
معًا نحو بناء إقتصادنا الوطني



تعريف

جمعية اإلكليل جمعية تعاونية تنموية زراعية تهتم بجوانب تنمية البنى التحتية
المساعدة لنهضة زراعة البن وتوسيع رقعتها الزراعية في النطاق الجغرافي 

المخصص للجمعية وتقوم كذلك بتنسيق جهود المزارعين وتوحيد توجهاتهم
 نحو السوق المحلي واألسواق المستهدفة خارج اليمن من أجل تحقيق أعلى

 استفادة للمزارع وإستدامة التطوير في قطاع زراعة البن.

تأسست الجمعية في عام ٢٠٢٠م ومقرها في قرية جرمه شرقي حراز مديرية مناخة
عدد األعضاء المؤسسين :        ٥٤      عضوًا

عدد المنتسبين الفاعلين من مزارعي البن:     ٢٤٧       منتسب

النطاق الجغرافي :  شـرقي حــراز – مـنـاخــة
رؤية الجمعية: نؤمن بأن العمل الجماعي يحقق الخير للجميع 



أهداف الجمعية

١. العمل على زيادة وتحسين اإلنتاج الزراعي من خالل تنسيق وتنظيم جهود وإنتاجيات
     األعضاء ورفع قدراتهم على إدخال وإستخدام الوسائل واألساليب الزراعية الحديثة.
٢. تحقيق أعلى إستفادة من تسويق حاصالت انتاج األعضاء والتكامل فيما بينهم من

     الناحية االنتاجية.
٣. توسيع الرقعة الزراعية للبن وطرق جنيه وحصاده وفق األساليب التقنية الحديثة

٤. إنشاء وإقامة الحواجز المائية والسدود واستصالح االراضي الزراعية ومكافحة اآلفات
     بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٥. انشاء صندوق استثماري وتعاوني لتطوير المشاريع الزراعية وتقديم خدمات لألعضاء
     والمنتسبين من أبناء المنطقة.

٦. توفير احتياجات  األعضاء  من متطلبات الطاقة والمضخات الزراعية وآالت الحصاد
     والحراثة والري والتسميد العضوي البلدي 



الذراع التسويقي للجمعية

سعت الجمعية من خالل ابرام عقد شراكة خدمية مع  العمادي للتجارة والتصدير ،
ومديرها جالل العمادي وهو احد أعضائها المؤسسين، الى فتح قنوات اتصال
تسويقية مع عشاق جودة البن الحـرازي بشكل مباشر عبر ذراعـها التسويقية

 المتمثلة في «العمادي للتجارة والتصدير - EMDCOFFEE» في شراكة قائمة على
 أسس التجارة العادلة "FAIRTRADE" ويسعى شركائنا الى الحصول على شهادة 

التجارة العادلة من الهيئات المختصة بهذا الخصوص علمًا بأننا نمارس التجارة العادلة
 بالفعل من منطلق أخوي وتكافلي بغض النظر عن كونها عامل تسويقي مساعد.
كما أن شركائنا تمكنوا من الحصول على عضوية جمعية القهوة المختصة العالمية

بحيث تخضع معاييرنا لتلك المعايير الدولية وهو ما يميز انتاجنا من البن اليمني
الحرازي وأكسبه شهرة عالمية.



إسهامات الجمعية

إستصالح  األراضي وتهيئتها لزراعة البن.  .١
توفير األسمدة العضوية وتقديم النصح والدعم الفني .  .٢

مساعدة المزارعين في غرس اشجار البن وتوفير الشتالت.  .٣

تأتي مساهمات جمعيتنا بشكل تكافلي بين جميع ابناء المنطقة –أعضاء ومنتسبن وغير
 منتسبين- حتى قبل أن يتم إشهار الجمعية بسنوات من منطلق الشعور بالمسئولية

 المجتمعية تجاه أبناء المنطقة بما يحقق رفع مستوى معيشة أبناء شرقي حراز بشكل
 عام وسدس بني عطية على وجه الخصوص. ومن اسهامات الجمعية ما يلي:

البرامج المستقبلية:
١.  التعاون مع الجمعيات التعاونية في عموم الجمهورية وتبادل الخبرات الفنية.

٢.  تبني قضايا ومشاكل المزارعين والعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة.
٣.  اتباع برنامج توسعي مستدام لرقعة زراعة البن في شرقي حراز بواقع ٢ الى

      ٥٪ زيادة سنوية 
٤.  فتح أسواق جديدة إلستيعاب انتاج مزارعي البن بالتعاون مع "العمادي للتجارة والتصدير"



مشاريع قيد التنفيذ:
مشروع ترميم عدد    ٢٥   من السدود والبرك والحواجز المائية برعاية وإشراف من

 األخوة في وزارة الزراعة واللجنة الزراعية العليا وبتمويل جزئي من قبل صندوق
 التشجيع الزراعي والسمكي ومساهمات المستفيدين واألهالي. ويمثل هذا المشروع
 أهمية بالغة كونه يساهم في حل مشكلة شحة المياه والتي تمثل ركن أساسي في

 زراعة البن في منطقة شرقي حراز كما هو الحال في مناطق زراعة البن في أغلب
 محافظات الجمهورية اليمنية التي تعتمد على مياه األمطار فقط.

مشروع انتاج شتالت البن والفواكه والخضروات: وهو مشروع مستدام وليس مؤقت
 ومقره حود الداعي – جرمه 

مشروع تشجيع انتاج محاصيل الخضروات والفواكه فيما يسمى بالزراعة المنزلية .
 ويعمل على تقديم البذور الستنبات وزراعة الخضروات والفواكه في القرى والمنازل

 وكذا تقديم الدعم الفني والتوعوي بهذا المجال 



معرض الصور



v :للتواصل معنا
تلفون/ ٠١٤٦٠٧٣١

موبايل/ ٧٧٢٧٢٨٦٧٨-٩٦٧+
alekleel@emdcoffee.com :بريد الكتروني

www.emdcoffee.com :موقع الكتروني

 


