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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 

تإنتاجيىىه عاليىىة فىىان تعمىىا مىىن عنىىعما يشىىتري المىىزارع تىىلور القمىىح لزراعىىة محصىىوله المةىىتقتلم المتوقىىع 

يزرعىىون راعيين يتطلعىىون إلىى  التىىعائا فىىم اإلنتىىاج التىىم تىىعر علىىيهو عخىىال اكتىىر  ومعتىىو المىىزارعين المىىز

والتم تعتتىر مىاعة مىرورية لترليىة  زمحصوا القمح لرايام إنتاج الحتوى الةترالا  القمح فم صناعة الخت

  وقلة التلور إلكثار المحصوا من جعيع وخاصة من خالا مشاريع إكثار التلار ومماعفتها إلنتاجالناس بو 

بن هىلا النىوع مىن اإلنتىاج يحتىاج إلى  ختىرة الفريكة لام المىرعوع العىالم  إال  إلنتاجمن الناس تزرع القمح 

 .ومهارة فم وقم الحصاع ومعة شوي الةناتا عل  النار

 الم رو  فكرة وأادافمبررات : ثانيا 

 إنتاج الفريكة الخمراء التلعية. 

 تحقيق عائع جيع لصاحى المشروع. 

   من الةكان وتحةىين المةىتوى االقتصىاعي واالجتمىاعم للعىاملين فىم  عما لعععخلق فر

 .المشروع

 

 الم رو منتدات : ثالثا

 .  وإنتاج ماعة الفريكةةيقوو المشروع تزراعة محصوا القمح 

 

 النواحي القانونية لركرة الم رو  المقترحة: رابعا

 .مشاريع صعيقة للتيئةال يوجع بية عوائق قانونية لترخي  هكلا مشاريع خصوصا وبنها 
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 المقترحة لم رو ركرة االرنية ل الدراسة: خامسا

 مراحل التةنيع (1)

ةىىيقوو المشىىروع تزراعىىة محصىىوا القمىىح ةىىىنويا  فىىم ارض يىىتو اةىىتئجارها لرايىىام إنتىىاج الفريكىىىة 

فىىم المنىىاطق التعليىىة  ويىىتو حصىىاع  5الخمىىراء  ويىىتو عىىاعة زراعىىة المحصىىوا اعتتىىار مىىن شىىهر م

المحصوا فم نهاية شهر نيةان تكون الةناتا فم منتصف الطور العجينم وتحتىوي على  نةىتة رطوتىة 

من ثو يتو حرق النتام تقعر يكون اقرى للشوي  ومن ثو يتو فرل المحصىوا  او عرةىه على  مناةتة  و

 .  ويصتح جاهزا للتةويق بكياسماكنة خاصة لللل وتععها يعتأ فم 

 

 

 :والموقعالمساحة  (2) 
المناةتة تعتتر منطقة ارتع ومأعتا من المواقع المناةتة لتنفيل هلا المشروع حي  تتوفر األرامم التعلية 

 .لزراعة محصوا القمح 

 :البناء وتعديالت البناء (3) 

ويمكىن  عماا مثا الكرفان  كما هو متين فم الجعوا التىالمةكن ةيتو إقامة األتنية الالزمة وهم فم الرالى 

 :بعنادإيجازها وتيان كلفتها التقعيرية كما فم الجعوا 

 (1)ددول رقم 

 البند متر مربع/المساحة  دينار/المربعتكلرة المتر  دينار/إدمالي التكلرة

 كرفان - - 0111

 المدمو  1111
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 :اآلالت والمعدات (4)

هىو كمىا عينىار توزعىم  5000تحىوالم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةىية مىع التركيىى والتشىريا قعرم 

 -:بعنادمتين تالجعوا 

 (6)ددول رقم 

 األدهزة دينار/الوحدةتكلرة  العدد دينار/التكلرة 

مرش متيعام بعشاى محموا ةعة  0211 0 0211

 ليتر  011

 عراةة حتوى  0111 0 0111

 ععع ومةتلزمام  211 -- 211

 المدمو  5111
 

 :األثاث والتدهيزات والديكورات (5)

 .عينار  211تقعر احتياجام المشروع من األثا  تمتلغ 

 :وسائل النقل (2)

 .آالف  لتأمين مةتلزمام اإلنتاج للمشروع 01111يحتاج المشروع إل  ةيارة تل آى تحعوع 

 

 التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة (7)

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

 -:يلم

   (3)رقم ددول 

 نسبة االستهالك دينار/التكلرة البند

 %2 0111 بعماا تناء

 %01 2111 اآلالم ومععام

 %02 211 بثا  وتجهيزام

 %02 01111 وةائط نقا

  12511 المدمو 
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 : لعمالةا (8)

 -:النحو التالم  عل  والععع الوتيفةموزعة من حي  فر  عما (  9) يوفر المشروع ة

   (4)ددول رقم 

 العدد الوظيرة

 0 مالل المشروع

 8 عماا مؤقتين معة شهر 

 9 المدمو 

  

 مستلزمات الخدمة و المواد األولية (9) 

إل    كما يحتاج الموقع عونو وهم متوفرة فم األةواق/ كرو 01يحتاج المشروع إل  تلور للزراعة تمععا 

ةماع ثنائم فوةفام  كرو من01  وإمافة  األةمعة الكيماوية  تمععا تحمير األرض من حراثة وزراعة

 . األمونيوو

 مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل (11)

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

 .عينار 511والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم 

 : رأس المال العامل (11) 
وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية كون الفكرة مقترحة 

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

ام من إجمالم تكاليف الموجوع% 51حوالم  وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا  الماا التشريلم

 عينار 0011بي ما يعاعا  الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة

 اآلثار البيئية لركرة الم رو  المقترحة: سادسا

 تيئية ةلتية للمشروع آثارال يوجع 
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 التكاليف ايدمالية لركرة الم رو  المقترحة: سابعا

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

 -:التأةيةية وربس الماا العاما

   (5)رقم ددول 

 دينار/التكلرة البند

 0111 بعماا تناء

 2111 اآلالم ومععام

 211 بثا  وتجهيزام

 01111 وةائط نقا

 12511 إدمالي المودودات الثابتة

 511 مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

 0011 رأس المال الت غيلي

 61111 التكاليف ايدمالية للم رو 

 

 :وسائل التمويل : ثامنا
تتين مصاريفه وال تتممن عراةة مالية للمشروع كون الوثيقة قيع التح  هم مقتر  لفكرة مشروع 

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

 النهائية

 


