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منطقة عجلون وطلب من المزارع تقديم دراسة جدوى اقتصادية  نتاج الزيتون النبالي فيإليراد تنفيذ مشروع 
روع ذ المش ى . كضرورة لتنفي دات إل بة العائ اب نس ن خالل احتس دوى االقتصادية للمشروع م ل الج م بعم ق

داره  م مق ل خص تخدام معام ة باس ة الحالي افي القيم اليف وص ى % 12التك ب عل ل يج يتك ھ ي توص و أعط
  :شروع ام ال؟  آخذا بعين االعتبار االفتراضات اآلتية للمشروعالمؤسسة السير في تنفيذ الم

  
ى  20مساحة األرض   - 1 م إل اج كل دون م حيث يحت شجره وسعر شراء الشجيرة الواحدة من  25دون

  .دينار 2الزيتون 
 .)اول رقمين من رقمك الجامعي+ (دينار 300قدر سعر دونم األرض عند الشراء بحوالي  - 2
ى - 3 ة  4 احتاج صاحب المشروع إل أجره يومي ون ب ام لزراعة أشجار الزيت دار خمسة أي ى م ال عل عم

 .دنانير للعامل 10قدرھا 
ة الطن الواحد عن الشراء  - 4 م وكلف دل طن لكل دون ذا  50احتاج المشروع إلى زبل بلدي بمع ار ھ دين

ان عمر المشروع  3ويراعي إضافة الزبل إلى األرض بنفس المقدار كل   15أعوام مرة واحد علما ب
 .عام

دارھا  - 5 ة مق يب بكلف ة و التعش راض الحراث غير ألغ ور ص راء تراكت ى ش روع إل اج المش  6000أحت
 عام 10وعمره اإلنتاجي ) اول ثالثة ارقام من رقمك الجامعي( +دينار

ي(احتاج المشروع ألي نظام ري  - 6 ري التكميل دارھا ) ألغراض ال ة مق اتور ضخ  1000بكلف ار لم دين
اجي  ره اإلنت اه وعم دارھا  4المي ة مق يط وبكلف بكة ري للتنق نوات و ش ا  90س دونم وعمرھ ار لل دين

 .سنوات 3دينار وعمرھا اإلنتاجي  300سنوات، و سماده  5اإلنتاجي 
دارھا  - 7 ة مق ري بكلف اه ألغراض ال ل مي ى نق ار للتنك  30يحتاج المشروع خالل اشھر الصيف إل دين

 .لعامشھور خالل ا 4الواحد ولمدة مرتان كل شھرة على مدار 
 .دينار 120يحتاج المشروع إلى عمالة دائمة بمعدل عامل واحد طوال العام بإيجار شھري مقداره  - 8
دل  - 9 اجرة  10يحتاج المشروع إلى عمالة موسمية بمع دة شھر واحد خالل موسم القطاف ب ال ولم عم

 ).يوم 30اعتبر الشھر (دنانير للعامل  5يومية مقدارھا 
دارھا  يحتاج المشروع إلى عدد إلغراض -10 ة مق ة إجمالي يم و الحصاد بكلف ا  250التقل ار وعمرھ دين

 .اإلنتاجي عامين 
ع من عمر المشروع وبنسبة  -11 ام الراب ا في الع ون إنتاجھ اج % 50تبدأ أشجار الزيت من اإلنت

 80كغم للشجرة الواحدة ومن ثم يزداد إنتاج الشجرة في العام الخامس ليصبح  100االقتصادي البالغ 
م   100يصل إلى اإلنتاج االقتصادي البالغ  كغم  إلى أن ام السادس ومن ث ي الع كغم للشجرة الواحدة ف

دل  اج بمع نخفض اإلنت م90( % 10تبدأ مشكلة معاومة اإلنتاج في العام السابع حيث ي م )للشجرة/كغ ث
ى  الم 100يعود اإلنتاج إلى مستوى  اج إل ود اإلنت م يع امن، ث ام الث ة كغم للشجرة الواحدة في الع عاوم

  .كغم/دينار 0.5كان سعر المبيع حوالي . في العام التاسع وھكذا إلى نھاية عمر المشروع
 

 


