
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

المستثمر مدرسة 

 (FBS) الفالحي 

 

: ونست –كراس التكوين والتطبيق 

طماطم -شعير  -زيتون  

:الحيعث الفاسم البإ            

  9201 مارس طباعة:



 
 

  المستثمر الفالحيمدرسة 

 Farmer Business School (FBS)  
 

 تونس- والتطبيق  كوينالت كراس
 طماطم -شعير  -زيتون

 2019مارس  – 002نسخة عدد 
 

  :اصدار

  :األلماني التنموي المتمثل فيالتعاون التونسي  

 مشروع الفالحة المستدامة

 ات الغذائيةعاصنالو التجديد في الفالحةبالتعاون مع مشروع و

 

 بكوت ديفوار ( SCB ) يـــتستند هذه الوثيقة الى الخبرات المكتسبة في اطار مشروع التعاون األلمان

 ثمدرب خبير في مدرسة بع (AYEMOU Firmin) يامو فيرمينا والتجربة الشخصية للسيد

 . (FBS)المشاريع الفالحية 

في تونس بدعم من  شعيرالو طماطموال زياتينلاجي نتاحتياجات متم ضبط هذا السند بما يناسب واقع و

 فالحة المستدامةالمشروع 

 :راسشكر خاص لكل من شارك وساهم في صياغة وضبط هذا الك

خالل الزيارات الميدانية  الذين ساهموا الزياتينمنتجات جميع منتجي و ماري ماتاس، اياموفيرمين ،

 م.حظاتهالمدربات الذين ساهموا بمالالمدربين وو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المقدمة
 

في إطار مشروع  2010لتناسب نظم انتاج الكاكاو في سنة  المستثمر الفالحيتم تطوير منهج مدارس 

بدعم من  والكاميرون الكوت ديفواروفي غانا ونيجيريا وشركائه المحليين  (SCB)التعاون األلماني 

 .ية للكاكاوة العالممظوالمنانيا وزارة الفيدرالية للتعاون االقتصادي والتنمية في ألمال

في  2018و 2010سنتي  خالل٪ نساء(  29من بينهم فالح )ف أل 460وقد تم تكوين أكثر من  

 .وعالمشرطارإ

 COMPACIفي البنين في إطار مشروع  ها، تم تقديميةالمنهج هبعد النتائج المشجعة لتقييم فعالية هذ

 ز.واالر ظومات القطنومشروع النهوض بالزراعة في كل من من

 على غراروالرعوي  فالحيمع القطاع ال مالءمتهاو آخر دبل19في  FBS يةكما تم عرض منهج

 الكاجو، واألناناس، والحدائق العامة، والدواجن، الخ ...

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية والوزارة الفيديرالية للتعاون  كل من اتفق

على تفعيل مشروع التجديد في الفالحة والصناعات الغذائية بتونس لكونها نية االلما دي والتنميةاالقتصا

 جزء من المبادرة الخاصة " عالم واحد دون جوع".

المشروع المفعل من طرف وكالة التعاون االلماني بشراكة وزارة الفالحة والموارد المائية  يهدف هذا

في قطاع  التجديدتعزيز قدرة نظم  الىالحية الف ماراتثتلنهوض باالسوكالة االممثلة بوالصيد البحري 

خارجها  تنظيمية موجودة داخل البالد اوو تيةابتكارات تقنية وخدما تطبيقالفالحة والصناعات الغذائية و

 , هذا من شانه المساهمة في تحسين  دخل صغار الفالحين. شراكات وطنية ودوليةتفعيل من خالل 

 

التصرف في  زيتونالمجموعة من صغار منتجي  تكوينى ال(PAD) تدامةسمفالحة الع المشرويهدف 

اخرى نظرية ودورات تكوينية برنامجا يرتكز على  المكونونيتبع و.  (FBS)المشاريع الفالحية في

 .(FBS) المستثمر الفالحيجودة مدارس تطبيقة تهدف الى تاهيلهم طبقا لمعايير 

 

قادرون عددة متهر ى اشعلوين خاص ممتد كمج تبرنابعوا تان ذيلامدارس المستثمر الفالحي ا نووكمط فق

  .فالحيمر المستثس اللمدارودة جلا يرعايمين الفالحين حسب على تكو

 

 



 
 

 

 المستدامةشروع الفالحة م نلمحة ع

الريف وعامل  فهي مصدر رئيسي لكسب العيش لسكان التونسي،دوًرا مهًما في االقتصاد فالحة لعب الت

أصبحت التنمية الزراعية  كماواالجتماعي، من الغذائي وتحقيق االستقرار االقتصادي ألارئيسي في 

 ً  كبيرة لصانعي القرار في تونسالتحديات لمن ا والريفية اليوم تحديا

ل من الوزارة االتحادية للتعاون موم PAD والتنمية الريفية المستدامةللفالحة  الترويج مشروع

 وزارة الفالحةبالشراكة مع  GIZ األلماني، التعاونوكالة  ه من قبلفيذوتن BMZ االقتصادي والتنمية

متد يوسوف  2016جويلية  1الثانية من  مرحلتهالمشروع  دخلالذي صيد البحري والموارد المائية وال

 2020جوان  30حتى 

من  (2016-2013لمرحلة األولى )في االمكاسب التي تحققت  األلماني التعاونوكالة سيعزز مشروع 

وعلى  والنساء،وال سيما الشباب  الريف،لسكان  ولدخملل ى التحسين المستدامخالل تركيز تدخالته عل

 التنفيذ الناجح للتدابير لتعزيز االستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية للمزارع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الفهرس

 

 

 1 ....................................................................... (FBS) الفالحي المستثمر لمدرسة دمةقم

 2 ............................................................................................................. التكوين كراس

 3 ........................................................................ الفالحة طريق عن المال كسب: 1 المحور

 21 .......................................................... الدخل من للرفع الصائبة القرارت اتخاذ: 5 المحور

 29 ............ :السنة كامل إضافي دخل توفير بغية الفالحية االنشطة لتنويع الفرص اغتنام: 6 المحور

 31 ...................................................................... السنة ملاك المال في التصرف: 7 المحور

 39 ......................................................... :جيدة مالية خدمات على الحصول كيفية: 8 المحور

 41 ........................................................... :مرابيحلا لزيادة الزيتون ودةج تحسين: 9 المحور

 43 ........................................................ فالحية؟ مهنية هياكل الى االنتماء منافع: 10 المحور

 46 ............................................................. االستثمار طريق عن المرابيح زيادة: 11 المحور

 48 ................................................................ فعلي؟ مشروع باعث تصبح كيف: 12 ورمحال
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(FBS)المستثمر الفالحي  مدرسةل مقدمة

الموارد  كإلدراحدات القيس معرفة و

 توفرةالم

 فالحيةال طةاألنشتنويع لرص الف امغتنا

 كامل السنة توفير دخل إضافي بغية 

 

 كسب المال عن طريق الفالحة

 

السنة كامل وصحيمتوازن  تأمين غذاء الصائبة للرفع من قرارات اتخاذ ال 

 الدخل  

يف والمداخيل صاراحتساب الم

 ةحبمر أنشطةقمنا ب ما إذا لمعرفة

السنة كامل المال في التصرف  اليةم خدمات على الحصول كيفية 

 جيدة

 لزيادة  ونتزيلا ةجود تحسين

رابيحالم  

 مهنيةات منظمالى  النتماءنافع ام

 فالحية
 ابيح عن طريق االستثمار المر زيادة

فعلي  مشروع باعث بحتص فكي  

 التغذية التخطيط وحدات القيس
لطرق المثلى لإلنتاج ا  

تنوعال      التحكم في كلفة اإلنتاج  

ليالتصرف الما  ماليةالخدمات ال  التنظيم المهني الجودة  
مارستثاال      
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تكوينال كراس  
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 طريق الفالحة: كسب المال عن 1المحور 
 

  ؟ي الفالحية مؤسستياعتبر انشطت لماذا يجب ان .1

 

  الفالحية مؤسستي

 ر .2

 

 نشطة الفالحية:األ

 انتاج الحليب -
 الزيتون  -
 القمح -
 عير الش -
 العلف -
 تربية الدواجن  -
 الخضر والغالل  -

 

 :اجوسائل اإلنت
 

 متوفرة وخصبة ضاألر -

والمعدات المدخالت  :أس المالر -

 ... لفالحيةا

 لة الفالحية عاملا ليد: االعمل -

 

 انتاج فالحي جيد

 )المردود(

 

 )الدخل الفالحي( المال .1

 اءلغذا .2

 

نا المستثمرأ  

 يجب أن أعرف وان أتمكن من:

 الطرق المثلى لإلنتاج -

 مصاريف اإلنتاج -

 سعارواأل سواقاأل  -

 لمنافسينوا الشركاء  -
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 ماهي أنواع الشركات التي تعرفها؟ .3

 

 نتج؟ كي نل ما هي احتياجاتنا

 المدخالت
المعدات 

 والتجهيزات
 األرض المال اليد العاملة

 علف مركز
 أعالفتبن / 

 خضراء
 ماء

 بذور
 حشرية داتمبي

 خدمات بيطرية

 حش  آلة
جني  معدات

 (مشاطألا)زيتونال

 ئليةعاال لعاملةاليد ا
 ةاليد العامل

 المستاجرة 

 خاص
 قرض

 خاص
 مؤجر
 شراكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المداخيل متطلبات رأس المال بداية وتوقف النشاط أنواع الشركات

 ةتجار
 ونوقف نبدأ أن يمكننا

 وقت أي في النشاط

إلى رأس المال  نحتاج
ضائع ولدفع لشراء الب
 عاملةاليد ال مستحقات

ضمن مداخيل على ت
 مدار السنة

 ةحفال
، كبرى زراعات

 ...الماشية تربية
 ضيعتي هي 

 مؤسستي

 األنشطة نبدأ أن علينا
 .موسم بداية في فالحيةال

يبدأ انتاج الحليب بعد 
 .والدة األبقار

 ال نستطيع إيقاف 
قبل  فالحيةال األنشطة

 جمع المحصول

ل رأس الماتاج الى نح
 لشراء المعدات

وخالص خالت لمدوا
 اليد العاملة.

 مداخيل نتحصل على
 وج.إثر بيع المنت

 
هناك مصاريف يومية )

ال يقع و ربما 
 .(احتسابها

 لمستخلصةالدروس ا

لزمات االنتاج الضرورية في الوقت المناسب كل مستيط لتوفيرتخطلا حيعلى المستثمر الفال يجب

 ات و يد عاملة و مال...(معد )مدخالت و
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 ما الذي يجب معرفته اذا اردنا النجاح في نشاطنا الفالحي ؟

 كيف تتغير أسعار المنتجات الفالحية سوق المنتجات الفالحية

 واقاماكن االس -

 ك و يريد شراؤهمن يحتاج لمنتوج -

 وقسلابطلوبة ما هي نوعية البضاعة الم -

 لمنتوجات الفالحيةمقارنة اسعار ا -

 إلى آخر موسم منتتغير األسعار

موجودة  الفالحيةعندما تكون المنتوجات  -
 بوفرة تكون األسعار منخفضة

غير  الفالحيةعندما تكون المنتوجات  -
 موجودة تكون األسعار مرتفعة

 

 :ة إلى أخرى نس منتتغير األسعار
 نم اد سعرهالمنتجات األكثر طلبا يزي -

 سنة إلى أخرى
نتجات التي تكون موجودة بوفرة تباع الم -

 بسعر منخفض

 سوق المدخالت الفالحية و المعدات

 اماكن البيع -

 من يبيع المدخالت و المعدات -

 نوعية المدخالت -

 سعار(اسعار المدخالت و المعدات )مقارنة بين اال -

 

 الدروس المستخلصة

 فالحي، يجب على المستثمر الفالحي:ال كي ينجح في نشاطه

ت و معدات و يد )مدخالتاج الضرورية في الوقت المناسب فيركل مستلزمات االنالتخطيط لتو .1

 .(مال.. لة وعام

 معرفة محيطه االجتماعي و االقتصادي .2
رارات لشراء يسمح له بالتخطيط لالنتاج و اتخاذ القمما ان يكون على دراية باالسعار  .3

 ع المنتوجات الفالحية.بي المدخالت و
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 زيتونللالتقويم الزراعي :  1محور 

 

 
 

 

 

 

 

ا به ي يقوماالعمال الت
 الفالحي مستثمر ال

 وتأ جويلية جوان ماي فريلأ مارس فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر كتوبرأ سبتمبر

زالة إو التربة حرث وتمهيد
 شابعاأل

            

