فكرة مشروع مقـترحة

زراعة النجيل الجاهز

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
فكرة الم رو المقترحة

انتاج المس حات الخضراء

منتدات الم رو

انتاج المس حات الخضراء

تةنيف الم رو

ةناعي
2

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

61111

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

611

رأس المال العامل

745
61145

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
والحلفا وياةنم الماء وال ُعلِّيق
تعتتر الكثير من الحشائش مثل ال َنجيل المعمر والةِّعع وال َنجيل الحولم وال َف َرس
َ
من بكثر الحشائش بلى لمزارع األشجار المثمرة وحقول المحاصيل المختلفة

نتيجة للخةائر التم ينجو

عنها إلا ما تركم عون مكافحة.
لقع اةتفاع اإلنةان من هلد األعشاى الرازية ووتفها ألارامه الخاصة وتللل تحولم من بعشاى مارة
فم مكان ما إل بعشاى نافعة فم مكان آخر مةترلين قعرتها عل تحمل التروف التيئية الصعتة مثل
 Cynodon dactylonفم صنع المةطحام الخمراء مشكلة مروجا ً خالتة

اةتخعاو ال َنجيل المعمر

للتنزد ومالعى خاصة تكرة القعو .وتعمها يةتخعو لتجميل القصور والفلل والتيوم والمتنزهام العامة
والخاصة .ويعتقع بن الموطن األصلم للنتام هو المناطق االةتوائية تأفريقيا .كما بن تعض ةالالتها
مةتةااة للرعم من قتل الماشية ويمكن اةتخعاو تعض بنواع من النجيل فم مكافحة انجراف الترتة ويتو
اةتزراعها فم التلعان عل جوانى وحواف الترل للمةاععة عل حفت الترتة ومنعها من االنهيار .وتمتاز
حشائش النجيل تأنها تعمر طويالً وتنتشر تأاصانها الهوائية الزاحفة  stoolsحي
مشكلة نتاتام جعيعة

ينتم منها جلوراً

كما تعمل ريزومام النتاتام التم توجع تحم الترتة عل االنتشار مكونة تةاطا

ومرجا ً كثيفا ً .ولكن يجى رعاية الحشائش تعع زراعتها وال تع من قصها مرام ععيعة فم الةنة لتحافت
عل شكلها الجمالم وعل حيويتها.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تأمين احتياجام المالعى والحعائق والمنازل من المةطحام الخمراء.
 زراعة وإنتاج المةطحام الخمراء تالنجيل الجاهز عل شكل لفام وتيعها للرااتين.
 تحقيق عائع جيع الصحاى المشروع.
 خلق ععع من فر

العمل الجعيعة.

 تقعيو فرصة اةتثمارية جيعة
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ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع تزراعة مةطحام خمراء من النجيل فم األرض المكشوفة لتيعها جاهزة عل شكل لفام
بي روالم عرض اللفة منها متر وتطول يصل إل  33متر .بو تيع بجزاء منها تاةتخعاو مخاليط من تلور
النجيل من ةالالم مختلفة منها المقاوو ألشعة لشمس التل والترع وللل من اجل مواجهة جميع التروف
المناخية والتيئية .ومن األنواع التجارية التم تتاع حاليا فم األةواق والتم تناةى المناطق المرتفعة
مثل(. )Green Power 5, K D6+, M5

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

الا ما تو االلتزاو تالشروط العامة للترخي

المشروع المقتر من قتل مهنعس زراعم مخت

ومرورة االشراف عل

.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
ريقة تدهيز المس حات الخضراء:
 -1تجهيز الخلطة تراتية خاصة الكافيىة النتىاج عونىو مىن النجيىل الجىاهز وتتكىون ممىا يلىم 3111 :لتىر
تيتموس  0111لتر تراى احمر  0111لتر رمل صويلح  3111لتر ةماع عموي.
 -6تىىوزع الخلطىىة المشىىار اليهىىا اعىىالد على الملىىش ليىىتو عزلهىىا عىىن األرض العائمىىة حتى يةىىهل نزعهىىا
وتجهيزها للتةويق عل شكل روالم.
 -3تمىاف التىلور الرهيفىىة تمعىعل  011كرىو  /عونىىو .يتلى ةىعر التىىلور مىن النخىى األول حىىوالم 0.2
عينار /كرو بي تمععل  021عينار  /للعونو.
 -4ترط تلور النجيل تعع زراعتها تالخيش الناعو .
 -5يق

النجيل فم المشتل تمععل برتع مرام قتل تةويقه.

