فكرة مشروع مقـترحة

زراعة الكرفس والشومر

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
 .1الزراعة
 .6المساحة والموقع
 1.6موقع الم رو
 6.6االرض
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8العماله
 .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

Page 3 of 12

ملخص الم رو
زراعة الكرفس و الشومر

فكرة الم رو المقترحة

خضار طازجة من الكرفس و الشومر

منتدات الم رو

زراعي

تةنيف الم رو

6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

11481

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

6261
13211

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
كانىم الزراعىىة وال تىىزاا تةىىتحول على األهميىىة الكتىىرى لىىعى الحكومىام والمؤةةىىام الرةىىمية وايىىر
الرةمية فم كا تلعان العالو ليس لما تعرد الزراعة عل العولة والمواطن من عائع فقط ولما تنجزد من
توزيع عيمررافم مناةى للةكان فحةى تا لما تحققه من ةياعة لألوطان فكما قاا الفالةىفة فىم القىعو
"ال ةعاعة ألمة تأكا من وراء التحر".
وفم عوا العلو الثال

ونحن منها تكتةى الزراعة بهمية بكتر ألنها مىا زالىم تخطىو خطواتهىا األولى

فم مةيرة التنمية الصىناعية والتكنولوجيىة وال تةىتطيع تعىع مناقشىة عمالقىة العىالو الصىناعم بمىا فىم
مجاا الزراعة فتعض عوا العالو الثال فم آةيا وبمريكا الالتينية بصتحم تقف عل مةافة قريتىة مىن
عوا العالو المتقعمة تا تتفوق عليها فم تعض األحيان.
وفم تلعنا األرعن تاللام كنا الةتاقون (مقارنة مع عوا المنطقة المجاورة) فم تلقف كا ما بنتجتىه عوا
التح فم العالو المتقعو من علوو وتقنيام زراعية وكنا بوا من طتقها عل برض الواقع حت صرنا
القعوة لكا جيراننا.
لكن فم اآلونة األخيرة تعبم تواجه المزارع مشكالم ومعوقام حالم عون المزيع من التقعو والتطور
وبهو هلد المشكالم هم مشكلة التةويق الزراعم لمنتجاتنا التم ماقم تها الةىوق المحليىة ألنهىا فىم
معتمها خمار تقليعيىة توةىعنا فىم إنتاجهىا ولىو نفكىر كثيىراً تمىرورة إعخىاا خمىار زراعيىة تعيلىة
لتأخل حيزاً فىم الةىوق المحلىم والتصىعيري على حةىاى المحاصىيا التقليعيىة وتزيىع مىن تنىوع الةىلة
الرلائية وتةاهو فم حا مشكلة المزارع والمواطن.
للا ارتأينا بن مشروعا ً ينتا خمار اير تقليعية كخمار الكرفس والشومر ةيكون لو جعوى اقتصاعية
مناةتة إمافة لكونها لام قيمة الائية وصحية عالية وهم بيما ً ليةم نهمة فم اةتهال المياد التم
نعانم من شحها واالء بثمانها إمافة للل فإن انتاج خمار كالشومر نةاهو فم إحياء التيئة الطتيعية
التم كان فيها الشومر يوما ما من بهو النتاتام الترية التم تنتتها ةهولنا وجتالنا.
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ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهعف المشروع إل :


طر خمار طازجة وجعيعة عل الةوق األرعنم



خلق فر



تحةين األحواا االقتصاعية واالجتماعية للمزارعين .

عما وتخفيض نةتة التطالة .

ثالثا :منتدات الم رو :
إن المشروع المقتر هو انتاج خمار الشومر والكرفس الطازجة تطريقة الزراعية المروية تواةطة الري
تالتنقيط ومن ثو توتيتها وتعتئتها تشكا مناةى وتيعها فم الةوق المحلم والخارجم يحتوي عل 1.0
زيوم طيارد عالية الفائعة و  0.0تروتين و  0.2كالورى من الطاقة و  5.2كارتوهيعرام وهم عالج جيع
لألنفلونزا ولألمراض الجلعية بما الكرفس فيحتوي عل الفيتامينام  A,B,Cو  8كالورى من الطاقة و
 1.0تروتين و  0.0زيوم مفيعة و  0.5كارتوهيعرام وهو انم تاأللياف المفيعة للجهاز الهممم.

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
( )1الزراعة:
إن خمىىار الكىىرفس ممكىىن بن تىىزرع مىىرتين فىىم الةىىنة ولىىلل فإننىىا نفتىىرض تأننىىا ةنقةىىو األرض
المخصصىة لزراعىة الكىىرفس والتىم تتلى  01عونمىىا إلى قطعتىىين كىا واحىعة تتلى مةىاحتها  2عونمىىا
وتزرع القطعة األول ثو تعع زراعتها تحىوالم شىهر نقىوو تزراعىة القطعىة الثانيىة وتهىلا نمىمن بن
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إنتاج المزرعة من الكرفس ةيةتمر على مىعار الةىنة صىيفا ً وشىتا ًء تقريتىا ً مىع المالحتىة تىأن إنتىاج
الكرفس فم الشتاء والرتيع يكون لو نوعية بفما ولكن تةعر بقا من إنتاج الكرفس فم الصيف.
الشومر يزرع مرة واحعة فم الةنة وهو محصوا شتوي يزرع فم الشتاء وينتا فم الرتيع (فم المناطق
المرتفعة) وعليه فإنه يمكن االةتفاعة من األرض المخصصة تعع خلع المحصوا ولل تزراعتها تمحاصيا
بخرى

) (2المساحة والموقع:
 1.6موقع الم رو :
إن خمار الشومر والكرفس تناةىتها معتىو المنىاطق الزراعيىة فىم األرعن خاصىة الروريىة والشىفوية
لكنا نقتر منطقة اليىاعوعة لتكىون موقعىا ً للمشىروع وللى لصىالحية ترتتهىا ونقىاء مياههىا ولقرتهىا مىن
الةوق المركزي للخمار والفواكه من ناحية ومن ناحية بخرى قرتهىا مىن معينىة عمىان لام االكتتىات
واألكثر للةكان والتم تحوي بكتر ععع من الفناعق والمطاعو والجاليام األجنتية لام االةتهال األكتر
لمثا هلد الخمروام.

