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حرصـــــاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج تعزيز اإلنـتاجـية      
والمتوســطة والتغلب على مشــاكل البطالة التي يعاني منها  (إرادة) بهدف تشــجيع إقامة المشــاريع الصــغيرة  

  .الشباب األردني

  مقترحةمشاريع    تقديم أفكاربهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليبتكليف من    األوليةأعدت هذه الدراسة      
دون تحليل  لفكرة المـشروع    والتمويليةتحليل النواحي الفنية  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن  

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

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة) في مختلف محافظات      ــــ لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
لمحلـية من المشـــــاريع  تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات ا مشـــــاريع   أفـكاروألوية المملـكة من حـيث اقتراح  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة  إرادةبرنامج  قام بإعداد هذه الدراســة مســتشــارو      
  في الدراسة واقعية ما أمكن. 

بزيارات ميدانية    االـستـشاريوـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق      
روع ،  ات وموردين ذات عالقة بفكرة المـش ـس اريع ومؤـس وتقدير    باإليرادات  ةعلماً بأن التوقعات المتعلقلمـش

المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب   من هذه الدراسـة لحين تقدم  احجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤه
ــروع إلعداد إرادةلمراكز   ــادية للمشـ ــة جدوى اقتصـ ــوق  ،وذلك لكون اإليرادات المتوقعة و  دراسـ حجم السـ
اهمة الذاتية لصـاحب المتوقع   ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمـس

ــرائية للفئات   ــروع والقدرة الشـ ــافة لالمشـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــعب التنبؤ  المسـ عدة عوامل أو ظروف يصـ
والتقدم     إرادةمما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز   باتجاهاتها. 

  . المقترحللمشروع الكاملة الجدوى االقتصادية  دراسة إلعداد بطلب 

ــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة       ــ لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  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

  سوق خضار مركزي  فكرة المشروع المقترحة 

 خدمة بيع المنتجات  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 25 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 192,500 الموجودات الثابتة 

 2,000 وما قبل التشغيل  التأسيس مصاريف 

 19,250 المال العامل  رأس

 213,750 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 مقدمةاوالً: 

الزراعية األردنية نقطة انطالق خدمية للمزارع   لتسويق المنتجات  تعتبر اقامة سوق خضار وفواكه مركزي  

  من اقتراح هذا المشروع هو هدف البشكل عام, وكان  (المستهلك)بشكل خاص والمواطن   في البادية الشمالية

والمستهلكين من خالل نخبة ذات   سنويا بين المنتجين   والفواكهمئات االطنان من الخضار  ضمان انتقال حوالي  

  ا جميع األطراف العاملة في السوق, حيث يتم تبادل م خبرة عالية من تجار الجملة بسالسة وثقة متبادلة بين 

عملية تنظيم مميزة بين أطراف المعادلة وهم المزارع, المستورد,   مليون دينار سنويا من خالل  200قيمته  

وأنماط ،رالمصد  األردني  المجتمع  طبيعة  السوق  بتنظيم  المفرق, وروعي  وتاجر  الوسيط,  سلوكه   التاجر, 

المزارعين في  ضرورية لمشاكل   يقدم حلوال   وسوق الصالحية للخضار والفواكه سوف وأساليب استهالكه.  

المزارع في  لقادمة من  وما يميز الموقع أيضا سهولة وصول البضائع ا  البادية الشمالية من حيث تكاليف النقل. 

وقوعه في  سالسة تصدير البضائع من السوق بسبب    وكذلك,  البادية الشمالية بكل سهولة ويسر واقل تكلفة 

  منطقة قريبة من الحدود السورية والعراقية والسعودية.  

  

 المشروع  فكرة وأهدافمبررات ثانياً: 

   بئر ارتوازي في مناطق البادية    280بئر ارتوازي في محافظة المفرق منها حوالي    400وجود ما يقارب

 الشمالية. 

  .وجود مساحات شاسعة مزروعة بمختلف انواع الخضار والفواكه 

  .جميع المزارعين في المنطقة يبيعوا منتجاتهم بالجملة في االسواق المركزية في عمان واربد 

 رع في مناطق البادية الشمالية بأهمية تصدير المنتجات للخارج وبأسعار جيدة بعد اكتفاء  زيادة وعي المزا

 السوق المحلي. 

  دول عربية.  3وقوع البادية الشمالية (موقع المشروع) على طريق بغداد الدولي وفي منطقة حدودية مع 

  .تخفيض تكاليف  نقل المنتجات الزراعية  

  المنطقة.  ألبناءتوفير فرص عمل جديدة  

  .عدم وجود مشروع مماثل في محافظة المفرق يخدم المزارعين  

  .تشجيع المزارعين على تصدير منتجاتهم لألسواق العربية واالوروبية  

  .تحسين الوضع االقتصادي للمزارعين في المنطقة من خالل تصدير منتجاتهم لألسواق الخارجية  
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 شروعالممنتجات ثالثاً: 

، ويعتبر  سيقوم هذا المشروع بتوفير المكان المناسب لبيع جميع اصناف الخضار والفواكه بالجملة والمفرق

 . المشروع المقترح من المشاريع التي تخدم القطاع الزراعي 

  

 النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعاً: 

  .  ال يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع 

  

  

 المقترحة  لمشروعفكرة االفنية ل الدراسةخامساً: 

  : تقديم الخدمةمراحل  ) 1( 

المنتجات   -  نقل  سيارات  بتنظيم  الرئيسية  البوابة  على  المشروع  موظفي  يقوم  المنتج  وصول  عند 

 الزراعية والتأكد من تصاريح الدخول. 

