فكرة مشروع مقـترحة

زراعة النكترين والبرقوق

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحه
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحه
 .1ال اقه االنتاديه
 .6المساحة والموقع
 1.6موقع الم رو
 6.6االرض
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات اللوازم الزراعية
 .5األثاث والتدهيزات والديكورات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحه
سابعا :التكاليف ايدمالية لركره الم رو المقترحه
ثامنا :وسائل التمويل
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ملخص الم رو
زراعة اشجار اللوزيات "النكتارين و البرقوق

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ثمار النكتارين األملس ،وخوخ سنتارو از

تةنيف الم رو

زراعي
6مؤقته  6دائمه

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

39911

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

5111
45511

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تنتشر زراعة اللوزيام فم األرعن فم االى المناطق التعلية الجتلية لام مععالم األمطار العالية التم تزيع
عن  021ملو /ةنويا كما بعخلم زراعة الععيع من األصناف المحةنة والمالئمة لزراعتها فم المناطق
المروية الصحراوية مثا منطقة العيةم والمعورة والمفرق واصناف العراق فم االرعن كثيرة ومتنوعة
لتنوع مصاعر االةتيراع من العوا العرتية المجاورة مثا ةوريا ولتنان او من العوا االجنتية مثا امريكا
الشمالية اوروتا وتركيا وكما هو معروف فان اصا العراق تالع الصين واعخا إل تالع الشاو تعع ازو
اإلةكنعر الكتير.
كافة بصناف العراق ت عتتر لام لقا لاتم عاخلم والعراق من اكثر بنواع الفواكه التم تميا نحو االةىتقرار
فم الحما الةنوي المنتتو وكلل الحاا تالنةتة إل الخوخ واللي توجع منه بصناف المجموعىة األوروتيىة
والياتانية ومعتو المةتهلكين يراتون بصناف المجموعىة األخيىرة والتىم منهىا صىنفم ةىنتاروزا Santa
 Rosaوفرموزا  Formosaوتعخا بشجار العراق والخوخ فىم تعايىة اإلنتىاع اعتتىار مىن الةىنة الراتعىة
للزراعة.
كان العراق يعتتر عنع قعماء الصينيين من الفاكهه التم تطيا العمىر لمىا لىه مىن فوائىع مرليىة وطتيىة وثمىار
الىىعراق توصىىف تأنهىىا ينتىىوع ازيىىر مىىن الىىعو تفيىىع الهمىىو ومىىعر للتىىوا ويفيىىع األعصىىاى ومرلىىم األوراق
واألزهار يفيع فم عالع الرما والةعاا الحاع.
تلرىىىم المةىىىاحة المزروعىىىة حةىىىى تقريىىىر وزارة الزراعىىىة 5112 /تأشىىىجار الىىىعراق والترقىىىوق حىىىوالم
 50220 00903عونما عل التوالم وقعر إنتاع األشجار المثمرة منها تحوالم  59220طنىا 51892
طن لكا من العراق والترقوق.
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ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 إنتىىاع ثمىىار الىىعراق والخىىوخ لام نوعيىىام جيىىعة مىىن األصىىناف المتكىىرة والمتىىأخرة
لمواجهة تقلتام االةعار.
 زياعة الطلى عل الفواكه.
 تقعيو فرصة اةتثمارية جيعة.
 زياعة عخا المزارع وتحقيق عائع جيع لمال المشروع.
 تشريا األيعي العاملة وتحةين المةتوى االقتصاعي واالجتماعم للعاملين.

ثالثا :منتدات الم رو
بهو بصناف النكتارين من العراق والمعروفة عالميا ترزارة إنتاجها مثا Star May, Snow Queen,
Independence, Armking, Flavor Top, Fantasia, August Red, Septemper
 .Queen,تختلف هلد األصناف من حي موعع النما وحجىو الثمىرة ولونهىا وكىلل الحىاا تالنةىتة الى
الترقىىوق (الخىىوخ) ومنىىه اصىىناف المجموعىىة الياتانيىىة والتىىم بهمهىىا

Santa Rosa, Formoza,

 .Wickson, Methley, Kelsey, Black Amber, Sweet Sweet Heart ,ومىن بصىناف
المجموعة األوروتية .Stanley, President

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع زراعية.
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

ال اقة االنتادية:

حةتم الطاقة اإلنتاجية للمشروع تناء عل :
 المةاحة المزروعة  01عونما.
 ععع األشجار  01شجرة /عونو تزرع تمةافة 2و تين األشجار و2و تين الخطوط.
 مععا إنتاع الشجرة الواحعة  011-21كرو اي تمععا  32كرو.
 اةتعماا ةماع الميكافوز تنةتة ( )02 :05 :51وتمععا  21كرو /عونو.
 اةتعماا ةماع عموي تمععا  0طن /عونو كا خمس ةنوام مرة واحعة.
 فم المناطق التعلية التم يزيع مععا بمطارها عن 021مو /ةنويا ال تحتاع األشجار ال ري
اما فم المناطق التم تقا عن لل فهم تحاجة ال ري تكميلم.
 علما تان العمر اإلنتاجم لشجرة العراق والخوخ يصا إل  02ةنة من الزراعة فىم األرض
العائمة.

