فكرة مشروع مقـترحة

مشروع زراعة أسطح المنازل
بالخضروات (الخيار)

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

المحتويات
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1المساحة والموقع
 .6اآلالت والمعدات
 .3األثاث والتدهيزات
 .4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .5ايدارة والعمال
 .2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .8رأس 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
زراعة اس ح المنازل بالخضراوت (الخيار)

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

خضروات (خيار)

تةنيف الم رو

زراعي
1

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

1905

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

199

رأس المال العامل

159
1345

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتمع فكرة المشروع المقتر عل استرالل أسطح المنازل فم زراعة المحاصيل المختلفة التم تحتاج إليها
األسر من الخضار أو نباتات الزينة أوالنباتات الطبية والعطرية علما ً أن الوسط اللي ستتو به الزراعة هو
التف البركانم مضافا ً له العناصر الرلائية الالزمة لنمو النبات بالنتاو المرلق.
يتواجع التف البركانم والمتمثل بالصخر الناري البازلت والمنتشر بكثرة فم مناطق األزرق والرويشع
والضليل والمفرق سيستخعو التف البركانم كوسط مثبت للجلور بعع أن يتو تكسيرد فم الكسارات عل
مقاس  4-1وعل مقاس .8-4

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يعتبر هلا المشروع ععا انه مشروع زراعم مشروع بيئم وصحم ومشروع اقتصاعي ومن مبررات
إقامة هلا المشروع:



توفير كميات المياد التم تستخعو لري المزروعات بنسبة .% 01 -01
التخل

نهائيا ً من مشاكل التربة و آفاتها فال يحتاج المزارع إل أي نوع من التعقيو للتربة أو اسىتخعاو

المبيعات لمعالجة األمراض التم تصيى جلور النبات.



التوفير فم كميات األسمعة المضافة حي أن النبات يستهلل فقط الحاجات الفعلية له من األسمعة.
التخل

نهائيا ً من العمليات الزراعية التم يقوو بها المزارع قبل عملية الزراعة كالتعشىيى والحراثىة

العميقة والتنعيو ومصاطى األحواض وريرها.


وأيضا ً إلا أخلنا بعين االعتبار تكىاليف العمليىات الزراعيىة التىم اسىتثنتها هىلد التقنيىة نالحىت أنهىا تىوفر
الكثير عل المزارع من ناحية تكاليف اإلنتاج.



هىىىلد الزراعىىىة تىىىؤعي إلىىى زيىىىاعة اإلنتىىىاج وتحسىىىين جوعتىىىه مىىىن حيىىى الطعىىىو واحتوائىىىه مىىىن المىىىواع
الكربوهيعراتية.



التخل



إنتاج رلاء طازج لسكان المناطق البعيعة والنائية والتم تعانم من قلته ما يؤثر عل الصحة العامة.

من المهمالت التم تخزن فوق أسطح المنازل والتم تتسبى فم تشويه المتهر الجمالم.
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 تحويل سطح المنزل إل حعيقة مثمرة بعع اختفاء الحعيقة المنزلية نتيجة لزياعة تععاع سكان المعن واللي
يتطلى زياعة مساحات المبانم.
 تحقيق االكتفاء الذاتي لألسرة من المنتجات المزروعة في المشروع وتسويق الفائض منها.
 تحسين مستوى دخل األسرة وتعزيز ثقافة العمل األسري.
 إحالل المنتج بدل السلع المستوردة.

ثالثا :منتدات الم رو
تعتبررر منتجررات المشررروع المتمثلررة بالختررروات بو النباتررات العبيررة والععريررة بو نباتررات الزينررة مررن المررواد
األساسية في حياتنا والمعلوبة بشكل دائم ومستمر من كافة األسر في بي تجمرع سركاني ،وتسرتهد

منتجرات

المشروع األسر بشكل عام ،كما يمكن تسويق المشروع من خالل البيع المباشر ألهالي المنعقة القاعنين في
منعقة المشروع ،بو من خالل البيع المباشر في األسواق المخصصة لبيع الختار والفواكه.

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

هكلا مشاريع .

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
 من المقترح تنفيذ هذا المشروع في كافة التجمعات السكانية في المملكة.
 يمكررن تنفيررذ هررذا المشررروع سررواء فرروق بسررعت المنررازل لربررات البيرروت بو المسرراحات الفار ررة حررول
المنزل ،بو فوق بسعت المدارس بو المؤسسات الحكومية فري حرال تبنرت هرذف الفكررة وزارة الزراعرة
والبيئة.
 بما فيما يتعلق بالمساحة المعلوبة بحيث يعتبر هذا المشروع مجدي اقتصاديا فالحرد االدنري المعلرو
هو 021م ،5وعلى بن يكون السعت معرض للشمس من  8إلى  05ساعات يوميا ً مع العلم بأن عردد
ساعات النهار العويل متوفرة في األردن  ،وبن يكون السعت نظي
من اختفاء الحشرات والقوارض.
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قبل البدء بعملية الزراعة للتأكرد

( )6اآلالت والمعدات:
قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األساسىية مىع التركيىى والتشىريل بحىوالم  0142عينىار توزعىت كمىا هىو
مبين بالجعول أعناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
أحواض مجمعه من روالت
بالستيكية طول 5و

تكلرة الوحدة/دينار

العدد

التكلرة /دينار

9

52

502

شبكة ري

21

-

21

خزان مياد ( ترلية رئيسم سعة
5و)5

011

خزان مياد ( تجميع المياد الزائعة
عن حاجة األحواض سعة 0و)5

01

0

011

0

01

سماعة فنشوري (حاقنة سماع)

01

0

01

ماتور مياد

21

5

011

جهازي قياس ملوحة وحموضة

51

5

01

التف البركانم *

51

01و

511

المدمو
* تم احتسا الت

البركاني من تمن تكالي

1945

التجهيزات والمعدات كون استهالكه يحتاج لـ  01سنوات ،مثله مثل المعدات

( )3األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجات المشروع من األثا بمبلغ  21عينار يتمثل (طاوالت وكراسم) .

( )4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  0192عينار توزعت كمايلم-:
ددول رقم ()6
البند

التكلرة/دينار
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نسبة االستهالك

اآلالت ومععات
أثا وتجهيزات
المدمو

%01
%02

0142
21
1905

( )5العمالة:
سيوفر المشروع فرصة عمل واحعة لصاحى المشروع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()3
العدد
0
1

الوظيرة
مالل المشروع
المدمو

( )2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هم األسمعة وبلور الخيار والماء والتم يتو شراؤها من السوق المحلم.

( )7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشريل مثل التمعيعات الكهربائية والصحية التم تقعر بحوالم  011عينار.

( )8رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبل المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض أن رأس
المال التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %05.0من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة أي ما يعاعل  021عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للبيئة وال يوجع آثار بيئية سلبية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعول يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار

البند
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0142
21
1905
011
021
1345

اآلالت ومععات
أثا وتجهيزات
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 تتضمن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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