 التنزيل او التحميل منها. ادخال السيارات الى السوق وتوجيههم الى االماكن التي يرغبون في يتم  - 

 االشراف على نظافة السوق بعد عمليات التحميل والتنزيل التي ستتم.  - 

 . المستحقة للمشروع تقوم ادارة السوق على محاسبة التجار على النسبة التي  - 

  

  :والموقعالمساحة  (2)
 

على قطعة    مركز لواء البادية الشمالية الشرقية  –من المقترح أن يتم إنشاء المشروع بمنطقة قضاء الصالحية  

طريق بغداد الدولي والذي يربط جميع    – بالقرب من الشارع الرئيسي    دونمات   10االرض تبلغ مساحتها  

وحيث   الشمالية  البادية  منطقة  في  السكانية  المنطقة تتوفر  التجمعات  الالزمة    في  التحتية  هذا    إلقامة البنية 

  المشروع.   
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  البناء وتعديالت البناء: )3( 

متر مربع تقريباً، ويفضل ان يكون البناء بارتفاع ال يقل عن    1,050تقدر مساحة البناء المطلوب للمشروع  

دينار     157,500متر للرمبة وذلك لعمليات التحميل والتنزيل.  تقدر تكلفة البناء حوالي    1امتار اضافة الى    5

متر وذلك لغايات    5متر مربع بارتفاع    20مخزن كل مخزن بمساحة    50وسوف يحتوى البناء على حوالي  

سدة  انشا خاصة    لإلدارةء  وحدة  ساحة    لإلدارةوالمحاسبة، وكذلك  تخصيص  مراعاة  كذلك  للسوق.  العامة 

دينار. ويبين الجدول    20,000متر مربع و تقدر بكلفة اجمالية حوالي    2,000اسفلتية ال تقل مساحتها عن  

  التالي توزيع المساحات للمشروع قيد البحث: 

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

 مبنى إدارة المشروع   50  150  7,500

 محالت البيع (مخازن تجارية)   1,000  150  150,000

  ساحة اسفلتية   -  -  20,000

  المجموع   177,500
  

  :اآلالت والمعدات )4( 

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

    :والتشغيل 

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
 طن 80الكتروني قبان   20,000 1  20,000
  رافعة شوكية  5,000  2  10,000
  حريق متكاملمعدات سالمة عامة ونظام   2,000  1  2,000
  المجموع   32,000

  

  :األثاث والتجهيزات والديكورات )5(

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

    دينار. 3,000تكلفة هذه التجهيزات حوالي 
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 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  )6( 

  دينار توزعت كما  192,500بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  : يلي

  ) 3جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  157,500  أعمال بناء 
  %10  32,000  اآلالت ومعدات 
  %15  3,000  أثاث وتجهيزات 

    192,500  المجموع 
  

  

  : لعمالةا )7(

  النحو التالي:  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل  ة فرص 25يوفر المشروع س

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

  9,000  750  1  مدير المشروع 
  18,000  1,500  6  عامل االنتاج 
  3,600  300  1  مراقب عام 

  12,000  1,000  2  محاسب 
  8,400  700  2  اداري
  3,600  300  1  طابعة 
  8,400  700  2  حارس 

  36,000  3,000  10  عامل تحميل وتنزيل 
  99,000  8,250  25  المجموع 

  

    
  

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 8(

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

  دينار.  2,000والمواصالت الستقطاب العروض والتي تقدر بحوالي 
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 : رأس المال العامل   )9( 
  

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  

% من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة  10حوالي    وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل    المال التشغيلي 

  . دينار  19,250أي ما يعادل  شابهة حسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع م

  

 اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة سادساً:  

بما أن المشروع يقوم فقط بعمليات البيع والشراء داخل السوق فمن المتوقع بان المشروع المقترح ليس له اي  

  التخلص منها بسهولة. اثار سلبية على البيئة اال بعض العبوات المخصصة لنقل الخضار والفواكه وسيتم 

  

  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة سابعاً: 

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

  - :ورأس المال العامل

  ) 5جدول رقم (
  التكلفة/دينار   الوظيفة 

  157,500  أعمال بناء 
  32,000  اآلالت ومعدات 
  3,000  أثاث وتجهيزات 

  192,500  إجمالي الموجودات الثابتة 
  2,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  19,250  رأس المال التشغيلي 
  213,750  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

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

  دراسة الجدوى االقتصادية النهائية  إلعداد  إرادةبعد التوجه لمراكز  إال لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع 


