف حــاالت مــرض احملصــول مــا يقلــل االنتــاج، والســتمرارية املشــروع وتطويــره أســعى لكســب اخلبــرة الكافيــة عــن األمــراض 
ــدمي  ــه وتق ــه، لتقيم ــارة املهندســن الزراعــن ل ــع املشــروع بزي ــات املانحــة أن تتاب ــى اجله ــذا عل ــة، ل ــل الزراعي ــب احملاصي ــي تصي ومســبباتها الت

ــه وجناحــه.   اإلرشــادات الازمــة لدميومت

 اسم المشروع: زراعة محاصيل محمية )بيوت بالستيكية(

 اسم المستفيد: مادلني عماد حسن الشيخ

العنوان: بيت سوريك ـ شمال غرب القدس

موقع المشروع : بيت سوريك ـ قرب سوبر ماركت وقاعة فلسطني
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نبذة عن حياة المستفيد: 

هــا لــم توفــق  املســتفيدة حاصلــة علــى درجــة علميــة جامعيــة، قدمــْت شــهاداتها وأوراقهــا الثبوتيــة للعديــد مــن املؤسســات احلكوميــة واخلاصــة، إال إنَّ
يف احلصــول علــى وظيفــة، حتقــق ذاتهــا مــن خالهــا، وتؤمــن مســتقبلها بإيجــاد دخــل شــهري خــاص منهــا، توفــر منــه متطلبــات حياتهــا اخلاصــة 

وحيــاة أســرتها التــي متــر بظــروف معيشــية صعبــة. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

تقــول املســتفيدة: » قدمــُت للمنحــة بواســطة اإلغاثــة الزراعيــة، بعــد إعانهــا عــن توفــر منــح للمشــاريع الصغيــرة للشــباب املقدســين العاطلــن 
عــن العمــل، وذلــك بتعبئــة الطلــب وإرســاله إلــى اجلهــة الداعمــة، التــي وافقــت عليــه وحــددت موعــًدا للمقابلــة الشــخصية، الَّتــي وضحــُت أثناءهــا 
الهــدف مــن حصولــي علــى منحــة املشــروع املفضــل املنــوي القيــام بــه؛ خلبرتــي الكافيــة يف مجالــه، وحاجتــي املاســة للعمــل بــه رغبــة بتحقيــق ذاتــي 
وحصولــي علــى عائــد مالــي يســاعد أســرتي يف معيشــتها، مــا دفــع اإلغاثــة الزراعيــة للموافقــة األوليــة علــى فكــرة املشــروع، واملشــاركة بالــدورات 

التدريبــة التــي تبحــث يف مجــال إدارة املشــاريع وكيفيــة تنفيذهــا بطــرق علميــة صحيحــة«.
بعــد اســتكمال املســتفيدة متطلبــات الــدورة وإجنازهــا، متَّ إعــداد اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع ملعرفــة متطلباتــه ومــدى جناحــه، فتمــْت 

املوافقــة النهائيــة علــى املشــروع بعــد الكشــف عــن مكانــه وماءمتــه للتنفيــذ، والتوقيــع علــى االتفاقيــة ببنودهــا وشــروطها املعلومــة. 

وصف المشروع القائم: 

املشــروع عبــارة عــن أرض زراعيــة مســاحتها دومًنــا، مقســمة إلــى قســمن، مســاحة القســم األول )600م2(، والقســم الثانــي )400م2(، يقــع 
املشــروع يف أراضــي القبيبــة، إذ متَّ إنشــاء املشــروع مــكان مشــروع ســابق، بعــد تهيئــة األرض باحلراثــة التامــة ورش األرض باملبيــدات احلشــرية 
واألســمدة املقويــة للتربيــة، للشــروع بالزراعــة بعــد إنهــاء بنــاء املشــروع، الــذي ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة بتوفيــر الباســتيك واجلملــون واألســمدة 

واألشــتال وشــبكة الــري لقيامــه والبــدء بتنفيــذه، وذلــك بزراعــة أشــتال الفاصوليــاء ومحاصيــل اخليــار.  

نتاج المشروع:  

متــْت عمليــة اإلنتــاج بالشــكل املناســب، حيــث أنتــج محصــول اخليــار )500( كيلــو، متَّ تســويقه مببلــغ )4000( شــيقل، بينمــا أنتــج محصــول 
الفاصوليــاء )300 ( كيلــو، ُســوِّقْت مببلــغ )3000( شــيقل، خــال شــهرين مــن بدايــة الزراعــة، وأســعى حالًيــا مبســاعدة األهــل إلــى تطويــر املشــروع 

مبتابعتــه باســتمرار، ووقايتــه مــن األمــراض؛ للحفــاظ علــى مســتوى اإلنتــاج وزيادتــه . 
 

 اسم المشروع: زراعة محاصيل محمية )بيوت بالستيكية(

 اسم المستفيد: سعديه أحمد إدريس حمودة

العنوان: القبيبة

موقع المشروع : بيت عنان ـ عني عجب 
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نبذة عن حياة المستفيد: 

املســتفيدة حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص علــم نفــس يف جامعــة القــدس تخصــص علــم نفــس عــام 2012م، لــم حتصــل علــى وظيفــة 
يف مجــال تخصصهــا، متزوجــة وأم لثاثــة أطفــال، ســعْت جاهــدة لتحقيــق ذاتهــا مــن خــال إيجــاد فرصــة عمــل مناســبة، تتوافــق مــع وضعهــا 
االجتماعــي احلالــي، فبقيــت أفكارهــا جامــدة بــا تنفيــذ، لصعوبــة الوضــع املعيشــي وعــدم توفــر مبلــغ مالــي يســمح لهــا بإنشــاء مشــروع خــاص.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

علمــُت باملنــح املقدمــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة أثنــاء متابعتــي ملوقــع التواصــل االجتماعــي ) الفيســبوك(، وذلــك دعًمــا للشــباب املقدســين العاطلــن 
عــن العمــل، طرحــت الفكــرة علــى زوجــي، وناقشــناها بجديــة مطلقــة، فاتخذنــا قــراًرا بتعبئــة الطلــب ســعًيا للحصــول علــى منحــة لتنفيــذ مشــروع 
ــا، وافقــت اإلغاثــة علــى الطلــب ومتَّ حتديــد موعــد للمقابلــة الشــخصية التــي متــْت بنجــاح بعــد  زراعــي مفضــل، يضمــن لنــا دخــا شــهرًيا مجدًي
توضيــح مســوغات احلصــول علــى املنحــة، واخلبــرة املمتلكــة يف ســبيل تطبيــق املشــروع وجناحــه، مــا دفعهــم للموافقــة املبدئيــة علــى فكــرة إنشــاء 

مشــروع زراعــة الفرولــة يف منطقــة أبــو ديــس، لقلــة العاملــن فيــه، ومناســبة البيئــة ملثــل هــذه الزراعــة.
ــك بإعــداد اخلطــط  ــة صحيحــة، وذل ــى أســس علمي ــا عل ــة تنفيذه ــرة، وآلي ــي تبحــث يف إدارة املشــاريع الصغي ــة الت ــدورات التدريبي شــاركُت بال
واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع، بعــد االنتهــاء مــن اللقــاءات قمــُت بتوفيــر األرض املناســبة وتنظيفهــا للكشــف عنهــا بعــد إعــدد اخلطــط وتقدميهــا 

للجهــة املمولــة، مــا دفعهــم للموافقــة النهائيــة علــى فكــرة املشــروع وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن. 

وصف المشروع القائم:

ــة الزراعيــة  ــة املعلقــة، متَّ جتهيــزه مبســاهمة اإلغاث ــاء البيــت الباســتيكي اخلــاص بزراعــة الفرول يشــتمل املشــروع علــى قطعــة أرض مســتغلة لبن
بتوفيــر مســتلزمات الزراعــة، املتمثلــة باآلتــي: صوانــي، مزاريــب، رشاشــات مــاء، أســاك تعليــق، تربــة صناعيــة معقمــة، للبــدء بالتنفيــذ بعــد تقســيم 
ــْت زراعــة  البيــت الباســتيكي إلــى وحدتــن منفصلتــن، كمــا قامــت املســتفيدة مبــد شــبكة الــري اخلارجيــة وإيصالهــا للبيــت الباســتيكي، متَّ
وحــدة واحــدة بأشــتال الفرولــة املســاهم بهــا مــن اإلغاثــة، يقــدر عددهــا بســبعة آالف )7000( شــتلة، ومتــْت متابعتهــا مــن مهنــدس زراعــي قريــب 
للمســتفيدة، للحفــاظ عليهــا مــن املــرض الــذي يــؤدي حتمــا إلــى فشــل املشــروع، إذ ســار املشــروع بشــكل إيجابــي، يعطــي مؤشــرات علــى جناحــه 

وتقدمــه. 

نتاج المشروع:

ــا نوًعــا مــا، إذ كانــت حجــم املبيعــات الشــهرية تقــدر بـــ )450( كيلــو، متَّ تســويقها مببلــغ )4500( شــيقل، أســعى  أنتــج املشــروع محصــواًل مرضًي
حالًيــا لتطويــره واحلفــاظ عليــه مــن األمــراض وتلــف األشــتال، بكســب اخلبــرة امليدانيــة مــن املهنــدس الزراعــي املتابــع، لتفــادي املخاطــر التــي تهــدد 

املشــروع وتســعى لفشــله. 

 اسم المشروع: زراعة الفراولة المعلقة ) بيوت بالستيكية(

 اسم المستفيد: سندس أحمد علي حلبية

العنوان: أبو ديس ـ القدس

موقع المشروع : أبو ديس ـ شارع مرج سويد ـ مقابل مزرعة نعيم. 
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نبذة عن حياة المستفيد:   

املســتفيد طالــب جامعــي يف نهايــات دراســته يف جامعــة النجــاح الوطنيــة للحصــول علــى درجــة البكالوريــوس يف تخصــص النطــق والســمع،  مــن 
ســكان مدينــة القــدس حــي البلــدة القدميــة عقــد الســرايا )42(، أمــارُس عمــا جزئًيــا أثنــاء دراســتي، لتوفيــر مصروفــات وأقســاط الدراســة اجلامعيــة، 

حيــث إنَّ ظــروف العائلــة االقتصاديــة صعبــة. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

علمــُت بإعــان املنــح املقدمــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة للشــباب املقدســين العاطلــن عــن العمــل مــن أحــد  األصدقــاء املقربــن، اطلعــُت علــى متطلبــات 
احلصــول علــى املنحــة وآليــة التقــدم لهــا، مــا شــجعني للتعبئــة الطلــب وإرســاله للجهــة املانحــة، متــْت املوافقــة علــى الطلــب، وبنــاء علــى ذلــك حــددت 
اإلغاثــة الزراعيــة موعــًدا للمقابلــة الشــخصية التــي وضحــُت خالهــا الهــدف الرئيــس مــن احلصــول علــى املنحــة، واختيــار املشــروع املفضــل للبــدء 
بتنفيــذه إذا متــت املوافقــة عليــه، فقــد اختــرت مشــروع تربيــة األســماك مليولــي لــه وخبرتــي يف مجــال تربيتــه، مــا دفعهــم للموافقــة املبدئيــة علــى 
املشــروع، واملشــاركة يف الــدورات التدريبيــة الباحثــة يف مجــال إدارة املشــاريع وآليــة تنفيذهــا، بنــاء علــى خطــط علميــة صحيحــة، وجــدوى اقتصاديــة 

شــاملة ملتطلبــات املشــروع وإنتاجــه املقــدر مســتقبًا، وتنفيــذ موازنــة ماليــة واضحــة للمشــروع.
بعــد اســتكمال الســاعات املطلوبــة إلجنــاز الــدورة، متَّ حتديــد مــكان املشــروع بعنايــة فائقــة وتهيئتــه للكشــف عنــه مــن جلنــة مختصــة تابعــة لإلغاثــة 
الزراعيــة، ملعرفــة مــدى ماءمتــه لتنفيــذ املشــروع والتحقــق مــن مســتوى جناحــه عنــد قيامــه، إذ متَّ الكشــف بشــكل إيجابــي، فتمــْت املوافقــة علــى 

فكــرة مشــروع )االســتزراع الســمكي( وتوقيــع االتفاقيــة ببنودهــا وشــروطها بــن الطرفــن.

وصف المشروع القائم:  

يُعــُد املشــروع بيًتــا زراعًيــا محمًيــا، مســاحته مئتــي متــر )200م2(، ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة إلجنــازه متطلبــات بنــاء البيــت الزراعــي، واخلزانــات 
الازمــة والبراميــل مبســتلزمات تركيبهــا، وتوفيــر مضخــات وأنابيــب باســتيكية وشــبكة كهربــاء، لتجهيــزه والبــدء بتنفيــذ املشــروع بعــد إحضــار 
فــراخ األســماك التــي ُســلمْت يف شــهر نيســان )شــهر 4(، وبنــاء علــى الدراســات املقدمــة حــول املشــروع أرى أنَّ املشــروع يســير بشــكل مناســب، 

وبتقــدم ماحــظ، لــذا أتوقــع أن إنتاجــه ســيكون مرضًيــا مــا يدفــع إلــى تطويــره ومنــوه.

نتاج المشروع: 

أوال: سمك املشط: يشتمل احلوض الواحد على )90( سمكة × )1.5(  كيلو وزن السمكة = 135 كغم
135العدد×25 شيقل سعر الكيلو = 3375 شيقل كل حوض

3375× 3 وحدات = 10125 شيقل
ثانًيا: سمك الباص: يشتمل احلوض الواحد على )90 ( سمكة × )1.5( كيلو وزن السمكة = 135 كغم

135×45 شيقل سعر الكيلو = 6075 شيقل كل حوض
6075× 3 وحدات = 18225 شيقل

 اسم المشروع: وحدة استزراع سمكي )ترب�ية سمك(

 اسم المستفيد: محمد يوسف جابر

العنوان: القدس

موقع المشروع : القبيبه - محافظة القدس 
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نبذة عن حياة المستفيد: 

ة إال إنهــا لــم تســتمر لفتــرة طويلــة ألســباب عائليــة بعــد  حصلــت املســتفيدة علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص تســويق عــام ٢٠١٥م، التحقــْت بوظائــف عــدَّ
زواجــي، لــذا ســعيُت لتحقيــق ذاتــي مــن خــال اعتمــاد مشــروع خــاص بيتــي، لكــنَّ الفكــرة بقيــت جامــدة بــا تنفيــذ لعــدم توفــر رأس مالــي كايف للتنفيــذ.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

قبــل املعرفــة مبوضــوع املنــح املقدمــة للشــباب املقدســين العاطلــن عــن العمــل، ســعيت لتنفيــذ مشــروعي املفضــل، املتمثــل بتصنيــع احللويــات داخــل البيــت 
بشــكل مبســط مــن خــال توفيــر املســتلزمات ذات الثمــن القليــل لتنفيــذ بعــض وجبــات احللويــات كهوايــة أســعى إليهــا، فبقيــْت الفكــرة بســيطة إلــى أْن 
علمــُت باملنــح مــن خــال إعــان انتشــَر علــى املوقــع التواصــل االجتماعــي )الفيســبوك( علــى صفحــة جمعيــة النهضــة الريفيــة واإلغاثــة الزراعيــة، فقــررُت 
أن أنتهــز الفرصــة للحصــول عليهــا بــكل الســبل املتاحــة، قمــُت بتعبئــة الطلــب وإرســاله إلــى اجلهــة املمولــة، وأرفقــُت أوراًقــا ثبوتيــة وســيرة ذاتيــة، وكتاًبــا 
يوضــح الهــدف مــن تقــدمي الطلــب، واختيــار نــوع املشــروع املعنــى بتنفيــذه، قامــت اإلغاثــة الزراعيــة بالــرد علــى الطلــب باملوافقــة وحتديــد موعــد للمقابلــة 
التــي متــْت بجــو مريــح إيجابــي، فتمــْت املوافقــة املبدئيــة علــى مشــروع التصنيــع الغذائــي البيتــي، واملشــاركة يف الــدورات التدريبيــة لكســب اخلبــرة العلميــة 

يف آليــة إعــداد اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع، وكيفيــة التشــبيك بــن املؤسســات لســهولة التســويق وســرعته،
بعــد االنتهــاء مــن الســاعات املطلوبــة إلجنــاز الــدورة علــى أكمــل وجــه، نفــذُت جــدوى اقتصاديــة للمشــروع، وخطــط عمــل قائمــة علــى أســس علميــة 

صحيحــة، لتســليمها إلــى اجلهــات املمولــة، واملوافقــة علــى املشــروع بشــكل نهائــي، وهــو مــا متَّ فعــًا لتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن.

وصف المشروع القائم: 

يتكــوُن املشــغُل مــن غرفتــن يشــتمل عليهمــا الطابــق األرضــي مــن البيــت، متَّ تهيئتهمــا باملســتلزمات اخلاصــة بوحــدة التصنيــع، مثــل: فــرن، عجانــة، 
ثاجــة عــرض، ثاجــة للتخزيــن، عربــة للصوانــي، طاولــة اســتانلس اســتيل، طاولــة باســتيكية، طابعــة، خزانــة خشــبية، غــاز كبيــر مــع فــرن، أوانــي 
التصنيــع، ماكينــة تخميــر، خــاط كهربائــي، باإلضافــة إلــى املــواد األوليــة، مثــل: طحــن، ســكر، كراميــل، كســتر، جياتــن، بســكويت، جبنــة، وهــي 

كميــات وأدوات حديثــة مائمــة للمعمــل مــن حيــث احلجــم والنــوع.

نتاج المشروع: 
باشــرْت املســتفيدة بالعمــل يف املشــروع حلظــة اســتام األدوات واملــواد األوليــة، فشــرعْت بتصنيــع منتجــات مختلفــة، مثــل: الكيــك، واملعجنــات، 
ــع لتســويق منتجــات املعمــل، كمــا  ــة، ونقــاط البي وعجــوت، وبيتيفــور، ومــوس شــوكوالتة، وتشــيز كيــك. وســعْت للتشــبيك بــن املؤسســات الغذائي
أنشــأْت املســتفيدة صفحــة خاصــة باملعمــل لعــرض املنتجــات وترويجهــا يف املجتمــع احمللــي، مــا ســاعد علــى جنــاح التســويق وزيــادة الطلــب عليهــا، 
إذ أصبــح املعمــُل ينتــُج منتجــات غذائيــة نوعيــة حســب طلــب الزبائــن، وتســليمها بالزمــان واملــكان احملدديــن ســابًقا، إذ بــدا املعمــُل معروًفــا مبنتجاتــه 
الغذائيــة التــي تتناســب وأعيــاد امليــاد واملناســبات الدينيــة، أســعى حالًيــا لتطويــر املشــروع مبنتجاتــه التــي وجــدت رواًجــا مــن املســتهلكن، وذلــك 

باحلفــاظ علــى جــودة املنتــج ونظافتــه وتغليفــة بشــكل مناســب حضــاري.

