
الريفيّةالمبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة الِسعة في المناطق"مشروع 

("REGEND)في المنطقة العربيّة

:ورشة تدريبية حول
"بناء قُدرات المرأة الريفية في مجال ِريادة األعمال في القطاع الفالحي"

اعثات كيفية اِعداد مخّططات األعمال ومساندة وتأطير ب: الجلسة األولى

المشاريع في القطاع الفالحي

، معتمديّة شربان، المهدية، الجمهوريّة التونسيّةالنفّاتيّة

2021فيفري /فبراير/شباط26الى 25خالل الفترة الممتّدة من 

ية المركزمصلحة باإلدارة مهندس رئيس، رئيسة ، الكوكيالسيّدة كوثر : المكّون

تونسبالنهوض باالستثمارات الفالحيّة وكالة ، لتشجيع االستثمار
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ماهي ريادة األعمال 
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Entrepreneurship = ريادة األعمال

Entrepreneur = رائد أعمال 

هو تحويل األفكار المبدعة واستغالل المهارات الفريدة 
لمشاري    ع تدر ربحا

ماهي ريادة األعمال 
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على تطوير وإدارة المشروعات ريادة األعمال هي القدرة 

مع القدرة على تحمل المخاطر وذلك بهدف تحقيق 

وهي إنشاء مشروع ، وتقوم فكرة الريادة على قاعدة أساسية الربح

جديد أو أي عمل جديد وذلك من خالل الموارد التي تكون متوافرة 

لديك

ماهي ريادة األعمال 
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مرحلة خلق الفكرة-1
ادي، وهي العملية التي يتم فيها خلق أو إيجاد فكرة المشروع الري

خالل وذلك سواء بإيجاد حل مبتكر تماماً لمشكلة أو احتياج ما، أو من

فكار هي في الحقيقة األ. تطوير حل قديم متواجد بالفعل إعادة هيكلته

من يعمل أشياء ثمينة بالطبع، ولكنها تظل حبيسة للعقول إن لم تجد

.على تطويرها وتحويلها إلى واقع ملموس

المراحل التي يمر بها المشروع الريادي

-:يمرالمشروع الريادي بخمس مراحل أساسية وهي
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مرحلة الدراسة وجمع المعلومات-2
مل بعد خلق فكرة مناسبة للمشروع، يأتي دور مرحلة دراستها من كافة الجوانب، والع

على جمع المعلومات الكافية عن مثيالتها على أرض الواقع، ودراسة الشريحة 

جر المستهدفة، لتقديم المشروع، وأماكن تواجدها، والكثير من المعلومات الهامة لبناء ح

.األساس للمشروع الريادي

مرحلة المعالجة والتعديل-3
وعمل بعد خلق الفكرة، ودراستها بشكل جيد، يأتي دور المعالجة وتحديد الخطط البديلة،

.التعديالت الالزمة للوصول بها إلى أفضل شكل ممكن
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مرحلة التنفيذ-4
.  لرياديهي المرحلة التي تترابط وتتالحم فيها كل األجزاء السابقة المكونة للمشروع ا

سواء كان في وفيها يتم اختيار آلية التنفيذ، وتقديم عينة تجريبية من المشروع للسوق

.لمعرفة مدي تقبل السوق لهأومنتجشكل خدمة 

مرحلة التطوير-5
تطوير، بعد التنفيذ المبدئي للفكرة تأتي مرحلة ال

وهي مرحلة مستمرة للعمل من رفع كفاءة 

ة عملي. المشروع، وتحسين مستوى رضا العميل

تطوير المشروع هي عملية مستمرة باستمرار 

المشروع، وال تتوقف إال بتوقف المشروع عن

.العمل بشكل نهائي



وضوح الرؤية وتحديد األهداف

االستخدام األمثل للموارد واالمكانات

تحقيق التكامل والتنسيق

تحديد األولويات بما يتفق مع االحتياجات

السيطرة عىل مشاكل التنفيذ

تقليل المخاطر المتوقعة
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تعارض كاّل وثيقاة عمال تضابط اساتراتيجية المةّسساة ويعتبر مخّطط األعماال 

