فكرة مشروع مقـترحة

مشروع بيع مستلزمات انتاج زراعي

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

المحتويات
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
 .3األثاث والتدهيزات
 .4وسائل النقل
 .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 8

ملخص الم رو
بيع مستلزمات انتاج زراعي

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

تدارة البشور ومستلزمات االنتاج الزراعي

تةنيف الم رو

زراعي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

13811

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

311

رأس المال العامل

4141
18641

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة
يعتبىىر األرعن مىىن الىىعوا المتقعمىىة فىىي زراعىىة المحاصىىيا الزراعيىىة المختلفىىة عامىىة والخمىىار عل ى وجىىه
الخصو

وتستخعو تقنيات متطورة في إنتاج محاصيا الخمار مثا البلور المحسنة البيوت البالسىتيكية

الىىري بىىالتنقيط وبىىرام األسىىمعة ومكافحىىة اعفىىات الزراعيىىة التىىي مىىن شىىأنها ممىىاعفة اإلنتاجيىىة فىىي وحىىعة
المساحة .ويتركز النشاط الزراعي النباتي في واعي األرعن نترا لوجوع مصاعر مياد للري بشكا عائو وفىي
المرتفعات والسهوا بالنسبة للمناطق البعلية باإلمافة إل المناطق الشرقية من المملكة التي تعتمع عل ميىاد
اعبار الجوفية في الري إل يزرع في األرعن حوالي ( ) 5222.2بلف عونو بالمحاصىيا الحقليىة والخمىار
واألشجار المثمرة المختلفة منها ( )6.2.2بلف عونو مروية وبنسبة  %7.وهي مساحة محصوليه (لكىون
المساحة قع تزرع اكثر من مرة) و  02.6بلف عونو تزرع بالمحاصيا البعلية وبنسبة  %27من األرامي
الزراعية في المملكة.
تشىير بيانىات جمعيىة منتجىىي مسىتلزمات اإلنتىاج إلى بن عىعع منتسىبيها حاليىىا  071عمىوا (شىركة بو محىىا
زراعي) منها  02طلبا للعموية تحت التسجيا لراية بيار .5117 /ممن يعملون في مجاا بيىع مسىتلزمات
اإلنتىىاج المختلفىىة وتزويىىع السىىوق المحلىىي باحتياجاتىىه مىىن بىىلور وتقىىاوي بعوات ومعىىعات زراعيىىة مبيىىعات
وبسمعة وبنابيى ري بالتنقيط وبيوت بالستيكية وريرها.

ثانيا :مبررات وأاداف فكرة الم رو


تأمين مستلزمات اإلنتاج بكافة بنواعها للمزارعين .



خلق فر



زياعة عخا مالل المشروع.

عما جعيعة.

ثالثا :منتدات الم رو
المشروع المقتر عبارة عن محا تجاري متكاما سيعما عل بيع البلور والتقاوي الزراعية الخاصة
بزراعة المحاصيا الخمرية بكافة بنواعها وبيع المبيعات الزراعية سواء الحشرية بو الفطرية وكللل
األسمعة لكافة بنواع المحاصيا الحقلية من بشجار مثمرة وخمراوات باإلمافة إل بيع الععع واألعوات
الزراعية الالزمة ألعماا الحعائق والمزارع.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
هكلا مشاريع.

ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
يجىىى اختيىىار موقىىع المشىىروع الخىىا

ببيىىع المسىىتلزمات الزراعيىىة فىىي المنىىاطق التىىي تشىىتهر بالزراعىىات

الخمىىرية او الشىىجرية وريرهىىا ويمكىىن بن يفىىي بالحاجىىة اسىىتئجار مخىىزنين تجىىاريين بشىىرط تىىوفر البنيىىة
التحتية من طرق وماء وكهرباء.

( )2البناء وتعديالت البناء:
افترض ان البناء بحاجة إل بعض التععيالت لتالئو طبيعة المشروع وتتمثا هلد التععيالت بعملية بناء سعة
للمحا وتركيى ببواى بلمنيوو عل معخا المحا و تهيئة الموقع ليتناسى وبرراض المشروع وتو تقعير هىلد
التععيالت بحوالي  0011عينار.قعرت مساحة المحا الالزمة بحوالي 21و
ددول رقم ()1
البند
سعة خشبية
ابواى المنيوو

5

المساحة /متر مربع
21

تكلرة المتر المربع/دينار
71

إدمالي التكلرة/دينار
0211

-

-

711
1811

المدمو

( )3األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا بسيط عبارة عن بثا وتجهيزات مكتبية وبثا الستقباا الزبائن وقع قعرت كلفته
بمبلغ  211عينار .باإلمافة إل تجهيزات العرض والبيع من ارفف ميزان كاونتر مععني وريرها بكلفة
 0211عينار .وعل للل فان إجمالي كلفة هلا البنع تقعر بمبلغ  5111عينار.

( )4وسائ النقل
يحتاج المشروع ال سيارة نقا (بل اى) للتسويق ونقا البماعة قعرت كلفتها بمبلغ  01111عينار.
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( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر بحوالي  07011عينار توزعت كما
يلي:
ددول رقم ()6
البند
تععيالت البناء
بثا وتجهيزات
وسائط النقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%02
%02

التكلرة/دينار
0011
5111
01111
13811

( )2العمالة:
يحتاج المشروع (  ) 7فر

عما عائمة موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالي:

ددول رقم ()3
العدد
0
0
0
3

الوظيرة
مالل المشروع  /مهنعس زراعي
عاما
موتف تسويق
المدمو

( )7بضاعة المتادرة
تتمثا البماعة للمتاجرة بالبلور واألسمعة والمبيعات وريرها وتقعر تكلفتها بحوالي  27211عينار.

( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يحتاج المشروع ال مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوو التسجيا والترخي
المراسالت والمواصالت والتي تقعر بحوالي  711عينار.
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ألوا مرة باإلمافة إل

( )9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالي  %71من إجمالي تكاليف الموجوعات
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  1011عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
تتمثا االثار البيئية للمشروع بالمخلفات الناتجة من اكياس ونفايات وريرها ويمكن التخل

منها بسهولة.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعوا التالي يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
0011
5111
01111
13811
711
1011
18641

البند
تععيالت البناء
بثا وتجهيزات
وسائا النقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قبا التشريا
ربس الماا التشريلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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