فكرة مشروع مقـترحة

مشروع زراعة افوكادو

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
 .1المساحة والموقع
 .6البناء وتعديالت البناء
 .3اآلالت والمعدات
 .4األثاث والتدهيزات
 .5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .2ايدارة والعمال
 .7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .9رأس 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
زراعة االفوكادو

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ثمار االفوكادو

تةنيف الم رو

زراعي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

8188

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

68888

رأس المال العامل

8943
37843

المدمو الكلي لحدم االستثمار

أوالً :مقدمة
تتميز شجرة االفوكادو عادة تكتر حجمها تحم التروف المناخية المناةتة لها وطراوة خشتها وتعطم
إنتاجا ازيرا من الثمار الرنية تالزيوم تصا فم الثمار النامجة من  %52-01وللا تةمم تالثمار الزتدية
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بو الفاكهة الزتدية ويعتقد بن موطنها األصلم المكةيل وبمريكا الوةط

ولقد اختتر عددا كتيرا من

بصناف االفوكادو تحثا عن بصوا تكون مقاومة لألمراض ولقد تو التوصا إل ثال

ةالالم بصتحم

مشهورة عل المةتوى العالمم وهم الةاللة المكةيكية والتم تتميز تقدرتها عل تحما درجام الحرارة
المنخفمة ومنها بصناف تتحما درجام حرارة تقا عن  8.1درجة مئوية تحم الصفر والةاللة
الجواتيمالية تمتاز بيما تنموها الجيد فم تروف مناخية تاردة وتتحما حدو

الصقيع فم تعض الةنوام

ولكنها تموم إلا انخفمم درجام الحرارة عن  2.0درجة مئوية تحم الصفر بما ةاللة الهند الررتية
فتتمرر إلا تعرمم لدرجام حرارة منخفمة فهم متأقلمة مع المناخ االةتوائم.

ثانيا :مبررات وأاداف فكرة الم رو
تعتتر ثمار االفوكادو حةى الدراةام العلمية المنشورة من الثمار الرنية تالقيو الرلائية العالية فمال عن بن
الكثير يميا إل ملاقها المميز عن ايرد من ثمار الفاكهة وطريقة بكا هلد الثمرة مما يتيح لها ةوقا اوةع
كما ان لندرة زراعتها فم الشرق األوةط وارتفاع ثمنها دورا كتيرا فم كونها فرصة جيدة لالةتثمار.
تتلخ

بهداف المشروع تما يلم:
 زراعة بشجار االفوكادو وإنتاج ثمار جيدة النوعية .
 تحقيق عائد جيد لصاحى المشروع.
 خلق فر

عما لعدد من الةكان وتحةين المةتوى االقتصادي واالجتماعم للعاملين فم

المشروع.
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ثالثا :منتدات الم رو
يقوو المشروع عل اةاس تهيئة التروف المالئمة لزراعة بشجار االفاكادو ثو قطف الثمار تهدف تيعها فم
الةوق المحلم

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للتيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

المساحة والموقع

تعتتر منطقة وادي الريان /األاوار الشمالية من المناطق المناةتة لزراعة االفوكادو شىريطة اختيىار الموقىع
المناةى من حي الترتة الجيدة الصىرف وةىرعة الريىا فىم الموقىع واختيىار الصىنف المتىأقلو مىع تىروف
المنطقة وخاصة األصناف التم تتحما مقاومة الصقيع ومن األصناف التىم تىو تجرتتهىا فىم األردن صىنفم
هاس و فيورتم .وقد ةتق من قتا المزارعين تجريى بصىناف ايىر معروفىة ولىو يىتو اختيىار الموقىع تعنايىة
بيما مما بدى إل فشا محاوالتهو .ومن العواما التم تةاعد عل إنجا المشروع توفر ميىاد الىري تأةىعار
رخيصة وتحتاج بشجار االفوكادو لكم تنمو وتثمر تشكا جيد إل درجام حرارة مرتفعة وجو رطىى (-1
 01درجة مئوية) وال تقاوو شجرة االفوكادو ملوحة الترتة وانةىى موعىد لزراعتهىا فىم شىتاط و ملار مىن
كا عاو.
()5

البناء وتعديالت البناء:
يمكن اقامة المشروع عل قطعة ارض تمةاحة  01دونو مةتاجرة فم منطقة األاوار شريطة بن
تكون منتفعة من مياد الري التم توزعها ةلطة وادي األردن عل المزارعين.
بما تالنةتة للةكن فان عماا المزرعة تحاجة إل ةكن ريفم يتكون من ارفة ومطتخ وحماو
وصالة صريرة تمةاحة إجمالية حوالم  01متر مرتع كما هو متين فم الجدوا التالم:

