فكرة مشروع مقـترحة

مشروع زراعة النخيل

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
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .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
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
فكرة الم رو المقترحة

زراعة النخيل.

منتدات الم رو

تمور

تةنيف الم رو

زراعي

عدد األيدي العاملة

 4اثنان منهم دائمين

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

26511

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

66111

رأس المال العامل

15265
111665

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يحتل النخيل مكانة هامة متميزة فم وجعان اإلنةان العرتم نتراً ألهميته التاريخية وجعواد االقتصاعية
والقيمة الرلائية لثمارد إل تعتتر ثمار التلح من الفواكه المرلية جعا ولام الطعو اللليل وتحتل المكانة األول
من حي

قيمتها من الةعرام الحرارية  0011كالوري /كرو مقارنة مع كافة بنواع الفواكه األخرى وفم

تعض المناطق تعتتر التمور بةاةا مروريا فم ترلية الةكان.
كان وما يزال حلمنا تأن ترعو تعض مناطق األرعن مركزا إلنتاج التمور فيها مثل منطقة األزرق التم
كانم مشهورة تكثرة بشجار النخيل فيها ومنطقة األاوار التم تعتتر تيئة صالحة لمثل هلد الزراعة
تاإلمافة إل

الصحارى الشاةعة التم تنجح فيها زراعة النخيل .وال تع من توتيف األموال وتوجيه

االةتثم ارام وتوفير المةاععة التقنية إلنتاج المحصول لو النوعية الجيعة وقع ثتم بن كثيرا من المناطق فم
األرعن مالئمة لزراعة نخيل التمور وما زالم تعض بشجار النخيل فم مواقع كثيرة من األرعن شاهعة
عل نجا هلد الزراعة.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
تميق الفجوة الكتيرة ما تين الكميام المنتجة محليا والمةتورعة لةع احتياجام الةكان ورفع نةتة االكتفاء
اللاتم من هلد الماعة نترا الرتفاع كمية المةتورعام من هلد الماعة ةنويا وتالعملة الصعتة.
ويهعف المشروع إل :


زراعة بشجار النخيل وانتاج تمور جيعة النوعية .



تحقيق عائع جيع لصاحى المشروع.



خلق فر

عمل للععيع من الةكان وتحةين المةتوى االقتصاعي واالجتماعم للعاملين فم

المشروع.
إن إنشاء مشروع زراعة النخيل يحقق عائعا مجزيا للمةتثمرين فم هلا المجال ويةاعع عل التقليل من
العىء عل الميزان التجاري للعولة ويحقق بيما فر

عمل جيعة للشتاى.
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ثالثا :منتدات الم رو
ةيعتمع المشروع عل زراعة بشجار النخيل المالئمة للتيئة المحلية المتميزة تاإلنتاجية العالية ولام النوعية
الجيعة القاتلة للتصعير مةتقتال إل عول العالو ومن المعروف تأن ثمار التلح تحتوي فم تركيتها عل ماء
 %00.1ماعة جافة  %1..5ةكريام  %61..تروتين  %0.1عهون  %5.2رماع .%0.5
ومىىن بصىىناف النخيىىل المناةىىتة للتيئىىة األرعنيىىة الصىىنف المعىىروف تاةىىو المجهىىول الترحىىم حيىىانم احمىىر
طىىالل عالىىة نىىور خىىال

نتتىىة ةىىيف ةىىكري حلىىوة المعينىىة ويمكىىن اعتتىىار معتىىو هىىلد األصىىناف مىىن

األصناف التم تصلح للتصعير.

.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
تعتتر منطقة العقتة القويرة األزرق وواعي األرعن من المواقع المالئمة للمشروع ولل لتوفر مياد الري
والجو المناةى إل يحتاج النخيل لكم ينمو ويثمر إل صيف حار وجاف تشكل مةتمر كما تقاوو شجرة
النخيل الجفاف وملوحة الترتة ويمكن لها بن تعيش فم كافة بنواع األرامم وانةى موعع لزراعتها فم
شتاط و آلار بو فم آى وبيلول من كل عاو.

( )3البناء وتعديالت البناء:
يمكن شراء  01عونو فم منطقة األزرق تةعر  0111عينار /عونو بي حوالم  01111عينار شريطة
وجوع مياد قريتة من الموقع.
بما تالنةتة للةكن فان عمال المزرعة تحاجة إل ةكن ريفم يتكون من ارفة ومطتخ وحماو وصالة
صريرة تمةاحة إجمالية حوالم  01متر مرتع كما هو متين فم الجعول التالم:
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البند

المساحة (م)6

السعر(/د.أ).

