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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة     
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب علـى مشـاكل البطالـة التـي يعـاني منهـا (إرادة) بهدف تشجيع إقامة  

  .الشباب األردني

مشـاريع  تقـديم أفكـاربهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليبتكليـف مـن   األوليـةأعدت هذه الدراسـة     
لفكـرة المشـروع  والتمويليـةتحليل النـواحي الفنيـة  للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن    مقترحة

إن ممـا يعنـي    السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروع  المالية و  دون تحليل النواحي
فكرة المشروع وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

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

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانـات والمعلومـات الـواردة   إرادةبرنامج  قام بإعداد هذه الدراسة مستشارو     
  في الدراسة واقعية ما أمكن. 

بزيارات ميدانية  االستشاريوسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق     
وتقـدير   باإليرادات  ةتعلقعلماً بأن التوقعات الملمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع ،  

من هذه الدراسة لحين تقدم المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب  احجم السوق المتوقع  تم استثناؤه
حجـم السـوق ،وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة و  دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع  إلعداد  إرادةلمراكز  
اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة  المتوقع  

عــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة ل
والتقدم     إرادةمما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز   باتجاهاتها. 

  . المقترحللمشروع الكاملة الجدوى االقتصادية  ةدراس إلعداد بطلب 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     
  االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع . األفكارتحتاجونها لتطوير 

  

  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 :

  منتجات المشروع  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

  للموجودات الثابتة اإلجمالية. التكاليف 7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل. 10

  . رأس المال العامل11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  للمشروع اإلجماليةسابعا: التكاليف 

 ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

  مركز تجميع وفرز وكبس الصوف مشروع   فكرة المشروع المقترحة 

 صوف االغنام منتجات المشروع 

 تجاري  المشروع تصنيف 

 7 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 31,800 الموجودات الثابتة 

 500 وما قبل التشغيل  التأسيس مصاريف 

 7,950 المال العامل  رأس

 40,250 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 مقدمةاوالً: 

يعتبر القطاع الزراعي  اإلنتاج الحيواني حيث    –يرتبط قطاع صوف األغنام ارتباطاً وثيقاً بالقطاع الزراعي  

وتلعب  األردن،  في  المهمة  القطاعات  االغنام   تربية من  وخصوصاً  ً   دوراً  المواشي  المنظومة    هاما في 

 ً ارتباطا ترتبط  كما  الريفية،  للمجتمعات  واالجتماعية  ً   االقتصادية  الطبيعية    وثيقا البيئة  على  المحافظة  بجهود 

ار األعالف وتدني  إال أن هذا النشاط قد تأثر بشكل كبير في السنوات األخيرة نظراً الرتفاع أسع  واستمراريتها

  كميات االمطار التي دعت بالكثير من مربي الماشية إلى العزوف عن هذا النشاط.  

تربية االغنام والمواشي بشكل كبير نتيجة ابتعاد المزارعين عن زراعة الحبوب واعتمادهم بشكل كبير   تأثرت 

لى العزوف عن تربية االغنام،  على االعالف المدعومة وغير المدعومة مما حدا بجزء كبير من المزارعين ا

للحيازات   وخاصة  المواشي  تربية  اصبحت  االعالف  اسعار  ارتفاع  وبعد  التربية،  نسبة  تضاءلت  بحيث 

الى تراجع   الحمراء البلدية االمر الذي ادى  اللحوم  الصغيرة غير مجدية ومكلفة حتى في ظل ارتفاع اسعار 

الدولة   اولت  وقد  الحالي.  الوقت  في  التربية  برامج  هذه  منح  الحيوانية من خالل  الثروة  بتنمية  اهتمامها  جل 

مثل مؤسسة   الممولة  الحكومية  وشبه  الحكومية  والجهات  الزراعة  الدولي ووزارة  والتعاون  التخطيط  وزارة 

االقراض الزراعي لتشجيع المزارعين على تربية المواشي، وتشير البيانات الواردة من وزارة الزراعة لعام  

  1,635,134ل المسوح الزراعية السنوية الى ان عدد االغنام بلغ في البادية االردنية حوالي  من خال  2019

  رأس.  3,171,100% من اجمالي اعداد االغنام في المملكة والتي تبلغ حوالي 52رأس اي حوالي 

الشعرية  الصوف و للثدييات  الواقية  الطبقة  ألياف حيوانية تُمثل  والماعز واإلبل، وقد  غنام،  من األ  عبارة عن 

المالبس،   الصوف  استخدم اإلنسان  استخدمه في صناعة  نسيجاً  ِليَكسو نفسه، حيث صنع منه  الِقدم  كما      منذ 

من  اصنع  ايضاً  الُمنتجات   والبسطلسجاد  ه  من  ووغيرها  وجمالها  .  رونقها  على  الصوفية  المنسوجات  تحافظ 

الرطوبة، والصوف عازل للحرارة  حيث إنها تقاوم االنكماش، وهي سهلة التنظيف، وقاد  رة على امتصاص 

