فكرة مشروع مقـترحة

تدريج فواكه وخضار

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
تدريج فواكه وخضار

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

خدمة تدريج فواكه وخضار

تةنيف الم رو

زراعي
11

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

75111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

18751
94751

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتتر عملية تدريج الخضار والفواكه من العواما المةاعدة عل تةويقها فم الةوق المحلم والتصديري
وضمان وصولها للمةتهلل تالشكا المطلوى .هلا وتشتما عملية التدريج عل

الفرز والتصنيف حةى

الحجو والجودة والتعتئة ضمن عتوام تفم ومتطلتام المةتهلل كما تشما بيضا عل تشميع تعض المنتجام
وخاصة الحمضيام تهدف حفتها من التلف وتخزينها لفترة معينة ليعاد طرحها فم الةوق فم الوقم
المناةى.
وتعتتر مناطق وادي األردن تشكا عاو
للحمضيام والفواكه فم األردن حي

واألاوار الشمالية عل

وجه الخصو

مصدراً رئيةيا ً

تتوفر اإلمكانيام والتنية التحتية للزراعة ويخدو مشروع التدريج

المقتر تصورة بةاةية منتجام الحمضيام المختلفة كالترتقاا تأنواعه والكريى فروم والليمون .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهدف المشروع المقتر إل إنشاء وحدة متكاملة متخصصة لتقديو خدمام بعماا تدريج الخضار والفواكه
وعمليام التشميع حيثما يتطلى للل للخضار والفواكه الخاصة تأةواق التصدير العرتية واألوروتية وبهو
متررام المشروع:
 .0تشجيع المزارعين عل

تصدير منتجاتهو لألةواق العرتية واألوروتية .

 .5عدو وجود مشروع مماثا فم المنطقة.
 .3تحةين الوضع االقتصادي لصاحى المشروع
 .4توفير فر

عما جديدة .
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ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع المقتر تتدريج الخضار والفواكه وتشميع الحمضيام وتعتئتها للمزارعين والتجار تما
يناةى متطلتام التةويق الجيد.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

 -التأكد من جودة ونتافة التضاعة الواردة إل

مشرا التدريج .

 تلقيو التضاعة لجهاز التدريج حي يتو فرزها بوتوماتيكيا حةى المعايرة المةتقة للجهاز. -فم حالة الراتة تالتشميع

تلقو التضاعة المدرجة إل جهاز التشميع الخا

وحدة الرةيا.
 تجري عملية التعتئة والتوضيى يدويا وتاةتخداو طاوالم عما وبقشطه ناقلة. -تنقا التضاعة الجاهزة إل وحدة التخزين تمهيدا لتةليمها ألصحاتها.

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم منطقة قريتة من مناطق انتاج الحمضيام والخضروام.
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تالحمضيام واللي يشما

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر مةاحة التناء المطلوى للمشروع  431متر مرتع ويفضا بن تكون بتنية إةمنتية تارتفاع مناةى (-4
 2بمتار) .هلا عل بن يتتع للتناء ةاحة للتحميا والتنزيا تمةاحة ال تقا عن  211متر مرتىع وعليىه تقىدر
بجرة التناء المطلوى تحوالم  0111دينار ةىنويا .كمىا افتىرض تىان التنىاء يحتىاج لىتعض التعىديالم وتمىا
يتناةى مع االةتخداو وقدرم تكلفتها تحىوالم  0111دينىار .يتىين الجىدوا التىالم توزيىع اةىتخداو مةىاحة
التناء المطلوى.
البند
صالة التدريج والتشميع
والتعتئة والترليف
مكاتى إدارية
مةتودعام
خدمام
تعديالم

ددول رقم ()1
تكلرة المتر المربع/دينار
المساحة /متر مربع
521
-

21
011
31
المدمو

-

إدمالي التكلرة/دينار
3211
011
0411
411
5111
8111

( )4اآلالت والمعدات:
يتين جدوا رقو التالم احتياجام المشروع من اآلالم والمعدام وكلفها التقديرية شىاملة التركيىى والتشىريا
علما بن هلد األةعار هم لمعدام مجددة.
األدهزة
وحدة التدريج
وحدة التشميع تما فيها
الرةيا
فشاط ناقا
طاوالم توضيى
موازين وعدد وبدوام
متنوعة

ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
31111
03111
2111
4111
3111
المدمو

العدد
0
0
0
-

التكلرة /دينار
31111
03111
2111
4111
3111
55111
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا

وتجهيىزام مكتتيىة مثىا مكتىى وكراةىم وخىزائن وهىاتف وتقىدر تكلفتهىا تحىوالم

 5111دينار.

( )2وسائل النقل:
يحتاج المشروع إل ةيارة نقا متوةطة تقدر كلفتها تحوالم  01111دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقدو تقىدر تكىاليف الموجىودام الثاتتىة للمشىروع المقتىر تحىوالم  02111دينىار توزعىم كمىا
يلم-:
ددول رقم ()3
التكلرة/دينار
0111
22111
5111
01111
75111

البند
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 01فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
العدد

الوظيرة
صاحى المشروع
محاةى
مشرف إنتاج
ةائق
عاما

1
1
1
1
2

11

المدمو
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواد االولية ومةتلزمام االنتاج وتشما مواد تشميع الحمضيات والفواكه والعبوات والتغليف وغيرها من
المستلزمات.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلضافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقدر تحوالم  0111دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعد اعتمادها من قتا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة تإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجودام الثاتتة
حةى خترة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشاتهة بي ما يعادا  00021دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد آثار تيئية ةلتية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثاتتة مضافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
0111
22111
5111
01111
75111
0111
00021
94751

البند
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
ادمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتضمن دراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال تعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية
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