فكرة مشروع مقـترحة

إنتاج البيوت الزراعية

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

المحتويات
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
إنتاج البيوت الزراعيه

فكرة الم رو المقترحة

انتاج لوازم البيوت الزراعية من ق ع الهيكل والمراب

منتدات الم رو

ةناعي

تةنيف الم رو
عدد األيدي العاملة

19

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

92511

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

3111

رأس المال العامل

57911
157411

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يعوا االرعن عل الزراعة لتكون القاععد االقتصاعيه للتنميه الريفية المتكاملة من خالا االةتثمار االفما
للموارع الطبيعية المتاحة وتوفير المواع االوليه للصناعات المرتبطه بالزراعة وتوليع فر

العما للمةاهمة

فم بناء مجتمعات زراعية مةتقرة وععو االةتقرار فم التجمعات الةكانيه القائمه.
ومع اةتمرار النمو الكبير الععاع الةكان فقع تو اععاع اةتراتيجيه وطنيه للتنميه الزراعية لالعواو – 5115
 5101والتم اقرتها الحكومة فقع حعثت انطالقه كبيرد للقطاع الزراعم فم مختلف المجالت هلا القطاع
حي

زاعت المةاحة المزروعه بالخمروات عن  354الف عونو ولل حةى احصاءات وزارة الزراعة

لعاو  . 5112وقع ترافق لل

مع تهور الععيع من الصناعات المةانعد لهلا القطاع مثا صناعة لوازو

البيوت الزراعية ومن هنا جاءت فكرة هلا المشروع .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهعف هلا المشروع ال تحقيق االهعاف التالية :
 -0خلق فر

اةتثمارية جيعة وتوفير فر

عما جعيعة فم المنطقة .

 -5تحةين الومع االقتصاعي لصاحى  /بصحاى المشروع .
 -4خلق بعيا للةلع ترطية العجز فم الطلى عل البيوت الزراعيه
 -3توفير طلبات الزبائن وبالتالم القعرة عل المنافةة وزياعة المبيعات.

ثالثا :منتدات الم رو
المشىىروع عبىىارد عىىن مصىىنع صىىرير إلنتىىاج البيىىوت الزراعيىىة المةىىتعملة فىىم المىىزارع المحميىىه المختلفىىه
المنتشرد فم المملكه وةىوف يقىوو المشىروع بإنتىاج هىلد اللىوازو باةىتعماا االنابيىى المععنيىة والصىاج بعىع
قصهما وتشكيلهما حةى القياةات والتصاميو المطلوبة وتجميعها بالقياةات المطلوبة ولل باةتعماا بعض
االجهزة والمععات مثا المخارط والمقصات وماكينات التطعيا األخرى المبينة فم ةياق هلا المشروع.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للبيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
مراحل التةنيع

() 1
تتلخ

عملية التصنيع بالخطوات التالية:

-ق

المواةير المععنيه حةى القياةات المطلوبه

-ق

قطع الصاج وتشكيلها حةى التصميو والقياس المطلوبه

 كبس وتثقيى وتشكيا القطع المصنعة لحاو االجزاء الخاصه وفحصها عهان االجزاء المختلفه او جلفنتها -تركيى االجزاء المختلفه مع بعمها (التجميع فم الموقع)

) (2المساحة والموقع:
يقتر اقامه هلا المشروع فم محافتة البلقاء فم المنطقة الصناعيه والحرفيه لعين الباشا ولل لالةباى
التاليه
 توفر البنيه التحتيه والخعمات االةاةيه توفر بعض الورش والمصانع التم يمكن ان تامن بعض الخعمات التصنيعيه المطلوبه -توفر االيعي العامله الفنية

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجات المشروع من األبنية ى  021و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن بناء إةمنتم بو هنجر
مععنم مةتأجر ببعا إيجار ةنوي  00111عينار .و افترض احتياج البناء لبعض التععيالت بما يتناةى
واالةتخعاو وقع قعرت بمبلغ  2111عينار.
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( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجعوا التالم المععات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقعيرية لها علما بان معتو الماكينات
والمععات واألجهزة الالزمة متوفرة فم الةوق المحلم او يمكن تصنيعها حةى المواصفات المطلوبه اما
مكبس االكةنتري والمخرطه فيمكن شرائهما مةتعمال من مةتورعي الماكنات المةتعمله
األدهزة
مق صاج طوا  0111ملو
مكبس اكةنتري قوة  31طن
طعاجة مواةير هيعروليكيه
مخرطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه قيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاس
0211ملو*021ملو
مقع كهربائم  32ملو
ماكنات لحاو اراون متخصصه
ععع واعوات انتاج وصيانه
قوالى تشكيا الصاج
ماكنة لحاو كهربائيه

ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
7500
10000
15000
7500
2500
2500
2500
12000
0211
المدمو

العدد
1
1
1
1

التكلرة /دينار
7500
10000
15000
7500

1
1
طقو
 4طقو
5

2500
2500
2500
12000
3000
62500

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل

بثا

مكتبم وخزائن لحفت الملفات والمةتنعات امافة إل

جهاز حاةوى وتلفون

وفاكس وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزات حوالم ( )3111عينار.

( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع ةيارة نقا متوةطة الحجو وبا

فان لتةيير بعماا المشروع المختلفة

حوالم ( )52111عينار.
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وتقعر كلفتها

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  00211عينار توزعت

كمايلم-:
ددول رقم ()3
التكلرة/دينار
2111
05211
3111
52111
92511

البيان
بعماا بناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وةائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 00فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
العدد
0
0
5
2
0
4
19

الوظيرة
مال المشروع
مهنعس
مالم واعاري
عاما فنم
عاما عاعى
ةائق (موزع )
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
قيمه المواع االوليه الالزمه لالنتاج تقعر بنةبه من %22ال  % 02من القيمه البيعيه لهلد الةلع  .ولرايات
هلد العراةه ةوف يتو تقعير قيمة المواع االوليه المطلوبه للمشروع بنةبه  % 01من االيراعات بي حوالم
 500111عينار ةنوي.
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( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراةالت

والمواصالت الةتقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  4111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %01من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثابتة حةى خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  20011عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
طبيعة المشروع ال تؤثر عل البيئه كونه ةيقاو بمنطقة بعيعة عن التجمعات الةكانية.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
2111
05211
3111
52111
92511
4111
20011
157411

البند
بعماا بناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قبا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

Page 9 of 10

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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