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أطلـقت برـنامج  على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد والتـعاون اـلدولي  حرصـــــاً من وزارة التخطيط     
تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تـشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي 

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
دون تحليل  ي المجتمعات المحلية تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المـشروع  للفئات المـستهدفة ف

إن هذه الدراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشــروعل ةلنواحي المالية و الســوقية الالزما
هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطالع 

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة     ــــ ) في مختلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
  المشــــاريعالمجتمعات المحلية من    مع احتياجات وألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشــــاريع  تتماشــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

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

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
وتقدير  علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب 
ــروع ــادية للمشـ ــة جدوى اقتصـ ــوق    ،لمراكز إرادة إلعداد دراسـ وذلك لكون اإليرادات المتوقعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاحب المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم اال قتراض والمـس
ــعب التنبؤ   ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ المشـ
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  ية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصاد 

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

  

  مركزاً. 26وعددها 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 :

  ثالثا:   منتجات المشروع

  رابعا:  النواحي القانونية لفكرة المشروع

  خامسا:  الدراسة الفنية لفكرة المشروع 

  . مراحل التصنيع1

  . المساحة والموقع2

  . البناء وتعديالت البناء 3

  .  اآلالت والمعدات4

  . األثاث والتجهيزات5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  البيئية لفكرة المشروعاآلثار  سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 فكرة المشروع المقترحة 
تأسيس غابات من أشجار البولونيا على المياه الناتجة من محطة التنقية في  

 محافظة الكرك 
 

 منتجات المشروع 

  اخشاب البولونيا 

  اعالف حيوانية 

  بيئي اخضر غطاء 

   زراعي   تصنيف المشروع 

 7 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 33500 الموجودات الثابتة 

 1000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 10050 رأس المال العامل 

 113080 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 .أوالً : مقدمة

مساحات شاسعة و من الصعب استغاللها لزراعة األشجار المثمرة نتيجة سنوات  في محافظة الكرك  يتوفر  

    . و تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على المملكة و توفر أيضا مساحات غير مستغله  الجفاف المتتالية  

  المستغلة في المناطق غير  البولونيا من اجل انتاج االخشاب    ألشجارغابة  فكرة المشروع حول إنشاء  و تقوم  

لزراعة األشجار المثمرة او المحاصيل الحقلية و يتم ري هذه الغابات من المياه الناتجة من محطات التنقية في  

  الكرك و زحوم و المياه الناتجة من محطة تنقية مصنع الوطنية . 

  . : مبررات وأهداف فكرة المشروع ثانيا

 : المبرر 

 توفر مساحات غير مستغله لزراعة األشجار المثمرة او المحاصيل الحقلية   . 

   بدون االستفادة منها. توفي مياه و بكثرة من محطات التنقية يتم التخلص منها 

  السنوات المقبله زيادة الرقعة الخضراء في المملكة مما قد يساعد على رفع معدالت الهطول في   . 

  : الهدف 

  .تحقيق عائد مالي للجهة القائمة على المشروع 

  .إيجاد فرص عمل و التقليل من البطالة 

 التطور المستمر للمشروع تبعًا للتطورات المحيطة . 
  

  .ثالثا: منتجات المشروع

  االستفادة و    المستغلةالبولونيا في المساحات غير    ألشجارغابات  تأسيس  على  تقوم فكرة المشروع المقترح  

بيعها في   و  او تصديرها  المحلية  بيعها لألسواق  النمو و  البولونيا سريعة  أشجار  الناتجة من  من االخشاب 

  األسواق العالمية .  
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 . رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة

الهاشميّة جملة من التغييرات واإلصالحات التشريعية والتنظيمية بهدف تبسيط قوانين  طبقت المملكة األردنية 

وعمليات تأسيس الشركات ، األمر الذي عزز ازدهار المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتهدف  

وترسيخ   ، المشاريع  وأصحاب  األعمال  رّواد  ودعم  تشجيع  إلى  الُمطبقة  واإلجراءات  القوانين  بيئة    سلسلة 

  االبتكار وتحسين المناخ االستثماري. 

يتوجب على صاحب المشروع أخذ الموافقات الالزمة من  ولغايات التأسيس  فيما يخص المشروع المقترح  

  - بـ:لغايات الترخيص  تتلخص الوثائق المطلوبة و ،  و التي تنظم الخدمة المقدمة   الجهات ذات االختصاص 

  : ) مشروع طلب إقامة  ( األولى المرحلة 

 موافقة وزارة البيئة / لجنة التراخيص المركزية. 

  (السجل التجاري) شهادة تسجيل صناعي. 

   مخطط موقع تنظيمي حديث لم يمض عليه عام من تاريخ صدوره يبين الصفة التنظيمية للموقع (المخطط

 .األصلي أو صورة مصدقة عنه)

  مخطط أراضي. 