يق المنتوجاااات والخااادمات والّساااوق والتّساااو)الجواناااب المتعلّقاااة بمجااااالت نشااااطها 

:، كماااااااا يعتبااااااار أداة تصاااااااّرف تعتماااااااد خاصاااااااة عناااااااد ...(واإلنتاااااااان والتّن ااااااايم 

إحداث مةّسسة جديدة،

عرض خدمة أو منتون جديد،

اكتساح سوق جديدة،

ريّة،إبرام اتّفاقية تعاون صناعية أو تجا

.البحث عن شركاء لتمويل المشروع
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مخطط األعمالإعداد كيفية 

في المجال الفالحي
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:النقاط التاليةمخطط األعمال يتضمن إعداد 

معطيات حول الباعث-1-

الفالحيةمعطيات حول المستغلة -2-

معطيات حول برنامج االستثمار المقترح-3-

الجانب التن يمي–

الجانب الفني–

الجانب المالي–
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الباعث / 1

)ضروريةمحاورة الباعث بمفرده              (

:العمر-:  اإلسم واللقب•

:مجال التكوين الفالحي-:المستوى التعليمي -•

كوين التجربة في المجال الفالحي و تشخيص حاجياته من الت

التكميلي

.الحماس والجدية إلحداث مشروع:روح المبادرة -•
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:conscient )) إستعداد الباعث لخالص أقساط القرض العقاري 

وقيمة فترة التسديد وسنوات االمهال ونسبة الفائدة وقيمة االرض•

القرض العقاري والتمويل الذاتي بوعد البيع وإسم البائع 

.والمساحة

:برنامج خالص أقساط القرض العقاري•

 )دراية بالبرنامج(يستطيع االجابة -

(محفوظات) يحفظ عن ظهر قلب اإلجابة -

..(األسباب عديدة )ال يستطيع االجابة أو إجابة خاطئة -
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األرض موضوع القرض العقاريمعطيات حول / 3

:الوالية -:               المعتمدية-:       المكان-•

مساحة االرض

:  السقوية الحالية-:الصالحة للزراعة -:الجملية-•

: رسم بياني-: المسافة الفاصلة بين القطع-:عدد القطع المكونة لألرض-

ي شراء عدد القطع يجب أن تكون وحدة إقتصادية قائمة بذاتها وتفاد) 

ألف د بدون التأكد من إمكانية 250قطع االراضي لبلوغ السقف 

ة اإلحياء و المردودية وبالتالي يجب التثبت من تناغم المساح

(والموارد المائية المتوفرة 
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معطيات حول خاصيات التربة•
: التركيبة الفيزيائية و الكيميائية –

:الملوحة –

:الصلوحية–

الموارد المائية المتوفرةمعطيات حول •
:  المصدر–

:التدفق–

:الملوحة–
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برنامج االستثمار المقترحمعطيات حول / 3

رض مكونات اإلستثمار التي يعتزم الباعث إنجازها على قطعة األ•

:  الجانب التن يمي -3-1

مة  التراخيص الالزااللتزامات وتوفير 

وجميع الوثائق الفنية المتعلقة 

المائيةالموارد بالموارد الترابية و
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:الجانب الفني -3-2

ول الفالحي من غراسات وتدامكونات االحياء التثبت من •

للغراسات والزراعاتاإلختيار االمثلزراعي والتأكد من 

ومالئمتها مع ال روف المناخية بالجهة الموسمية 

.والخاصيات الفيزيائية والكيميائية لألرض

ع المتاحة بالضيعة اوالمزمالموارد المائية التثبت من •

لحاجيات الزراعات والغراسات تغطيتهاومدىإحداثها  

رأي مع التأكد من ( موازنة مائية إيجابية)المقترحة 

المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية

مه التثبت من نوعية القطيع المزمع تركيزه ومدى تناغ•

(موازنة علفية إيجابية)مع الروزنامة العلفية 
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والقيمة المعتمدة لمكوناتالتأكد من تناسق حجم االستثمارات•

