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

إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب علـى مشـاكا المطالـة ( مهدف تشجيع    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 

 .مهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

لقد جاء  هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة( فـي مختلـف محافتـا      

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

 .الصغيرة والمتوسطة

لحرص قن تكون الميانا  والمعلوما  الواردة في ف وقد تم امرنام  إرادةقام مإعداد هذه الدراسة مستشارو      

 الدراسة واقعية ما قمكن. 

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

ادات وتقذدير علماً بأن التوقعات المتعلقة بذاييرلمشاريع ومؤسسا  وموردين ذا  عالقة مفكرة المشروعف  

حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هاه الدراسة لحين تقدم المستثمرين المهتمين بهذاه الككذرة ببلذ  

وذلـ  لكـون اإليـرادا  المتوقعـة وحجـم السـو    فلمراكز إرادة يعداد دراسة جذدوى اقتاذادية للمرذرو 

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

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

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

 قتصادية الكاملة للمشروع المقترف. مطلب إلعداد دراسة الجدوى اال

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

 

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

 

 )بادر باالتاال بأقر  مركز لديك( 
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 المحتويا  

 المقدمة  أوال : 

 مبررات وأهداف المررو  ثانيا :

 منتجات المررو   ثالثا: 

 النواحي القانونية لككرة المررو  رابعا: 

  المررو الدراسة الكنية لككرة  خامسا: 

 مراحل التانيع. 1

 المساحة والموقع. 2

  البناء وتعديالت البناء. 3

 اآلالت والمعدات.  4

 األثاث والتجهيزات. 5

 . وسائب النقل6

 . التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة7

 . ايدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

 الترغيل. مااريف التأسيس وما قبل 10

 . رأس المال العامل11

 سادسا:اآلثار البيئية لككرة المررو 

 سابعا: التكاليف ايجمالية للمررو 

 ثامنا: وسائل تمويل المررو 
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 ملخص المررو 

 فكرة المررو  المقترحة 
 تجكيف التين والعن  

 الزبي  والقبين منتجات المررو  

 انتاجي  -زراعي  تانيف المررو  

 دائمة  5فرص منها  9 األيدي العاملة عدد 

 حجم االستثمار الكلي لككرة المررو 

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 49,600 الموجودات الثابتة 

 1,000 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 9,920 رأس المال العامل 

 60,520 المجمو  الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

الفواكه   من  األبذية  حفت  إلى  الحاجة  نتيجة  مالتجرمة  اإلنسان  عرفها  التي  الطر   من  العديد  هنا  

مواسمها   بير  في  وتوفيرها  منها  الفائض  اإلنتاج  لحفت  قنواعها  ممختلف  واللحوم  والخضراوا  

عروفة  واستعمالها وق  الحاجةف ويمكن القوا مان التجفيف الشمسي هو من اقدم طر  حفت األبذية الم

إلى استخدام   اقدم العصور  فلقد لجأ اإلنسان منذ  التجفيفف  العالم والمعروفة مطريقة  لدى جميع شعوب 

المواد   من  اإلنتاج  فائض  تجفيف  في  المرتفعة  الحرارة  درجا   مستغلين  الشمسية  الطاقة  واستغالا 

ا قما حلوا موسمها التاليف  الغذائية المختلفة مغية حفتها قطوا فترة زمنية ممكنة خالا العام واستغالله

وقمدع الناس في حفت الفواكه مثا العنب وصنعوا منه الزميبف وجففوا الملح والتين وكثير من الفاكهةف  

وحديثا تستخدم تقنيا  مختلفة لحفت األطعمةف ومن هذه الطر  طريقة تجفيف الفواكه مالطر  الصناعية  

ها سرعة مرور الهواء ودرجة الحرارة والرطومة  وتستخدم في هذه الطريقة مجففا  صناعية تضمط في

تعلم اإلنسان طر  حفت األبذية من التجرمة والطميعة المحيطة من حولـه معـد  ف  النسمية داخا المجفف