 اسم المشروع: معمل تصنيع حلويات

 اسم المستفيد: آية كريم موسى سعادة

العنوان: القبيبة ـ القدس

موقع المشروع : القبيبة ـ راس المشاهد 
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نبدة عن حياة المستفيدة: 

تبلــغ املســتفيدة دالل حســني خضــر حلبــي مــن العمــر )39( ســنة، مــن مواليــد دولــة الكويــت، وســكان بلــدة أبــو ديــس قضــاء القــدس، متزوجــة وأّم 
خلمســة )5( أطفــال، حتمــل اجلنســية الفلســطينية، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس يف مجــال علــم االجتماعيــات، لــم حتصــل علــى وظيفــة يف 
مجــال تخصصهــا، لــذا ســعْت لتحقيــق ذاتهــا بفكــرة إنشــاء مشــروع خــاص، يحقــق لهــا دخــا شــهرًيا محــدًدا، تســاعد بــه أســرتها، وتوفــر متطلبــات 
احليــاة اخلاصــة بأســرتها، فبــدأت بتنفيــذ فكــرة املشــروع مــن نفقتهــا اخلاصــة، ولكــن بشــكل بســيط، تقــوم بإنتــاج خــل التفــاح وتســوقه لألقــارب 

واجليــران واملجتمــع احمليــط بهــا، مقابــل مبالــغ زهيــدة مــن املــال .

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

تقــول املســتفيدة عــن جتربتهــا يف تنفيــذ املشــروع قبــل احلصــول علــى املنحــة: » بــدأت فكــرة إنتــاج خــل التفــاح الطبيعــي بدايــة عــام )2000م(، إذ 
كنــُت أصنعــه  يف منزلــي مبعــدات بســيطة، لــذا كان اإلنتــاج كميــات قليلــة تلبــي حاجــة منزلــي وحاجــة األقــارب واجليــران، ومــع الوقــت زاد الطلــب 

علــى  منتــج اخلــل، وهــو مــا دفعنــي إلــى زيــادة اإلنتــاج علــى الرغــم مــن عــدم توفــر اإلمكانيــات« . 

ومبــا إنَّ فكــرة املنتــج قائمــة ومروجــة للمســتهلكن، ســعيُت لتطويــر فكــرة املشــروع، ليلبــي حاجــة املنطقــة فبــدأت بالبحــث عــن مصــادر لتمويــل املشــروع، 
مــن خــال متابعــة الشــركات واجلمعيــات، حتــى متَّ التواصــل مــع جمعيــة التنميــة الزراعيــة » اإلغاثــة الزراعيــة« يف محافظــة القــدس، وذلــك مــن خــال 
إعــان يقــدم منــح للمشــاريع الصغيــرة دعًمــا وتعزيــًزا لصمــود الشــباب املقدســين، حيــت تقدمــت بطلــب يحمــل  فكــرة املشــروع  وجــدى اقتصاديــة 
ــة الزراعيــة يف رام اهلل، وحضــور  ــة يف مقــر اإلغاث ــه، وإظهــار اخلبــرة التــي أمتلكهــا يف مجــال تصنيــع خــل التفــاح، بعــد ذلــك متــْت دعوتــي للمقابل ل
جلنــة كشــف إلــى منزلــي للتحقــق مــن صحــة املعلومــات املقدمــة، ومــدى اجلهوزيــة لتنفيــذ املشــروع بطريقــة علميــة صحيحــة، مــا ســاعد علــى املوافقــة 
علــى الطلــب وقبولــي يف املنحــة املقدمــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة وبالتعــاون مــع مؤسســة التعــاون وبتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لإلمنــاء االقتصــادي 

واالجتماعــي، واملشــاركة يف الــدورة التدريبيــة التــي تهتــم بــإدارة املشــاريع وكيفيــة تنفيذهــا، ويف النهايــة متَّ التوقيــع علــى االتفاقيــة بــن الطرفــن.

وصف المشروع القائم: 

ــة، وشــروط  ــة العام ــه النظاف ــاه، يراعــى في ــدات للمي ــاء ومتدي ــه شــبكة كهرب ــر في ــارة عــن مخــزن مســتأجر، مســاحته )80م2(، يتوف املشــغل عب
الســامة والوقايــة، ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة بتوفيــر األدوات واملعــدات الازمــة للتصنيــع، مثــل: آلــة تقطيــع التفــاح، براميــل باســتيكية للتخميــر، 
مكبــس العصيــر، مضخــة غذائيــة، براميــل ســتانلس للتخزيــن، وهــي أدوات حديثــة تلبــي حاجــة املعمــل لعمليــة التصنيــع، وهــو مــا ســاعد علــى تأهيــل 

وحــدة التصنيــع وتشــغيلها إلنتــاج خــل التفــاح الطبيعــي بكميــات تلبــي حاجــة الســوق واملســتهلكن املعنيــن باملنتــج .  

نتاج المشروع: 

أصبحــُت املــُك مشــروًعا خاًصــا، يشــتمل علــى وحــدة تصنيــع متكاملــة، ومحــل مســتقل إلنتــاج خــل التفــاح الطبيعــي بنســبة ) ٪100(، تقــدم املشــروع 
كان جلًيــا، للخبــرة الكافيــة املســبقة يف مجــال تصنيــع خــل التفــاح، مــا ســاعد علــى إنتــاج الصنــف بجــودة عاليــة، وهــو مــا جعــل رواجــه مضموًنــا، 

وخاصــة أنَّ منتــج املســتفيدة كان مجرًبــا قبــل تنفيــذ املشــروع، كلُّ هــذه األمــور جعلــت املشــروع ناجًحــا، وبتطــوٍر ماحًظــا.
بالنســبة لســعر خــل التفــاح كان منافًســا لألســواق، فــازداد الطلــب علــى الصنــف، حيــث ســاهم املشــروع يف رفــع مســتوى الدخــل األســري، وزيــادة 
خبرتــي يف هــذا املجــال، مــن خــال التفــرغ التــام للعمــل باملعمــل علــى أســس علميــة مكتســبة مــن الــدورات التدريبيــة التــي مّنــْت مهاراتــي اإلداريــة 

والقياديــة يف مجــال التطويــر واملتابعــة واتخــاذ القــرارات الازمــة.

 اسم المشروع: وحدة تصنيع خل تفاح طبيعي

 اسم المستفيد: دالل  خضر حسني حلبي

العنوان: ابو ديس ـ محافظة القدس

موقع المشروع : أبو ديس ـ أم الكواير 
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نبذة عن حياتي قبل المشروع:

عمــل املســتفيد قبــل احلصــول علــى املنحــة يف مجــال توزيــع الــن )أي القهــوة(، فقــد اكتســب معرفــة كافيــة يف مجــال تصنيعهــا وتغليفهــا وتســويقها، إذ كان 
يعمــل مندوًبــا للمبيعــات إلحــدى الشــركات يف نابلــس، فســعيُت إلــى إنشــاء معمــل خــاص إلنتــاج الــن وتســويقه، ســعًيا للحصــول علــى دخــل شــهري أفضــل. 

مراحل الحصول على منحة المشروع:

قدمــُت طلًبــا للحصــول علــى منحــة بعــد معرفتــي بوجــود منــح للمشــاريع الصغيــرة الداعمــة للشــباب املقدســين مــن اإلغاثــة الزراعيــة، وذلــك بتعبئــة 
النمــوذج املرفــق للطلــب وإرســاله مشــفوًعا بــاألوراق الثبوتيــة املطلوبــة، متَّ االتصــال لتحديــد موعــد للمقابلــة الشــخصية التــي بينــت أثناءهــا الهــدف مــن 
تقــدمي الطلــب، وســبب اختيــار املشــروع دون غيــره مــن املشــاريع، ومقدرتــي علــى تنفيــذه بشــكل صحيــح يضمــن جناحــه؛ خلبرتــي الكافيــة يف مجالــه.

ــى  ــاء عل ــة تنفيذهــا بن ــة يف إدارة الشــاريع وآلي ــة الباحث ــدورات التدريبي ــة للمشــاركة يف ال ــى منحــي املوافقــة املبدئي ــة عل ــة الزراعي وافقــت اإلغاث
خطــط علميــة وجــدوى اقتصاديــة شــاملة للمتطلبــات والنتائــج املتوقعــة، بعدهــا مت تقييــم املشــاريع مــن طــرف اللجــان اخلاصــة، ومت تقــدمي املنــح 
للمشــاريع التــي اســتحقْت التنفيــذ، فقــد كنــت علــى قــدر مــن املســؤولية وااللتــزام، ومتابعــة التدريبــات وتقــدمي اخلطــط، فحصلــُت يف النهايــة علــى 

املنحــة ومتَّ توقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن، للشــروع بتنفيــذ املشــروع. 

وصف المشروع القائم:  

املشــروع عبــارة عــن متجــر بــن يف القــدس ـ بــاب العمــودـ يقــوم بتحميــص القهــوة وتغليفهــا وتســويقها، ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة بتوفيــر األدوات 
الازمــة لقيــام املشــروع، مثــل: مطحنــة قهــوة ذات قــدرة إنتاجيــة عاليــة، ماكنــة تغليــف، أكيــاس خاصــة مطبــوع عليهــا اســم احملــل ودعايتــه، 
باإلضافــة للمــواد اخلــام، لــذا متَّ جتهيــز املشــروع كمــا يجــب وتهيأتــه للعمــل فــور وصــول املعــدات املطلوبــة مــن طــرف صاحــب املشــروع، بعدهــا مت 

اســتام املعــدات املطلوبــة علــى مراحــل متتاليــة، متمثلــة باآلتــي: 
أوال: استام أكياس القهوة بعد جتهيز التصميم، وإرساء العطاء على الشركة املطلوبة.  

ثانيا: استام املطحنة اخلاصة بالقهوة، وتشغيلها وتهيئتها للعمل.  
ة مسبقا . ثالًثا: استام املادة اخلام )القهوة(، للبدء بالطحن والتعبئة والتوزيع حسب اخلطة الدعائية املعدَّ

نتاج للمشروع:

بعــد توفيــر املعــدات املطلوبــة للعمــل، أصبــح اإلنتــاج أكثــر وأســرع، تلبيــة للســوق الــذي رغــب باملنتــج جلودتــه وتفضيلــه علــى منتجــات مماثلــة أخــرى مــن 
شــركات متعــددة تعمــل باملنتــج نفســه، وذلــك للخبــرة التــي اكتســبها الســتفيد مــن امليــدان والــدورات التدريبيــة يف مجــال املقــدرة علــى التشــبيك بــن الشــركات 
ونقــاط البيــع، فنقــاط البيــع التــي ميكــن تزويدهــا باملنتــج حاليــا بعــد الطحــن والتغليــف تصــل إلــى )120 ( نقطــة بيــع مفــرق، و)65( نقطــة بيــع حلبــوب الــن 
غيــر املطحونــة، وهــي بزيــادة مســتمرة بفضــل الدعــم املتواصــل مــن اإلغاثــة الزراعيــة، والدعايــة املدروســة القائمــة علــى خطــط وأســس علميــة صحيحــة 

إلــى أن وصلــت حالًيــا نقــاط البيــع إلــى زيــادة الضعــف، حاليــا أنتظــر آراء املشــترين لتوريــد املرحلــة املقبلــة مــع احلملــة الدعائيــة الداعمــة للمنتــج.

 اسم المشروع: ُبنُّ الُقدِس

 اسم المستفيد: وائل مازن بزبز

العنوان: راس العامود

موقع المشروع : القدس ـ راس العامود 
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نبذة عن حياة المستفيدة: 
حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس يف العلــوم اإلداريــة واملاليــة، تتمتــع بــاإلرادة القويــة، والتصميــم علــى حتقيــق الــذات، عصاميــة، تســعى لتحقيــق 
ذاتهــا بإنشــاء مشــروع خــاص، تظهــر إبداعهــا فيــه، وحتقــق نتائــج إيجابيــة ملموســة مــن خالــه، ال تعــرف الكلــَل أو امللــَل، جتــرب كثيــًرا فتصــل إلــى مــا 
تريــد بــكل عزميــة وإصــرار، تســعى دوًمــا للجديــد، لــذا اهتمــْت بفكــرة املنــح املقدمــة مــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة(، فاســتغلتها 

للبــدء مبشــروعها املفضــل لــه، وهــو تصنيــع الفحــم املضغــوط. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 
توصلــْت املســتفيدة إلــى إعــان منــح املشــاريع مــن خــال صفحــة اجلمعيــة )اإلغاثــة الزراعيــة( التــي نشــرت اإلعــان عبــر موقعهــا علــى متصفــح 
التواصــل االجتماعــي ) الفيســبوك(، فقمــُت بدراســة اإلعــان دراســة مســتفيضة، ملعرفــة حيثياتــه، فأعجبــُت بالفكــرة التــي دفعتنــي إلــى تعبئــة 
منــوذج احلصــول علــى منحــة، وذلــك باختيــار نــوع املشــروع وتوضيــح فكرتــه إلــى اجلهــات املختصــة، فتمــْت املوافقــة علــى الطلــب املرســل، ليتــمَّ أول 
لقــاء يف منتــدى بيــت ســوريك بحضــور جلنــة تابعــة لإلغاثــة الزراعيــة، إلجــراء املقابلــة الشــخصية التــي وضحــت أثناءهــا الهــدف مــن تقــدمي الطلــب، 
وســبب اختيــار فكــرة تصنيــع الفحــم املضغــوط، وذلــك خلبرتــي اجليــدة يف هــذا املجــال، مــا دفعهــم ملنحــي املوافقــة املبدئيــة علــى فكــرة املشــروع، 
ة للحديــث عــن آليــة تنفيــذ املشــاريع بنــاء علــى خطــط مدروســة وجــدوى اقتصاديــة حتــدد متطلبــات التنفيــذ  واملشــاركة يف الــدورات التدريبيــة املعــدَّ

والنتائــج املتوقعــة بعــد العمــل، كمــا شــاركُت يف دورة تدريبيــة يف االدارة املاليــة وتطويــر املشــاريع القائمــة.
بعــد اســتكمال الســاعات املطلوبــة إلجنــاز الــدورات قمــُت بهيئــة املــكان وإعــداد خطــط العمــل، واجلــدوى االقتصاديــة لــه، إلرســالها إلــى اجلهــة 

املمولــة، ســعًيا للحصــول علــى املوافقــة النهائيــة لتوقيــع االتفاقيــة والبــدء بالتنفيــذ. 

وصف المشروع القائم: 
املشــروع عبــارة عــن مخــزن ملحــق بســاحة خارجيــة كبيــرة، يخــزن فيهــا املــواد اخلــام، وحفــظ املنتجــات، ســاهمْت اإلغاثــة الزراعيــة بتوفيــر آلــة فــرم 
املدخــات، وآلــة تشــكيل املــواد، وآلــة الكربنــة والتحويــل إلــى الفحــم، وهــي أدوات حديثــة تقــوم بدورهــا بشــكل إيجابــي أثنــاء التصنيــع، متَّ تركيبهــا 
وجتهيزهــا للتشــغيل، مــع العلــم أنَّ املســتفيدة متتلــك خبــرة كافيــة يف مجــال تشــغيلها وإدارتهــا بالطريقــة الصحيحــة، مــا ســاعد علــى جنــاح املشــروع 
وتقدمــه، حيــث بلــغ اإلنتــاج الشــهري أربعــة )4( أطنــان، ســوِّقْت مببلــغ عشــرين ألــف )20000( شــيقل، مــا يقــدم مؤشــًرا واضًحــا علــى منــو املشــروع 
وتطــوره، فاملشــروع ســيوفر فرصــة عمــل لــي، باإلضافــة إلــى عامــل وموظــف مبيعــات وتســويق، وبالتالــي خلــق املشــروع ثاثــة فــرص عمــل إضافيــة .
ــر املســتخدم، أو عــن  ــا الفحــم الطبيعــي غي ــم تصنيعــه مــن بقاي ــاج الفحــم املضغــوط  مــن املشــاريع املهمــة يف صناعــة الفحــم، حيــث يت يعــد إنت
طريــق األغصــان الصغيــرة مــن مخلفــات تقليــم األشــجار، وبقايــا القــش بعــد احلصــاد، ومخلفــات املكســرات الســليولوزية يف احملامــص، ومخلفــات 
اخلشــب ونشــارة اخلشــب مــن املناجــر ومصانــع االثــاث، يتــم حتويــل املخلفــات إلــى فحــم مضغــوط عــن طريــق ماكينــات تقــوم باملراحــل التاليــة:

املرحلة األولى: حتويل كل املخلفات الى نشارة خشب ناعمة ومتجانسة.
املرحلة الثانية: ضغط النشارة على هيئة أشكال اسطوانية أو مربعات. 

املرحلة النهائية: عملية الكربنة )carbonization( وهي حتويل اخلشب املضغوط إلى فحم.

األثر البيئي للمشروع:
للمشروع نتائج إيجابية على البيئة، ما يعطي املشروع اهتماًما آخًرا، بعد الدخل الشهري الذي يحققه، فمن اآلثار التي تتحقق بفضل املشروع، ما يلي:

تخليص البيئة من مخلفات جفت الزيتون.  •«
تخليص البيئة من أغصان التقليم التي تشكل عبًئا على املزارع.•«
تخليــص البيئــة مــن مخلفــات األخشــاب الصناعيــة )األخشــاب التــي ال تصلــح لاســتخدام مــن مخلفــات قــص األلــواح الكبيــرة عــاوة علــى •«

نشــارة اخلشــب( ومصدرهــا املناجــر، ومصانــع األثــاث، أو أي مشــغل يتعامــل مــع األخشــاب.
تخليص البيئة من مخلفات مصانع املكسرات السليولوزية •«
تخليص البيئة من النباتات الضارة باملزارع )نباتات االشواك الضارة بالشجر املثمر( التي عادة تكون عبًئا على كاهل املزارع يف التخلص منها وخلعها. •«
احلد من قطع األشجار اجلائر وانعكاساته املناخية على البيئة.•«
عمليــة اإلنتــاج صديقــة للبيئــة وبــدون انبعاثــات دخانيــة أو غبــار بخــاف إنتــاج الفحــم الطبيعــي الــذي يســبب حــاالت اختنــاق وأمــراض؛ بســبب •«

كثافــة الدخــان املنبعــث مــن »املشــاحر«
عمليــة اإلنتــاج صديقــة للبيئــة مــن ناحيــة اســتهاك الطاقــة املســتخدمة لتســخن اخلشــب وحتويلــه إلــى الفحــم؛ حيــث يتــم اســتخدام الغــاز الطبيعي •«

ملــدة نصــف ســاعة فقــط للتســخن األولــى للخشــب، ومــن ثــم يتــم اســتغال غــاز امليثــان الطبيعــي املنبعــث عــن اخلشــب كنتيجــة لتســخينه، التــي يتــم 
إعــادة تدويرهــا لتســخن اخلشــب ملــدة ثمانــي ســاعات المتــام عمليــة الكربنــة، وبالتالــي توفيــر مصــادر البيئــة مــن الغــاز الطبيعــي ألغــراض أخــرى.

