
 

 



 و گرم هوای و آب دارای غنا
 ساالنه باران متوسط و معتدل
 متوسط با  میلیمتر 1200

 ساالنه دمایی محدود نوسانات
 32 تا 24 از کشور کل در و

 باشد می سلسیوس درجه
 در را رشد محیط اقلیمی شرایط

 های زراعت برای فصول تمام
  و نموده فراهم محیطی سازگار
 آبیاری به اغلب که هرچند
 است نیازمند نیز تکمیلی



هکتار 5000کشت فرا سرزمینی به مساحت   
:ویژگیها  

میلیون نفر  27جمعیتی حدود با کشورغنا درغرب آفریقا، کنار اقیانوس اطلس 
. مربع قرار داردهزارکیلومتر 240 مساحتدالر 1400و درآمد سرانه   

 درصد17.5و تاسبیشتر ازجلگه ها و فالت های کم ارتفاع تشکیل شده که 
قابل کشت می باشد  مساحت کشور  

ساله ممکن خواهد  50مالکیت و اجاره  گزینه دو در زمیندسترسی به 
مشارکت با طرف های غنایی مشوق های خاص را به همراه دارد. بود  



 :دالیل سرمایه گذاری در کشاورزی اقتصادی در غنا
    کم هزینه با حاصلخیز و وسیع اراضی به دسترسی 

  برنج و سویا و ذرت برای داخلی مصرف تقاضای رشد 

    کشاورزی تولیدات برای توجه قابل آب منابع 

   میدا" پشتیبانی"( Millennium Development Authority) زمین مالکیت تسهیل برای: 
     جمعیت رشد روند و جذاب درآمد 

   سیاسی؟ ثبات با دموکراتیک های دولت 

  کار و کسب محیط مثبت توانایی  
    مزرعه عملیات برای کارگری نیروی کم های هزینه   

  ، خارجی گذاری سرمایه  برای منطبق اقتصادی و سیاسی شرایط و سازگار اقلیمی با کشاورزی مستعد غنا کشور"

 اجاره و شرکت مالکیت زمین؛ خصوص در .باشد می گذاری سرمایه برای توجه قابل های مشوق و تسهیالت بخصوص

           "دارد همراه به را مضاعف های مشوق غنایی های طرف با مشارکت .بود خواهد ممکن زمین ساله 50



 :ها و معافیتهای سرمایه گذاری خارجی در کشور غنامشوق 
درصد در شرکت های محلی و شروع  100مالکیت  می توانندسرمایه گذاران خارجی 
دالر برای سرمایه گذاری  10.000مورد نیاز  حد اقل سرمایه گذاری . مشترک را داشته باشند

دالر برای سرمایه گذاری های  کامال  50.000مشترک، در همکاری با شریک غنایی و 
سال قابل تمدید  50سرمایه گذاران همچنین می تواند از گزینه اجاره زمین تا . خارجی است

مشوق های دیگر عبارتند از. بعد از آن استفاده نماید : 
معافیت از عوارض  ورودی گمرک ماشین آالت، تجهیزات و لوازم جانبی وارداتی  

 مخصوص و منحصر به تاسیس موسسه 
استهالک ویا معافیت   سرمایه   در سال سرمایه % 50به هزینه گرفتن با 50درصد تخفیف 

درصد در سال های بعد به ترتیب برای ماشین آالت و کارخانه  25گذاری و   

 امکان انتقال کامل درآمد ارزی حاصل از سرمایه گزاری
سرمایه گذاری را در برابر خطرات غیر تجاری پوشش جانبه  چند تضمینجهانی با  بانک 

  می دهد



سال اول فعالیت و  5برای انگیزه بیشتر فعالیت های کشاورزی، مالیات بر شرکت ها شامل معافیت های 

 .سال، نرخ تشویقی با توجه به موقعیت منطقه ایی اعمال می گردد 5پس از 

شرکت تولیدی . سال معافیت  مالیاتی اولیه  5پس از دوره   : در مورد مشوق های منطقه ایی 

های منطقه فیت امعکشاورزی با استفاده از مواد اولیه کشاورزی محلی  به عنوان مواد اولیه اصلی  از 

و در دیگر مراگز منطقه " درصد 20تیما  –آکرا : "نرخ مالیاتی  بر اساس مکان. ایی استفاده نماید 

فوقانی مناطق غرب صفر درصد , درصد، در خارج از منطقه ای در سراسر شمال شرق فوقانی 10ایی 

 می باشد

  :واجد شرایط برای صادر نمایند  راتولید درصد از  70که : 1995قانون منطقه آزاد از سال 

   درصد مالیات بر شرکت ها 8معافیت مالیاتی ده ساله حداکثر نرخ 

 معافیت مالیاتی بر سود سهام 

هر سود سهام و سود خالص و پرداخت  :مجازگارانتی بی قید و شرط انتقال از طریق بانک فروشنده  

   وام و پرداخت دیگر

 شما از طرف  دولت غنا( ملی کردن یا خلع ید )مصادره عدم گارانتی 





 اراضی کشت ذرت



بوده  2008-2005متریک تن طی  145،000و  84،000تولید داخلی ساالنه بین  ذرت کسریبرآورد  .  
درصد از کل مصرف انسانی در این سال ها است 15تا  9بین حدود نشان دهنده کمبود   

