فكرة مشروع مقـترحة

مشروع
مزرعة خضروات عضوية

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريق مقترحة تتضةةةمح تح يل الحواحل الةحية والتموي ية

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعحل إح هذه الدراسة هل دراسة أولية ت قل الضوء ع ى الحواحل الةحيـةةةةةةةة وحثم ا ستالمار الفزم لتحةيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمريح المهتميح ع ى التكاليف ا ستالمارية الفزمة لتحةيذ المشروع .
وسةةعيا أل يح تكوح البياحات الواردة فل الدراسةةة وا عية ما أمكحد فقد تمت زيارات ميداحية لمشةةاريق ومورديح

ومؤسةةةةةسةةةةةات ذات عف ة بةكرة المشةةةةةروع د علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووووو
المتوقع تم اسووووتهنامها من هذد الدراسووووة لحين إعداد دراسووووة جدوى اقتعووووادية للمشووووروع دوذلك لكوح
اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة عوامل أو ظروف يصةةةعل التحبؤ باتثاهاتها .مما يسةةةتدعل مح المسةةةتالمريح
المهتميح بعد ا تحاع بةكرة المشروع التوثه إلعداد دراسة الثدوى ا تصادية الكام ة ل مشروع المقترح
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

مزرعة عضوية

منتجات المشروع

خضروات منوعة

تعنيف المشروع

زراعي/إنتاج نباتي

عدد األيدي العاملة

4

حجم االستهمار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

131,200

الموجودات الهابتة
معاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1,000

رأس المال العامل

39,500
171,700

المجموع الكلي لحجم االستهمار
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أوالً  :مقدمة:
يعتبر القطاع الزراعل مح أهم القطاعات ا تصةةةةادية فل ايردحد فهو با ضةةةةافة الى مسةةةةاهمته المهمة فل
الحاتج المح ل العامد يوفر حسبة كبيرة مح فرص العملد با ضافة الى مساهمته فل ايمح الغذائل ل مم كة.
يواثه القطاع الزراعل تحديات كبيرة اهمها عزوف المواطحيح وابتعادهم عح الزراعة بسةةةةةةةبل مشةةةةةةةاكل
التسويق وأهمها تدحل ايسعار فل أو ات المواسمد وازدياد تك ةة مست زمات اإلحتاج.
ومح احد الح ول لهذا العزوف هو تطوير فكرة الزراعة ع ى ححو ريادي غير مسةةةةةةةبوهد ومح هذه ايفكار
التوثه الى الزراعة العضةةةوية والتل تسةةةاعد ع ى زيادة اإليراداتد وتقدم محتج صةةةحل حظيف عالل الثودة
الى المسته ك.
سيقوم المشروع بإحتاج خضروات عضوية وتعبئتها وبيعها فل السوه المح ل او الخارثل (تصدير)د حيث
اح الط ل ع ى هذه المحتثات بدأ بالتزايد مق ازدياد الوعل الصةةةةةحل لدى المواطحيح .يوثد عدد محدود ثدا
مح المزارع ع ى مسةةتوى المم كة تحتج الخضةةروات العضةةوية و ت بل ا حتياثات الةع ية ل سةةوه المح ل.
ويتمالل المشروع فل مزرعة عضوية بمساحة  10دوحمات.

هانيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع:
ادخال محتثات زراعية متطورة ع ى السةةةوه المح ل ذات يمة صةةةحية عالية الثودةد و يوثد أي محافسةةةة
تذكر فل هذا المثال.
يهدف المشروع الى ما ي ل:
. 1إحتاج الخضروات العضوية الصحية الخالية مح الكيماويات والهرموحات والمواد المسرطحة تعود بالةائدة
ع ى المسته ك.
.2حماية البيئة مح المواد الضارة والمحافظة ع ى خصوبة التربة.
.3زيادة إيرادات المزارعيح.
.4توفير فرص عمل يفراد المثتمق المح ل.
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بحا ألء ع يهد يعتبر هذا المشةةةروع فكرة اسةةةتالمارية ثيدة حيث أح اإلحتاج سةةةيةتا حافذة تسةةةويقية ثديدة تعطل
المزارع ميزة تحاف سيةد كما احه سيغطل ثزء مح ط ل السوه المح لد و مح الممكح أح يتثه ل ت صدير إلى
ايسواه الخارثية حقا.

هالها :منتجات المشروع:
المحتج عبارة عح خضروات عضوية بدوح استخدام المبيدات الكيماوية والهرموحات الضارة بصحة ا حساح
وايرض.
يوثد لدى وزارة الزراعة معايير تخص الزراعة العضويةد حيث تصدر شهادات الزراعة العضوية مح
مؤسسات دولية خارج المم كة.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد أية عوائق احوحية لترخيص هكذا مشاريق.

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة:
()1

أسلوب الزراعة:
تخت ف عم ية الزراعة العضةةةةةةوية عح الزراعة التق يدية سةةةةةةوى إسةةةةةةتخدام المبيدات الكيماوية والبذور

المهرمحةد حيث يمحق استخدام الكيماويات والهرموحات فل الزراعة العضوية.
كما يتط ل المشروع إحشاء شبكة ري بالتحقيط سواء ل زراعة المكشوفة أو الزراعة فل بيوت البفستيك.
ويتم الكشةةف ع ى المزارع العضةةوية سةةحويا أل مح خفل مؤسةةسةةات دولية تضةةق شةةروط صةةارمة ل ت كد مح
تطبيق المزارع لشروط ومعايير الزراعة العضويةد وبحاء ع يه يتم إصدار شهادة الزراعة العضوية.
لضماح اإلحتاج ع ى مدار العامد يةضل استخدام كل مح الزراعة المكشوفة والبيوت البفستيكية.

