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سة األولية بهدف  تتضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة  تقديم أفكار مشاريع مقترحةأعدت هذه الدرا

مما  النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل  لد مدد ىدود م امة اعما معووو و دون تحليل المشرررروع 

إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة يعني 

 .شروع المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ الم

وسررررعيا  ألن تكون البيانات  ، تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن

تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة تمت الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن، فقد 

ي  حىل السوووول المتو ت  تل اسوووت نا اا من  لماً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدبفكرة المشرررروع ، 

،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة  امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و 

عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها   مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة 

 ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى
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 مقدمة: أوالً 

يعتقع بن مهع شجرة التفاح التري يقع فم الصين والقوقىاز وعلى  شىواطح تحىر قىزوين  ومنهىا انطلقىم هىلد 

الشجرة إل  جميع بنحاء العالو  حت  وصلم إل  بمريكا تواةطة المهاجرين  وازعهرم زراعىة التفىاح فيهىا 

انتشرم زراعتها فم معتو العوا المشىهورة تإنتىا  واصتح يزرع فم بمريكا اشهر األصناف التجارية التم 

 .التفاح عل  مةتوى العالو

وانتشرم زراعة التفاح فم الشرق األوةط تالشىكا الواةىع تعىع الحىرى العالميىة األولى  تعىع بن تىو اةىتيراع 

ثمارها من الواليام المتحعة األمريكية والتم كانم تتاع تأةعار مرتفعة فم كا من ةوريا  لتنان وفلةىطين  

ثىىر انتشىىارا فىىم الزراعىىة  نىىلال مىىن ممىىا لفىىم انتتىىاد المىىزارع اللتنىىانم إلىى  إعخىىاا تعىىض بصىىناف التفىىاح األك

مجموعىىة عيلشىى  علىى  ةىىتيا التجرتىىة  وقىىع اخىىل المىىزارع األرعنىىم علىى  عاتقىىه إعخىىاا وزراعىىة األصىىناف 

الجعيعة تعيال عن األصناف المحلية فم مناطق مختلفة من األرعن مثا منطقة الشوتل واألزرق حتى  انىه تىو 

النتر  متعةان ثمار التفاح هتة من هللا ففيها . عي األرعنزراعة تعض األصناف المععلة وراثيا فم منطقة وا

 وهىمويفما بكلها مىع قشىرها   ممتازاً اًء وبمالحها يجعا منها ال اتهاوللة الطعو والملمس فةكرها وفيتامين

 .مفيعة من النواحم العالجية 

تىم تةىتعما فىم عىال  الكثيىر تعتتر ثمار التفاح من بان  الثمار تالعناصر والفيتامينام والمواع المرليىة  وال

 .من األمراض ولام قيمة الائية عالية  إل تعتتر ثمار التفاح من الفواكه المرلية جعا ولام الطعو اللليل
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 الم رو  فكرة وأادافمبررات : ثانيا 

حي  ارتفعم مؤشرام   التفاح  ورفع نةتة االكتفاء اللاتم من هلد الماعة منمةتورعام تخفيض  حجو ال

 .التفاح المةتورع مقارنة تالمنتا وكمية االةتهالل المحلم

 :يهعف هلا المشروع ال  تحقيق االهعاف التالية 

 .زراعة بشجار التفاح وانتا  ثمار جيعة النوعية  -0

 تحقيق عائع جيع لمالل المشروع  -5

 المشروعواالجتماعم للعاملين فم  تحةين المةتوى االقتصاعيوخلق فر  عما  -0

 

 الم رو منتدات : ثالثا

ةيعتمع المشروع عل  زراعة بشجار التفاح المالئمة للتيئة المحلية والمتميزة تاإلنتاجية العالية ولام النوعية 

من  نةتة)الجيعة القاتلة للتصعير مةتقتال إل  عوا العالو  ومن المعروف تأن ثمار التفاح تحتوي فم تركيتها 

 تيكتىىىين %1.0  عهىىون %1.0-1.15  تىىىروتين %.0   ةىىكريام %1..0علىىى  مىىاء ( الىىوزن الرطىىى

  الخ.. خاصة التوتاةيوو  الكالةيوو  المرنيةيوو  الكتريم%  1.0  رماع %0.2  بحماض عموية %..1

   M26, M9, M27هم ومن بصناف التفاح المناةتة للتيئة األرعنية والمطعمة عل  بصوا نتاتام مقزمة 

M7, MM106  MM  منهىىا ليىىز وجولىىعن عليشىى  األصىىفر  ومىىن األصىىناف المعروفىىة محليىىا مجموعىىة

منهىا رع عيلشى   تىوى وجولعن  ةموثم  اوزارل جولع  جولع ةتور  ومجموعة جولعن عليشى  األحمىر 

منها جاال  تريتورن  جرانم ةمي   جونا جولع  فىوجم  ومىن وةتور  رع شيف   وبصناف مجموعة جاال 

 .   ن األصناف التم تصلح للتصعيروجميعها تعتتر م.  األصناف الواععة ةمر فيلع  هنم كرةى

 النواحي القانونية لركرة الم رو  المقترحة: رابعا

 من المشاريع الزراعيةال يوجع بية عوائق قانونية لترخي  هكلا مشاريع خصوصا وبنها 
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 المقترحة لم رو ركرة االرنية ل الدراسة: خامسا

 :المساحة والموقع (1)

يجى اختيار موقع المشروع الخا  تزراعة التفاح تعناية كتيرة  الن للل يعتتر من العواما الهامة إلنجاح 

