فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج ارضي شوكي وتجميده

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 التةنيع
 .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
م رو انتاج ارضي وكي وتدميده

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

إنتاج االرضي وكي

تةنيف الم رو

زراعي  /انتاج نباتي
7

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

37945

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

9482
48431

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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اوالً :مقدمة:
يعتتر الخرشوف (األرضي الشوكي) من محاصيا الخضروام لام القيمة الرلائية العالية والمرتفعة الثمن
وهو نتام عشتي معمر يتةاقط مجموعه الخضري صيفا ً ويتجدد نموه في الخريف من خالا تهور خلفام
جانتية تنمو بةفا ةطح الترتة متاشرة وتنتشر زراعته في فرنةا وايطاليا حي

ينت ويةتهلل عل مدار

الةنة ويةتورد شتاء من افريقيا وآةيا.
تدبم اهتمامام كتيرة جدا تنتام األرضي الشوكي لما له من فوائد صحية كتيرة لإلنةان حي
األتحا

تينم

بنه مفيد للقلى ولألوعية الدموية ويقضي عل الدهون في الدو ومفيد لعالج بمراض كثيرة مثا

بمرض جهاز الدوران وتصلى الشرايين وبمراض الكتد وعالج بمراض المفاصا.
لللل يجد ر تالمهتمين تاإلةتثمار في قطاع العالج تاألدوية النتاتيه واألعشاى بن يوجهوا اهتمامهو لهلا
النتام اللي تدب التاحثون تاكتشاف العجائى عن فوائده الصحية التي ال تحص الحتوائه عل مواد فعالة
لعالج األمراض.
بما من الناحية الرلائية فهو لو قيمة رلائية عالية الحتوائه عل  %3من التروتين كما بنه يحتوي عل
مجموعة من الفيتامينام مثا .A,B1,B2,B3,C
انتاج الدونو الواحد من بقرا

األرضي الشوكي حةى المصادر الةورية يقارى  0111كرو/دونو بما في

مصر فينت الدنو ما يقارى  0011كرو ولرايام المشروع ةيتو احتةاى ما يقدر تحوالي  0522كرو/
دونو.

ثانيا ً :مبررات وأاداف فكرة الم رو :
االاداف:
 -انتاج النورام لتةويق (األقرا

) القاعدة اللحمية المتضخمة الطازجة.

 اإلةتفادة من بوراقه تتيعها إل محالم الزينة الةتعمالها في توكيام الورد. تجميدالقواعد اللحمية وحفتها مجمدة عل حرارة –  01مئوي . تحقيق دخا جيد لصاحى المشروع. -تحقيق فر

عما بثناء الزراعة وخالا عملية التجميد.
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المبررات-:
 تشجيع زراعة األرضي الشوكي لما له من فوائد صحية ورلائية. نتام األرضي الشوكي معمر لراية  2ةنوام. توفير منتجام الخرشوف عل مدار الةنة تعد تجميده -امكانية التصدير للخارج.

ثالثا ً :منتدات الم رو :
ةيقوو المشروع المقتر تإنتاج نتام االرضي شوكي في المناطق المختلفة من المملكة تقصد توفير هلا
المنت المفيد في االةواق االردنية تشكا جيد.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للتيئة.

خامسا ً :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة:
( )0مراحل الزراعة:
تتلخ

مراحا زراعة األرضي الشوكي وقطفه من بجا تجميده تالخطوام التالية:
 تحر األرض وتةمد وتجهز من بجا زراعتها تنتام األرضي الشوكي. يؤت تأشتاا األرضي الشوكي تمعدا  0511شتلة /الدونو بي حوالي  01111شتلة لـكاما قطعةاالرض المقدرة تحوالي  02دونو وتزرع األشتاا نهاية شهر آى وبوائا شهر بيلوا عل بن
تكون المةافة تين الشتلة واألخرى من  01 -11ةو وتين الخط واآلخر  0متر ويتو ري األشتاا
حةى الترنام المخص

للري.

 في نهاية شهر كانون األوا وتداية كانون الثاني يتدب قطف األقراالمتضخمة) من بجا تجميدها.
 تنقا الكميام المقطوفة تةيارة متردة إل مصنع التجميد.Page 6 of 11

( قواعد األوراق اللحمية

-

قتا عملية التجميد تزاا األوراق والقمع الةتخال

األقرا

ثو تنتف وتةلق لتوقيف نشاط

اإلنزيمام.
 -توضع األقرا

المةلوقة عل صواني شتكية من األلمنيوو او الةتينليس وترتى فوق تعضها عل

عرتة متحركة وتترد تواةطة المراو ثو تدخا إل وحدة التتريد األولي ومن ثو إل وحدة التجميد
الةريع عل درجة –  01مئوي.
 يرتى كا  011رراو في صينية من التالةتيل وتوضع في كيس نايلون وترلق تحم التفريغالهوائي ويعتأ كا  05كيس في ورق مقوى ال ينفل الرطوتة ثو يتو تخزينها في مةتودع التخزين
المجمد عل حرارة  01درجة مئوية.

