فكرة مشروع مقـترحة

خدمات الحدائق

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  :الم دمة
ثانيا  :مبررا وأهداف المشروع
ثالثا :خدما المشروع
رابعا :النواحي ال انونية لركرة المشروع
خامسا :الدراسة الرنية لركرة المشروع
 .1المساحة والموقع
 .6االدوا والمعدا
 .3األثاث والتجهيزا
 .4التكاليف ايجمالية للموجودا الثابتة
 .5ايدارة والعمال
 .2المواد األولية ومستلزما الخدمة
 .7مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .8رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة المشروع
سابعا :التكاليف ايجمالية للمشروع
ثامنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
خدما الحدائق

فكرة المشروع الم ترحة

خدما مختلرة للحدائق المنزلية والعامة

خدما المشروع

خدما

تةنيف المشروع

3

عدد األيدي العاملة

حجم االستثمار الكلي لركرة المشروع
التكلرة بالدينار األردني

البيان
الموجودا الثابتة

6222

مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل

422

رأس المال العامل

252
3252

المجموع الكلي لحجم االستثمار
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أوالً  :م دمة:
يعتتر اسهتماو تالةاحام الخارجية للمنازا من خ ا إقامة الحعائق المناةتة لكا منزا؛ من الحاجام
الجمالية األةاةية لإلنةان كتاقم الحاجام التيولوجية األخرى؛ والتم يأتم فم بولويتها حاجة األكا
والشرى؛ حي صنف علما النفس الحاجة إل الجماا فم المرحلة الةاعةة من ممن ةتع حاجام بةياةية
لإلنةان .وللل لما يحققه التمتع تالجماا من راحة وهعو للنفس تمنح اإلنةان الشعور تاسةتقرار والقعرة
عل العما والعطا .
وترتكز فكرة المشروع عل تقعيو خعمة عما وتنةيق الحعائق وتجهيزها واختيار نوعية األشجار والزهور
التم تتناةى مع لوق طالتم بلخعمه إمافة إل إعاعة تأهيا الحعائق القائمة والقياو تعمليام التقليو والرش
وتجهيز األرض؛ وللل من خ ا كاعر مختص ومعرى قاعر عل تقعيو تلل الخعمام تكفا ة ونجا .

ثانيا  :مبررا وأهداف فكرة المشروع:
 حاجة كثير من أصححا لمماحا

ولممؤسسحا

إمح متصصحين داح ل حح ل

بامشحك لممااسح وص ح ي

لمت ما لألترى في هذل لممجا بم ارة واجاح.
 صح ق فرص ام ألبااء لمصجمعا لمسكااية لممسص فة.
 صحسين مسصوى لم ت مصاح لممشروع ولمعاملين فيه.

ثالثا :خدما المشروع:
ةيقعو المشروع ععة خعمام لزتائنه تشما-:
 .0تخطيط وتنةيق وإقامة الحعائق تما يتطلته الموقع ولوق الزتون.
 .5إعاعة تأهيا الحعائق القائمة حةى طلى الزتون وطتيعة الموقع.
 .3تقعيو خعمام الرش والتةميع والتقليو.

رابعا :النواحي ال انونية لركرة المشروع الم ترحة:
 مرورة مراعاة شروط تراخيص الجهام المختصة ممن منطقة عما المشروع. -مراعاة توفر شروط الة مة العامة.
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة المشروع الم ترحة:
 .1المساحة والموقع:
 كافة التجمعات السكانية في المملكة.
 يحصاج لممشروع إم مساحة ال ص

ان  ،5 35وص ر لألجرة لمش رية ملموقع لمم صرح بحولمي 021

ياار.

 .6األدوا والمعدا :
صصمث مع ل

لممشروع بمجمواه من لمع

ولمم صا

مجرفة ...الخ ) ،وص ر لمصكلفة لدجمامية ملمع ل

لممتصلفة (مقصام بعوام الرش مناشير؛ فأس؛

ولأل ول

بمبلغ ( )5111ياار طب ا ً مألسعار لمسا ة في

لمسوق لممحلي.

 .3األثاث والتجهيزا والديكورا :
يحتاج المشروع إل باا

مكتتم يشما مكتى وبعوام الة مة واإلةعافام األولية وارمة؛ وقعرم تحوالم

 011عينار تقريتا.

 .4التكاليف ايجمالية للموجودا الثابتة:
تنا عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الااتتة للمشروع المقتر تحوالم  5011عينار تقريتا؛ توزعم
كما يلم-:
جدول رقم ()1
التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

األعوام والمععام

5111

%2

باا وتجهيزام

011

%02

الوظيرة

المجموع

6222
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 .5العمالة:
ةيوفر المشروع ( )3فرص عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جدول رقم ()6
الوظيرة
مالل المشروع
مهنعس زراعم
عماا
المجموع

العدد
1
1
1
3

 .2المواد األولية ومستلزما الخدمة:
تتماا المواع األولية للمشروع؛ في ثمن لممبي ل

ولألسم ة ومالبس لمعم (خودة؛ افرهول؛ حذاء؛ كروف ايدي)..

والتم يتو شراؤها من الةوق المحلم.

 .7مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل:
ةيترتى عل المشروع عفع تكاليف تةجيا المشروع وتعض المصاريف العمومية قتا التشريا وعليه تقعر
القيمة اإلجمالية لمصاريف التأةيس المتوقعة للمشروع تمتلغ ( )011عينار تقريتا.

 .8رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة؛ وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها؛ ولرايام الوصوا إل التكاليف اإلجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن
ربس الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته؛ يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الااتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  021عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة المشروع الم ترحة:
تتماا اآلاار التيئية فم اةتخعاو تعض المتيعام الحشرية والتم تؤار عل المحيط القريى من موقع الرش؛
إس انه هنال تعض المواع األخف ةمية ومرر عل التيئة والتم يجى التقيع تها حةى تعليمام الصحة
العالمية ووزارة الزراعة األرعنية.

Page 7 of 8

سابعا :التكاليف ايجمالية لركرة المشروع الم ترحة:
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الااتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
جدول رقم ()3
التكلرة/دينار
5111

الوظيرة
اسعوام والمععام
باا وتجهيزام

011

إجمالي الموجودا الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي
التكاليف ايجمالية للمشروع

6222
011
021
3252

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوايقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وس تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إس تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى اسقتصاعية
النهائية
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