ت مع متطلبا( المعداتإقتناءوالغراساتوالبناءات )االستثمار 

المشروع

حجم تناسقوللمكونات المنتجة اإلستثمارفي االولوياتالتأكد من •

.  موضوع القرض العقارياالرضإحياء برنامج مع االستثمارات 

في ةفالحيمعدات إقتناءو االعالفالمسكن الريفي ومستودع لخزن )

(مرحلة ثانية

دجانةوتربيالنحلوتربيةالعجولتسميننشاط)الثانويةاألنشطة

ناتمكوفيإعتمادهايتمال(بالفالحةالمرتبطةوالخدماتالضيعة

.المشروعمردوديةإحتسابوعنداالستثمار
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العناصر الماليّة للمشروع
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:الجانب المالي -3-3

تحسن وإحترام النسب الدنيا للتمويالت الذاتية  ويسالتمويلجدول •

مكونات تمويلبخصوص مةسسات التمويل  رأيالتثبت من 

(قابل للتمويل أو ال) المشروع 

:مطالبة الباعث بتوفير التمويالت الذاتية

فارق بين قيمة القرض العقاري المصادق عليه وبوعد البيع* 

مشروعالتمويالت الذاتية للمشروع في صورة عدم تمويل البنك لل* 

:  مكونات التمويل

تمويل ذاتي-

قرض تهيئة-

(  من المنحة %40يتم إحتساب )منح -

قروض بنكية-
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اناالنتمستوىمنالتثبتمعالمعامالتورقمالمداخيلجدول-

عينباالخذمعالذروةسنواتفيالمرتقبوالحيوانيالنباتي

فيبهاوالمعمولبالجهةالمسجلةاالنتانمعدالتاالعتبار

االخيرةسنوات5خاللالبيعأسعارومعدلالمقترحالنشاط

صادية البطاقة الفنية واالقتبإعتماد مصاريف االستغالل جدول -

(cv+cf) للزراعات والغراسات المزمع تركيزها

التأكد من تناغم المداخيل والمصاريف لكل غراسة أو زراعة-

متداولة قبل إحتساب المداخيل والمصاريف الجملية
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تثمارلمكونات االسالمدة االندثارية وتحديد االستهالكاتجدول •

الفوائد البنكيةو إحتساب إستخالص القروض جدول •

القارةاليد العاملة جدول مصاريف •

عائد الصافية والتدفق المالي والاالرباحالخامة واالرباحجدول •

الداخلي الخام

اإلفتراضات المقترحة للتحليل المالي•
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أمثلة لبعض نماذن 

مشاريع

2
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1مثال عدد

ألف د 200باعث شاب  يرغب في الحصول على قرض عقاري بـ•

هك بماجل بلعباس 12إلقتناء أرض مساحتها الخواصمن قبل 

.من والية القصرين

25)وكهربتها (ألف د40)م 220حفر بئر عميقة : برنامج االستثمار 

.وغراسة االشجار المثمرة( ألف د15)وتجهيز البئر ( ألف د

مبادرة باعث متكون في المجال الفالحي لكن ال تتوفر فيه روح ال

( هاراته ويتعين عليه تنمية م)  وغير قادر على تسيير المشروع 
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:2مثال عدد 

