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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي 

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
لمحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات ا  مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

) فـي مختلـف محافظـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة    
المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع   واحتياجـات وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     
لقة بـاإليرادات وتقـدير علماً بأن التوقعات المتعلمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب 
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

يجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإل
المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ 
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26ية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاج

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  المال العامل. رأس 11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 الطبية والعطرية  زراعة النباتات  فكرة المشروع المقترحة 

 ...)  االستفيا  اعشاب طبية ( يانسون ، كمون ، شومر ، كركديه ،  منتجات المشروع 

 انتاج نباتي  /زراعي   تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 4040 الموجودات الثابتة 

 0 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 500 المال العامل رأس 

 4540 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة
من أنواع النباتات الطبية والعطرية (البابونج والريحان والنعناع والزعتر والبردقوش والكركديه والخروع  

يومية ومنزلية عادية، إلى  )، ولها استخدامات  ، االستيفيا  والكمون والكراويه والينسون والشمر وحبة البركة

  ومن أهم استخدامات النباتات الطبية والعطرية:  جانب االستخدامات الطبية والغذائية األخرى التي تساهم بها 

    النباتات الطبية تحتوي على مواد فعالة لها تأثيرات فسيولوجية على الكائنات الحية  أوال : 

أجزائها زيت عطري. تُستخدم في تحضير بعض األدوية،    النباتات العطرية التي يوجد في جزء منثانيا :  

  كأدوية المسكنات آلالم المفاصل والعظام وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. 

بعضها يتم استخدامه   ، و    تدخل في صناعة مستحضرات التجميل من الكريمات والشامبو والزيوت   ثالثا:  

  االستخدام األشهر هو إنتاج العطور من هذه النباتات ، و كمكسبات طعم أو رائحة ضمن المواد الغذائية 

  في المنازل، يتم اللجوء إلى هذه النباتات كتوابل وبهارات يتم إضافتها للطعام.   رابعا :  

  .لدخول في الصناعات الكيميائية للصابون والمبيدات الحشريةا. :خامسا  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
نباتات الغاية منها العالجات الطبية سواء باالستخدام المباشر او من خالل دخولها كمركبات  انتاج   -1

 ضمن االدوية التي تصنع ألمراض المفاصل والعظام وارتفاع ضغط الدم او السكر وغيرها  

 دخولها في الصناعات الكيماوية كمعطرات او مواد للتنظيف   -2

 العطور   توابل للطعام او ضمن مركبات بعض دخولها ك  -3

والتي تظهر من خالل بند المستوردات  من هذه النباتات والواضحة  ةالكبيرسد احتياجات المملكة  -4

 ضمن بيانات دائرة اإلحصاءات العامة  

توفير فرص عمل لألفراد وخصوصا العاملين في القطاع الزراعي واستغالل األراضي الصالحة   -5

المناطق التي تتناسب مع طبيعة هذه الزراعات حيث تتميز هذه النباتات انها تنمو في  للزراعة في 

   اغلب مناطق المملكة تشابه ظروف بيئية  

  ثالثا: منتجات المشروع
بجميع  المشروع  منتجات  مباشرة    تتمثل  زراعتها  يتم  التي  األعشاب  بيوت  أنواع  بدون  األرض  على 

لحفظ الحرارة التي تحتاج الى    بالستيكيةبالستيكية مثل الزعتر والنعنع و غيرها او التي تحتاج الى بيوت  

  والكركديه  ظروف بيئية مناسبة خالل فترات معينة مثل االستيفيا 
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  المشروع المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة 
قانونية من زراعة   يوجد أي موانع  والعطرية ال  الطبية  العشبية  يمنع    النباتات  التي  باستثناء بعض األنواع 

الزراعتها   الهمثل  والقنب  ان،  ندي  حشيش  ال  كما  البالستيكية  ه  البيوت  بناء  تحكم  تراخيص  أي  يوجد 

  المخصصة للزراعة عموما  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 
 اإلنتاج مراحل  ) 1(

وطريقة  باختالف أنواعها وحاجتها للماء والضوء ودرجة الحرارة ومواعيد الزراعة تختلف طرق انتاج النباتات 

التكثير اال انه وعلى سبيل المثال فان بعض النباتات ال تحتاج الى الكثير من الجهد في اإلنتاج حيث انها يمكن 