المشروع  وعنع اختيار الموقع يتوخ  بن يكون قريتا من مصعر مائم  وان تكون الترتة فم الموقع عميقة 

مم المنحعرة  وان تكون خالية من األعشاى المعمرة مثا   وتجنى األرا(ةو01بن ال يقا عمقها عن )

وتعتتر منطقة المفرق  . النجيا لصعوتة التخل  منه  وان تتوفر الطرق الزراعية المؤعية إل  الموقع

العيةم  القويرة واألزرق  من المواقع المالئمة للمشروع وللل لتوفر مياد الري والجو المناةى إل يحتا  

وهلا يتوفر فم ( عرجة مئوية 0ةاعة عون 011-011)ويثمر إل  جو تارع فم الشتاء التفاح لكم ينمو 

بي يحتا  العونو الواحع إل  . ةنويا/ملو011المناطق الصحراوية  وال  كميام من المياد تقعر تحوالم 

لام   Anna, Adina, Dorset Goldenعونو  وهنال تعض بصناف من التفاح مثا الصنف / 0و011

م القليلة  من التروعة فم الشتاء   ويمكن زراعتها فم المناطق الرورية والشفا اورية وفم واعي االحتياجا

 .رو والمعورة وايرها وهم من األصناف المتكرة

 :االرض والبناء (6)

عينار حةى  21111عونو  بي حوالم / عينار 0111عونو فم منطقة المفرق تةعر  21يمكن شراء 

 .التأكيع بن تكون األرض قريتة من مصعر مائمالشروط الملكورة ةاتقا  مع 

اً تتكلفة متر مرتع تقريت 21م تةيط تمةاحة بما تالنةتة للةكن فان عماا المزرعة تحاجة إل  ةكن ريف

 .عينار 01عينار عل  اةاس ةعر المتر المرتع الواحع  0111اجمالية 

 :العدد واالدوات (3) 

 (6)ددول رقم 

 العدد واالدوات دينار/تكلرة الوحدة العدد دينار/التكلرة 

  بكة ري بالتنقي  للعونو 1. 1 5111

 مضخة وسمادة 211 1 211

 6ق دددر  PVCأنبدددو  بالسدددتيكي  1.211 521 052
إنددددد  لددددددر الميددددداه مدددددن البئدددددر 

 ارتوازي

 3م41خزان ماء  0111 1 0111

 عدد وادوات منوعة  1 002

 المدمو  4111
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 :والديكوراتاألثاث والتدهيزات  (5) 

 211وتقعر تكلفته تحوالم . يحتا  المشروع إل  بثا  تةيط يرطم احتياجام العماا العائمين فم المشروع 

 .عينار

 :وسائل النقل (2)

عينار للمةاععة فم تأمين مةتلزمام  01111يلزو المشروع ةيارة نقا  تعما عل  العيزا قعرم قيمتها تـ 

 .الزتائن  حي  اعتمع فم المشروع طريقة التيع تالجملةاإلنتا  وتةويق المنتا إل  

 

 التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة (7)

عينار توزعم  00211تناء عل  ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقترح تحوالم 

 -:كمايلم

 (3)رقم ددول 

 نسبة االستهالك دينار/التكلرة البيان

 %2 0111 بعماا تناء

 %01 111. الععع واالعوام

 %02 211 بثا  وتجهيزام

 %02 01111 وةائط نقا

  17511 المدمو 

 

 : لعمالةا (8)

 -:النحو التالم  عل  والععع الوتيفةموزعة من حي  فر  عما (  2) يوفر المشروع ة

 (4)ددول رقم 

 العدد الوظيرة

 0 مالل المشروع

 5 عاما فنم

 5 شهور 0مؤقم – عاعىعاما 

 5 المدمو 
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 مستلزمات الخدمة و المواد األولية (9) 

ولرايام . من القيمه التيعيه لهلد الةلع %  02ال  %22قيمه المواع االوليه الالزمه لالنتا  تقعر تنةته من 

 .من االيراعام %  01هلد العراةه ةوف يتو تقعير قيمة المواع االوليه المطلوته للمشروع تنةته 

 

 مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل (11)

ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي  ألوا مرة تاإلمافة إل  المراةالم 

 .عينار 0111والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم 

 

 : رأس المال العامل (11) 
 

عراةة جعوى اقتصاعية كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع 

مفصلة لها ولرايام الوصوا إل  تكاليف إجمالية للمشروع  اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس 

من إجمالم تكاليف الموجوعام الثاتتة % 5حوالم  وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا  الماا التشريلم

 .عينار 021ما يعاعا  بي حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة

 

 

 اآلثار البيئية لركرة الم رو  المقترحة: سادسا

 .طتيعة المشروع ال تؤثر عل  التيئه كونه ةيقاو تمنطقة تعيعة عن التجمعام الةكانية
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 التكاليف ايدمالية لركرة الم رو  المقترحة: سابعا

يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف  التالم جعواال

 -:التأةيةية وربس الماا العاما

 (5)رقم ددول 

 دينار/التكلرة البند

 0111 بعماا تناء

 111. الععع واالعوام

 211 بثا  وتجهيزام

 01111 وةائط نقا

 17511 المدمو 

 0111 التأسيس وما قبل الت غيل مةاريف

 021 رأس المال الت غيلي

 61851 التكاليف ايدمالية للم رو 

 

 :وسائل التمويل : ثامنا
 

تتين مصاريفه وال تتممن عراةة مالية للمشروع كون الوثيقة قيع التح  هم مقترح لفكرة مشروع 

عراةة الجعوى االقتصاعية  إلععاع إراعةتعع التوجه لمراكز  إاللن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع وإيراعاته 

 النهائية

 


