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على دعم وتنمـية المجتمـعاا المحلـيةق فـقد ت لـقا جرـنام   والتـعاور اـلدول   حرصـــــاو مر وزارة الت  ي      

المشاري  الصغيرة والمتوس ة والتغلب على مشاكل الج الة الت  تعزيز اإلنتاجية )إرادة( جهدف تـشجي  إقامة  

 .يعان  منها الشجاب األردن 

  تقديم تفكار مشاري  مقترحةجهدف    وزارة الت  ي  والتعاور الدول تعدا هذه الدراسة األولية جتكليف مر      

دون تحليل  لية لفكرة المـشروع  للفئاا المـستهدفة ف  المجتمعاا المحلية تتـممر تحليل النواح  الفنية والتموي

إر هذه الدراســة مما يعن     لحكم على مدى جدوى إةامة هكذا مشوورو ل ةلنواحي المالية و السوووةية الم ما

ه  دراسة تولية تلق  الموء على النواح  الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع جهدف إ الع 

 .المستثمرير المهتمير على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة )إرادة     ــــ ( ف  م تلف محافظاا لقد جاءا هذه الدراسة ممر جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ

وتلوية المملـكة مر حـيا اقتراأ تفـكار مشـــــاري   تتـماشـــــى وإحتـياجاا المجتمـعاا المحلـية مر المشـــــاري   

 .الصغيرة والمتوس ة

ق وقد تم الحرص تر تكور الجياناا والمعلوماا الواردة ف  جرنام  إرادةقام جإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو      

 الدراسة واقعية ما تمكر. 

وـسعياو ألر تكور الجياناا الواردة ف  الدراـسة واقعية ما تمكرق فقد قام الفريا االـستـشاري جزياراا ميدانية      

علماً بأن التوةعات المتعلقة باإليرادات وتقدير  لمشـاري  ومسسـسـاا وموردير ذاا عالقة جفكرة المشـروعق  

المسوتامرين المتتمين بتذا الككرة بلل  حجم السوو  المتوة   تم اسوتانااها من هذا الدراسوة لحين تقدم  

ــو     قلمراك  إرادة إلعداد دراسوووة جدوى اةتيوووادية للمشووورو  وذلك لكور اإليراداا المتوقعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاحب  المتوق  ترتج  جعدة عوامل منها تحديد الموق  وقيمة اإليجاراا وحجم االقتراض والمـس

ــرائية للفئاا ا ــروع والقدرة الشـ ــعب التنجس  المشـ ــافة لعدة عوامل تو ظروف يصـ ــتهدفة وهيرها جاإلمـ لمسـ

جاتجاهاتها.  مما يستدع  مر المستثمرير المهتمير جعد االقتناع جفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

 ج لب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترأ. 

ــة )إرادة( لتقديم تية مساعدة  لمزيد مر المعلوماا يمكنك االتصا     ــ ل جالمستشارير ف  مراكز تعزيز اإلنتاجي
 تحتاجونها لت وير األفكار االستثماريـــة والمساعدة ف  تأسيس وتنفيذ المشاري  .

 

 مرك اً. 26تتواجد مراك  مشرو  تع ي  اإلنتاجية ) إرادة ( في كافة منالق المملكة وعددها 

 

 مرك  لديك( )بادر باالتيال بأةر   
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 المحتوياا 

 المقدمة  أوال : 

 مبررات وأهداف المشرو  اانيا :

 منتجات المشرو   االاا: 

 النواحي القانونية لككرة المشرو  رابعا: 

  الدراسة الكنية لككرة المشرو  خامسا: 

 مراحل التيني . 1

 المساحة والموة . 2

  البناء وتعديمت البناء. 3

 والمعداتاآلالت .  4

 األااث والتجتي ات. 5

 . وسائل النقل6

 . التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة7

 . اإلدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستل مات الخدمة9

 . مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل10

 . رأس المال العامل11

 سادسا:اآلاار البيئية لككرة المشرو 

 اإلجمالية للمشرو سابعا: التكاليف 

 اامنا: وسائل تمويل المشرو 
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 ملخص المشرو 

