فكرة مشروع مقـترحة

زراعة الهيليون

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
 .1وةف المنتج
 .6المساحة والموقع
 1.6موقع الم رو
 6.6االرض
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4تدهيزات الم رو االستثماريه
 .5األثاث والتدهيزات والديكورات
 .2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .7العماله
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .9مةاريف 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 الهليون

فكرة الم رو المقترحة

إنتاج مهاميز هليون لالستهالك البشري

منتدات الم رو

زراعي

تةنيف الم رو

6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

11611

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

500

رأس المال العامل

6551
13651

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يعتبر الهليون من محاةيل الخضراوات القليلة االنت ار في البلدان العربية كمادة غشائية رغم قيمته االقتةادية
العالية الرترا أسعاره ،واو من النباتات المعمرة إش يةل ال ور اينتادي إلى خمس ع رة سنة في نرس
األرض ،ويعتبر من محاةيل الخضار األرستقرا ية ،يموت مدموعه الخضري سنويا في أوائل ال تاء ،ثم يتددد
نموه في أوائل الربيع ويدمع فيها المحةول أثناء شلك .اشا ويبدأ دني المحةول اعتبارا من السنة الثانية
للزراعة .
ال ت ير دائرة ايحةاءات العامة إلى أي مساحة تم زراعتها بالهليون إال أن اناك مزرعة في األغوار تقوم
بزراعة نبات الهليون وبمساحة إدمالية بلغت  35دونم .وتقوم بتزويد السوق المحلي باحتياداته من الهليون
ويبا إنتادها في محالت مثل مخازن السروي بايضافة إلى مزرعة أخر على مستو بحثي في من قة رحبيل
بن حسنة /األغوار تابعة للمركز الو ني للبحوث الزراعية.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهدف الم رو إلى:


إنتاج مهاميز الهليون لالستهالك الب ري.



خلق فرص عمل وتخريض نسبة الب الة.



تحسين األحوال االقتةادية واالدتماعية للمزارعين.

ثالثا :منتدات الم رو :
تتمثا منتجام المشروع تمهاميز الهليون الرنية تالتروتين %75.7والمحتوية عل نةتة عالية من
الفيتامينام تالمقارنة مع المحاصيا األخرى وهو انم تاألمال خاصة (التوتاةيوو الكالةيوو الفوةفور)
ويةتخعمه الكثير من الناس فم الطى الشعتم الحتوائه عل ماعة األةتارجين والتم تعما عل معالجة
خفض العو تحةين عما القلى توةيع األوعية العموية زياعة إعرار التوا والنتام مةكن ومقو للجنس
وطارع للرازام وله الععيع من االةتعماالم الطتية .ومنه بصناف ععيعة معروفة لكا منها ميزاته ةواء
تحجو المهماز بو مقاومة األمراض مثا األصناف ( Eroz fly bred, UC157, Brox, (Arrslev
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 ..270, Ergentuellكما يمكن االةتفاعة من مجموعه الخمري وتيعه لمحالم الزينة من اجا تزين
تاقام الزهور .

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع زراعية

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )1وةف المنتج
ةيتو زراعة الصنف  Erosلو اإلنتاجية العالية والقاتا للتةويق فم الخارج علما تان العمر اإلنتاجم لهلا
الصنف فم األرض العائمة حوالم خمةة عشر عاو وكللل الحاا تالنةتة لألصناف األخرى ويتعب إنتاجه فم
العاو الثانم بما اإلنتاج االقتصاعي يتعب فم العاو الثال

من زراعة المحصوا حي

يةتمر اإلنتاج لفترة

تتراو ما تين ثالثة اشهر إل خمةة اشهر والتم تتعب من بوائا الرتيع إل نهاية شهر حزيران.

) (2المساحة والموقع:
 1.6موقع الم رو :
ينمو الهليون جيعا فم المناطق المعتعلة ويموم مجموعه الخمري فم بوائا الشتاء وتتق ريزومام النتام
فم الترتة عون بن تتأثر ثو تتعب تراعمها تالنمو مرة ثانية فم بوائا الرتيع عنعما ترتفع عرجة الحرارة فوق
00عرجة مئوية يجوع الهليون فم األرامم الصفراء الخصتة التعيعة عن مةتوى الماء األرمم كما
تنجح زراعته فم األرامم الرملية إلا اعتن

تتةميعها ويتحما الملوحة تعرجة كتيرة .للا يعتتر اور

األرعن من المناطق المالئمة لزراعة الهليون.
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 6 .6األرض:
تقتصر احتياجام المشروع من األرض عل اةتئجار وحعة زراعية فم األاوار تمةاحة إجمالية  51عونو
تتعا ايجار ةنوي يتوقع ان يتلغ  0111عينار.