  مخطط كروكي للموقع. 

  : الثانية (جاهزية المصنع) المرحلة 

  .موافقة المؤسسة العامة على إقامة مشروع الموقع 

 سم وعنوان صاحب المشروع. ا 

 مخطط كروكي للمؤسسة من الداخل . 

 . خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة

    :المقدمة الخدمة ) 1(

زراعة غابات الشجار البولونيا في مواقع متعددة في محافظة الكرك و االستفادة  فكرة المشروع حول  تقوم  

مؤتة  من المياه الناتجة من عمليات التنقية في محطات التنقية في محافظة الكرك مثل محطة الكرك و محطة  

  .  و غيرها 
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  :المساحة والموقع ) 2(

لالستفادة بالحد األقصى من المياه حيث انه يمكن زراعة  شاسعة و في مواقع متعددة يحتاج المشروع لمساحة 

، و  شجرة تقريبا في كل دونم و كلما زادت المساحة زاد عدد األشجار المزروعة و قل الهدر من المياه 100

  دونم .  30غابات مساحة كل غابة  3بافتراض ان المشروع سيبدأ ب 

  

ويفضل  و يتميز بسهولة الوصول اليه ،    قريب من محطات التنقيه  المشروع في مكان    ان يكون موقع    جب وي

  . التجمعات السكانية من  بعيد ان يكون  

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

وضع قرفان متنقل في كل غابه لمبيت الحراس و ذلك لحماية األشجار في بداية الزراعة من الرعي  سيتم  

غابات أي    3الكرفان وحدة دورة مياه . و بافتراض ان المشروع سيباشر ب  الجائر و يجب ان يتوفر في  

 دينار .  1500كرفانات و تقد قيمة الكرفان الجاهز ما يقارب  3في ثالث مواقع فانه بحاجة الى 
  
   

  

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ) 4(

  - :كما يلي   وزعت  دينار    33500بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  :  )2جدول رقم (

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  27000  اثمان شتل 

  % 15  4500  كرفانات 

  %  15  2000  أثاث وتجهيزات وديكورات

    33500  المجموع 
  

  : العمالاإلدارة و ) 5(

،  فيه على حجم التوسع في هذا المشروع  يتوقف عدد العمال عمال   7يحتاج المشروع بشكل أساسي الى 

وسيحتاج المشروع  ،  زادت الحاجة الى وجود عمال أكثر المشروع أكبر كلما    في  كلما كان التوسع    أي

ئر باإلضافة  عمال لزراعة و حراسة الغابات بشكل دائم و المحافظة عليها من الرعي الجا  6بشكل أساسي  
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المشروع   المشروع  (الى صاحب  العمل    تتوزع وعليه    ) زراعة و حراسة  عامل    6،    صاحب  فرص 

  - حسب الوظيفة و العدد على النحو التالي :

  

  

  

  :  )3جدول رقم (    

  العدد   الوظيفة 

  1  / صاحب المشروع مشروعالمدير 

  6  عامل زراعة و حراسة 

  7  المجموع 

  

  : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 6(

ستتألف مصاريف  التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل  و الترخيص ألول مرة ، باإلضافة إلى  

بحوالي   تقدر  والتي  التجريبي  التشغيل  تكاليف  ، وكذلك  العروض  والمواصالت الستقطاب  المراسالت 

  .دينار  1,000
  

    : رأس المال العامل  ) 7(
 

جدوى   دراسة  بإعداد  إرادة   مراكز  ستقوم  المستفيدون  قبل  من  اعتمادها  وبعد   ، مقترحة  الفكرة  كون 

اقتصادية مفصلة لها ، ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اقرب ما يكون  للواقع سيتم  

%من إجمالي    25  يعادل حواليبما  افتراض أن رأس المال التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته 

  10050تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة  ، واستنادا لمشاريع مشابهة ، أي ما يعادل  

  . تقريبادينار  

 . سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة  

أوالً بأول في الحاويات  الناتجة من السوق  سيتم التخلص من النفايات    و يوجد آثار بيئية مباشرة للمشروع ،  ال  

  . و ارسالها الى مكب النفايات بشكل يومي  المخصصة  

  



 

Page 9 of 9 
 

  . سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة

  :  دينار 44550للمشروع المقترح و التي بلغت  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية 
  

  :  )4جدول رقم (

  التكلفة/دينار   البند

  27000  اشجار

  4500  كرفانات 

  2000  أثاث وتجهيزات وديكورات 

  33500  إجمالي الموجودات الثابتة 

  1000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  10050  رأس المال التشغيلي 

  44550  اإلجمالية للمشروعالتكاليف 

  :وسائل التمويل ثامنا: 

كون الوثيقة قيد البحث هي مقترح لفكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه وإيراداته  

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

  

  

  

  

  

  

 


