فكرة مشروع مقـترحة

انتاج اوراق العنب

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 االنتاج
 .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
إنتاج اوراق العنب

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

اوراق العنب

تةنيف الم رو

زراعي
( 4منها  6فرةة عمل دائمة)

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

61111

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

5651
62751

Page 4 of 9

أوالً  :مقدمة
يعتقع بن موطن العنى األصلم كان فم ارى آةيا وعل وجه الخصو

ةواحا تحر قزوين والتحر

األةوع والقوقاز وةورية وإيران .وقع عما اإلنةان منل القعو عل اختيار نتاتام العنى لام الصفام الجيعة
عصرنا الحالم .تعتتر بشجار العنى من النتاتام المعمرة وهم من بفما

والتم ما زالم تزرع حت

الفواكه وبكثرها منفعة لإلنةان من الناحية الرلائية والطتية ويمكن لإلنةان االةتفاعة من ثمار العنى التم
تؤكا طازجة بو تحفت مجففة بو تصنع عل شكا مرتيام كما يمكن االةتفاعة من بوراقه التم تةتخعو فم
المطتخ الشرقم .ترت

بشجار العنى عل

شكا معرشام بو عل

شكا جفنة قريتة من ةطح األرض

تاإلمافة إل الترتية الحعيثة عل شكا بكورعيون بو عل ركائز حرف .T

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 .0تلتية حاجة الةوق المحلم والخارجم.
 .5زراعة بشجار العنى وانتاج بوراق عنى جيعة النوعية .
 .3تحقيق عائع جيع لمالل المشروع.
 .4خلق ععع من فر

العما وتحةين المةتوى االقتصاعي واالجتماعم للعاملين فم المشروع.

ثالثا :منتدا ت الم رو
ةيعتمع المشروع عل زراعة بشجار العنى المالئمة للتروف الجوية والتيئة المحلية والمتميزة تاإلنتاجية
العالية ولام النوعية الجيعة والتم تنتا بوراق عنى مناةتة لالةتهالل ولام ملاق جيع ومن المعروف بن
بوراق العنى مفيعة كماعة قاتمة الحتوائها عل فيتامين  .Cومن بصناف العنى المناةتة للتيئة األرعنية
والمالئمة النتاج بوراق العنى جميع األصناف الخالية من التلور تعاخا الثمرة ومنها األصناف األجنتية
ععيمة التلور والمناةتة للتيئة األرعنية ومنها الصنف Superior Seedless Perlette
 Thompson, Flame Seedlessوهم من األصناف المتكرة وينصح تزراعتها ,كما يصلح الصنف
ثومتةون كعنى مائعة ولصناعة الزتيى .وينصح عاعة تزراعة الصنف  Superiorالنتاج بوراق العنى
التم تتميز تملاق مراوى من قتا المةتهلل إمافة إل نعومة الورق وشكله المنتتو.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل االنتاج

يحتاج المشروع إل زراعة اشتاا العنى من الصنف المعروف تاةو ةوتيرير وةيتو زراعة العنى تاتتاع
طريقة الترتية عل حرف  Tوتمععا  061شجرة /عونو

ويمكن شراؤها من المشاتا (الةوق المحلم)

كما يحتاج الموقع إل تحمير األرض من حراثة وحفر الجور قتا الزراعة ثو العزق تين األشجار ةنويا
للتخل

من األعشاى والمحافتة عل الرطوتة وإمافة األةمعة العموية كا خمس ةنوام مرة تاالمافة

ال اةتخعاو المتيعام للتخل

من االفام الزراعية .وترت الشجرة عل ركائز تشكا حرف  Tلتتفرع

تشكا مناةى لتنتا بوراق العنى.

) (2المساحة والموقع:
يجى اختيار موقع المشروع الخا

تزراعة العنى تما يتناةى والصنف المنوي زراعتىه والمشىار إليىه فىم

مقعمة هلد العراةة وللىل مىن حيى

نىوع الترتىة والمنىاط واألمطىار .وألاىراض هىلد العراةىة فقىع افتىرض

إقامة المشروع عل مةاحة عشر عونمام فم منطقة العيةم لتىوفر المنىاط المالئىو للصىنف المىراع زراعتىه
(ةوتيرير) وتوفر المياد العلتة والترتة المالئمة غير المالحة.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تالنةتة للتناء المطلوى فان العمالة العائمة للمشروع تحاجة إل ةكن عماا ومةتوعع تةيط تمةاحة
21متر مرتع تقريتا تاالمافة ال تناء خزان مياد ةعة  41مترمرتع وتكلفة وتكلفة إجمالية  1,111عينار
حةى الجعوا التالم.
ددول رقم ()1
تكلرة المتر المربع/دينار إدمالي التكلرة/دينار
المساحة /متر مربع
البند
5211
011
52
ارفة وملحقاتها للعماا
3111
011
31
مةتوعع
0211
12
51
خزان ماء
7111
المدمو
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( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةية مع التركيىى والتشىريا تحىوالم  4,211عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
األدهزة
ممخة
شىىىتكة ري تىىىالتنقيط مةىىىاحة
 01عونو
معرشىىام حىىرف  Tلمةىىاحة
 01عونو
وحعة تةميع
اعوام وععع زراعية

ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
611
011
المدمو

العدد
0
-

التكلرة /دينار
611
5111

-

0211

0
-

011
311
4511

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا

تمتلغ  0,211عينار يمثا اثا

لررفة العماا وكراةم وخزائن

وطاوالم ورفوف للمةتوعع.

( )2وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايام التةويق وتوريع المواع األولية إل تل بى تتكلفة قعرم تحوالم  8,111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  50111عينار توزعم

كمايلم-:
البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا

ددول رقم ()3
التكلرة/دينار
1111
4211
0211
8111
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

61111

المدمو

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 4فر

عائمة موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم

عما منها  5فر

-:
ددول رقم ()4
العدد
0
0
5
4

الوظيرة
مالل المشروع
عاما فنم
عماا مؤقتين  /لمعة خمةة شهور
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هم االشتاا ومياد الري والعالجام واالةمعة تاإلمافة إل بكياس وعتوام
التعتئة والترليف الالزمة لتعتئة المنتا وجميعها متوفرة تالةوق المحلم.

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

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو 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  2,521عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع زراعم يهعف ال االةترالا االمثا للموارع التيئية وةيتو التخل

من مخلفام المشروع مثا

االكياس والعتوام الفاراة وايرها تحاويام مخصصة لللل وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
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إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
1111
4211
0211
8111
61111
211
2521
62751

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
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 يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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