فكرة مشروع مقـترحة

زراعة الفستق الحلبي

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

المحتويات
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لفكرة الم رو
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة الم رو
 .1الموقع المقترح للم رو
 .6االرض والبناء
 .3اآلالت والمعدات
 .4األثاث والتدهيزات
 .5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .2ايدارة والعمال
 .7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .9رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لفكرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
زراعة الفةتق الحلبم

فكرة الم رو المقترحة

فةتق حلبم

منتدات الم رو
(  ) 3فر

عدد األيدي العاملة

عما

حدم االستثمار الكلي لفكرة الم رو
التكلفة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

33,521

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

04381

رأس المال العامل

3402
28885

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
إن شجرة الفةتق الحلبم هم من أشجار الجوزيات القيمة جدا ،ومن اقدم أشجار الفاكهة التم عرفات حتاى
اآلن ،وتعتبر من األشجار الحرجياة أيماا ،كماا تعتبار مان اكثار األشاجار المثمارة تحماال للمنااطق الجافاة
وشبه الجافة ،وتتحما التروف البيئية الصعبة .لقد كان لإلنةاان دور كبيار فام تأهياا األناواع البرياة مان
الفةتق الحلبم وتركيبها باألصناف الجيدة أو تطعيمها علاى أصاوا الابطم الحرجياة التام تتحماا التاروف
البيئية الصعبة ،كما عما اإلنةان على انتشار األنواع الجيدة فم الزراعة ،وتشتهر كا من ةوريا ،إيران،
العراق ،ألربيجان ،اوزباكةتان ،تركةتان ،طاجكةتان بزراعة هلد الشجرة .وفم وقتنا الحاالم نالحات أن
إيطاليا من اكثر البالد تطورا فم زراعة الفةتق ،وكاللل جناوى فرنةاا وفام بعاض الجازر اليونانياة وفام
بعض البالد األخرى الواقعة شرق البحر االبيض المتوةط .وتعتبار زراعاة الفةاتق الحلبام مان المشااريع
الجديدة على األردن ويعزف الكثير من المةتثمرين عن زراعته نترا لطوا فترة دخوا النبات فم الطور
اإلنتاااجم ،إل تباادأ النباتااات لات المنشااأ الباالري باإلثمااار بعماار  05-01ةاانة فاام شااروط التربااة البعليااة،
وبعمر  3-7ةنوات فم التربة المروية ،أما األشاجار التام ياتم تطعيمهاا علاى أصاوا نباتاات أخارى فإنهاا
تدخا طاور اإلنتااب بعمار  2-8ةانوات بعاد التطعايم ،وهام مان النباتاات التام تحتااب إلاى زراعاة نباتاات
لكريه فم نفس الحقا بمعدا شجرة لكريه  01 /شجرات أنثوية.

ثانيا :وةف الم رو :
ةيعتمد المشروع على زراعة أشجار الفةتق الحلبم المالئمة للبيئة المحلية المتميزة باإلنتاجية العالية ولات
النوعية الجيدة  .ومن المعروف بأن لوزات الفةتق الحلبم تحتوي فم تركيبها من الوزن الرطى على ماء
 ،%31كربوهيدرات  ،%8بروتين  ،%08دهاون  ،%25ويحتاوي كاا 011اام ثماار علاى 030ملرام
كالةيوم0.2 ،ملرم حديد0.2 ،ملرم فوةفور.
ومن أصناف الفةتق الحلبم المناةبة للبيئة األردنية العاشاوري ،بااتوري ،عليمام ،بنادقم ،عاين التيناة.
ويمكن لهلد األصناف تركيبها (تطعيمها) علاى أصاوا مان الابطم الفلةاطينم المعاروف بتحملاه للجفااف
والتروف البيئية الصعبة أو التطعيم على نفس شجرة الفةتق الحلبم من أصوا بلرية وافما األصوا
البلرية من الفةتق الحلبم لهلد الراية هو صنفم العاشوري و الباتوري.
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ثالثا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
ان من اهم مبررات وجود مثا هلا المشروع هو تمييق الفجوة الكبيرة ما بين الكمياات المنتجاة محلياا
والمةتوردة لةد احتياجات الةاكان ،ورفاع نةابة االكتفااء الالاتم مان هالد الماادة ،حيا بلاة معادا كمياة
المةتوردات حوالم ( )0851.1طن لألعوام ما بين . 5111 -0337
ويهدف الم رو إلى:
 زراعة أشجار الفةتق الحلبم وانتاب ثمار فةتق جيدة النوعية.
 تحقيق عائد جيد لصحاى المشروع.
 خلااق فاار

