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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: الً أو

يوجد عدد من بصناف الورد لات اللون الزهري واألحمر واألريا المميز ،فهنال الورد الدمشق  وهو الورد 

الجوري البلدي اللي يزهر بمعة بطابيع من فصط الربيع يبدو هلا الصنف من نمود وتفريعه وكثرة فطائلة 

 .ولبنان وايرها طورياوشوكه بري الصناف ومن هلا الصنف ينتا ف  بلياريا وتركيا و

إن ماء الورد وزيته اللي يطتخل  من الورد الجوري واللي يباع بأالى األطعار وال تدانيها ف  الجودة 

 .المنتجات المقلدة الت  تصنع من مركبات عطرية يحاك  بعمها مكونات عطر الورد الحقيق 

علينا هلد  اوطاننا حي  تجود ينبي  بن تحتى زراعة الورد العطري لألاراض الصناعية اهتماما ف 

الزراعة بانتاج وفير كما ونوعا، ومما يشجع على للل وجود بصناف عطرية طريعة النمو وازيرة اإلنتاج 

ويماه  بريجها الورد الدمشق  وبشهر هلد األصناف الورد الطلطان  اللي يتميز بلون زهري إلى بحمر 

رة انتاج هلا الصنف من الربيع إلى الشتاء مع بطء بو توقف تمتد فت( .البلدي)وبكثر كثافة من الورد الجوري

 .ف  بشهر الصيف الحارة ، ويلعب التقليو والري والتطميد ف  انتاج كميات وافرة من األزهار 

للورد فوائد واطتعماالت طبية والائية وتجميلية كثيرة ،فمن بزهارد يطتخرج ماء الورد وزيت الورد لات 

وتطتعمط بوراقها  الزهرية المجففة شايا لما له من فعط ملطف ومهدىء ومنعش، كما  اإلطتعماالت المتنوعة

يصنع منها باإلشترال مع الليمون شايا مفيدا وجلابا ومراوبا، وتطبخ األوراق مع الليمون والطكر  

ففه ف  ، ويطتعمط مج Cوالكركديه إلنتاج مربى مميزا ، بما ثمار الورد الحمراء فه  انية جدا بفيتامين 

 .خلطات الشاي الفاكه 
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 الم رو  فكرة وأادافمبررات : ثانيا 

زراعة برام  مروية ف  مناطق الشفا والشفا اورية بالورد الطلطان  بشكط مكثف ليتو قطف األزهار 

ونقلها إلى مصنع صيير ف  الحقط بو قربه ليصنع منها المنتوجات الملكورة بدناد وحطب الجدوى وطلب 

 -:كما يل  الطوق

   بأريجه الفريد( األصل )ماء الورد الطبيع. 

 شراب الورد المركز بنكهته المميزة. 

 الحفت إلا ما عبأت بطريقة طليمةوكلها منتجات طهلة  مربى الورد. 

  الحصوط على عقط بكميات كبيرة بعد تقليو الورد يمكن زراعتها ف  بص  بو بكياس وبيعها

 .يا لصاحب المشروعللطوق بشتاال لتشكط دخال إماف

 تحقيق دخط مال  لصاحبه تشييط بيدي عاملة نطائية باإلمافة إلى. 

 :بما مبررات المشروع فه  كما يل 

  إن منتجات الورد الملكورة منتجات تقليدية تحتى بالرابة واإلعجاب من قبط المطتهلكين لكنها ابر

عط األشقاء ف  طوريا هو بكثر متوفرة ف  األطواق إل بنها تنتا على نطاق منزل  ميق جدا ول

 .اهتماما بهلا اإلنتاج 

 تعتبر المنتجات الملكورة منتجات طبيعية مراوبة لها فوائد صحية ما يطهط تطويقها. 

  تشكط زراعة الورد لألاراض الصناعية نمطا زراعيا جديدا له جدوى اقتصادية وبحاجة إلى عمالة

 . نطائية لقطف األزهار وفرطها وما يتبع للل من خطوات صناعية 

  إن إقامة مشروع ريادي لزراعة الورد ألاراض صناعية يمكن تعميمه إلا ما نجح على مناطق

 .صوط إلى مصانع مقابط ثمن مجزي للمزارع المحل معينة لزراعته ويمكن توريد المح
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 الم رو منتدات : ثالثا

