فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تجفيف الفلفل الحار البصل والزعتر
والملوخيه

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
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

م رو تدريف الرلرل الحار والبةل الزعتر والملوخية
بودرة الرلرل الحار والبةل والزعتر والملوخية

منتدات الم رو

النا رة

ةناعي

تةنيف الم رو

2

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

51111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

16111
24111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
نتيجة للتطور والتقعو اللي حققه األرعن فم مجال الزراعه ورفع هلا القطىاع بالكفىاءام العلميىة والبشىرية وفىم جميىع
مجاالم االختصا

وما تو تحقيقه من اةتثمارام فم مجال الزراعىه وإنشىاء عىعع كبيىر مىن المنشىمم والمؤةةىام

الزراعيه التم تعنم بعمل منتجام وةلع مهمة مىن الزراعىه أصىبحم المنتجىام الزراعيىه والخىعمام المقعمىة ةىواء
عىىن طريىىق القطىىاع العىىاو أو الخىىا

بمختلىىف األصىىناف محىىط أنتىىار الكثيىىر مىىن المىىواطنين المحلي ىين والععيىىع مىىن

المةتورعين المهتمين من خارج األرعن ممن هو بحاجة للمنتجام الزراعيه األرعنية والتم تعىع أحىع أفمىل المنتجىام
الزراعيه فم الشرق األوةط من حي الجوعة و المنافةه فم األةعار .وبشكل عاو فىإن زيىاعة عىعع الةىكان ينىتت عنىه
إزعياع الطلى المةتمر للمنتجام الزراعيه باإلمافه إل الةمعة التم إكتةبها األرعن فىم هىلا المجىال أعم إلى زيىاعة
الطلى عل المنتجام الزراعيه وبالتالم زياعة طلى المؤةةام الخعماتيىه على األعوام والمةىتلزمام التىم تةىاععها
للقيىىاو بتقىىعيو أعل ى جىىوعد مىىن هىىلد المنتجىىام و بالتىىالم المنافةىىه مىىن خىىالل إةىىتخراج منتجىىام مهمىىه مىىن المنتجىىام
الزراعيه الرئيةية مثل بهارام الفلفل الحار من الفلفل الحار و بهار الثوو من الثوو.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 -1هنالل طلى قائو ومتزايع عل الععيع من أنواع البهارام نتيجىة للطىى المتزايىع على المنتجىام الزراعيىه والمىواع
الرلائيه والناجو عن زياعة ععع الةكان وارتفاع وتيرة االةتهالل لعى المواطنين والجهام لام العالقة.
 -2اةىىترالل الفىىوائض فىىم محاصىىيل االنىىواع المنىىوي تجفيفهىىا وبالتىىالم االةىىتفاعة مىىن االةىىعار المنخفتىىة فىىم انتىىاج
البهارام لام القيمه البيعيه المرتفعه .
 -3خلق فر

اةتثمارية جيعة وتوفير فر

عمل جعيعة فم المنطقة .

 -4تحةين الومع االقتصاعي لصاحى  /أصحاى المشروع .

ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع بتجفيف وطحن وتعبئة االنواع التاليه من المنتجام الزراعيه وحةى مواةو انتاجها
 -0بوعرة الفلفل الحار الناعمه.
 -5بوعرد و او شرائح البصل الجاف.
 -3الزعتر المطحون.
 -4الملوخية الجافه المطحونه.
هلا وةوف يتو تعبئة هلد المنتجام فم اكياس بالةتيكيه لام ةعام مختلفة من  011اىراو الى  2111اىراو وللىل
حةى الجهة المةتهلكه
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع أية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وأنها مشاريع صعيقة للبيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

تتلخص عملية التةنيع بالخ وات التالية:
 -1اةتالو المحاصيل الزراعيه المطلوبه وفرزها تنتيفها .
 -5اةل المنتجام بالماء.
 -3تقطيع المنتجام المةتلمه تمهيعا لتجفيفها.
 -4ومع المنتجام فم أوعيه خشبيه مفروعد وتعريمها للشمس للقياو بعملية التنشيف.
 -2طحن المنتجام الجافه باةتعمال ماكنام الطحن الخاصه.

 -6تعبئة المنتت الجاهز فم العبوام البالةتيكيه الخاصه وترليفها.

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع ممن المناطق الصناعية/الحرفية حي تتوفر األبنية والخىعمام المىرورية الالزمىة لمثىل هىلا
المشروع باإلمافة إل القرى من الةوق المةتهعف وبالقرى من المزارع المنتجه لهلد المحاصيل.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدددر احتيادددات الم ددرو مددن األبنيددة

 611م 6ويمكددن تنريددش الم ددرو اددمن بندداء إسددمنتي أو اندددر معدددني

مسددتأدر ببدددل إيدددار سددنوي  2111دينددار وسددوف يحتدداا البندداء الددى بعددم التعددديالت بمددا يتناس د مددع بيعددة
الم رو تقدر قيمتها بمبلغ  6111دينار .يبين الددول التالي توزيع مساحات البناء واستخداماتها :

ددول رقم ()1
المساحة /متر مربع

البند
ةالة انتاا

165

مستودعات

51

مكات وخدمات

65

المدمو

611
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( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةية مع التركيى والتشريل بحوالم  32111عينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجعول أعناد-:
ددول رقم ()6
األدهزة
ماكنة تق يع للرلرل والبةل
ماكندددددة حدددددن قددددددرة 111

تكلرة الوحدة/دينار
6111

العدد

التكلرة /دينار

1

2111

3111

6

2111

كيلوغرام ساعة
ميزان حساس

5111

3

2111

ماكنددددددددددة تعبئدددددددددد نةددددددددددف

6111

1

2111

اوتوماتيكي
 3ا قم

ددداوالت عمدددل وعددددد يدويددد

6111

لالنتاا
1

فدددرن تدريدددف بدددالهواء الحدددار

9111

مع نرق وحزام ناقل

35111

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتىىاج المشىىروع إل ى أثىىا مكتبىىم وخىىزائن لحفىىت الملفىىام والمةىىتنعام امىىافة إل ى جهىىاز حاةىىوى وتلفىىون وفىىاكس
وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزام حوالم  5111عينار.

( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع ةيارة متوةطة الحجو لتةيير أعمال المشروع المختلفة وتقعر كلفتها حوالم  05.111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر

كمايلم-:
ددول رقم ()3
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بحوالم  200111عينار توزعم

البند

التكلرة/دينار
5111
32111
5111
05111
51111

أعمال بناء
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
وةائط نقل
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 6فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد
0

الوظيرة
ةاح الم رو  /مدير
مالي وإداري ومبيعات

0

م رف انتاا وفني

0

عمال عاديين

5

مراسل وعامل تنظيرات وحراس

0

المدمو

2

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة فلفل حار وحلو طازج بصل ناشف زعتر اخمر ملوخية خمراء ومواع تعبئة وترليف

وجميعها متوفرة بالةوق المحلم.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبل التشريل من رةوو التةجيل والترخي
والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  0111عينار.
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ألول مرة باإلمافة إل المراةالم

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبل المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض أن رأس
المال التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعل بحوالم  05111عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للبيئة حي يقوو بتعوير المخلفام البالةتيكية عن طريق تحبيبها وإعاعة بيعها لمصانع
البالةتيل وبالتالم ال يوجع آثار بيئية ةلبية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعول يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية ورأس المال العامل-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
5111
32111
5111
05111
51111
0111
05111
24111

البند
أعمال بناء
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
وةائط نقل
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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