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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

  . إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروعبهدف 

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

  .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 
تهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـ

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

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

  

  تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة 

  

  (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: 

  المساحة والموقع. 1

   البناء وتعديالت البناء. 2

  اآلالت والمعدات.  3

  األثاث والتجهيزات. 4

  التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة. 5

  . اإلدارة والعمال6

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل7

  . رأس المال العامل8

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 غسيل وغيار زيت للمركبات االنشائية محطة  فكرة المشروع المقترحة 

 تقديم خدمة الغسيل وغيار الزيت والتشحيم  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 في المراحل االولى  6 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 74,600 الموجودات الثابتة 

 1,000 التأسيس وما قبل التشغيل مصاريف 

 29,840 رأس المال العامل 

 105,440 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

   ،حيث تبلغ مساحته  يقع لواء األغوار الجنوبية على امتداد نهر األردن

) كم771االجمالية   (2   ) نسبته  ما  محافظة  22أي  مساحة  من   (%

مساحتها ( البالغ  اللواء هي منطقة  و   2كم  )3495الكرك  يُعتبر مركز 

هو واحداً  قضاًء  للواء  إدارياً  ويتبع  الصافي  غور    - غور  قضاء 

) بعد  على  يقع  الذي  الكرك  26المزرعة  مدينة  من  الغرب  إلى  كم   (

مس وتبلُغ  الميت  للبحر  الشرقي  الشاطئ  حوالي  وبمحـاذاة  احته 

كم421.1(  (2 ) نسبته  ما  وتُشكل  لواء  55،  مساحة  إجمالي  من   (%

 األغوار الجنوبية. 

   تعد منطقة لواء االغوار الجنوبية منطقة زراعية من الدرجة االولى وكما وايضا تعتبر منطقة صناعية

والشركة التركية واليونانية،  لوجود العديد من المصانع منها شركة البوتاس العربية و شركة البرومين  

  باالضافة الى ذلك يوجد العديد من المقاولين ال يمكن حصرهم. 

  

  للمركبات االنشائية الثقيلة و  متنقلة  غسيل وغيار زيت محطة  إنشاء  تقوم فكرة المشروع المقترح على

 وذلك لصعوبة نقل هذه المركبات خارج موقع المصانع والشركات. بموقها 

  وأهداف فكرة المشروع  ثانيا : مبررات
  

 تتلخص مبررات وأهداف المشروع بما يلي: 

  غسيل وغيار زيت متنقلة تقدم الخدمة في الموقعانشاء محطة  الحاجة إلى . 

  الشركات والمصانع لالستفادة من هذه الخدمة ى وجود حاجة ماسة لد . 

  إيجاد فرص استثمارية جيدة وخلق فرص عمل جديدة ألبناء المنطقة والتي تعد من إحدى مناطق  

 . جيوب الفقر 

  .تحسين الوضع االقتصادي للقائمين على هذا المشروع في حال تنفيذه  
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 المشروع  خدمات: ثا ثال  

  . للمركبات الثقيلةالغسيل وغيار الزيت والتشحيم سيقوم المشروع المقترح بتقديم خدمة 

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة

المقترح  المشروع  قانونية لترخيص  أية عوائق  المصانع    ، كونه مشروع خدمي اليوجد  داخل  الخدمة  ويقدم 

  . والشركات وسيتم التخلص من العبوات الفارغة والزيت المستخدم عن طريق هذه الشركات والمصانع 

  

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

المقترح   المشروع  والتشحيم  يقوم  الزيت  وغيار  بالغسيل  والمتمثلة  المتنوعة  خدماته  في  بتقديم  للمركبات 

  مواقعها. 

 

  

  :المساحة والموقع ) 1(
 

 . ال يوجد موقع محدد / متنقلة 

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 2(

  . (متنقل)ال يوجد كون المشروع 
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  :اآلالت والمعدات  ) 3(

هـو مبـين قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مـع التركيـب والتشـغيل بحـوالي دينـار توزعـت كمـا  

  -بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  كمبريصة هواء  800  2  1,600
 مطس شحمة  200  2  400
  فرد براغي  100  2  200

  ماكينة غسيل مع راسيات و برابيش   1,200  2  2,400
ــز كامــل   35,000  2  70,000 ــطة ومجهــزه تجهي ــيارة نقــل متوس س

  2022نوع هونداي  (محطة متنقلة)
  المجموع   74,600

  
  
  
  
  
  

   

  :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(

  تطلب المشروع اي تجهيزات من االثاث  ال ي
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

بحوالي   المقترح  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزعت    74,600بناء  دينار 

  - :كمايلي 

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  0  أعمال بناء 
  %10  74,600  معدات الاآلالت و

  %15  0    أثاث وتجهيزات 
    74,600  المجموع 
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  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل   ة فرص 6 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  2  سائق  
  4  عامل  

  6  المجموع 
    
  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 7(
  

وعمل  من شراء المركبة وتجهيزها بالكامل من حيث الرفوف تتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من 

  دينار   1000قواعد للمعدات  وتقدر مصاريف التاسيس حوالي 
  

  : رأس المال العامل ) 8(
 

بإعداد دراسة جدوى اقتصادية   كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين ستقوم مراكز إرادة 

للواقع سيتم   اقرب ما يكون  للمشروع  إجمالية  تكاليف  إلى  الوصول  ولغايات  لها  أن رأس  مفصلة  افتراض 

التشغيلي  يعادل    المال  واحتياجاته  المشروع  لطبيعة  الموجودات    40حوالي    وفقا  تكاليف  إجمالي  من   %

  . دينار 29,840أي ما يعادل  الثابتة حسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

وسيتم التخلص من النفايات عن طريق حاويات المصانع والشركات في    ال يوجد اي اثار بيئية تذكر -

 الموقع. 
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  0  أعمال بناء 
  74,600  معدات الاآلالت و

  0    أثاث وتجهيزات 
  74,600  إجمالي الموجودات الثابتة 

  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  29,840  رأس المال التشغيلي 

  105,440  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

 


