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على دعم وتنمية المجتمعـا  المحليـةف فقـد قطلقـ  مرنـام  والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      

تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب علـى مشـاكا المطالـة ( مهدف    إرادة  تعزيز اإلنتاجية )

 .التي يعاني منها الشماب األردني

تقـديم قفكـار مشـاريع مهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليقعد  هذه الدراسـة األوليـة متكليـف مـن    

للفئا  المستهدفة في المجتمعا  المحلية تتضمن تحليا النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع   مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكذاا مرذرو ل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا

الالزم لتنفيذ فكرة المشروع هذه الدراسة هي دراسة قولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار 

 .عمهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشرو

( في مختلف محافظـا   إرادة لقد جاء  هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )    

المجتمعـا  المحليـة مـن المشـاريع   واحتياجـا  وقلوية المملكة مـن حيـا اقتـراف قفكـار مشـاريع  تتماشـى  

 .الصغيرة والمتوسطة

ف وقد تم الحرص قن تكون الميانا  والمعلوما  الواردة في مرنام  إرادةقام مإعداد هذه الدراسة مستشارو      

 الدراسة واقعية ما قمكن.

سعياً ألن تكون الميانا  الواردة في الدراسة واقعية ما قمكنف فقد قام الفريق االستشاري مزيارا  ميدانية و    

لمشاريع ومؤسسا  وموردين ذا  عالقة مفكرة المشروعف علماً مأن التوقعـا  المتعلقـة مـاإليرادا  وتقـدير 

تثمرين المهتمـين مهـذه الفكـرة مطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها مـن هـذه الدراسـة لحـين تقـدم المسـ

وذلـ  لكـون اإليـرادا  المتوقعـة وحجـم السـوق   لمراكز إرادة إلعداد دراسـة جـدوا اقتصـادية للمشـروعف

المتوقع ترتمط معدة عواما منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارا  وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 

المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــا  المسـتهدفة وبيرهـا ماإلضـافة لعــدة عوامـا قو ظـروف يصـعب التنمــؤ 

ستثمرين المهتمين معد االقتناع مفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  ماتجاهاتها.  مما يستدعي من الم

 مطلب إلعداد دراسة الجدوا االقتصادية الكاملة للمشروع المقترف. 

لمزيد من المعلوما  يمكن  االتصاا مالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة( لتقديم قية مساعدة     
 تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

 

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

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك( 
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 المحتويا  

 المقدمة  أوال : 

 مبررات وأهداف المررو  ثانيا :

 منتجات المررو   ثالثا: 

 النواحي القانونية لفكرة المررو  رابعا: 

  الدراسة الفنية لفكرة المررو  خامسا: 

 او الخدمة مراحل التصنيع. 1

 المساحة والموقع. 2

  البناء وتعديالت البناء. 3

 اآلالت والمعدات.  4

 األثاث والتجهيزات. 5

 . وسائط النقل6

 . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

 . اإلدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

 . مصاريف التأسيس وما قبل الترغيل10

 . رأس المال العامل11

 البيئية لفكرة المررو اآلثار  سادسا:

 سابعا: التكاليف اإلجمالية للمررو 

 ثامنا: وسائل تمويل المررو 
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 ملخص المررو 

 سوق خضار مركزي في الجنوب  فكرة المررو  المقترحة 

 وفواكه خضار  منتجات المررو  

 خدمات تصنيف المررو  

 50 عدد األيدي العاملة 

 المررو حجم االستثمار الكلي لفكرة 

 التكلفة بالدينار األردني  البيان

 256,500 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 76,950 رأس المال العامل 

 334,450 المجمو  الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

 
للجسم   • توفّر  سائلة  قو  صلمةً  مادةً  مأنّه  الغذاء  ال  يُعّرف  التي  الضروريّة  الغذائيّة  العناصر  من  الكثير 

النمّو   مالّطاقة وتساعده على  قنّها تزّوده  إلى  ماإلضافة  الحيوية فيهف  العمليا   إنتاجها الستمرار  يستطيع 

والتكاثرف وتتنوع األبذية الموجودة مالطميعة فمنها النماتّي ومنها الحيوانّيف لكن قكثرها صّحةً للجسم هي  

لفواكه التي تقيه من العديد من األمراض المزمنة وتوفر للجسم الكثير من العناصر الغذائية  الخضار وا

محافظا  الجنوب على الخضار والفواكة تمين مان هنا  حاجة ماسة     انفاقاوفي    الضرورية لصحتهف