 اسم المشروع: تصنيع الفحم المضغوط

 اسم المستفيد: شري�ن أحمد إبراهيم حسني

العنوان: بيت سوريك ـ ضواحي القدس

موقع المشروع : بيت سوريك 
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نبذة عن حياة المستفيد: 

ــه لــم يحصــل علــى وظيفــة يف مجــال  أنــا شــاب مقدســي حاصــل علــى درجــة الدبلــوم يف مجــال التمريــض، حــاول العمــل يف املؤسســات الطبيــة، لكنَّ
دراســته، وبســبب الظــروف التــي متــر بهــا العائلــة، اضــررُت للعمــل داخــل األراضــي احملتلــة، كونــي املعيــل الوحيــد لألســرة بعــد إصابــة والــدي مبــرض 
ة، وســعيت إلنشــاء مشــروع خــاص اعتمــد  يف العمــود الفقــري خلطــأ طبــي أثنــاء إجــراء عمليــة جراحيــة، لــذا عملــُت يف مجــال التنظيــف ألشــهر عــدَّ

عليــه بتوفيــر دخــل شــهري لألســرة، فاعينهــم وأنــا قريــب منهــم لتوفيــر متطلباتهــم قــدر املســتطاع. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

علمــُت بفكــرة منــح املشــاريع مــن خــال إعــان نُِشــَر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي عبــر الشــبكة العنكبوتيــة، لدعــم الشــباب املقدســين 
العاطلــن عــن العمــل، قمــُت بتعبئــة النمــوذج املرفــق ســعًيا للحصــول علــى منحــة اعتمــد عليهــا بإنشــاء مشــروعي املفضــل، متــْت املوافقــة علــى الطلب 
املقــدم، وذلــك مــن خــال االتصــال لتحديــد موعــد للمقابلــة الشــخصية، التــي ناقشــُت أثناءهــا الدافــع مــن احلصــول علــى املنحــة، وفكــرة املوضــوع 
املختــار للعمــل علــى تنفيــذه مــن خــال املشــروع، إذ أعــادْت املنحــة األمــَل لــي مــن جديــد للعمــل يف مجــال تخصصــي، فتمــْت املوافقــة املبدئيــة علــى 
فكــرة املشــروع، واملشــاركة يف الــدورات التدريبيــة الباحثــة يف مجــال إنشــاء املشــاريع وكيفيــة تنفيذهــا علــى أســس علميــة صحيحــة، قائمــة علــى 

اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع، فاكتســبُت مهــارات إضافيــة زادْت مــن خبرتــي ومعرفتــي. 
ة مــن اإلغاثــة الزراعيــة، أعــددُت خطــة عمــل واضحــة املعالــم، وجــدوى اقتصاديــة للمشــروع،  بعــد إنهــاء الســاعات املطلوبــة إلجنــاز الــدورات املعــدَّ

أظهــرُت فيهــا متطلبــات املشــروع والنتائــج املتوقــة منــه، مــا مهــد إلــى إقــرار املوافقــة النهائيــة علــى املشــروع وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن. 

وصف المشروع القائم:  

املشــروع عبــارة عــن مركــز للعــاج باألكســجن املضغــوط، لتأهيــل مرضــى القــدم الســكري والغرغرينــا ومرضــى اجللطــات الدماغيــة واملصابــن 
باحلــروق والتســمم الكيمــاوي مــن املزارعــن جــراء اســتخدام املبيــدات احلشــرية واملــواد الكيماويــة، إذ يُعــدُّ املركــز هــو األول يف مجــال االهتمــام 
ــار املــورد مــن إدارة املشــروع، الســتام وحــدة األكســجن املضغــوط مــع مولــد لألكســجن وجهــاز ضغــط  ــمَّ اختي مبرضــى احلــاالت املذكــورة، فت
وحتكــم مــن برنامــج االقتصــادي للشــباب املقدســي املنفــذ مــن اإلغاثــة الزراعيــة، وجتهيــز املــكان باملــواد الطبيــة والديكــورات املناســبة مبســاعدة 
ــر مــن املزارعــن  ــال كبييي ــى اســتام اجلهــاز املذكــور مــا يقــارب الشــهرين، وقــد لوحــظ إقب ــة يف مجــال العــاج، حيــث مضــى عل األســرة العامل
واملرضــى املصابيــن، فأثبــَت اجلهــاز كفاءتــه بدرجــة عاليــة مــن حيــث النتائــج، أثنــاء اســتخدامه يف مركــز طبــي يوجــد بــه عــده أقســام، منهــا: العــاج 
الطبيعــي، والتغذيــة، والنطــق، والعــاج باألكســجن املضغــوط، فقــد مت اســتقبال مــا يزيــد عــن مئــة وخمســن )150( حالــة مرضيــة، ويوجــُد توجــه 

لتطويــر املركــز واضافــة أجهــزة إضافيــة جلعلــه مركــًزا متخصًصــا، متطــوًرا بالكفــاءة والنتائــج املرغــوب بهــا. 

وصف عملية اإلنتاج )التفصيل المالي والرقمي لالنتاج الشهري والسنوي(: 

ــَم  غــم مــن عــدم االفتتــاح الرســمي للمركــز، َفُقسِّ جتــاوز الدخــل الشــهري للمشــروع خــال الشــهرين املاضيــن ســبعة آالف )7000( شــيقل، علــى الرَّ
الدخــل اخلــاص باملشــروع علــى النحــو اآلتــي: تخصيــُص ثلثــي الدخــل  مــن املــوادر الشــهرية للمصاريــف اإلداريــة شــاملة للراتــب الشــهري واملــواد 

املســتخدمة أثنــاء العمــل، ومتَّ تخصــص الثلــث املتبقــي مــن الدخــل لتطويــر املركــز وشــراء معــدات جديــدة متطــورة.
نامــل خــال األشــهر القادمــة زيــادة اإليــرادات بعــد البــدء بحملــة تســويق ناجحــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي، وطباعــه املنشــورات التوعويــة 

اخلاصــة باجلهــاز املذكــور. 

 اسم المشروع: مركز نبواليف للعالج باالوكسجني المضغوط

 اسم المستفيد: ابراهيم سميح جاداهلل ابورميلة

العنوان: القدس حي واد الجوز

موقع المشروع : القدس وضواحي القدس 
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نبذة عن حياة المستفيدة: 

حصلــْت املســتفيدة علــى درجــة الدبلــوم يف مجــال ســكرتارية وســجات طبيــة يف كليــة إنعــاش األســرة، لــم جتــْد عمــا مناســًبا يف مجــال تخصصهــا، 
وهــي متزوجــة وأم لطفلــني، تســعى لتحقيــق ذاتهــا مــن خــال إنشــاء مشــروع خــاص، مبســاعدة زوجهــا الداعــم لهــا.  

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ــة لدعــم الشــباب  ــة الزراعي ــح املقــدم مــن اإلغاث ــة النَّحــل يف مجلــس قــروي بــدو، حلظــة معرفتــي بإعــان املن ــى تنفيــذ مشــروع تربي أقدمــُت عل
املقســين العاطلــن عــن العمــل، قمــُت بعبئــة النمــوذج املرفــق وإرســاله إلــى اجلهــة املمولــة ســعًيا للحصــول علــى منحــة لتنفيــذ مشــروعي املفضــل، 
فتمــْت املوافقــة علــى الطلــب وحتديــد موعــد للمقابلــة الشــخصية التــي أثبــُت خالهــا أهميــة املشــروع لــدي، وخبرتــي املتواضعــة يف مجــال تربيــة 
النحــل، لكــنَّ اإلرادة تصنــع املســتحيل، مــا جعلهــم يبــدون إعجابهــم بشــخصيتي وقدرتــي علــى مواجهــة الصعــاب والتغلــب عليهــا، فتمــْت املوافقــة 
ة حــول إنشــاء املشــاريع وكيفيــة إدارتهــا بنــاًء علــى خطــط عمــل واضحــة،  املبدئيــة علــى فكــرة املشــروع، بشــرط املشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة املعــدَّ

وجــدوى اقتصاديــة تكشــف املتطلبــات والنتائــج املتوقعــة مســتقبًا. 
بعــد اســتكمال لقــاءات الــدورة، قمــُت بتنفيــذ خطــة عمــل للمشــروع، وجــدوى اقتصاديــة بنــاء علــى املعاييــر احملــددة مــن اجلهــة املانحــة، إلرســالها 
لهــم، والســعي علــى حصــول املوافقــة النهائيــة علــى املشــروع، وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن، وهــو مــامتَّ فعــا بعــد الكشــف عــن مــكان املشــروع 

للتحقــق مــن مــدى ماءمتــه للتنفيــذ بنجــاح.

وصف المشروع القائم: 

مت جتهيــز األرض وتهيئتهــا مبــا يتناســب مــع املنحــل اســتعداًدا الســتامه مــن اجلهــات املختصــة، إذ اســتلمْت املســتفيدة ثاثــن )30( خليــة، 
ومســتلزمات املشــروع، مثــل: البراويــز، وأساســات شــمعية، ولبــاس، ومغذايــات، للبــدء بتنفيــذ املشــروع ومتابعتــه. 

وباحلديــث عــن موقــع املشــروع، فقــد متَّ وضــع اخلايــا يف مــكان جيــد مــن حيــث الغطــاء النباتــي وتعــدد األزهــار واختــاف أصنافهــا يف منطقــة 
بــدو، لكــنَّ الظــروف األســرية حالــْت دون جناحــه بالطريقــة الصحيحــة، مــا أدى إلــى مــوت بعــض اخلايــا، وبنــاء علــى ذلــك مّت نقــل املنحــل إلــى 
منطقــة القبيبــة لإلشــراف عليــه بواســطة املختــص صــاح الديــن شماســنة اخلبيــر يف مجــال تربيــة النَّحــل، وهــو مــا ســاعد املشــروع علــى النهــوض 

مــن جديــد وذلــك مبتابعــة املســتفيدة واخلبيــر للمنحــل بشــكل دوري دائــم. 

نتاج المشروع: 

حقــق املشــروع أربًحــا مرضيــة مــن خــال إنتاجــه، فقــد أنتــج  مائــة )100( كيلــو مــن العســل، متَّ تســويقه بقيمــة )10000( شــيقل، بســعر مائــة شــيقل 
للكيلــو الواحــد، وأســعى حالًيــا إلــى تقســيم اخلايــا لزيادتهــا، مــا ينتــج عــن ذلــك زيــادة يف اإلنتــاج. كمــا أســعى لاســتفادة مــن منتجــات النَّحــل يف 

تصنيــع الكرميــات والصابــون، وذلــك مــن خــال املــواد الطبيعيــة الــذي يتميــز بــه العســل. 
أطمح الستدامة مشروعي، لذا أدعو اجلهات املسؤؤلة العمل على تكثيف الدورات اخلاصة يف تربية امللكات . 

 اسم المشروع: منحل فلسطني

 اسم المستفيد: أسماء محمد أحمد حوشية

العنوان: قطنة  ـ القدس

موقع المشروع : قطنة ـ خربة أم اللحم ـ مقابل سوبر ماركت تسنيم 
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نبذة عن حياة المستفيدتني:

حصلــت أنغــام نضــال دخيــل تيــم علــى درجــة البكالوريــوس يف اخلدمــة االجتماعيــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة، لــم حتصــل علــى وظيفــة يف مجــال 
تخصصهــا، كمــا حصلــت آيــة عطــاهلل دخيــل تيــم علــى درجــة البكالوريــوس يف احملاســبة فرعــي العلــوم املاليــة واملصرفيــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة، 

متزوجــة وأم لطفلــني، لــم حتصــل علــى وظيفــة مناســبة يف مجــال تخصصهــا.
ســعْت املســتفيدتان إلــى املشــاركة بفكــرة إنشــاء مشــروع مشــترك، تعتمــدان عليــه يف حياتهمــا بتوفيــر دخــل شــهري ثابــت يعينهمــا علــى توفيــر 

لهمــا.  الضروريــة  املتطلبــات 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

علمــْت املســتفيدتان بتطبيــق فكــرة املشــروع مــن خــال قــراءة اإلعــان املنشــور علــى صفحــة اإلغاثــة الزراعيــة، فرغبتــا بتقــدمي طلــب للحصــول علــى 
منحــة تعتمــدان عليهــا يف إنشــاء مشــروعهما املفضــل، متَّ تعبئــة النمــوذج املرفــق وإرســاله إلــى اجلهــة املمولــة عبــر اإلمييــل اخلــاص بهــا، متَّ املوافقــة 
علــى الطلــب واســتدعائنا إلجــراء املقابلــة الشــخصية التــي بينــا أثناءهــا الهــدف مــن احلصــول علــى املنحــة، وفكــرة املشــروع املقــدم للعمــل علــى إنشــائه، 
واخلبــرة املمتلكــة يف مجــال تربيــة املواشــي، إذ متــْت املقابلــة بشــكل ســلس ومبشــر، مــا ســاعدنا علــى احلصــول علــى منحــة املشــروع واملوافقــة عليهــا 

ة بهــدف تقــدمي معلومــات علميــة حــول إنشــاء املشــاريع وكيفيــة إدارتهــا بطريقــة علميــة صحيحــة. مبدئًيــا، للمشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة املعــدَّ
بعــد إجنــاز الــدورة واســتكمال الســاعات املطلوبــة، قمنــا بإعــداد اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة بنــاء علــى املعاييــر املطلوبــة مــن اجلهــة املمولــة، 
وإرســالها لهــم للحصــول علــى املوافقــة النهائيــة وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن، وهــو مــا حصلنــا عليــه بعــد تهيئــة مــكان املشــروع واختيــاره بدقــة 

متناهيــة بهــدف جناحــه، والكشــف عليــه مــن جلنــة تابعــة للجهــة املمولــة.

وصف المشروع القائم: 

املشــروع عبــارة عــن مــكان مغلــق نصفــه، مســاحته )100م2(، مقســم إلــى ثاثــة أقســام، قســٌم للعليقــة، وآخــر مخــزن لألعــاف والقــش، والقســم الثالــث 
لألغنــام، ويتصــف املــكان بســاحة خارجيــة مفتوحــة خلــروج األغنــام لهــا يف أوقــات الــدفء، وهــو آمــن وقريــب مــن منــزل العائلــة، كمــا يشــتمل املشــروع 

علــى مــكان عــزول لفصــل األغنــام الوالــدة فيهــا، بعيــًدا عــن أماكــن تواجــد األغنــام، ومــن ميزاتــه التهويــة اجليــدة وتوفــر شــبكة كهربــاء وخــط ميــاه.
ــى بتاريــخ 4/3/2018م، إذ اســتلمنا ســبع  ــاث فتــرات، كانــت الدفعــة األول ــى ث ــا ســبق مت تســليم األغنــام مــن اجلهــة املمولــة عل ــاًء علــى م وبن
)7( نعجــات وكبــش، والدفعــة الثانيــة اشــتملت علــى عشــرة شــياه وكبــش، وذلــك بتاريــخ  7/4/2018، أمــا الدفعــة الثانيــة فقــد متــْت بتاريــخ  
ــا شــعيًرا، يف  ــن )30( كيًس ــة ومعلفــن وثاث ــة املشــروع حاب ــة الزراعي ــْت اإلغاث ل ــا موَّ ــورات، كم ــي )8( عب ــا متان 8/6/2018م، فاســتلمنا خاله

ــة.  ــة الثاني ــا شــعيًرا يف الدفع ــن كيًس ــى، وخمســة وأربع ــة األول الدفع

نتاج المشروع: 

متَّ نتاج املشروع على دفعات متتالية، وهي مفصلة باألتي: 
الدفعة األولى: وذلك من خال املواليد اجلدد، وهي: خمس )5( عبورات، وخاروفان متَّ تسويقهم مبلغ )220 دينار( للرأس الواحد.

الدفعة الثانية: أنتج املشروع أثناء الدفعة الثانية ثماني ) 8 ( خرفان ، واالستفادة من حليب نعجتن توفيْت صغارهما.

اف  اسم المشروع: مزرعة أغنام عسَّ

 اسم المستفيد: أنغام تيم / آية عطاهلل تيم

العنوان: الجديرة – ضواحي القدس

موقع المشروع : قرب  مسجد عبد الرحمن بن عوف - منزل نضال دخيل اتيم 
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نبذة عن حياة المستفيد: 
املســتفيد حاصــل علــى درجــة علميــة جامعيــة، ســاعد أهلــه يف مجــال تربيــة الدجــاج الاحــم لتوفيــر أقســاطه اجلامعيــة، اعتمــد علــى نفســه منــذ 
دخولــه اجلامعــة، شــاب عصامــي، يســعى لبنــاء نفســه بنفســه مــن خــال العمــل املتواصــل بجــد ونشــاط، يســعى إلنشــاء مشــروع خــاص بــه، ســعًيا 
لتوفيــر مصــدر دخــل ثابــت لــه وألســرته، كونــه لــم يحصــل علــى وظيفــة مناســبة يف مجــال شــهادته اجلامعيــة، لقلــة الشــواغر املطروحــة يف الســوق 

الفلســطيني. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ــاح  ــا ســابًقا، فاملــكان مت ــه، وبصفــة املشــروع كان قائًم ــُت ســابًقا  يف مجــال تربيــة الدجــاج الاحــم ، فاكتســبُت خبــرة كافيــة يف مجــال تربيت عمل
لتنفيــذ مشــروع آخــر، لكــنَّ املقــدرة املاليــة لــم تتــح ذلــك، فبقيــت الفكــرة جامــدة إلــى أْن قــرأُت إعاًنــا لإلغاثــة الزراعيــة بتمويــل مــن الصنــدوق 
العربــي لإلمنــاء االقتصــادي واالجتماعــي ومؤسســة تعــاون يفيــد بتقــدمي منــح ملشــاريع صغيــرة للشــباب املقدســين العاطلــن عــن العمــل، فانتهــزُت 
الفرصــة للحصــول علــى منحــة للقيــام مبشــروعي الــذي أحلــم بتنفيــذه، قمــُت بتعبئــة النمــوذج املرفــق وإرســاله إلــى اجلهــة املمولــة، وأرفقــُت معــه 

شــرًحا مفصــًا عــن اخلبــرة املمتلكــة يف مجــال تربيــة الدواجــن املكتســبة مــن العمــل يف نفــس املجــال ســابًقا. 
متــْت املوافقــة علــى الطلــب املقــدم، وُحــدَد موعــٌد إلجــراء املقابلــة الشــخصية، التــي وضحــُت أثناءهــا الهــدف مــن احلصــول علــى املنحــة، وأســباب اختيــار مشــروع 
الدجــاج الاحــم، ودوافــع جنــاح املشــروع يف حــال تنفيــذه، حيــث إنَّ الهــدف الرئيــس مــن حصولــي علــى منحــة املشــروع هــو تقــدمي املســاعدة يف رأس املــال لتنفيــذه 
وإدارتــه بطريقــة علميــة صحيحــة، خلبرتــي يف املجــال وآليــات تنفيــذه، فقــد عملــُت  ســابًقا مــع عضــو مــن أعضــاء جمعيــة تعاونيــة لألعــاف والدواجــن يف رام 
اهلل ، أذ قــام العضــو علــى تأمــن الصــوص واألعــاف مــن اجلمعيــه بشــرط أن ياخــذ الدجــاج بعــد نهايــة الــدورة، فيســتردُّ راس املــال مــع احتســاب نســبة مــن 
األربــاح التــي أجنيهــا خــال تلــك الــدورة، ومــن املمكــن تنفيــذ دورات متتاليــة خــال العــام الواحــد تقــدر مــا بــن )6-5( دورات إذا حصلــت علــى منحــة املشــروع. 
وبنــاء علــى املعطيــات التــي قدمــت يف املقابلــة الشــخصية متــْت املوافقــة املبدئيــة علــى تقــدمي املنحــة، واملشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة التــي تبحــث 
يف مجــال تنفيــذ املشــاريع علــى أســس علميــة قائمــة علــى اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع، وآليــة التشــبيك بــن املؤسســات يف الســوق 
الفلســطيني لســهولة التســويق، كمــا قمــُت بتهيئــة املــكان وإعــادة تأهيلــه مــن جديــد وإضافــة املتطلبــات الضروريــة كالتهويــة والكهربــاء وخــط امليــاه، 
ليتــمَّ بعــد ذلــك املوافقــة النهائيــة علــى املشــروع بعــد الكشــف عــن املــكان مــن جلنــة تابعــة لإلغاثــة الزراعيــة، وهــو مــا متَّ فعــًا ليتــمَّ بعــد ذلــك تنفيــذ 

خطــة عمــل للمشــروع وجــدوى اقتصاديــة تقيــس متطلبــات املشــروع ونتائجــه، والتوقيــع علــى االتفاقيــة بــن الطرفــن للبــدء بالتنفيــذ.

