فكرة مشروع مقـترحة

إنتاج الفلفل الحلو الملون

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 لفكرة الم رو
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة الم رو
 .1مراحل االنتاج
 .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 لفكرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
إنتاج الفلفل الحلو الملون

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

الفلفل الحلو الملون

تةنيف الم رو

زراعي
( 8منها  7فرص دائمة)

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لفكرة الم رو
التكلفة بالدينار األردني

البيان

31111

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

7751
39651
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أوالً  :مقدمة
تعتمع المشاريع الرياعية عل التخص

واةتخعاو التكنولوجيا فم اإلنتاج تاإلمافة إل فهو متطلتام الةوق

العاخلم والخارجم ومحاولة تأمين المنت المناةى واالعتماع عل العخوا ال الةوق فم الوقم المناةى
تهعف تحقيق الرتح .وتالنةتة للمشاريع الزراعية يعتمع تحقيق الرتح عل االةترالا األمثا لتروف األرعن
المناخية والععو التةويقم وتوفر الخترام الفنية الزراعية .ويهعف المشروع إل إقامة مزرعة النتاج الفلفا
الحلو الملون ويتكون من  3عونمام من التيوم التالةتيكية متعععة األقواس  Multi- Spanمرطاة
تالتالةتيل ومحمية تنوع خا

من الشاش لممان توفير التروف الجوية  /المناخية المناةتة.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تلتية حاجة الةوق المحلم والخارجم.
 طرح المنت فم الوقم المناةى.
 التميز فم اإلنتاج تاختيار الصنف الجيع واالعتماع عل تقنيام حعيثة بهمها المكافحىة المتكاملىة لافىام
( )Integrated Pest Managementوكللل طريقة التعتئة المناةتة.
 إيصاا منت صحم ونتيف (خالم من المتتقيام الكيماوية) ال المةتهلل المحلم والخارجم.
 توفير ععع من فر

العما.

 تحسين الومع االقتصاعي لصاحى المشروع.

ثالثا :منتدا ت الم رو
إنتاج الفلفا الملون كمحصوا بةاةم تاإلمافة إل الفاصوليا بو التازيالء بو بي محصوا فترة إنتاجه ال
تزيع عن  52يوو والهعف من للل اةتخعاو العورة الزراعية لألرض تهعف تجعيع حيويتها إمافة إل
اةترالا األرض عل معار العاو لتحقيق مرعوع بفما.
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رابعا :النواحي القانونية لفكرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل االنتاج

تتعا العملية االنتاجية تعع تدهيز األرض ( حراثة ،رفع مةا

 ،وضع البالستيك األرضي ،ربص التربة ،زراعة

اال تال) باالضافة الى اعمال تمديدات الري حيث سيتم إنتاج الفلفا الملون كمحصوا بةاةم تاإلمافة إل
الفاصوليا بو التازيالء بو بي محصوا فترة إنتاجه ال تزيع عن  52يوو والهعف من للل اةتخعاو العورة
الزراعية لألرض تهعف تجعيع حيويتها إمافة إل اةترالا األرض عل معار العاو لتحقيق مرعوع بفما.

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع تمنطقة تتميز تتروف تيئية مناةىتة لهىلا النىوع مىن المحاصىيا الزراعيىة مثىا المنىا
المعتعا وتوفر المياد المناةتة كما ونوعا تاالمافة ال الموقع القريى من الخعمام مثا منطقىة التقعىة حيى
يحتاج المشروع ال ارض زراعية تمةاحة ثالثة عونمام ويمكن زياعتها مةتقتال.

( )3البناء وتعديالت البناء:
ةيتو إقامىة األتنيىة الالزمىة وهىم فىم الرالىى إةىمنتية تةىيطة  /حعيعيىة وليةىم متخصصىة كمىا بن المةىاحة
الالزمة محعوعة نةتيا تاالمافة ال التيوم التالةتيكية وتيان كلفتها التقعيرية كما فم الجعوا بعناد:
البند
ارفة وملحقاتها للعماا
مشرا للتوميى والتعتئة
تيوم تالةتيكية ععع 6

ددول رقم ()1
تكلفة المتر المربع/دينار
المساحة /متر مربع
011
52
011
01
5
0111
المدمو

إدمالي التكلفة/دينار
5211
0111
05111
17511

( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةية مع التركيىى والتشىريا تحىوالم  5,111عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
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األدهزة
ماتور مخ مياد(عيزا)
شتكة ري
ماتور رش
وحىىىىعة فلتىىىىرد للميىىىىاد(فلتىىىىر
رما+فلتر شتل)
وحعة تةميع
ميزان
اعوام وععع زراعية

ددول رقم ()6
تكلفة الوحدة/دينار
011
211
611
011
511
المدمو

العدد
0
0
0

التكلفة /دينار
011
0211
211
611

0
0
-

011
511
011
4111

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  0,211عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين واثا لررفة
العماا وكراةم وخزائن وكنتايام وخالفه

( )2وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايام التةويق وتوريع المواع األولية إل تل بى تتكلفة قعرم تحوالم  0,111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  00,111عينار توزعم

كمايلم-:
البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

ددول رقم ()3
التكلفة/دينار
00211
5111
0211
0111
31111
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 8فر

عائمة موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم

عما منها  0فر

-:
ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
0
8

الوظيفة
مالل المشروع
مهنعس اير مقيو
عاما زراعم
عامالم
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هم االشتاا والعالجام واالةمعة تاإلمافة إل بكياس التعتئة والترليف الالزمة
لتعتئة الحتيتام وجميعها متوفرة تالةوق المحلم.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  211عينار.

( )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  0,021عينار

سادسا :اآلثار البيئية لفكرة الم رو المقترحة
المشروع زراعم يهعف ال االةترالا االمثا للموارع التيئية وةيتو التخل

من مخلفام المشروع مثا

االكياس والعتوام الفاراة وايرها تحاويام مخصصة لللل وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لفكرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
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ددول رقم ()5
التكلفة/دينار
00211
5111
0211
0111
31111
211
0021
39651

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
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 تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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