فكرة مشروع مقـترحة

زراعة الثوم

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
 .2البناء وتعديالت البناء
 .3اآلالت والمعدات
 .4األثاث والتدهيزات
 .5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .6ايدارة 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
فكرة الم رو المقترحة

زراعة الثوم

منتدات الم رو

انتاج الثوم

تةنيف الم رو

زراعي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

01211

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

011

رأس المال العامل

0941
06041

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يتمثا المشروع فم زراعة ما مةاحته ( )01عونم تالثوم تروى من مياد مشاريع ةلطة واعي األرعن فم
األاوار بو من مياد اآلتار االرتوازية األخرى وتاةتخعام نتام الري تالتنقيط عل مصاطى مرطاة تالملش
األةوع .وتكون الزراعة مكشوفة مع وجوع تركة تراتية وةكن عماا  .ويةتنع المشروع عل متعب اةتخعام
بحع

بةاليى اإلنتاج وبفما المةتلزمام مع افتراض حةن االختيار للترتة والمنطقة وخعمام ما تعع

الحصاع والتخزين المناةى لحين التيع .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهعف المشروع إل إنتاج روؤس الثوم المجففة من بصناف معروفة ومناةتة للمةتورع وكلل

خفض

فاتورة االةتيراع من هلا المحصوا واالكتفاء لاتيا ً منه خاصة وبن هنال قاتلية عالية لخزنه عون التلف .
إمافة إل خلق ععع من فر

العما وتحةين بحواا صاحى المشروع وخلق فرصة اةتثمارية جعيعة.

ثالثا :منتدات الم رو
ةوف يعما المشروع عل انتاج الثوم ممن اصىناف معينىة والمطلوتىة فىم الةىوق المحلىم والخىارجم مىن
خالا اةترالا ععع من المواقع الزراعية فم المحافتام مع مرورة توفر مصعر المياد.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع زراعية تعزز من االمكانام

الزراعية عل مةتوى العولة.
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
)(1المساحة والموقع:
كما ةتق وبشير إل بن الموقع العام للمشروع يجى بن يممن توفر التروف المناةتة ةواء من المناخ بو
الترتة بو المياد الكافية تالمواصفام المطلوتة  .وألاراض هلد العراةة فقع افترض ان المشروع ةيقام فم
منطقة األاوار.

( )2البناء وتعديالت البناء:
من المتوقع بن تتلغ مةاحة برض المشروع ( )30عونما ً مةتأجرة فم منطقة األاوار تمععا بجرة ةنوية
( )011عينار للعونم الواحع

وةيقام عليها تناء مؤقم تمةاحة (40م )5من اإلةمنم منها (20م)5

للخعمام و (20م )5بخرى كمةتوعع ومخازن مؤقتة لحفت اإلنتاج تمهيعاً لنقله إل األةواق بو المخازن
المكيفة والمععد لهلا الررض هلا تاإلمافة إل بن المشروع يتطلى إقامة تركة تراتية مرطاد تالتالةتي
ةعة ( )150-100م 0من المياد .هلا وتقعر كلفة األتنية المطلوى تمتلغ  5000عينار والتركة التراتية
تمتلغ  211عينار.

( )3اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةىية مىع التركيىى والتشىريا تحىوالم  0011عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()0
األدهزة

تكلرة الوحدة/دينار
01

العدد
01

التكلرة /دينار
5011

مضخة وسمادة

0211

0

0211

عدد وأدوات مختلرة

511

---

511

ماتور رش مبيدات

211

0

211

بكة ري بالتنقي

9211

المدمو
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( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  211عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتتية

وكراةم وخزائن وكنتايام وخالفه .
( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعم تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  01,011عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()6
البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
تركة مياد
المدمو

التكلرة/دينار
2111
0011
211
211
01211

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%2

( )6العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()3
العدد
0
5
--3

الوظيرة
مال المشروع
عماا عائمين
عمالة مؤقتة
المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكون المواع االولية من االةمعة العموية واالةمعة النيتروجينية والفوةفاتية والعناصر المركتة امافة ال
المتيعام والمياد والعتوام والملش االةوع.
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)(8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوم التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  211عينار.

( )9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوم مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتم 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  0040عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة كونه زراعم ويعما عل تعزيز القطاع الزراعم المحلم.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()9
التكلرة/دينار
2111
0011
211
211
01211
211
0040
06041

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
تركة تراتية
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 يتم تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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