
�صل�صلة اإ�صدارات الغرفة من 
درا�صات اجلدوى الأولية للفر�س ال�صتثمارية املمكن اإقامتها  

مبنطقة الق�صيم

درا�صة جدوى اأولية مل�صروع الزراعة بدون تربة 
)ال�صوب الزراعية بنظام الهيدوبوليك( مبنطقة الق�صيم 

�صل�صلة اإ�صدارات الغرفة من 
درا�صات اجلدوى الأولية للفر�س ال�صتثمارية املمكن اإقامتها  

مبنطقة الق�صيم

درا�صة جدوى اأولية مل�صروع الزراعة بدون تربة 
)ال�صوب الزراعية بنظام الهيدوبوليك( مبنطقة الق�صيم 

�صل�صلة اإ�صدارات الغرفة من 
درا�صات اجلدوى الأولية للفر�س ال�صتثمارية املمكن اإقامتها  

مبنطقة الق�صيم

درا�صة جدوى اأولية مل�صروع الزراعة بدون تربة 
)ال�صوب الزراعية بنظام الهيدوبوليك( مبنطقة الق�صيم 

�ضل�ضلة اإ�ضدارات الغرفة من 
درا�ضات اجلدوى الأولية للفر�ص ال�ضتثمارية املمكن اإقامتها  

مبنطقة الق�ضيم

درا�ضة جدوى اأولية مل�ضروع الزراعة بدون تربة 
)ال�ضوب الزراعية بنظام الهيدوبوليك( مبنطقة الق�ضيم 

اإ�سدار 2014م



5

ملخ�ص الدرا�ضة

ملخ�ص درا�ضة جدوى اأولية
 مل�ضروع الزراعة بدون تربة )ال�ضوب الزراعية بنظام الهيدوبوليك(

مت اإعداد الدرا�سة كنطاق عام لتطبيق امل�سروع مبنطقة الق�سيمنطاق الدرا�ضة 

الزراعةالقطاع التابع له امل�ضروع

نبذه عن امل�ضروع
ه���� م�س���روع للزراعة بدون تربة اعتمادا عل���ى حتقيق املعامالت الغذائية والكيميائية الالزمة لنم���� النباتات دون احلاجة اإىل 

ا�ستخدام تربة زراعية تقليدية.

مربرات اإقامة امل�ضروع
�سيا�س���ة اململك���ة الرامية اإىل ت�فري اجلان���ب االأكرب من الغذاء حمليا اعتم���ادا على جه�د اأبناء اململك���ة لتلبية احتياجات . 1

امل�اطنني واملقيمني والزوار.
يع���د ه���ذا النم���ط الزراعي من اأكرث االأمن���اط مالءمة للمملك���ة العربية ال�سع�دي���ة، للرت�سيد يف ا�ستخدام امل����ارد املائية . 2

وللمحافظة على املخزون املائي للمملكة.

اأهداف الدرا�ضة
تهدف الدرا�سة اىل بيان جدوى الفكرة كفر�سة ا�ستثمارية ميكن تنفيذها مبنطقة الق�سيم.. 1
معرفة ما اذا كان هناك فج�ة للطلب على منتجات امل�سروع املحتمل. 2

 بيان املعايري وال�سروط الفنية املطل�بة الإن�ساء مثل هذا الن�ع من املزارع3. 
بيان امل�ؤ�سرات املالية االولية املتعلقة بامل�سروع، ودرجة املخاطرة املت�قعة.. 4

املوؤ�ضرات العامة للم�ضروع
 )42.000( م2م�ضاحة امل�ضروع28عدد العاملني

3.201.000ال�ضول الثابتةمنطقة الق�سيماملوقع

386.000راأ�ص املال العامل309.000م�ضاريف التاأ�ضي�ص

2.331.000الإيرادات3.896.000اجمايل ال�ضتثمارات 

567.000التكاليف الثابتة943.000التكاليف املتغرية

1.862.000اجمايل تكاليف الت�ضغيل351.000الإهالكات

11.7%العائد ال�ضنوي على ال�ضتثمار458.000�ضايف الأرباح بعد الزكاة

5.1 �سنةفرتة ال�ضرتداد40.9%نقطة التعادل

3.752.000�ضايف القيمة احلالية للم�ضروع16.6% معدل العائد الداخلي
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