
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 فكرة مشروع مقـترحة
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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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 ملخص الم رو 

 استخراج الزيوت ال يارة من النباتات فكرة الم رو  المقترحة

 زيوت ع رية  منتدات الم رو 

 ةناعي تةنيف الم رو 

 7 عدد األيدي العاملة

 تثمار الكلي لركرة الم رو حدم االس

 التكلرة بالدينار األردني البيان

 86500 المودودات الثابتة

 2000 وما قبل الت غيل التأسيسمةاريف 

 21625 المال العامل رأس

 111165 المدمو  الكلي لحدم االستثمار
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 مقدمة: أوالً 

الزيىوت الطيىارة مىن النباتىات المختلفىة المتواجىعة فىي المملكىىة يهىعف هىلا المشىروع  الى  عمليىة اسىتخال  

وخاصة في ارامي االاوار لتميزها باجواء تناسىع هىلد النباتىات على  مىعى فصىوب السىنة االربعىة  وللىل 

لالستفاعة منها فىي عمليىات االسىتطباع الطبيعىي وكىللل للحصىوب على  نكهىات هىلد النباتىات المميىزة سىواء 

 . للعطور بجانع استخعامها كمواع ملونة طبيعية لبعض انواع االالية لرلاء او لشراع او

 

 الم رو  فكرة وأادافمبررات : ثانيا 

لقىىع ثبىىت علميىىا فائىىعة الكثيىىر مىىن الزيىىوت العطريىىة فىىي معالجىىة كثيىىر مىىن االمىىراض بعيىىعا عىىن الممىىاعفات 

وت  حيى  اصىبه هنىال مىرورة الجانبية  للا فان هنىال زيىاعة مطىرعة فىي االقبىاب على  اسىتعماب هىلد الزيى

 .لوجوع صناعة محلية متخصصة الستخراج هلد الزيوت بطريقة صحيحة وسليمة

ولتىىوفر انىىواع كثيىىرة مىىن النباتىىات العطريىىة فىىي ارامىىي المملكىىة ولعىىعو وجىىوع صىىناعة محليىىة مرخصىىة 

تشىىريب  السىىتخال  الزيىىوت العطريىىة  فقىىع ارتأينىىا ان هىىلا المشىىروع سىىيكون فرصىىة اسىىتثمارية تسىىاهو فىىي

 .االيعي العاملة واننا نعتقع انه سيكون ناجحا حي  ان هلد الزيوت مطلوبة محليا وخارجيا

ولالطالع على  جىعوى اقتصىاعية هىلا المشىروع  فىان هىلد العراسىة سىتتطرق الى  النىواحي الفنيىة لمتطلبىات 

 .تأسيسية وكللل للنواحي االقتصاعية والتحليالت المالية المختلفة

 

 الم رو ت منتدا: ثالثا

يمكن الحصوب على  الزيىوت العطريىة مىن اجىزاء النباتىات المختلفىة كىاالوراق واالزهىار والثمىار والسىيقان 

والبىىراعو والجىىلور والىىعرنات واللباليىىع وهنالىىل نباتىىات عطريىىة متواجىىعة بشىىكب كبيىىر فىىي ارامىىي المملكىىة 

والحلبىة والقرنفىب والشىيه والكىركو  وخاصة في ارامي االاوار مثب الزعتر والنعناع والبىابونا واليانسىون

 .وايرها الكثير  وسنتطرق هنا ال  المنتجات االكثر تعاوال والتي تتوفر نباتاتها بارامي االاوار

 

 النواحي القانونية لركرة الم رو  المقترحة: رابعا

 ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي  هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للبيئة
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 المقترحة لم رو ركرة االرنية ل الدراسة: خامسا

 مراحل التةنيع (1)

بهعف تحقيق عائع مجزي للمشروع  فعليه ان يقوو بتنويع منتجاته حسع طلع المستهلل المحلي والخىارجي 

 :اال اننا هنا سنأخع الاراض العراسة االصناف االكثر شيوعا بالتعاوب ومن حي  تواجع نباتاتها محليا وهي 