Page 6 of 10

جدوا رقو ()0
البند

المساحة (م)6

تكلرة/د

التكلرة/دينار

01

021

0211

ةكن عماا

4588

المدمو

( )3اآلالت والمعدات
يمكن توفير العدد واألدوام التم يحتاجها المشروع من الةوق المحلم كما هم مومحة فم الجدوا التالم:
جدوا رقو ()5
العدد

السعر/دينار

ايدمالي /دينار

البيان

 01دونو

21

0211

ممخة وةمادة

-

211

211

خزان مياد وبناتيى توصيا

-

0111

0111

معدام بخرى

-

-

011

شتكة ري تالتنقيط *

3388

المدمو

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات
يحتاج المشروع إل بثا ومةتلزمام تةيطة للعاما الدائو تحدود  011دينار.

( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  1011دينار توزعم كما يلم:
جدوا رقو ()0
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التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

البند
التناء

0211

%2

العدد واألدوام

0011

%01

بثا

011

%02

8188

المدمو

( )2العمالة
ةيوفر المشروع (  ) 0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم:
جدوا رقو ()0
العدد

الوظيرة
مالك الم رو

0

عامل فني

0

عامل (مؤقت لمدة هر)

0
3

المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يتو حراثة األرض ةنويا تين األشجار للتخل

من األعشىاى وللمحافتىة على الرطوتىة كمىا ال تىد مىن

إمىىافة بةىىمدة كيماويىىة (داى ةىىلفام األمونيىىوو ةىىلفام التوتاةىىيوو) لىىألرض ةىىنويا للمحافتىىة عل ى
خصوتة الترتة تمعدا  81 01 52كرو /دونو عل التوالم وتمىاف للترتىة على ثىال دفعىام خىالا
موةو النمو تتدب من شهر شتاط وبيار حت شهر تموز وتتلغ بةعار األةمدة  011 051 021دينار
عل التوالم بي بن كا دونو يحتاج إل  58.02دينار ةماد كيماوي ةنويا.
كما يحتاج المشروع إل عمليام الحراثة الةنوية للتخل

من األعشاى وإمافة األةمدة الكيماوية كا

عاو تاإلمافة إل إمافة األةمدة العمىوية كىا خمىس ةىنوام كمىا ال تىد مىن الىري التكميلىم لألشىجار
Page 8 of 10

حي

يتطلى الدونو الواحد ما مقدارد 101و /0الةنة من مياد الري وتما بن المشروع المقتىر يقىع فىم

وادي الريىىان /األاىىوار الشىىمالية فىىأن جميىىع الوحىىدام الزراعيىىة مؤمنىىة تميىىاد الىىري الالزمىىة للوحىىدة
الزراعية وتأةعار زهيدة تحدود  1.12دينار /و 0من ةلطة وادي األردن.
جدوا رقو ()2
الكمية

السعر

ايدمالي

البيان

أو الوحدة

دينار

دينار

حراثة ارض ةنويا

 01دونو

0

01

بةمدة كيماوية

 01دونو

58.02

102

 50011و0

1.12د/و0

0.021

-

-

211

ري تمعدا 01و/0شجرة /ةنة.
متيدام زراعية

6832

المدمو
ةعر متر المياد يتاع للمزارعين من ةلطة وادي األردن  1.12دينار /و.0

( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تحتاج شجرة االفوكادو إل برتع ةنوام من تاريخ زراعتها حت تتدب تاإلنتاج ولرايام هلد الدراةة
اعتترم كافة النفقام التشريلية للمشروع من الةنة األول للزراعة حت نهاية الةنة الثالثة ومصاريف
التأةيس العادية وجميعها عتارة عن مصاريف تأةيس متوقع إنفاقها عل المشروع ما قتا اإلنتاج التجاري
حي يتوقع ان تتلغ حوالم  51111دينار.

( )9رأس المال العامل:
نترا لكون الفكرة قيد االقترا وتعد اعتمادها من قتا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة تإعداد دراةة جدوى
اقتصادية مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض
بن ربس الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %05من إجمالم تكاليف
الموجودام الثاتتة حةى خترة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشاتهة بي ما يعادا  1000دينار.
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سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صديق للتيئة حي يقوو تتدوير المخلفام التالةتيكية عن طريق تحتيتها وإعادة تيعها لمصانع
التالةتيل وتالتالم ال يوجد مثار تيئية ةلتية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إعداد جدوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
جدوا رقو ()2
التكلرة/دينار

البند
التناء

0211

العدد واألدوام

0011

بثا

011

مدمو األةول الثابتة

8188

مصاريف التأةيس

51111

ربةماا عاما

1000

المدمو

37843

ثامنا :وسائل التمويل
كون الوثيقة قيد التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال تعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية.
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