) (2المساحة والموقع:
 1.6موقع الم رو :
تنمو شجرة النكتارين والترقوق تكافىة األرامىم حتى الصىخرية منهىا ولكىن تعتتىر الترتىة الطينيىة الكلةىية
العميقىىة الرنيىىة تىىالمواع العمىىوية لام التهويىىة الجيىىعة وةىىهلة الصىىرف مىىن احةىىن بنىىواع الترتىىة لزراعىىة
اللوزيام كافة ويةتثن من لل الترتة الجافة (الرملية) ويجى بن يراع عنع اختيار موقىع المشىروع بن
يكون فم المناطق التعلية لام مععالم األمطار الةنوية اكثر من  021مو .وتعتتر منطقة ارتع (تنىم كنانىة
الكورة) وعجلىون والتلقىاء (منطقىة زي الفحىي

مىاح

(عين التيمة) من المواقع المالئمة لهلا المشروع.
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بو جىوزة) والكىر (عىم الرتىة) والطفيلىة

 6 .6األرض:
يحتاع المشروع إل  01عونو للتنفيل يتو شراؤها فم بحىع المنىاطق المقترحىة كمىا تصىلن المنىاطق الجتليىة
لمثا هلد المشاريع ويقعر ةعر العونو تىـ  0111عينىار بي ان كلفىة االرض يتوقىع ان تصىا إلى 01111
عينار.

( )3البناء وتعديالت البناء:
أما بالنسبة للسكن فان عمال المزرعدة بحاددة إلدى سدكن ريردي بمسداحة إدماليدة حدوالي  31متدر مربدع :ويمكىن
إيجازها وتيان كلفتها التقعيرية كما فم الجعوا بعناد:
ددول رقم ()1
البند
ةكن عماا

المساحة /متر مربع
01
المدمو

تكلرة المتر المربع/دينار
011

إدمالي التكلرة/دينار
0111
3111

( )4الوازم الزراعية:
يد د األخددش بعددين االعتبددار أن ا ددتال النكتددارين والبرقددوق التددي سدديتم زراعتهددا فددي الموقددع الدددائم بعمددر سددنتين
واألرض التي يتم تحضيراا لزراعة األ دار واألسمدة العضوية التي تضاف كل خمس سنوات مرة يد معاملتهدا
معاملة المودودات الثابتة من حيث االستهالك حيث تبلغ المساحة المراد زراعتها  31دونم.

ددول رقم ()6
االدهزه
تحمير االرض
حفر جور وزراعتها
بشجار نكتارين و ترقوق
بةمعة عموية

عدد المساحة
01عونو
0511جورد
0511شجرة
91طن
المدمو

سعر الوددة
دينار
01
1.2
5
01

التكلرة /دينار
011
211
5011
0211
2911

يتم راء اغراس اال دار من الم اتل المحلية واي متوفرة سواء عن ريق االستيراد او تنيدة زراعة محلية.
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج الم رو إلى بعض األثاث البسي للعامل تقدر كلرته بحوالي  511دينار.

( )2وسائل النقل:
ةيحتاع المشروع لرايام التةويق وتوريع المواع األولية إل ت بى تتكلفة قعرم تحوالم  01111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  51011عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
0111
2911
211
01111
61411

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتم عما عائمة كما يوفر فرصتم عما مؤقتة موزعة من حي الوتيفة والععع عل
النحو التالم-:
ددول رقم ()4
الوظيرة
مال المشروع
عاما عائو

العدد
0
0
محموع الرواتى
ممان اجتماعم %00

المدمو
يحتاع المشروع ال عماا مؤقتين ععع  5لمعة ثالثة شهور
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االدرة ال هريه
350
250

االدرة السنويه
0511
0111
3511
885
8186

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يبين الددول التالي المواد األولية المستخدمة في اينتاج وكلرتها للسنة األولى للت غيل:

ددول رقم ()5
البند
ةىىىىىىىماع )51:05:02( NPK
تمععا  21كرو /عونو
عزق تين األشجار
تقليو األشجار
مكافجىىىىة اآلفىىىىام الحشىىىىرية و
الفطرية
عتوام ةعة  01كرو

الكمية
0.2طن

السعر/دينار
011

التكلرة /دينار
211

01عونو
01عونو
 01عونو

01
52
02

011
321
021

1.52

5521
4351

9111عتوة
المدمو

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا تاإلمافة إل المراةالم والمواصالم العماا
التاةيس والتم تقعر تحوالم  211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  2011عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة كونه زراعم وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()2
التكلرة/دينار
01111
0111
2911
39911
211
2011
45511

البند
االرض
تناء
الععع واالعوام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح هم مقتر لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه
وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية.
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