 6 .6األرض:
يمكن اةتئجار قطعة برض مةاحتها  51عونما ً تةعر  21عينارا للعونو الواحع عل بن تروى من مياد
تئر ارتوازي يفترض بن يكون قريتا ً من األرض.

( )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
0111
011
01
ةكن عماا
4111
المدمو
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( )4اآلالت والمعدات لوازم الزراعة:
الععع واألعوام التم يحتاجها المشروع متينه الجعوا التالم وهم جميعا ً يمكن شراءها من الةوق المحلم:
ددول رقم ()6
االدهزه
شتكة ري تالتنقيط تمععا 011عينار للعونو
ماتور عيزا و ممخه
تركة مياد تالةتكية
ةماعد
طاولة توميى خمار
فلتر شتكم
مةتوعع توميى وتعتئة
ععع وبعوام
خزان مياد  5متر مكعى
ةاعة مياد ( ععاع)
المدمو

عدد المساحة
 51عونو
0
0
0
0
0
0
0
0

سعر الوددة
دينار
011
211
0511
051
511
011
011
011
011
81

التكلرة /دينار
5111
211
0511
0511
511
011
011
011
011
81
5981

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

( )2وسائل النقل:
وةائط النقا يفترض بن تكون مةتأجرة وتعفع متاشرة مع كا حمولة إل الةوق المركزي بو األةواق
األخىىرى ونتوقىىع بن تكىىون تكىىاليف النقىىا مىىن  5211 – 0211عينىىار ةىىنويا ً تمتوةىىط  5111عينىىار
ةنويا ً.
مالحتة :التكاليف ترتفع وتنخفض حةى اةلوى المال تالتةويق تارةاا تمائعه للةوق المركزي بو
بن يوزعها إل معارض الخمار والفناعق وايرها وما إلا كانم وةيلة النقا صريرة بو كتيرة.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  01081عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

التكلرة/دينار
4000
5980
500
11481

( )8العمالة:
النحو التالم  -:ةيوفر المشروع فرصتم عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل
ددول رقم ()4
العدد
0
0

الوظيرة
مال المشروع
عاما عائو

االدرة ال هريه
350
250

محموع الرواتى
ممان اجتماعم %00
المدمو

االدرة السنويه
0511
0111
0511
885
8186

يحتاج المشروع ال عماا مؤقتين ععع  5لمعة ثالثة شهور

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمه:
المواع األولية المطلوتة متوفرة فم الةوق المحلم بمىا األشىتاا فىيمكن بن نشىتري متاشىرة مىن المشىتا
وهم االفتراض لرايام هلد العراةة وال عاعم لشراء التلور بوالً ثو تشتليها مقاتا ثمن.
ويتين الجعوا التالم كلف المواع األولية فيما يخ
ددول رقم ()5
البند

الشومر:

الكمية
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السعر/دينار

التكلرة /دينار

بشتاا الشومر تالصينية
ملش بشوع تالكرو
بةمعة عموية تالمتر المكعى
بةمعة كيمائيىة تىالكرو  01كرىو
للعونو
ميىىىىىاد ري تمعىىىىىعا 511متىىىىىر
مكعى للعونو
متيعام فطرية و حشرية للعونو
تحصىىىىيع األرض مىىىىن حراثىىىىة
وتنعيمها
صناعيق ويوليةتر ين
بكياس نايلون 500

500
01
08
011

0.8
0.2
0
0.0

850.2
002
025
221

5111

1.02

011

01
01

50
2

501
21

1.5

010
021
3335.2

0251
المدمو

-

مالحظة :استهالك المياه يعتبر قليل نسبيا ً وشلك ألن الزراعة ستكون تاء وبشلك يتم االسترادة من مياه األم ار.

أما فيما يخص الكرفس فالددول التالي يوضح كلرة المواد األولية:

ددول رقم ()2
البند
بشتاا الكرفس تالصينية
ملش بشوع تالكرو
بةمعة عموية تالمتر المكعى
بةمعة كيمائيىة تىالكرو  21كرىو
للعونو
ميىىىىىاد ري تمعىىىىىعا 021متىىىىىر
مكعى للعونو
متيعام فطرية و حشرية للعونو
تحصىىىىيع األرض مىىىىن حراثىىىىة
وتنعيمها
صناعيق ويوليةتر ين
بكياس نايلون 500

الكمية
521
01
08
211

السعر/دينار
0.8
0.2
0
1.01

التكلرة /دينار
088
002
025
021

0211

1.02

0202

01
01

50
2

021
21

1.5

0082.2
5112.2

2000
المدمو
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-

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةىوو التةىجيا والتىرخي

ألوا مىرة تاإلمىافة إلى

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  2620عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترح
المشروع صعيق للتيئة كونه زراعم وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع.

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 ()7
التكلرة/دينار
4000
2081
211
11481
211
5251
13211

البند
التناء
االجهزة و المععام التجهيزام الزراعية
االثا و التجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو
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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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