( )3البناء وتعديالت البناء:
إقامة ةكن متوامع للعماا وعل بن تكىون الوحىعة الزراعيىة مخعومىة تالخىعمام المىرورية مثىا الكهرتىاء
والماء والمواصالم
ددول رقم ()1
تكلرة المتر المربع/دينار إدمالي التكلرة/دينار
المساحة /متر مربع
البند
5211
011
52
ةكن عماا
0211
3
211و
خىىىزان مىىىىاء (تركىىىىة مرطىىىىاة
تالتالةتل)
4111
المدمو

( )4تحهيزات الم رو االستثمارية:
يمكن تفصيا التكاليف االةتثمارية التم يحتاجها المشروع فم ةنة التأةيس والتم تشما كىا مىن شىتكة ري
011عينار /عونو ثمن اشتاا  011عينار /عونو زراعة اشتاا 51عينار/عونو وتحمير االرض 01عنىانير/
عونو تاإلمافة ال ةماعد وممخة وععع وبعوام وثالجة لحفت المهاميز وكما هو متين فم الجعوا التالم.
ددول رقم ()6
االدهزه
شتكة ري تالتنقيط
ممخة و ةماعة
ثالجة لحفت مهاميز الهليون
ثمىىن اشىىتاا هليىىون وبجىىور
زراعتها
تحمير االرض وحراثة
ععع وبعوام

عدد المساحة

سعر الوحدة
دينار
011
211
711

5111
211
711

51

011

5111

51
المدمو

01
311

511
311
5711

51
0
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التكلرة /دينار

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
األثا اللي يحتاجه المشروع متوامع جعا وال يتوقع بن تزيع كلفته عن  211عينار.

( )6التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  01511عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
تجهيزام المشروع االةتثمارية
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

التكلرة/دينار
0111
2711
211
11611

( )7العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتم عما عائمة موزعة من حي الوتيفة والععع عل :
ددول رقم ()4
العدد
0
0

الوظيرة
مالل المشروع
عاما عائو
محموع الرواتى
ممان اجتماعم %00
المدمو

االدرة ال هريه
350
250

االدرة السنويه
0511
3111
7511
885
8186

يحتاج المشروع ال عماا مؤقتين ععع  5لمعة ثالثة شهور

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تنحصر المواع األولية الالزمة لزراعة الهليون تالمياد ويحتاج العونو ال ما يعاعا  52عنانير ةنويا .هلا
تاالمافة ال

األةمعة العموية والكيماوية والمقعر احتياجام العونو منها تمتلغ  01عينار و 01عنانير
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اةمعة كيماوية .كما يحتاج المشروع ال عتوام توليةترين ةعة  5.2كرو .وتناء عل للل يمكن تفصيا
التكاليف الةنوية التم يحتاجها المشروع من المواع األولية عل النحو التالم:

يبين الددول التالي المواد األولية المستخدمة في اينتاج وكلرتها للسنة األولى للت غيل:

ددول رقم ()5
البند
بةمعة عموية
بةمعة كيمائية
مياد ري
عتوام توليةترين

التكلرة /دينار
811
511
211
011
1911

المدمو

* تددر اي ارة الى ان انتاج الهليون يبدأ اعتبارا من السنة الثانية للزراعة .وبناء على دلك فقد تم اعتبار كافة
مةاريف الت غيل اعاله من ضمن المةاريف التأسيسية للم رو .

( )9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  211عينار.

()11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  5221عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترح
المشروع صعيق للتيئة كونه زراعم وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()2
التكلرة/دينار
5211
0211
2711
211
11611
500
5221
13250

البند
التناء
تركة مياد مرطاة تالتالةتيل
الععع و االعوام و ثالجة
بثا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح هم مقتر لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه
وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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