فكرة مشروع مقـترحة

زراعة الصبار

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 المقترحه
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحه
 .1وصف المنتج
 .6المساحه والموقع
 1.6موقع الم رو
 6.6االرض
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات والديكورات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8العمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مصاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل التمويل
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ملخص الم رو
فكرة الم رو المقترحة

زراعة الصبار

منتدات الم رو

صبار أملس
زراعي

تصنيف الم رو

6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

23100

مصاريف التأسيس وما قبل الت غيل

600

رأس المال العامل

5775
69475

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يعتتر نتام الصتار من النتاتام المفيعة من النواحم الرلائية والعالجية لإلنةان والعلفية للماشىية ولقىع تزايىع
االهتماو فم األرعن عل إعخاا زراعة الصتار األملس ممن مشاريع تطوير زراعة الصتار إلنتىا الثمىار
واألعالف اللي نفل من قتا معيرية المراعم  /وزارة الزراعة خىالا الةىنوام الخمةىة المامىية علمىا تىان
االهتمىىاو تهىىلا المحصىىوا كىىان فىىم مطلىىع الثمانينىىام وتىىو إعخالىىه م ىمن بنشىىطة مشىىاريع تطىىوير المراعىىم
وزراعتىىىه عاخىىىا المحميىىىام الرعويىىىة إلنتىىىا األعىىىالف لترليىىىة األانىىىاو والمىىىاعز وال تشىىىكا المةىىىاحام
المزروعة ةاتقا شيئا يلكر ومن الصعى حصىرها تشىكا عقيىق نتىرا إلى انتشىارها فىم منىاطق مختلفىة مىن
المملكة.
لقع قاو فريق من المركز الوطنم للتحو الزراعية تالتعاون مع معيرية المراعم فم وزارة الزراعة فم عاو
 5115و تإجراء مةح ميعانم شما مناطق المملكة المختلفة لحصر وتوثيىق المةىاحام المزروعىة تالصىتار
وبشارم هلد النتائا إل بن المةاحة المزروعة تالصتار تتلغ حوالم  2111عونو.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهعف المشروع إل :
 إنتا تمار الصتار للترلية التشرية.
 اةتخعاو الماعة الخمراء (األلوا ) كمصعر علفم ومائم للماشية.
 زراعة الصتار كأةيجة حوا المزارع.
 خلق فر

عما للععيع من الةكان وتحةين المةتوى االقتصاعي واالجتماعم للعاملين في الم رو .

 اةتخعاو الصتار فم األاراض الطتية والعالجام مراحا الحقة.
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ثالثا :منتدات الم رو :
ةيقوو المشروع تزراعة نتام الصتار األملس المعروف تقلة ععع األشوال على بلىوا الصىتر وثمىارد
واللي يمكن اةتخعاو بوراقه بيما كأعالف لترلية الثروة الحيوانية.

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
( )1وصف المنتج
يوجع من الصتار بنواعا ععيعد وبفملها :
 الصىتر العىاعي وموطنىه المنىاطق االةىتوائية لقىارة بفريقيىا ويمتىاز تأزهىارد الصىفراء وبوراقىه القصىيرة
وينتا فم اينيا جنوى بفريقيا اانا بمريكا الالتينية تاإلمافة إل الةعوعية واليمن.
 الصتر األفريقم يشته النوع الةاتق إال بن بوراقه قصيرة ولونها مائىا للحمىرة وبزهىارد ترتقاليىة اللىون
وموطنه الجزيرة العرتية.
 الصتر اآلةيوي ويتميز هلا النوع تالةاق الطويلة التم تصا إل حوالم  5.2متر وبوراقه كثيىرة العىعع
طولهىىا حىىوالم 01ةىىو وعرمىىها  5.2ةىىو وةىىطحها العلىىوي لونىىه بخمىىر اىىامق والةىىفلم بزرق مخمىىر
وحافتها عليها بشوال رفيعىة والنىوارة الزهريى ة متفرعىة عكىس األنىواع الةىاتقة واألزهىار كثيفىة ترتقاليىة بو
تيماء اللون.
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بما فم األرعن فان الصتار شائع الزراعة يعرف تالصتار األملس حةى ما بشار إليه فريق المركىز الىوطنم
للتحو الزراعية وكعلل وزارة الزراعة .هعا مع العلو بن إعخاا اشتاا الصتر األملس إل األرعن جاء عن
طريق فلةطين وتونس.

) (2المساحة والموقع:
 1.6موقع الم رو :
يىىزرع الصىىتار فىىم المنىىاطق الجافىىة والهامشىىية لقعرتىىه على تحمىىا العطى

ومقاومىىة بلجفىىاف وتجىىوع جميىىع

بنواعه فم معتو األرامم المختلفة ةواء كانم كلةيه بو صخرية إال بن بفملها األرامم الخفيفة .ويقتر
بن يكون الموقع فم منطقة األاوار لوجوع التيئة المناةتة من حيى

تىوفر الحىرارة والميىاد والترتىة المناةىتة

كما يمكن بن يزرع فم المنىاطق الصىحراوية .ويىزرع الصىتر فىم بي وقىم مىن الةىنة تاةىتثناء شىهر بيلىوا
وافما مواعيع لزراعته فم بوائا الرتيع ويزرع فىم خطىوط على مةىافة 0و تىين الخىط واآلخىر وتىزرع
االشتاا عل مةافة 5و تين الشتلة واألخرى بي تمععا مائة شتله /عونو تقريتا.
وألاراض هعد العراةة فقع افترض انه ةيتو اةىتئجار قطعىة برض مةىاحتها  011عونىو تتىعا ايجىار ةىنوي
مقعارد ( )52عينار بي  5211عينار ةنويا.