الجنوب    إلقامة في  مركزي  الى  مشروع  ماإلضافة  عمان  العاصمة  في  المركزي  السوق  لجانب  يعما 

وقرمها من المنافذ على المحر  في منطقة الحسا والتي تعد متوسطا إلقليم الجنوب  وفر المكان المناسب  ت

قرب هذا السوق من مصادر انتاج الخضار والفواكة في جنوب األردن والتي  والمي  والديسي والجفرف  

معظم   في  من    مزارعتتمركز  والفواكة  األردن  الخضار  والشماسلة  الجنومية  مناطق    ليةاالبوار  الى 

 من الجوافة والحمضيا  والمقوليا . ف عالوة على الزراعا  في وادي الحسا وادي عرمة والديسي

 

 ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المررو  
 

 .   الخضار والفواكة الطلب القائم والمستمر علىتلمية  •

 . تحقيق دخا ألصحاب المشروع  •

 . توفير فرص عما محلية جديدة •

 فنية توفير خمرا   •

 المكان المتوسط لمحافظا  الجنوب. استغالا  •

 استغالا توفر الخضار والفواكة وزراعتها في مناطق الجنوب.  •

 

 ثالثا: منتجات المررو 

يعما لجانب السوق المركزي الرئيسي في العاصمة عمان ويكون  سوق مركزي  منت  المشروع عمارة عن  

انتاج كميا  كميرة من الخضار والفواكة في مناطق الجنوب من االبوار الى    مديا ان لزم االمرف إضافة الى

 الديسي وصوال الى وادي الحسا. 
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 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المررو  المقترحة 

 

 . ال يوجد اي عوائق قانونية تمنع إقامة المشروع المقترف  -
 

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المررو  المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التصنيع (1)

 

المحال  في محافظا  الجنوب والتي تقوم مشراء الخضار والفواكة من العاصمة   ألصحاب الخدمة  تقدم   −

الخضار والفواكة مكميا  كميرة على مدار العـام ويـتم عمان يوميا وعلى مدار الساعة إضافة الى انتاج  

للجنـوب وهـذا يتطلـب الوقـ  والجهـد والتكلفـة ارسالها للعاصمة عمان ومعدها يـتم ارجـاع جـزء منهـا  

ماإلضافة الى الية تخزين المنت  وفترة صالحيته القصيرة مما يؤدي الى تلف المنت  في الذهاب واإلياب 

يوميا عالوة على وجود السوق في منقطة الحسا له اثار إيجامية علـى منتجـين الخضـار والفواكـة حيـا 

 لتصا الى السوق والذي مدوره تنوفر فيه الميئة المناسمة للتخزين. تقلا عليهم الجهد والوق  والتكلفة

 

 

 :المساحة والموقع (2)

 

على الطريـق الـدولي مـين   الحساف ومالتحديد في منطقة    الحسالواء    –يقع المشروع في محافظة الطفيلة   −

لمحافظـا  كـم وهـو متوسـط  140كم وعـن العقمـة  165عمان والعقمة حيا يمعد عن العاصمة عمان 

الجنوب وقريب من المزارع المنتجة للخضار والفواكة في االبـوار والديسـي ووادي الحسـا والمرميطـة 

توفر في الموقع الخدما  األساسية من ماء وكهرمـاء دونم متوفرة في المنطقة وت  20على مساحة  تقدر  

 وطرق.

 

 

 :البناء وتعديالت البناء (3)

والجدوا التالي يمـين   ماا اإلنشائية ليتناسب ومتطلما  المشروعموقع المشروع مناسب ويحتاج لمعض االع

 .دينار 146,500االحتياجا  اإلنشائية للمشروع والمالغ كلفتها حوالي 
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 ( 1جدول )

 البيان تكلفة الوحدة/دينار  العدد  التكلفة /دينار 

 تسوية وتسهيل االرض  5,000 -- 5,000

 والطلباتغرفة لإلدارة  150 2م 500 7,500

 صبة أرضيات  10 2م 0002, 2,000

 15*6مخازن مساحة  رهنك 1,000 مخزن  100 100,000

 فاز 3تمديدات كهربائية  10,000 -- 10,000

 اسوار جانبية ) ريك حلزوني مع تسوية باطون ( 30 400 12,000

 تمديدات مياه ومرافق صحية 10,000 --- 10,000

 المجمو   146,500
 

 

 :اآلالت والمعدات  (4)

هـو دينار توزع  كما    60,000قدر  تكلفة التجهيزا  والمعدا  األساسية مع التركيب والتشغيا محوالي  