  المالبس والسجاد.  والبرودة، جميع هذه الصفات جعلت منه الخيار األفضل لصناعة 

يمكن  وأكثر قابلية للتدوير وإعادة االستخدام،  صوف األغنام األردنية من اجود أنواع الصوف حيث انه  يعد  

مالبس،  إلى  ا  وسجاد   تحويله  صناعة  أو  استخدام  وتنجيده،  يمكن  كما  الشديدة،  للحرارة  المقاومة  لمنتجات 

  . الصوف في العديد من أمور العزل الحراري والصوتي
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 المشروع  فكرة وأهدافمبررات ثانياً: 

   .كميات الصوف الكبيرة التي تنتجها البادية الشمالية كل عام بسبب االعداد الكبيرة من االغنام 

   المملكة الى درجة ان للمنتجات الصوفية على مستوى  تدني أسعار الصوف بسبب عدم وجود مصانع 

 مربي األغنام يقوموا بحرقه او تركه في بعض المناطق. 

  الصوف تجارة  المشروع في  التعاونية    خبرة صاحب  الجمعيات  الصوف مع بعض  بتجارة  حيث عمل 

 خالل العام الماضي. 

  عمل ألبناء المنطقة   توفير فرص . 

  .تجميع صوف األغنام من مناطق البادية الشمالية المختلفة وتسويقه 

  تحسين األوضاع االقتصادية لمربي األغنام من خالل شراء منتجاتهم من الصوف.  

  لصاحب المشروع  ومستمر  دخل جيد تحقيق مصدر . 

  

  

 المشروعمنتجات ثالثاً: 

سوف يعمل المشروع المقترح على شراء الصوف من مربي األغنام وبيعه الى الشركات التي تقوم بدورها  

 بتصديره الى الخارج. 

  

 النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعاً: 

  .  مشاريع ال يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا 

  

  

 المقترحة  لمشروعفكرة االفنية ل الدراسةخامساً: 

  : تقديم الخدمةمراحل  ) 1( 

  تمر عبر المراحل التالية:   خدمة تجميع وفرز وكبس الصوف تقديم إن  

خط  -  هي وأول  من    ة  الصوف  وتجميع  حيث  شراء  األغنام  البادية  مربي  في  األغنام  اعداد  بلغت 

  البادية الشمالية الشرقية، لواء البادية الشمالية الغربية، لواء الرويشد) الشمالية والتي تتضمن (لواء  
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وتشكل ما نسبته    2019حسب البيانات الواردة من وزارة الزراعة للعام    رأس   762,835حوالي  

 . راس  3,171,100حوالي  بلغت % من اجمالي اعداد األغنام في المملكة والتي  24

الواحد من األغنام حوالي   -  الراس  انتاج  ويُجز الصوف  كيلو غرام من الصوف سنوياً،    2.0يقدر 

كقطعة واحدة عادة ومن ثم تُصنف الجزة إلى أجزاء تبعاً للمنطقة المأخوذة منها، فعلى سبيل المثال  

مأخوذ  يُعتبر الصوف الذي يُغطي جوانب األغنام وأكتافها هو أفضل أنواع الصوف، أما الصوف ال

 . من أسفل الساقين فيعتبر أقل جودة 

ينتج عن   -  الذي  الجاف  والعرق  والزيوت  والرمال  العديد من األوساخ  الخام على  الصوف  يحتوي 

خاصة   قلوية  حمامات  في  الصوف  يُوضع  التنظيف  وفي  جيداً،  تنظيفه  ويجب  األغنام،  أجساد 

ة مماثلة لها، وبعد انتهاء التنظيف  تحتوي على مزيج من الماء والصابون والصودا أو أي مادة قلوي 

تعصر البكرات الخاصة بآالت التنظيف الماء الزائد من الصوف، والجدير بالذكر أنه ال يتم تجفيف  

 . الصوف تماماً بعد تنظيفه، حيث يُعالَج بالزيت إلعطائه المرونة للتعامل معه بسهولة

الخط -  عدد  وتختلف  تسريحه،  أو  تمشيطه  يجب  الصوف  تنظيف  العملية  بعد  لهذه  الالزمة  وات 

ر الصوف خالل سلسلة من األسنان   باختالف نوع الصوف المراد إنتاجه، وفي تمشيط الصوف يُمرَّ

أو األسالك المعدنية الرفيعة، وتفك األسنان أو األسالك التجاعيد والتشابكات الموجودة في األلياف  

ة التي يتم ترتيبها على هيئة شريط ُمسّطح  الصوفية، وتُزيل األلياف القصيرة وتُبقي األلياف الطويل 

أي   التمشيط  عملية  وتُزيل  بالشلة،  تُسمى  رفيعة  خيوط  إلى  بعد  فيما  ل  يُحوَّ والذي  النسيج،  يُسمى 

