فكرة مشروع مقـترحة

زراعة اللوز الحلو

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
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1ال اقة االنتاديه
 .6المساحة والموقع
 1.6موقع الم رو
 6.6االرض
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4لوازم الزراعه
 .5األثاث والتدهيزات والديكورات
 .2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .7ايدارة والعمال
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
زراعة اللوز الحلو

فكرة الم رو المقترحة

لوز جاف

منتدات الم رو

زراعي

تةنيف الم رو

6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

8651

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

6123
11813

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تنتشىر زراعىة اللىىوز الحلىو فىم المنىىاطق الجنوتيىة مىىن ةىيا الوةىط وفىىم ةىيا الصىررى كمىىا تنتشىر هىىلد
الزراعة فم تلعان حوض التحر االتيض المتوةط تاعتتارها اكثر التلعان مالئمة لمثا األشجار التم ما زالم
بصولها الوراثية موجوعة فم كا من األرعن وةوريا وفلةطين وتشتهر كا من إيران وةىوريا وبفرانةىتان
وكاليفورنيا تزراعة اللوز الحلو النتاج اللوز الجاف.
يزرع اللوز الحلو فىم األرعن ألاىراض تيعىه اخمىرا والقليىا منىه يىتو تجفيفىه على نطىاق منزلىم مىيق
ألاراض إنتاج اللوز الجاف بما فم العوا األخرى المنتجة للوز الجىاف فيىتو تيعىه جافىا تحيى ال تتجىاوز
نةتة الرطوتة فيه .%01
يةتعما اللوز الحلو فم الععيع من الصناعام مثا تحمير الةىكاكر والشىوكوالته والكىاتو والمرتيىام ومىع
خلطام العةا تاإلمافة إل تحميصه وتيعة من خالا المحام

للتةىلية ويجمىا فيىه بيمىا بطتىاق األكىا

ويةتخرج من تلورد زيوم لها بهميتها فم الترلية وصناعة العطور والمةتحمرام الطتية والتجميليه.
تلرم المةاحة المزروعىة حةىى تقريىر وزارة الزراعىة 5112 /تأشىجار اللىوز حىوالم  08092عونمىا
منها  08492عونو بشجار مثمرة قعر إنتاجها تحوالم  2188طنا بي تمععا إنتاج حوالم  421كرو لوز
اخمر /عونو.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
إن الراية من المشروع زياعة الكميام المنتجة من اللوز الجاف وزياعة المةاحام المزروعة تأشىجار اللىوز
وتطويرها من حي زراعة األصناف المناةتة النتاج اللوز الجاف
كما يهعف المشروع إل ما يلم:
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 إل إنتاج لوز جاف لو نوعية جيعة لالةتخعامام المختلفة .
 تقعيو فرصة اةتثمارية جيعة.
 زياعة عخا المزارع وتحقيق عائع جيع لمالل المشروع.
 تشريا األيىعي العاملىة وتحةىين المةىتوى االقتصىاعي واالجتمىاعم للعىاملين فىم
المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو :
إنتىىاج اللىىوز الجىىاف المةىىتخعو فىىم األاىىراض الصىىناعية راىىو بهميتىىه اللىىوزام فىىم االةىىتخعامام المتعىىععة
الرلائية والطتية والصناعية واالتا ما يتو تيع الثمار طازجة عل العرتام وفم الطرقام وفم محىالم تيىع
الخمار والفواكه .ومىن بصىناف اللىوز المعروفىة محليىا العوجىا والمخملىم حيى تتىاع ثمارهىا خمىراء فىم
موةىىو الرتيىىع وتشىىير عراةىىام المركىىز الىىوطنم (كتيىىى تةىىاتين التفاحيىىام واللوزيىام) إلى بهىىو األصىىناف
المعروفىة عالميىا ترىزارة إنتاجهىا ولام القشىرة الهشىة (فىرل) مثىا Ne Plus Ultra, Non Pareil,
. Thompson, Price, Plateau, Ferraduel, Ai, Ferrastar, Lauranne, Ferragnes
هلا و تختلف هلد األصناف من حي

موعع النما وحجو الثمرة.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع زراعية.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

ال اقة االنتادية:

حةتم الطاقة اإلنتاجية للمشروع تناء عل :
تعتمع الطاقة اإلنتاجية فم مثا هلا النوع من المشاريع عل زراعة بصناف اللوز الحلو لام اإلنتاجية
العالية وعل كيفية العناية والخعمة من ري وتةميع وتقليو وقع تو افتراض بن المشروع ةيتعب عمله
تزراعة  52عونما تاللوز الحلو تزرع تالةنة األول ويتوقع بن تصا إنتاجية المشروع فم الةنة اإلنتاجية
األول (الةنة الثالثة من الزراعة) حوالم  5طن لوز جاف تمثا  % 52من الطاقة اإلنتاجية القصوى التم
يصلها المشروع فم الةنة الثالثة من اإلنتاج وهم  9طن ةنويا تاعتتار بن متوةط إنتاجية العونو من
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المشروع المقتر حوالم  851كرو من اللوز الجاف .وتعتتر حصة المشروع صريرة من الةوق صريرة
جعا مقارنة مع حجمه .علما تان اإلنتاجية فم الةنة الثانية تصا إل  %21من اإلنتاجية القصوى للمشروع