             (اةالحماية الّصحية )المداو

             التسميد

             نزيتوال جني

جميع ين و تزياتتقليم ال
 ليمتقالت مخلفا

            

             أعمال أخرى
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 المتوفرة: معرفة وحدات القيس إلدراك الموارد 2المحور 

 ؟ كيف يمكن قياس حجم قطعة األرض الخاصة بك 1:المثال 

 طريقة قيس مساحة قطعة األرض

 او الهكتار )هك( (²)موحدة القيس: المتر المربع 

 مربع متر  10،000هكتار =  1
 

   (décamètre) قيسلاالقيس بشريط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .التقديرية على السبورة )اللوحة( القيس نقوم بنقل نتائج ،عند العودة الى القاعة

 .هو الفائز ، يعتبرالفريق الذي تحصل على نتيجة أقرب لنتيجة شريط القياس

 

 قيس بالنسبة لحقل مستطيل الشكلال يقةرط

 لقيسا قةمساب نتائج

 العرض   =    المساحة  xالطول   الطريقة

                                   القيس بالخطى

 

x               = 

                            القيس بالحبل المعقود

 

x                = 

 

 

 

 قطعة مربعة

م 80لع = ض  

م 80 ضلع =  

 

 

م 80=  عرض  

 

  مستطيلة ةقطع

 مساحة

 مx 120م 80=

 ²م 9600= 

 مساحة

 م x  80م 80=

 ²م 6400= 

 م 120طول = 
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 القيس شريط بالقيس 
                                                    

x                = 

 

  الفريق الذي تحصل على نتيجة أقرب لنتيجة شريط القياس هو الفائز

 كيفية قيس كميات العلف المركز المقدمة للحيوانات  :2المثال 

 بةالرت الفرق / الميزان االحتياجات    =      الكمية xالوحدة    الطريقة

    التقدير بعلبة 

x                 =   

 الميزان

 

x      =   

 

 

 

 

 

 

  الدروس المستخلصة

 القيس (1

 .قيقةد ليست الخطى باستعمال المساحة قيس -
 .دقيقة ليست المعقود الحبل لاباستعم المساحة قيس -
 .بها ويوصى قة،دقي القيس شريط عمالباست المساحة قيس -
  .  قةدقي تليس علبةلا مالباستع الوزن قيس -
 .به ويوصى دقيق الميزان باستعمال نالوز سقي -

 : الفالحي المشروع باعث( 2

 مدة،األس بذور،) اقل لكميات المدخالت  ويقع استعمال أكثر ا النقصان أو بالزيادة تقديرللقياسات، سوء حالة يف (1

 .مردودلا من الحد عنه مما ينتج (الطفيلية اباألعش مبيدات حشرية،ال اتالمبيد

ً ديق الذي (2 و  عالية زراعية كثافة على الحصول اكبر من المدخالت مما يترتب عنه   باالكثر يستهلك كميةر خطأ

 .زيادة المصاريف المردود و بالتالي تخفيض

 للمدخالت الصحيح رلتقديوا لإلنتاج للتخطيط مهمة القياسات معرفة تعتبر (3

 .بالميزان المواشي علف وتقدير القيس شريط باستعمال األرض عةطق ديربتق يقوم الجيد، المشروع باعث( 4

 الشكل. عةأو مرب مستطيلة أرض قطعة قيس يسهل (5

 قيس بجهاز االستعانة عليه ويجب منتظم الغير لالشك ذات األرض قطعة قيس المشروع باعث على يصعب( 6

 .(GPS) علمواقا
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 وحدات القيس التي يجب معرفتها

 م 1000كم =  1كيلومتر )كم(:  المسافة

 صم 100م =  1 طول وعرض الحقل

 او بالهك ²مساحة ب م GPSاستعمال 

 المردودية حسب المساحة
 كغ بالهك

 قنطار/ هك

 رلتال جمالح

 الوزن

 الغرام )غ(
 غ 1000= كغ  1 :الكيلوغرام )كغ(

 كغ 100=  راقنط 1
 كغ 1000طن =  1

 الوقت
 الساعة

 ساعة 24اليوم = 

 نشاط فالحي

 يوم-رجل
 يوم عمل لكهل

 رجل يوم . 10مثال: يتطلب العمل بهكتار 
 بالعمل 1او ان يقوم رجل  1رجال في يوم  10يعني يمكن ان يقوم بالعمل 

 مأيا 10في 
 يوم-جلمل برعلمن المهم جدا تحديد عدد ساعات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشاط فالحي ناجح.لقيام بروري لض داتحوالو المقاييس استعمال يعتبر  

  مستخلصةالدروس ال

 : من تمكنه حيث الفالحية المشاريع لباعثي ضرورية و مةهم داتالوح و المقاييس تعتبر

 (.العاملة دوالي ضاألر) بدقة موارده معرفة -
 .لإلنتاج صحيح بشكل التخطيط -
 .بدقة تالمدخال توظيف -
 .بدقة المحصول كمية معرفة -
 .دقيق بشكل ارةسالخ أو الربح تقييم -
 . فضلأ بطريقة المحصول يعب -
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 المحور 3: تأمين غذاء متوازن وصحي كامل السنة

 

 تناولها؟ن ي( ماهي أنواع األطعمة الت1

 هي على سبيل الذكر ال على سبيل الحصر: طعمة التي نتناولهانواع األأ

الفول,  ا,اللوبي و مشتقاته,السمك, البيض, الحليب  للحم,طا, ا, الكسكي, المقرونة, االرز, البطاالخبز

 سلطة, الخضر, الغالل...  العدس, ال ,صالحم

 ( ماهو دور الغذاء ؟2

 تلبية حاجيات الجسم التالية:من يمكن الغذاء 

 النمو. -

 الطاقة الجسدية والذهنية. -

 الوقاية من األمراض. -

 ( ما هو الغذاء المتوازن والسليم؟3

على  و يستجيب للشروط الصحية مسجبي حاجيات اليلالذي  والمتنوع والسليم هو الغذاء  متوازنء الالغذا

 .مستوى الحفظ و النظافة

 ؟الختيار غذاء متوازن وسليم حتياجات و القواعد التي يجب احترامهااال ماهي( 4

 

 دور مختلف االطعمة و قواعد استعمالها

الغاذيةات موعمجال القواعد التي يجب احترامها  االحتياجات 

في كل  تايالنشوبلغنية ا طعمةألاتناول نيجب ان  •
 وجبة 

يجب تناول نوع واحد من هذه األطعمة لتفادي  •
على سبيل السمنة وترك المجال ألطعمة أخرى.

يجب ان ال نأكلها مع  رونةقالمأكل ن االمثال: إذا كن
 الخبز او البطاطا )عادة سيئة رائجة في تونس تسبب

 نة(السم

غنية لامن المفضل استهالك الحبوب الكاملة  •
 أللياف.با

نشويات في نفس الوقت مع البقول على ال لتناو •
سبيل المثال: الكسكسي مع الحمص والفول 

 والمحٌمصة، مرقة العدس مع الخبز ...

 ناول بمقدار متوسط:و ي •
من أو  ونةقرصحن متوسط  الحجم من الم -

  .من البرغل أو الكسكسي
من األفضل ان رة )باقات(: صغي خبزة نصف -

 .كامل يكون خبز

إال انه يا مزاعديد اليتون بزلتميز زيت ام رغ •

األطعمة الغنية  (1
 النشويات:ب
 القمح والشعير -

 ومشتقاتها
 رونةقالم -
 الخبز -
 الكسكسي -
 البسيسة -
 سميد -
 الدقيق -
البطاطا  -  
 الدرع -
 األرز -
 
 

 
 

 : لدهونية بااألطعمة الغن (2

 الطاقة
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  .مالعق يوميا 3نتجاوز اليجب أن 

للمحافظة على قيمة و منافع الزيوت النباتية يجب  •
 .تجنب قليها

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الدهون،  •
ل عدم االفضا من وبالتالي نسبة عالية من الطاقة، لذ

 تناول كميات كبيرة.

 مرةعلى األقل  ءسماك الزرقااأل هالكتسساعد اي •
في األسبوع على الوقاية من امراض القلب 

  .والشرايين

الك الدهون الحيوانية ألنها يجب تجنب استه •
لذا فمن  ,امراض القلب والشرايينفي  تسببت

لحم الضأن  دهون جلد لحم الدواجن و األفضل إزالة 
  .قبل الطهي العجلولحم 

 لتناودة وعدم زبك الالهعتدال في استيجب اإل •
  .)النتجاوز ملعقة كبيرة/اليوم( يات كبيرةكم

 الزبدة -
 الزيوت النباتية  -
وز والبندق لج)ا اترسالمك  -
شمس، اللوز، ور عباد الذبو

 الكاجو، الفستق، ...(
 

 

 لجافة غنية بالبروتينات النباتيةتعتبر البقول ا •
 .واأللياف، كما يجب تناولها يوميا مع النشويات

 
 

هذه المجموعة تضمن االحتياجات من البروتينات  •
فضل استهالك اللحوم الخالية من ية ويحيوانال
نوع  أكلة من كل  يجب استهالك مان. كوهدال

 مريتين في األسبوع على االقل.

وجبتين من من األفضل استهالك على األقل  •
 في األسبوع، واحدة منهما من السمك األزرق السمك

السردين  علبةمع العلم ان  )السردين، التن..(
 ئية للسردين الطازج. غذامة النفس القيتحمل المصبر 

على  ننتجات األلبام ين منعويجب استهالك ن •
 يوميا:االقل 

علبة  غرام ريقوتة، 150ين من الحليب، كأس •
 .من شأنه تغطية احتياجات الكالسيومياغورت وهذا 

 .السكربالحليب  تحلية يجب تجنب  •

 

 :األطعمة الغنية بالبروتينات
 من مصدر نباتي( 1

، الحمص، بيا: لوةالبقول الجاف
 ....العدس

 :يمن  مصدر حيوان (2
 ،بيضاءمراء و ح لحوم

الحليب و  حوت، بيض،
 .مشتقاته

 
 

 النمو

مهمة جدا لتغطية حاجيات االنسان خاٌصة من  •
 الفيتامينات وااألمالح المعدنية وااللياف.

غ يوميا على األقل 500من المستحسن استهالك  •
 من الفواكه والخضروات

والتمور والعنب والتين  التينمثل  بعض الفواكه •
 ت الحراريةارية جدا بالسعغنندي( هلالشوكي )ا

 .ويحب استهالكها باعتدال

يجب شرب ما ال يقل عن لتر ونصف من الماء  •
 .يوميا

 الوقاية الخضر والغالل
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 .وتتغير الكميات حسب النشاط والعمر والجنس ا التوزيع صالح لجميع األعمارذه

  امو تعمل بانتظ فعالة( او المحفوظة بطريقة جيدة في ثالجة او منتجة بالضيعة يجب استهالك المواد الغذائية الطازجة )فرشكة مالحظة: 

 

  :توزيع الوجبات على مدار اليوم

 نموية االحتياجات الغذائية اليومربع : يجب ان يغطي فطور الصباح

 المستحسن ان يتكون من:

  او خضر غاللقليلة(، ن )بكميات وتوب، زيت الزيحبه، التاالحليب ومشتق 

 

 .غطي نصف االحتياجات الغذائيةييجب ان  :و اللمجة الغداء

 التركيبة الغذائية المثالية:  

 .سلطة )مطبوخة او طازجة( -

  .سمكأو + لحم  الخضر والحبوب  :الطبق الرئيسي -
 غالل. -

 

 
 :لغذائيةا جاتياتحاال ربعخفيف وفي وقت مبكر( يغطي ) :شاءالع

 .مطبوخة او طازجة() ةسلط -

  : شربة .الطبق الرئيسي -
 غالل و  ياغورت. -

 

 

 ما يجب تجنبه:

  رعة دون اخذ وقت كافي لمضغه.تناول الطعام بس -

 تناول الطعام بين الوجبات -

 الحليب ومشتقاته   تناولعدم  -

 مغ في اليو 20ينبغي تجاوز  ض اذ الاألبيلسكر كثار من استهالك ااإل -

 جودة في الكعك وغيرها(كميات المولا)بما في ذلك د الواح

 غ في اليوم(  5كثار من استهالك الملح )ال يجب تجاوز اإل -

 شرب الشاي فورا بعد الوجبات )يبطئ امتصاص الحديد( -

 كل في بداية الطبخالمقليات، تقليه األ -

 نيرالمرغ، مثل زبدة المهدرجةون الدهعلى  تحتويالمنتجات التي تناول  -

 طليطة الالوشكو
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 الدروس المستخلصة

