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ان عمر المشروع  ا ب ال علم اج الخضراوات والبرتق ي إنت يم مزرعة متنوعة ف سنوات ومساحة  10يراد تقي
اج الحمضيات  30األرض  ال 15دونما خصص منھا إلنت اج البرتق ان إلنت اقي فك ا الب ا أم سبة ناحسب . دونم

ة اليف وصافي القيم ى التك دات إل داره  العائ ل خصم مق تخدام معام ة باس داخلي  %12الحالي د ال دل العائ   ومع
  :ضمن المعطيات التالية

  
لكل ) اول رقمين من رقمك الجامعي+ (دينار  150تم شراء األرض خصيصا للمشروع  بكلفة مقدارھا  - 1

  .دونم
تلة وسعر  30دونما لزراعة البرتقال علما بان كل دونم يحتاج إلى  15تم تخصيص  - 2 تلة الواحدة ش  5الش

 .دنانير
بة  - 3 ة للمشروع بنس نة الرابع ي الس ال ف اج البرتق دأ إنت نة % 60يب ي الس زداد ف اج االقتصادي وي من اإلنت

در بحوالي %  80الخامسة ليصل إلى  ال  2000من اإلنتاج االقتصادي الذي ق م من محصول البرتق كغ
ة نة السادس ي الس جار ف ه األش ذي تصل إلي عر. وال ان س ا ب ان  علم ال ك ن البرتق اع م م المب  0.25الكغ

اج وحوالي /دينار ار 0.20كغم في السنة األولى من اإلنت ى / دين اج وحت ة من اإلنت ي السنة الثاني م  ف كغ
 .نھاية عمر المشروع

ار - 4 وت . أما في حالة الخضراوات فقد تم زراعة البندوره والخي ار تحت البي تم زراعة الخي حيث سوف ي
دونمات في حين سوف يتم زراعة البندوره في الحقل مكشوفة وتحت  4ما مساحته  البالستيكية وحدد له

ان مساحة  4البيوت البالستيكية وخصص لھا  ا ب زرع مكشوف علم اقي فسوف ي بيوت بالستيكية أما الب
 .البيت البالستيكي نصف دونم

 .سنوات 9دينار وعمرة اإلنتاجي  450قدر ثمن البيت البالستيكي  - 5
اجي   50بالستيكي إلى شبكة ري بكلفة  يحتاج كل بيت - 6 ره اإلنت ار لكل بيت وعم ي حين  5دين سنوات ف

ة الخضراوات  اجي  40كانت كلفة نظام الري الكشوف في حال ره اإلنت ار وعم ة  4دين ي حال سنوات وف
 .سنوات 4دينار وعمره اإلنتاجي  60الحمضيات 

داره  - 7 ھري مق ره الش د اج ل واح ى عام ين إل ل بيت اج ك احة د 60يحت املين للمس ا خصص ع ار بينم ين
 .المكشوفة سواء للحمضيات أو الخضراوات وبنفس اآلجر

د  - 8 ان سعره جدي ا ب نتين علم دة س تعمال لم م شراءه مس ى بكب ت اج المزرعة إل ره  3000تحت ار وعم دين
 .سنه 15اإلنتاجي 

 .سنوات 7نتاجي لكليھما معا وعمرھما اإل 700تحتاج المزرعة إلى سماده ومضخة ري بكلفة مقدارھا  - 9
ين من رقمك الجامعي+ ( 800إنتاجيه الخيار تحت البيوت البالستيكية تقدر  -10 وة بولسترين ) اول رقم عب

وة الواحدة  ع العب ار 0.80للبيت الواحد سعر مبي در في حين . دين وت يق دورة تحت البي اج البن معدل إنت
وه وسعر ا) اول رقمين من رقمك الجامعي+ ( 1000البالستيكية  ع عب ل  0.70لمبي ا في  الحق ار أم دين
ي حين  0.5عبوة وسعر بيع العبوه  1200إنتاجية البندورة حوالي من المتوقع أن تبلغ المكشوف  دينار ف

 400أما في حالة الحمضيات فقد قدرت احتياجات العبوات بحوالي . دينار 0.2كلفة العبوه الفارغة تقدر 
 .عبوة لكل دونم

ام األول % 7بفائدة مقدارھا  7000م اخذ قرض مقداره سوف يت -11 ي الع ان القرض سوف يقبض ف علما ب
داد  3من المشروع وھناك فترة سماح مقدارھا  تم الس ك ي د ذل ا وبع دة عليھ ى أن تستوفى الفائ سنوات عل

 .سنوات وبشكل متساوي 7عل فترة 
 .دينار سنويا 500التكاليف التشغيلية األخرى للمزرعة بشكل إجمالي حوالي قدرت  -12