 مياا ةلوية مين   فكرة المشرو  المقترحة 

 مياا   منتجات المشرو  

 يناعي   تينيف المشرو  

 4 عدد األيدي العاملة 

 حجم االستامار الكلي لككرة المشرو 

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 15950 الاابتة الموجودات 

 300 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل 

 2000 رأس المال العامل 

 18,250 المجمو  الكلي لحجم االستامار 
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 أوالً : مقدمة

و   المياه القلوية  تعجئة تقوم فكرة المشروع على  -  المناسجة صحيا
 

 اانيا : مبررات وأهداف فكرة المشرو  
 

 . للمحافظة على صحة االنسارمناسجة  مياه قلوية توفير 

 

 االاا: منتجات المشرو 

 مياه  

 

 رابعا: النواحي القانونية لككرة المشرو  المقترحة 

 ال يوجد معيقاا ل عمل المشروع والترا يص 

 

 

 

 

 

 

 خامسا: الدراسة الكنية لككرة المشرو  المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التيني  (1)

 

 االولية توفير المواد   -1-

   تحمير الوصفاا  -2

  جخ الحلوياا  -3
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 :المساحة والموة  (2)

 

 متر مرج   80م زر جمساحة  -

 

 

 :البناء وتعديمت البناء (3)

 . دينار  400جال  سيراميك ف  مكار تعقيم المياه جقيمة  يحتاج المشروع الى  ----

 :اآلالت والمعدات 

غيل جحوال    ية م  التركيب والتـش اـس هو  دينار توزعا كما    ---6050قدرا تكلفة التجهيزاا والمعداا األـس

 -مجير جالجدول تدناه:

 ( 1جدول رةم )

 األجت ة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

 جهاز معادلة االحماض  2800 1 2800

 1ثالجة عدد  600 3 1800

  مح ة تصفية و تعقيم  10000 1 10000

 جهاز فحض االمالأ 250 1 250

  متنوعةعدد  200 1 200

 المجمو   15,050
 

  

 :األااث والتجتي ات والديكورات (4)
 

 اثاا هرفة اإلدارة  -

 

 :وسائل النقل (5)
 

 سيعتمد المشروع على السياراا الت  تعمل ف  مجال المشروع وسيترتب على المشتري دف  اجرة التوصيل -
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 التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة  (6)

 - :دينار توزعا كمايل  ---------جناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجوداا الثاجتة للمشروع المقترأ جحوال   

 ( 2رةم )جدول  

 نسبة االستتمك  التكلكة/دينار  البند

 %5 400 تعمال جناء 

 %10 15050 معداا الاآلالا و

 %15 500 وديكوراا   تثاا وتجهيزاا 

  15,950 المجمو  

 

 : لعمالااإلدارة و (7)

 - النحو التال  : موزعة مر حيا الوظيفة والعدد علىفرص عمل  4-- يوفر المشروع س

 ( 3جدول رةم )

 العدد  الوظيكة 

 1 مدير

 1 مهندس كيماوي 

 2 عامل 

 4 المجمو  

   

 

 مستل مات الخدمة  و  المواد األولية (8)

 مياه  -

 ممافة امالأ  

 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل 
 

  دينار  300تكلفة التر يص -

 

 : رأس المال العامل (9)
 

 دينار لدورة إنتاجية واحدة  2000قدرا جحوال   تجور موظفير و مواد  ام و ماء وكهرجاء و وقود سيارة-

 سادسا: اآلاار البيئية لككرة المشرو  المقترحة 

 يعتجر المشروع مر المشاري  الداعمة للجيئة فهوى يقوم على إعادة التدوير  -
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 سابعا: التكاليف اإلجمالية لككرة المشرو  المقترحة.

 يجير الجدول التال  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترأ: 
 

 ( 4رةم )جدول  

 التكلكة/دينار  البند

 400 تعمال جناء 

 15050 معداا الاآلالا و

 500 وديكوراا   تثاا وتجهيزاا 

 15,950 إجمالي الموجودات الاابتة 

 300 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل 

 2000 رأس المال التشغيلي 

 18,250 التكاليف اإلجمالية للمشرو 

 

 :وسائل التمويل اامنا: 
 

وال تتممر دراسة مالية للمشروع تجير مصاريفه وإيراداته  كور الوثيقة قيد الجحا ه  مقترأ لفكرة مشروع  

 . لر يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال جعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية النهائية

 