 :فالحيوع ركل باعث مش وجب علىيست

ديم ى له تقى يتسنحت لةئللعا لغذاء سليم و متوازنطعمة ضروري فة أن كل نوع من االرمع - 

 .المردود الجيد في العمل

 .بأقل كلفة ى غذاء متوازن صول علقصد الح معرفة تنويع االطعمة -

لتجنب  لدم....(االحماية من األمراض )مثل السمنة، فقر و  وقايةلا مة فيدور التغذية السليمعرفة  -

 ايام عمل. صاريف العالج وخسارةم

 

لماءا  

 هرم الغذاء المتوازن
 

 :السكريات

 بكمية صغيرة ثنائيااستاع لالستمت

 :الدهنيات

 المذاق نلتحسي ةكل االيام بكمية صغير 

  لحليب و مشتقاته:ا

 مرات يوميا 3

 

 

 

 الخضر

 او مطبوخة طازجةفي كل وجبة، 

 البقول الجافةالخبز، الحبوب، 

 عقولةوجبة بكمية م في كل

 

 

 المشروبات:

لتر يوميا من  1.5
 لماءا

 

 اللحوم، السمك، البيض:

.واحدة يوميا على األقل مرة  

      الغالل: 

ومياالل يغ 2      
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 العمر و الجنس  ة حسبغذائيالت تياجاحاال

 6و  0طفل بين امرأة مرضعة إمرأة حامل 

 أشهر

و 7طفل بين

 أشهر11

 3و  1طفل بين

 سنوات

)سعرة الطاقة  

 حرارية كبيرة(
2690 2860 524 708 1022 

)غرام  البروتينات

 في اليوم(
47 60 12 14 14 

الى   2رضاعة و  رضاعة فقط 

 اليوم وجبات في 3

 4الى 3ة و اعرض

 موجبات في اليو

 

 

و  4طفل بين 

 سنوات 6

 9و  7طفل بين

 سنوات

 17و  10طفل بين

 )انثى( ةسن

 17و  10طفل بين

 )ذكر(ة سن

 2830 2330 1700 1350 )سعرة حرارية كبيرة(الطاقة  

 48 43 25 22 يوم(ال)غرام في  البروتينات

 

 

و    18رجل بين 

 ةسن 59

 منأكبر  لكه

 ة سن 60

و  18نة بيامرأ

 ةسن 59

 60امرأة أكبر من 

 سنة  

 2140 2410 2500 3100 )سعرة حرارية كبيرة(الطاقة  

 41 41 50 50 )غرام في اليوم( البروتينات
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نا بأنشطة عرفة إذا ما قماحتساب المصاريف والمداخيل لم: 4المحور 

 ةمربح

 

 لعبة األدوار:

 :لحو انيتناقش نافالح

ويطلب  مالية يعاني من صعوبات هما، أحدالفارطفي الموسم الفالحي  سيئاو  جيد بنشاطقاموا إذا ما 
 . الثانيالمساعدة من 

  ؟لماذا, سيئاو  جيد نشاطبان كان قد قام  ال يعلم :األول الفالح •
 .المداخيل والمصاريفساب تحإو سجيلت يهمؤسسة ويجب عل ألنه يجهل أنه في

  

المداخيل والمصاريف ويتصرف في  كل سابتحإو سجيلتب يقومألنه  .ماذايعلم ل انيالثح الفال •
 .مؤسسة ضيعته على أساس أنها

 
 .االنشطةالمداخيل والمصاريف لكل  سابتحإسنقوم ب أن النشاط جيد أو ال,لمعرفة 

 
 .ة حاسبةآل رب على استعمالقبل أن نبدأ، سنتد

 ؟ةبكيفية استعمال االلة الحاس

 

 لحاسبة؟ا لةاال ا هيم
 
هي أداة للقيام بمختلف العمليات الحسابية  -
 ، الطرح، الضرب، القسمة( الجمع)
 
لبدء عملية حسابية  أو لتشغيل اآللة الحاسبة -

 ON / ACاضغط على الزر  جديدة
 
 رقم غير صحيحغاء إل أولتصحيح  -
 C -CE  على الزراضغط  -
 
 

 

 

 مةالقس

 الضرب

 لطرحا

 جمعال

 مجموعال
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 عملية الجمع )+( 

 :مثال
                     الزر على اضغط               14=  9+  5

 
 

 : مثال
    الزر على اضغط         30=  20+  10

 
 

 (-) الطرح عملية 
  :مثال
                              الزر على اضغط           5=  4 – 9

                                           
 :مثال

  زرال على غطضا  - 9=  29 – 20

 المثال في كما( -) ناقص عدد  على نتحصل صغير عدد من كبير عدد بطرح القيام عند
 :الضرب عملية

 :مثال
25 x 12  =300   الزر على اضغط        
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 :مثال
22 x 27  =594   الزر على اضغط        

 

 :مةالقس عملية

 :مثال
                الزر ىعل اضغط        13=  2/  26

        
  :مثال
  الزر على اضغط      41=  3 /123

 
 

 المداخيل والمصاريف لكل نشاط فالحي سابتحسنقوم االن بتمرين إل
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 لإلنتاجالطرق المثلى  تطبيقدون  البعلي الزيتون: انتاج 1التمرين عدد: 4محور 

 الوحدة  الكمية الثمن)د(  (الجملة )د

البعلي )غير  زيتون هك 1نتاجإ

دون تطبيق الطرق المثلى  مكثف(

 كغ( 2400لإلنتاج )

 المصاريف  .1

 المدخالت والخدمات

 العضوي السماد طن 4 60 

 الكومبوست طن 00 60 

 امونيتر كغ 0.0 0.6 

 س 15 25 
الجر الميكانيكي )حرث خدمات 

 األعشاب(وتمهيد التربة وإزالة 

 الري التكميلي صهريج 00 30 

 الكلفة الجملية للمدخالت )د( 

 األشغال

 تقليم الزياتين يوم عمل 10 35 

 الزياتينتجميع مخلفات تقليم  يوم عمل 4 20 

 فرد السماد العضوي يوم عمل 3 20 

 جمع المنتوج يوم عمل 40 25 

 نقل المنتوج يوم عمل 4 20 

 
  

 املةليد العمجموع ا

 المصاريف الجمليٌة )كلفة المدخالت + كلفة اليد العاملة( 

 المداخيل .2

 االنتاج * ثمن البيع  كغ 2400 1.80 

 المصاريف( )د( –ربح او خسارة )المداخيل  .3  
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 لإلنتاجمثلى الطرق ال تطبيقن ود فصليةال طماطمانتاج ال: 2التمرين عدد: 4محور 

 

 

 

 لوحدةا الكمية الثمن الجملة
تطبيق الطرق  دون  فصليةال الطماطمإنتاج 

 طن 60احد(: )هكتار و المثلى لالنتاج

 المصاريف.1

 ماتدخلاو تالخالمد

 البذور / الشتالت غك 30000 0.045 

 سماد العضوي )الغبار(لا طن 10 60 

 نيترأمو غك 200 0.60 

 45سوبر  كغ 200 0.40 

 الفوسفوري حامضال  كغ 60 1.8 

 ()نيتراتتاس سولي بو غك 100 2.8 

 حمض الدبالية كغ 30 5.25 

 االكالسيوم كغ 30 1.8 

 NPK 20 20 20 ةاألسمد كغ 50 3.4 

 NPK 15 50 12مدة ساأل كغ 50 3.8 

 رتيلةحشرات والوال لفطرياتامبيدات ء شرا  ردينا 1 742 

 الري قطرة قطرة وحدة 1 400 

 تكاليف الموسم  وحدة 1 1000 

 (،...حرثال) لخدماتا وحدة 20 25 

 )د(لكلفة الجملية للمدخالت   

 غالألشا

 تبيلتنل روالبذاعداد  يوم عمل 2 15 

 القطعة بالري قطرة قطرة زيتجه يوم عمل 4 15 

 عضويال التسميد يوم عمل 00 15 

 شتالت الى الحقل / الزراعةنقل ال يوم عمل 25 15 

 ضينوالتحر حميالت يوم عمل 15 15 

 حشراتوال المداوات ضد االمراض يوم عمل 10 15 

 جني المحصول ليوم عم 100 15 

 ة(العامل د+ كلفة الي التلمدخا فةة )كليٌ لف الجملمصاري 

 خيللمداا.2

 ن البيع االنتاج * ثم  طن 60 150 

 المصاريف( –هامش ربح او خسارة )المداخيل .3 
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  ق المثلى لالنتاجرطلا بيقطتدون  حليالم رشعيالانتاج : 3التمرين عدد: 4محور 

 ةالوحد الكمية د(من)الث الجملة )د(

 دون يالمحل شعيرالهك  01إنتاج 

 لإلنتاج المثلى الطرقتطبيق

 كغ/هك1000االنتاج: 

 المصاريف.1

 والخدمات المدخالت

 ساعة 10 25 
ث،معاودة، الغراسة )حرإعداد فراش 

 نثر،..(

 (ةيل)محالبذور كغ              100 0.5 

 DAPالفسفاط  كغ 100 0.68 

 يترأمون كغ            100 0.54 

 الطفيلية مبيد األعشاب لتر 02 30 

 خدمات آلة الحصاد  دينار 01 80 

 خدمات آلة ربط التبن دينار 01 100 

 )د( لخدماتاو لمدخالتلجملية لالكلفة ا 

 )اليد العاملة( االشغال

 البذر ليوم عم 0.5 12 

لمع يوم 0.5 12   (N)نثرالسماد األزوتي  

 الطفيلية ابعشاأل مداواة يوم عمل 0.5 12 

 لفطرياتا مداواة يوم عمل 2 12 

 اإلشراف على األشغال يوم عمل 5 12 

 ينهوتخز التبن،نقل  جمع يوم عمل 4 12 

ملع يوم 12.5    مجموع اليد العاملة 

 العاملة( يدالة + كلف توالخدما تالخدة )كلفة المالمصاريف الجملي   

 المداخيل.2

 )دينار( ثمن البيع x غ()كشعيرال د 1000   0.5 

 )دينار( ثمن البيع x ( بالة)التبن  د       80 3.5 

 )د( مجموع المداخيل 

 )د(المصاريف(  –اخيل )المد ربح او خسارة.3 
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 لإلنتاجى مثلال قالطر تطبيقدون  البعلي الزيتون: انتاج 1التمرين عددح الصإ 

 الوحدة  الكمية الثمن)د(  الجملة )د(

البعلي )غير  زيتون هك 1نتاجإ

دون تطبيق الطرق المثلى  مكثف(

 كغ( 2400لإلنتاج )

 المصاريف  .1

 المدخالت والخدمات

 العضوي السماد طن 4 60 240

 الكومبوست طن 00 60 00

 امونيتر كغ 0.0 0.6 00

 س 15 25 375
الجر الميكانيكي )حرث خدمات 

 وتمهيد التربة وإزالة األعشاب(

 الري التكميلي صهريج 00 30 00

 الكلفة الجملية للمدخالت )د( 615

 األشغال

 تقليم الزياتين يوم عمل 10 35 350

 الزياتينتجميع مخلفات تقليم  يوم عمل 4 20 80

 فرد السماد العضوي يوم عمل 3 20 60

 جمع المنتوج يوم عمل 40 25 1000

 نقل المنتوج يوم عمل 4 20 80

1570 
  

 ليد العاملةمجموع ا

 المصاريف الجمليٌة )كلفة المدخالت + كلفة اليد العاملة( 2185

 المداخيل .2

 ن البيع ج * ثماالنتا كغ 2400 1.80 4320

 المصاريف( )د( –ربح او خسارة )المداخيل  .3  2135
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 جاتنلإلالمثلى رق الط تطبيق دون فصليةال طماطمانتاج ال: 2التمرين عددح إصال: 4محور 