ويقصـد مالتجفيف في عملية  . قن شاهد ثمار التين تجف على النما  مواسطة قشعة الشمسف وكذل  العنب 

ابلب الرطومة الموجـودة مصـورة طميعية في األبذية محيا تتحوا المادة  التصنيع الغذائي هو تمخير  

 .الغذائية إلى مادة جافة صلمةف والتي يتم فيها تثميط نمو األحياء المجهرية ونشاط األنزيما  

 

 ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المررو  

مأسعار زهيدة   والمتوفرة  الفواكه  من  الزراعي  الموسم  في  الفائض  السو  ستغالا    والزائدة عن حاجة 

والعنب  التين  الطفيلة  محافتة  في  اهمها  من  ومن  الفائض  امتصاص  يمكنها  المشاريع  هذه  مثا  وان  ف 

الغذائية   المواد  الطر  طريقة حفت  المعروفةف ومن إحدى هذه  الحفت  مإحدى وسائا  األسوا ف وحفته 

 ويهدف المشروع إلى ف مالتجفيف

ا  - لسو  مالتجفيف مستغلين رخـص قسـعارهاف وتوفيرها في بير  حفت الفواكه الفائضة عن حاجة 

 موسمها 

 زيادة دخا المزارع وتحقيق عائد جيد لمال  المشروع   -

 تشغيا األيدي العاملةف وتحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي للعاملين في المشروع   -



 

Page 6 of 11 
 

تقليا نفقا   تقليا حجم األبذية مما يسها عمليا  التعمئـة والنقـا والتخـزين والتسـ   - ويق ومالتالي 

 . اإلنتاج 

 ثالثا: منتجات المررو 

 القطين من التين   •

 الزميب من العنب  •

 

 رابعا: النواحي القانونية لككرة المررو  المقترحة 

 

 ال يوجد اي عوائق قانونية تمنع إقامة المشروع المقترف.  -

 

 

 

 خامسا: الدراسة الكنية لككرة المررو  المقترحة 

 او الخدمة  التانيعمراحل  (1)

 

ومسيطة  − مقترحة  طريقة  اتماع  خالا  من  التجفيف  الصناعي  حيا    فيتم  التجفيف  يستخدم  قن  يقترف 

يـتم   قن  معـد  تجفيفهـا  المـراد  الفواكه  على  الساخن  الهواء  من  تيار  يمرر  حيا  األنفـا ف  مطريقـة 

 تحضيرها حسب الخطوا  التالية 

األوساخ والمكتيريا ومقايا مميدا  اآلفـا  الزراعيـة وتستخدم في حالة الغسيا  بسيا الثمار للتخلص من   −

 آال  تعما مالرذاذ لغسا ثمار الفواكه 

تركيز    − الصـوديوم  هيدروكسـيد  قو  الصوديوم  كرمونا   مثا  القلوية  المحاليا  في  %على    5.0الغمر 

الزميب   مثا  شمعية  مطمقة  المغطاة  للثمار  الغمـر  عملية  وتجري  وجيزةف  ولفترة  مناسمة  حرارة  درجة 

ولمدة محددة إلجراء شقو  في قشـرة الثمار وإيقاف النشاط األنزيميف وقد تنقع الثمار في زي  الزيتون  

  . للمحافتة على لونها وحفتها من الفساد 

تسلق  − حيا  دقائقف  لمدة  درجـة    السلق  على  العنب  مثا  الثمار  مئوية  92معض  عملية   . درجـة  تتم 

األنفا    ممجففا   التجفيف  يتم  قن  المصـنع  المناسبف ويقترف في هذا  المجفف  ماستخدام  التجفيف وذل  

ويمكن   تشغيلهاف  وسهولة  تصميمهاف  ومساطة  والفواكـهف  األبذية  تجفيف  في  لكفائتها  نترا  )برف( 

يمكن ان تصا طاقة التجفيف الى طن من   . قبذيـة ذا  قشكاا وقحجام مختلفة  استعمالها فـي تجفيـف
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كا   المجففة  شمكية    16الثمار  صواني  عليها  يحما  الطمقا   متعددة  عرما   خالا  مـن  وذل   ساعةف 

