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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحليـة  فقـد لطلقـت برنـامز تعزيـز اإلنتاجيـة     

الصغيرة والمتوسطة والتغلب علـى مشـاكا البطالـة التـا يعـانا منهـا )إرادة( بهدف تشجيع إقامة المشاريع  

 .الشباب األردنا

مشـاريع  تقـديم لفكـاربهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدولابتكليـف مـن   األوليـةلعدت هذه الدراسـة     

المشـروع  لفكـرة والتمويليـةتحليا النـواحا الفنيـة  للفئات المستهدفة فا المجتمعات المحلية تتضمن    مقترحة

إن ممـا يعنـا    السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذاا مرذرو   المالية و  دون تحليل النواحي

فكرة المشروع وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ هذه الدراسة ها دراسة لولية تلقا الضوء على النواحا الفنيـة 

 .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة( فـا مختلـف محافتـات     

لمحليـة مـن المشـاريع تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات ا  مشـاريع    لفكـاروللوية المملكة مـن حيـا اقتـرا   

 .الصغيرة والمتوسطة

  وقد تم الحرص لن تكون البيانـات والمعلومـات الـواردة   إرادةبرنامز  قام بإعداد هذه الدراسة مستشارو     

 فا الدراسة واقعية ما لمكن. 

بزيارات ميدانية  االستشاريوسعياً ألن تكون البيانات الواردة فا الدراسة واقعية ما لمكن  فقد قام الفريق     

وتقذدير   باإليرادات  ةعلماً بأن التوقعات المتعلقلمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع    

المستثمرين المهتمين بهذاه الككذرة ببلذ   من هاه الدراسة لحين تقدم احجم السوق المتوقع  تم استثناؤه

حجـم السـو   وذلـ  لكـون اإليـرادات المتوقعـة و  دراسة جذدوى اقتاذادية للمرذرو   إلعداد  إرادةلمراكز  

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

عــدة عوامـا لو تـروف يصـعب التنبــؤ المسـتهدفة وييرهـا باإلضـافة لالمشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات 

والتقدم     إرادةمما يستدعا من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز   باتجاهاتها. 

 . المقتر للمشروع الكاملة الجدوى االقتصادية  دراسة إلعداد بطلب 

لمزيد من المعلومات يمكن  االتصاا بالمستشارين فا مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة( لتقديم لية مساعدة     
 االستثماريـــة والمساعدة فا تأسيس وتنفيذ المشاريع . األفكارتحتاجونها لتطوير 

 

 مركزاً. 26تتواجد مراكز مررو  تعزيز اإلنتاجية ) إرادة ( في كافة منابق المملكة وعددها 

 

 )بادر باالتاال بأقر  مركز لديك( 
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 المحتويات 

 المقدمة  أوال : 

 مبررات وأهداف المررو  ثانيا :

 منتجات المررو   ثالثا: 

 النواحي القانونية لككرة المررو  رابعا: 

  الدراسة الكنية لككرة المررو  خامسا: 

 مراحل التانيع. 1

 المساحة والموقع. 2

  البناء وتعديالت البناء. 3

 اآلالت والمعدات.  4

 األثاث والتجهيزات. 5

 . وسائب النقل6

 للموجودات الثابتة اإلجمالية. التكاليف 7

 . اإلدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل. 10

 . رأس المال العامل11

 سادسا:اآلثار البيئية لككرة المررو 

 للمررو  اإلجماليةسابعا: التكاليف 

 ثامنا: وسائل تمويل المررو 
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 ملخص المررو 

 الكرتونية انتاج العبوات مررو   فكرة المررو  المقترحة 

   الكرتونيةالعبوات إنتاج  منتجات المررو  

   حرفي/   اناعي تانيف المررو  

 9 عدد األيدي العاملة 

 حجم االستثمار الكلي لككرة المررو 

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 66,500 الموجودات الثابتة 

 2,000 وما قبل الترغيل  التأسيس مااريف 

 16,625 المال العامل  رأس

 85,125 االستثمار المجمو  الكلي لحجم 
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 مقدمةاوالً: 

  العبوات الكرتونية المخصصة لتعبئة المنتجات الزراعية بشكا خاص  إن منتجات المشروع عبارة عن  

عبئة ومناولة  لدت الى تطور لدوات التزيادة وتطور اإلنتاج الزراعا ولساليب تسويق منتجاته  حيا ان  

للمنتجات  الزراعيةالمنتجات   التا تستخدم  العبوات  الكرتونية واحدة من اهم لصناف  العبوات    وتعتبر 

 الزراعية وتمتاز بجودتها ومالئمتها لوسائا التسويق الحديثة. 

