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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      

إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    

التمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة و  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     

علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

ستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم الم

وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 

المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ 

ثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقـدم باتجاهاتها مما يستدعي من المست

  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     

  كار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .تحتاجونها لتطوير األف

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

 (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  المشروعمنتجات   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

  والعمال. اإلدارة 8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع



 

Page 4 of 10 
 

  

  

 

 ملخص المشروع

    الخضروات الورقية م تعقيمصنع ل فكرة المشروع المقترحة 

 طازجة ومعقمة وجاهزة لألكل  الخضروات الورقية جميع أنواع تقديم       منتجات المشروع 

 غذائي -صناعي  تصنيف المشروع 

 10 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع                                               

  بالدينار األردني التكلفة   البيان

 55,300 الموجودات الثابتة 

 10,000 مصاريف التأسيس  

 11,060 رأس المال العامل 

 76,360المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

في األردن اللواتي يعملن لساعات متواصلة يوميا وال يجدن الوقت   من النساء العامالت نظرا لوجود العديد 

الكافي لديهن للقيام بغسيل وتعقيم الخضروات وبخاصة الخضروات الورقية مثل الخس والبقدونس والكزبرة  

هنا نشأت فكرة  فمن   وخاصة ان هذه الخضروات تحتاج الى جهد و وقت كبير لتقطيعها وتعقيمها وغيرها  

وبيعها مقابل فرق   روات الورقية بعد تقطيعها وتنظيفها وتعقيمها وتغليفها خضمتخصص ببيع ال إيجاد مصنع 

 بسيط عن أسعارها في السوق . 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

 فرص عمل.  خلق فرصة استثمارية جديدة وتوفير 

  .تحقيق إيراد وأرباح لصاحب المشروع 

  توفير الوقت والجهد للمستهلك   .  

  ثالثا: منتجات المشروع

المقترح   المشروع  والكزبرة  سيقدم  والبقدونس  األمريكي  والخس  البلدي  الخس  مثل  الورقية  الخضروات 

التي   الخضروات  من  المنتجات  وغيرها  هذه  تعبئة  ثم  ومن  وتعقيمها  تنظيفها  في  كبير  وجهد  وقت  تتطلب 

  وتغليفها وبيعها للمستهلك من خالل نقاط بيع معتمدة لدى أسواق تجارية مختلفة . 

 لفكرة المشروع المقترحة  رابعا: النواحي القانونية

  .ال يوجد أي عوائق قانونية لترخيص المشروع
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  خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 مراحل التصنيع:  ) 1(

حصول على الخضروات الالزمة من المزارعين والتأكد من سالمتها وخلوها من متبقيات المواد  ال  -أ

 الكيماوية والمبيدات الحشرية . 

 األجزاء التالفة من الخضار يدويا وتقطيع األجزاء التي يجب قطعها. إزالة   - ب

 وضع الخضروات داخل جهاز غسيل الخضروات.   - ت

 نقل الخضروات الى جهاز تنشيف الخضروات.   - ث

 نقل الخضروات لتتم المباشرة بعمليات التعبئة والتغليف للمنتج.   -ج

 البيع في األسواق المختلفة . نقل المنتجات الجاهزة داخل الشاحنات المبردة الى نقاط    -ح

 

 :المساحة والموقع ) 2(

المدن الصناعية وذلك حتى تتوفر مساحة مناسبة من األرض باإلضافة   المشروع داخل احدى  إقامة  يجب 

ويمكن استئجار هنجر  الى تلبية جميع المتطلبات الالزمة للحصول على ترخيص من الجهات ذات العالقة  

  شاملة الساحة الخارجية المخصصة لسيارات النقل المبردة .  ²م 400بمساحة 
  

 البناء تعديالت  ) 3(

يجب ان يتم تقسيم المساحة الداخلية للهنجر الى مخزن للمواد األولية ومخزن أخر للبضاعة الجاهزة ومكتب  

بحوالي   التجهيزات  هذه  تكلفة  وتقدر  وحدات صحية  الى  باإلضافة  وبوفيه  للعمال  استراحة  وغرفة  لإلدارة 

 دينار .  10,000

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

باإلضافة الى ماكينـة يحتاج المشروع الى ماكينة خاصة بتعقيم الخضروات وماكينة أخرى خاصة بالتنشيف 

للتعبئة والتغليف كما يجب ان تتوفر ثالجات لحفظ الخضـروات الجـاهزة قبـل نقلهـا وتوزيعهـا وتتـوفر هـذه 

مـا يناسـب احتياجـات  يراد الماكينات في الصين وفـي تركيـا والواليـات المتحـدة ويمكـن ان يـتم ان يـتم اسـت

دينــار  19,700 والمعـدات الالزمـة  اآلالت المشـروع ولغايـات اعـداد الدراسـة سـيتم االفتـراض ان تكلفـة 

  -هو مبين بالجدول أدناه:توزعت كما 
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  ) 1جدول رقم (

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  *ماكينة غسيل خضروات   17,000  1  17,000