 -2يحتاج النجيل المزروع إل الري كل برتعة بياو وتمععل 01و /3عونو.
 -7مكافحة حشرام وفطريام تكلفة  01عنانير /عونو.
علما تان الفترة الممتعة من شهر بيلول و حت شهر آلار تعتتر من انةى األوقام للزراعة و يحتاج النجيل
ال  01يوو من تاريخ زراعته حت تةويقه.
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) (1المساحة والموقع:
تعتتر منطقة بو العمع من المواقع المناةتة للمشروع وللل لتوفر مياد الري من اآلتار االرتوازية فم المنطقة
والجو المناةى وقرى المنطقة من المىعن الرئيةىة مثىل عمىان ومأعتىا .كمىا تعتتىر كىل مىن القةىطل والتقعىة
وجرش مناطق مناةتة بيما.

( )6االرض :
يحتاج المشروع إل

 2عونمام من األرض ليقاو عليهىا المشىروع تقىعر كلفىة الىعونو الواحىع تمتلى 5111

عينار بي بن إجمىالم كلفىة األرض تتلى  01111عينىار .هىلا ويشىترط بن تتىوفر تىالقرى مىن األرض ميىاد
ألاراض الري وان يكون الموقع قريى من المواصالم.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقىىعر مةىىاحة األتنيىىة الالزمىىة للمشىىروع تحىىوالم  01متىىر مرتىىع تةىىتعمل كمكتىىى وةىىكن للعمىىال ومةىىتوعع
لمةتلزمام الزراعة من ععع وبعوام وتلور .يتين الجعول التالم كلفة التناء المطلوى:

ددول رقم ()1
المساحة (م)6

تكلرة المتر المربع

إدمالي التكاليف

البند

سكن عمال

01

011

0111

برك ميداه زراعيدة  /تندك ميداه سدعة41

--

---

0011

م ³مع مستلزماتها مدن انابيد بالسدتيك
والضخ
سياج معدني
المدمو

 311و طولم

3

011

-

-

8511

Page 7 of 10

( )4العدد واالدوات:
يمكن توفير الععع واألعوام التم يحتاجها المشروع من الةوق المحلم كما هم مومحة فم الجعول التالم:
ددول رقم ()6
العدد

التكلرة  /دينار

البند

1

651

 3دونم

311

ماتور رش مبيدات ح رية وف رية مع ضاغ ة اواء

-

351

عدد وأدوات (عربات  ،مقةات  ،مدارف  ،فؤوس خرا يم مياه ..

1

611

آلة قص النديل
بكة ري بالرشاش

الخ)
1111

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتل  211عينار يمثل مكتى لإلعارة وللموتفين .

( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  01,011عينار توزعم

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

التكلرة/دينار
0211
0011
211
11111
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )7العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتم عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
الوظيرة

العدد

ةاح الم رو

1

عامل فني

1

المدمو

6

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يحتاج المشروع إل المواع األولية المتينة فم الجعول التالم والالزمة إلنتاج المةطحام الخمراء وجميع
هىىلد المىىواع متىىوفرة فىىم الةىىوق المحليىىة .علمىىا تأنىىه قىىع تىىو احتةىىاى كلفىىة المىىواع األوليىىة الالزمىىة لزراعىىة 3
عونمام من النجيل الجاهز:
ددول رقم ()5
البند

الكمية

الكلرة/دينار

بشور نديل

 311كغم

2.5

بيتموس

 21بالة

11

خيش

 3.111م²

1.6

مياه ري

 1351م³

1.3

اخر (ملش،ترا ،مبيدات،أسمدة)

-

-

( )9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتل التشريل من رةوو التةجيل والترخي

ألول مرة تاإلمافة إل

المراةالم والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  511عينار.
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( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتل المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
المال التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %3من إجمالم تكاليف الموجوعام الثاتتة
حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعل  542عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
يجى االهتماو تالمخلفام الرملية وايجاع الطرق الصحية فم اةتثمارها تحي ال تكون مارد تالتيئة.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعول التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس المال العامل-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
01111
0211
0011
211
61111
511
542
61145

البند
االرض
بعمال تناء
الععع واالعوام
بثا وتجهيزام
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 تمويل المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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