كغم من الفواكه الطازجة للصينية الواحدة. كما يمكـن قن    40خاصة مالفواكه )معدنيـة قو خشمية( سعة  

برف  إلى    يتسـع  عملية   (متر  X 5 1قياس  ) عرمة   25التجفيف  وتتم  هـذا  الصـواني.  عليها  تحما 

الكمرتة اثناء التجفيفف اذ تعتمر ضرورية ف وذل  مإشعاا كميا  قليلة من الكمري  إلعطاء الثمار لونا  

 .جذاما وحفتها من الفساد 

 

 :المساحة والموقع (2)

 

 .المشروع دونم من األرض في موقع قريب من قماكن إنتاج المــواد األوليــةف وإقامـة المشـروع عليـه  يكفي

ويجب عنـد اختيـار األرض قن يـتم مراعاة األمور الواردة في مند الموقع المقتـرف. كمـا يجـب األخـذ معـين 

احد للسيطرة على النواحي مثا قن يكون الممني من طامق و  المشغااالعتمار معض األمور عند تصميم ممنى  

الصحية من تنتيف وتهوية وإضاءة والتخلص من الغمار وسهولة المناولة داخا الطامق الواحـد. كمـا يجـب 

االنتماه إلى قن تكـون جميـع الجـدران والسـقف واألرضية مشيدة مطريقة ملساء خوفـا مـن إيـواء الحشـرا  

علم قن افضـا درجـة حـرارة مالئمـة فـي جـو المصـنع عـدا والفئران وتأمين التهوية المالئمة للمصنع مع ال

-30م/ دقيقة ورطومـة نسمية مـا مـين  20, وسرعة هواء حوالي  5م  21-18برف التجفيف تتراوف ما مين  

70 .% 

 يجب قن يراعى عند اختيار موقع المشروعو

 سهولة نقا المواد األولية والجاهزة سواء للتسويق الداخلي قو الخارجي   −

 مصدر مائي صالح للشرب مشكا دائم ونتيف وخـالي مـن عناصـر العسر الدائمتوفر   −

مالمشروع  − هـام  صـحي  شـرط  وهو  والسائلة  الصلمة  الفضال   من  التخلص  منطق فو سهولة  ة  تعتمر 

مصيرا   لواء  في  األولية  برندا  المواد  توفر  قمـاكن  مـن  لقرمه  المشروع  لهذا  المالئمة  المواقع  من 

 .ماإلضافة إلى توفر الخدما  الضرورية من شـمكة طـر  ومـاء وكهرماء وقيدي عاملة ماجرة مناسمة

 :البناء وتعديالت البناء (3)

والجدوا التالي يمـين   موقع المشروع مناسب ويحتاج لمعض االعماا اإلنشائية ليتناسب ومتطلما  المشروع

 .دينار 13,500 االحتياجا  اإلنشائية للمشروع والمالغ كلفتها حوالي
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 ( 1جدول )

 البيان تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

 2م 250هنجر مساحة  30 250 7,500

 ودهان وعازا تمديدا  كهرمائية - - 1,000

 ساحا  خارجية 10 500 5,000

 المجمو   13,500
 

 

 :اآلالت والمعدات  (4)

هـو دينار توزع  كما    16,100قدر  تكلفة التجهيزا  والمعدا  األساسية مع التركيب والتشغيا محوالي  

 -ممين مالجدوا قدناه:

 ( 2جدول رقم )

 األجهزة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

 اواني من الربك المعدني  100 25 2,500

 عربات لحمل الاواني 20 40 800

مرجل بخار النتاج الهواء السذاخن لغذرف التجكيذف  5,000 1 5,000
 وسلق التين والزبي 

 طباخ لسلق العنب والتين 1 1,000 1,000

 طاولات ستانلس ستيل 5 200 1,000

 جهاز توزين وتغليف وتعبئة 3,000 1 3,000

 ميزان حساس 1 500 500

 احواض غسيل بالرااا - 300 300

 متنوعةعدد  - 2,000 2,000

 المجمو   16,100
 
 
 