 لوحدةا الكمية الثمن لةجمال
تطبيق الطرق  دون فصليةال  الطماطمإنتاج 

 طن 60)هكتار واحد(: المثلى لالنتاج 

 اريفالمص.1

 الخدماتالمدخالت و

 البذور / الشتالت كغ 30000 0.045 1350

 السماد العضوي )الغبار( طن 10 60 600

 ترنيأمو غك 200 0.60 120

 45 رسوب كغ 200 0.40 80

 الفوسفوري حامضال  كغ 60 1.8 108

 ()نيتراتتاس سولي بو غك 100 2.8 280

 حمض الدبالية كغ 30 5.25 158

 االكالسيوم كغ 30 1.8 54

 NPK 20 20 20األسمدة  كغ 50 3.4 170

 NPK 15 50 12ة األسمد كغ 50 3.8 190

 رتيلةلت واحشراوال تريالفطامبيدات ء شرا  ناريد 1 742 742

 الري قطرة قطرة وحدة 1 400 400

 تكاليف الموسم  وحدة 1 1000 1000

 (،...حرثال) لخدماتا وحدة 20 25 500

 لية للمدخالت )د(الجم لكلفة  5752

 ألشغالا

 البذور للتنبيتاعداد  يوم عمل 2 15 30

 طرة قطرةبالري قالقطعة يز تجه يوم عمل 4 15 60

 ويضعال التسميد يوم عمل 00 15 00

 شتالت الى الحقل / الزراعةنقل ال يوم عمل 25 15 375

 ضينوالتحر حميالت يوم عمل 15 15 225

 حشراتوال اوات ضد االمراضمدال يوم عمل 10 15 150

 جني المحصول يوم عمل 100 15 1500

 كلفة اليد العاملة( ليٌة )كلفة المدخالت +ف الجملمصاري 8092

 خيللمداا.2

 ن البيع نتاج * ثمالا  طن 60 170 10200

 المصاريف( –هامش ربح او خسارة )المداخيل .3 2108
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  الطرق المثلى لالنتاج تطبيقدون  حليالم ريعشالانتاج  :3التمرين عدد حإصال: 4محور 

 الوحدة الكمية د(من)الث الجملة )د(

 تطبيق دون يالمحل شعيرالهك  01إنتاج 

 لإلنتاج المثلى الطرق

 كه/كغ1000 االنتاج:

 المصاريف.1

 والخدمات المدخالت

 نثر،..(إعداد فراش الغراسة )حرث،معاودة،  عةسا 10 25 250

 )محلية(البذور كغ              100 0.5 50

 DAPالفسفاط  كغ 100 0.68 68

 أمونيتر كغ            100   0.6 60

 الطفيلية مبيد األعشاب لتر 02 30 60

 اد لحصا لةمات آدخ دينار 01 80 80

 خدمات آلة ربط التبن دينار 01 100 100

 )د( اتوالخدم الكلفة الجملية للمدخالت 668

 ملة(لعاا)اليد  لاالشغا

 البذر يوم عمل 0.5 12 6

 (N)نثرالسماد األزوتي  يوم عمل 0.5 12 6

 الطفيلية األعشاب مداواة يوم عمل 0.5 12 6

 تايرلفطا مداواة يوم عمل 2 12 24

 اإلشراف على األشغال يوم عمل 5 12 60

مليوم ع 4 12 48  وتخزينه التبن،نقل  جمع 

عمل يوم 12.5  150  لةعامليد اع المجمو 

 + كلفة اليد العاملة( والخدمات المصاريف الجملي ة )كلفة المدخالت 818

 المداخيل.2

 )دينار( ثمن البيع x غ()كشعيرال د 1000   0.5 500

 )دينار( ثمن البيع x ( بالة)التبن  د       80 3.5 280

 )د( مداخيلع المجمو 780

 )د( مصاريف(ال –)المداخيل  ربح او خسارة.3  38-
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 :مقارنة النتائج

 عند نهاية التمرين، يقيم الحاضرون االنشطة : 

 الزيتون ماطمط الشعير   

 2400 60 1000 طن /لتر /كغ اإلنتاج

 1660 8092 968 د المصاريف

 4320 10200 780 د اخيلمدال

 2660 1082 -38 د ارةربح او خس

 جيد نشاط  متوسط نشاط  سيئ نشاط   ييم تقال

 

 روس المستخلصةالد
 

 ويحسبالعاملة المستغلة لكل نشاط  واليد تكلفة المدخالت يسجلالمستثمر الفالحي الجيد  .1

 .المصاريف والمداخيل

  .مداخيل بدقةلالمصاريف واجيد يجب تحديد  نشاطما إذا قمنا ب ةلمعرف .2

 .رةوالخساأالربح المداخيل لمعرفة  وم بطرح المصاريف منيق .3

 إذا ما تجاوزت مداخيله مصاريفه.  رابحا يالفالح مستثمرون الكي .4

 إذا ما تجاوزت مصاريفه مداخيله اسراخ الحيالفالمستثمر  يكون .5
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 الصائبة للرفع من الدخل تقرارال اتخاذ :5المحور 
 

 ؟مربحةتكون األنشطة  يمكن أن  كيف

 ؟ ةدجيالقرارات الماهي التحسينات الممكنة وكيف نقوم باتخاذ  ظرفلنن

ن في هذه المرة سوف يقع  و لكقة ابمثلة السة المذكورة باألباعادة النظر في األنشطة الفالحي مقوسن كلذل 

 مثلى لالنتاج.قنيات التلا استعمال

 :أدوات اتخاذ القرارات

 

 الوحدة التفسير الحساب

 ربح او خسارة
= 

 المصاريف –المداخيل 

 لنشاط تحدد ما إذا قمنا بربح أو خسارة بالنسبة -

  .ينمع

لمختلف  مقارنة نسبة الربح أو الخسارة نااعدست -

على  تلف تقنيات االنتاجة أو مخحيالفال ةاألنشط

مكانيات لتوفير المزيد من االنتاج اال أفضلاختيار

 .و الدخل

 د

 كلفة الوحدة
= 

 المصاريف / اإلنتاج

 الواحد من المنتوج أو اللتر تكلفة الكيلوغرام يه -

 في السوق هعرس ئيذاغ نتوجم ةكلف إذا تجاوزت -

 فيكون من األفضل شراءه.

في  سعره غذائي جونتكلفة م تجاوزإذا لم ت -

 .مربحاط النشر اعتبافيكون  السوق

 يتم مقارنةبالنسبة للمنتوجات المعدة للتصدير  -

وحدة  مع سعر المحلي جومنتالوحدة  سعر

 قدرته التنافسية لمعرفة و ذلك  العالمي منتوجال

  .يةالعالم في السوق

 غد/ك
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 لإلنتاجالمثلى رق طلا تطبيق معبعلي ال الزيتوناج : انت1التمرين عدد : 5محور 

 الوحدة  الكمية الثمن)د(  الجملة )د(
البعلي )غير  زيتون هك 1نتاجإ

 دون تطبيق الطرق المثل مكثف(
 كغ(  4000لإلنتاج )

 المصاريف  .1

 المدخالت والخدمات

 العضوي السماد  طن 4 60 

 الكومبوست طن 4 00 

 امونيي   كغ 50 0.6 

 س 15 25 
الجر الميكانيكي )حرث خدمات 

بة وإزالة األعشاب(  وتمهيد الي 

 الري التكميلي  صهري    ج 15 30 

 الكلفة الجملية للمدخالت )د( 

 األشغال

 تقليم الزياتير   م عملو ي 6 35 

 تجميع مخلفات تقليم الزياتير   يوم عمل 1.5 30 

 فرد السماد العضوي يوم عمل 3 20 

 جمع المنتوج يوم عمل 50 25 

 نقل المنتوج يوم عمل 5 20 

 
  

 ليد العاملةمجموع ا

 المصاريف الجملٌية )كلفة المدخالت + كلفة اليد العاملة( 

 المداخيل .2

 االنتاج * ثمن البيع  كغ 5000 1.80 9000

 المصاريف( )د( –رب  ح او خسارة )المداخيل  .3 
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 لإلنتاجالطرق المثلى  تطبيق مع فصليةال طماطمالانتاج : 2عددن ريالتم: 5محور 

 

 

 

 لوحدةا الكمية الثمن ملةالج
الطرق  بيقتط مع ليةصفال  طمالطماإنتاج 

 طن 80)هكتار واحد(: المثلى لالنتاج 

 المصاريف.1

 الخدماتالمدخالت و

 البذور / الشتالت كغ 35000 0.038 

 )الغبار(العضوي السماد  طن 15 20 

 نيترأمو غك 200 0.60 

 45ر سوب كغ 200 0.40 

 الفوسفوري مضاحال  كغ 60 1.8 

 (تار)نيتتاس سولي بو غك 100 2.8 

 حمض الدبالية كغ 30 5.25 

 االكالسيوم كغ 30 1.8 

 NPK 20 20 20األسمدة  كغ 50 3.4 

 NPK 15 50 12األسمدة  كغ 50 3.8 

 745 1 
 دينار

حشرات وال لفطرياتامبيدات ء شرا 
 رتيلةوال

 رةقطة طرالري ق وحدة 1 400 

 تكاليف الموسم  ةوحد 1 1000 

 (،...ثرحال) لخدماتا وحدة 20 25 

 لكلفة الجملية للمدخالت )د(  

 ألشغالا

 البذور للتنبيتاعداد  يوم عمل 2 15 

 القطعة بالري قطرة قطرةيز تجه يوم عمل 4 15 

 عضويال التسميد لعم يوم 00 15 

 الزراعة / قلحى اللاشتالت نقل ال يوم عمل 30 15 

 ضينوالتحر حميالت يوم عمل 15 15 

 حشراتوال ضاالمرا ضداوات دملا يوم عمل 10 15 

 جني المحصول يوم عمل 80 15 

 ليٌة )كلفة المدخالت + كلفة اليد العاملة(ف الجملمصاري 

 خيللمداا.2

 ن البيع اج * ثمنتاال  طن 80 170 

 يف(ارمصال – ليهامش ربح او خسارة )المداخ.3 

 طن(ريف/ اإلنتاج )د/حدة المصاتكلفة الو.4 
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  الطرق المثلى لالنتاج تطبيق مع يلحالم شعيرال: انتاج 3التمرين عدد: 5محور 

 الوحدة الكمية د(من)الث الجملة )د(

 تطبيق مع ليحملا شعيرلاهك  01إنتاج 

 لإلنتاج المثلى الطرق

 كغ/هك2500االنتاج: 

 ريفالمصا.1

 والخدمات التدخالم

 ساعة 8.5 25 
إعداد فراش الغراسة )حرث،معاودة، 

 نثر،..(

 )محلية(البذور كغ              65 0.8 

 DAPالفسفاط  كغ 100 0.60 

 أمونيتر كغ            100 0.54 

 الطفيلية ابعشألمبيد ا لتر 02 30 

 خدمات آلة الحصاد  دينار 01 80 

 ربط التبنة آل خدمات دينار 01 100 

 )د( والخدمات الكلفة الجملية للمدخالت 

 )اليد العاملة( االشغال

 البذر يوم عمل 0.5 15 

 (N)تي نثرالسماد األزو يوم عمل 0.5 15 

 الطفيلية األعشاب مداواة يوم عمل 0.5 15 

عملم يو 2 15   اتلفطريا مداواة 

 اإلشراف على األشغال يوم عمل 6 15 

لمعم يو 6 15   وتخزينه التبن،نقل  جمع 

عمل يوم 15.5    مجموع اليد العاملة 

 + كلفة اليد العاملة( والخدمات المصاريف الجملي ة )كلفة المدخالت 

 مداخيللا.2

 نار(يد) ثمن البيع x غ()كشعيرال د 2500   0.52 

 )دينار( ثمن البيع x ( بالة) التبن د     250 3.9 

 د() خيلمجموع المدا 

 المصاريف( )د( –)المداخيل  ربح او خسارة.3 

 (.كلفة الوحدة )المصاريف/اإلنتاج )د/كغ4 
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 لإلنتاجالطرق المثلى  تطبيق مع الزيتوناج انت  1عدد اصالح تمرين : 5محور 

 الوحدة  الكمية الثمن)د(  الجملة )د(

البعلي )غير  زيتون هك 1اجنتإ

دون تطبيق الطرق المثلى  مكثف(

 كغ( 4000لإلنتاج )

 المصاريف  .1

 المدخالت والخدمات

 العضوي السماد طن 4 60 240

 الكومبوست طن 4 00 00

 امونيتر كغ 50 0.6 30

 س 15 25 375
الجر الميكانيكي )حرث خدمات 

 وتمهيد التربة وإزالة األعشاب(

 الري التكميلي جريصه 15 30 450

 الكلفة الجملية للمدخالت )د( 1095

 األشغال

 تقليم الزياتين يوم عمل 6 35 210

 تجميع مخلفات تقليم الزياتين يوم عمل 1.5 30 45

 فرد السماد العضوي يوم عمل 3 20 60

 جمع المنتوج يوم عمل 50 25 1250

 نقل المنتوج يوم عمل 5 20 100

1665 
  

 عاملةال ليدمجموع ا

 المصاريف الجمليٌة )كلفة المدخالت + كلفة اليد العاملة( 2760

 المداخيل .2

 االنتاج * ثمن البيع  كغ 5000 1.80 9000

 المصاريف( )د( –ربح او خسارة )المداخيل  .3 7240
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 لإلنتاجالطرق المثلى  قتطبي مع فصليةال  طماطمج الاتان: 2عددرين التماصالح : 5محور 

