فكرة مشروع مقـترحة

مشروع زراعة البروكلي

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 الم رو
 .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
زراعة البروكلي

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

بروكلي

تةنيف الم رو

زراعي
5

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

2941

المودودات الثابتة

1

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1852

رأس المال العامل

8792

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة
يعتبر القطاع الزراعي من بهو القطاعام االقتصاعية في االرعن فهو باالمافة لمةاهمته المهمة في الناتا
المحلي العاو يقوو بتشريا نةبة كبيرة من االيعي العاملة ويوفر العخا المعقوا لشريحة كبيرة من
المواطنين ناهي عن مةاهمته المهمة في توفير طيف واةع من المنتوجام الزراعية التي يحتاجها
المواطنون مةعيا ً بلل مةاهمة كبيرة في توفير األمن الرلائي وموفراً عل الوطن والمواطن مبالغ كبيرة
من العمالم الصعبة التي كان ليعفعها برية اةتيراع هلد المنتجام من الخارج في حاا ععو توفرها في
االرعن .
ومن فمائا القطاع الزراعي الععيعة بنه يةاهو في توزيع المواطنين عل وحعة المةاحة بشكا مناةى
يشما كا مناطق االرعن من ااوار وصحاري ومناطق مرتفعة ويثبم المواطن في ارمه مامنا ً توزيعا ً
عيمررافيا مناةبا يمنع التكعس االمافي للمواطنين في العاصمة والمعن الرئيةية .
وراو بن االرعن كان له قصى الةبق في اةتيعاى كا جعيع من علوو وتقنيام وبةاليى زراعية متطورة
اثارم اهتماو واعجاى الكثيرين في الخارج والعاخا مةترالً ما حباد هللا به من تنوع في المناخام وما
توفر عليه خبرام وكواعر متميزة إال انه وفي اآلونة االخيرة بعبم الزراعة والمزارع في االرعن
يواجهان مشاكا وعقوبام بهمها مشكلة التةويق واالختناقام التةويقية المتكررة وتعني اةعار المنتجام
الزراعية واالء مةتلزمام االنتاج مما بعى ال عزوف الكثيرين عن االةتمرار في زراعة اراميهو
ومن هنا تتجل اهمية اعتماع زراعام واصناف بعيلة عن االصناف التي اعتاع المزارع عل زراعتها
لعا في لل مةاهمة في حا مشكالم التةويق وزياعة الجعوى االقتصاعية من االةتثمار في الزراعة
وعليه فإننا نرى بن الشروع في اقامة مشروع زراعي النتاج محصوا البروكلي يحقق المرجو ويعوع
بالفائعة عل المزارع والمةتهل .

ثانيا :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يمكن للمروع ان يوفر منتوجام زراعية جعيعة عل الةوق المحلي وعل المةتهل االرعني لام محتوى
الائي وعوائي رائع ال عرجة احتلم فيها خمار البروكلي المرتبة األول الائيا ً وصحيا ً عل قائمة من
المواع الرلائية األكثر فائعة في الطبيعة حةى عراةة إلحعى مؤةةام البح العلمي في بوروبا.
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ويهعف المشروع ال :
 انتاج خمار البروكلي لام الجعوى االقتصاعية والرلائية العالية فهو امافة الحتوائه عل فيتامينام
 C Aوكلل االمال المععنية المتعععة فهو يحتوي عل مواع مماعة لألكةعة تحمي جةو االنةان من
امراض القلى والةرطان.
 اةتحعا فر

اةتثمارية جعيعة امافة ال توةيع الخيارام المتاحة للمزراع في المحاصيا التي ينوي

زراعتها.
 تحقيق عائع جيع لمال المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
انتاج خمار البروكلي الطازجة

ومن ثو توميبها وتعبئتها بشكا مناةى وبيعها في الةوق المحلي بو

ألاراض التصعير .

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي
بالبيئة تعيق عملية الترخي

المشروع المقتر ولل نترا لععو اناج نفايام او اية انبعاثام مارة

.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )1مراحل الم رو :
إن محصوا البروكلي كما بةلفنا يمكن إنتاجه عل معار بشهر الةنة إال بنه تةها زراعته في الربيع وفي
الخريف ألن عرجام الحرارة المعتعلة تناةبه لكن هلا ال يمنع زراعته في الصيف كبقية فصوا الةنة الا
توفرم له العناية الالزمة تجعر اإلشارة إل بن زراعة هلا المحصوا تتو في المشتا المتخص

قبا 52

يوما ً من موعع الزراعة الصيفية وقبا  21يوما ً من موعع الزراعة الربيعية يمكن إيجاز مراحا العما
بمايلي:
 حراثة األرض بواةطة تراكتور باةتعماا ةكة واحعة او ةكتين حةى المرورة. تركيى شبكة الري الالزمة وما يتبعها من ممخة مياد وةماعة وفلتر.Page 6 of 11

 توزيع الةماع العموي عل خطوط الزراعة البالغ طوا الواحع منها 21و وبواقع  511لتر من الةماعللخط الواحع.
 تنعيو األرض وخلط الةماع العموي بالتربة بواةطة الفرامة ( )Rotovaterالموصولة بالتراكتورالزراعي.
 تةييا المياد بواةطة نتاو الري عل خطوط الزراعة بهعف تخمير وتحلا الةماع العموي المماف . -فرع البالةتي الزراعي األةوع (الملش) عل خطوط الزراعة بحي

يكون البالةتي الزراعي مثقى عل

مةافة  51ةو .
 زراعة االشتاا التي نكون ق اةتلمناها من المشتا في الثقوى المععة لها في الملش وبواقع  5022شتلهللعونو الواحع.