  ماكينة تنشيف خضروات   5,000  1  500
  ماكينة تعبئة وتغليف  3,000  1  1,000
  كبيرة  ثالجات   600  2  1,200

  المجموع   19,700
  طن   2.1أي ان الطاقة اإلنتاجية القصوى لسبع ساعات عمل  كيلو /ساعة 300الطاقة اإلنتاجية 

  

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  الجدول التالي :  فيكما  دينار مفصلة  5,600تجهيزات تقدر قيمتها بحوالي يحتاج موقع المشروع الى 

  ) 2جدول رقم (

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  حاسوب وطابعةجهاز   600  1  600
  مكتب لالدارة  500  1  500
  ستانليس للعمل طاوالت   200  3  600

  أرمة  1,000  1  1,000
  مكيفات وأجهزة تبريد   600  3  1,800
  نظام كاميرات مراقبة  600  1  600
  تجهيز بوفيه  500  -  500

  المجموع     5,600
  

  :وسائل النقل ) 6(

يجب ان يتوفر لدى المشروع ثالجات مبردة لنقل الخضروات الجاهزة من المصنع الى نقاط البيع المختلفة  

من   العديد  األردني  السوق  في  ما    المبردةمركبات  الويوجد  اختيار  يتم  ان  يمكن  متعددة  وأحجام  بأصناف 

عر المركبة الواحدة حوالي  س  يناسب المشروع منها ، ولغايات اعداد هذه الدراسة سيتم االفتراض ان متوسط 

  وكما هو مبين في الجدول أدناه: دينار   10,000

  ) 3جدول رقم (

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  سيارات ثالجة  10,000  2  20,000
  المجموع   20,000
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 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   55,300بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 4رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  10,000  تعديالت البناء 
  %10  19,700  معدات الاآلالت و

  %15  5,600  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  20,000  وسائط نقل 

  -  55,300  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  10 يوفر المشروع س

  ) 5جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير مشروع 
  1  محاسب 

  5  عمال انتاج 
  2  سائق 

  1  حارس 
  10  المجموع 

    

 مستلزمات الخدمة  األولية و المواد  ) 9(

بالخضروات الورقية الطازجة مثل الخس البلدي والخس األمريكي والبقدونس والكزبرة  تتمثل المواد األولية  

باإلضافة الى بعض المواد الطبيعية الخاصة بغسيل وتعقيم الخضروات أما مستلزمات تقديم الخدمة فتتمثل  

  بداخلها . باألكياس التي يتم وضع الخضروات  
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 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل   ) 10(

من   تحتوي على عدد  كونها  دقيق  بشكل  للمشروع  التشغيل  قبل  وما  التأسيس  بتكاليف  التكهن  الصعب  من 

البنود مثل النفقات القانونية الخاصة بعملية تأسيس المشروع باإلضافة الى دفع جزء من رواتب العاملين في  

انه   التأسيس  المشروع اال  ان مصاريف  للمشروع فسيتم االفتراض  التكلفة االجمالية  الى  ولغايات الوصول 

المتطلبات    10,000  ستبلغ  العالقة إلنهاء  ذات  الدوائر  بين  والمواصالت  التنقل  بدل  تكاليف  وتشمل  دينار 

شحن   تكاليف  الى  باإلضافة  للمشروع  ترخيص  إلصدار  خط    اآلالت الرسمية  توصيل  ورسوم  وتركيبها 

 . فاز للهنجر 3كهرباء 

  : رأس المال العامل ) 11(
 

يتم احتساب حاجة المشروع من رأس المال العامل من خالل التكاليف التشغيلية والمصاريف وااليجارات  

وو األولية  المواد  اجمالي  تكلفة  بحجم  أيضا  ويرتبط  معينة  زمنية  فترة  خالل  الخدمة  تقديم  مستلزمات 

دراسة  اإليراد  الدراسة كونها  هذه  من  المتوقع  السوق  اإليرادات وحجم  توقع  ونظرا الستثناء  للمشروع  ات 

يعادل   العامل  المال  رأس  ان  االفتراض  فسيتم  الثابتة  20مقترحة  الموجودات  تكاليف  اجمالي  من   %

  . دينار   11,060يعادل للمشروع أي ما  

 المقترحة سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع 

المشروع  نشاطات  قبل  من  البيئة  على  يذكر  تأثير  يوجد  والبالستيكية    ال  الورقية  النفايات  بعض  باستثناء 

باإلضافة الى بعض الخضروات التالفة والتي يمكن بيعها  وسيتم لتخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك  

  . لالستفادة منها كسماد عضوي
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  اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة سابعا: التكاليف  

دينار مفصلة كما   76,360والمقدرة بحوالي  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح 

  : هو مبين في الجدول أدناه

  ) 6رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  10,000  تعديالت البناء 
  19,700  معدات الاآلالت و

  5,600  وديكورات   وتجهيزات أثاث  
  20,000  وسائط نقل 

  55,300  إجمالي الموجودات الثابتة 
  10,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  11,060  رأس المال التشغيلي 
  76,360  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  

  

  :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


