فكرة مشروع مقـترحة

تنسيق حدائق منزلية وخدمات
زراعية

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

المحتويات
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
 .5وسائ نقل
 .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
تنسيق حدائق منزلية وخدمات زراعية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

خدمات زراعية

تةنيف الم رو

خدمات
7

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

13231

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

6762
12852

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يعت ر فن تنسيق الحدائق من الفنون الجميلة التم تتطلى المعرفة التامة أنواع الن اتات وبشكالها وط يعىة
نموهىا وطىرق زراعتهىا وبلىوان بزهارهىا لومىعها فىم المكىان المناسىى الحديقىة جانىى الىلوق الرفيىع
والخياا الواسع لر ط هلد العناصر لتعطم الشكا النهائم المراوى فيه للحديقة .وتعت ر الحديقة المنزلية
من بهو الحدائق التم علينا االهتماو ها للل ألنها بص حت اآلن مكملة لىديكور المنىزا والعنايىة هىا فىن
يدا عن مدى لوق بفراد العائلة وتعت ر واحة صريرة لقماء بوقات جميلة وممتعىة تجمىع بفىراد العائلىة
لتناوا الشاي والقهوة بو وج ة العشاء ين الشجيرات والزهور.
تعت ر الحدائق المنزلية لدى األردنيين عنصر مىن عناصىر جماليىة نىاء المنىزا لىلا نىرى بن كثيىر مىن
األردنيىىين الىىلين يرا ىىون نىىاء منىىازا خاصىىة هىىو يأخىىلون عىىين االعت ىىار مسىىاحة ال نىىاء والمسىىاحة
المخصصة للحديقة ا انه فم كثير من األحيان يتو التوسع ال ناء شىكا عىامودي (للتقليىا مىن تكىاليف
ال ناء) وللمحافتة عل ومعية الحديقة وعادة ما يىتو زراعىة هىلد الحىدائق أشىجار الزيتىون الليمىون
العنى الكلمنتينا والتم فم الرالى تكون ألاراض الزينة وتوفير التا اإلمافة إل االسىتفادة مىن ثمىار
هلد األشجار سد الشمء اليسير من احتياجات األسرة من هلد المنتجات كما يىتو زراعىة بشىجار الزينىة
من ورد وإزهار بخرى.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 -توفير فر

عما لصاحى المشروع وب ناء المنطقة .

 تحسين دخا األفراد. قلىىة المشىىاريع المتخصصىىة زراعيىىا خىىدمات الحىىدائق حيىى بن معتىىو المشىىاريع القائمىىة تركىىز علىىالىىىديكورات والناحيىىىة الجماليىىىة دون العنايىىىة الزراعيىىىة والتىىىم يىىىتو الحصىىىوا عليهىىىا مىىىن خىىىالا بفىىىراد
متخصصين بكثر من مشاريع متخصصة.
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ثالثا :خدمات الم رو
يهدف المشروع المقتر إل تقديو خدمات التجميا والتنسىيق والعنايىة الحىدائق اإلمىافة إلى الخىدمات
الزراعية األخرى وتتمثا بهو الخدمات التم سيقدمها المشروع ما يلم-:
 .0إنشاء وإقامة وزراعة المسطحات الخمراء والحدائق للمنازا والفيالت والمستشفيات والفنادق
والمطاعو والتم لو تقو عد إقامة مثا هلد الحدائق والتم بص حت مرورة فم عض األماكن
وخاصة التم تساعد مساحتها عل إقامة وزراعة المسطح األخمر مع اإلشراف السنوي عليها
حت تحافت عل جماليتها.
 .5تحسين وتجميا الحدائق القائمة والمتواجدة حاليا المنازا والفيالت وايرها من خالا تنسيقها
وإعطائها الشكا الجمالم المناسى.
 .3القياو مهاو وقاية ومعالجة بشجار الحدائق حسى المواسو للمحافتة عل محتويات الحديقة من خطر
اآلفات الزراعية سواء كانت حشرات مارة بو بمراض ن اتية منوعه (بمراض فطرية – بمراض
كتيرية).
 .4التقليو الفنم لعموو األشجار وخاصة بشجار الفاكهة والعنى وألشجار ون اتات الزينة مثا الورود
أنواعها.
 .2الحراثة الفنية والتسميد والرش الزيوت المعدنية.
 .6المعالجة الم يدات واألدوية الزراعية المناس ة.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد بية عوائق قانونية لترخي

هلا النوع من المشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
يحتاج المشروع إل مساحة تقدر حوالم  01و 5تتوزع عل ارفىة كمسىتودع لهجهىزة والمعىدات والمىواد
وصالة للموتفين وارفة لالسىتق اا ومطى ص صىرير وحمىاو وتقىدر األجىرة السىنوية للموقىع المقتىر

حىوالم

 0011دينار كمعدا سعر جيد لكافة المحافتات بي ما يعادا  021دينار شهريا تسدد دفعات شهرية.
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( )2اآلالت والمعدات:
قىىدرت تكلفىىة التجهيىىزات والمعىىدات األساسىىية مىىع التركيىىى حىىوالم  4031دينىىار توزعىىت كمىىا هىىو م ىىين
الجدوا بدناد-:
جدوا رقو ()1
تكلرة الوحدة/دينار
األدهزة
611
ماتور رش مع كاما التجهيزات
0211
ماكينة حراثه صريرد
321
منشار كهر ائم
311
منشار يعما ال نزين والزيت
211
عدد وبدوات مختلفة
611
جهاز بلم ميكانيكم لصنع معجونة الطالء لهشجار
001
كاميرا تصوير
21
حقي ة عدد
21
صيدلية متنقله
المدمو

العدد
0
0
0
0
0
0
0
0

التكلرة /دينار
611
0211
321
311
211
611
001
21
21
4131

( )3األثاث والتدهيزات والديكورات:
قدرت التكلفة اإلجمالية لهثا

والتجهيزات المكت ية الالزمة للمشروع حوالم  0211دينار.

( )4وسائ النقل :
يحتاج المشروع إل وسيلة نقا للعماا والمعدات والمشتريات ويفما ل بى د ا كا ين مستعما و حالة
جيدة ويقدر سعر شراؤد ط قا ألسعار السوق المحلم حوالم  0111دينار.

( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
ناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودات الثا تة للمشروع المقتر

حوالم  03631دينار توزعت كما

يلم-:
البند
اآلالت ومعدات
بثا وتجهيزات
وسائط النقا
المدمو

جدوا رقو ()2
التكلرة/دينار
4031
0211
0111
13231
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نسبة االستهالك
%01
%02
%01

( )6العمالة:
سيوفر المشروع ( )0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم-:
جدوا رقو ()3
العدد
0
5
4
7

الوظيرة
مدير المشروع
فنم زراعه
عاما
المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتمثا المواد األولية األسمدة الكيماوية والم يدات واألدوية الزراعية والزيوت المعدنية (ونتر بويا زيت
الفولل صن بويا).

) (8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما ق ا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة اإلمافة إل

المراسالت والمواصالت الستقطاى العروض والتم تقدر حوالم  211دينار.

( )9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة و عد اعتمادها من ق ا المستفيدين ستقوو مراكز إرادة إعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لط يعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %51من إجمالم تكاليف الموجودات الثا تة
حسى خ رة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشا هة بي ما يعادا  5056دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد آثار يئية سل ية للمشروع المقتر .
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جدوا رقو ()4
التكلرة/دينار
4031
0211
0111
13231
211
5056
12852

البند
اآلالت ومعدات
بثا وتجهيزات
وسائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد ال ح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراسة مالية للمشروع ت ين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال عد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية
النهائية
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