وصف المشروع القائم:  

متَّ تهيئــة مــكان املشــروع الســابق الســتغاله يف تنفيــذ املشــروع احلالــي، إذ تقــدر مســاحته )190م2(، وهــو مناســب مــن حيــث التهويــة والنظافــة، وتتوفــر فيــه شــبكة 
ميــاه وكهربــاء، ويشــتمل املــكان ملســاحة مخصصــة للتغليــف وتخزيــن املنتجــات بنظافــة تامــة، كمــا يتضمــن املــكان علــى مســاحة خاصــة تســتغل لتخزيــن األعاف. 

وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد متَّ تســليم املنحــة التــي قدمتهــا اإلغاثــة الزراعيــة لتوفيــر ألفــي صــوص الحــم، وأعــاف خاصــة لتغذيتهــا، كمــا ســاهمت 
األغاثــة بتوفيــر املشــارب واملعالــف ومتابعــة املشــروع مــع املســتفيد إثنــاء التفيــذ لضمــان جناحــه واســتمراريته.  

نتاج المشروع: 

اســتلم املســتفيد منحــة املشــروع يف تاريــخ 1/1/2018م، وتابعهــا بشــكل جيــد خلبرتــه الكافيــة يف مجــال تربيــة الدواجــن، مــا حقــق لهــا مجــاالً لتنفيــذ 
خمــس )5( دورات خــال العــام 2018م، إذ حقــق أرباًحــا صافيــة مــن الــدورات اخلمــس تقــدر بـ )14000( شــيقل.

يقــول املســتفيد: » أربــاح املشــروع مهــدْت لــي تطويــره وتوســعته، ليتــمَّ إدخــال عــدد أكبــر مــن الصــوص الاحــم، مــا يحقــق أرباًحــا إضافيــة بنــاء علــى 
ســعر الصــوص، وســعر الدجــاج الاحــم يف األســواق« . 

 اسم المشروع: ترب�ية دجاج الحم

 اسم المستفيد:  مؤمن زايد محمد شرقيه

العنوان: بدو ـ ضواحي القدس

موقع المشروع : بدوـ منطقة السهل ـ جانب متنزه قرطاج 
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نبذة عن حياة المستفيد قبل المشروع:   

علــي أبــو هــال شــاب  يبلــغ مــن العمــر )31( ســنة،  متــزوج وأب لثاثــة )3( أفــراد،  يســكن يف بلــدة أبوديــس، حاصــل علــى درجــة دبلــوم مهنــي عــام  
)2010م(، يعانــي كغيــره مــن اخلريجــني الباحثــني عــن فرصــة عمــل يف مجــال دراســته اجلامعيــة؛ ملســاعدة أســرته يف توفيــر متطلبــات احليــاة 
الضروريــة، فســعى إلــى إيجــاد عمــل بديــل يعينــه علــى املعيشــة، مــا دفعــه إلــى اســتغال فرصــة املشــروع والســعي للحصــول علــى املنحــة املقدمــة 

لتحقيــق ذاتــه وآمالــه أثنــاء الشــروع بتنفيــذه. 

مراحل الحصول على منحة المشروع:    

ــح  ــاء، بعــد طــرح إعــان بفت ــة » مــن أحــد األصدق ــة الزراعي ــة » االغاث ــة الزراعي ــة التنمي ــرة املقدمــة مــن جمعي علمــت  مبنحــة املشــاريع الصغي
بــاب التقــدمي ملنــح تدعــم مشــاريع دعــم صمــود الشــباب املقدســي وتوفيــر فــرص عمــل للرياديــن الشــباب يف محافظــة القــدس يف فتــرة) -2017

2019 (، فقمــت باالتصــال والتواصــل مــع اإلغاثــة الزراعيــة وتعبئــة منــوذج الطلــب وفــق الوشــروط واملعاييــر املطلوبــة للمنحــة، حيــث قدمــُت مــع 
الطلــب جــدوى اقتصاديــة ملشــروع » تربيــة طيــور الكنــاري » ) الزينــة (، الــذي أســعى لتنفيــذه منــذ زمــن خلبرتــي الواســعة يف مجالــه، لكــنَّ الوضــع 
ــة  ــة الزراعي ــع اإلغاث ــدأت م ــة مشــروعي خــاص، فب ــي لبداي ــرة ل ــت هــذه فرصــة كبي ــه، فكان ــام ب ــب حــال دون القي االقتصــادي واملعيشــي الصع
ــة، بعــد  ــر املطلوب ــذ كافــة االجــراءات حســب الشــروط واملعايي ــا،  وشــرعُت بتنفي ــه طوي ــذي حلمــت ب ــم أفــكار مشــروعي ال الفلســطينية بتصمي
إجــراء املقابلــة الَّتــي مكنتنــي مــن احلصــول علــى املوافقــة املبدئيــة علــى منحــة املشــروع، ومعاينــة موقــع املشــروع؛ لتتــمَّ املوافقــة النهائيــة والتوقيــع 

علــى املنحــة بشــروطها وبنودهــا مــن الطرفــن .

وصف المشروع القائم : 

ــادق  ــة، وصن ــة العام ــة املناســبة، والنظاف ــه اإلضــاءة والتهوي ــة، إذ روعــي في ــات املطلوب ــذ املشــروع حســب املواصف ــكان خــاص لتنفي ــز م مت جتهي
مخصصــة للمبيــت والتفقيــس، وبنــاًء علــى ذلــك  متَّ تســليمي عــدد مــن الطيــور واألعــاف، للشــروع بتنفيــذه علــى أكمــل وجــه مــن خبرتــي الواســعة 
يف مجــال تربيــة الطيــور، واخلبــرة العلميــة املكتســبة مــن الــدورات التدريبيــة التــي قدمــت معلومــات حــول كيفيــة إدارة املشــروع بطريقــة علميــة 

تعتمــد علــى اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة.  

نتاج المشروع: 

انتــج املشــروع أرباًحــا ماحظــة خــال العامــن 2019-2018، وذلــك إلدارتــه بطريقــة علميــة، ومتابعتــه الفاعلــة للحفــاظ علــى صحــة الطيــور مــن 
األمــراض الناجتــة عــن اإلهمــال وعــدم النظافــة، أســعى حاليــا إلــى زيــادة إنتــاج املشــروع بتوســعة مــكان التربيــة وزيــادة أعدادهــا بتربيــة طيــور 

جديــدة مــن إنتاجهــا، والتركيــز علــى الطيــور ذات الســالة املطلوبــة لألســواق. 

 اسم المشروع: ترب�ية طيور الكناري

 اسم المستفيد: علي محمود عبد اهلل ابو هال

العنوان: ابوديس :  القدس

موقع المشروع : ابوديس
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2019-2017

نبذة عن حياة المستفيد:

أنــوار زهــران خريجــة دبلــوم مهــن طبيــة، تســعى إلــي إنشــاء مشــروع خــاص بهــا، تخــدم مــن خالــه العائلــة املكونــة مــن )6 ( أشــخاص، وذلــك باســتغال 
قطعــة األرض اخلاصــة بالعائلــة املهملــة منــذ فتــرة، وإيجــاد وظيفــة خاصــة تعتمــد عليهــا لعــدم مقدرتهــا علــى العمــل مبجــال شــهاتها اجلامعيــة، 

تقــدم لهــا مــردوًدا مالًيــا يعينهــا علــى قضــاء حوائجهــا وحوائــج أســرتها، وإن كان قليــًا. 

مراحل الحصول على منحة المشروع:

علمــُت بإعــان اإلغاثــة الزراعيــة عــن مشــاريع لدعــم الشــباب املقدســي مــن خــال مواقــع التواصيــل االجتماعــي، فقدمــُت طلًبــا للحصــول علــى 
ــت املقابلــة الشــخصية بنجــاح بعــد االتصــال مــن اإلغاثــة الزراعيــة إلجرائهــا، وقمــُت بتعبئــة خطــة العمــل وتنفيــذ  منحــة املشــروع عبــر االنترنــت، متَّ
دراســة جــدوى اقتصاديــة للمشــروع، لتقدميهــا للجهــة املختصــة، مــا ســاعد علــى حتقيــق املوافقــة للبــدء بتنفيــذ املشــروع، خلبرتــي الكافيــة يف هــذا 

املجــال، بعــد معاينــة مــكان املشــروع والكشــف عــن مــدى ماءمتــه للتنفيــذ. 

مراحل تنفيذ المشروع:

قمــُت بتهيئــة قطعــة األرض الَّتــي ســينفذ بهــا املشــروع بحراثتهــا وتنظيفهــا، وذلــك مبســاعدة والــدي الــذي ميتلــك خبــرة كافيــة يف مجــال الزراعــة، 
كمــا شــرعنا بتجهيــزه بعــد بنائــه باملعــدات الازمــة للزراعــة الَّتــي مولتنــا بهــا اإلغاثــة الزراعيــة، وتوفيــر مصــدر ري دائــم لزراعــة البروكلــي 

ــاء. والفاصولي

نتاج المشروع: 

ــَر املنــاُخ علــى اإلنتــاج بشــكل عــام، وذلــك بســبب اآلفــات الزراعيــة والصقيــع والثلــوج، كمــا وان املســاحة املتوفــرة إلنتــاج بيــت باســتيكي ليســت  أثَّ
باحلجــم الكبيــر نســبا لتغطيــة احتياجــات الســوق.

وبالرغــم مــن ذلــك أســعى إلــى تطويــر املشــروع بزيــادة املســاحة والتغلــب علــى األمــراض الناجمــة عــن تغيــر املنــاخ لزيــادة اإلنتــاج وكســب مــردود 
مالــي جيــد اعتمــد عليــه يف حياتــي. 

 اسم المشروع: بيت بالستيكي

 اسم المستفيد:  أنوار نبيل زهران

العنوان: القبيبة

موقع المشروع : القبيبة
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نبذة عن حياة المستفيد: 

يبلــغ بــدر نعيــم حســن بــدر مــن العمــر )26( ســنة، مــن ســكان بلــدة بيــت دقــو يف محافظــة القــدس، حاصــل علــى درجــة البكالوريــس تخصــص متريــض 
مــن جامعــة بيــت حلــم يف العــام 2015م، لــم يحصــل علــى وظيفــة يف مجــال تخصصــه لقلــة الوظائــف الشــاغرة يف الســوق الفلســطيني، مــا دفعــه 

للبحــث عــن مجــال عمــل آخــر لتطويــر نفســه وتوفيــر مصــدر دخــل دائــم يعتمــد عليــه. 

مراحل الحصول على المشروع :

مــُت طلًبــا الكترونًيــا وطلًبــا  علمــت أنَّ مؤسســة اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية  نشــرت إعانــا بوجــود مشــروع لدعــم صمــود الشــباب املقدســي، فقدَّ
ورقًيــا للجمعيــة، بعدهــا أجريــت مقابلــة شــخصية بنــاء علــى طلــب اجلمعيــة، مــا مهــد الطريــق إلــى حصولــي علــى املوافقــة املبدئيــة،  بشــرط حضــور 
اللقــاءات التدريبيــة التــي تبحــث يف مجــال إدارة املشــاريع، وكتابــة خطــة العمــل واجلــدوى االقتصاديــة، وعــدة دورات أخــرى قدمــت مــن مؤسســة 
)HRD(  وبنــاًء علــى مــا ســبق  حصلــُت علــى املوافقــة النهائيــة الســتام وإدارة املشــروع، ملــا أكتســبه مــن خبــرة كافيــة يف مجــال النحــل والتعامــل 

معــه، مــا مهــد الطريــق أمامــي إلظهــار إبداعــي يف إدارة اخلايــا وتطويرهــا إنتاجيــا .

وصف المشروع القائم :

متَّ تهيئــة مــكان املشــروع  الســتغاله يف تنفيــذ املشــروع احلالــي، إذ تقــدر مســاحته )190م2(، وهــو مناســب مــن حيــث التهويــة والنظافــة، وتتوفــر 
فيــه شــبكة ميــاه وكهربــاء، كمــا يشــتمل املــكان علــى مســاحة خاصــة تســتغل لتخزيــن األعــاف واإلنتــاج، إذ يعــدُّ مشــروع تربيــة الدجــاج البلــدي 

مشــروًعا حيوًيــا مــن الناحيــة االقتصاديــة، وذلــك بإنتــاج البيــض والصــوص البلــدي لتربيتــه وبيعــه. 

نتاج المشروع: 

أنتــج املشــروع مــردوًدا مرضًيــا، وذلــك بتربيــة الدواجــن وتســخيرها إلنتــاج البيــض الــذي بيــع يف األســواق الفلســطينية بنــاء علــى حاجــة الســوق، 
والزائــد مــن اإلنتــاج مت اســتغاله للتفقيــس وإنتــاج الصــوص وتربيتــه وبيعــه، لــذا تقــدم املشــروع تقدًمــا جيــًدا، وأســعى إلــى تطويــره بزيــادة املســاحة 
املســتغلة وزيــادة الدواجــن املربيــة. وهنــا اشــكر كل مــن ســاهم مبســاعدتي للحصــول علــى املنحــة، وأخــص طاقــم املشــروع مــن مؤسســة اإلغاثــة 

الزراعيــة الفلســطينية. 

 اسم المشروع: ترب�ية دجاج بلدي

 اسم المستفيد: بدر نعيم حسن بدر

العنوان: ابوديس : بيت دقو

موقع المشروع : بيت دقو – محافظة القدس
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2019-2017

نبذة عن حياة المستفيد:

حصلــُت علــى شــهادة جامعيــة يف إحــدى اجلامعــات الفلســطينية، إال إننــي لــم أحصــل علــى وظيفــة يف مجــال دراســتي لقلــة الوظائــف الشــاغرة يف 
املؤسســات الفلســطينية، لــذا عملــُت يف مجــال البنــاء بشــكل متقطــع، إذ اعتمــدُت خــال عملــي علــى توفيــر مصــدٍر لدخــٍل متــدٍن، فســعيُت إلنشــاء 
مشــروع خــاص أعتمــُد عليــه يف توفيــر مصــدر لدخــٍل دائــم ومســتمر، فبقيــت الفكــرة جامــدة حتــى جــاءت فرصــة املشــاريع الصغيــرة التــي نفذتهــا 

اإلغاثــة الزراعيــة، مــا دفعنــي لاهتمــام بالفكــرة والســعي للحصــول عليهــا بــكل الوســائل والتدابيــر املطلوبــة. 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

ســمعُت عــن مشــروع دعــم صمــود الشــباب املقدســي الــذي تنفــذه اإلغاثــة الزراعيــة، فكانــت لــدي رغبــة تامــة للحصــول علــى منحــة املشــروع، قدمــُت 
طلًبــا لإلغاثــة الزراعيــة، وأرفقــُت معــه خطــة املشــروع املفضــل لــدي وجــدوى اقتصاديــة لــه، وانتظــرُت موعــد املقابلــة التــي متــْت بنجــاح وموافقــة 
مبدئيــة علــى منحــي فرصــة احلصــول علــى املشــروع، بعــد املشــاركة يف الــدورات التدريبيــة التــي ســاهمْت يف إكســابي خبــرة كافيــة يف مجــال إدارة 
املشــاريع وكيفيــة إعــداد خطــط لهــا وجــدوى اقتصاديــة فاعلــة، وبنــاء علــى طلــب املســؤولن يف اإلغاثــة الزراعيــة متَّ الكشــف عــن مــكان املشــروع 

لقيــاس مــدى ماءمتــه للتنفيــذ، وهــو الدافــع ملنحــي املوافقــة النهائيــة علــى فكــرة املشــروع وتوقيــع االتفاقيــة بشــروطها وبنودهــا بــن الطرفــن.

وصف المشروع القائم:

املشــروع عبــارة عــن بركــس مســاحته )120م2(، مبنــي بالطــوب، يشــتمل علــى شــبابيك مــن ثــاث واجهــات، مــع أرضيــة باســكورس، يتصــف املــكان 
باإلنــارة املائمــة والتهويــة اجليــدة، والنظافــة املطلوبــة للبــدء بتنفيــذ املشــروع، وهــو ملــك شــخصي موجــود يف قطعــة أرض مجــاورة ملنزلنــا يف شــارع 

اخلروبــة يف قريــة بيــت ســوريك، الواقعــة شــمال غربــي القــدس .
اســتلمُت مــن اإلاثــة الزراعيــة منحــة املشــروع، إذ تضمنــْت رؤوس مــن األغنــام وكبــش، والعديــد مــن املعالــف واملشــارب الازمــة للمــأكل واملشــرب، 

كمــا متَّ توفيــر مــكان خــاص لتخزيــن األعــاف فيــه، ومــكان أخــر قريــب لتصنيــع األلبــان واألجبــان، مــع مراعــاة النظافــة العامــة فيــه. 

نتاج المشروع:

كان إنتــاج املشــروع يف بدايتــه ضئيــًا، ألســباب كثيــرة، منهــا: تغيــر املنــاخ علــى املواشــي، ووفيــات بعــض املواليــد، ولكــنَّ االصــرار الــذي أمتلكــه جعــل 
األمــر مغايــًرا يف املواســم التاليــة للموســم األول، مــا ســاعد علــى زيــادة اإلنتــاج مــن املواليــد واحلليــب، باإلضافــة للخبــرة املكتســبة مــن امليــدان 
ــا يتوفــر ســبعة )7( مواليــد متفاوتــة األعمــار، وخمســة )5( مواشــي يف حالــة عشــار، كمــا ينتــج املشــروع  جعلــْت املشــروع يف تقــدم مســتمر، حالًي
ســتة )6( لتــرات مــن احلليــب يومًيــا، يتــم حتويــل املنتــج إلــى جبنــة ولبنــة، تســتغل كوجبــات غذائيــة بيتيــة، والزائــد عــن احلاجــة يبــاع يف املجتمــع 

احمللــي حســب الطلــب.