 -ممين مالجدوا قدناه:

 ( 2جدول رقم )

 األجهزة  تكلفة الوحدة/دينار  العدد  التكلفة /دينار 

 ميزان  10,000 1 10,000

 مركزية  غرف تبريد  5,000 10 50,000

 المجمو   60,000
 
 
 

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات (5)
 

برفة العماا وتأثيثها ماإلضافة لمكتب ومقاعد وخزائن في برفـة اإلدارةف   المشروع متجهيز  قصحاب سيقوم  

 دينار. 20,000حيا تقدر تكلفة األثاا والتجهيزا  محوالي 

 

 

 :وسائل النقل (6)
 

 دينار.  30,000متكلفة تقديرية حوالي تين كهرمائية صغيرة لتنقا الموظفين شراء سيار يحتاج المشروع الى
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 اإلجمالية للموجودات الثابتة التكاليف  (7)

  دينار توزع  كما  256,500مناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودا  الثامتة للمشروع المقترف محوالي  

 -:يلي

 

 ( 2رقم )جدول  

 نسبة االستهالك  التكلفة/دينار  البند

 %5 146,500 قعماا مناء 

 %10 60,000 معدا  الاآلال  و

 %15 20,000 وديكورا    قثاا وتجهيزا  

 %15 30,000 وسائط نقا 

  256,500 المجمو  

 

 : لعمالااإلدارة و (8)

النحو   موزعة من حيا الوظيفة والعدد على في السنة التشغيلية االولى عما  ة فرص 50 يوفر المشروع س

 -التالي :

 

 ( 3جدول رقم )

 العدد  الوظيفة 

 1 مدير المشروع 

 1 مساعد مدير 

 1 سكرتاريا 

 2 مدخا ميانا  

 2   محاسب 

 1 عماا  مراقب 

 36 تحميا وتنزيا 

 2 سائق  

 4 حارس 

 50 المجمو  
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 المواد األولية ومستلزمات الخدمة   (9)

 

 دينار لشهر األوا.  5,000 الالزمة للمشروع للسنة االولى للتشغيا محوالي مستلزما  الخدمةقيمة تقدر  

 

 مصاريف التأسيس وما قبل الترغيل  (10)
 

ممملغ   التأسيس  مصاريف  المعدا    1,000تقدر  ونقا  والتنقا  والمعامال   التسجيا  رسوم  وتشما  دينار 

 والتجهيزا  للمشروع. 

 

 : رأس المال العامل (11)
 

شهر    التشغيلية  المصاريفتم احتساب راس الماا العاما على اعتمار ان مدة دورة راس الماا العاما لكافة  

 . د واح

 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المررو  المقترحة 

الجنوب   خدمي المشروع   محافظا   في  التجزئة  لتجار  مالجملة  والفواكة  الخضار  ميع  على  ومحطة    يقوم 

ف  للخضار والفواكة ما مين السوق المركزي الرئيسي في عمان وسوق الجنوب المركزي للخضار والفواكة

امةف  متوافقا مذل  مع شروط السالمة الع  للمشروعخيص من الملدية  اترالعلى الموافقا  الالزمة و  وسيحصا

ناتجةو تذكر  عوادم  اي  يوجد  عن    ال  معيدة  مخصصة  قماكن  في  المشاريع  من  النوع  هذا  يتم  مانه  علما 

 وخارج تنظيم الملدية.  التجمعا  السكانية 
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 سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المررو  المقترحة 

المقترف المشروع  لفكرة  التكاليف اإلجمالية  التالي  الجدوا  التشغيلي  ف  يمين  الماا  تكاليف رقس  حيا قدر  

% من اجمالي الموجودا  الثامتة وهي نسمة تقديرية من اجا اعداد فكرة المشروع وسيتم احتسامها فعليا  30

 :   معد عما دراسة جدوا اقتصادية للمشروع المقترف

 
 

 ( 4رقم )جدول  

 التكلفة/دينار  البند

 146,500 قعماا مناء 

 60,000 معدا  الاآلال  و

 20,000 وديكورا    قثاا وتجهيزا  

 30,000 وسائط نقا 

 256,500 إجمالي الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 76,950 رأس المال الترغيلي 

 334,450 التكاليف اإلجمالية للمررو 

 

 :وسائل التمويل ثامنا: 
 

مشروع   لفكرة  مقترف  هي  المحا  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تمين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

لن يتم تحديد كيفية تمويا المشروع إال معد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوا االقتصادية  وإيراداته  

 . النهائية

 