  .  أوساخ أخرى عالقة لم تَُزل خالل عملية التنظيف

 وتجميعه في باالت جاهزة للبيع.   بالحجم المناسب   يتم كبس الصوف من خالل مكبس خاص  - 

  

  :والموقعالمساحة  (2)
 

أي  ، يمكن إقامة المشروع في  مركز لتجميع وفرز وتنظيف الصوف ثم كبسه وبيعهالمشروع عبارة عن  

. من الممكن ان  حيث ان مناطق البادية جميعها تشتهر بتربية االغنام منطقة من مناطق البادية الشمالية  

تتوفر فيها الخدمات الضرورية من كهرباء،  دونم    2يقام المشروع المقترح على قطعة ارض بمساحة  

 مياه، وطرق. 
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  البناء وتعديالت البناء: )3( 

من   البناء  اعمال  بمساحة  تتكون  معدني  الى    2م250هنجر  إضافة  والمرافق،  اإلنتاج  صالة  يتضمن 

دينار    29,500ويتوقع ان يبلغ اجمالي تكلفة البناء حوالي  مستودعات للتخزين، إضافة الى مكاتب إدارية  

  التالي:  الجدول كما هو موضح في 

  )1جدول رقم (
  البند  المساحة /متر مربع   تكلفة المتر المربع/دينار   إجمالي التكلفة/دينار 

 صالة انتاج    175  100  17,500

 مستودعات   50  100  5,000

 مكاتب وخدمات    50  100  5,000

  تمديدات صحية وكهربائية   -  -  2,000

  المجموع   29,500
  

  :اآلالت والمعدات )4( 

ذلك   في  بما  تكلفتها  مع  الالزمة  واآلالت  المعدات  من  المشروع  احتياجات  التالي  الجدول  التركيب  يوضح 

    :والتشغيل 

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
 طن 2قبان   800 1  800
  المجموع   800

  

  :األثاث والتجهيزات والديكورات )5(

يحتاج المشروع إلى أثاث مكتبي وخزائن لحفظ الملفات والمستندات وتلفون وفاكس وماكينة تصوير وتقدر  

    دينار. 1,500تكلفة هذه التجهيزات حوالي 

  

  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  )6( 

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   31,800بناء على ما تقدم 

  : يلي
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  ) 3جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  29,500  أعمال بناء 
  %10  800  اآلالت ومعدات 
  %15  1,500  أثاث وتجهيزات 

    31,800  المجموع 
  

  

  : لعمالةا )7(

  النحو التالي:  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  7يوفر المشروع س

  ) 4جدول رقم (
  االجرة السنوية/ دينار   االجرة الشهرية/ دينار   العدد   الوظيفة 

  6,000  500  1  مدير المشروع 
  18,000  1,500  6  عامل االنتاج 

  24,000  2,000  7  المجموع 
  

    

  بضاعة المتاجرة )8( 

مربي الثروة الحيوانية في مناطق البادية الشمالية المختلفة بقصد  من  (الصوف)  بضاعة المتاجرة    شراءسيتم  

المتاجرة بها، وتجدر اإلشارة الى ان الكثير من مربي األغنام يقوموا بالتخلص من الصوف بطرق مختلفة،  

 يقوم ببيعه بأسعار رمزية. اال ان البعض 

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 9(

ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص ألول مرة باإلضافة إلى المراسالت  

  دينار.  500والمواصالت الستقطاب العروض والتي تقدر بحوالي 

  

 : رأس المال العامل  )10( 
  

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

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

التشغيلي  يعادل    المال  واحتياجاته  المشروع  لطبيعة  الموجودات  25حوالي    وفقا  تكاليف  إجمالي  من   %

  . دينار 7,950أي ما يعادل  شابهةالثابتة حسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع م 
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 اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة سادساً:  

يعتبر المشروع المقترح من المشاريع الصديقة للبيئة حيث سيتم المتاجرة بالصوف الذي يقوم مربي الثروة  

يتسبب بآثار بيئية سلبية  الحيوانية بالتخلص منه من خالل الحرق او رميه في األرض على شكل نفايات مما  

  وخصوصاً على مجاري االودية. 

  

  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة سابعاً: 

المصاريف   لها  مضافا  الثابتة  الموجودات  من  تتألف  التي  اإلجمالية  المشروع  تكاليف  يبين  جدول  إعداد 

  - :التأسيسية ورأس المال العامل

  ) 5جدول رقم (
  التكلفة/دينار   الوظيفة 

  29,500  أعمال بناء 
  800  اآلالت ومعدات 
  1,500  أثاث وتجهيزات 

  31,800  إجمالي الموجودات الثابتة 
  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  7,950  رأس المال التشغيلي 
  40,250  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  قيد  الوثيقة  للمشروع  كون  مالية  دراسة  تتضمن  مصاريفه  وال  تبين 

دراسة الجدوى االقتصادية    إلعداد  إرادةبعد التوجه لمراكز   إاللن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع  وإيراداته  

  النهائية 