 6 .6األرض:
يمكن شراء ارض إلا توفرم تأةعار رخيصة وقريتة من مصاعر المياد بو اةتئجار وحعام زراعية فم
األاوار لفترة طويلة المعى وهو الخيار التعيا وألاراض هعد العراةة فقع افترض اةتئجار قطعة برض
مةاحتها  011عونو تتعا ايجار ةنوي قيمته  5211عينار.

( )3البناء وتعديالت البناء:
بالنسبة للبناء فان عمال المزرعة بحادة إلى سكن ريري يتكون من غرفة وم بخ وحمام وصدالة صدغيرة بمسداحة
إدمالية حوالي 51م .6

ددول رقم ()1
البند
ةكن عماا

المساحة /متر مربع
25
المدمو

تكلرة المتر المربع/دينار
100
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إدمالي التكلرة/دينار
2500
2500

( )4اآلالت والمعدات:
يمكن توفير الععع واألعوام التم يحتاجها المشروع لزراعة الصىتار مىن الةىوق المحلىم مثىا شىتكة الىري
وممخة المياد وةماعة تاإلمافة إل تنل مياد مععنم ( .الصهاريا المةتعملة ةعة 21و)5
ددول رقم ()6
االدهزه
شىىىتكة ري تىىىالتنقيط تمعىىىعا
 50عينار  /عونو
ممخة
ةماعة
تنل مياد 21متر مكعى

عدد المساحة

سعر الوددة
دينار

التكلرة /دينار

100

50

5000

1
1
1

700
300
2000

700
511
2000
8111

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتا المشروع فقط إل بثا تةيط جعا يكفم الحتياجام العماا وتملغ يقعر تـ  600عينار.

( )2وسائل النقل:
ةيحتا المشروع لرايام التةويق وتوريع المواع األولية إل تل بى تتكلفة قعرم تحوالم  12000عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  23100عينار توزعم

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

التكلرة/دينار
2500
8000
600
12000
63111
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتم عما عائمة كما يوفر فرصتم عما مؤقتة موزعة من حي الوتيفة والععع عل
النحو التالم -:
ددول رقم ()4
الوظيرة
مالل المشروع
عاما عائو

العدد
0
0

االدرة ال هريه
350
250

محموع الرواتى
ممان اجتماعم %00
المدمو

االدرة السنويه
0511
5111
0511
885
8186

يحتا المشروع ال عماا مؤقتين ععع  5لمعة ثالثة شهور

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يحتا العونو الواحع ال  011شتلة .يتلغ ععع األشتاا التم يمكن زراعتها فم المشروع  01111شتلة
كلفتها اإلجمالية 0211عينار .كما تتلغ كلفة حفر الجور وزراعة األشتاا  5211عينار تواقع  1.521عينار
لكا جورة/شتلة.
كما تنحصر المواع األولية الالزمة لزراعة مائة عونو من الصتار تتحمير األرض من حراثة وخطوط
كنتورية تشكا ةنوي وزراعتها تاالشتاا وإمافة بةمعة عموية وكيماوية مثا ()18N,10P,10K
لزياعة اإلنتاجية من الثمار والماعة العلفية ويتلغ ةعر كيس الةماع العموي حوالم  0عينار وةعر الةماع
الكيماوي  511عينار /طن .كما يفما بن يكون المشروع قريتا من المصاعر المائية رخيصة الثمن لرايام
الري التكميلم للمحصوا:
يبين الددول التالي المواد األولية المستخدمة في اينتاج وكلرتها للسنة األولى للت غيل:

ددول رقم ()5
البند
تحمير األرض من حراثة

الكمية
011

وخطوط كنتورية 0 /عينار
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السعر/دينار
0

التكلرة /دينار
011

للعونو.

811

بةمعة عموية (زتا تلعي) 8

0

811

بكياس /عونو
بةمعة كيماوية

011عنو*9كلغ /عنو

5.0

501

()18N,10P,10K
0.2كرو ةماع /عونو مرتين
تةميع فم الةنة.
مياد ري (511و 5فم الرية/

5011

5

0511

للمزرعة وتمععا  0ريام/
الةنة) ةعر و 5ماء يعاعا 5
عينار/و.5
5871

المدمو

( )11مصاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تشما نفقام التأةيس وما قتا التشريا رةوو التةجيا والترخي
تحوالم  600عينار.
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ومصاريف متفرقة وتقعر تكلفتها

()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  5775عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترح
المشروع ليس له بي اثار تيئية مارة كون المشروع زراعم.

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
2500
8111
011
05111
63111
600
5775
29475

البند
التناء
العع\ع و االعوام  /لوازو الزراعة
بثا
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف 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.

Page 11 of 11