اف( مزرعة أبو سعود لأللبان  اسم المشروع: )ترب�ية أغنام عسَّ

 اسم المستفيد:  خالد عبد الفتاح راتب شيخ

العنوان: بيت سوريك

موقع المشروع : بيت سوريك – القدس
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نبيذة عن حياة المستفيد:  

رأفــت ســمير حبابــة  يبلــغ مــن العمــر )24( عــام، يســكن يف بلــدة )بيــت اكســا( الواقعــة يف محافظــة القــدس، حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس يف 
جامعــة القــدس تخصــص علــوم حياتيــة خــال العــام 2016 م، لــم يوفــق يف احلصــول علــى وظيفــة يف مجــال دراســته، مــا دفعــه للعمــل يف األعمــال 
احلــرة التــي ال تبقــى علــى ثبــات وال تعطــي دخــا شــهرًيا محــدًدا، فتبنــى فكــرة إنشــاء مشــروع خــاص بــه، لكــنَّ األمــور بقيــت وهًمــا حتــى جــاءت فرصــة 

احلصــول عليــه مــن املشــاريع املقدمــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة . 

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

كان اهتمامــي ماحًظــا لتنفيــذ مشــروع خــاص، لكــنَّ ضعــف املقــدرة املاليــة وقفــت عائًقــا أمامــي، فلــم أجــرؤ علــى إنشــاء مشــروع مهمــا كانــت تكلفتــه 
التشــغيلية، فبقيــت الفكــرة مجمــدة إلــى أن قــرأُت إعاًنــا مــن اإلغاثــة الزراعيــة يقــدم منًحــا إلدارة املشــاريع الصغيــرة، فانتهــزُت الفرصــة، وقمــُت 
بتعبئــة الطلــب وإرســاله إلــى اجلهــة املمولــة، ليتــمَّ بعــد ذلــك حتديــد موعــد للمقابلــة، الَّتــي وضحــت أثناَءهــا الهــدف مــن املشــروع، واخلبــرة الكافيــة 
يف إدارتــه، فحصلــُت علــى املوافقــة املبدئيــة علــى املشــروع للمشــاركة يف الــدورات التدريبيــة التــي تتحــدث عــن املشــاريع وكيفيــة تنفيذهــا بطريقــة 
علميــة قائمــة علــى اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة، بعــد اســتكمال الســاعات املطلوبــة مــن الــدورة، حضــرت جلنــة متابعــة املشــاريع للكشــف عــن 

املــكان ومــدى ماءمتــه لتنفيــذ املشــروع، مــا دفعهــم للموافقــة النهائيــة علــى تقــدمي املنحــة وتوقيــع االتفاقيــة.

خربات مكتسبة لتنفيذ المشروع: 

اكتســبُت خبرتــي يف مجــال تربيــة الدجــاج البيــاض أثنــاء مشــاركتي دورة تدريبيــة عقدتهــا اإلغاثــة الزراعيــة، تتحــدث يف مضمونهــا عــن آليــة عمــل 
ت ثاثــة أيــام، كمــا اكتســبت معرفــة إضافيــة مــن خــال التواصــل املســتمر مــع وكالــة الغــوث أثنــاء التنفيــذ  جــدوى اقتصاديــة للمشــروع، إذ اســتمرَّ

حلــل املشــكات والصعوبــات احلاضــرة، الجنــاز املشــروع يف مراحلــه جميعهــا. 

وصف المشروع القائم: 

قامــت وكالــة الغــوث بزيــارة موقــع املشــروع للكشــف عــن املوقــع والتجهيــزات الازمــة ومــدى وماءمتهــا للتنفيــذ، فقــد مت توفيــر بركــس مســاحتة 
)160( متــًرا مربًعــا، مجهــز بأقفــاص وأدوات املشــروع، مــع مراعــاة اإلضــاءة املائــم ة والتهويــة اجلديــة، والنظافــة العامــة للمــكان.

 وبتاريــخ 15/9/2018 مت تســليم )1500( طيــر، وخمســة )5( أطنــان مــن العلــف، )700( طبــق، كمــا قامــت وكالــة الغــوث بزيــارة املشــروع مــرة أخــرى 
للكشــف عنــه ومتابعــة العمــل فيــه، وآليــة تنفيــذ مراحلــه.

نتاج المشروع:  

ــا االنتــاج احلالــي  بــدأ االنتــاج داخــل املشــروع منتصــف تشــرين أول )شــهر10(، ويف تشــرين ثانــي كانــت بدايــة تســويق املنتــج يف الســوق احمللــّي، أمَّ
يتــراوح مــا بــن )43( إلــى )44( طبًقــا يوميــا. إذ ســاعد املشــروع بتوفيــر دخــل شــهري يتــراوح بــن )2500/3000( شــيقل، يعتمــد يف ذلــك علــى 

عمليــة التســويق وكيفيــة الدفــع عنــد الشــراء وتذبــذب ســعر البيــض حيــث إنَّ الطبــق الواحــد يســاوي ) 12( شــيقا. 

 اسم المشروع: ترب�ية دجاج بياض

 اسم المستفيد: رأفت سيمر عمران حبابة

العنوان: بيت اكسا – محافظة القدس

موقع المشروع : بيت اكسا
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2019-2017

نبذة عن حياة المستفيد: 

رهــام جوهــر حســني جمــل مــن بلــدة بيــت ســوريك يف محافظــة القــدس، تبلــغ مــن العمــر )24( عامــا،   حاصلــة  علــى درجــة البكالوريــس يف مجــال 
االتصــاالت يف جامعــة القــدس الفتوحــة 2016م، متزوجــة وأم لثاثــة أطفــال، لــم يتســَن لــي احلصــول علــى وظيفــة يف مجــال تخصصــي، حاولــُت 
جاهــدًة باحلــث عــن وظيفــة حتــى لــو كان عمــًا متقطًعــا، األمــر الــذي دفعنــي للتفكيــر بإنشــاء مشــروع خــاص أعتمــُد عليــه لتوفيــر مصــدر للدخــل 

ســواء أكان مصــدًرا حيوانًيــا أو نباتًيــا .

 مرحل الحصول على منحة المشروع: 

كانــت بديــات فكــرة املشــروع حاضــرة يف ذهنــي؛ خلبرتــي يف هــذا املجــال وخبــرة عائلتــي الكافيــة  يف تربيــة »خايــا النحــل«، فمــن خــال مشــروع 
دعــم  صمــود الشــباب القمدســي » منــح الرياديــن الشــباب يف محافظــة القــدس » املنفــذ مــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة وبالشــراكة مــع مؤسســة 
التعــاون وبتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لامنــاء االجتماعــي واالقتصــادي، الَّتــي أطلعــُت عليهــا مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي، تبنيــت 
الفكــرة وســعيت لتحقيقهــا مــن خــال إعــان جلمعيــة التنميــة الزراعيــة، فنقلــُت الفكــرة إلــى زوجــي لعلــه يقتنــع بهــا، مــا دفعنــي لتوضيحهــا لــه 
بشــكل كامــل، وبيــان محاســنها وأثرهــا علــى حياتنــا األســرية، كوننــا مؤهلــن للقيــام بهــذا املشــروع للخبــرة املوجــودة والكتســبة ســابقا، فخرجنــا 

بقــرار مشــترك يتمثــل بتقــدمي طلــٍب للحصــول علــى منحــة املشــروع، واالســتفادة منــه يف حتســن الوضــع املعيشــي لألســرة. 
بعــد تقــدمي الطلــب، متَّ حتديــد موعــد للمقابلــة، فأجريتهــا بشــكل إيجابــي، وأعجبــوا بفكــرة تربيــة خايــا النحــل  كونهــا ســتنفذ بنــاء عــن خبــرة 

ســابقة، وتوفــر املــكان املائــم لتنفيــذ املشــروع وجناحــه، فحصلــت علــى املنحــة املقدمــة ملباشــرة العمــل علــى حتقيقهــا، وجعلهــا حيــز التنفيــذ. 

وصف المشروع القائم:    

يتضمــن املشــروع القائــم علــى أربعــن )40( خليــة نحــل، ســاهمت بهــا اإلغاثــة الزراعيــة، باإلضافــة للمعــدات الازمــة مــن لبــاس وداخــون وصناديــق 
وغيرهــا مــن األمــور التــي نســتخدمها يف تطويــر املشــروع بعــد التوقيــع علــى االتفاقيــة، وحتديــد مــكان املشــروع الواقــع قــرب جــدار الفصــل 
العنصــري، وهــو مــكان جيــد لكثــرة الغطــاء النباتــي املتواجــد يف املــكان، وتعــدد أصنــاف األزهــار التــي جتعــل املشــروع يف تطــور وجنــاح واســتقرار.
 جتــري متابعــة املشــروع بشــكل دائــم لتوفيــر احتياجــات النَّحــل، وقيــاس مــدى ماءمــة الصناديــق خلايــا النَّحــل الَّتــي تشــهد تطــوًرا ماحًظــا، 
وتغذيتهــا بشــكل مائــم إن احتــاج األمــر، وخاصــة يف فصــل الشــتاء، وتقــدمي العــاج املناســب لهــا وقايــة لهــا مــن األمــراض التــي تفتــك بوجودهــا. 

نتاج المشروع: 

أنتج املشروع مائة وخمسن )150( كيلو من العسل، متَّ تسويقها يف األسواق الفلسطينية، فبيع الكيلو الواحد منه بسعر 100 شيقل.
التفصيل الرقمي: 150×100= 1500 شيقل إنتاج كلي 

أســعى حالًيــا لتطويــر اخلايــا وزيادتهــا بتقســيمها أكثــر، ووقايتهــا مــن األمــراض رغبــة بزيــادة االنتــاج لتســويقه مــن خــال التشــبيك بــن املؤسســات 
املعنيــة بالعســل، واألســواق الفلســطينية، تلبيــة لتوفــر الصنــف بجــودة عاليــة للمســتهلكن.

 اسم المشروع: “ شهد العسل “  ترب�ية خاليا نحل

 اسم المستفيد:  رهام جوهر حسني الجمل

العنوان: بيت سوريك - القدس

موقع المشروع : بيت سوريك الحارة الشرقية )حارة الرويس(.
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نبدة عن حياة المستفيد:  

سوســن محمــد أحمــد أعــرج مــن ســكان  بلــدة اجلديــرة  الواقعــة  يف محافظــة القــدس، متزوجــة  وأم لطفلتــني،  تبلــغ مــن العمــر )26( عــام، حاصلــة 
علــى درجــة الدبلــوم يف املهــن الطبيــة املســاعدة »عــاج طبيعــي » يف  الكليــة  العصريــة اجلامعيــة للعــام 2014م .

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

علمــُت بفكــرة املشــروع مــن خــال إعــان متــداول عبــر صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي مــن اإلغاثــة الزراعيــة، ولقــة الشــواغر وعــدم مقدرتــي 
علــى احلصــول علــى وظيفــة يف مجــال تخصصــي قــررُت التقــدم بطلــب للحصــول علــى منحــة املشــروع، رفعــُت الطلــَب مشــفوًعا بدراســة جــدوى 

اقتصاديــة لــه وخطــة عمــل حتــدد موضوعــه وآليــة تنفيــذه.
درســْت اإلغاثــة الزراعيــة الطلــب، وحــددْت موعــًدا إلجــراء املقابلــة الشــخصية التــي وضحــُت خالهــا فكــرة املشــروع بوضــوح، ومــدى اســتعدادي 
لتنفيــذه، ملــا أمتلكــه مــن خبــرة يف مجــال تربيــة املواشــي، مــا ســاعد علــى حصولــي علــى املوافقــة املبدئيــة علــى منحــة املشــروع بعــد مشــاركتي يف 
الــدورات التدريبيــة املعــدة مــن اإلغاثــة الزراعيــة، والكشــف عــن مــكان املشــروع لقيــاس مــدى ماءمتــه للتنفيــذ، تقــول املســتفيدة: » أُبِلغنــا بزيــارة 
ميدانيــة ملوقــع املشــروع وكان األســتاذ إســماعيل واألســتاذ أســد مــن أكثــر النــاس إصــراًرا علــى املســاعدة والوقــوف عــن كثــب بجانبنــا حتــى حتقيــق 
مشــروع يغنــى عــن كل شــي ولهــم كل االحتــرام والتقديــر وحتــى نفتخــر إننــا قابلنــا شــخصيات رائعــة، نشــهد لهــم باملجهــود والتعــب الــذي قامــوا بــه 

ملســاعدتنا”، مــا أدى يف نهايــة األمــر إلــى إقــرار املوافقــة النهائيــة وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن للبــدء بالتنفيــذ. 

وصف المشروع القائم:  

مــن التحضيــرات التــي قمنــا بهــا لتنفيــذ املشــروع تأمــن كل مــا يلــزم بأكمــل وجــه، كتوفيــر مســاحة كافيــة للبنــاء الــذي بنــي بالطــوب، مــع مراعــاة 
اإلضــاءة املائمــة والتهويــة املناســبة، والنظافــة العامــة للمــكان، باإلضافــة لتوفيــر مــكان مخصــص لتخزيــن األعــاف والقــش، ومــكان آخــر لتخزيــن 

منتجــات األلبــان واألجبــان.
مولــْت اإلغاثــة الزراعيــة املشــروع باملواشــي واألعــاف والقــش واملعالــف واملشــارب اخلاصــة بالتغذيــة واملشــرب، للشــروع بالتنفيــذ والتطويــر 
قــدر املســتطاع، إذ ســار املشــروع بطريقــة جيــدة بنــاًء عــل ى اخلبــرة املكتســبة مــن الــدورات التدريبيــة واخلبــرة امليدانيــة املكتســبة أثنــاء املتابعــة 

ــى التغلــب علــى األزمــات والصعــاب. واملاحظــة والقــدرة عل

نتاج المشروع: 

أنتــج املشــروع مواليــد جــدد زادت مــن عــدد األغنــام املربيــة، كمــا اســتفادت املشــاركة مــن بعــض املواليــد بعــد تربيتهــا وتســمينها لبيعهــا يف الســوق 
ــا مــن إصابتهــا باألمــراض، وحفاًظــا  ــا لتطويــر املشــروع مــن خــال زيــادة عــدد املواشــي، ومتابعتهــا بشــكل دوري خوًف الفلســطيني، وأســعى حالًي

علــى مواليدهــا مــن النفــوق. 

اف وخراف  اسم المشروع: ترب�ية أغنام عسَّ

 اسم المستفيد: سوسن محمد احمد اعرج

العنوان: الجديرة- شمال غرب القدس

موقع المشروع : الجديرة
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نبذة عن حياة المستفيد:  

أنــا املواطــن عمــر موســى عبــد املنعــم شــيخ، أســكن بلــدة بيــت ســوريك يف محافظــة القــدس، حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص اإلدارة 
والريــادة يف جامعــة القــدس املفتوحــة عــام 2009 م، أعانــي كغيــري مــن اخلريجــني العاطلــني عــن العمــل الذيــن يبحثــوا عــن وظيفــة ولكــن دون جــدوى 
لقلــة الشــواغر املطروحــة يف الســوق الفلســطيني، مــا دفعنــي للعمــل يف األعمــال احلــرة والتفكيــر بإنشــاء مشــروع خــاص اعتمــد عليــه يف تأمــني 
مصــدر دخــل ثابــت لــي، ولكــن قلــة املقــدرة املاليــة التــي أعانــي منهــا حالــت دون تنفيــذه، فبقيــت الفكــرة جامــدة حتــى حصلــُت علــى منحــة مقدمــة 

مــن اإلغاثــة الزراعيــة إلدارة املشــاريع الصغيــرة . 

مراحل الحصول على منحة المشروع:  

علمــًت باإلعــان مــن خــال الفيــس بــوك عبــر الصفحــة اخلاصــة باإلغاثــة الزراعيــة، أثنــاء تصفحــي املوقــع، قمــت باالستفســار عنــه، وأعــددت 
خطــة عمــل خاصــة مبشــروعي املفضــل، وهــو تربيــة حمــام الزينــة  وجــدوى اقتصاديــة تضمنــْت ملخًصــا عــن كيفيــة التســويق واملصاريــف وكميــة 

االنتــاج املتوقعــة.
مت تقــدمي الطلــب عــن طريــق موقــع االلكترونــي وذلــك عــن طريــق اإلمييــل اخلــاص، وبعــد فتــرة مت إرســال املوافقــة علــى الطلــب، وبعــد ذلــك مت 
إجــراء مقابلــة مــن قبــل اإلغاثــة الزراعيــة، ملعرفــة االســتعداد التــام لتنفيــذ املشــروع، واخلبــرة املكتســبة يف مجــال تربيــة الطيــور، وبنــاًء علــى ذلــك 
ــى  ــة معتمــدة عل ــة تنفيــذ املشــاريع بطريقــة علمي ــة املعــدة حــول آلي ــدورات التدريبي ــى منحــة املشــروع للمشــاركة يف ال ــة عل متــْت املوافقــة املبدئي
خطــط واقعيــة وجــدوى اقتصاديــة مفيــدة، بعــد االنتهــاء مــن الســاعات املطلوبــة الجنــاز الــدورة متَّ حتــدد موعــد للكشــف عــن املــكان لقيــاس مــدى 
ماءمتــه للتنفيــذ، إذ متــْت الزيــارة بطريقــة إيجابيــة ســاعدْت علــى املوافقــة النهائيــة علــى منحــة املشــروع، للتوقيــع علــى االتفاقيــة بــن الطرفــن 

ة.  بشــروطها وبنودهــا املقــرَّ

وصف المشروع القائم: 

قمــُت بتجهيــز املوقــع بدهــن اجلــدران والتعقيــم وشــراء اخلشــب وأشــياك، وذلــك إلغــاق املــكان والنوافــذ، وتركيــب بــاب رئيــس للمــكان وشــراء 
خــزان ميــاه وأقفــاص، مــع مراعــاة توفــر شــروط التربيــة مــن تدفئــة وتهويــة واحملافظــة علــى درجــة الرطوبــة املناســبة إلنتــاج حمــام الزينــة، ومت 
اســتام حمــام الزينــة  مــن اجلهــة الداعمــة مبــا يتاســب ومتطلبــات الســوق وباجلــودة العاليــة التــي أخترتهــا يف الطلــب واألنــواع املتداولــة يف الســوق، 

واملعالــف واملشــارب، للبــدء بتنفيــذ املشــروع .

نتاج المشروع:

يعــدُّ حمــام الزينــة مــن أهــم املشــاريع وأجملهــا يف دولــة فلســطن، وذلــك لوجــود الكثيــر مــن عشــاق حمــام الزينــة، فهــو نــوع مــن احلمــام مرغــوب 
لــدى اجلميــع، يحســن املــزاج لــدى الهاويــن لــه، مــا يســاعد علــى حتســن الوضــع املعيشــي للعاملــن يف تربيتــه، إذ يختلــف ســعر احلمــام يف األســواق 
حســب نظافــة النــوع والســالة والطلــب عليــه، فتتــرواح األســعار مــا بــن )200( شــيقل للــزوج الواحــد وتصــل إلــى )500( شــيقل،  كمــا يبــاع نــوع 

مــن احلمــام مبلــغ )4000( شــيقل تقريًبــا؛ لســالته املميــزة والطلــب املتزايــد عليــه.
أراه مشــروًعا ناجًحــا يحتــاج للعنايــة الفائقــة واملســتمرة، وذلــك بزيــارة الطبيــب البيطــري للمزرعــة بشــكل دوري، حفاًظــا علــى الطيــور مــن 

األمــراض، وســعًيا إلنتــاج أفضــل ومميــز. 