تأسيس    لمتطلبات  الفنية  النواحا  تتضمن  الدراسة  هذه  فان  المشروع  هذا  جدوى  على  ولالطالع 

المتوقعة   اإلنتاج  ككميات  والمواد  المشروع  العاملة  والقوى  والمعدات  واآلالت  المبانا  من  واحتياجاته 

ومؤشراته   المشروع  كحساسية  المالية  والتحليالت  االقتصادية  النواحا  جانب  إلى  للتشغيا   الالزمة 

االقتصادية المختلفة حسب تغيرات قيم اإليرادات والتكاليف وتأثيرها على األربا  مع احتساب التدفقات  

 بقا لتغيرات الطاقة اإلنتاجية. النقدية  ط 

 المررو   فكرة وأهدافمبررات ثانياً: 

بناء على االستهال  المتزايد فا المملكة على هذه العبوات والتا تستورد بكميات كبيرة   فإننا نعتقد إن هذا  

المنتز  بجانب كونه   الخارج لمثا هذا  فرصة  المشروع سوف يساهم بشكا فعاا فا خفض االستيراد من 

توفير وسيلة  إضافة الى    استثمارية للباحثين عن االستثمار فا المملكة وسيساهم فا تشغيا األيدي العاملة. 

 توضيب ومناولة جيدة للفواكه والخضار يستطيع المزارع الحصوا عليها بسعر مناسب.

 

 

 المررو منتجات ثالثاً: 

 الزراعية من الخضار والفواكه بمختلف االحجام. الكرتونية التا تستخدم لتسويق المنتجات العبوات 

 

 النواحي القانونية لككرة المررو  المقترحة رابعاً: 

 .  ال يوجد لية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع 
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 المقترحة  لمررو ككرة االكنية ل الدراسةخامساً: 

 : مراحل التانيع (1)

 التالية: إن العملية التصنيعية تمر عبر المراحا 

القديمة ويتم  ولوا خط - الكرتونية  الور  والعلب  الجيد لمخلفات  الفرز  التصنيع ها  ة من خطوات 

 .ذل  داخا حوض كبير متسع به بعض الماء ويتم إذابة تل  المخلفات 

 .بعد الذوبان التام يتم نقا الخليط الذي لصبح يشبه العجين إلى العجانة الخاصة بذل  -

 .المواد الكيميائية على الخليط السابق والتا من لبرزها الشبة وخليط لب الخشب يتم إضافة بعض  -

 . ومن ثم يتم االستمرار فا العجن والتقليب للحصوا على هيئة الكرتون المطلوبة  -

طبقات   - تشكيا  خاللها  من  يتم  والتا  بالتصنيع  الخاصة  بالماكينة  الوعاء  توصيا  يتم  لن  يجب 

 .الكرتون على هيئة شرائط 

 .ب ذل  يتم تجفيف الكرتون عن طريق عصره وتجفيفه ليتم التخلص من الماء الزائد وعق -

 .تصميم هيئة وشكا علب الكرتون  وفقاً لطلب العميا بالحجم المناسب والمقاسات المريوب بها  -

الكرتون وتجهيز   - التصنيع بفصا األلوان وذل  من لجا إعداد  التالية من  المرحلة  القيام فا  يجب 

 .األفالم

 ومن ثم يتم لصق وطا العلب الكرتونية. ومن ثم يتم الطباعة التا يريب بها العميا   -

 .ولخر مرحلة ها التغليف وإنتاج الشكا النهائا للصناديق والعلب المصنوعة من الكرتون -

 

 :والموقعالمساحة  (2)
 

إقامة   يمكن  الزراعية   بالمنتجات  الخاصة  الكرتونية  العبوات  إلنتاج  مصنع  عن  عبارة  المشروع 

المشروع فا منطقة الصالحية  صبحا  ام الجماا حيا تعتبر هذه المناطق زراعية وتشتهر بالمساحات  
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ار قطعة  على  المقتر   المشروع  يقام  ان  الممكن  من  والفواكه.  الخضار  من  المزروعة  ض  الكبيرة 

 دونمات تتوفر فيها الخدمات الضرورية من كهرباء  مياه  وطر .  5بمساحة 

 البناء وتعديالت البناء: (3) 

من   البناء  اعماا  بمساحة  تتكون  معدنا  الى    2م250هنجر  إضافة  والمرافق   اإلنتاج  صالة  يتضمن 

دينار    29,500ويتوقع ان يبلغ اجمالا تكلفة البناء حوالا  مستودعات للتخزين  إضافة الى مكاتب إدارية  

 التالا:  الجدوا كما هو موضح فا 

 (1جدوا رقم )

 البند المساحة /متر مربع  تكلكة المتر المربع/دينار  إجمالي التكلكة/دينار 

 االة انتاج   175 100 17,500

 مستودعات  50 100 5,000

 مكات  وخدمات   50 100 5,000

 تمديدات احية وكهربائية  - - 2,000

 المجمو   29,500
 

 :اآلالت والمعدات (4) 

ذل    فا  بما  تكلفتها  مع  الالزمة  واآلالت  المعدات  من  المشروع  احتياجات  التالا  الجدوا  التركيب  يوضح 