- :المنتا يتمثط ف  الحصوط على عدة منتجات وه 

 .قطف بتالت الورد الطلطان  من مزرعة المشروع  -

عبوة  05كغ ميلفة ف  كراتين بواقع  0كغ بو  1.2اطتخال  ماء ورد معبأ ف  قوارير زجاجية طعة   -

 .قوارير لواحد كغ 6كيلو و لنصف ال

 05كغ وميلفة ف  كراتين بواقع  0كغ  1.2انتاج شراب الورد من البتالت معبأ ف  قوارير زجاجية طعة  -

 .كغ 0عبوات   6عبوة لنصف الكيلو و 

كغ للمرتبان الواحد 0اراو بو  011انتاج مربى الورد من البتالت وتعبئته ف  مرتبانات زجاجية طعة  -

 .كغ   0مرطبانات  6مرطبان لكط كرتونة بو تيليفها ف  شرنل بواقع  05كراتين بواقع  وميلفة ف 

 .يمكن إدخاط مطتخلصات الورد ف  منتجات تجميلية محلية -

 .انتاج اشتاط ورد طلطان  من العقط الت  يتو الحصوط عليها بعد التقليو وبيعها للمشاتط  -

 

 المقترحة النواحي القانونية لركرة الم رو : رابعا

 .ال يوجد بية عوائق قانونية لترخي  هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للبيئة

 

 المقترحة لم رو ركرة االرنية ل الدراسة: خامسا

 مراحل التةنيع (1)

انتاج بزهار الورد الجوري وتصنيعه إلى منتجات مختلفة مثط  من نشاطين متكاملين همايتكون المشروع 

ن الورد الورد ومربى الورد، وكللل اإلطتفادة من التقليو بزراعة العقط الت  تقلو مماء الورد ،شراب 

 .  ة ليتو بيعها ألصحاب المشاتط ، مشكلة دخال إمافيا لصاحب المشروعوتزرع ف  بكياس بالطتيكي
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 :والموقعالمساحة  (2) 

هىلد المنىاطق الشىفا والشىفا اوريىة يقتر  إقامة هلا المشروع ف  منطقة مروية كما تو لكرد وعادة ما تكون 

دونمىىات  مىن المزرعىىة واطىتئجار مبنىىى  2وقىد تىو لكرهىىا طىابقا حيىى  طىيتو اطىىتئجار قطعىة برض بمطىاحة 

لتصىىنيع منتجىىات الىىورد بمكىىان قريىىب مىىن المزرعىىة، وقريىىب مىىن األيىىدي العاملىىة التىى  طىىتخدو المزرعىىة 

 . والمصنع، وهلا القرب طيوفر ف  مصاريف النقط

 

 :لبناء وتعديالت البناءا (3)  

متر مربع ويمكن تنفيل المشىروع مىمن بنىاء إطىمنت  مطىتأجر  021تقدر احتياجات المشروع من األبنية بـ 

و افتىىرض احتيىىاج البنىىاء لىىبعض التعىىديالت بمىىا يتناطىىب واالطىىتخداو   . فىى  موقىىع المشىىروع بو بىىالقرب منىىه

 .توزيع اطتخداو مطاحة البناء المطلوبيبين الجدوط التال   .دينار 0111قدرت الكلفة بمبلغ 

 (1)ددول رقم 

 البند متر مربع/المساحة  دينار/تكلرة المتر المربع دينار/إدمالي التكلرة

 صالة انتاج  01 - 0011

 مطتودع تخزين 01 - 611

 مكاتب وخدمات ومعرض 01  611

 المدمو  3111

 

 :اآلالت والمعدات (4)

األجهىىزة الالزمىىة للمشىىروع والتكلفىىة التقديريىىة لهىىا ،علمىىا بىىان  هىىلا المشىىروع المعىىدات ويبىىين جىىدوط التىىال  

معتىىو .يتطلىىب وجىىود بجهىىزة مخبريىىة لمىىمان جىىودة المنتجىىات لىىللل طىىنرى كثيىىر مىىن التجهيىىزات المخبريىىة

 .الماكنات والمعدات واألجهزة  الالزمة متوفرة ف  الطوق المحل 
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 (6)ددول رقم 