 اسم المشروع: “ ترب�ية حمام الزينة

 اسم المستفيد:  عمر موسى عبد المنعم شيخ

العنوان: بيت سوريك ـ القدس

موقع المشروع : بيت سوريك
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نبذة عن حياة المستفيد:  

 فــادي حجــاج مــن قريــة ســلوان التابعــة حملافظــة القــدس، حاصــل علــى درجــة الدبلــوم يف هندســة الديكــور مــن كليــة اريــت بالقــدس عــام 2005 م, 
وهــو متــزوج وأب لثاثــة أطفــال، يســكن يف منطقــة مهــددة باملصــادرة مــن قبــل االحتــال حيــث تعانــي املنطقــة التــي يســكن فيهــا مــن مضايقــات 
ــر بإنشــاء مشــروع خــاص بــه لتوفيــر مصــدر رزق  كثيــرة  حتــول الــى عــدم قدرتــه للحصــول علــى وظيفــة أو عمــل ثابــت يعيــل بــه نفســه وأســرته، لــذا فكَّ

ثابــت يســاعد بــه نفســه.   

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

مــُت طلًبــا الكترونًيــا وطلًبــا  علمــُت أنَّ مؤسســة اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية نشــرْت إعاًنــا بوجــود مشــروع لدعــم صمــود الشــباب املقدســي، فقدَّ
ــة،  بشــرط  ــى املوافقــة املبدئي ــي عل ــى حصول ــق إل ــة، مــا مهــد الطري ــب اجلمعي ــى طل ــاء عل ــة شــخصية بن ــت مقابل ــة، بعدهــا أجري ــا للجمعي ورقًي
حضــور اللقــاءات التدريبيــة التــي تبحــث يف مجــال إدارة املشــاريع، وكتابــة خطــة العمــل واجلــدوى االقتصاديــة، وعــدة دورات أخــرى قدمــت مــن 

)HRD( مؤسســة
ــُت علــى املوافقــة النهائيــة الســتام وإدارة املشــروع، ملــا أكتســبه مــن خبــرة كافيــة يف مجــال تربيــة الدواجــن وكيفيــة  وبنــاًء علــى مــا ســبق  حصل

ــا. التعامــل معهــا بطريقــة علميــة، مــا مهــد الطريــق أمامــي إلظهــار إبداعــي يف إدارة املشــروع وتطويــره إنتاجًي

وصف المشروع القائم:  

متَّ تهيئــة مــكان املشــروع الســتغاله يف تنفيــذ املشــروع احلالــي، إذ تقــدر مســاحته )190م2(، وهــو مناســب مــن حيــث التهويــة والنظافــة، وتتوفــر فيــه 
شــبكة ميــاه وكهربــاء، كمــا يتضمــن املــكان علــى مســاحة خاصــة تســتغل لتخزيــن األعــاف واإلنتــاج،  إذ يُعــدُّ مشــروع تربيــة الدجــاج البلــدي حيوًيــا 
مــن الناحيــة االقتصاديــة، حيــث إنَّ إنتــاج البيــض والصــوص البلــدي وبيعــه يقــدُم مــردوًدا مالًيــا جيــًدا، لــذا أعتبــر أنَّ هــذا املشــروع قــد يقــدُم لــي 
مصــدرا ودخــا ثابتــا بديــا عــن أي وظيفــة ثابتــه محكومــة براتــب ثاتــب ، وهنــا أشــكر كل مــن ســاهمني وســاعدني للحصــول علــى املنحــة وأخــص 

طاقــم املشــروع مــن مؤسســة اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية . 

 اسم المشروع: ترب�ية دجاج بلدي

 اسم المستفيد: فادي عمر حجاج

العنوان: سلوان - القدس

موقع المشروع : سلوان
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2019-2017

نبذة عن حياة المستفيد:

يبلــغ مفيــد حنــاوي مــن العمــر )24( عامــا، حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص تكنولوجيــا معلومــات يعمــل يف مجــال التســويق منــذ خمــس 
ســنوات، وحاصــل علــى منصــب عضــو مجلــس إدارة يف اجلمعيــة الفلســطينية للملكيــة الفكريــة ملــدة عامــني، يتميــز بالطمــوح واإلرادة، لــذا يســعى 

إلــى إنشــاء مشــروع خــاص بــه ميــارس فيــه هوايتــه املفضلــة. 

مراحل الحصول على منحة المشروع:

علمــُت بإعــان اإلغاثــة الزراعيــة اخلــاص باملشــاريع الصغيــرة لدعــم الشــباب املقدســي، فقدمــُت طلًبــا للحصــول علــى منحــة املشــروع بواســطة 
ــت املقابلــة الشــخصية بنجــاح بعــد االتصــال اإلغاثــة الزراعيــة إلجرائهــا، وقمــُت بتعبئــة خطــة العمــل وتنفيــذ  الشــبكة العنكبوتيــة )االنترنــت(، فتمَّ
دراســة جــدوى اقتصاديــة للمشــروع، لتقدميهــا للجهــة املختصــة، مــا ســاعد علــى حتقيــق املوافقــة للبــدء بتنفيــذ املشــروع، خلبرتــي الكافيــة يف هــذا 
املجــال، بعــد املشــاركة يف الــدورات التدريبيــة املعــدة لتقــدمي معلومــات حــول كيفيــة إدارة املشــاريع بنــاء علــى خطــط علميــة وجــدوى اقتصاديــة 

فاعلــة، وبنــاء علــى الدراســة املقدمــة والكشــف عــن املوقــع متــْت املوافقــة النهائيــة، والتوقيــع علــى االتفاقيــة بــن الطرفــن بشــروطها وبنودهــا.

وصف المشروع القائم:

قمــُت بتهيئــة املــكان الَّــذي ســينفذ بــه املشــروع يف قطعــة األرض التــي أمتلكهــا، وســعيُت لتوفيــر جــزء مــن املعــدات الازمــة إلنشــاء املشــروع وجتهيزه، 
ــذي حصلــت عليــه مــن اإلغاثــة الزراعيــة فيــه، وهــو عبــارة عــن ثاثــن )30( خليــة مــن النحــل وثاثــن صنــدوَق تقســيم، وفــرازة  لوضــع النَّحــل الَّ

وكافــة األمــور التــي سأســتخدمها يف املشــروع.

نتاج المشروع: 

أنتــج املشــروع خــال العــام االولــى مــن التنفيــذ )12( كيلــو مــن كل خليــة، مــا يعــادل 360 كيلــو مــن املشــروع الكلــي، أي مــا يعــادل 36000 شــيقل 
ســنويا. وذلــك معتمــد علــى اخلبــرة املمتلكــة  يف مجــال تربيــة النحــل، وأســعى حالًيــا لتطويــر املنحــل وزيــادة الصناديــق فيــه، لزيــادة االنتــاج وزيــادة 

الدخــل النــاجت عــن ذلــك. 

 اسم المشروع: “ ترب�ية النَّحل

 اسم المستفيد:  مفيد رحيب محمود حناوي

العنوان: بيت عنان ـ القدس

موقع المشروع : بيت عنان ـ القدس
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نبذة عن حياة المستفيد:

يقــول الســتفيد: »أنــا نضــال منيــر أمــني عبدربــة، أبلــغ مــن العمــر )27( عــام، أســكن يف اجليــب الواقعــة يف محافظــة القــدس، حاصــل علــى درجــة دبلــوم 
يف الكليــة العصريــة تخصــص محاســبة، متــزوج وأب لطفلتــني، أعمــل يف مجــال البنــاء والزراعــة بشــكل متقطــع وغيــر منتنظــم حســب العــرض 

والطلــب، لــذا أســعى إلــى إنشــاء مشــروع خــاص أعتمــد عليــه يف توفيــر دخــل منتظــم ودائــم قــدر املســتطاع.

مراحل الحصول على منحة المشروع:  

حصلــُت علــى إعانــات املنحــة مــن خــال املجلــس البلــدي، ومــن ثــم قمــُت مبراســلة اإلغاثــة الزراعيــة علــى االنترنــت، لتعبئــة طلــب احلصــول علــى 
املنحــة، فقامــوا باالتصــال لتحديــد موعــد للمقابلــة التــي وضحــت أثناءهــا الهــدف مــن احلصــول علــى املنحــة، ومــدى اســتعدادي للقيــام بــه خلبرتــي 
اجليــدة يف مجــال تربيــة املواشــي، مــا ســاعد علــى منحــي املوافقــة املبدئيــة علــى منحــة املشــروع بعــد املشــاركة يف الــدورات التدريبيــة الباحثــة يف 
مجــال إعــداد اخلطــط العلميــة للمشــاريع إلدارتهــا، وآليــة تنفيــذ جــدوى اقتصاديــة فاعلــة للمشــروع املقــام، وتقــدمي معلومــات حــول آليــة التشــبيك 
مــع مؤسســات املجتمــع يف الســوق الفلســطيني، ثــمَّ متــْت زيــارة املوقــع ملعرفــة مــدى ماءمتــه للتنفيــذ، إذ متــْت الزيــارة بشــكل موفــق، مــا مهــد إلــى 

تقــدمي املوافقــة النهائيــة للحصــول علــى منحــة املشــروع والتوقيــع علــى االتفاقيــة بــن الطرفــن بشــروطها وبنودهــا. 

وصف المشروع القائم 

يقــع مبنــى املشــروع علــى أرض مســاحتها )800م2(، محميــة بجــدار إســمنت، إذ يبلــغ طــول املبنــى )19م( ، وعرضــه )7م(، ومســاحته )133م2(، 
أرضيتــه تــراب، جوانبــه طــوب علــى ارتفــاع )1.5م(، واملتبقــي مــن االرتفــاع محمــي بأســاك شــائكة للتهويــة، وأعمدتــه مــن احلديــد، كمــا يشــتمل 
املبنــى علــى أماكــن مخصصــة للمواليــد، وأماكــن خاصــة لتخزيــن التغذيــة الازمــة، إذ يتســع املبنــى لـــ )100( رأس مــن املواشــي. كمــا مولــْت اإلغاثــة 
الزراعيــة مشــارب عددهــا أربعــة، ومعالفــن، وحابــة وثاثــن كيًســا شــعيًرا، وقطيــع مــن األغنــام متمثــل بأربعــة عشــر رأًســا يف تاريــخ 4/3/2018م. 
ومــن تاريــخ اســتام األغنــام قمنــا مبواجهــة بعــض املشــاكل بســبب تغيــر اجلــو علــى األغنــام وبعضهــا مــن عمليــة النقــل أدى إلــى عمليــة اإلجهــاض 
لبعــض األغنــام، ثــم قمنــا مبتابعــة األغنــام ومراقبتهــا وإعطائهــا األدويــة الازمــة لغايــة اســتقرار وضــع األغنــام ووالدتهــا بنســبة %60 للمواليــد، 

وبعدهــا مت االســتمرارية علــى 10 روس واســتقرار الوضــع حتــى الــوالدة للفطــم الثانــي مــن املواليــد وكانــت نســبة املواليــد 80%.

نتاج المشروع:

يتــم ترويــج منتــج اجلبنــة بشــكل ماحــظ يف القريــة نفســها )اجليــب ( للعائــات، لزيــادة الطلــب عليــه دون غيــره مــن مشــتقات احلليــب، وهــو أمــر 
جيــد ومربــح، إذ تقــدر املبيعــات الســنوية مــن اجلبنــة )7000( شــيقل، أمــا املبيعــات مــن املواليــد قــدرْت )13000( شــيقل، أمــا بالنســبة للمصروفــات 

فقــدرت )7000( شــيقل تقريًبــا، وهــو مؤشــر إيجابــي لنمــو املشــروع وتطــوره. 

اف  اسم المشروع: مشروع السنابل لرتب�ية أغنام عسَّ

 اسم المستفيد: نضال منر امني عبد ربة

العنوان: الجيب ـ القدس

موقع المشروع : الجيب ـ حارة الشيخ قرب الشارع الرئيسي
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2019-2017

نبذة عن حياة المستفيد:

يقــول املســتفيد: »أنــا يســام قاســم أســعى إلــي إنشــاء مشــروعي اخلــاص، وهــو عبــارة عــن بيــت باســتيكي مقــام علــى قطعــة أرض مســاحتها )600م2(، 
ســأقوم بزراعــة محاصيــل اخليــار املعلــق بداخلهــا وبيــع املنتــج يف الســوق املركــزي للمنطقــة«.

مراحل الحصول على منحة المشروع:

علمــُت بإعــان اإلغاثــة الزراعيــة عــن املشــاريع الصغيــرة لدعــم الشــباب املقدســي، فقدمــُت طلًبــا للحصــول علــى منحــة املشــروع بواســطة االنترنــت، 
ــت املقابلــة الشــخصية بنجــاح بعــد االتصــال مــن اإلغاثــة الزراعيــة إلجرائهــا، وقمــُت بتعبئــة خطــة العمــل وتنفيــذ دراســة جــدوى اقتصاديــة  فتمَّ
للمشــروع، لتقدميهــا للجهــة املختصــة، مــا ســاعد علــى حتقيــق املوافقــة للبــدء بتنفيــذ املشــروع، باســتغال قطعــة األرض التــي أمتلكهــا ومعــدات 

الــري اخلاصــة بــي.

وصف المشروع القائم:

قمــُت بتهيئــة قطعــة األرض الَّتــي ســينفذ بهــا املشــروع، إذ إننــي أمتلــك األرض ومعــدات الــري كمــا أمتلــُك خبــرًة كافيــًة يف مجــال الزراعــة، جهــزُت 
املــكان باملعــدات الَّتــي مولتنــي بهــا اإلغاثــة الزراعيــة، لزراعــة نباتــات اخليــار املعلــق.

نتاج المشروع: 

ــاج التــي ســوقت يف األســواق  ــل مــن كميــة االنت ــة الطقــس، مــا قل ــى الرغــم مــن تأثــر احملصــول باملنــاخ وحال ــا عل أنتــج املشــروع محصــواًل مرضًي
ــدر املســتطاع.  ــة ق ــاج يف املواســم القادم ــه باســتمرار لتحســن االنت ــر املشــروع ومتابعت ــذا أســعى لتطوي الفلســطينية، ل

 اسم المشروع: مشروع بيت بالستيكي

 اسم المستفيد:  يسام توفيق قاسم

العنوان: الجديرة ـ القدس

موقع المشروع : الجديرة
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 اسم المشروع: بيت العسل المقدسي

 اسم المستفيد: محمد خليل محمود شماسنة 

العنوان: قطنة - القدس 

موقع المشروع : قطنة - المشاميس 

نبذة عن حياة المستفيد: 

محمــد شماســنة مواطــن فلســطيني مقدســي، يتميــز بالطمــوح واإلرادة، حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص محاســبة يف جامعــة القــدس 
)أبــو ديــس(، كنــت أعمــل بشــكل متقطــع وأتــدرب بشــركات احملاســبة، لكــنَّ الظــروف لــم تتــح لــه الفرصــة للحصــول علــى وظيفــة دائمــة يعتمــد 
عليهــا يف حياتــه، لــذا ســعى إلنشــاء مشــروع خــاص يوفــر مــن خالــه مصــدر دخــل دائــم، فاســتغل فكــرة املنــح املقدمــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة إلنشــاء 

مشــروعه املفضــل.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

مت معرفــة تفاصيــل املنحــة املقدمــة مــن خــال اإلعانــات املنشــورة مــن قبــل اإلغاثــة الزراعيــة، وعلــى الفــور مت التواصــل معهــم لتعبئــة منــوذج طلــب 
املنحــة، وبعــد التقييــم األولــي واملقابلــة الشــخصية، مت املوافقــة علــى الدخــول باملرحلــة األولــى مــن التصفيــات بعــد التدريــب علــى كتابــة املوازنــة 
التقديريــة للمشــروع مــع مؤسســة )HRD ( يف رام اهلل، وبعــد إعــداد خطــة العمــل النهائيــة وجميــع تفاصيــل املشــروع مــن بدايــة التحضيــر للمشــروع 
ــة،  ــة الزراعي ــع العقــد مــع اإلغاث ــى املنحــة وتوقي ــة للحصــول عل ــة(، متــت املوافقــة النهائي ــج النهائــي ) اجلــدوى االقتصادي ــع للمنت للتســويق والبي

وانتهــى األمــر بالتوريــد .

وصف المشروع القائم:

بدايــة مت حتضيــر قطعــة األرض التــي ستســتغل بتنفيــذ املشــروع مــن خــال وضــع خايــا النحــل فيهــا، وذلــك ببنــاء مســتودع خشــبي بجانــب قطعــة 
ــة احلشــائش الضــارة، وزراعــة بعــض  ــا، وتهذيــب األرض وإزال ــة اخلاصــة باخلاي ــات اليومي ــن املعــدات واألدوات اخلاصــة بالعملي األرض لتخزي

األشــجار مــن أجــل توفيــر الظــل واحلمايــة للخايــا، وزيــادة األزهــار وتنوعهــا لاســتفادة منهــا يف تغذيــة النحــل.
حلظــة التوريــد مت اســتام اخلايــا حســب الشــروط واملواصفــات املتفــق عليهــا، ووضعهــا مبكانهــا املناســب، ومــع مــرور الشــهور الاحقــة مت اســتام 
ــز والشــمع والفــزارة ولبــاس خــاص باملنحــل، والســخانات لتخزيــن  ــق التقســيم والبراوي ــز املنحــل مــن صنادي ــة لتجهي كافــة املســتلزمات الضروري

العســل ومصفــاة .
بعــد اســتام كامــل املنحــة املقدمــة بــدأ املســتفيد مبتابعــة املنحــل ومراقبــة ســير حيــاة النحــل، وتكثيــف الغطــاء النباتــي النتــاج عســل طبيعــي بجــودة 
عاليــة حســب الطلــب، وبفضــل اهلل وحفظــه املشــروع قائــم حســب األصــول، والنحــل بحالــه جيــدة جــدا، ولكــن مــن األمــور اخلارجــة عــن اإلرادة 
جعلــت املشــروع مهــدًدا بالفشــل، إذ قــام بعــض األشــخاص بتدميــر اخلايــا والعبــث بهــا لســرقة العســل املنتــج داخــل األجــران، حلظــة نقــل بعــض 

اخلايــا مــن منطقــة قطنــه الــى قريــة بيــت نوبــا لتوفيــر اجلــو الدافــئ للنحــل الضعيــف يف فتــرة الشــتاء. 

نتاج المشروع:

كان إنتــاج املشــروع خــال العــام 2018م مرضيــا، فقــد مّت فــرز العســل خــال العــام املذكــور مــرة واحــدة، إذ انتجــت اخلايــا مــا يقــارب )190( كيلــو 
مــن العســل الصــايف الطبيعــي، متَّ تســويقه بشــكل جيــد مــن خــال التشــبيك بــن مؤسســات املجتمــع احمللــي، حيــث يتــم بيــع كيلــو العســل بـــ )100( 

شــيقل، وتكلفــة كيلــو العســل االجماليــة مــن اجمالــي بيعــه تســاوي تقريبــا )20( شــيقل ، أي صــايف ربــح مقــداره )80( شــيكل للكيلــو الواحــدة.