دألف 120باعثة شابة  ترغب في الحصول على قرض عقاري بـ•

.قفصةهك من والية 8أرض مساحتها إلقتناء

.للقرضاقصىكحد دألف 50إحتسابتم -

الحلوبتربية البقروحفر وكهربة البئر : المقترح اإلستثمار-

ة وحدتم توجيه الباعثة نحو البحث عن قطعة أرض أخرى تكون 

ديها توجيه األموال الذاتية المتوفرة لوقائمة بذاتهاإقتصادية

عن المعدة إلنتاج الحليب عوضااالراخيإقتناءلتمويل مكونة  

إلقتناءبة بين القيمة المقترحة والقيمة المحتستسديد فارق المبلغ

.االرض
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3مثال عدد 

ألف د 125باعث شاب  يرغب في الحصول على قرض عقاري بـ•

هك 8إلقتناء أرض مساحتها ( االب) أحد االقارب من قبل 

.بالمزونة من والية سيدي بوزيد

.م وغراسة الخوخ100حفر بئر عميقة : برنامج االستثمار 

ل/غ3.5ملوحة الماء المرتقبة : من الناحية الفنية 

لى غراسة تم توجيه الباعث نحو تغيير برنامج إستثمار والتركيزع

ادي الزيتون وزراعة االعالف لضمان حسن إنطالق المشروع وتف

توجيه الباعث ) ل /غ3.5غراسة الخوخ الرتفاع ملوحة الماء 

(.  ومساعدته لتغيير رأيه باالقتناع
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4مثال عدد 

ألف د 250باعث يرغب في الحصول على قرض عقاري بـ•

.هك بمنزل جميل من والية بنزرت3إلقتناء أرض مساحتها 

مهندس فالحي له خبرة في مجال زراعة : الجانب التنظيمي•

الخضروات

االرض الفالحية صالحة للزراعات الكبرى : الجانب الفني•

وزراعة الخضروات

:  الجانب المالي •

(هك/د12500)د37500------هك قنارية 3: المداخيل-

(هك/د6500) د19500----------مصاريف االستغالل-

د 18000------------------الربح الخام -

الباعث الربح الخام ال يكفي لتغطية المصاريف القارة وبالتالي إقتنع-

بالبحث عن قطعة ارض أخرى تكون إقتصادية قائمة بذاتها
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:5مثال عدد 

ألف 125بباعث شاب  يرغب في الحصول على قرض عقاري •

من والية هك8.5مساحتهاوالدهإلقتناء أرض على ملك د 

.القصرين

ألف دينار160: اإلستثمار المقترح -

د50000بقيمة ( م150)حفر وكهربة البئر العميقة -

د10000بناءات لالستغالل بقيمة -

د50000هك لوز  بقيمة 3هك تفاح و 3غراسة -

د28000بقيمة (هك 8)إقتناء معدات الري قطرة قطرة -

د15000إقتناء تجهيزات البئر العميقة بقيمة -

د9000المال المتداول وغيرذلك من المصاريف بقيمة -
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مرة االشجار المثفي مجال شهادة كفاءة مهنية باعث متحصل على -

.زراعة الخضرفي مجال التكوين التكميلي و إلتزم بمزاولة 

(البموافقة ا) إلتزم الباعث بتمويل مشروعه على كاهله الخاص -

وفر الباعث جميع الوثائق والرخص : الجانب التنظيمي -

.وااللتزامات

خاصيات تم التثبت من مالئمة برنامج االستثمار مع: الجانب الفني-

(ث/ل5)التربة والموارد المائية المزمع إحداثها 

:الجانب المالي-

د95000: المداخيل في سنة الذروة* 

د45000=طن/د1000× هك/طن15×هك تفاح 3

د30000=  طن/د5000×هك/طن2× هك لوز 3

د20000=طن/د200× هك/طن50×هك طماطم2
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د48500: مصاريف االستغالل  في سنة الذروة* 

د22500=هك /د7500×هك تفاح 3

د15000=  هك/د5000× هك لوز 3

د11000=هك /د5500×هك طماطم2

(ينصح الباعث بتنويع االنتاج) 

د46500: الربح الخام                            

د9500: االستهالكات                            

د9000: أصل القرض العقاري+فوائد البنك 

د8000: يد عاملة قارة                           

(الشهر/د1660) د 20000: الربح الصافي                           
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شكرا على حسن االنتباه