 األدهزة دينار/تكلرة الوحدة العدد دينار/التكلرة 

 شبل ري بالتنقيط 02 دونو 2لـ  052

 ممخة وطّمادة  211 0 211

 ماتور رش 22 5 001

 عربات وعدد - - 511

طن بخار مع  1.2بويلر  00111 0 0111
منتو حراري 
 وثيررموطتات

جهازتقطير طتينلس طتيط  50111 0 5111
 يعمط على البخار

 طوفتنر 011 0 011

 021طباخ دبط جكيت طعة  50111 0 5111
 طتنلس/لتر

تنل جكيت مع خالط  50211 0 5211
 لتر 211واطاء طعة

 5مصاف  طتينلس عدد  011 5 511

 ميزان قبان وميزان للتعبئة 072 5 021

 طاوالت عمط طتينلس 521 0 721

 21طناجر طتينلس طعة  521 5 211
 لتر مع عجاط

 عصارة حمميات 011 0 011

 مجلى لليطيط طتينلس 511 0 511

 pH ، Refract: بجهزة 021 طقو 021
meter 

ميزان حرارة  021 5 011
الكترون ،ميزان وزن   

 .مليو 1.0لياية

 فرن حامن، فرن مجفف 052 5 621

 بدوات مخبرية 511 0 511

 متفرقات - - 0111

 المدمو  18435

 

 :األثاث والتدهيزات والديكورات (5) 

المشىىروع إلىىى بثىىا  مكتبىى  وخىىزائن لحفىىت الملفىىات والمطىىتندات امىىافة إلىىى جهىىاز حاطىىوب وتلفىىون  يحتىىاج

 .دينار( 0021)وفاكس وتقدر تكلفة هلد التجهيزات حوال  
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 التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة (2) 

 ار توزعىت كمىادينى 50502بناء على ما تقدو تقىدر تكىاليف الموجىودات الثابتىة للمشىروع المقتىر  بحىوال  

 -:يل 

 (3)رقم ددول 

 نسبة االستهالك دينار/التكلرة البند

 %2 0111 بعماط بناء

 %01 00002 اآلالت ومعدات

 %02 0021 بثا  وتجهيزات

  63685 المدمو 

 

 : لعمالةا (7)

 -:النحو التال   على والعدد الوتيفةموزعة من حي  فر  عمط (  0) يوفر المشروع ط

 (4)ددول رقم 

 العدد الوظيرة

 1 مدير/ صاحب المشروع

 1 مهندس زراع  

 6 مهندس انتاج  

 4 المدمو 

  

 

 مستلزمات الخدمة و المواد األولية (8) 

وايرها من كاألشتاط واألطمدة العموية وتحمير التربة تتمثط المواد االولية ومطتلزمات االنتاج والخدمة 

 .التعبئة والتيليف مطتلزمات

 

 يف التأسيس وما قبل الت غيلمةار (9)

طتتألف مصاريف التأطيس وما قبط التشييط من رطوو التطجيط والترخي  ألوط مرة باإلمافة إلى المراطالت 

 .دينار 0111والمواصالت الطتقطاب العروض والت  تقدر بحوال  
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 : رأس المال العامل (11) 

طتقوو مراكز إرادة بإعداد دراطة جدوى اقتصادية كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبط المطتفيدين 

مفصلة لها وليايات الوصوط إلى تكاليف إجمالية للمشروع  اقرب ما يكون للواقع طيتو افتراض بن ربس 

من إجمال  تكاليف الموجودات الثابتة % 52حوال   يعادطوفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته  الماط التشييل 

 .دينار 2050بي ما يعادط  اطتنادا لمشاريع مشابهةحطب خبرة معد الدراطة و

 

 اآلثار البيئية لركرة الم رو  المقترحة: سادسا

 بيئية طلبية للمشروع آثارال يوجد 

 التكاليف ايدمالية لركرة الم رو  المقترحة: سابعا

لها المصاريف  يبين تكاليف المشروع اإلجمالية الت  تتألف من الموجودات الثابتة ممافا التال  جدوطال

 -:التأطيطية وربس الماط العامط

 (5)رقم ددول 

 دينار/التكلرة البند

 0111 بعماط بناء

 00002 اآلالت ومعدات

 0021 بثا  وتجهيزات

 63685 ادمالي المودودات الثابتة

 0111 مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

 2050 رأس المال الت غيلي

 31112 التكاليف ايدمالية للم رو 

 

 :وسائل التمويل : ثامنا
 

تبين مصاريفه وال تتممن دراطة مالية للمشروع كون الوثيقة قيد البح  ه  مقتر  لفكرة مشروع 

دراطة الجدوى االقتصادية  إلعداد إرادةبعد التوجه لمراكز  إاللن يتو تحديد كيفية تمويط المشروع وإيراداته 

 النهائية

 