عمااا للعديااد ماان الةااكان وتحةااين المةااتوى االقتصااادي واالجتماااعم

للعاملين فم المشروع.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة الم رو المقترحة
ال يوجد أية عوائق قانونية لترخي

وإجازة مثا هكلا مشاريع.

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة الم رو المقترحة
() 1

الموقع المقترح للم رو :

تعتبر منطقة األزرق من المواقع المالئمة جدا لمثا هلد المشاريع نترا لتوفر مياد الري ،والترباة ،والمناا
المناةى الحار والجاف صيفا لنمو الثمار ونمجها وتشقق لوزات الفةتق ،والباارد شاتاء مماا ياوفر درجاات
الحرارة المطلوبة لكةر طور الةكون فم النبات.

( )6االرض والبناء:
ةيبدأ المشروع عمله بشراء  52دونم فم منطقة األزرق بةعر  0111ديناار /دونام ،شاريطة وجاود ميااد
قريبة من الموقع ألاراض الري التكميلم وخاصة فم للةنوات الثال األولى من عمر المشروع.
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أما بالنةبة للةاكن فاان عمااا المزرعاة بحاجاة إلاى ةاكن ريفام يتكاون مان ارفاة ومطابم وحماام وصاالة صاريرة
بمةاحة إجمالية حوالم  31متر مربع:

جدوا رقم ()0
البند

المساحة (م)6

التكلفة  /دينار

التكلفة  /دينار

38

188

3888

سكن عمال

3888

المدمو

( )3اآلالت والمعدات:
يمكن توفير العدد واألدوات التم يحتاجها المشروع من الةوق المحلم ،كما هم موماحة فام الجادوا
التالم:
البيان
بكة ري بالتنقي

جدوا رقم ()5
الكلفة  /دينار
العدد

اإلجمالي /دينار

 65دونم

28

1588

مضخة وسمادة

1

258

258

خزان ماء وانابي توةيل

-

1588

1588
3258

المدمو

كما أن المشروع بحاجة إلى زراعة أشجار الفةتق الحلبم المطعماة والتام تعمار الكثار مان خمةاين عاماا.
هاالا و يحتاااب المشااروع إلااى تحمااير األرض ماان حراثااة وحفاار الجااور 0م 0 xم وزراعااة األشااجار لماارة
واحدة فم عمر المشروع ،وإمافة األةمدة العموية كا خمس ةنوات مرة ،والتم يمكن معاملتها من حيا
االةتهالل كما هو الحاا فم بند األجهزة والمعدات على النحو التالم:
جدوا رقم ()3
الكمية

السعر /دينار

اإلجمالي/دينار

راء ا تال أنثوية ( 68تلة /دونم).

 588تلة

5

6588

راء ا تال شكريه ( 6تلة /دونم).

 58تلة

5

6588

تحضير األرض من حراثة وحفر دور

 65دونم

68

588

758

68

1588

البيان

أسمدة عضوية ( 3م/3دونم) كل 5سنوات

7888

المدمو
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( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاب المشروع إلى أثا بةيط عبارة عن ةرير للنوم وأدوات مطبم وااز بةيط وتقدر كلفتته بمبلة  111دينار.

( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  33521دينار توزعت

كمايلم-:
جدوا رقم ()8
التكلفة/دينار

البيان
االرض

52111

البناء

3111

اآلالت ومعدات

3121

اال تال ومستلزماتها

7111

أثا وتجهيزات

111

المدمو

نسبة االستهالك
%1
%5.2
%01
%5
%02

39658

( )2العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 3فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد على النحو التالم -:
جدوا رقم ()2

الوظيفة

العدد

ةاح الم رو

1

عامل دائم

1

عامل مؤقت

1

المدمو

3
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( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة واالنتاج
يحتاب المشروع إلى اشاتاا فةاتق حلبام بعمار ةانتين لزراعاة  52دونماا بالفةاتق الحلبام ،و بمعادا 51
شجرة  /دونم ويمكن شراؤها من الةوق المحلام بحيا

ياتم زراعتهاا علاى مةاافة ال تقاا عان 7م 7 xم ،

واشتاا لكريه بمعدا شجرد لكريه لكا عشر شجرات أنثوية ،وال بد من تحمير األرض من حراثة وحفار
الجاور للماارة األولااى ومان ثاام حراثااة األرض ةاانويا باين األشااجار للااتخل

مان األعشاااى والمحافتااة علااى

الرطوبة ،وإمافة أةمدة عموية وكيماوية لزيادة اإلنتاجية  ،ويبلة ةعر المتر المكعى من الةماد العموي
حااوالم  01دينااار وةااعر الةااماد الكيماااوي  10P,20Kحااوالم  011دينااار /طاان .كمااا يفمااا أن يكااون
المشروع قريبا من المصادر المائية رخيصة الثمن لرايات الري.
جدوا رقم ()1
البيان

حراثة سنوية
أسمدة كيماوية ()10P,20K1
65كغم سماد /دونم.
*ري تكميلي بمعدل 2م /3درة/سنة

الكمية

السعر/دينار

اإلجمالي/دينار

65دونم

3

75

 8.265ن

688

165

3388م3

8.5

1258

المدمو

1858
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( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تحتاب شجرة الفةتق الحلبم إلى خمس ةنوات من تاريم زراعتها حتى تبدأ بتباشير اإلنتاب  ،ولرايات هلد
الدراةة اعتبرت كافة النفقات التشريلية للمشروع من الةنة األولى للزراعة حتى نهاية الةنة الخامةة والتم
يبدأ فيها اإلنتاب بكميات قليلة ،باإلمافة إلاى مصااريف التأةايس العادياة جميعهاا مصااريف تأةايس متوقاع
إنفاقها على المشروع ما قبا اإلنتاب التجاري على النحو التالم:
جدوا رقم ()7
تكاليف
السنة األولى

إدمالي مةاريف التأسيس التكاليف
لنهاية السنة الخامسة

مواد أولية

0054

2181

أجور مباشرة

0231

7321

تكاليف تشريا اخرى

371

0421

فوائد مهلة الةداد

811

5111

مصاريف تةجيا

-

211

شبكة الري

-

0111

-

18948

البيان

ادمالي مةاريف التأسيس
* تم اةتثناء راتى صاحى المشروع خالا فترة التاةيس.

( )9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المةتفيدين ةتقوم مراكز إرادة بإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتم افتراض أن رأس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجودات
الثابتة"بإةتثناء قيمة األرض" حةى خبرة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشابهة .أي ما يقارى 3402
دينار.
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سادسا :اآلثار البيئية لفكرة الم رو المقترحة
أنه من الرنم عن التعريف ما للشجرة من دور أةاةم من

يعتبر المشروع صديقا كبيرا للبيئة ،حي

المةاهمة الفاعلة واألثر الكبير فم إيجاد بيئة نقية باالمافة الى دور الشجرة فم تثبيت التربة وايجاد
توازن بيئم.

سابعا :التكاليف ايدمالية لفكرة الم رو المقترحة
ال جدوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودات الثابتة ممافا لها المصاريف التأةيةية
ورأس الماا العاما-:
جدوا رقم ()4
التكلفة/دينار

البند
األرض

52,111

االبنية

3,111

اآلالت ومعدات

3,121

أثا وتجهيزات

111

األشتاا
إدمالي المودودات الثابتة

7,111

392658

مصاريف التأةيس وما قبا التشريا

04381

رأس الماا التشريلم

3402
28885

التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراداته لن يتم تحديد كيفية تمويا المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية.
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