فكرة مشروع مقـترحة

مشروع زراعة الموز المحسن

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 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
اآلثار البيئية لركرة الم رو
التكاليف ايدمالية للم رو
وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
زراعة الموز المحسن

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

الموز

تةنيف الم رو

زراعي
4

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

115865

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

11581
117415

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يتميز واعي األرعن فم إنتاج معتو المحاصيا الخمرية والشجرية ولكن بهو ما يميز بشجار الموز هو
نجا زراعتها فم منطقة واعي األرعن عون ايرها من مناطق المملكة نترا لما يمتاز ته الواعي من جو
عافئ فم الشتاء إل بن نتاتام الموز حساسة للترع والصقيع ومنطقة األاوار محمية من تيارام الهواء
التارعة ومن المعروف بن نتاتام الموز من األشجار المثمرة اير المعمرة التم تحتاج إل تجعيع نتاتام
األو سنويا عن طريق خلفام النتام القعيو وإكثارها من جعيع فم نفس الحقا وتمتاز بشجار الموز تالنمو
الخمري الكثيف وكتر حجو األوراق المتالصقة مع تعمها التعض إل تستخعو األوراق فم التزين فم
تعض التلعان وتستخرج األلياف من نتام الموز لصنع الحتاا وللموز ساقا كالتة إل ال يوجع له ساق
خشتية وتحتاج األصناف المحسنة العالية االرتفاع التم يصا ارتفاعها من  6 -3بمتار عنعما تحما بستاطها
الكتيرة الحجو إل مسانع خشتية كما بن جلور الموز تشرا حيزا كتيرا فم الترتة وعاعة ما يثمر النتام فم
السنة األول من زراعته ولمرة واحعة ثو تموم الشجرة بالو تعع للل والتم تكون قع تركم ورائها ععة
خلفام التم تكتر وتعيع عورة حياتها من جعيع.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 زراعة بشجار الموز المحسن وانتاج ثمار جيعة النوعية .
 خلق فر

عما

لععع من السكان وتحسين المستوى االقتصاعي واالجتماعم للعاملين فم

المشروع.
 تحقيق عائع جيع لصاحى المشروع.
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ثالثا :منتدات الم رو
يعتتر المشروع من المشاريع الزراعية العاملة فم مجاا اإلنتاج النتاتم النتاج ثمار الموز المحسن من
صنف التاز لام النوعية الجيعة كتيرة الحجو ولام ملاق ونكهة عطرة والتم ترطم الجزء األكتر من
الطلى المحلم.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

الزراعة:

تتعب شجرة الموز المحسن تاإلثمار واإلنتاج اعتتارا من السنة األول

للمشروع وتستمر تنفس الطاقة

اإلنتاجية طيلة عمر المشروع إلا ما تو االعتناء تالنتام من ري وبسمعة ومكافحة آفام وايرد عل بن يتو
تجعيع النتاتام تالكاما كا  6-2سنوام مرة واحعة.

( )6المساحة والموقع:
تعتتر منطقة واعي األرعن من المناطق المناستة لزراعة الموز المحسن تاستثناء المناطق المعرمة إل
الريا الشعيعة بو تيارام الهواء التارعة بو لام األرامم شعيعة الملوحة بو التم يوجع فم ترتتها حجارة
ومن العواما التم تساعع عل إنجا المشروع توفر مياد الري العلتة وتأسعار رخيصة وتحتاج بشجار
الموز المحسن لكم تنمو وتثمر تشكا جيع إل عرجام حرارة مرتفعة وال كميام مياد علتة تتراو من
0.611-0.411و /3العونو /السنة فهو من النتاتام الشرهة للماء وال تقاوو شجرة الموز المحسن ملوحة
الترتة وانسى موعع لزراعتها من منتصف شهر شتاط إل نهاية شهر آلار من كا عاو.
يمكن شراء  31عونو فم منطقة األاوار تسعر  0111عينار /عونو بي حوالم  31111عينار شريطة بن
تكون الوحعة الزراعية منتفعة من مياد الري التم توزعها سلطة واعي األرعن عل المزارعين علما تأنه
سيتو استرالا  02عونو للزراعة لتتناسى المساحة المزروعة مع حصة المياد المخصصة للوحعة الزراعية
فم األاوار وحي بن معتو برام األاوار توجع فيها نستة عالية من الملوحة يتوخ اختيار األرض
لام الترتة األقا ملوحة واسا الترتة من األمال قتا زراعتها إن لزو للل.
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( )3البناء وتعديالت البناء:
المشروع تحاجة إل تناء ريفم تسيط لخعمة العاما المقيو وإلعارة المشروع والعاملين تشكا عاو يتكون من
ارفة ومطتخ وحماو وصالة صريرة تمساحة إجمالية حوالم  31متر مرتع كما فم الجعوا بعناد:
جعوا رقو ()0
البند
صالة إنتاج و إعارة

