فكرة مشروع مقـترحة

مشروع زراعة البصل االبيض

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
م رو زراعة البةل االبيض

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

البةل االبيض

تةنيف الم رو

زراعي
5

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

11581

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

6245
13765

المدمو الكلي لحدم االستثمار

Page 4 of 11

اوالً :مقدمة
البصل من الخمر التم تعخل فم طهو بالى األطعمة الشرقية وينتمم إل العائلة الزنبقية Liliaceae
وموطنه األصلم بةيا الوةط وحوض البحر األبيض المتوةط

وهو من النباتام الحولية المعمرة

وهو لو رائحة نفالة مهيجة وةبى للل هو ةلفام اآلليل وهم ماعة كبريتية طيارة ويوجع منه نوعان ال فرق
بينهما من الجهة الطبية ولكنهما يختلفان فم الملاق:ـ
 .0البصل األحمر  :قشرته الخارجية حرشفية تميل إل االحمرار ويرجع اللون األحمر إل وجوع ماعة
االنثوةيانين  anthocyaninفم العصير الخلوي لألوراق بما األوراق العاخلية فهم إل حع ما حمراء
خفيفة.
بهو األصناف البلعي بو المصري جيزد ( )6جيزد ( )51ويزرع فم بالعنا منل القعو وهو صنف متأخر
متوةط اإلنتاجية ويتحمل النقل والتخزين.
 .5البصل األبيض  :ويتميز بلون قشرته الخارجية الصفراء واألوراق العاخلية بيماء.
بهو األصناف األمريكم  Texas Early Granoوهو صنف حعي

الزراعة مبكر عالم اإلنتاج اير

قابل للتخزين ومراوى بكثر عنع ربام البيوم وةعرد بثناء الموةو بعل من األصناف األخرى

كما

يوجع صنف من البصل األبيض بوراقه الخارجية بيماء مثل الثوو وهو صنف محعوع جعاً وال يزرع بشكل
اةتثماري وحاليا ً الشركام الزراعية لعيها تجارى إلحمار بصناف البصل األبيض المهجن والقابل
للتخزين.

ثانيا ً :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تهعف العراةة إل كيفية زراعة البصل ومعرفة األصناف المختلفة من البلور الموجوعة فم الةوق
األرعنم.
 التعرف عل الفر

التةويقبه المتاحة والمتوقعة بماو المزرعة المقترحة.

 التعرف عل ما يحققه المشروع من بربا .
 التشجيع عل زراعة بصناف البصل القابل للتخزين وععو إنشىاء المخىازن المبىرعة النىه يتوقىع فىم
الةنوام القاعمة إن يكون إنتاج البصل بكميام قع تكفم لالةىتهالل المحلىم وربمىا تصىعير الكميىام
الفائمة.
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ثالثا ً :منتدات الم رو
يتمثل المشروع فم اةتجار ما مةاحته  01عونو (وحعة زراعية) وزراعتها بالبصل األبيض باةتخعاو نتاو
الري بالتنقيط.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع زراعية صعيقة للبيئة.

خامسا ً :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )0مراحل التةنيع:
تحضير التربة والزراعة:
تحر

األرض مرتين متعامعتين عل

األقل ويتو تةويتها ويفمل بمافه الةماع العموي بمععل طن

ونصف لكل عونو وللل يعتمع عل خصوبة التربه ويماف الةماع الكيماوي المركى بمععل (21كرو)
للعونو.
زراعة البشور:
يزرع البصل بشكل رئيةم بواةطة االشتال والتم يمكن الحصول عليها فم المشاتل.
بطوال المشتل ()5×0و. 5
يحتاج هلا المشتل من ()51-02او بلور لكم نحصل عل (  )0111-0211شتله.
تتو زراعة البلور فم شهر بيلول للمناطق الرورية والمرتفعة عل حع ةواء فم بةطر تكون المةافة بينهما
(02ةو) ومن (5-0ةو) بين البلور .ثو تروى المشاتل بعع ترطية البلور بتربة ناعمة.
نقل اال تال:
تنقل االشتال لألرض العائمة بعمر ( )61 – 22يوو ويصاعف للل خالل شهري تشرين بول وتشرين ثانم
تزرع االشتال فم األرض العائمة عل بتالو بو خطوط المةافة بينها ( )01– 51ةو وبين النباتام (-2
 )01ةو بحي تكون ععع النباتام للعونو (  )551111– 005211شتله.
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مالحتة  :كمية البلور للعونو الواحع ( )011– 211او .
ععع البلور فم الرراو الواحع ( )552بلرة .
الـري:
يروى البصل بعع الزراعة ثو يعط ( )0-5ريام حت يتكامل األنبام ثو بعع للل يتابع الري بةبوعيا ً.
ويتوقف الري عنع تهور عالمام النم عل ( )%01من النباتام.
عالمات النضج:
ينم البصل بعع ( )6-2شهور من الزراعة وبهو عالمام النم :
 .0لبول األوراق الخارجية وميلها نحو األةفل ثو شحوى لونها واصفرارها.
 .5ليونة بنةجة العنق وممورها.
ُ .0تكون القشرة الخارجية الصلبة التم ترلف البصلة بتحولها للون البنم اللماع.
 .0جفاف المجموع الجلري.
الحةاد :
إيقاف الري لمعة ( )0-5بةابيع لتةهيل قلع المحصول والمحافتة عل جوعة وخصائ
وزياعة قعرتها عل التخزين حي