   :والتشغيا 

 ( 2جدوا رقم )

 األجهزة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

35,000 1 35,000 

ــاجا متكامــا يتكــون  - مجموعــة مــن خــط إنت
 القوالب إلنتاج احجام مختلفة من الكرتون

ماكنة طباعة بألوان ومجهزة بقوالب تصـميم  -
 مختلفة

 المجمو   35,000
 

 :والتجهيزات والديكوراتاألثاث  (5)

حاسوب وتلفون   ين يحتاج المشروع إلى لثاا مكتبا وخزائن لحفت الملفات والمستندات اضافة إلى جهاز

   دينار. 2,000وفاكس وماكينة تصوير وتقدر تكلفة هذه التجهيزات حوالا 

 



 

Page 8 of 10 
 

 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  (6) 

المقتر  بحوالا   للمشروع  الثابتة  تكاليف الموجودات  تقدر  تقدم    دينار توزعت كما   66,500بناء على ما 

 : يلا

 ( 3جدوا رقم )

 نسبة االستهالك  التكلكة/دينار  البند

 %5 29,500 لعماا بناء 

 %10 35,000 اآلالت ومعدات 

 %15 2,000 لثاا وتجهيزات 

  66,500 المجمو  
 

 

 : لعمالةا (8)

 النحو التالا:  موزعة من حيا الوتيفة والعدد علىفرص عما  9يوفر المشروع س

 ( 4جدوا رقم )

 االجرة السنوية/ دينار  االجرة الرهرية/ دينار  العدد  الوظيكة 

 6,000 500 1 مدير المشروع 

 4,200 350 1 محاسب 

 9,000 750 3 عاما االنتاج 

 9,600 800 2   والماكينات فنا اآلالت  

 28,800 2,400 54 المجمو  

 

   

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية (9) 

كميات الى  المشروع  الكرتون،    يحتاج  علب  أساساها مصنع  على  يقوم  التي  الخامات  هذه من  اهم  ومن 

استخدام الكرتون المستعمل وإعادة تدويره. كذلك يحتاج  الخامات هو كرتون الدوبلكس، او التركيز على  

المشروع الى كميات مناسبة من االحبار التي يتم من خاللها تلوين العلب الكرتونية والكتابة عليها وكذلك  

الى  إضافة  تصنيعها،  من  األخيرة  المراحل  في  الكرتونية  العبوات  تحتاجها  التي  البالستيكية  اللواصق 

 المواد الكيماوية المذابة والتي تتمثل في خليط لب الخشب طويل وقصير االلياف.الحاجة الى بعض 
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 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل (  10)

ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشغيا من رسوم التسجيا والترخيص ألوا مرة باإلضافة إلى المراسالت  

 دينار.  2,000والمواصالت الستقطاب العروض والتا تقدر بحوالا 

 

 : رأس المال العامل  (11) 
 

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

مفصلة لها ولغايات الوصوا إلى تكاليف إجمالية للمشروع  اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراض لن رلس  

التشغيلا  يعادا    الماا  واحتياجاته  المشروع  لطبيعة  الموجودات  25حوالا    وفقا  تكاليف  إجمالا  من   %

 . دينار 16,625لي ما يعادا  شابهةالثابتة حسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع م 

 

 اآلثار البيئية لككرة المررو  المقترحة سادساً:  

يعتبر المشروع من المشاريع التا تخضع لشروط خاصة للحصوا على الترخيص من البلديات لو وزارة  

لذل  يجب األخذ بعين االعتبار عند اختيار موقع المشروع ضمن المناطق المسمو  فيها الترخيص    البيئة  

لهذه المشاريع مثا المناطق الصناعية والتا يتوفر فيها كافة الخدمات مثا التيار الكهربائا المناسب لطبيعة  

 المعدات والمصادر المياه والطر .  

 ررو  المقترحة التكاليف اإلجمالية لككرة المسابعاً: 

المصاريف   لها  مضافا  الثابتة  الموجودات  من  تتألف  التا  اإلجمالية  المشروع  تكاليف  يبين  جدوا  إعداد 

 -:التأسيسية ورلس الماا العاما

 ( 7جدوا رقم )

 التكلكة/دينار  الوظيكة 

 29,500 لعماا بناء 

 35,000 اآلالت ومعدات 

 2,000 لثاا وتجهيزات 

 66,500 الموجودات الثابتة إجمالي 

 2,000 مصاريف التأسيس وما قبا التشغيا 

 16,625 رلس الماا التشغيلا 

 85,125 التكاليف اإلجمالية للمررو 
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 :وسائل التمويل ثامنا: 
مشروع   لفكرة  مقتر   ها  البحا  قيد  الوثيقة  للمشروع  كون  مالية  دراسة  تتضمن  مصاريفه  وال  تبين 

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

 النهائية 