) (2المساحة والموقع
تصلح زراعة البروكلي في المناطق الرورية والمناطق المرتفعة (شفوية) ويمكن اةتئجار قطعة من
األرض مةاحتها  52عونما ً  50عونو يزرع في الةنة األول وباقي األرض للتوةعام المةتقبلية و  211و
للبناء  .ببعا إيجار ةنوي قيمته  001عينار بواقع  52عيناراً للعونو الواحع عل بن تروى من مياد بئر
ارتوازي يفترض بن يكون قريبا ً من األرض.

( )3البناء وتعديالت البناء
تتلخ

احتياجام البناء كما في الجعوا بعناد:
جعوا رقو ()0
البنع

5

المةاحة

التكلفة عينار/و

51

21

0511

ارفة ةكن للعماا

51

51

211

مطبخ للعماا

2

51

081

مرافق صحية للعماا

4

51

051

ارفة مكتى مع تجهيزاتها لمال المشروع

المجموع

اإلجمالي  /عينار

5011
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( )4اآلالت والمعدات:
الععع واألعوام التي يحتاجها المشروع مبينة في الجعوا التالي وهي جميعا ُ يمكن شراؤها من الةوق
المحلي:
جعوا رقو ()5
البيان

الععع

الكلفة /عينار

اإلجمالي  /عينار

شبكة ري بالتنقيط بمععا  011عينار

50

011

5011

للعونو
ماتور عيزا وممخة

0

211

211

طاولة توميى خمار

0

051

051

ماتور رش مع توابعه

0

221

221

بركة مياد بالةتيكية

0

521

521

ةماعة

0

21

21

فلتر شبكي

0

011

011

معرش من انابيى حعيعية مرط

0

411

411

بالةتي ألاراض التعبئة والتوميف
ععع و بعوام

-

011

011

خزان مياد ( 5و ) 5

0

81

81

ععاع مياد

-

81

81
4541

المجموع

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا بةيط تصا كلفته إل  211عينار.
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( )2وسائ النقل
وةائط النقا يفترض بن تكون مةتأجرة تعفع مباشرة عنع كا حما إل الةوق المركزي بو األةواق
األخرى ومن المتوقع بن تصا تكاليف النقا إل  0011عينار ةنويا ً وقع تزيع وتنق

متأثرة بأةباى

متعععة.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالي  2041عينار توزعم كما يلي:
جعوا رقو ()5
التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

البند
بعماا بناء

5011

%2

اآلالم ومععام

4541

%01

بثا وتجهيزام

211

%02

1

%02

وةائط نقا

2941

المدمو

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 2فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالي:
جعوا رقو ()4

الوظيرة

العدد

صاحى المشروع

0

عماا عائمين

5

عماا مؤقتين لمعة شهرين

5

المدمو

5
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
جميع المواع األولية المطلوبة يمكن شراؤها من الةوق المحلي وكلل يفترض شراء األشتاا جاهزة من
المشاتا التجارية عل

شكا صواني تحتوي كا صينية عل  511شتله بروكلي

بعع بن يقوو مال

المشروع باالتفاق مع صاحى المشتا عل تواريخ االةتالو الجعوا التالي يبين كلف المواع األولية الالزمة:
جعوا رقو ()2
البيــــان

الكمية

الكلفة بالعينار

اإلجمالي بالعينار

اشتاا البروكلي بالصينية

550

4.2

0155

ملش اةوع بالكرو

080

0.52

522

اةمعة عموية بالمتر المكعى

45

8.11

552

0521

0.5

0205

50

21

0521

2011

1.00

020

اةمعة كيماوية بالكرو ( 21كرو للعونو)
مبيعام فطرية وحشرية للعونو
صناعيق بوليةترين

2524

إجمالي الكلفة
 ةعة صنعوق البوليةترين تةاوي  0كرو -يتو احتةاى ععع صناعيق البوليةترين الالزمة بقةو كمية اإلنتاج الكلية عل 0

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ليس هنا بي نفقام للتأةيس بو ما قبا التشريا بو رةوو للتةجيا والترخي

( )11رأس المال العامل
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالي  %52من إجمالي تكاليف الموجوعام
الثابتة حةى خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  0822عينار.

Page 10 of 11

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع زراعي وال توجع بية آثار بيئة ةلبية من شأنها إعاقة تنفيل المشروع المقتر .

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما:
جعوا رقو ()6
التكلرة/دينار

البند
البناء

5011

األجهزة والمععام

4541

األثا والتجهيزام

211

إدمالي المودودات الثابتة

2941

ربس الماا التشريلي

0822

التكاليف ايدمالية للم رو

8792

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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