) (2المساحة والموقع:
 1.6موقع الم رو :
تنمو شجرة اللوز تكافة األرامم حتى الصىخرية منهىا ولكىن تعتتىر الترتىة الطينيىة الكلةىية العميقىة الرنيىة
تالمواع العموية لام التهوية الجيعة وةهلة الصرف من احةن بنىواع الترتىة لزراعىة اللىوز الحلىو ويجىى
بن يراع عنع اختيار موقع المشروع بن يكون فم المناطق التعلية لام مععالم األمطار الةىنوية اكثىر مىن
 821مو.
وتعتتر منطقة ارتع (تنم كنانة الكورة) وعجلىون والتلقىاء (زي الفحىي

مىاح

بو جىوزة) والكىرل

(عم الرتة) الطفيلة (عين التيماء) وجرش من المواقع المالئمة لهلا المشروع.
 6 .6األرض:
يحتاج المشروع إل  52عونو لتنفيل المشروع فم احع المناطق المقترحة.

( )3البناء وتعديالت البناء:
يحتاج المشروع إل تناء ريفم تةيط لخعمة العاملين تمةاحة تقعر ى  52و 5وتكلفة  2500عينار.

إقامة ةكن متوامع للعماا وعل بن تكىون الوحىعة الزراعيىة مخعومىة تالخىعمام المىرورية مثىا الكهرتىاء
والماء والمواصالم
ددول رقم ()1
البند
ةكن عماا

المساحة /متر مربع
25
المدمو

تكلرة المتر المربع/دينار
100
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إدمالي التكلرة/دينار
2500
2500

( )4لوازم الزراعة:
تتمثا لوازو الزراعة تأشتاا اللوز األةمعة العموية والتم تخعو لمعة  2ةنوام وتحمير األرض من
حراثة وحفر وتعالا ممن األصوا الثاتتة فم المشاريع الزراعية .يتين الجعوا التالم احتياجام المشروع
من هلد اللوازو:
ددول رقم ()6
االدهزه
تحمير االرض
حفر جور و زراعتها
بشتاا لوز
بةمعة عموية
ععع واعوام

عدد المساحة
52عونو
0111جورد
 0111شجرة
21طن
المدمو

سعر الوددة
دينار
01
1.2
5
41
211

التكلرة /دينار
521
211
5111
5111
211
5651

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
األثا اللي يحتاجه المشروع متوامع جعا تكلفة تقعر ى  211عينار.

( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  9521عينار توزعم كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
لوازو الزراعة
بثا وتجهيزام
المدمو

التكلرة/دينار
5211
2521
211
8651
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )7العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتم عما عائمة كما يوفر فرصتم عما مؤقتة موزعة من حي الوتيفة والععع عل
النحو التالم -:
ددول رقم ()4
الوظيرة
مالل المشروع
عاما عائو

االدرة ال هريه
350
250

العدد
0
0
محموع الرواتى
ممان اجتماعم %00

المدمو

االدرة السنويه
4511
8111
0511
995
8186

يحتاج المشروع ال عماا مؤقتين ععع  5لمعة ثالثة شهور

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة.
يتين الجعوا التالم المواع األولية المةتخعمة فم اإلنتاج وكلفتها للةنة األول للتشريا:
ددول رقم ()5
البند
بةىىىمعة كيمائيىىىة  NPKتمعىىىعا
51كرو  /عونو
عزق تين االشجار
مكافحىىىىة االفىىىىام الحشىىىىىرية و
الفطرية
عتوام ةعة 01كرو

الكمية
211كرو

السعر/دينار
1.411

التكلرة /دينار
511

521عونو
52عونو

01
52

521
252

1.52

021
1165

 211عتوة
المدمو

* لن يتحمل الم رو في العامين األوليين للزراعة أية تكاليف للعبوات ،حيث انها تستخدم عند اينتاج.

( )9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل.
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل

المراةالم والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  211عينار.
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( )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  5128عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترح
المشروع صعيق للتيئة كونه زراعم وتالتالم ال يوجع ثار تيئية ةلتية للمشروع.

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
5211
2521
211
8651
211
5128
11813

البند
التناء
الععع واالعوام  /لوازو الزراعة
بثا
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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