فكرة مشروع مقـترحة

زراعة أعشاب برية ميرميه وبابونج

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
 .4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .5ايدارة والعمال
 .2المواد األولية
 .7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .8رأس 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 أع ا برية ميرميه وبابونج

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ميرميه وبابونج

تةنيف الم رو

زراعي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

14651

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

611

رأس المال العامل

6265
17375

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تزايىىع االهتمىىاو فىىم الةىىنوام األخيىىرة باألعشىىاب البريىىة وأصىىبحم تىىزرع الميرميىه والبىىابونج على نطىىاق
تجاري لتامين الطلب المتزايع عل هلد النباتام كما أصبح الكثير مىن النىاس يزرعىون الميرميىه والبىابونج
عاخا حعائقهو المنزلية لتامين احتياجاتهو المنزلية منها وتعتبر البيئة األرعنية مالئمة لزراعة هىلد األنىواع
كما أن هلد الزراعة متبعة عل نطاق واةع فم العالو وأصبح هنال الععيع من المشاريع التم أنشىأم بهىعف
إنتىىاا األعشىىاب ةىىواء الةىىتعمالها لرايىىام عالجي ىة أو الائيىىة وتعتبىىر نباتىىام الميرمي ىه والبىىابونج مىىن أهىىو
النباتام الطبية فم األرعن والتم تةتعما إلمىفاء نكهىة طيبىة على الشىاي وكىللل البىابونج الىلي يةىتعما
كمشروب لمعالجة األمراض الناجمة عن االلتهابام واعتاع النىاس على جمىع األعشىاب البريىة مىن الجبىاا
والةهوا عون هواعة وبال تخطيط باإلمافة إل رعيه من قبا الحيوانام بشىكا مةىتمر وجىائر األمىر الىلي
يهعع بانقراض معتو األعشاب البرية من المناطق األصلية التم تنمو فيها بصورة طبيعية وتطوعية.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 إنتاا وتأمين ميرميه بلعية طازجة لام نوعية مميزة وجيعة وإنتاا أعشاب البابونج.
 خلق فر

عما.

 تحقيق عائع مالم جيع لمالل المشروع
.

ثالثا :منتدات الم رو
ةيعما المشروع المقتر على إنتىاا الميرميىه والبىابونج الطازجىة التىم يمكىن اةىتخعامها بأشىكاا مختلفىة
ةواء خمراء طازجة أو اليها ألاراض عالجية أو جافة لتخزينها واةتهالكها فم أوقام الحاجة.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع أية عوائق قانونية لترخي

المشاريع الزراعية.
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )1المساحة والموقع:
وتقعر المةاحة اإلجمالية للمشروع بـحوالم  52عونو ةوف يةترا منها:
 05عونما لزراعة الميرامية بالطرق شبه المكثفىة مةىتخعمين الىري بىالتنقيط ألاىراض الىري التكميلىم و8
عونمام أخرى بنفس الطريقة بنباتام البابونج وتخص

المةاحة المتبقية للخعمام والمرافق والتوةىع فىم

المةتقبا.

( )2البناء وتعديالت البناء:
ةيتو إقامىة األبنيىة الالزمىة وهىم فىم الرالىب إةىمنتية بةىيطة  /حعيعيىة وليةىم متخصصىة كمىا أن المةىاحة
الالزمة محعوعة نةبيا وبيان كلفتها التقعيرية كما فم الجعوا أعناد:
جعوا رقو ()0
المساحة /متر
مربع

البند
مكتب مع ةكن بةيط للعماا
ارفة فرز وتعبئه
بركة مياد ري (5 x01 x01و) وأنابيب

تكلرة المتر
المربع/دينار

إدمالي
التكلرة/دينار

011
21
-

0111
0111
5111

01
51
 011و

اطىىىىاء بالةىىىىتيل لبركىىىىة الميىىىىاد مىىىىع أنبىىىىوب
بالةىىتيكم  PVCقطىىر  5أن ى

لجىىر الميىىاد

من بئر ارتوازي قريب
7111

المدمو

( )3اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةىية مىع التركيىب والتشىريا بحىوالم  0521عينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجعوا أعناد-:
األدهزة
شبكة ري بالتنقيط
ممخة وةماعد

جعوا رقو ()5
تكلرة الوحدة/دينار
521
011
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العدد
 51عونو
0

التكلرة /دينار
2111
011

011
021
011
المدمو

ميزان
مكيف لررفة الفرز والتعبئة
ماتور ر مبيعام
ععع وأعوام

011
021
011
511
7651

0
0
0
-

( )4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  00521عينار توزعم كما
يلم-:
جعوا رقو ()0
التكلرة/دينار
0111
7250
14651

البند
أعماا بناء
اآلالم ومععام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01

( )5العمالة:
ةيوفر المشروع (  )3فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم-:
جعوا رقو ()0
العدد
0
2
3

الوظيرة
مالل المشروع
عاما فنم
المدمو

( )6المواد األولية
المواع األولية الالزمة لإلنتاا هم عبارة البلور واالةمعد والمبيعام والمياد الالزمة للري.

) (7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي
الةتقطاب العروض والتم تقعر بحوالم  511عينار.
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ألوا مرة باإلمافة إل المواصالم

( )8رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع ةيتو افتراض أن رأس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %01من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثابتة حةب خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة أي ما يعاعا  5252عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للبيئة حي ةيتو ري المزروعام بطريقة الري بالتنقيط مما يوفر من كميام المياد
المةتهلكة وال يوجع أثار ةلبية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعوا رقو ()2
التكلرة/دينار
0111
0521
14651
511
5252
17375

البند
أعماا بناء
اآلالم ومععام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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