کمبود تولید از مصرف داخلی، تا مورخه  :براساس تازه ترین اطالعات تولید داخلی اما؛ 
ارقام پیش بینی شده فوق برای مصرف خانگی است  که در .  تن می باشد 267،000،  2015می

 .  آن نیاز های دامی و فرآوری ذرت لحاظ نشده است



 .شدبرای صنعت طیور صادر تن ذرت  26،000برای بیش از واردات ، 2008در سال 
واردات چشمگیر  به محدودیت رشد صنعت طیور و افزایش منجر و سویا ذرت یت محدود

 63،000به بیش از  2002در تن  20.000واردات مرغ از حدود .  مرغ و گوشت شده است
تن در  73،000برای ذرت خوراک طیور از تقاضا برآورد  .افزایش یافته است 2007در تن 

 .می باشد 2015تن  118،100به  2010سال 



 اراضی کشت برنج



  از درصد 84 که باشد؛ می هکتار در تن 2.4 تا هکتار در تن یک از باعملکرد دیم برنج تولید غنا، در
  تن 4.5 از آن عملکرد متوسط اما است  ،%16 تنها آبی کشت تولید سهم    .دهد می تشکیل را تولید کل
  درصد 69  و ، بوده 2008 تا 2003  سالهای بین تن 348.182  برنج واردات .شود می بالغ هکتار هر در
  در $1250 تا $ 1100 از وارداتی برنج تن هر فروشی عمده قیمت .است بوده مصرفی برنج کل  از

 .است پائین بسیار مصرف رشد به نسبت  داخلی تولید رشد سرعت نهایتا .بوده 2009 و 2008



      برنج تقاضای 

 سرانه .است نموده ایجاد برنج سرانه مصرف در توجهی قابل رشد مصرفی ترجیحات و شهرنشینی .
  تا 2001 دوره در کیلو 27 به سپس و 11.5 به 1990 در کیلوگرم 8-7  پایه ثابت از برنج مصرف
  رشد کلی ترکیب بر مبتنی  کشاورزی، و غذا وزارت توسط ها بینی پیش  .است رسیده 2005

   .باشد می شهری جمعیت افزایش و درآمد افزایش جمعیت،



         :غنا جامعه در برنج پسند مورد های واریته

  برنج ..دهند می تشکیل را برنج کل مصرف از درصد 76 غنا در شهری بازارهای
 واردات از درصد 20 شامل که بوده کنندگان مصرف مطلوب  سفید، بلند دانه معطر
 صد در صد معطر برنج و شکسته درصد 5 تا 0 یاسمن شامل ها واریته این .است

 هندی شکسته درصد 25 برنج نیز شهری کنندگان مصرف .هستند تایلند از شکسته
 اند راضی پاکستانی و

   با که "مارشال توگو" نام به معطر واریته بلند، دانه داخلی تولید غنا در .
  از وارداتی های گونه با مارشال توگو .گردد می مشاهده دارد تناسب غنا شرایط

 محدودیت گاهی لیکن دارد، رقابت  خارجی های گونه با کننده مصرف سلیقه نظر
 ..است مطرح بذر



- (میلیون دالر –تن 10.000)2012تولیدات عمده کشاورزی غنا   

ghana data/Irrigation market brief.pdf


(2012)میلیون هکتاری اراضی قابل ابیاری استفاده شده است 9/1از ظرفیت % 6/1تنها :حالیستاین در   

2012-2002سطوح تجمعی کشت غنا   



2025با  2012پیشبینی و مقایسه واردات   



 :زراعی تقویم
 است فصول تمام در کشت ظرفیت موید اقلیمی شرایط



:(آدیدومه)طرح منطقهشرایط اقلیمی و کشاورزی   



 "آدیدومه  در محل اجرای طرح"دمای ماهانه ایستگاه 



 خصوصیات منطقه ایی )موقعیت غنا در بین کشور های سرمایه پذیر(:
 (ریسک بدون)امتیاز 10 از 10     اقلیمی ریسک-
 (باران فراوانی) "  " 10 از 10  اقلیمی سازگار دمای و آب منابع و باران-
 "  "  10 از 4    واگذاری قابل مازاد اراضی-

 "  " 10 از 5       کار و کسب سهولت-

 "  "  10 از 8     فساد و شفافیت-

 "  "  10 از 4     انسانی توسعه-

 "  " 7 از 3.2   (راه)نقل و حمل ساختهای زیر-

 "  "    از 2.7   (آهن راه) نقل و حمل ساختهای زیر-

 "  "  7 از 5      آبی بنادر-

 "  " 10 از 5.5     امنیت شکنندگی-

 "  "  10 از 5      سیاسی ثبات-

data bank 2018.xlsx




پايين  مسافري ترددآبی 

 اديدومهدست شهر 

 هكتاري 4400نمايی از اراضی محدوده 



 

کیلومتری شمال شرقی  100واقع در هکتار اراضی  5000کشت 
ذرت، برنج و سویا، تن محصوالت  47000آکرا برای تولید 

 طی دو مرحله کشت در سال 





غنا"هکتاری در کشور  4000طرح توجیهی   



لیکن شرکت جهاد سبز بنا دارد پس از تهیه 

حسب شرایط متقاضیان کشت زمین 

 نمایدفراسرزمینی مشارکت 