 

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات (5)
 

 وطاوال  وكراسيالمشروع متجهيز برفة العماا وتأثيثها ماإلضافة لمكتب ومقاعد وخزائن   صاحب سيقوم  

 دينار. 2,000حيا تقدر تكلفة األثاا والتجهيزا  محوالي 
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 :وسائل النقل (6)
 

 10,000اجـا شـراء مسـتلزما  االنتـاج والتوزيـع ومكلفـة تقـدر مـــ توفير واسطة نقا من  المشروع    يلزم

 دينار.

 

 التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة  (7)

محوالي   المقترف  للمشروع  الثامتة  الموجودا   تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزع     49,600مناء  دينار 

 -:كمايلي 

 ( 2رقم )جدول  

 االستهالك نسبة  التكلكة/دينار  البند

 %5 13,500 قعماا مناء 

 %10 16,100 معدا  الاآلال  و

 %15 10,000 وديكورا    قثاا وتجهيزا  

 %15 10,000 وسائط النقا 

  49,600 المجمو  

 

 : لعمالاايدارة و (8)

النحو   موزعة من حيا الوتيفة والعدد على في السنة التشغيلية االولى فرص عما  9 يوفر المشروع س

 -التالي :

 ( 3جدول رقم )

 العدد  الوظيكة 

 1 / مهندس زراعي   مدير المشروع

 5 عماا انتاج  

 1 تحميا وتنزيا 

 1 محاسب مالي 

 1 مدير تسويق 

 9 المجمو  
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 المواد األولية ومستلزمات الخدمة   (9)

تنحصر المواد األولية الالزمة للمصنع لتحضير وتجهيز الفواكه المجففـةف والتي يمكن شراؤها من منطقة  

عما المشروع ماإلضافة إلى الشراء من مناطق مختلفة من المملكة محسب مواسم اإلنتاج لكا منطقةف وذل   

التجفيف   نسمة  مان  العلم  مع  السنوية.  المصنع  حاجـة  العن  4:1لتغطيـة  التين    3:1بف  في  قسعار    وإن في 

 . دينار/ كغم  0.15الشراء ممعدا 

 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل  (10)
 

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

 والتجهيزا  للمشروع. 

 

 : رأس المال العامل (11)
 

لكافة   العاما  الماا  راس  دورة  مدة  ان  اعتمار  على  العاما  الماا  راس  احتساب  التشغيليه    المصاريفتم 

 . شهرين 

 

 سادسا: اآلثار البيئية لككرة المررو  المقترحة 

على    انتاجي المشروع   والقطين انتاج  يقوم  والتين  من    الزميب  العنب  مطميع مادتي  مضره  مهتوالتي  بير  ا 

العامة السالمة  اجراءا   استخدام  ويتم  المشروع   وسيحصا ف  ماالنسان  الالزمة    اصحاب  الموافقا   على 

 . متوافقا مذل  مع شروط السالمة العامة  للمشغاخيص من الملدية اوتر

 سابعا: التكاليف ايجمالية لككرة المررو  المقترحة 

حيا قدر  تكاليف رقس الماا التشغيلي   يمين الجدوا التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترف 
المشروع وسيتم احتسامها فعليا  % من اجمالي الموجودا  الثامتة وهي نسمة تقديرية من اجا اعداد فكرة 20

 : معد عما دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المقترف
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 ( 4رقم )جدول  

 التكلكة/دينار  البند

 13,500 قعماا مناء 

 16,100 معدا  الاآلال  و

 10,000 وديكورا    قثاا وتجهيزا  

 10,000 وسائط نقا 

 49,600 إجمالي الموجودات الثابتة 

 1,000 التأسيس وما قبل الترغيل مااريف 

 9,920 رأس المال الترغيلي 

 60,520 التكاليف ايجمالية 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 الجدوى االقتصادية  وإيراداته  

 . النهائية

 