 البابونا

 زعترال

 الشيه

 القري 

 :ان العملية التصنيعية تمر عبر المراحب التالية 

تفىىرو النباتىىات بواسىىطة ماكنىىة فىىرو تحتىىوي علىى  سىىكاكين تتحىىرل الىى  

 .اعل  واسفب بينما يتحرل حوض الفرامة بشكب عائري

( كماكنة طحن الحبوع)تهرس النباتات المفرومة بواسطة ماكنة هرس 

 . تحتوي عل  لولع يعور بشكب عائري ببطء عاخب جسو ماكنة الهرس

كزيت عوار الشىمس وللىل لتنشىيط عمليىة ( Carrier Oil)زيت حامب خفيف % 01يخلط المسحوق بنسبة 

ليعبىأ الزيىت المسىتخرج مىن هنىال الى  قىوارير  استخراج الزيت  ومن ثو ينقب ال  جهاز التقطيىر البخىاري 

 .خارجية ومن ثو ال  صناعيق كرتونية وبععها ال  المستوعع الخا  بالمنتجات الجاهزة

زيت عطري نقي %( 5-%1.0)علما بان النباتات موموع البح  وحسع نوعها تعطي ما يتروا  ما بين 

نيىة المطلوبىة  ولتثبيىت هىلا الزيىت وزيىاعة النسىبة طيار ايىر قابىب لالسىتهالل المباشىر بسىهولة وللفتىرة الزم

المسىىتخرجة بشىىكب اقتصىىاعي  وبىىنفس الوقىىت تحويىىب هىىلا الزيىىت لقابليىىة االسىىتهالل المباشىىر للفتىىرة الزمنيىىة 

كزيت عوار الشمس او اللرة بنسبة تتراو  مىا ( Carrier Oil)المطلوبة يخلط مسحوق النبات بزيت حامب 

وبىىللل يمكىىن الحصىىوب علىى  زيىىت عطىىري قابىىب . يلىىه للتقطيىىر البخىىاريومىىن ثىىو تحو%( 02 -%01)بىىين 

 %. 01لالستعماب المباشر بنسبة 

اما من حي  عمب جهاز التقطير البخاري  وحسع ما هو مبين فىي الشىكب اعنىاد  فىان تيىارا مىن بخىار المىاء 

خىار الى  المكثىف يمر من خالب نباتات عطرية مطحونة ومسخنة في خزان مرلق  فيتبخر الزيت ويحمله الب

البارع  فيتكاثف الزيت والماء  ثو يتو فصب الزيت من الماء في وعاء بعع ان يطفو الزيىت فىوق سىطه المىاء 

 .النه اقب منه كثافة وال يلوع فيه  ثو يعاع مرة اخرى ال  الخزان
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السىتخراج  بىعال مىن المىاء فىي عمليىة التقطيىر( حسع نوع النبىات)علما بانه يمكن استخعاو مليبات عموية 

 .الزيت العطري

هلا وبالراو من ان االحصائيات تبين كميات الزيوت العطرية بالوزن  اال انه لكون المنتا سائال  سنفترض 

وبالتالي اعتبار الطاقة االنتاجيىة المقترحىة هىي ( 0)الاراض العراسة اعتبار الكثافة النوعية للزيت بحوالي 

 .لتر( 52 111)بحوالي 

 :الموقعوالمساحة  (2) 
  حي  تقعر اجرة مثىب هىلا المبنى  5و(011)يقتر  ان يستأجر مبن  او هنجر مععني بمساحة تقعر بحوالي 

 .عينار( 1113)ار بحوالي في مناطق االاو

  

 :البناء وتعديالت البناء (3) 

هىىلد  ةومىىن المتوقىىع ان يحتىىاج المشىىروع الىى  تعىىعيالت فىىي البنىىاء بمىىا يتناسىىع واالسىىتخعاو   حيىى  تقىىعر كلفىى

  .عينار( 1120) التععيالت بحوالي
 

 :اآلالت والمعدات (4)