 

 

 

 لوحدةا الكمية الثمن الجملة
تطبيق الطرق  مع فصليةال  طمالطماإنتاج 

 طن 80 احد(:و را)هكتالمثلى لالنتاج 

 المصاريف.1

 الخدماتالمدخالت و

 تالتالبذور / الش كغ 35000 0.045 1575

 السماد العضوي )الغبار( طن 15 60 900

 نيترأمو غك 200 0.60 120

 45سوبر  كغ 200 0.40 80

 الفوسفوري حامضال  كغ 60 1.8 108

 (ات)نيترتاس سولي بو غك 100 2.8 280

 باليةالدض حم غك 30 5.25 157.5

 االكالسيوم كغ 30 1.8 54

 NPK 20 20 20 ةاألسمد كغ 50 3.4 170

 NPK 15 50 12األسمدة  كغ 50 3.8 190

 رتيلةحشرات والوال لفطرياتامبيدات ء شرا  وحدة 1 745 745

 الري قطرة قطرة وحدة 1 400 400

 تكاليف الموسم  وحدة 1 1000 1000

 (.،..ثرحال) لخدماتا وحدة 20 25 500

 لكلفة الجملية للمدخالت )د(  6279.5

 ألشغالا

 ور للتنبيتبذالاعداد  يوم عمل 2 15 30

 القطعة بالري قطرة قطرةيز تجه يوم عمل 4 15 60

 عضويال التسميد يوم عمل 00 15 00

 شتالت الى الحقل / الزراعةنقل ال يوم عمل 30 15 450

 ضينحوالتر حميالت يوم عمل 15 15 225

 حشراتوال اوات ضد االمراضمدال مليوم ع 10 15 150

 ولجني المحص يوم عمل 80 15 1200

 ليٌة )كلفة المدخالت + كلفة اليد العاملة(ف الجملمصاري 8394.5

 خيللمداا.2

 ن البيع االنتاج * ثم  طن 80 170 13600

 المصاريف( –هامش ربح او خسارة )المداخيل .3 5205.5

 طن(تاج )د/إلنالمصاريف/ ا حدةالوة لفكت.4 104.9
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  الطرق المثلى لالنتاج تطبيق مع حليالم شعيرال: انتاج 3التمرين عدداصالح : 5محور 

 الوحدة الكمية د(من)الث الجملة )د(

 قبيتط مع ليمحلا شعيرالهك  01إنتاج 

 لإلنتاج ىالمثل الطرق

 كغ/هك2500االنتاج: 

 المصاريف.1

 والخدمات مدخالتلا

 ساعة 8.5 25 212.5
إعداد فراش الغراسة )حرث،معاودة، 

 نثر،..(

 )محلية(البذور كغ              65 0.8 52

 DAPالفسفاط  كغ 100 0.68 68

 أمونيتر كغ            100 0.6 60

60 30 20  يةالطفيل اباألعش يدمب رتل 

 خدمات آلة الحصاد  دينار 01 80 80

 لتبنربط اآلة  خدمات دينار 01 100 100

 )د( والخدمات الكلفة الجملية للمدخالت 632.5

 )اليد العاملة( االشغال

 البذر يوم عمل 0.5 15 7.5

 (N)نثرالسماد األزوتي  يوم عمل 0.5 15 7.5

 الطفيلية شابعألا واةمدا يوم عمل 0.5 15 7.5

 لفطرياتا مداواة يوم عمل 2 15 30

ملع يوم 6 15 90  اإلشراف على األشغال 

عملم يو 6 15 90  وتخزينه التبن،نقل  جمع 

عمل يوم 15.5  232.5  مجموع اليد العاملة 

 + كلفة اليد العاملة( والخدمات المصاريف الجملي ة )كلفة المدخالت 865

 المداخيل.2

 )دينار( ثمن البيع x غ()كشعيرال د 2500   0.52 1300

 )دينار( ثمن البيع x ( بالة) بنتلا د     250 3.9 975

 د() مجموع المداخيل 2275

 المصاريف( )د( –)المداخيل  ربح او خسارة.3 1410

 .كلفة الوحدة )المصاريف/اإلنتاج )د/كغ((4 0.346
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  ةالدروس المستخلص

 .ط فالحي معينبربح أو خسارة في نشا ناما إذا قم الخام الربح يحدد .1

في األسواق الوطنية نافسة لى المعادر من معرفة ما إذا كان المنتوج ق دةسعر الوح حديديمّكن ت .2

 والعالمية.

 .نتاجهاج أو وفضل شراء المنتمن األ من معرفة هل سعر الوحدةيمّكن تحديد  .3

 ج في السوق.ومنتال لبيع يد السعر المناسبدمن تح ةكلفة الوحدمعرفة ساعد ت .4

 ما و هانتاج بي يجما الذبداية الموسم الفالحي ليقررالحسابات قبل باعث المشروع الجيد ب يقوم .5

 .االداري()التخطيط تقنيات االنتاج التي سيستعملها. هي 

ان  وبة عنه تل المترالمداخي لمعرفة مالخا الربحيقيٌم باعث المشروع الجيد  محصولبعد جمع ال .6

 .القادم حيلموسم الفاللن التخطيط التغييرات الاٌلزمة لحس وجب ادخال

 المردود لتحسينالتقنيات المثلى  يتبع أن جيدال حيالالف المستثمر  على يجب الخسارة حالة يف .7

 مربحة.الغير  االنشطة عن نهائيا يتخلى او

 صاريفتقدير المداخيل والمه يعل ربحةم بأنشطةن قيامه المستثمر الفالحي م يتأكد لكي .8

 .االنتاجقبل البدأ في المثلى  التقنياتاستعمال ب

9.  

جبيق و احترام الطرق المثلى لإلنتاتط  

بللحلي اج جيدتان  

 الكثير من االموال
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 ة:السن كاملدخل إضافي  فالحية بغية توفيرال ةلفرص لتنويع االنشطم اتنااغ: 6 المحور
  

 :وصلةالح

 الجيدة؟ القراراتاتخاذ  يمكننا وكيفلتحسين الدخل الذي يستوجب فعله الحسابات، ما بعد القيام بجميع -

 .مخاال حالرب هامش بمقارنةالجيد  النشاطعند مشاهدة األرقام في هذه الصفحة، نستطيع تحديد  -

 .الخام الربح  شهام حسبالألنشطة يب ترت -

 ؟اهختارنس لتيا ةنشطاأل يماه -

 الشعيرنتاج إ الطماطم الفصلية نتاجإ الزيتونإنتاج   

 وحدة 

دون  الزيتونإنتاج 
الطرق المثلى  تطبيق

)هكتار  لالنتاج
 واحد(

مع  الزيتونإنتاج 
الطرق المثلى  تطبيق

استعمال لإلنتاج و
 لبذور المحسنةا

 )هكتار واحد(

الطماطم نتاج إ
 تطبيقدون  الفصلية

الطرق المثلى 
 )هكتار واحد(لالنتاج

الطماطم نتاج إ
 تطبيقمع  الفصلية

الطرق المثلى 
)هكتار لإلنتاج 

 واحد(

دون  يرالشعنتاج إ
الطرق المثلى  تطبيق
 )هكتار واحد(لالنتاج

مع  الشعيرنتاج إ
 الطرق المثلى تطبيق
 )هكتار واحد(لالنتاج

 كغ/ هك 2500 كغ/ هك 1000 طن /هك 80 طن/هك 60 كغ/هك 5000 كغ/هك 2400  االنتاج

 المصاريف )الكلفة المتغيرة(

)كلفة  المصاريف الجملية
 المدخالت + كلفة اليد العاملة(

 865 818 8394.5 8092 2760 2185 د

 ام(لخا الدخلالمداخيل )

 2275 780 13600 10200 9000 4320 د المداخيل

 ةخاطرمالربح او خسارة دون 
 (المصاريف –)المداخيل 

 1410 38- 5205.5 2108 7240 2135 د/هك

        الترتيب

        األحاديةالكلفة 
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 في الفالحة؟ المخاطرماهي 
 

 حجم هذه تقدير اال انه باالمكان .اوثهبحدصعب التكهن باعث المشروع الفالحي المخاطر ألنه ي يخشى
 .يطالتخط عنددخل ال ىلعا تأثيره ىدالمخاطر و م

 
(شعيرمثال: )ال  

 مخاطر السوق

 كغد/ 0.40 ىإل كغد/ 0.50من الحالي شعيرسعر الغيرتي 
 التبن ير سعر دون تغي

 

 

أو ا قمنا بربح لتحديد ما إذ شعيرط زراعة العلى دخل نشا مخاطر السوقسنرى الحقا مدى تأثير 
 خسارة.

 .ت مسبقافالمصاريف ال تتغير ألنها صر

 الطرق المثلى باستعمال  شعيرانتاج ال وحدةلا 

 1 هك المساحة 

الكلفة ريف )المصا
 المتغيرة(

 818 818 د

 الخام( دخول)المل المداخي

 1000 1000 كغ االنتاج

 0.5 0.4 د الثمن

 280 280 د تبنانتاج ال

 780 680 د المداخيل

 38- 138- د الربح او الخسارة 

 

 مقبول؟ الخطرهل 

 

 

 

 

 

 

 

  الدروس المستخلصة

 وتعتبر. الدخل زيادةلوموارد ال الستغالل جيدةالمن اتخاذ القرارات  والتقنيات نشطةااللف مقارنة األرباح لمختتساعد  .1

 . ةالفالحياعثي المشاريع المقارنة مهمة جدا لب ذهه

يمس دخل . هذا الخطر والمداخيلا على األرباح ثل خطرج تموتنالم تثمر الفالحي الجيد أن تغير اسعاريعرف المس .2

 لطرق التقليدية.باستعمال الطرق المثلى أو باستعمال اكانت  سواء الفالحيةاألنشطة 

اي اقل  عر منخفضس طيط باعتمادعند التخ المداخيل سابباحتنشطة الفالحية نقوم السوق لمختلف األ خاطرملتقييم  .3

 عتبرالمخاطرة ت فان المرسومة من ناحية الدخل ألهدافتلبي اانت المرابيح ك إذافقتها، و به المعمولمن السعر 

 قبولة.م
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 مل السنةرف في المال كا: التص7المحور 
 

 :لعبة األدوار

 :المداخيلشح أموالهم خالل فترة  في صرفالتن عن ايتحدث فالحان

لبية ني من مشاكل لتيعا) الحصادفي موسم عليها  تحصلأنفق جميع األموال التي  :ولألح افالال

 (سرة واإلنتاجنفقات األ

 .(ون مشاكلر بهذه الفترة دمي) الموض االعبادخر  :الفالح الثاني
 

 :األموالالتصرف في سوء 
 ؟المالرف في تصال نا أسأناكيف نعرف أن• 
 ما هي األسباب؟• 
 ؟السنة على مدار  حسن التصرف في األموالكي نل نفعلان  جبماذا ي• 
 
 

 االولى:الخطوة  .1
ين ب أيضا األخذ بعجي لكنالحية. فلمختلف االنشطة امصاريف ومداخيل  باحتساب سابقا منالقد ق 

 مصاريف األسرة. االعتبار
سة، واثنين ادرال ناولويزال من األطفال  افراد )اثنين 6ة تتكون من في الجدول التالي مثال أسر اتخذنا

 في المدرسة االبتدائية(.
 هذه النفقات.نا توفير جميع إذا كان بإمكانة ما بمناقشسنقوم 

 

يفصارملا ةالزمني ةدالم  ها؟توقعهل يمكن  يةالمال حتياجاتاال   

 العطار 70 شهريا نعم

 الخضر والغالل 80 شهريا نعم

 اللحوم و السمك 100 شهريا نعم

052 شهريا  اريف التغذيةع مصمجمو   

 فاتورة الماء 20 أشهر  3 نعم

معن  فاتورة الضوء 30 هرأش 2     

 الهاتف 20 شهريا نعم

 مجموع المصاريف   3140

اسنوي نعم  005 اسةمصاريف الدر   

 تكلفة اللباس 1000 سنويا نعم

 (ختان... يد، الزواج،سعيدة )العاألحداث ال 1500 سنويا نعم

3 سنويا  000  (السعيدة ع )الدراسة، اللباس، األحداثمومج 

4016 سنويا   المجموع 

 اريف العالجمص   ال

 األحداث التعيسة   ال

 .ط للفشلل في التخطيط يخطخطط! ألن الذي يفشنأن  ناعلي
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 الخطوة الثانية: .2