89

2019-2017

اف   اسم المشروع: ترب�ية أغنام عسَّ

 اسم المستفيد: معاذ خالد حسن الكسواني

العنوان: بيت اكسا

موقع المشروع : بيت اكسا محافظة القدس

نبذة عن حياة المستفيد:

معــاذ حســن الكســواني مواطــن مقدســي، يعيــش يف بيــت اكســا التابعــة حملافظــة القــدس، يبلــغ مــن العمــر )35( عــام، متــزوج وأب لطفلــن، حاصــل 
علــى درجــة الدبلــوم يف التربيــة، لــم يوفــق يف احلصــول علــى وظيفــة عمــل يف مجــال تخصصــه لقلــة الشــواغر املطروحــة يف املؤسســات الفلســطينية، 
ســعى للعمــل يف مجــال االعمــال احلــرة، لكــنَّ االنقطــاع عــن العمــل دفعــه للتفكيــر بإنشــاء مشــروع خــاص بــه، فبقيــت الفكــرة جامــدة حتــى حصــل 

علــى منحــة مقدمــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة.

مراحل الحصول على منحة المشروع:

كانــت بدايــات التقــدم بطلــب للحصــول علــى منحــة املشــروع بعــد قــراءة اإلعــان املنشــور يف الصحــف، واملواقــع االلكترونيــة عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي الــذي أعلنــت عنــه اإلغاثــة الزراعيــة، تابعــُت املوضــوع باهتمــام، مــا دفعنــي إلــى تقــدمي األوراق الازمــة وتعبئــة الطلــب الكترونًيــا، وبعثــه 
إلــى اجلهــة املمولــة، ليتــمَّ بعــد ذلــك حتديــد موعــد للمقابلــة التــي وضحــُت أثناءهــا أســباب التقــدم للمنحــة، والدوافــع التــي جعلتنــي أتقــدُم بطلــب 
ــاف( للبــدء  للحصــول عليهــا، كمــا وأظهــرُت خبرتــي الكافيــة يف مجــال تربيــة املواشــي، وهــو الســبب الرئيــس مــن اختيــار مشــروع )تربيــة أغنــام عسَّ
بتنفيــذه، ويف نهايــة املقابلــة متــْت املوافقــة املبدئيــة علــى منحــة املشــروع، للمشــاركة بالــدورات التدريبيــة املمهــدة لتنفيــذ املشــروع علــى أســس علميــة 
صحيحــة، لتقــدمي خطــة عمــل واضحــة البنــود، وجــدوى اقتصاديــة، وبعــد االطــاع علــى موقــع املشــروع وماءمتــه للتنفيــذ، متــْت املوافقــة النهائيــة 

عليــه، وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن. 

وصف المشروع القائم: 

مت جتهيــز مبنــى املشــروع مــن خــال بنائــه وســقفه بألــواح الزينكــو، وتقســيمه إلــى ســاحات داخليــة وخارجيــة، والعمــل علــى تنظيفــه ورشــه باألدويــة 
الازمــة وتهويتــه وقايــة للمواشــي مــن األمــراض، كمــا متَّ توفيــر املشــارب واملعالــف اّلتــي ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة فيهــا ووضعهــا يف أماكنهــا 
ــك تســليم املواشــي، إذ اســتلم  ــد ذل ــمَّ بع ــش، ليت ــة وق ــواع مختلف ــر األعــاف بأن ــة بتوفي ــة الزراعي ــا ســاهمت اإلغاث ــن، كم املخصصــة بشــكل آم
املســتفيد )15( نعجــة وكبًشــا، ليبــدأ مشــروعه اّلــذي تطــور وأصبــح ناجًحــا، وذلــك بزيــادة أعــداد املواشــي، وتوســعة املســاحة املربيــة فيهــا األغنــام. 

نتاج المشروع:

بدايــة املشــروع كانــت كميــة اإلنتــاج مــن احلليــب ومشــتقاته متفاوتــه؛ لعــدم انتظــام ميــاد األغنــام، لكــنَّ اخلبــرة الَّتــي ميتلكهــا املســتفيد ملتابعــة 
املواليــد وأمهاتهــا جعــل املشــروع أكثــر جناًحــا، وأفضــل إنتاًجــا، حتَّــى أصبــَح املشــروع يف الوقــت احلالــي يشــتمُل علــى اثنــن وعشــرين )22( رأًســا 

مــن األغنــام. 
لــذا يســعى املســتفيد إلــى تطويــر املشــروع ليصبــح مزرعــة منوذجيــة، توفــر فــرص عمــل لآلخريــن وتقــدم إنتاًجــا مميــًزا باجلــودة والنظافــة التــي 

تســاعد علــى ترويــج املنتــج مــن خــال زيــادة التشــبيك بــن مؤسســات املجتمــع احمللــي . 
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نبذة عن حياة المستفيد: 

يبلــغ أحمــد أبــو علــي مــن العمــر )23( عــام، متــزوج ويســكن يف مخيــم بلــدة مخمــاس يف محافظــة القــدس، حاصــل علــى درجــة البكالوريــس يف 
إدارة األعمــال يف جامعــة القــدس املفتوحــة عــام 2015، لــم يحصــل علــى وظيفــة يف مجــال تخصصــه؛ ملســاعدة أســرته وتوفيــر دخــل شــهري لــه، 
ة، ويســعى للحصــول علــى منحــة مقدمــة مــن جهــة معينــة لتنفيــذ مشــروعه املفضــل، يوفــر عــن طريقــه مصــدًرا ثابتــاً  فعمــل يف مجــال األعمــال احُلــرَّ

معتمــًدا للدخــل اليومــي والشــهري يعتمــد عليــه يف حياتــه.  

مراحل الحصول على منحة المشروع:

علمــُت مبنــح املشــاريع مــن خــال مديريــة الزراعــة يف محافظــة القــدس، وذلــك بنشــر إعــان مــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة » اإلغاثــة الزراعيــة« ، 
مفــاده فتــح بــاب التقــدمي ملنــح تدعــم مشــاريع دعــم صمــود الشــباب املقدســي وتوفيــر فــرص عمــل للرياديــن الشــباب يف محافظــة القــدس -2017

2019، فأجريــُت اتصــاالً للتواصــل مــع اإلغاثــة الزراعيــة، وتعبئــة النمــوذج اخلــاص للحصــول علــى املنحــة وفــق الشــروط واملعاييــر املطلوبــة، كمــا 
قدمــُت جــدوى اقتصاديــة للمشــروع املعنــي بتنفيــذه، وهــو »تربيــة طيــور الكنــاري« ) الزينــة(، الــذي أســعى لتأسيســه منــذ زمــن، لكــنَّ املقــدرة املاليــة 

لــم تتــح ذلــك، لــذا تواصلــُت مــع اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية لتنفيــذ فكــرة املشــروع الــذي حلمــت بــه طويــا.
متَّ حتديــد موعــد للمقابلــة الشــخصية الَّتــي أظهــرُت أثناءهــا خبرتــي الكافيــة يف مجــال تربيــة طيــور الزينــة، والدافــع مــن تنفيــذ املشــروع، مــا دفعهــم 
للموافقــة املبدئيــة علــى فكــرة املشــروع واملشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة الَّتــي تبحــث يف مجــال إدارة املشــاريع، وكيفيــة تنفيذهــا علــى أســس علميــة 

صحيحــة، مبنيــة علــى اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة للمصروفــات واإلنتــاج املتوقع مســتقبًا.
ــه  ــة مــدى ماءمت ــع املشــروع ملعرف ــة بالكشــف عــن موق ــة الزراعي ــة مــن اإلغاث ــدورة، قامــت جلن ــة إلجنــاز ال ــد اســتكمال الســاعات املطلوب بع
مــن حيــث التهويــة واإلضــاءة واحلــرارة املناســبة وخلــوه مــن مســببات األمــراض، وكان الكشــف إيجابًيــا، فتمــْت املوافقــة علــى املشــروع وتوقيــع 

االتفاقيــة بــن الطرفــن.

وصف المشروع القائم: 

بعــد توقيــع االتفاقيــة باشــرُت بتجهيــز املوقــع، وذلــك بتوفيــر متطلبــات املشــروع إلقامتــه، وتنفيــذ أعمــال الصيانــة للمــكان املتمثلــة بأعمــال 
الهــدم والبنــاء والترميــم، وأعــددُت آليــة للعمــل بطريقــة علميــة صحيحــة،  ونســقُت مــع جهــات عــدة لتســويق منتجــات املشــروع لتطويــره وضمــان 

اســتمراريته .
أصبحــُت االن أملــُك مشــروًعا خاًصــا، يشــتمل علــى ســبعن )70( زوًجــا مــن طيــور الزينــة،  ســاهم برفــع مســتوى الدخــل املــادي ألســرتي، لــذا 
أطمــح إلــى تطويــره ليصبــَح محــل إنتــاج الطيــور الكنــاري »الزينــة« وتســويقها يف املجتمــع احمللــي واألســواق، إذ يشــهُد املشــروع تطــوًرا ماحًظــا يف 

اإلنتــاج والتســويق لزيــادة الطلــب علــى طيــور الزينــة. 

 اسم المشروع: ترب�ية طيور الكناري

 اسم المستفيد: أدهم سمحان فايز أبو علي 

العنوان: مخماس ـ القدس 

موقع المشروع : مخماس 



91

2019-2017

نبذة عن حیاة المستفید:

ــة القــدس املفتوحــة عــام 2014، ســعْت للحصــول  ــوس يف جامع ــى درجــة البكالوري ــة عل ــم والعمــل، حاصل ــة للعل ــاة طموحــة، محب ــان فت ــدة ري رائ
علــى وظيفــة يف مجــال تخصصهــا، ولكــن الظــروف املعيشــية التــي تعيشــها أســرتها وقلــة الشــواغر املطروحــة يف الســوق الفلســطيني لــم يتــح لهــا 
احلصــول علــى وظيفــة متنتهــا، وكونهــا لهوفــة للعمــل وحتقيــق الــذات ســعت لتنفيــذ مشــروع خــاص جتــد نفســها مــن خالــه، وانتهــزت فرصــة املنــح 

املقدمــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة لتشــق طريقهــا بــكل جــدارة وثقــة بالنفــس.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

علمــْت رائــدة ريــان بفكــرة املنــح املقدمــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة مــن خــال قــراءة إعــان ممــول عبــر صفحــات الشــبكة العنكبوتيــة ) االنترنــت(، 
فاهتمــت باملوضــوع وتواصلــت مــع اجلهــة املانحــة، وقدمــْت طلًبــا للحصــول علــى املنحــة، وفكــرة شــاملة عــن مشــروعها مشــفوع بجــدوى اقتصاديــة 
ــرت أثناءهــا مــدى  ــي أظه ــة الشــخصية الت ــب واســتدعائها للمقابل ــى الطل ــة عل ــمَّ املوافق ــذ، فت ــد التنفي ــة بع ــاح املتوقع ــات واألرب توضــح املصروف
اســتعدادها لتنفيــذ املشــروع مبــا متتلكــه مــن خبــرة كافيــة يف مجــال الزراعــة، فتــمَّ اختيارهــا للمشــاركة يف الــدورات التدريبيــة املعــدة للحديــث عــن 

املشــاريع وكيفيــة إدارتهــا بنــاء علــى أســس علميــة صحيحــة، قائمــة علــى خطــط واضحــة وجــدوى اقتصاديــة فاعلــة.
بعــد اســتكمال الســاعات املطلوبــة للــدورة حضــرْت جلنــة للكشــف عــن مــكان املشــروع ومــدى ماءمتــه للتنفيــذ، إذ أوصــْت اللجنــة مباءمــة املــكان 
لتنفيــذ املشــروع مــع إمكانيــة جناحــه يف حــال متابعتــه بالطريقــة الصحيحــة، وهــو مــا ســاعد علــى املوافقــة النهائيــة علــى منحــة املشــروع وتوقيــع 

االتفاقيــة بــن الطرفــن. 

وصف المشروع القائم: 

املشــروع عبــارة عــن أرض زراعيــة مبســاحة نصــف دومن تقريًبــا، بنــي فيهــا بيــت باســتيكي مســاحته )420م2( مبســاعدة اإلغاثــة الزراعيــة بعــد 
توفيــر املعــدات الازمــة للبنــاء مــن أقــواس ودوامــر وباســتيك طولــه )540م( للــف اجلوانــب وخــزان مــاء ســعة كوبــن، وجتهيــز األرض وحراثتهــا 

وتســميدها متهيــًدا للبــدء بالزراعــة. 

نتاج المشروع: 

متــْت زراعــة البيــت الباســتيكي بـــ )600( شــتلة خيــار، حيــث أنتــج املشــروع بعــد ثاثــة )3( أشــهر مــا قيمتــه )3000( شــيقل، أمــا املصروفــات لنجاح 
املشــروع فكانــت قيمتهــا )1000( شــيقل موزعــة علــى املبيــدات احلشــرية واملــاء والســماد الصناعــي والطبيعــي واحملروقــات، لــذا فــإنَّ صــايف الربــح 
هــو )2000( شــيقل مــن الــدورة األولــى، وهــو مؤشــر لنجــاح املشــروع وتقدمــه، أمــا الــدورة الثانيــة فقــد مت زراعــة محصــول الســبانخ وهــو اآلن يف 

طــور االنتــاج، كمــا ســيتم بعــون اهلل زراعــة محصــول الفاصوليــاء يف الــدورة الثالثــة. 

 اسم المشروع: مشروع بيوت بالستيكية 

 اسم المستفيد: رائدة مسعود عبد الحفيظ ريان

العنوان: بيت دقو – شمال غرب القدس

موقع المشروع : أرض عني جفنا
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نبذة عن حياة المستفيد: 

رهــام اجلمــل فتــاة تســعى لتحقيــق ذاتهــا وطموحهــا، حاصلــة علــى درجــة علميــة لــم متكنهــا مــن توفيــر فرصــة عمــل تســاعدها علــى توفيــر دخــل 
شــهري يســاعدها علــى توفيــر متطلبــات حياتهــا، شــعرْت بخيبــة االمــل لقلــة الوظائــف املطروحــة يف املؤسســات الفلســطينية، لكنَّهــا لــم تفقــد األمــل، 
بــل ســعْت بطــرق شــتى للحصــول علــى وظيفــة أو مصــدر عمــل آخــر ميكنهــا مــن العيــش بكرامــة، ولصعوبــة فرصــة توفــر الوظيفــة ســعْت إلنشــاء 
مشــروع خــاص جتــد نفســها مــن خالــه، فكانــْت املنحــة املقدمــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة نقطــة حتــول يف حياتهــا، لــذا كانــت جاهــدة للحصــول عليهــا 

لتحقيــق ذاتهــا وتطويــر نفســها.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

علمــْت رهــام اجلمــل بفكــرة املنــح املقدمــة لدعــم صمــود الشــباب املقدســي وتوفيــر فــرص عمــل للرياديــن يف محافظــة القــدس 2107ـ 2019م،  مــن 
خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي، قــررْت املســتفيدة التقــدم بطلــب للحصــول علــى منحــة املشــروع، وذلــك بتعبئــة اســتمارة االســتفادة مــن املشــروع 
ــة الشــخصية التــي متــْت  ــى اســتدعائها للمقابل ــذه، مــا ســاعد عل ــوي تنفي ــة للمشــروع املن ــى اجلهــة املانحــة، مشــفوًعا بجــدوى اقتصادي وإرســاله إل
بنجــاح وموافقــة مبدئيــة علــى فكــرة املشــروع للمشــاركة يف الــدورة التحضيريــة املعــدة مــن شــركة )HRD( للحديــث عــن املشــاريع الصغيــرة وكيفيــة 
إدارتهــا بطريقــة علميــة صحيحــة، وآليــة تنفيــذ جــدوى اقتصاديــة فاعلــة وخطــط عمــل بنــاءة، وبعــد اســتكمال الســاعات املطلوبــة للــدورة التحضيريــة، 
حضــرْت جلنــة للكشــف عــن مــكان املشــروع ومــدى ماءمتــه للنجــاح، مــا ســاعد علــى املوافقــة النهائيــة ملنحــة املشــروع وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن. 

وصف المشروع القائم: 

مت حتضيــر مــكان وضــع  صناديــق النحــل بتنظيــف املــكان وإعــداده ليكــون أكثــر ماءمــة لتربيــة النحــل بعيــدا عــن أي مؤثــرات ســلبية، وقريــب مــن 
مرعــى مناســب للنحــل، حيــث مت زراعــة أشــتال مــن املرميــة والزعتــر ونبــات الطيــون واكليــل اجلبــل وشــجر الكينيــا، لتكــون بيئــة مناســبة للنحــل.

ســاهمت اإلغاثــة الزراعيــة بتوفيــر مســتلزمات املشــروع، إذ وفــرْت أربعــن خليــة مــن النحــل، وأربعــن حمالــة، وأربعــن مــن صناديــق التقســيم، 
وفــزارة، وداخــون، وعتلــة، وعاســات، وحواجــز ملــكات عددهــا أربعــن، وغذايــات ســطحية وعشــرة مصائــد حبــوب لقــاح، ولبــاس خــاص ملتابعــة 

املنحــل، وأساســات شــمعية،وبراويز مــع شــمع عــدد مئتــن، وكاشــطة عســل، وفرشــاة ومحــول شــمع، ومصفــاة وتنــك اســتانلس.
أصبــح املشــروع قائًمــا ومتابًعــا بطريقــة علميــة مكتســبة مــن الــدورات التحضيريــة، واخلبــرات امليدانيــة املكتســبة مــن استشــارة أصحــاب 

االختصــاص، وهــو يف طريــق التطــور والنجــاح. 

نتاج المشروع: 

انتــج املشــروع نســبة جيــدة مــن العســل تنــم عــن جناحــه وتطــوره، لــذا أســعى إلــى متابعتــه وتطويــره بزيــادة صناديــق التقســيم، واحملافظــة علــى 
البيئــة واإلكثــار مــن الغطــاء النباتــي فيهــا وتنوعــه، للحصــول علــى مواصفــات جيــدة مــن العســل الطبيعــي، وتوســعة التشــبيك بــن املؤسســات ونقــاط 

البيــع يف الســوق الفلســطيني.   

 اسم المشروع: ترب�ية النَّحل )مناحل السيف(

 اسم المستفيد: رهام موسى احمد الجمل 

العنوان: القدس بيت سوريك حارة الرويس 

موقع المشروع : بيت سوريك الحارة الشرقية
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نبذة عن حياة المستفيد: 

أنــا املواطــن عبــد اهلل يوســف معالــي مــن ســكان بلــدة أبــو ديــس التابعــة حملافظــة القــدس، أبلــغ مــن العمــر )24( عــام، أعــزب وحاصــل علــى دبلــوم 
كهربــاء مــن كليــة دار األيتــام يف العيزريــة عــام 2011م،  لــم يتســنى لــي احلصــول علــى وظيفــة أو عمــل دائــم يف مجــال تخصصــي، لتوفيــر مصــدرا 
ماديــا ثابتــا، بالرغــم مــن تقدمــي لبعــض الشــركات املؤسســات ذات العاقــة، كنــُت أحصــل يف بعــض االحيــان علــى عمــل جزئــي وغيــر ثابــت وهــو 

العامــل الرئيــس الــذي  دفعنــي للتفكيــر بإنشــاء مشــروع خــاص اســتطيع مــن خالــه توفيــر مصــدر دخــل دائــم وإن كان قليــا.  