اما   والروزماري دون الحاجة لبيوت البالستيك مثل الزعتر والنعنع والشومرللمنطقة تعيش في الظروف العادية 

  حيث عدد مرات القطف خالل الموسم او خالل السنة كما ان هناك اختالف بينها من  بعض األنواع مثل 

أفضل وقت   ،  أنها ال تحتاج إلى أماكن واسعة وإمكانيات ضخمة النعناع  الميزة في زراعة نبات النعنع : 

في حالة   حينما يخلو الطقس من البرودة الشديدة أو الحر الشديد  لزراعة النعناع في فصل الربيع أو الخريف، 

الزراعية، يتم اختيار نوع التربة، ووضعها في وعاء متوسط، ويتم غرس الشتالت في التربة بواقع  الشتالت 

سم بين كل شتلة واألخرى، ألن النعناع سريع النمو   15سم عن سطح التربة، وأن يكون هناك مساحة  5

  .وحتى تنمو الجذور بطريقة أفضل

بعد إحضارها من مكان مخصص لبيعها، في   يتم وضع شتالت الروزماري، الروزماري (اكليل الجبل)

أحواض زراعية. يجب أن تكون التربة رطبة قليال، ويمكن سقيها كل ثالثة أيام. يُفضل زراعة الروزماري  

في فصل الربيع، أو في المناخ الدافيء المائل للحرارة. مع ظهور أوراق الروزماري، يمكن لمسها كل يوم  

  .حتى تنتج رائحة قوية

شكالً ورائحة، فنبات الالفندر له رائحة نفاذة جميلة وهو من النباتات التي لها   من أجمل النباتات : الالفندر 

ويحتاج الالفندر الى ظروف مخصصة  .استخدامات طبية كثيرة للعالجات التي تستخدم الروائح في الطب 

ساعات   8-6ما ال يقل عن او الالفندر الى تاج الخزامى تح ،  للنمو مثل ان تكون نوع التربة رملية نوعا ما 

من التعرض ألشعة الشمس يوميا ويفضل المناخات الدافئة والمعتدلة الجافة، شتاء معتدل وصيف مشمس.  

درجة   30-20تعتبر نشأة النبات من بلدان البحر األبيض المتوسط، حيث متوسط درجات الحرارة من ( 

درجة مئوية) لصالح النمو والتجديد   18(قفومئوية) خالل فصل الربيع وفي أوائل الصيف. درجات حرارة 

   بزيادة بعد الحصاد. ومع ذلك، يمكن للنبات أيضا تحمل درجات حرارة أقل . الرطوبة العالية تسمح  
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األمراض الفطرية، في حين أن الحرارة الصيفية المتطرفة تؤثر سلبا على جودة المنتجات (جذور النبات ،  

يع مزارعي الخزامى إجراء بحوث واسعة النطاق على األصناف  الزيوت العطرية ). فمن الضروري لجم

متر)   1500على ارتفاعات عالية (تصل إلى    التي تنتج بشكل جيد محليا. الخزامى يمكن أيضا أن ينمو 

  .   والحقول المنحدرة 

االرشاد الزراعي على كتيبات ومنشورات توضح طرق زراعة كل   مديريات ويمكن االطالع من خالل 

االعتناء بنوعين على األقل في المرحلة األولى والتمكن من  صنف من هذه األصناف ويفضل كبداية ان يتم 

 من الزراعات  قبل توسيع المساحة او االنتقال الى أنواع أخرى  اواكتساب خبرة جيدة في انتاجه  ا زراعته

  :وقعالمساحة والم

قطـع أراضـي مخصصـة للزارعـة وعـادة مـا تكـون قطـع األراضـي ذات التصـنيف يحتـاج المشـروع الـى 

 ب دونـومين يمكن كمرحلة أولـى مـن المشـروع البـدءاو وحدات زراعية دونومات   4الزراعي مقسمة الى  

بيوت بالستيكية في حال كانت   4ى  يتسع الدونوم الواحد عادة الاألعشاب ، من  اثنين لغايات زراعة صنفين  

( محمي / مروي ) او (مكشوف وعادة ما يتم تصنيف الزراعات ب الزراعة تتطلب وجود بيوت بالستيكية  