التكلرة/دينار

سكن عمال

31

111

3111
3111

المدمو ( دينار)

( )4اآلالت والمعدات:
يمكن توفير الععع واألعوام التم يحتاجها المشروع من الةوق المحلم كما هم مومحة فم الجعول
التالم:

التيان
شتكة ري تالتنقيط *

الةعر/عينار

الععع

اإلجمالم /عينار

 01عونو

.1

0111

ممخة وةماعة

-

211

211

خزان مياد واناتيى توصيل

-

0111

0111

المجموع
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0011

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
ومةتلزمام تةيطة للعامل العائو كما هو فم الجعول التالم :عتارة عن مكتى

يحتاج المشروع إل بثا

وبةرة ععع ثالثة للنوو عل النحو التالم:
البيان

العدد

الكلرة /دينار

1

151

151

1

151

151

311

311

 سرير وتوابعة -ادوات ومستلزمات م بخ

مدمو األثاث

الكلرة ايدمالية /دينار

* ةيتو تجعيع شتكة الري وكلفتها  0511عينار فم الةنة الثانية للتشريل التجاري كون عمرها التشريل 2
ةنوام وقع تو اخل لل

تعين االعتتار ممن التعفق النقعي للمشروع .تاالمافة ال

االةمعة العموية

وكلفتها  621عينار والتم تعط كل خمس ةنوام.

يحتاج المشروع إل زراعة اشتال النخيل الناجمة عن زراعة األنةجة بو فةائل النخيل لزراعة  01عونما
تمععل  02فةيلة /عونو ويمكن شراؤها من الةوق المحلم تةعر  02عينار /للشتلة تحي
عل مةافة  1 x 1و
الحراثة تعع لل

يتو زراعتها

كما يحتاج الموقع إل تحمير األرض من حراثة وحفر الجور قتل الزراعة ثو

ةنويا تين األشجار للتخل

من األعشاى والمحافتة عل

الرطوتة وإمافة األةمعة

العموية كل خمس ةنوام مرة تمععل  5.2و /0عونو منها 51كرو /شجرة تخلط للمرة األول مع الترتة
الناجمة عن حفر الجورة  .والتم يمكن معاملتها من حي
والمععام عل النحو التالم:
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االةتهال

كما هو الحال فم تنع األجهزة

الكمية

التيان

اإلجمالم /عينار

الةعر /عينار

شراء اشتال بنثوية (02شتلة بو فةيلة /عونو).

 01عونو

02

02621

شراء اشتال لكريه (5شتلة بو فةيلة /عونو).

 01عونو

02

5011

تحمير األرض من حراثة وحفر جور

 01عونو

51

.11

وزراعتها.
62و0

بةمعة عموية ( 5.2و/0عونو) كل 2ةنوام

621

01ع /و0

01511

المجموع

( )2وسائل النقل:
ةوف يحتاج المشروع ال ةيارة نقل متوةطة وقعرم قيمتها تمتلغ  01111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  .5,211عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
االرض
بعمال تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقل
المدمو

التكلرة/دينار
01111
0111
01511
011
01111
26511
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نسبة االستهالك
%1
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
يحتاج المشروع إل عامل واحع فنم من اجل متاتعة الري واألعمال الزراعية األخرى كما يحتاج إل
عمالة موةمية ععع  5لمعة شهر ألاراض العزق والخف وتأتير بةتاط النخيل فم المةتقتل عل النحو
التالم:
جعول رقو ()4
الععع

التيان
مال المشروع

0

عامل فنم

0

عامل مؤقم

5

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
التع من حراثة االرض ةنويا تين األشجار للتخل

من األعشاى والمحافتة عل الرطوتة وإمافة اةمعة

كيماوية مثل ( )18N,10P,10Kاو ةماع عاى الثنائم تمععل  52كرو /عونو لزياعة اإلنتاجية

وةعر

الةماع الكيماوي  011عينار /طن .كما يفمل بن يكون المشروع قريتا من المصاعر المائية رخيصة الثمن
لرايام الري.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تحتاج شجرة النخيل إل ارتع ةنوام من تاريخ زراعتها حت تتعب تاإلنتاج ولرايام هلد العراةة اعتترم
كافة النفقام التشريلية للمشروع من الةنة األول للزراعة حت نهاية الةنة الراتعة (تما فيه اةتهال شتكة
الري والةماع العموي الرتع ةنوام من اصل خمس ةنوام هم العمر االفترامم للشتكة والمعة الالزمة
لالمافة الةماع ) تاإلمافة إل

فوائع ما قتل التشريل ومصاريف التأةيس العاعية وجميعها عتارة عن

مصاريف تأةيس متوقع إنفاقها عل المشروع ما قتل اإلنتاج التجاري عل النحو التالم:
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جعول رقو ()2
التكاليف الةنوية/عينار

التيان

إجمالم المصاريف لنهاية الةنة الراتعة

مواع بولية

0262

.011

رواتى وبجور*

5511

1111

مصاريف تشريلية اخرى

0.1

0001

اةتهال شتكة الري والةماع

011

02.1

مصاريف تاةيس اخرى

0111

0111
55011

إجمالم مصاريف التأةيس
* تو اةتثناء راتى مال المشروع خالل فترة التاةيس.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتل المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
المال التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام الثاتتة
حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعل  02.52عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع زراعم ويعع صعيق للتيئة.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعول التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس المال العامل-:
ددول رقم ()2

اآلالم ومععام

التكلرة/دينار
01111
0111
01511

البند
االرض
بعمال تناء
بثا وتجهيزام

011

وةائط نقل

01111

إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قتل التشريل
ربس المال التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

26511
55011
02.52
111665

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويل المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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