)(2المساحة والموقع:
موقع المشروع زراعيا كما لكر ةاتقا ينجح في براضي األزرق واألروار الشمالية والوةط

بما موقع

مصنع التجميد فةيكون في مكان مةتأجر قريى من المزرعة ألن القرى مهو كون بقرا

األرضي

الشوكي يجى بن تترد فور قطفها.

( )3البناء:
يقتر بن يةتأجر متن بو هنجر معدني تمةاحة تقدر تحوالي 011و 5حي تقدر اجرة مثا هلا المتن
تحوالي  0211دينار .يحتاج المشروع ال انشاء تناء تةيط يتكون من ررفة ووحدة صحية للعماا
تتكلفة تقديرية حوالي  5111دينار.

البند
ررفة ووحدة صحية
المدمو

جدوا رقو ()0
المساحة /متر
مربع
51
61
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تكلرة المتر
المربع/دينار
011

إدمالي التكلرة/دينار
5111

( )4اآلالت والمعدات:
يوضح الجدوا التالي احتياجام المشروع من المعدام واآلالم الالزمة مع تكلفتها تما في للل
التركيى والتشريا:
جدوا رقو ()5
تكلرة
األدهزة
الوحدة/دينار
5021
تويلر تخار  1.52طن تخار مع تواتعه والةوفتنر
0111
حلة ةتينلس دتا جاكيم  021لتر
521
ةالا ةتينليس مثقتة ةعة  21كغ
5211
ماكنة لحاو تحم التفريغ
511
طاوالم عما ةتينليس
052
قتان يزن  011كغ
021
ميزان لوزن المنت اثناء التعتئة
052
مراو  +رافعة واحدة
521
عرتايام مع برفف وصواني  01طتقام
2111
وحدة تتريد بولي وتجميد ةريع
05111
وحدة تخزين عل –  01درجة
0321
شتكة ري تالتنقيط لـ  02دونمام
051
مضخة ماء ةمادة فالتر عددمختلفة
متفرقام
المدمو

العدد

التكلرة /دينار

0
0
5
0
3
0
0
0
51
0
0
0
0
-

5021
0111
211
5211
211
052
021
211
2111
2111
05111
0321
051
0211
34295

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا مكتتي وخزائن لحفت الملفام والمةتندام اضافة إل تلفون وفاكس وماكينة
تصوير وتقدر تكلفة هله التجهيزام حوالي  0521دينار.
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( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
تناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالي  30002دينار توزعم كما
يلي-:
الوظيرة
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
المدمو

جدوا رقو ()3
التكلرة/دينار
5111
30202
0521
37945

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع  0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالي -:
جدوا رقو ()0
الوظيرة
صاحى المشروع /مدير
مهندس انتاج
فني صيانة
عاما عادي للمزرعة*
عماا دائمين لمعما التجميد
ةائق موزع

المدمو
* يحتاج المشروع ال عمالة مؤقتة لمدة  0شهور في الةنة للمزرعة والمصنع.
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العدد
0
0
0
0
5
0
7

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
يتين الجدوا التالي الكميام لزراعة  02دونمام مروية وكللل مةتلزمام التجميد من األكياس:
المادة
تلور
بةمدة عضوية
اةمدة كيماوية
متيد حشري
بقفا تالةتيل لنقا األقرا
ملش
بكياس نايلون مطتوعة
متفرقام
المدمو

جدوا رقو ()2
سعر الوحدة /دينار
الكمية السنوية
1.105
 01111تلرة
52
 31طن
005
 5.1طن
21
 55ليتر
1.2
511
0.05
321كرو
0.3
 502كرو
-

القيمة االدمالية
502
021
510
0011
011
305
511
111
3966

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
تشما نفقام التأةيس وما قتا التشريا رةوو التةجيا والترخي

ومصاريف متفرقة وتقدر تكلفتها

تحوالي  0111دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعد اعتمادها من قتا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة تإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلي وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالي  %52من إجمالي تكاليف الموجودام
الثاتتة حةى خترة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشاتهة بي ما يعادا  0012دينار.

سادسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة:
يعتتر المشروع من المشاريع التي تخضع لشروط خاصة للحصوا عل الترخي

من التلديام بو وزارة

التيئة لللل يجى األخل تعين االعتتار عند اختيار موقع المشروع ضمن المناطق المةمو فيها الترخي
لهله المشاريع والتي يتوفر فيها كافة الخدمام مثا التيار الكهرتائي المناةى لطتيعة المعدام ومصادر المياه
والطرق.
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سابعا ً :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة:
جدوا رقو ()0
التكلرة/دينار
5111
30202
0521
37945
0111
0012
48431

الوظيرة
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد التح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتضمن دراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال تعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية
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