فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج قنار البصل

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 االنتاج
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائل 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
انتاج قنار البةل

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

قنار البةل

تةنيف الم رو

زراعي
( 2منها  3دائمة)

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

68851

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

211

رأس المال العامل

5771
35661

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة
تعتبىىر االرعن مىىن البلىىعان المتقعمىىة جىىعا فىىم المجىىاالم الزراعيىىة المختلفىىة وعلى وجىىه الخصىىو

اةىىتخعاو

التقنيام الزراعية المتطورة من تقنيام الري البلور المهجنة والمحةنة بيوم البالةىتيل وبىراما التةىميع
ومكافحة اآلفام الزراعية وايرها بشكل واةع فم زراعة الخمروام بالطرق المكثفة .وكان لهلد التقنيام
األثر الكبير فم رفع االنتاجية ومماعفتها فم وحعة المةاحة إال بنه راو هىلا التطىور فىم المعرفىة والخبىرة
العالية يبق األرعن اير قىاعر على إنتىاج البىلور التىم يحتاجهىا فىم الزراعىة بشىكل كىاف ومىا زال األرعن
يعتمع عل توفير قنار البصل الالزمة للزراعة باإلمافة ال بلور الخمروام األخرى وتقاوي البطاطا عن
طريق االةتيراع وال يتو إنتاجها محليا ً إال بشكل محعوع جعاً لبعض بألصناف راو توفر التىروف المناخيىة
المالئمة لإلنتاج فم األرعن والقاععة العريمة من المعرفة للعاملين فم مجال إنتاج الخمىار مىن المهنعةىين
والفنيين .يتركز النشاط الزراعم النباتم فم واعي األرعن نتراً لوجوع مصىاعر ميىاد للىري بشىكل عائىو وفىم
المرتفعام والةهول بالنةبة للمناطق البعلية باإلمافة ال المناطق الشرقية من المملكة التم تعتمع عل ميىاد
اآلبار الجوفية فم الري إل يزرع فم األرعن حوالم ( )5222.2بلىف عونىو بالمحاصىيل الحقليىة والخمىار
واألشجار المثمرة المختلفة منها ( )6.2.2بلف عونو مروية وبنةبة  %7.وهم مةاحة محصولية (لكىون
المةىىاحة قىىعر تىىزرع بكثىىر مىىن مىىرة) و  02.6بلىىف عونىىو تىىزرع بالمحاصىىيل البعليىىة وبنةىىبة  %27مىىن
األرامم الزراعية فم المملكة .كما بلرم المةاحة المزروعة فم المملكة بالخمروام  562بلف عونو.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
تميق الفجىوة الكبيىرة مىا بىين الكميىام المنتجىة محليىا والمةىتورعة لةىع احتياجىام المىزارعين ورفىع نةىبة
االكتفاء اللاتم من هلد الماعة.
ويهعف المشروع إل :
 إنتاج قنار البصل لترطية حاجة الةوق المحلم.
 تحقيق عائع جيع ألصحاى المشروع.
 خلىىق فىىر

عمىىل للععيىىع مىىن الةىىكان وتحةىىين المةىىتوى االقتصىىاعي واالجتمىىاعم للعىىاملين فىىم

المشروع.
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ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع المقتر بزراعة بلور البصل من األصناف المراوبة لعى المزارعين والمةتهلكين إلنتاج
قنار البصل تمهيعا لبيعها للمزارعين إلنتاج البصل الناشف او االخمر اللي يباع للمةتهلل.

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

هكلا مشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل االنتاج

ومن بصناف البصل التم يمكن اةتخعامها لهلد الراية البصىل األحمىر األمريكىم ريىع كريىول والىلي يىزرع
فم شهر بيلىول والصىنف تكةىاس جرانىو والصىنف الهولنىعي بىاكو والىلي يمكىن زراعتىه فىم شىهر شىباط
باإلمافة إل البصل االبيض لو الطعو الحلو واللي يتميز بربةه الكبير.