مراحل الحصول على منحة المشروع:

وصلنــي خبــر إعــان املشــروع اّلــذي قدمتــه اإلغاثــة الزراعيــة مــن أحــد أصدقائــي املقربــن يف البلــدة، فقرأتــه وفكــرُت بفكــرة املشــروع ملًيــا حّتــى 
ققــرُت للتقــدم بطلــب للحصــول علــى منحــة املشــروع، فرفعــُت طلبــا للجهــة املختصــة، فتــمَّ قبــول الطلــب وحتديــد موعــد للمقابلــة الَّتــي أتاحــت لــي 
فرصــة تنفيــذ املشــروع، واعتمــاده مصــدر رزق يف حياتــي، فتمــْت املوافقــة املبدئيــة املشــروطة باملشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة الَّتــي حتدثــْت يف 
مضمونهــا عــن كيفيــة إعــداد خطــط العمــل واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع، وكيفيــة تنفيــذه علــى أســس علميــة ناجحــة، مــا ســاعد علــى منحــي 

املوافقــة النهائيــة العتمــاد مشــروع تربيــة األرانــب احملســنة  والعمــل بهــا، وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن.   

وصف المشروع القائم: 

بعــد زيــارة طاقــم املشــروع الســيد إســماعيل صبــح والســيد أســد الكــردي للمــكان املخصــص لتربيــة األرانــب، متَّ توجيــه بعــض املاحظــات لتوفيرهــا 
للبــدء بتنفيــذ املشــروع، متمثلــة بنظافــة املــكان وســامته وبعــده عــن املخاطــر والزواحــف، وتوفيــر املعــدات الازمــة مــن مشــارب ومعالــف آمنــة، 

وحتضيــره مبــا يتــاءم مــع شــروط املنحــة املوقعــة، ليتــمَّ منحــي أرانــب إنــاث عددهــا )16( زوًجــا، وذكريــن اثنــن، وأدوات وأقفــاص وأعــاف. 

نتاج المشروع: 

يعــدُّ املشــروع  منوذجًيــا باســتخدامه الطــرق احلديثــة لتحســن عمليــة االنتــاج، حيــث أجنبــْت األنثــى الواحــدة مــا يقــارب )30( ضعــف وزنهــا ســنويا، 
األمــر الــذي ســاهم يف تغطيــة مصاريــف املزرعــة، إضافــة إلــى تغطيــة التكاليــف وصــوال إلــى الربــح املتوقــع مــن اإلنتــاج، حيــث وفــر هــذا املشــروع 
دخــل ثانــي لــي ســاهم يف رفــع مســتوى الدخــل األســري، مــن خــال إنتــاج األرانــب وذبحهــا وبيعهــا يف نقطــة بيــع معتمــدة لــي، مــا ســاعد علــى ترويــج 

املنتــج يف الســوق احمللــي بشــكل إيجابــي، لزيــادة الطلــب علــى حلــم األرنــب واستحســانه مــن املواطنــن.  

 اسم المشروع:  مزرعة أرانب نموذجية 

 اسم المستفيد: عبد اهلل جمال يوسف معالي

العنوان: بلدة ابو ديس محافظة القدس

موقع المشروع : بلدة ابو ديس بجانب مزرعة نعيم عياد
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نبذة عن حياة المستفيد: 

عصــام باجــس دار الشــيخ مــن ســكان بلــدة بــدو التابعــة  حملافظــة القــدس،  أعــزب يبلــغ مــن العمــر )27( عــام، حاصــل علــى درجــة البكالوريــس 
يف القانــون، لــم يوفــق يف احلصــول علــى وظيفــة يف مجــال تخصصــه لصعوبــة احليــاة يف منطقــة القــدس وقــررات االحتــال التعســفية، لــذا ســعى 

للعمــل يف األعمــال احلــرة، أو إنشــاء مشــروع خــاص بــه يوفــر لــه مصــدًرا للدخــل.  

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

مت اإلعــان عــن املشــروع مــن قبــل جمعيــة التنميــة الزراعيــة - اإلغاثــة الزراعيــة ـ  يف منتصــف عــام  2017م، قمــت بتعبئــة الطلــب كمــا يجــب 
للحصــول علــى منحــة املشــروع الــذي أنــوي تنفيــذه، مشــفوعا بجــدوى اقتصاديــة وخطــة عمــل مبنيــة علــى أســس علميــة صحيحــة، فتــمَّ اســتدعائي 
إلجــراء املقابلــة الشــخصية التــي وضحــُت أثناءهــا الهــدف مــن املشــروع واخلبــرة املكتســبة يف مجالــه، ومــدى جناحــه وتطويــره، وهــو مــا ســاعد 
علــى املوافقــة املبدئيــة علــى منحــة املشــروع للمشــاركة يف الــدورة التحضيريــة املعــدة للحديــث عــن املشــاريع الصغيــرة وكيفيــة إدارتهــا علــى أســس 
علميــة صحيحــة، وآليــة تنفيــذ اخلطــط واجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع، لضمــان جناحــه واســتمراريته مــن خــال التشــبيك بــن مؤسســات الســوق 

الفلســطيني لترويــج املنتــج، وبعــد االنتهــاء مــن الســاعات املطلوبــة متَّ الكشــف عــن موقــع املشــروع وتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن. 

وصف المشروع القائم: 

املشــروع عبــارة عــن ماكنــة تعمــل علــى حتويــل اجلفــت والنجــارة إلــى كوالــب مــن خــال عمليــة الضغــط، يتــم اســتخدامها للمدافــئ يف فصــل الشــتاء، 
إضافــة إلــى اســتخدامات املخابــز واملصانــع التــي تعمــل بشــكل دوري طيلــة أيــام العــام . 

نتاج المشروع:

أملــُك مشــروًعا خاًصــا يتمثــُل بوحــدة تصنيــع كاملــة ومحــل مســتقل لإلنتــاج، ولنوعيــة املشــروع وأهميتــه لقــي رواًجــا ملنتجاتــه باجلــودة والســعر، مــا 
ســاعد علــى فرصــة تطويــره باســتمرار، حيــث ســاهم املشــروع يف رفــع مســتوى الدخــل الفــردي وزيــادة خبرتــي يف مجــال التصنيــع، النتــاج صنــف 

مفيــد للعديــد مــن املعامــل واالســتخدامات بعيــًدا عــن املضــار الصحيــة.

 اسم المشروع: مكبس جفت والنجارة

 اسم المستفيد: عصام باجس حسني دار الشيخ 

العنوان: بلدة بدو ـ محافظة القدس 

موقع المشروع : مكبس جفت والنجارة
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 نبذة عن حياة المستفيد:

يبلــغ املســتفيد غســان دنــدن مــن العمــر )30( عــام، متــزوج وأب لثاثــة أفــراد، يســكن يف بلــدة أبــو ديــس التابعــة حملافظــة القــدس، حاصــل علــى 
درجــة البكالوريــس تخصــص خدمــة اجتماعيــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة، يعانــي كغيــره مــن أبنــاء مدينــة القــدس لقلــة الوظائــف والعمــل يف 
مجــال تخصصهــم، حــاول مــراراً احلصــول علــى وظيفــة، لكــنَّ احلــظَّ وقلــة الشــواغر جعلــت األمــر مســتحيًا، لــذا ســعى للعمــل يف مجــال األعمــال 
ــر  ــى توفي ــم يســاعده عل ــر مصــدر دخــل دائ ــه بتوفي ــه يعتمــد علي ــه ســعى إلنشــاء مشــروع خــاص ب ــه، لكنَّ ــي ســدْت جــزءا مــن حاجت احلــرة، الت
احتياجاتــه اليوميــة، ومســاعدة أســرته قــدر اإلمــكان، فبقيــت فكــرة إنشــاء املشــروع جامــدة حتــى حصــل علــى منحــة مقدمــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة، 

ســاعدْت علــى شــق طريقــه بإنشــاء مشــروعه املفضــل.   

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

يقــول املســتفيد: »علمــُت  باملشــروع  مــن أحــد األصدقــاء، أنــه مت طــرح إعــان مــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة« اإلغاثــة الزراعيــة«  بفتــح بــاب التقــدمي 
ملنــح تدعــم مشــاريع دعــم صمــود الشــباب املقدســي وتوفيــر فــرص عمــل للرياديــن الشــباب يف محافظــة القــدس 2019-2017م )منيــح الرياديــن 
الشــباب(، فقمــت باالتصــال والتواصــل مــع االغاثــة الزراعيــة وتعبئــة منــوذج الطلــب وفــق الشــروط ومعاييــر املنحــة، حيــث قدمــُت مــع الطلــب جــدوى 
اقتصاديــة للمشــروع املنــوي تنفيــذه » تربيــة طيــور الكنــاري« ) الزينــة(،  الــذي كنــُت أســعى لتنفيــذه منــذ زمــن، لكــنَّ الوضــع االقتصــادي واملعيشــي 

الصعــب حــال دون متكنــي مــن تنفيــذه، فكانــت هــذه الفرصــة طريًقــا ناجًحــا لبدايــة مشــروعي خــاص.
ــة االجــراءات حســب  ــا، فاســتكملت كاف ــه طوي ــذي حلمــت ب ــكار مشــروعي ال ــم أف ــة الفلســطينية بتصمي ــة الزراعي ــع اإلغاث ــدأت م ــا ب ــن هن وم
الشــروط واملعايــر املطلوبــة ومنهــا املقابــات التــي أجريــت يف اإلغاثــة الزراعيــة مــن طاقــم املشــروع، الــذي ســاعد علــى إعطــاء املوافقــة النهائيــة 

علــى منحــة املشــروع بعــد معاينــة املوقــع لتوقيــع االتفاقيــة بــن الطرفــن.

وصف المشروع القائم: 

مت جتهيــز مــكان خــاص قريــب مــن البيــت لتنفيــذ مشــروع »تربيــة طيــور الكنــاري«، حســب املواصفــات املطلوبــة واملتفــق عليهــا، مــع مراعــاة النظافــة 
ــذ  ــدء بتفي ــور واألعــاف واألقفــاص، للب ــًدا عــن مســببات األمــراض، حيــث مت تســليمي عــدد مــن الطي ــة املناســبة، بعي العامــة واإلضــاءة والتهوي
املشــروع ومتابعتــه علــى أســس علميــة صحيحــة تســاعد علــى تخطــي العقبــات التــي تواجــه اســتمراريته وجناحــه، وهــو مــا ســاعد علــى تقدمــه 

وذلــك مــن خــال التشــبيك مــع مؤسســات املجتمــع لترويــج املنتــج. 

نتاج المشروع: 

متــْت متابعــة املشــروع باســتمرار حســب مــا هــو متفــق عليــه، مــا ســاعد علــى جناحــه وتطــوره، إذ أنتــج املشــروع فراًخــا متــْت متابعتهــا حتــى أصبحــت 
قابلــة للترويــج، الــذي ســاهم يف توفيــر مصــدر دخــل ثابــت لــي،  وذلــك بتوســعة فكــرة التشــبيك بــن املؤسســات ونقــاط البيــع، مــع مراعــاة حتســن 

الصنــف والتركيــز علــى األصنــاف املطلوبــة مــن املســتهلكن يف الســوق احمللــي يف الضفــة الغربيــة ومنطقــة القــدس.
ــا لتطويــر مشــروعي لزيــادة االنتــاج، الــذي يســاهم يف زيــادة الدخــل الفــردي، وهــو منــوط بتحقيــق مســتوى عــال مــن التشــبيك بــن  أســعى حالًي

املؤسســات لترويــج املنتــج بشــكل أســرع. 

 اسم المشروع:  ترب�ية طيور كناري “ زينه “ 

 اسم المستفيد: غسان طال دندن

العنوان: ابوديس :  القدس

موقع المشروع : ابو ديس
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نبذة عن حياة المستفيد: 

غديــر عيســى ، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس تخصــص ادارة اعمــال مــن  جامعــه القــدس املفتوحــة، مواطنــة مــن ســكان اجلديــرة، متزوجــة وأم 
لثاثــة أطفــال، اقضــي وقتــي يف رعايــة البيــت واالطفــال، وابحــث عــن وظيفــة مناســبة يف مجــال معرفتــي وخبرتــي.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

قدمــُت طلبــا للحصــول علــى منحــة فــور إعــان االغاثــة الزراعيــة عــن فــرص احلصــول علــى مشــاريع، وتقدمــت بطلــب مشــروع تربيــة النَّحــل، حيــث 
  )HRD( مت قبولــي بعــد االتصــال بــي للمقابلــة الشــخصية، وشــاركُت باللقــاءات التدريبيــة يف مســرعة االعمــال الزراعيــة يف بيــر نبــاال ويف مركــز
يف رام اهلل إذ حتدثــت اللقــاءات عــن كيفيــة إعــداد  دراســة اجلــدوى و خطــة العمــل، وإدارة املشــاريع والتســويق، وبعــد االطــاع علــى االتفاقيــة 

وبنودهــا مت التوقيــع عليهــا للبــدء بتنفيــذ املشــروع. 

وصف المشروع القائم: 

ن مــن أربعــن )30 ( خليــة نحــل، وكافــة مســتلزماتها، حيــث مت تســليم اخلايــا ووضعهــا يف مكانهــا املخصــص،  ملشــروع عبــارة عــن )منحــل( مكــوَّ
ليتــمَّ متابعتهــا وتغذيتهــا وتقســيمها، بنــاء علــى اخلبــرة املكتســبة مــن اللقــاءات التدريبيــة، والعمــل امليدانــي، ومســاعدة ذوي اخلبــرة يف املجــال مــن 

املجتمــع احمللــي. 

نتاج المشروع:

 بعــد العنايــة الدائمــة للمشــروع ومتابعتــه بشــكل دوري، متَّ قطــف العســل علــى يف املواســم ، حيــث قمــت بجمــع مــا يقــارب 150 كغــم عســل يف املــرة 
االولــى وهــذه الكميــة زادت يف املــرات الثانيــة، حيــث قمــت بزيــادة عــدد اخلايــا وصــار عنــدي خبــرة اكبــر يف رعايــة املنحــل.

التدخالت المطلوبة الستمرارية المشروع: 

حيــث ان النحــل يشــكل حمايــة للتنــوع احليــوي والبيئــي ، مــن حيــث عمليــة التلقيــح للنباتــات ظظظــة فــان هــذا يتطلــب العنايــة واملتابعــة مــن اجلهــات 
ذات العاقــة وتزويدنــا بــكل جديــد يف مجــال تربيــة النحــل، والقيــام بجــوالت ارشــادية وتفقديــة لهــذه الثــروة الهامــة.

 اسم المشروع: مشروع ترب�ية النَّحل

 اسم المستفيد: غدير عيسى يوسف اتيم 

العنوان: الجديرة 

موقع المشروع : الجديرة
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نبذة عن حياة المستفيد:  

محمــود ناجــح ثلجــي ,متعلــم وحاصــل علــى درجــة بكلوريــوس علــوم سياســية وتاريــخ مــن جامعــة بيرزيــت ، مواليــد 1994، اعــزب، أســكن يف بلــدة 
مخمــاس قضــاء محافظــة القــدس.

مراحل الحصول على منحة المشروع: 

لْعــُت علــى  تقدمــت بطلــب للحصــول علــى منحــة مــن “مشــروع تعزيــز صمــود الشــباب املقدســي” عبــر صفحــة اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية، واطَّ
الشــروط واملعايــر اخلاصــة باملشــروع، مــا دفعنــي لتقــدمي طلــب الكترونــي للحصــول علــى املنحــة ، فتــمَّ االتصــال مــن ادارة املشــروع لتحديــد موعــد 
للمقابلــة، والتأكــد مــن املعلومــات التــي ذكرتهــا أثنــاء تقــدمي الطلــب، إذ جــاءت فكــرة البــدء باملشــروع بنــاء علــى حاجــة املنطقــة ملنتجــات احلليــب 
ومشــتقاته، إضافــة للخبــرة اّلتــي اكتســبتها مــن عائلتــي يف هــذا املجــال، ليتــمَّ توقيــع مذكــرة التفاهــم واالطــاع علــى الشــروط النهائيــة لاتفاقيــة، 
للمشــاركة يف اللقــاءات التدريبيــة الَّتــي تتمحــور حــول كيفيــة إعــداد خطــة العمــل وإدارة املشــاريع الصغيــرة، وإعــداد اجلــدوى االقتصاديــة للمشــروع،  

والتســويق والترويــج ســعيا لنجــاح املشــروع ودميومتــه. 

وصف المشروع القائم:

بعــد االنتهــاء مــن جتهيــز املــكان اخلــاص باملشــروع، وماءمتــه اجليــدة لتربيــة األبقــار، بتوفيــر املســتلزمات اخلاصــة بذلــك، واالهتمــام بالنظافــة 
العامــة للمــكان، ومتديــد شــبكة كهربــاء وأخــرى للميــاه، اســتلمُت مــن اإلغاثــة الزراعيــة املنحــة املتمثلــة بثــاث )3( بقــرات وكميــات مــن االعــاف 
اخلاصــة بابقــار احلليــب، وأدوات متعلقــة بهــا كاملعالــف واحلّابــة وِجــرار لنقــل احلليــب، للشــروع يف تنفيــذ املشــروع والبــدء العمــل فيــه، ســعيا 

لنجاحــه وجعلــه مشــروًعا اعتمــد عليــه يف حياتــي اليوميــة. 

نتاج المشروع: 

يقــدر االنتــاج اليومــي مــن  املشــروع )90 ( لتــًرا مــن احلليبــب، يُبــاُع جــزءٌ منــه مــادة خــام )حليــب( يف املجتمــع احمليــط بنــا، واجلــزءُ اآلخــر يُصنــُع 
جبنــة ولبنــة وجميــد، مــا ســاعد علــى زيــادة ترويــج املنتــج يف األســواق بأســعار مناســبة لهــا مــردود ماحــظ يف حياتــي.

ــاون وبتمويــل مــن الصنــدوق العربــي لامنــاء  إن املشــروَع الــذي حصلــُت عليــة مــن اإلغاثــة الزراعيــة الفلســطينية بالشــراكة مــع مؤسســة التع
ــة، لــذا أطمــُح لتطويــر املشــروع إلــى مزرعــة منوذجيــة مختصــة  االقتصــادي واالجتماعــي، قــد ســاهم يف توفيــر مصــدر دخــل رئيــس لــي وللعائل

ــي بشــكل متكامــل . ــع الغذائ ــر وحــدة التصني ــك مــن خــال تطوي ــاج احلليــب ومشــتقاته، وذل بإنت

 اسم المشروع:  ترب�ية أبقار حلوب

 اسم المستفيد: محمود ناجح ثلجي ابو علي

العنوان: مخماس

موقع المشروع : مخماس
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المشاريع