) (2األرض والموقع:
كافة المحاطق الزراعية فل ايردح تصةةةةةة ا مح حيث المحاخ والتربة وتوفر المياه ل زراعة العضةةةةةةويةد حيث
تتوفر المبيدات العضةةةةةةةوية والبذور الب دية غير المهرمحةد ويةضةةةةةةةةل إسةةةةةةةتخدام طعة أرض صةةةةةةةةالحة
ل زراعة/امتفك او استئثاربمعدل مساحة  10دوحماتد رغم امكاحية ا امة المشروع ع ى مساحات صغيرة.
كما يةضل وثود بئر ارتوازي رل طعة ايرض.
درت يمة ايرض بححو  100,000ديحار.كما احه يمكح استئثار أرض بمعدل  120ديحار/دوحم/العام.
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( )3البناء:
تتمالل احتياثات المشروع مح ايبحية ع ى الححو التالل :
البند
غرفة مكتب

ثدول ر م ()1
المساحة /متر مربع تكلفة المتر المربع/دينار إجمالي التكلفة/دينار
2,000
100
20
30

غرفة سكن عمال مع مطبخ

130

3,900

ومرافق عحية

5,900

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
درت تك ةة التثهيزات والمعدات ايسةةةاسةةةية مق التركيل والتشةةةغيل بحوالل  5,800ديحار توزعت كما هو
مبيح بالثدول أدحاه-:
األجهزة
شبكة ري بالتحقيط  10دوحمات
ماتور ديزل ومضخة
ماتور رش وتوابعه
سمادة
ف تر مشبك
تحك ماء  12م3
مقصات زراعية وعدد محوعة
طاو ت فرز

ثدول ر م ()2
تكلفة الوحدة/دينار
120
1,000
700
100
100
1,000
500
50
المجموع

العدد
10
1
1
1
1
2
4

( )5األهاث والتجهيزات والديكورات:
تقدر ك ةة ايالاث والتثهيزات الفزمة ل مشروع بححو  1,500ديحار

( )6وسائل النقل:
ي زم المشروع بيك أل ل حقل و التوزيقد تقدرتك ةته بححو  18,000ديحار.
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التكلفة /دينار
1,200
1,000
700
100
100
2,000
500
200
5,800

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات الهابتة:
بحاء ع ى ما تقدم تقدر تكاليف الموثودات الالابتة ل مشروع المقترح بححو 131,200ديحار توزعت كماي ل-:
البند
أرض
أعمال بحاء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهيزات
وسائل الحقل
المجموع

ثدول ر م ()3
التكلفة/دينار
100,000
5,900
5,800
1,500
18,000
131,200

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 4فرص عمل موزعة مح حيث الوظيةة ع ى الححو التالل -:
ثدول ر م ()4
العدد
1
2
1
4

الوظيفة
مدير مشروع/صاحل المزرعة
مزارع/حارس
سائق
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات العمل:
تتكوح مست زمات الخدمة مح بذوروأشتال عضوية وأسمدة ومبيدات عضوية متوفرة فل السوه المح ل.كما
تشمل مست زمات العمل شهادة الزراعة العضوية التل تصدر سحويا مح ثهات رسمية خارثية.

معاريف التأسيس وما قبل التشغيل:
ستت لف مصاريف الت سيس وما بل التشغيل مح رسوم التسثيل والترخيص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطال العروض والتل تقدر بححو  1,000ديحار.
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( )11رأس المال العامل:
كوح الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها مح بل المستةيديح يثل إعداد دراسة ثدوى ا تصادية مةص ة لها ولغايات
الوصول إلى تكاليف إثمالية ل مشروع ا رل ما يكوح ل وا ق سيتم افتراض أح رأس المال التشغي ل وفقا
لطبيعة المشروع واحتياثاته يعادل حوالل  %30مح إثمالل تكاليف الموثودات الالابتة حسل خبرة معد
الدراسة واستحادا لمشاريق مشابهة أي ما يعادل  39,500ديحارتقريبا أل.
ومح الثدبر ذكره ب ح شهادة الزراعة العضوية تك ف ححو  3,000ديحار سحوياأل.

سادسا :اآلهار البيئية لفكرة المشروع المقترحة:
المشروع صديق ل بيئة ويحافظ ع يهاد و يوثد آالار بيئية س بية.

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة:
الثدول التالل يبيح تكاليف المشروع اإلثمالية التل تت لف مح الموثودات الالابتة مضافا لها المصاريف
الت سيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
100,000
5,900
5,800
1,500
18,000
131,200
1,000
39,500

البند
أرض
أعمال بحاء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهيزات
وسائل الحقل
إجمالي الموجودات الهابتة
معاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

171,700

التكاليف اإلجمالية للمشروع

هامنا :وسائل التمويل:
كوح الواليقة يد البحث هل مقترح لةكرة مشروع و تتضمح دراسة مالية ل مشروع تبيح مصاريةه وإيراداته
لح يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الثدوى ا تصادية الحهائية.
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