فكرة مشروع مقـترحة

مشروع إنتاج أشتال خضار

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
 .1وةف الم رو
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .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

Page 3 of 10

ملخص الم رو
إنتاج أ تال خضار

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ا تال خضار

تةنيف الم رو

زراعي
 ( 13منها  7دائمة)

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

97999

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1999

رأس المال العامل

64659
166659

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
من المعروف أن زراعة شتلة قوية تعنم نتام قوي وتالتالم إنتاج وفير من هلا المنطلق نةتطيع القول إن
اإلنتاج الزراعم فم األرعن تحاجة ملحة إل مشتل متطور لخعمة المزارعين فم جميع المناطق الزراعية
(الرور

المناطق الشفوية )  .ونةتطيع أن نجزو تان كافة المشاتل الموجوعة تقليعية والةوق الزراعم

تحاجة إل مشتل يراعم حاجام المزارعين فم الحصول عل شتلة نتيفة وقوية خالية من أية إصاتام
مرضية وتأمينها فم الوقم المناةى .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
إن حاجة الةوق الزراعم لمشتل حعي

يراعم العقة فم اإلنتاج لتأمين أشتال لام نوعية مميزة وعقة

فم مواعيع التةليو ألهميتها للزراعة فم الوقم المناةى

ومراعاة إيصال األشتال ةليمة ونتيفة إل

المزارع وضمان خلوها من أي إصاتة قع تتهر تعع أةاتيع من الزراعة فم األرض يترر الحاجة لهلا
المشروع .
أاداف إقامة الم رو :
 .0خعمة ععع كتير من المزارعين فم كافة المناطق .
 .5تأمين أشتال مضمونة قوية نتيفة خالية من اإلصاتام المرضية فم مواعيع محععة ومعروةة .
 .3إن أثمان التلار المةتخعمة فم الزراعة فم ارتفاع مةتمر وتعتتر المشاتل الحعيثة عنصرا رئيةيا فم
خفض تكاليف التلور وتأمين أشتال ةليمة لام إنتاج وفير األمر اللي يؤعي ال خفض تكاليف اإلنتاج
الزراعم كما أن تأمين أشتال قوية يقل

من اةتخعاو الكيماويام الزراعية وتالتالم يةاعع تاةتمرار

الععو لتقنية المكافحة المتكاملة لآلفام Integrated Pest Management
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ثالثا :منتدات الم رو
المنتا هو عتارة عن ةلعة  /خعمة مميزة الهعف منها زياعة فر

نجا المشروع الزراعم من خالل تلتية
حاجة المزارع وفقا لما يلم:

 تقعيو أشتال قوية مكفولة .
 إنتاج األشتال تأةلوى علمم حعي يعتمع عل تجارى العول المتقعمة فم هلا المجال
 االلتزاو تتأمين تروف اإلنتام والرعاية الةليمة لكل مراحل الشتل .
 مراعاة العقة والةرية فم التعامل .
 تقعيو الخعمام اإلرشاعية تعع تةليو األشتال للمزارع  /خعمام ما تعع التيع .
تةتنع فكرة المشروع إل تطوير نوعية الخعمام المقعمة للمزارع من حي
ضمان نجا هلد األشتال تعع خروجها من المشتل حي
األشتال تعع تةليمها ويمكن تلخي

تقعيو أشتال ةليمة تاإلضافة إل

إن االتية المشاتل المنتشرة فم األرعن ال تضمن

للل تالنقاط التالية :

 ارتفاع أةعار التلور تحاجة إل رعاية خاصة فم المشاتل .
 ضمان ععو إصاتة األشتال تاألمراض الفيروةية والتم تتهر تعع الزراعة تفترة قع تصل إل
شهر مع مراعاة المزارع لجميع قواعع اإلرشاع والوقاية .
 ضمان ععو خلط األصناف وتةليو المزارع األصناف التم ةلمها.
 التوقيم العقيق فم تةليو األشتال فم مواعيع الزراعة المناةتة .
 توخم الةرية فم التعامل مع أصناف كل مزارع .
 تأمين الخعمة اإلرشاعية للمزارعين وإةعاء النصيحة لهو تاألصناف الجعيعة التم تو تجرتتها فم
محطام تجارى معروفة.
ال يمكن االعتماع عل الكميام المعروضة فم المشاتل لموةو معين أو ةنة معينة الن أتتاع العورة الزراعية
يجعل العرض والطلى اير مةتقرين تاإلضافة إل أن المشاتل الموجوعة ال تنتا أشتال عل مةئوليتها
وتعرضها عل

المزارعين حي

أن كل مزارع له فلةفة خاصة فم اختيار أصنافه ومواعيع زراعتها

وتالتالم هو اللي يقرر نوع التلار التم يةلمها للمشتل  .كما أن تعتعى أةعار الخضار من موةو آلخر
وكللل تقلتام التروف الجوية تةاهو فم ععو اةتقرار العرض والطلى .
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع أية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع .

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )1وةف الم رو
يتمثل المشروع تمشتل حعي

تاةتخعاو تيوم تالةتيكية متعععة األقواس  Multi Spanمرطاة

تالتالةتيل والشتل يعتمع عل التهوية العلوية والجانتية ومزوع تنتاو تعفئة إضافة إل نتاو ري رلالي
 Mist systemتاإلضافة إل طاوالم لوضع صوانم الشتل عليها  .و يوفر المشروع ةكن للعمال
وملحقاته ومكتى مزوع تجهاز كمتيوتر لخعمة العمل والزتائن وتقعر المةاحة اإلجمالية للمشروع ى 01
عونو ةوف يةترل منها ألاراض التيوم التالةتيكية ةتة عونمام والتاقم للخعمام والمرافق األخرى .

) (2المساحة والموقع:
يقتر أن يقاو للمشروع فم منطقة عين التاشا وللل لألةتاى التالية:
 توفر كافة الخعمام ( ماء كهرتاء عمال وعامالم موقع متوةط وطرق ةهلة ) المشروع آمن من ناحية الطقس وليس هنالل عوامل مخاطرة.-

إمكانية خعمة المزارعين عل معار العاو وتالتالم تشريل المشروع عل معار العاو.

( )3البناء وتعديالت البناء:
يحتاج المشروع إل مةىاحة إجماليىة تقىعر ى  01عونمىام منهىا  6عونمىام تخصى

لألاىراض الزراعيىة

والتاقم للخعمام والمرافق .يقتر اةىتئجار األرض ويتوقىع أن يتلى تىعل اإليجىار الةىنوي لىألرض 5011
عينار .هعا ويتين الجعول التالم األتنية والمرافق التم يحتاجها المشروع:
ددول رقم ()1
البند
تناء ارفة للعمال وملحقاتها 52متر مرتع

إدمالي التكلرة/دينار
0111

تناء ارفة مكتى 05متر مرتع

0211

المدمو

6599
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( )4األثاث والتدهيزات:
قعرم تكلفة االثا

والتجهيزام األةاةية مىع التركيىى والتشىريل تحىوالم  00211عينىار توزعىم كمىا هىو

متين تالجعول أعناد-:
ددول رقم ()6
األدهزة
تيوم تالةتيكية  +أجرة تركيى  6عونو

29999

شتكة ري رلالي

3999

نتاو تعفئة للمشتل

19999

طاوالم لوضع صوانم الشتل

8999

شتل تتليل

4999

ماتور ضخ مياد

299

ماتور رش

359

وحعة فلترة وتةميع

359

آلة زراعة تلار

2599

أخرى (خزان مياد وآلة رش محمولة ععع 5وععع وأعوام)

799

أثا وكمتيوتر

1999

المدمو

التكلرة /دينار

94599
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( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  00111عينار توزعم كما
يلم-:
ددول رقم ()3
البند
أعمال تناء
أثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%02

التكلرة/دينار
5211
00211
97999

( )2العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 03فرصة عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
الوظيرة
صاحى المشروع

العدد
0

مهنعس مقيو

0

عامل مقيو

0

عامل اير مقيو

6

محاةى

0
13

المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة للمشروع والتم تتمثل تالصوانم والمتيعام تيتموس ترليم و المياد .
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( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتل التشريل من رةوو التةجيل والترخي

ألول مرة تاإلضافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  0111عينار.

( )9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتل المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض أن رأس
المال التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة أي ما يعاعل  245251عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
يعتتر المشروع المقتر صعيقا للتيئة من حي توفير اطاء نتاتم يعمل عل لفترة وتنقية الهواء فم المحيط
المزروع فيه.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعول التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة مضافا لها المصاريف
التأةيةية ورأس المال العامل-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
5211
00211
97999
0111
50521
166659

البند
أعمال تناء
أثا وتجهيزام
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 تتضمن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

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