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المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج على دعم وتنمية المجتمعـات  والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي 

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع   مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

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

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

ستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم الم
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
تهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـ

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

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

  

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

  

 (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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 ملخص المشروع

   الواح جبسمصنع  فكرة المشروع المقترحة 

 الواح جبس للبناء والديكورات الداخليةانتاج  المشروع  خدمات

 صناعي   تصنيف المشروع 

 12 عدد األيدي العاملة 

  االستثمار الكلي لفكرة المشروعحجم 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 195,000 الموجودات الثابتة 

 2,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 68,250 رأس المال العامل 

 265,250 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

  ألعمالالواح الجبس من المستلزمات الرئيسية   ت وتعتبر منتجاقطاع التشييد والبناء بنمو دائم ومستمر  يتميز  

باإلضافة الى    حيث تستخدم لغايات العزل ومقاومة الرطوبة وتستخدم في الديكورات الداخلية  البناء والتشييد 

الطلب  وتعديالت   استمرارية  الصيانة  لعمليات  الجبس  الواح  منتجات  القائمة  البناء  على  وفكرة  للمباني   ،

مصنع   هي  المقترح  الطلب    إلنتاج المشروع  لتلبية  متنوعة  واشكال  بمقاسات  بورد)  ( جبس  الجبس  الواح 

  . المتزايد عليها في قطاع البناء وذلك لالبنة الجديدة واالبنية القائمة  
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

 السوق المحلي من الواح الجبس في قطاع البناء الذي يشهد نمو متزايد ومستمر   ت تلبية احتياجا 

   وسهلة التشكيل والتركيب والصيانة. تتميز الواح الجبس بانها خفيفة الوزن ومقاومة للحرارة والرطوبة 

  .توفير منتج محلي من الواح الجبس بجودة عالية وأسعار منافسة 

  المنطقةتحقق فرص عمل ألبناء . 
  

  المشروع خدماتثالثا: 

الواح الجبس من أعمدة وكرانيش وبالط واسقف وتشكيالت جبسيه    مختلف  المقترح بإنتاجسيقوم المشروع  

 مجوفة، بأشكال ومقاسات متنوعة. 

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

الى تطبيق التعليمات الصادرة بخوص شروط ومواصفات المصانع للحصول على موافقة   يحتاج المشروع 

على الموافقات  في الحصول   أية عوائق قانونية يواجه المشروع   ، وال يتوقع انوزارة الصحة ووزارة البيئة،

من حيث ترخيص وتسجيل المشروع خصوصا من حيث النواحي التنظيمية   الالزمة من الجهات المختصة

    .ومطابقتها لمتطلبات الترخيص 
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 التشغيل التأسيس و مراحل ) 1(

البنية التحتية من تعديالت بناء وارضية خراسانية وتمديدات كهربائية  المرحلة األولى:   تناسب خط  تجهيز 

  . االنتاج 

والمعدات مع برنامج    باآلالت توريد خط اإلنتاج من شركة متخصصة في تزويد المصانع  المرحلة الثانية:  

ودورة تدريب عملي لموظفي المصنع من مهندسين وفنيين وعمال على كيفية  تشغيل واستخدام خط اإلنتاج  

  وماكينات المصنع. 

  األولية ومستلزمات االنتاج توريد المواد المرحلة الثالثة: 

  . مرحلة التشغيل واإلنتاج بناء على متطلبات السوقالمرحلة الرابعة: 

  األسواق المحلية مباشرة او من خالل شركات التسويق. الى  مرحلة التسويق المرحلة الخامسة: 

 :المساحة والموقع ) 2(

  تخصـيص  يحتـاج المشـروع الـىو ،الصـناعيةمدينة الحسن في ، محافظة اربد في  الموقع المقترح للمشروع

  .  ومستودعالى مبنى لإلدارة  باإلضافةو  2م004بمساحة  او مبنى هنجر

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

باإلضـافة الـى   ،2م120  مبنى لإلدارة والخدمات يقدر بمساحةالى  و  2م400هنجر بمساحة    يحتاج المشروع

والجـدول التـالي يبـين    ،السـاحات الخارجيـة لغايـات التحميـل والتنزيـل  تجهيـز  ى، ، كما يحتاج الـمستودع