اال انهـا تحتـاج  كما يمكن ان تكون الزراعة بداية مـن البـذورالخ ..    مروي ) او ( مكشوف /غير مروي)  /

قيمـة ايجـار األرض علـى ، وهي تقلل الفتـرة الزمنيـة الالزمـة لإلنتـاج او اشتال    نمو  الى وقت أطول في ال

  دونومات  4دينار سنوي لقطعة ارض من  1200دينار شهريا حوالي  25وم افتراض ان يكون ايجار الدون
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 2(

كما  و تمهيد األرض  الضارة  يحتاج الموقع الى تجهيز األرض للزراعة بتقليبها وإزالة الحجارة واالعشاب  

العضوية   العضوي  يمكن إضافة بعض األسمدة  التربة  لإلنتاج  نوعية  تحسين  لغايات  الكيميائية  نوع  او  كل 

من  يحتاج  ما  لن  وفق  مناسبة  اما  موه  مواد  المكشوفه  الزراعة  حال  في  هذا   ،  ) المحمية  الزراعة  في حال 

أساليب مختلفة للتعامل مع النباتات من خاللها مثل ان يتم الزراعة مباشرة  البيوت البالستيكية ) فان هناك  

يمكن    وهناك أنواع جديدة من الزراعة تسمى الزراعة المائية او االكوابونيك   على األرض او ضمن احواض 

اال انه لغايات الدراسة سيتم اعتماد  ان يتم اعتمادها مع بعض األعشاب التي تحتاج الى ظروف خاصة للنمو  

  الزراعة المكشوفة في تقدير احتياجات المشروع  

المشروع لبناء   اليحتاج  المسؤول عن  للعامل  الزينكو  تكلفتها ب  غرفة من  تقدر  ، مع  دينار    500مشروع 

  دينار   500بكلفة ألول مرة لألرض  أجور حراثة وتجهيز 

  ) العدد واألدوات 3(
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هـو دينـار توزعـت كمـا    2940قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحـوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  دونوم  4متكامل لمساحة نظام ري   -  1  2000
  م 2مياه خزانات   60  4  240
  أدوات زراعية متنوعة   700  1  700
  المجموع  2940

  :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 3(

  دينار اثاث كرفان للعامل المسؤول عن المشروع   100يحتاج المشروع الى  

 :وسائل النقل ) 4(

  ال يحتاج المشروع الى وسيلة نقل في المرحلة األولى من المشروع  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

  - :دينار توزعت كمايلي بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  1000  أعمال بناء 
  %10  2940  معدات الاآلالت و

  %15  100  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  0  وسائط نقل 

    4040  المجموع 

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  -النحو التالي :  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل فرصتي   يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  2  صاحب المشروع ومساعد  عمال عناية باألرض / 
  عمالة مؤقته   مهندس زراعي مشرف على اعمال الزراعة  

  2  المجموع 
 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 7(
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سيتم استخدمها في الزراعة   ي االشتال او البذور التتتمثل المواد األولية في هذا النوع من المشاريع ب 

    اآلفات الى المواد العضوية والكيميائية واألدوية التي يتم اضافتها لحماية النباتات من  باإلضافة

  دينار   300تقدر قيمتها بحوالي 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  

  مشروع الى مصاريف تأسيس كونه مشروع زراعي  ال يحتاج ال

  : رأس المال العامل ) 8(
 

او البذور    األشتال اثمان المواد األولية الدخالة في عملية الزراعة والمكونة من  يتكون راس المال عامل من  

العناية   في  المستخدمة  الطبية  التشغيلية  والمواد  المصاريف  الى  باإلضافة  المباشرة  بها  وغير  المباشرة 

ايجار  مضافا اليها  والمصاريف اإلدارية والعمومية  ومصاريف المياه والكهرباء ان وجدت    المتعلقة بالعمالة 

  دينار تقريبا   500األرض ان وجد 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 
  وليس له أية عوامل ضارة بالبيئة  الزراعي  و على الغطاء النباتي    للمحافظةمشروع مهم جدا 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 
  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  1000  أعمال بناء 
  2940  معدات الاآلالت و

  100  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  0  وسائط نقل 

  4040  إجمالي الموجودات الثابتة 
  0  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  500  رأس المال التشغيلي 
  4540  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 
مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية  وإيراداته  

 . النهائية

 