لفالحي بقي للموسم او المال المتالعائلة واالنتاج  و امداخيل العائلة و االنتاج  مصاريف ارنة مقب ملي سنقوي مافي 

تائج تخدام النباسلالنتاج مع تطبيق الطرق المثلى لطرق المثلى لالنتاج و يق اتطب ونالمقبل بين الوضعيتن د

 .5المتحصل عليها في المحور 

 

 

طرق ال مع تطبيق

 نتاجإلالمثلى ل
طرق ال بيقطت ندو

 نتاجثلى لإلالم

 المثلى؟ الوضعية ماهي
 المطلوبة؟ التغييرات ماهي

 المدة الزمنية
هل يمكن 

 ها؟توقع
 

 (د) المصاريف السنوية )للعائلة( نعم يارشه 6140 6140

لإلنتاج اريف السنوية لمصا نعم ياشهر 10570 11621.5
 (د) )المدخالت(

17761.5 16710   
لسنوية ف امصاريال عمجمو

 (د)ولإلنتاجائلة للع

 نعم ياشهر 15600 25175
الحية مجموع مداخيل االنشطة الف

 (د)ومداخيل اخرى

7413.5 -1110 
 : )االدخار(ي للموسم الفالحي المقبلبقالمتل الما

 (د) مجموع المصاريف-مجموع المداخيل 

6303.5 
 (د) الفرق بين الوضعيتين
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 اجلى لالنتطرق المثال تطبيق دون: (شعير ،طماطم، زيتون)تغلة فالحية لمسية المال رزنامة: ال7المحور
 المصاريف سبتمبر أكتوبر برفمنو ديسمبر جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان يليةوج أوت

 (هك 1) الزيتون            

 المدخالت       460     

 تكلفة اليد العاملة  215 300 300 300 85      

 (هك 1)الفصلية  الطماطم            

 المدخالت   5752         

 تكلفة اليد العاملة      90 375 112.5 262.5 750 750 

 (هك 1) ريشعال            

 المدخالت  668          

 العاملة تكلفة اليد   12  6  24  54 54  

 لعائلةمصاريف ا 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 269 261

 مصاريف الدراسة         500   

 يف اللباسارمص    1000        

 مصاريف األحداث السعيدة    500     500   500

 لمجموع شهرياا            

             

 المداخيل            

 الزيتون   1080 1080 1080 1080      

 ةيلالفص الطماطم          5100 5100 

 شعيرال         390 390  

 ىمداخيل أخر       100 100 100   

 هرياع شجموملا            

 باقيلا            

 الرصيد            
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 لالنتاج المثلى الطرق تطبيق  مع: (شعير ،طماطم، زيتون) فالحية لمستغلة لماليةا الرزنامة: 7المحور

 المصاريف تمبرسب أكتوبر نوفمبر ديسمبر نفيجا فيفري سمار أفريل ماي جوان جويلية أوت

 الزيتون            

 المدخالت       982     

 تكلفة اليد العاملة  270 345 345 345 75      

 الفصلية طماطمال            

 المدخالت   6279.5         

 تكلفة اليد العاملة      90 450 112.5 262.5 750 750 

 شعيرال            

 المدخالت  632.5          

 ملةالعاد تكلفة الي   15  7.5  30  90 90  

 مصاريف العائلة 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 269 261

 الدراسة مصاريف         500   

 مصاريف اللباس    1000        

 ةسعيداألحداث المصاريف     500     500   500

 المجموع شهريا            

 المداخيل            

 الزيتون   2250 2250 2250 2250      

 الفصلية طماطمال          6800 6800 

 شعيرال         650 650  

 مداخيل أخرى       100 100 100   

 ع شهريالمجموا            

 الباقي            

 الرصيد            
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 تائج:النقشة امن

 ثة:الالخطوة الث

 5 المحورفي تم استنتاجها التي  لحساباتا لى المعلومات وباالعتماد ع  ير الرزنامة المالية الثانيةتعم

 .بالنسبة للوضعية مع الممارسات الجيدة

 الخطوة الرابعة :

 ضل؟ االف الوضع حولمناقشة ال

 بها؟ماهي التغييرات التي يجب القيام 

 التعليق:

 د )مدير اعمال(نا استنتاج ان المستثمر الجيد هو متصرف جيمكنه( يناما تعلمناه )درس ضوء كل تتح

 لتصرف في االعمال هو فن قيادة المؤسسة يعني القيام بخيارات واتخاذ القرارات.ا

التي  راراتاذ لقجملة االجراءات التي يقوم بها من اتخ ال هيدارة االعمإ ،بالنسبة لصاحب المشروعو 

 .د ف المرجوالهقيق تحلتها ومتابع هايذتنفيتم س

 لذا:

 لقراراتالتنبؤ واتخاذ ا هي المؤسسة، دارةإكيفية  •

 التفكير مليا قبل اتخاذ القرارات كيفية إدارة المؤسسة، هي •

كن ان نقود فقط بالنظر الي المرآة ال يمالتطلع الى المستقبل "  كيفية إدارة المؤسسة، هي •

 اكسة"الع

 )حب اإلطالع( " يجب ان نكون فضولين"ات علوملمالبحث عن ا ة، هيالمؤسس ةكيفية إدار •

 توقع عدة فرضيات الن "التوقع ليس التنبؤ" هيإدارة المؤسسة،  كيفية •

 المتابعة، الضبط والتحكم كيفية إدارة المؤسسة، هي •

 التسجيل والتحليل  ،القياس ، هيكيفية إدارة المؤسسة •
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 الحلول: طرق المثلى لالنتاجال تطبيق دون: (شعير ،طمطما ،نزيتو) غلة فالحيةية لمستلرزنامة الما: ال7المحور

 المصاريف سبتمبر أكتوبر برفمنو ديسمبر جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان يليةوج أوت

 (هك 1) الزيتون            

 المدخالت       460     

 ةلتكلفة اليد العام  215 300 300 300 85      

 (هك 1)الفصلية  الطماطم            

 المدخالت   5752         

 تكلفة اليد العاملة      90 375 112.5 262.5 750 750 

 (هك 1) ريشعال            

 المدخالت  668          

 ليد العاملةتكلفة ا   12  6  24  54 54  

 يف العائلةمصار 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 269 261

 مصاريف الدراسة         500   

 يف اللباسارمص    1000        

 مصاريف األحداث السعيدة    500     500   500

 لمجموع شهرياا            

             

 المداخيل            

 الزيتون   1080 1080 1080 1080      

 فصليةلا الطماطم          5100 5100 

 شعيرال         390 390  

 ىمداخيل أخر       100 100 100   

 هرياع شجموملا            

 باقيلا 261- 1144- 5245- 981- 513 644 1020- 273.5- 1087.5- 4425 4081 761-

 الرصيد 261- 1405- 6650- 7631- 7118- 6474- 7494- 7767.5- 8855- 4430- 349- 1110-
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 الحلول لإلنتاج:  المثلى الطرق تطبيق  مع(: شعير ،طماطم، زيتون) فالحية لمستغلة المالية زنامةالر: 7روالمح
 

 المصاريف تمبرسب أكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت

 نالزيتو            

 المدخالت       982     

 العاملةة اليد فتكل  270 345 345 345 75      

 الفصلية طماطمال            

 المدخالت   6279.5         

 تكلفة اليد العاملة      90 450 112.5 262.5 750 750 

 شعيرال            

 المدخالت  632.5          

 ملةالعاد لفة اليتك   15  7.5  30  90 90  

 مصاريف العائلة 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 269 261

 الدراسة مصاريف         500   

 مصاريف اللباس    1000        

 سعيدةاألحداث المصاريف     500     500   500

 موع شهرياالمج 261 1163.5 6900.5 2106 613.5 426 1723 373.5 1613.5 951 869 761

 المداخيل            

 تونالزي   2250 2250 2250 2250      

 الفصلية طماطمال          6800 6800 

 شعيرال         1137.5 1137.5  

 مداخيل أخرى       100 100 100   

 ع شهرياالمجمو 0 0 2250 2250 2250 2250 100 100 750 7450 6800 0

-761 5781 6349 863.5 -273.5 -1623 1824 1636.5 144 999.5 
-

1163.5 
 الباقي 261-

7413.5 8174.5 2243.5 -4743 -4367 -4093.5 -2470.5 -4294.5 -5931 -6075 
-

1424.5 
 الرصيد 621-
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  الدروس المستخلصة

 ال لوالعائلة اال ان قبض المداخينتاج اال ية حاجياتالى نفقات شهرية لتغط الفالحية لمستغلةا تحتاج .1

اخيل. هذه ق المدنجد في بعض األشهر المصاريف تفو لذا المنتوج إثر بيع وأشهر الحصاد ال في ايكون 

 خاسرة"أشهر " تسمىاألشهر 

 .تاجواالنلمصاريف العائلة زوجته  ويخطط معة مالية الفالحي الجيد برزنام رالمستثملهذا السبب يقوم  .2

في األشهر  ينقص المالالعوض تل وجالمنت بيع ثرإ خيلداالم بتوزيعالفالحي الجيد  ستثمرالميقوم  .3

 .الخاسرة

 .الفالحي المستثمرعلى تحسين دخل  تاجلإلن ىالمثل الطرقاتباع  ساعدي .4

 كل  بدايةل قبللمستغلة الفالحية  جميع االحتياجات الماليةزانية الالزمة لتغطية يديد الملتح لتخطيطيجب ا .5

 .(مصاريف المدخالت)خاصة  وسمم
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 : كيفية الحصول على خدمات مالية جيدة:8المحور 
 

 همية االدخار.السابقة يكتشف مدى أ الرزنامات الماليةالمتأمل في 

 ادخار المال؟مكننا أين ي .1

 في المنزل -

 دبري وأ يةنكبة مؤسسفي  -

 ؟ بريد وأ منزل أو بالبنكنقود بالال رخاادماهي ايجابيات وسلبيات  .2

  في المنزل بريدال وأ في البنك

 .المالحفظ و تأمين  .1
 .على قرض حصولال فتح حساب جاري يسهل .2
 .المال سرافإتجنب  .3

 ايجابيات  .المال متاح دائما .1

 في كل األوقات متاح المال غير .1

 .الامكانية سرقة الم .1
 .الف المال )حريق(تإة امكاني .2
 مان.واأللحفظ في اس المال لي .3
 .لالما سرافإ .4

 سلبيات

 

  ؟بريد وأ يةبنكما معنى مؤسسة  .3

 . عن طريق منح قروض لديهم حساب جاري لإلستثمارلمن يملكهي هياكل مالية توفر فرص 

 جاري؟ حسابما معنى  .4

 مال.وسحب ال اعديإلحد البنوك أو مكاتب البريد ح في أهو حساب مفتو
 

 ي؟جار ابان يكون لديك حس يةهمأ ما .5

 خيل المستغلة الفالحية.االتصرف السليم في مد األموال بانتظام لضمانمن إيداع وسحب  انيمكن •

 ية.لتحسين المردودشراء المدخالت أو لالستثمار  قرضمن الحصول على  نايمكن •

 .نامبأ ألموالا ظفمن ح نايمكن •

 .ماليةلا اتمؤسسال عم من خلق مناخ ثقة نايمكن •

 

 

 

 القرض؟ هو ما .6

 محدد.القت الومن مكتب بريد ويجب ارجاعه في  أو بنكمن  أو قترضه من شخصل الذي تالماو ه

 ب رجال األعمال مثلكمهو حسالجاري اساب الح
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 كيف يمكنك الحصول على قرض؟ .7

تقديم جملة من  لب منكم مطلب قرض عندها يطبعد فترة من المعامالت مع المؤسسة المالية بإمكانك تقدي
 الوثائق. 

