فكرة مشروع مقـترحة

مشروع زراعة البندوره الكرزية

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
 .5استثمارية اخر
 .2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .7ايدارة والعمال
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .9مةاريف 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
زراعة البندوره الكرزية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

البندوره الكرزية

تةنيف الم رو

زراعي
7

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

39111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

6111
46111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
إن التخص

واالحتراف فم دراةة وتصميو وتنفيل المشاريع الصريرة والمتوةطة والكبيرة والتم تعتمد

عل رفع بو زيادة قيمة المنت  Value Addedتممن إل حد كبير نجاحها وخصوصا الزراعية منها
كونها األكثر مخاطرة واألكثر ربحية إلا ما تو إعدادها وتنفيلها بمنهجية تعتمد عل حاجة الةوق التصديري
والمحلم آخلين بعين االعتبار جميع المتريرام و اهمها النوافل التةويقية ومحاولة الدخوا من خاللها إل
األةواق المختلفة مرورا بطرق اإلنتاج اآلمنة صحيا وبيئيا انتهاءاً بإنتاج يُلبم رابة المةتهلل فم الةوق
المحلم والخارجم.
إن المشروع المنوي إقامته هو إنشاء مزرعة نمولجية إلنتاج البندورة الكرزية ()Cherry Tomato
بمختلف بصنافها وللل عل ارض مةاحتها  01دونمام نفترض ألاراض الدراةة انها مةتأجرة علما بأنه
ةيتو إنشاء بيوم زراعية محمية ( )Multi Spanبمةاحة إجمالية تصا إل

 2دونمام وملحقاتها

وخدماتها الالزمة.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 )0تلبية حاجة الةوق المحل والتصديري من هلا المنت .
 )5اختيار التوقيم المناةى فم اإلنتاج والتةويق.
 )3اعتماد احد

الطرق فم اإلنتاج باةتخداو تقنية المكافحة المتكاملة لآلفام ( Integrated

 )Pest Managementوالتم تعط

خاا من المتبقيام
منتجا آمن صحيا وبيئيا
ٍ

الكيماوية.
 )4االهتماو بعمليام ما بعد الحصاد لممان تةويق جيد.
 )2التعاون مع جهام معتمدة محليا وعالميا الةتصدار شهادام تممن خلو المنت من آثار
المتبقيام الكيمأوية لزيادة قدرته التنافةية التصديرية.
 )6تحةين الومع اإلقتصادي لصاحى المشروع.
 )7توفير فر

عما لمهندس زراعم وعدد من العماا.
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ثالثا :منتدات الم رو
البندورة الكرزية  Cherry Tomatoتتمتع بقيمة الائية عالية واةتخدامام متنوعة وينت منها عدة
بصناف تختلف حةى اللون بو الشكا بو الملاق وجميعها مطلوبة فم األةواق نترا لقيمتها التصديرية و
المحلية.
إن إنتاج هله المادة فم األردن نترا للمزايا النةبية التم يتمتع بها والتم تمكنه من تلبية احتياجام األةواق
التصديرية والمحلية حي بن بإمكان المنت والمصدر األردنم تأمين ما يلم-:


تقديو منت منافس ( جودة طعو لون نكهة )



إمكانية تأمين منت يتناةى مع مقاييس ومواصفام األةواق التصديرية

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للبيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

المساحة والموقع:

إن بهمية الموقع اإلنتاجم واللوجةتم لألردن من المكانة بحي يمكن اةتراللها فم المنافةة.
الموقع اإلنتاجم -:اور األردن ( اخفض منطقة فم العالو ) يعنم امكانية اإلنتاج فم فصا الشتاء بكلفة
تنافةية .ويتمتع اور األردن بمزايا هامة تربة جيدة توفر المياه لام النوعية الجيدة مناخ مالئو كما
يتمح من الجدوا التالم:
ددول رقم ()1
الموقع

موعد الزراعة
4/31

بداية االنتاج
00/52

نهاية االنتاج
9/02

األاوار الوةط

2/02

05/02

01/0

األاوار الجنوبية

2/02

05/51

01/02

األاوار الشمالية
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نالحت من الجدوا الةابق ما يلم-:
 موعد الزراعة مناةى من ناحية مناخية فم األاوار فم جميع المناطق. بداية اإلنتاج مناةى للدخوا والمنافةة فم جميع األةواق. خبرة اإلنتاج طويلة ويتحكو عاما الخبرة واإلتقان.ويجى ان نلكر هنا مزايا كا منطقة-:
 األاوار الشمالية :التربة انية المياه جيدة ( قناة الملل عبد هللا ) الطقس معتدا األاوار الوةط  :التربة اقا جوده ولكنها مناةبة للبندورة المياه مناةبة ( ةد المللطالا ) الطقس دافئ
 األاوار الجنوبية :التربة مناةبة جدا للبندورة المياه مقبولة ( معتمها آبار ) الطقسدافئ إل حار

()6البناء وتعديالت البناء:
قىىد تنحصىىر اعمىىاا البنىىاء فىىم وجىىود مكتىىى ومةىىتودع لألدويىىة والمبيىىدام والتىىم تقىىدر تكلفتهىىا
بحوالم  5211دينار.
( )3اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األةاةىية مىع التركيىى والتشىريا بحىوالم  0011دينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجدوا بدناه-:
ددول رقم ()6
األدهزة
ماتور مخ للمياه ( ديزا )

تكلرة الوحدة/دينار
211

العدد
0

التكلرة /دينار
211

ماتور للرش

321

0

321

وحدة فلترة للمياه

011

0

011

وحدة تةميد

21

0

21

بدوام زراعية مختلفة

011

0

011
1111

المدمو
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( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقدر احتياجام المشروع من األثا بمبلغ  211دينار يمثا مكتى لإلدارة وللموتفين وتجهيزام مكتبية
وكراةم وخزائن وكنبايام وخالفه

()5استثمارية اخر :
ةيحتاج المشروع لعشرة بيوم بالةتيكية والتم تقدر بمةاحة  2دونمام وبتكلفة للوحدة الواحدة بقيمة
 7111دينار بي بإجمالم  32111دينار.

( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  39011دينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا بناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
اةتثمارية اخرى
المدمو

التكلرة/دينار
5211
0011
211
32111
39111

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )7العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 7فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد
0
0
2
7

الوظيرة
مالل المشروع
مهندس زراعم
عاما فنم
المدمو
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( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
قد تنحصر المواد االولية الثانوية المةتخدمة فم تكاليف بةيطة جداً مع مصاريف المشروع لللل ةيتو اةتبعادها
من التكاليف وال تشكا عىء عل المشروع.

( )9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل

المراةالم والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقدر بحوالم  0111دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة بإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %2من إجمالم تكاليف الموجودام الثابتة
حةى خبرة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشابهة بي ما يعادا  5111دينارتقريبا ً.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صديق للبيئة وبالتالم ال يوجد آثار بيئية ةلبية للمشروع.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
5211
0011
211
32111
39111
0111
5111
46111

البند
بعماا بناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
اةتثمارية اخرى
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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