فكرة مشروع مقـترحة

زراعة الفلفل الحار

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
 .1المساحة والموقع
 .6البناء وتعديالت البناء
 .3اآلالت والمعدات
 .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
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ملخص الم رو
زراعة الرلرل الحار

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

الرلرل الحار

تةنيف الم رو

زراعي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

69722

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

522

رأس المال العامل

7465
37265

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة:
تعتتر األرعن من العول المتقعمة فم المجال الزراعم وخاصة فم مجال اةتخعاو التقنيام المتطورة مثل
الري تالتنقيط الزراعام المحمية وتراما التةميع ومكافحة اآلفام الزراعية.
هلا وتقعر المةاحام المزروعة تالخمار فم األرعن تحوالم  495.438بلف عونو تلغ إنتاجها للعاو
 5102حوالم  0.2مليون طن من مختلف بصناف الخمروام وعل الراو من توفر المناخ المناةى
للزراعة فم واعي األرعن وتوفر اإلمكانيام والقاععة العريمة من المعرفة للعاملين فم المجال الزراعم
مما يتيح إنتاج بصناف ععة من الخمار إال بن طرق األةواق التصعيرية لتعض المنتجام ما زال
محعوعا إل تتين بن إنتاج األصناف التقليعية من الخمار ما زال يةوع تين ععع كتير من المزارعين للل
عل الراو من بن إنتاج األصناف اير التقليعية يؤعي إل إمكانية التصعير للخارج تأةعار مجزية تعوع
تالفائعة عل كافة الجهام المعنية تالعملية الزراعية.
تشير تعض االةتقصاءام بن هنالل طلتا خارجيا عل الفلفل الحار كامل النما (األحمر) فم ععع من
األةواق األوروتية خالل الفترة الممتعة من كانون ثانم إل حزيران وتأةعار عالية نةتيا مقارنة مع بةعار
تيعها فم الةوق المحلم.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق عائع جيع ألصحاى المشروع. -خلق ععع من فر

عمل لةكان المنطقة وتحةين ومعهو االقتصاعي واالجتماعم.

 -إمكانية تصعير المنتا لألةواق الخارجية وما يرافق للل من توفير العمالم األجنتية.

ثالثا :منتدات الم رو
ينتمم الفلفل تأنواعه إل العائلة التالنجانية وتحتوي ثمارد عل كميام عالية من فيتامين  Cإل بن ثمرة
واحعة توزن  52او تحتوي عل احتياجام شخ

تالغ لمعة يوو واحع من هلا الفيتامين الهاو .كما بنها

تحتوي عل كميام جيعة من فيتامين  Aهلا ويةتخعو الفلفل تأنواعه كماعة الائية ةواء كان للل طازجا بو
مطتوخا وجميعها تتحول إل اللون األحمر عنع تلوغ النما الكامل.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هلا النوع من المشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
تىىو افتىىراض اةىىتئجار  6عونمىىام ألاىىراض المشىىروع يخص ى

منهىىا  2للتيىىوم التالةىىتيكية وعونىىو واحىىع

ألاراض ةكن العمال والخعمام يتوقع بن يصل تعل بيجار ارض المشروع  211عينار ةنويا.

()2البناء وتعديالت البناء:
ةيتو إقامة تناء تةيط عتارة عن ةكن للعمال ومةىتوععام تمةىاحة  52و 5يقىعر بن تصىل كلفتىه 0211
عينار.

( )3اآلالت والمعدات:
قىىعرم تكلفىىة التجهيىىزام والمعىىعام األةاةىىية مىىع التركيىىى تحىىوالم  55511عينىىار توزعىىم كمىىا هىىو متىىين
تالجعول بعناد-:
األدهزة
تيوم تالةتيكية
شيكه ري
ممخة وةماعد
ماتور رش متيعام
ععع وبعوام مختلفة

جعول رقو ()1
تكلرة الوحدة/دينار
5111
211
0
0
211
المدمو

العدد
01
01
0611
611
-

التكلرة /دينار
51111
2111
0611
611
211
67722

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
تو تقعير احتياجام المشروع من األثا

لرايام ةكن العمال (بةرة وبعوام مطتخ)  211عينار.

( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  50511عينار توزعم كما
يلم-:
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جعول رقو ()2
التكلرة/دينار
0211
55511
211
69722

البند
بعمال تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )6العمالة:
ةيوفر المشروع ( )3فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جعول رقو ()3
العدد
0
5
3

الوظيرة
مالل المشروع
عامل عائو*
المدمو
*ةيحتاج المشروع إل عمالة مؤقتة فم وقم الزراعة واإلنتاج

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
البيان
األشتال تما فيها بثمان التلور
األةمعة:
 -0العموية
 -5النيتروجينية
 -5الفوةفاتية
 -2المركتة  +عناصر ناعرة
المتيعام والعالجام
الميـــاد
الملش األةوع
تعقيو الترتة
إععاع وتهيئة األرض للزراعة
عتوام مختلفة للتصعير والةوق المحلم
المدمو

جعول رقو ()4
تكلرة الوحدة /دينار
الوحدة

العدد

شتلة

1.12

5211

و5
كرو
كرو
كرو
عينار
متر مكعى
كرو
عينار
عتود

01
1.05
1.02
1.21
0
1.21
0
0
-

21
0211
611
511
611
2111
521
211
-
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التكلرة /
دينار
1250
500
255
90
80
600
5111
250
500
021
5611
7265

) (8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتل التشريل من رةوو التةجيل والترخي

ألول مرة تاإلمافة إل

المراةالم والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  211عينار.

( )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 بن ربس
المال التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعل  5252عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة حي ةيتو زراعة الخمروام (الفلفل الحار) تطريقة الري تالتنقيط مما يةهو تتوفير
كميام المياد المةتهلكة وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعول رقو ()2
التكلرة/دينار
0211
55511
211
69722
211
5252
37265

البند
بعمال تناء
اآلالم ومععام
بثا 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 تتممن 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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