قوم تالذي طلبته و تمكينك من القرض ثم مكعالإلة الرس بإصدارقوم مالية مطلبك تة الالمؤسس تبلإذا ق
 .التخطيط يسهل عمليةما  بالطبعهذا وأيضا بإعطائك جدول مواعيد الخالص 

 :ضولقرمثال 
  .)سنة( قصيرالمدى على اليمكن اقتراضه  :قرض موسمي -
 .سنوات( 5تين الى ن سن)م توسطماللمدى ا على يمكن اقتراضه: المدىمتوسط قرض  -
 . سنوات( 5من )أكثر  طويلال مدىعلى القتراضه يمكن ا: لمدىا طويلقرض  -

 
 

 ؟القروض ما هي أنواع .8

 :يةستثمارإقروض 
يادة حجم ( أو زة الحيوانية ... الخالفالحية )الزراعة والثرو االنشطةمتاحة لرجال األعمال لالستثمار في 

 .مداخيللا بغية الرفع في شركاتهم
 

 ستهالكية:إوض قر
 (...تعليممنزل، سيارة، تلفاز، ت االسرة )وفير حاجياتادة لعيخصص ض لقروا هذا النوع من

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدروس المستخلصة

 

قت من ارجاعه في الو االجيد المال اال عندما يكون متأكد لفالحيال يقترض باعث المشروع ا
 قبل اإلقتراض.إلستثمار المزمع بعثه ليه التأكد من مردودية اوجب ع سب. ولهذا السبباالمن
 

 تفاديا للوقوع في إشكاليات عدم التسديد. ارالستثماهداف أقيق تحبالفالحي  باعث المشروع يلتزم
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 لزيادة المرابيح: زيتون: تحسين جودة ال9المحور 
 

 

 ؟ليةاع جودةو ذ زيتونكون الي كيف            :و الحلول الممكنة ونزيتتدني جودة ال و مصادر أسباب

 االسباب وبلعيا

 ع المبكرميجتال ةضجغير نا ثمار

ء و سو جيدر غيجميع الالت هة او مشققةثمار مشو

 ثمارزن الف و خرص

عن ناتجة ال اإلصاباتثار آ عة مبقثمار

 حشراتال

خ/ اوسا /اجسام صلبةود جو

 بقايا 

 زو الفر ميعجء التسو

 ا؟هذ عن المسؤول هو من

 نحن

 ؟اهذ تغيير يمكنه من

 الحيالف ثمرالمست

 

 على المداخيل )عدم إتباع الطرق المثلى لإلنتاج( زيتونلدة اجوأثير ت :9لمحور ا

 و الفرزتون زييع الجمت دبع ةودجال خذ باالعتبارعند اال زيادة ثمن البيع
 

   ن جودةدو زيتون  جودة وذ زيتون

موعالمج عالمجمو الوحدة الكمية السعر  رالسع  كميةال    الوحدة 

5001  طن 2.4 1800   طن 2.4 
بعد زيتون ال

 التجميع

 د - - - د -  -
زيادة الثمن 

 الجودة/

 ربوح الجودةم 

 

 نة حسو ية لمسة وثمار ناضج

 اللون

 ر اثو ااع بقحمل ثمار ال ت

 فلالت

  نة الشكلحسثمار   

  او  هروسةمتالفة او ثمار غير

 ةدمتاكس

 باتقانها ثمار تم فرز  

جتاى لالنطرق المثلال حسن اتباع  
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  الدروس المستخلصة

 .والمصنعين المجمعين و المنتجين دخلفي  ونزيتال جودةأثر ت .1

ي هذه او من سعر أي منتج فالحي اخر حيث تؤد ونزيتالعر سب عيوب الجودة في التخفيض من تتسب .2

ة و الفالحيالمؤسسات  لهذا السبب فان خزين والتسويق.والتسائر في التعبئة والتغليف خب الى العيو

 .جودة وفير منتوجات ذاتها مصلحة مشتركة في تلديحي الفال المرتبطة بالقطاع الصناعية و التجارية

 لتحسين دخله. الجودةعيوب دي ي تفاحيجب على أي مستثمر فال .3
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   فالحية؟مهنية  هياكلى نتماء الالا منافع: 10المحور 

 

 فالحيةة مهني اكلهيل لخدماتا هرم

 ....(فالحية تنميةمجمع  ،ات الفالحيةعاونية للخدمشركة ت)
 

 :فالحيةالمهنية ال لهياكلانجاح  طرق
 

 .يةإراد و بصفة آلية و المنخرطين األعضاء معاليم اإلنخراط لكافة دفع .1

ن قبل يع و ذلك بصفة منتظمة مملية بالية على شكل إقتطاعات إثر كل عساهمات مم دفع .2

يمومة و لضمان الدك ذل و. ق عليهاض حسب المتفإعتردون  منخرطينو ال ضاءعاأل

 متبادلة بينمما ينجرعنه خلق مناخ ثقة  مهنيةال هياكلاإلستمرارية و اإلستقالل المالي لل

 . منظمةال و المنخرطين

 .مهنيةال الهياكلر عمل تسيين حسل المعمول بهو  المتفق لداخليلقانون اا تطبيق .3

 .المنخرطينإلعالم و  ل المهنيهيكالأنشطة  ة عمل لتقييمإثر كل جلس قاريرالت صدارإ إعداد و .4

لزيادة اإلنتاج  مشتريات المدخالت حجم من عيرتفو ذلك بالتهيكل المهني الأنشطة تطوير  .5

 .بذلك المداخيل و المبيعاته تضاعف عنوالمردودية مما ينجر 

خدمات 

 أخرى

وجهة الم األنشطة

 مجموعةلل

 ة األنشطة االجتماعي

 ن(المنخرطي مساعدة)

 تزويد أعضاء المجموعة بالمدخالت و المعدات الفالحية

 فالحين(من ال مجموعةل المجّمع الشراء)

   

 جومنتتجميع ال

 ين(حج مجموعة من الفالومنتل مجّمعالبيع ال) 
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 ةمجٌمعال المنتجاتبيع  :2: تمرين10حور الم 

 

  أسعارأفضل.ا من البيع بالمجّمعة تمكننت بيعاالم
 في عليه المتحصل ربحنرى مقدار ال. لجّمعةم مبيعاتالموالي قرر المستثمر الفالحي القيام بفي التمرين 

 . ق المثلى لإلنتاجطبق الطريرمع العلم أن هذا المستثم الحالة هذه
 

 

 
 

لبيع ا

لفردي  ا
 

 زيتونال

البيع 

ع  المجم 

 لزيتونل

 لبيعا

 رديالف

  للشعير

ع البي

ع  المجم 

 شعيرلل

فردي  ال لبيع

 طمطمالل

البيع 

ع  المجم 

 طماطملل

 80000 80000 2500 2500 5000 5000 كغ كمية اإلنتاج

 175 170 0.55 0.52 1.85 1.8  الثمن

       د المداخيل

ملية ح من عالرب
       د البيع المجمعة

لي الربح االجما
 بيع لعملية

 المجٌمعة منتجاتال
  د

 
 

 ةمجٌمعالالت شراء المدخ :1تمرين: 10 المحور

  .مدخالتءات المجّمعة تمكننا من التخفيض في سعر الشراال
بتخفيض قيمته نتفاع مما سيمكنه من اال جّمعةم اءاترشلقيام بر مستثمر فالحي افي التمرين الموالي قر

5٪.  
 .نتاجق المثلى لإليطبق الطرمع العلم أن هذا المستثمر  لحالةا هذه في عليه صلالمتح ربحمقدار ال نرىل
  
 

 
 لشراءا

الفردي  
 

 لزيتونا

 الشراء

ع  المجم 

 لزيتونل

 الشراء

 الفردي

  للشعير

 الشراء

عالم  جم 

 للشعير

 اءالشر

ي  الفرد

 طماطملل

 الشراء

ع  المجم 

 اطمطملل

252 د  لفة المدخالتك  649  234 222 300 285 

 %5 - %5 - %5 - د فيضقيمة التخ

الربح من عملية 
     د مجمعةالشراء ال

  

جمالي الربح اال
شراء لعملية 

 المجٌمعة المدخالت
  د
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 جها؟تستننالتي  عبرالماهي 

 حيفالال هياكل المهنيةالريق ج عن طومنتاليبيع  وء المدخالت لشرا خططيالفالحي الجيد  المستثمر
 مرابيح.للحصول على أكثر  ة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  الدروس المستخلصة

على  من الحصول واكنفالحية ليتمهياكل مهنية ى لضمام ااإلنين الحيالف ينالمستثمر يجب على .1

 . بمفرده بها تمتعالشخص لال يمكن  امتيازات 

 مربحةجارية تبأنشطة لقيام ل و ذلكتوحيد الفالحين جمع و  ة إلىفالحيهياكل المهنية الالتهدف  .2

 .المجموعةلصالح 

 .قنيالتأطير الت ومالية مات البالخدنتفاع اإل فالحيةهياكل مهنية اإلنضمام الى  لسهٌ ي .3

التعامل مع على  الفالحينمن  التعامل مع مجموعةو الحرفاء  الخدمات مزودي و ميمقديفضل  .4

 المعدات...()التنقل، صيانة  التخفيف من المصاريف لوقت وربح ا و ذلك بغية دافرأ

 افضل رى أسعالحصول علن اين مالفالحي ينالمستثمرعة مجمّ ال اتلمشترياوعات يمبال تنظيم نمكّ ي .5

  بيح.لمراو بذلك نضمن زيادة ا

. ليةالداخ انين األساسية ووالقو تطبيق  احترام الفالحية المهنية لهياكلالمنخرطين في يجب على ا .6

 ة. لمعنيااءات الالزمة من طرف السلطات إتخاذ اإلجريتم  في حالة اإلخالل بها و

داف ق أهلقواعد و حسن التصرف لتحقياتطبيق و  احترام ةالفالحي المهنية لهياكليجب على رؤساء ا .7

 .مجموعةال

 مالتهم.ير معاو تطو موثوق بها تحسين فالحية مهنية لهياكلالمنتمين  ينالفالحي ينالمستثمرإمكان ب .8
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ق االستثماررابيح عن طري: زيادة الم11المحور   

  

 .%15و  10تتراوح بين ارة يتسبب في خسنتوج مما ودة المعلى جؤثر تشاقة جدا و  تونيزني اللجالمستعملة حالية مستثمر الفالحي  ان الطرق اللم اليع

 .جونتة المحسب جود ير بتة ال تتغالثاصاريف م ان الميعل حيالمستثمر الفال

 .(تالفة و غير صالحة للبيع رالثماهامة من سبة ن) المال لتالي اليد العاملة و و باب في خسارة الوقت ون تتسبيتي الزجنية للق الحاالطر لم المستثمر الفالحي انيع

 وقتال في ربح من هكنمي (ةيهيدرولك) ةنيكيكامي زيتونجني في آلة  حيينتثميرين الفالمن المسعة ومجم مع رتثماساالن ن يعلم اجيد اعلى المستثمر الفالحي ال

 زيتون السقوي للسبة لنبا زمن الجني هكتار فيي اليوم عمل ف 7ى ال 6من  ✓

 بعليزيتون الللسبة لنبا زمن الجني هكتار فيي الل فيوم عم 4 الى 3من  ✓

 ن المداخيليحس و كلفة الوحدةقلل من هو يإذا  

 حسبجيد للبيع حصول على ثمن ج و يضمن الوللمنتجودة عالية ظة على فحامن الممكنه ي (ةيهيدرولك) ةنيكيكامي نزيتوجني ر في آلة تثماسلم ان االان يعحي الجيد لفالى المستثمر اعل

.جودةال
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 :(فالحي مهنيل كجموعة من المنتجين في اطار هيملبرنامج االستثمار )تمرين : 11حور الم

 لزيتونثمن آلة جني ا 000 4

 سنوات   5على تثماراالس حتساب ا 800
 

 

 

  10ثمار المجمع مع )باالستقام  النسبة لفالحب

 فالحة(
 قام باالستثمار بمفردهبالنسبة لفالح 

 

 المصاريف
 االشغال 980 980
 المدخالت 982 982
 المصاريف الجملية 1962 1962

 المداخيل

 ونالمداخيل الجملية من بيع الزيت 9000 9000

 دةتكلفة آلة جني الزيتون في سنة واح  

 لخسارةو ااحتساب الربح ا  

  الدروس المستخلصة

 ذلك:سته و المستثمر الجيد يقوم باالستثمار في مؤس

 الضرار(ا)التخفيض من  ني/القطفجالعند عملية  زيتونلتحسين جودة ا •

 زيادة المنتوج تحسن و •

 الجنيخصص لعملية توفير الوقت الم •

 الترفيع في الدخل عند بيع منتوج ذو جودة )سعر الجودة( •
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؟عليف ع: كيف تصبح باعث مشرو12المحور   

 

؟يفعلكيف تصبح باعث مشروع                   
 

؟العبر هل فهمت  
 

؟وينتكد البع طأخط أنكيف أستطيع   
 

 كيف يجب أن اتصرف؟
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  يقطبتال كراس
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 حي،المستثمر الفال ،، سيديييدتس

  (FBS) الفالحي المستثمر في مدرسة درستهاوت عليها وات التي تعرفلى األدع سالكرا ذاه يحتوي