المساحة /متر مربع
31
المدمو

تكلرة المتر المربع/دينار
41

إدمالي التكلرة/دينار
0511
1611

( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األساسية مع التركيى والتشريا تحوالم  26111عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
جعوا رقو ()5
األدهزة
وحعة تحلية مياد

تكلرة الوحدة/دينار
21111

العدد
0

التكلرة /دينار
21111

شتكة ري تالتنقيط

051

 02عونو

0011

ممخة وسماعة

211

-

211

تركة مياد وبناتيى توصيا

0.111

-

0111

ععائو مععنية وشتكة بسالل
لتععيو الشجر
مععام بخرى

021

تقعير 02/عونو

5521

-

421
52111

المدمو
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يحتاج المشروع إل زراعة اراس الموز المحسن المستورعة بو المنتجة محليا لزراعة  02عونما تمععا
 311شتلة /عونو ويمكن شراؤها من السوق المحلم تسعر  0عينار /للشتلة من مشاتا إكثار الموز تواسطة
زراعة األنسجة تحي

يتو زراعتها عل مسافة 0..2 x 0..2و كما يحتاج الموقع إل تحمير األرض

من حراثة وحفر الجور قتا الزراعة .ويتين الجعوا التالم احتياجام المشروع من األشتاا والحراثة وحفر
الجور والزراعة حي ستعاما كلفة هلد التنوع كأصوا ثاتتة كما هو مبين بالجدول أدناه-:
جعوا رقو ()3
األدهزة

تكلرة الوحدة/دينار

العدد

التكلرة /دينار

6

 4511تلة

9111

راء ا تال (311
تلة/دونم).
حراثة األرض
تحضير األرض وحرر الدور

5

 15دونم

75

1.5

 4511حررة

6651

وزراعتها 311 /حررة للدونم

11365

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  311عينار يمثا اثا تسيط للعمالة .

( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع لرايام التسويق وتوريع المواع األولية إل تل بى تتكلفة قعرم تحوالم  .111عينار.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  012,052عينار توزعم

كمايلم-:
جعوا رقو ()4
البند
االرض
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط النقا
اراس واشتاا
المدمو

نسبة االستهالك
%1
%2
%01
%02
%02
%52

التكلرة/دينار
31111
0511
26111
311
.111
00352
115865

( )8العمالة:
عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

سيوفر المشروع (  ) 4فر
جعوا رقو ()2

العدد
0
3
4

الوظيرة
مالل المشروع
عاما(مزارع)
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة :
يتو عزق األشجار للتخل

من األعشاى وللمحافتة عل الرطوتة كما ال تع من إمافة بسمعة كيماوية إل

تستان الموز إل تعتتر بشجار الموز شرهه لألسمعة كحتها للماء وهم من بكثر األشجار احتياجا للعناصر
الرلائية للا يعتتر الموز من النتاتام المجهعة للترتة ويحتاج الموز إل األسمعة الكيماوية للمحافتة عل
خصوتة الترتة وتنائها حت تستمر فم العطاء كما ونوعا عل النحو التالم:
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011او سوتر فوسفام ثالثم  511 +او سلفام التوتاسيوو تخلط مع تراى الحفرة /شتلة.
إمافة 611او سلفام امونيال /شجرة  /السنة عل عفعام تمععا 011او لكا عفعة اعتتار من شهر
حزيران ولراية تشرين االوا بي تمععا جرعة من األسمعة /بستوعين.
تماف عفعة ثانية من سلفام التوتاسيوو تمععا 511او /شجرة عنع عقع الثمار.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قتا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل المراسالم

والمواصالم الستقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  511عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة تإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض تو احتساى
راس الماا العاما عل افتراض  %01من اجمالم االصوا الثاتتة وتما يعاعا  01201عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة حي ال يوجع آثار تيئية سلتية للمشروع
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
جعوا رقو ()6
التكلرة/دينار
0511
31111
26111
311
.111
00352
115865
0111
01201
117415

البند
بعماا تناء
االرض
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
اراس واشتاا
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 عراسة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية.
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