األبصال الناتجة

يقلع المحصول بعع وصوله مرحلة النم الحقيقم باليع بو بعوام تةاعع

عل القلع مع مراعاة ععو جر بو خعش األبصال بثناء القلع بععها يترل المحصول مع األوراق فم الحقل
بعيعاً عن بشعة الشمس المباشرة و ُتقطع األوراق بةكين حاع بو مق

عل بن يترل بأعل البصلة (-0.2

)5ةو من بعناق األوراق ويزال المجموع الجلري ثو يتو فرزها وتعبئتها.
يعتمع موعع الحصاع عل الصنف والررض من الزراعة حي

إن الحصاع المبكر عن الموعع المناةى

يؤعي إل ععو اكتمال انتقال المواع الرلائية من األبصال األنبوبية والةاق الكالبة إل األبصال ويصاحى
للل زياعة فم نةبة الرطوبة فم األبصال حي

تكون الصفام التخزينيه رعيئة وتصاى باألمراض بةهولة

وتكون بعناقها ةميكة وصلبة وتتعرض للتزريع بثناء التعاول والتخزين.
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بما مةاوئ تأخير الحصاع فهم تكون جلور جعيعة وفقع األبصال لحراشفها الخارجية وتهشو بعناق األبصال
الجافة مما يؤعي إل فقعان قعرتها عل تحمل التخزين.
األمراض والح رات التي تةي البةل:
الحشرام :يرقة البصل تربس المن  /اةتعمال مبيعام حشريه.
األمراض الفطرية  :اةتخعاو مبيعام فطريه.
 .0البياض الزابم عنعما تكون الرطوبة مرتفعة.
 .5التشحير ) (onion smudgeيصيى عاعة البصل األبيض ومع انه قلما يؤثر عل المحصول إال
انه يشود منتر البصالم ويجعلها اير مراوبة للشراء.

) (2المساحة والموقع:
ةيتو إقامة المشروع المقتر عل ارض مةاحتها  01عونو وةيتو اةتخعاو تكنولوجيا الري بالتنقيط
مع األخل بعين االعتبار توفر مصعر للمياد والتيار الكهربائم.

( )3البناء:
ةيقاو عل

ارض المشروع بناء بمةاحة 01و 5من اإلةمنم منها 51و 5ةكن عمال و51و 5بخرى

كمةتوعع ومخازن مؤقتة لحفت اإلنتاج تمهيعاً لنقله إل األةواق.
تقعر كلفة البناء حوالم  0111عينار ويتطلى المشروع إقامة بركة ترابية مرطاد بالبالةتيل ةعة (-011
 )021و 0من المياد وتقعر تكلفتها  0111عينار.

( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجعول التالم احتياجام المشروع من المععام واآلالم الالزمة مع تكلفتها بما فم للل
التركيى والتشريل:
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جعول رقو ()0
تكلرة الوحدة/دينار
051
611
501
011
511

األدهزة
شبكة ري بالتنقيط
ممخة
ةماعة وفلتر
ععع واعوام مختلفة
ماتور رش مبيعام

التكلرة /دينار
0611
611
501
011
511
5981

العدد
01
0
0
0
0

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا مكتبم وخزائن لحفت الملفام والمةتنعام وتقعر تكلفة هلد التجهيزام حوالم
 611عينار.

( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  01201عينار توزعم

كمايلم-:
جعول رقو ()5
التكلرة/دينار
0111
2801
611
11581

البند
بعمال بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع  2فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جعول رقو ()0
العدد
0
0
0
5

الوظيرة
صاحى المشروع
عامل عائو
عمالة مؤقتة
المدمو
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يحتاج العونو الواحع حوالم ( )011-211او من بلور البصل والمخزنة مةبقا ً فم تروف مناةبة كما
يحتاج العونو لحوالم (0.2طن) من األةمعة العموية المخمرة وحوالم()21كرو من ةماع اليوريا و
( )21كرو من الةوبر فوةفام الثالثم و()05كرو من األةمعة المركبة المماف إليها العناصر الناعرة هلا
باإلمافة إل بعض المبيعام والعبوام من األكياس والجعول التالم يومح للل مفصالً بالكميام واألةعار
والكلفة.
جعول رقو ()0
البيان
البلور
بجور تشتيل

الكمية

سعر الوحدة

القيمة

50

51

001

1.011

00.52

551

الوحدة
المعتمدة
كرو
كرو

األسمدة:
 -0العموية

طن

02

52

0052

 -5النيتروجينية

طن

0.2

051

522

 -0الفوةفاتية

طن

0.2

511

011

 -0المركبة  +عناصر ناعرة

كرو

061

0

061

عينار

521

0

521

الميـــاد

و0

50211

1.110

550

العمل اآللم المةتأجر

-

-

-

501

شوال

0211

1.10

061

المبيعام والعالجام

العبوام (بكياس)
المدمو

4368
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( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تشمل نفقام التأةيس وما قبل التشريل رةوو التةجيل والترخي

ومصاريف متفرقة وتقعر تكلفتها

بحوالم  211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبل المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
المال التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثابتة حةى خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعل  5602عينار.

سادسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
اليوجع اثأر بيئية ةلبية للمشروع المقتر

ةوى بقايا البالةتيل (الملش) ويجى التخل

منها بطريقة

مناةبة.

سابعا ً :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعول رقو ()2
التكلرة/دينار
0111
2801
611
11581
211
5602
13765

البند
بعمال بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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