  فعلي. حيثمر فالمست تصبح نأ على يساعدكالكراس  لهذا والمنتظمالدائم  االستعمال 

 الكراس على: هذا يحتوي

 .لكومنز تكمؤسسعريف ت قةبطا -

ي للمصاريف  ومل اليسجيلتة لذاذبج حدة منها تتبع كل وا ل نشاط فالحيلك خمس رزنامات -

 اليد كلفةو والخدمات لمتابعة استعمال المدخالتمداخيل وذلك جدول حسابات المصاريف والو

 ىإضافة ال حي معينفال إنتاج لمتابعة يستخدمسجدول كل . سارةالخ ح اورباحتساب ال و العاملة

 ."زيتونال"اال وهو  لفالحي الرئيسيط االنشا

اريف سجيل المصوالمداخيل واألخرى لت ريفمصالتخطيط للل احداها :تانمالي تانمازنر -

 السنة.خالل  والمداخيل المنجزة

 (ن...حيالفال نرشديللم تفوالها . )االسمالكراسفي آخر  مفيدة معلومات -

 
  :قتاس في أي وذا الكريمكن البدء في استخدام ه

 
 للمداخيل قيةطبيت ةمثلأوية راعامة الزدا على الرزنمتفي بداية الموسم ابدا بالتخطيط معكنت  إذا -

  .الموسم تتمكن من التقييم في اخر لكي والمصاريفتسجيل المداخيل ب قم ثم ومن والمصاريف
 للك خيلوالمدا ملةيد العاالو المدخالتمصاريف  حي قم بتسجيلم الفاللموسا سطو إذا كنت في -

 .التخطيط عندقدرته  مقارنة بما مسوالتقييم في نهاية المب قم ثمشاط فالحي ن
 واالعداد لتخطيط الموسم المقبل. المداخيل سجيلبت في نهاية الموسم الفالحي قمكنت ذا إ -

 
 
 

والنجاحلكم التوفيق  تمنىأ
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 ستي مؤس

 :المعتمدية

 :اليةالو
 العمادة:

 :ارالدو

  :عةيب الضم صاحاس

 
  امرأة                           رجل      

 

 :العمر :تفلهاا

 لقارة؟ة االيد العامل  :الة(كفل)في ا عدد األفراد بالضيعة

 جاري؟هل لديك حساب  

 ال                  نعم  
 

 
 :الجغرافي للضيعة موقعال  :ةعللضي ةملي  الج حةالمسا

 : العرضخط -

 : الطولخط -

 ()محلية/محسنة يةالنوع

 الساللة

 )هك( ةحالمسا الموقع

 أو

 حجم القطيع

 :الماشيةبية زراعة أو ترال

 1النشاط    

 2شاط الن   

 3ط النشا   

  4النشاط    

 5لنشاط ا   

 ؟يالحفمهني هيكل في  ضوع :يفالحالمهني ال الهيكلاسم 

       منع                                               ال
                        

 ؟سابق وينهل شاركت في تك :يخرالتا

 ال                                      نعم                                  
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 تقييم االنتاج  –التخطيط  (1

 ييم االنتاج تق –التخطيط :  1النشاط عدد 

 اجرزنامة االنت

 حةالمسا نتاجاإل ساللةال

   

 

وتأ    األشغال سبتمبر  أ كتوبر ديسمبر جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان  جويلية 

ةلفالحيا             
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 :فللمصاريومية اليقبة مراال

 (د) لمصاريفا الكمية حدةالو والخدماتخالت لمدا اليوم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  ةلجمال 
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 (دملة )جال (دثمن )ال كمية ال ةالوحد رة اخسال بح اورال يمتقي

 لمصاريفا

 الخدمات ت وخالالمد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     والخدماتة للمدخالت مليجالة لكلفا

 الالشغا

    ملعوم ي 

    ملعوم ي 

    ملعم وي 

    ملعوم ي 

    ملعوم ي 

    ملعوم ي عاملةلليد ال جمليةات الياجتحاال

  خالتوالمدعاملة يد الجملية للفة الالكل

 خيلالمدا

    لتر ع * ثمن البي اإلنتاج

   صاريف لما –خيل لمداا: ربح او خسارة

 اإلنتاج /: المصاريف ةثمن الوحد

 (رلتد/)
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 نتاج تقييم اال –التخطيط :  2د النشاط عد

 جنتااإلرزنامة 

 المساحة جانتاإل عية نولا

   

 

ليةجوي أ وت لأفري ماي جوان   يفجان فيفري مارس  يسمبرد  رأ كتوب   األشغال سبتمبر  

حيةالفال             
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 :فريللمصاة ومياليقبة مراال

 (د) المصاريف الكمية حدةالو والخدماتالت خالمد اليوم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  ةلجمال 
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 (دملة )جلا (دن )ثمال كمية ال ةدالوح خسارة الربح او تقييم ال

 ريفالمصا

 مات الخدخالت والمد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     والخدماتدخالت ة للممليجاللكلفة ا

 الالشغا

    ملعم وي 

    ملعوم ي 

    ملعوم ي 

    ملعوم ي 

    لمعوم ي 

    ملعوم ي املةعاالحتياجات الجملية لليد ال

  والمدخالتعاملة للليد اجملية ة الفالكل

 خيلالمدا

    كغ ع لبين امث * اإلنتاج

   صاريف الم –خيل المدا: ربح او خسارة

   (كغد/) اإلنتاجيف / : المصارةن الوحدثم
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 اج نتتقييم اال –التخطيط :  3النشاط عدد 

 نتاجاإلرزنامة 

 ةالمساح نتاجاإل ا النوعية 

   

 

يليةجو أ وت ان جو  ريلأف ماي  رسما  برديسم جانفي فيفري  كتوبرأ     لشغااأل سبتمبر  

الحيةالف             
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 :فللمصاريومية يالقبة مراال

 (د) مصاريفال الكمية ةحدوال والخدماتخالت المد اليوم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  ةلجمال 
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 (دملة )جال (دثمن )ال كمية ال ةالوحد خسارة الربح او لتقييم ا

 المصاريف

 دمات الخخالت والمد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     والخدماتت للمدخالة مليجالة لكلفا

 الشغالا

    ملعوم ي 

    ملعوم ي 

    ملعم وي 

    ملعوم ي 

    ملعوم ي 

    لمعوم ي عاملةد الاجات الجملية للياالحتي

  توالمدخالعاملة ليد الجملية لفة الالكل

 خيلالمدا

    غك ع * ثمن البي اإلنتاج

   صاريف مال –يل خالمدا: و خسارةربح ا

   (كغد/) إلنتاجا: المصاريف / ةلوحدثمن ا
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 االنتاج تقييم  –لتخطيط ا:    4عدد شاطنال

 نتاجرزنامة اإل

 ةلمساحا نتاج اإل وعية الن

   

 

لأفري ماي جوان  جويلية أوت بريسمد جانفي فيفري مارس  كتوبرأ     األشغال سبتمبر  

            الفالحية
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 :فيارللمصومية اليقبة مراال

 (د) المصاريف الكمية حدةالو والخدماتالت خالمد اليوم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  ةلجمال 
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 (د) ملةجال (دثمن )ال كمية ال ةالوحد خسارة الاو  ربحال تقييم

 ريفاالمص

 الخدمات خالت والمد

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     والخدماتمدخالت ة للمليجاللكلفة ا

 الشغالا

    ملع ومي 

    ملعوم ي 

    ملعوم ي 

    ملعوم ي 

    لمعوم ي 

    ملعوم ي لةعامالجملية لليد ال تياجاتاالح

  والمدخالتعاملة لالليد ملية جال فةالكل

 خيلالمدا

    كغ ع البي * ثمن اإلنتاج

   صاريف الم –خيل داالم: بح او خسارةر

   (غكد/) إلنتاجا /: المصاريف ةمن الوحدث
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 تقييم االنتاج  –التخطيط :  5النشاط عدد 

 االنتاجرزنامة 

 قطيع الحجم  االنتاج ساللةال

   

 

ن واج جويلية أوت ايم  رديسمب جانفي فيفري مارس أفريل  كتوبرأ     األشغال سبتمبر  

            الفالحية
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 :فللمصاريومية اليقبة مرالا

 (د) يفالمصار الكمية دةحالو اتخدموالخالت المد اليوم

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  ةلجمال 
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 (دملة )جال (دثمن )ال كمية ال ةدوحال خسارة الربح او التقييم 

 المصاريف

 خدمات الالت وخمدال

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     والخدماتة للمدخالت مليجلا فةللكا

 الالشغا

    ملع ومي 

    ملعوم ي 

    ملعوم ي 

    ملعوم ي 

    ملعوم ي 

    ملعوم ي ملةاعلياجات الجملية لليد ااالحت

  مدخالتوالعاملة جملية لليد الفة الالكل

 خيلالمدا

    ةدوح ع * ثمن البي تاجاإلن

   ريف اصلما –خيل لمداا: ربح او خسارة

 اإلنتاج: المصاريف / ةثمن الوحد

 (ةوحد/د)
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 :ل السنةتقييم االنتاج كام (2

 المداخيل ربح او خسارة
يعسعر الب  

 بالوحدة
اجحجم االنت  

 (كغ أو لتر)
حجم القطيع/المساحة المصاريف اطالنش    

       1 

       2 

       3 

       4 

       5 

       6 

        

        

وعالمجم        
 

 :تقييم أنظمة االنتاج كامل السنة (3

  1نشاط  2نشاط  3نشاط  4نشاط  5نشاط 

 هذه السنة؟ ئجنتا هل أنني راضي على     

 هو أهم تغيير يجب ادخاله؟ ما     

 التغيير؟دف من هذا ما هو اله     

     
 ر؟يف أقوم بهذا التغييك

 المال؟كم أحتاج من 

 من المال؟ خرتإد كم     

 قرض؟هل أنا في حاجة إلى      
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 التصرف في المال كامل السنة: (4

 :عائلةلتخطيط لمصاريف الا

 

وقعامكانية الت ريفامصال المدة الزمنية   الحاجيات 

 العطار  كل الشهر 

اللوالغالخضر   كل الشهر   

والسمكاللحوم   كل الشهر   

لمجموعا     

أشهر 3   فاتورة الماء  

رهأش 2  ضوءفاتورة ال    

التامعاليم االتص  كل الشهر   

 المجموع الشهري   

في السنة مرة   مصاريف المدرسة  

نةمرة في الس   مصاريف اللباس  

   
ألحداث السعيدة )زواج، ا

 العيد ...(

السنوي المجموع     

لمجموعا     
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 مالي: )المصاريف( الالتخطيط  ةرز نام

انوج جويلية اوت يما   سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس افريل 

ب مصاريف االنتاج حس

النشاطات ومصاريف  

 االسرة

 المدخالت            
1النشاط   

 اليد العاملة            

تالمدخال              
2النشاط   

يد العاملةال              

 المدخالت            
3النشاط   

 اليد العاملة            

 المدخالت            
4النشاط   

ةاليد العامل              

 المدخالت            
5النشاط   

ةاليد العامل              

 دواتالمعدات واأل            

 ؤون المنزلش            

 دراسةال            

 حداث السعيدةالأل            

 باسللا            

 مصاريف اخرى            

 الجملة بالشهر            
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 المداخيل

 اوت جويلية جوان ماي فريلا سمار فيفري جانفي سمبردي نوفمبر اكتوبر سبتمبر تاج حسب النشاطاالن

             1النشاط 

             2 النشاط

             3النشاط 

             4النشاط 

             5 طالنشا

             

             

             مداخيل اخرى

             يل الجمليةالمداخ

 الباقي الشهري
 ف(المصاري –)المداخيل  

            

             المتراكم الرصيد
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 قرضاالحتياج ل (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف القرض 

 تاريخ المنح 

يخ السدادتار   

 نار()دي حصل عليهتالمي لالمبلغ المالي الجم 

 )دينار( المبلغ الواجب سداده 

 القرض خالصد يمواع المبلغ المسدد
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 عناوين مفيدة: (6
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1. 

 .2 االسم، عنوان، نقاط االتصال بالمجمع

3. 

بعةعنوان، عون المتااالسم،    

 آخر 
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 منتجات ذات جودة عالية

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

التزامات اخرى

 

 

 التخطيط للرزنامة الزراعية

 

 

 

 استعمال البذور الممتازة

 

 

 

 استعمال المدخالت الجيدة

 

 

 

 .تكوين مجامع مهنية

 

 

 مراقبة المداخيل والمصاريف

 

 

 حساب هامش الربح

 

 

 القيام باإليداعات المالية

 الألدخار
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 ضرأ ض ضيعة
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