 األدهزة دينار/تكلرة الوحدة العدد دينار/التكلرة 

  ماكنة فرو 0111 0 0111

  هرسماكينة  2111 0 2111

انابيع توصيب الماء الساخن  0111 - 0111
  والبخار ال  جهاز التقطير

  جهاز تقطير بخاري 51111 5 01111

ماكنة تعبئة مىزوعة بممىخة  01111 0 01111
 رؤوس تفريغ 6شفط و

حاملة قوارير خاصة عائرية  0211 0 0211
 اتوماتيكية

 مرجب بخار  0211 0 0211

محطىىىة تنقيىىىة ميىىىاد العىىىاعة  0 0111 0111

قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األساسية مع التركيع والتشريب بحوالي 675011 عينار توزعت كمىا هىو 

مبين بالجعوب بعناد:- 

ددول رقم )1( 
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 االستعماب

 المدمو  27111
  

 :األثاث والتدهيزات والديكورات (5)

 وتجهيزات مكتبية وللموتفين لإلعارةعينار يمثب مكتع  55211تقعر احتياجات المشروع من األثا  بمبلغ 

  وكراسي وخزائن وكنبايات وخالفه

 :وسائل النقل (2)

 .عينار 025111يحتاج المشروع لرايات التسويق وتوريع المواع األولية إل  بل بع بتكلفة قعرت بحوالي س

 

 التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة (7)

عينار توزعت  06211بناء عل  ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر  بحوالي 

 -:كمايلي

   (6)رقم ددول 

 نسبة االستهالك دينار/تكلرةال البند

 %5.0 5111 بعماب بناء

 %00.0 60111 اآلالت ومععات

 %0 5211 بثا  وتجهيزات

 %00.0 02111 وسائط نقب

  82511 المدمو 

 

 : لعمالةا (8)

 -:النحو التالي  عل  والععع الوتيفةموزعة من حي  فر  عمب (  0) يوفر المشروع س

   (3)ددول رقم 

 العدد الوظيرة

 0 مالل المشروع

 0 موتف تسويق وتوزيع

 0 سكرتيرة 

 5 فنيو انتاج

 5 (عماب مناولة

 7 المدمو 
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 مستلزمات الخدمة و المواد األولية (9) 

 521نباتات عطرية متنوعة وزيت عوار الشمس وقوارير زجاجية سعة المواع األولية الالزمة لإلنتاج هي 

 (قارورة 06سعة )مللتر ورقاقات ورقية مطبوعة وصناعيق كرتونية 

 

 مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل (11)

ستتألف مصاريف التأسيس وما قبب التشريب من رسوو التسجيب والترخي  ألوب مرة باإلمافة إل  المراسالت 

 .عينار 5111والمواصالت الستقطاع العروض والتي تقعر بحوالي 

 

 : المال العامل رأس (11) 
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبب المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية 

مفصلة لها ولرايات الوصوب إل  تكاليف إجمالية للمشروع  اقرع ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس 

من إجمالي تكاليف الموجوعات % 52حوالي  وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعب  الماب التشريلي

 .عينار 50652بي ما يعاعب  الثابتة حسع خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة

 

 اآلثار البيئية لركرة الم رو  المقترحة: سادسا

ية بيئية سلب آثاروبالتالي ال يوجع  باستخال  الزيوت من النباتات الطبيةالمشروع صعيق للبيئة حي  يقوو 

 للمشروع

 التكاليف ايدمالية لركرة الم رو  المقترحة: سابعا

إععاع جعوب يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف 

 -:التأسيسية وربس الماب العامب

   (5)رقم ددول 

 دينار/التكلرة البند

 5111 بعماب بناء

 60111 اآلالت ومععات

 5211 بثا  وتجهيزات

 02111 وسائط نقب

 82511 إدمالي المودودات الثابتة

 5111 مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
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 50652 رأس المال الت غيلي

 111165 التكاليف ايدمالية للم رو 

 

 :وسائل التمويل : ثامنا
تبين مصاريفه ممن عراسة مالية للمشروع وال تتكون الوثيقة قيع البح  هي مقتر  لفكرة مشروع 

عراسة الجعوى االقتصاعية  إلععاع إراعةبعع التوجه لمراكز  إاللن يتو تحعيع كيفية تمويب المشروع وإيراعاته 

 النهائية