) (2المساحة والموقع:
تزرع محاصيل البصل فم المناطق المروية وتجوع جميع بنواعها فم األرامم الخفيفة الرمليىة .ويقتىر
بن يكون الموقع فم منطقة الجنوى بو األاوار لوجوع البيئة المناةبة من حي توفر الحرارة والمياد والتربة
المناةىىبة كمىىا يمكىىن بن يىىزرع فىىم المنىىاطق الصىىحراوية إلا مىىا تىىوفرم ميىىاد الىىري والتربىىة الخفيفىىة الرمليىىة
وبفمل مواعيع الزراعىة فىم األاىوار مىن شىهر ايلىول الى تشىرين االول وفىم المنىاطق الشىفا اوريىة مىن
تشرين االول -كانون اول بما بالنةبة للمرتفعام والباعية فانةى موعع مبكر من تموز-ايلىول مىن كىل عىاو.
ومن المتوقع ان تبلغ المةاحة المتوقعة ألاراض المشروع حوالم  011عونو.

( )3البناء وتعديالت البناء:
يحتىىاج المشىىروع ال ى بعىىض االبنيىىة الالزمىىة وهىىم فىىم الرالىىى إةىىمنتية بةىىيطة وليةىىم متخصصىىة كمىىا بن
المةاحة الالزمة محعوعة نةبيا ويمكن إيجازها وبيان كلفتها التقعيرية كما فم الجعول بعناد:
ددول رقم ()1
البند
ارفة وملحقاتها للعمال

المساحة /متر مربع
21

تكلرة المتر المربع/دينار
011
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إدمالي التكلرة/دينار
2111

5111

المدمو

( )4اآلالت والمعدات:
يحتاج المشروع ال بعض االجهزة والمععام موزعة كما هو مبين بالجعول بعناد:
ددول رقم ()2
األدهزة
نتاو ري بالرلال محوري*

تكلرة الوحدة/دينار
05211

العدد
-

التكلرة /دينار
05211

0111

0

0111

تنل مياد ةعة  71و( 7احتياط) وععع وبعوام

13511

المدمو
* ان النظام المشكور يري واحتيادات كامل مساحة الم رو البالغة  111دونم.

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع ال التجهيزام الخاصة بررفة العمال والمقعرة بحوالم  721عينار.

( )2وسائ النقل
يحتاج المشروع إل ةيارة لنقل مةتلزمام اإلنتاج وبيع المحصول وتلبية احتياجام المزرعة المختلفة
وتقعر قيمة الةيارة بحوالم  01111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  58821عينار توزعم كما
يلم:
ددول رقم ()3
البند
بعمال بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط النقل
المدمو

التكلرة/دينار
2111
07211
721
01111
68851
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
يحتاج المشروع (  ) 2فر

عمل منها فر

عمل مؤقتة كإشراف هنعةم والعمالة المؤقتة موزعة من

حي الوتيفة والععع عل النحو التالم:
ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
2
0
2

الوظيرة
مالل المشروع
مهنعس زراعم مشرف (مؤقم)
عامل مزرعة (عائو)
عامالم (مؤقم)
موتف تةويق
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يحتاج المشروع ال المواع االولية ومةتلزمام الخعمة تتمثل بالبلور واألةمعة الكيماوية والعموية باإلمافة
ال المياد والمةتلزمام االخرى والتم تقعر للةنة التشريلية االول بحوالم  6111عينار حي

انها تعتمع عل

توفر المياد عاخل المزرعة كبئر ارتوازي او شرائها من االبار القريبة للمزرعة.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يحتاج المشروع ال مصاريف التأةيس وما قبل التشريل من رةوو التةجيل والترخي

ألول مرة باإلمافة إل

المراةالم والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبل المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
المال التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %51من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثابتة حةى خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعل  2..1عينار.
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سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع اية اثار بيئيه للمشروع كون المشروع المقتر ةيقاو فم منطقه زراعيه.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعول التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس المال العامل:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
2111
07211
721
01111
68851
211
2..1
35661

البند
بعمال بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائل النقل
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قبل التشريل
ربس المال التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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