  .التكاليف المتوقعة لتجهيز األرض وتعديالت البناء

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

  مبنى اإلدارة والخدمات  -  120  175  21,000
   مستودع  200  100  20,000
  هنجر  400  30  12,000
  الخارجيةتجهيز الساحات   -  -  1,000
  تمديدات كهربائية  -  -  1,500
  المجموع   55,500
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  :اآلالت والمعدات  ) 4(

خط اإلنتاج حسب متوسط األسعار بناء على معدل  طاقة إنتاجية متوسط باإلضافة الى المعدات قدرت تكلفة  

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  109,000األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  واالجهزة

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
خط انتاج الواح جبس يشمل   80,000  1  90,000

مراحــل اإلنتــاج مــن الخلــط 
والـــى المعالجـــة والتشـــكيل 

  والتجفيف
  رافعة شوكية  7,000  2  14,000
  معدات وتجهيزات أخرى  -  -  5,000

  المجموع   109,000
  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(
  

هـو دينـار توزعـت كمـا    5,500األساسية مع التركيب والتشـغيل بحـوالي    األثاث والتجهيزات قدرت تكلفة  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 3جدول رقم (

  البند  التكلفة/دينار إجمالي 

  ( مكاتب وكراسي ومكيفات) 3اثاث مكاتب عدد   3,000
  وطابعة مع ماسح ضوئي 3جهاز كمبيوتر عدد   1,500
  مكتب االدارة ات واثاث تجهيز  1,000
  المجموع                           5,500

  

 وسائط النقل  ) 6(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 25,000بحوالي  وسائط النقلقدرت تكلفة 

  ) 4جدول رقم (

  البند  إجمالي التكلفة/دينار 

  نقل متوسطة (بك اب)  وسيلة  25,000
  المجموع                           25,000
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 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

  دينار توزعت كما  195,000بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  ) 5رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  55,500  أعمال بناء 
  %10  109,000  معدات الاآلالت و

  %15  5,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  25,000  وسائط النقل 

    195,000  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على   دائمة ) فرص عمل 12يوفر المشروع ( س

  ) 6جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  ( مهندس صناعي)  عمدير المشرو 
  1  محاسب 

  1  موظف اداري 
  1  موظف تسويق 
  1  وجودة  مشرف انتاج 

  1  فني صيانة 
  4  مكائن ومعدات ومشغلين   عمال
  1  سائق 

  1  حارس 
  12  المجموع 

  

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 9(

من  الجبس  الواح  انتاج  مستلزمات  ج  تتكون  النشأ  ب الستوكو  الورق،  األبيض،    مادة  ،س،  الصمغ  الرغوة، 

  . والنايلون وغيرها  من الكرتون والورق باإلضافة الى مستلزمات والتغليف والماء
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  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(

والترخيص     التسجيل  رسوم  من  التشغيل  قبل  وما  التأسيس  مصاريف  التسويق  ستتألف  ومصاريف 

  . دينار 2,000وتم تقديرها بحوالي   وغيرها ومصاريف النقل والتدريب على تشغيل خط االنتاج 

  : رأس المال العامل ) 11(
 

المقترح واحتياجاته وفقا لطبيعة   المشروع   المشروع  العامل    ولغايات دراسة مقترح  المال  تقدير راس  سيتم 

حسب 35  بحوالي  الثابتة  الموجودات  تكاليف  إجمالي  من  المشابهة  تقديرات   %    ونشاط   لقطاع   المشاريع 

  دينار.  68,250أي ما يعادل  المشروع

 المقترحة سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع 

ومخلفات المواد األولية من  الواح الجبس التالفة  مخلفات المشروع تتكون من   حسب طبيعة المشروع فان

الفارغة، حيث يمكن إعادة تدوير بعض المخلفات،   واالغلفة  الجبس والورق وغيرها باإلضافة الى العبوات 

 بحاويات مخصصة لذلك. من بقية المخلفات  التخلص وسيتم 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  ) 7رقم (جدول  

  التكلفة/دينار   البند
  55,500  أعمال بناء 
  109,000  معدات الاآلالت و

  5,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  25,000  وسائط النقل 

  195,000  إجمالي الموجودات الثابتة 
  2,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  68,250  رأس المال التشغيلي 
  265,250  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  
  :وسائل التمويل ثامنا: 

مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية  وإيراداته  

 . النهائية
 


