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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـةف فقـد قطلقـت برنـام  والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      

تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية )إرادة( بهدف  

 .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم قفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليقعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    

فنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي ال  مقترحة

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

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

 .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

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

وقلوية المملكة مـن حيـا اقتـراف قفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

 .الصغيرة والمتوسطة

ف وقد تم الحرص قن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنام  إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      

 الدراسة واقعية ما قمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما قمكنف فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     

علماً بأن التوقعات المتعلقة بذاييرادات وتقذدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروعف  

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

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

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

لمسـتهدفة وييرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل قو تـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات ا

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

 بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترف. 

ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة( لتقديم قية مساعدة لمزيد من المعلومات يمكن  االتصا    
 تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

 

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

 

 مركز لديك( )بادر باالتاال بأقر   
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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

 والمعداتاآلالت .  4

 األثاث والتجهيزات. 5

 . وسائب النقل6

 . التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة7

 . ايدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

 . مااريف التأسيس وما قبل الترغيل10

 . رأس المال العامل11

 سادسا:اآلثار البيئية لككرة المررو 

 ايجمالية للمررو سابعا: التكاليف 

 ثامنا: وسائل تمويل المررو 
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 ملخص المررو 

 فكرة المررو  المقترحة 
 إنتاج حبيبات من مخلكات الزجاج 

 

 خام الزجاج منتجات المررو  

 اناعي  تانيف المررو  

 5 عدد األيدي العاملة 

 حجم االستثمار الكلي لككرة المررو 

 األردني التكلكة بالدينار  البيان

 45,000 الموجودات الثابتة 

 1,000 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 4,500 رأس المال العامل 

 50,500 المجمو  الكلي لحجم االستثمار 

 

 

 

 

 

 



 

Page 5 of 10 
 

 

 أوالً : مقدمة

يعتبر الزجاج من المواد التي ال تتحلل مع الزمن وبالتالي وجد قن مخلفـات الزجـاج تشـغل حيـزا كبيـرا وال 

يمكن التخلص منه بسهولة . لـذا كـان مـن الضـروري إيجـاد األسـلوب التقنـي المناسـب لالسـتفادة مـن هـذه 

المخلفات بإعادة تدويرها بسحقها مرة قخرى حيا يمكن استخدام هذا المسحو  في تصنيع بعض المنتجـات 

ان وبـذل  يمكـن الزجاجية التي تستخدم في بعض األيراض العامـة التـي ال تمـس صـحة اإلنسـان قو الحيـو

المحافتة علي البيئة من تراكم الكم الهائل من مخلفات المنتجـات الزجاجيـة التـي يـتخلص منهـا الفـرد لعـدم 

الحاجة إليها . وبهذه الطريقة فإنه من الممكن استخدام مخلفات الزجاج المكسور والمعيب مرة قخرى كمنـت  

لفات بعد سحقها مادة قساسية فـي خامـات تصـنيع صالح لالستعمال في قيراض قخرى . كما تعتبر هذه المخ

 الزجاج الخام .

 
 

 ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المررو  
 

 وتحديدا لمثل هذه المنتاجات.   الزجاجالطلب المستمر على تلبية  •

 . تحقيق دخل ألصحاب المشروع  •

 . توفير فرص عمل محلية جديدة •

 . للمستهل  توفير منت  مطابق للمواصفات والمقاييس  •

 توفير خبرات فنية   •

 المحافتة على بيئة لكون مخلفات الزجاج ال تتحلل.  •

 

 ثالثا: منتجات المررو 

استخدامه في    ستخدم في ت الى  باالضافة  والديكورات  كالمناتر  الزجاج  اواني  مجاالت  اعادة تصنيع بعض 

قرضيات الحافالت وذل  بدهان األرضيات بااليبوكس المحتوي علي حبيبات الزجاج لزيادة االحتكا  كما  

دم حجم  ناقالت الحركة والممرات والطر  في المصانع والشركات كما يستخ  جسورتستخدم لتخشين قسطح  

مع   االحتكا   لزيادة  الرئيسية  الشوارع  رصف  في  األكبر  " الحبيبات  كاوشو    " لتقليل    عجل  السيارات 

 الحوادا . 
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 رابعا: النواحي القانونية لككرة المررو  المقترحة 

 

 إقامة المشروع المقترف.  من  ال يوجد اي عوائق قانونية تمنع  -

 

 

 المررو  المقترحة خامسا: الدراسة الكنية لككرة 

 او الخدمة  مراحل التانيع (1)

 

 .يتم تنقية كسر الزجاج بكل حرص وإزالة الشوائب واإلضافات منه −

 يسل كسر الزجاج في قحواض مياه بها منتفات صناعية إلزالة الشحوم والدهون والملوثات األخرى. −

 .تجفيف كسر الزجاج في قحواض التجفيف −

 .للفرزطحن كسر الزجاج ثم تجميعه  −

مـم وللثـاني 1نخل ميكانيكي ذو ثالا مناخل لها مسامية لألول  كسر الزجاج المطحون بواسطة م    تنخيل −

 مم مرة قخرى إلي المطحنة .1مم ثم إعادة الحبيبات قكبر من  0.01مم وللثالا 0.1

 وزن الزجاج المطحون )المنت  ( وتعبئته في قكياس من البالستي  وتغلق جيداً. −

 

 :موقعالمساحة وال  (2)

 

مـن  دونمـات  4تقـدر بحـوالي   جانبيـةمساحة  و  فمتر مربع    500على مساحة كلية قرابة    يقع المشروع −

 في الموقع الخدمات األساسية من ماء وكهرباء وطر .اجل تجميع مخلفات الزجاج وتتوفر 

 

 

 :البناء وتعديالت البناء (3)

االحتياجــات و ليتناســب ومتطلبــات المشــروعموقــع المشــروع مناســب ويحتــاج لــبعض االعمــال اإلنشــائية 

من تسوية االرض وهنجر حديدي وساحات خارجية محاطة بحماية االنسان والحيواتـات اإلنشائية للمشروع  

 .دينار 10,000كلفتها حوالي من العبا بها وايذائهم وتبلغ 
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 :اآلالت والمعدات  (4)

هـو دينار توزعت كما    15,000قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

 -مبين بالجدول قدناه:

 ( 2جدول رقم )

 األجهزة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

 مبحنة للزجاج 7,500 1 7,500

 منخل ميكانيكي 2,500 1 2,500

 ببليةميزان  500 1 500

 عربة جر يدوية 500 2 1,000

 رافعة روكية 2,500 1 2,500

 عدد وأدوات مختلكة  - - 1,000

 المجمو   15,000
 
 
 
 

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات (5)
 

المشروع بتجهيز يرفة العمال وتأثيثها باإلضافة لمكتب ومقاعد وخزائن فـي يرفـة اإلدارةف   صاحب سيقوم  

 دينار. 2,500حيا تقدر تكلفة األثاا والتجهيزات بحوالي 

 

 

 

 :وسائل النقل (6)
 

الى   المشروع  بينكويحتاج  اجل  2015موديل    سيارة  من  المنشأ  الزجاج    ياباني  من  المخلفات  تجميع 

 دينار.  10,000للمشروع بتكلفة تقديرية حوالي 
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 التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة  (7)

بحوالي   المقترف  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزعت    45,000بناء  دينار 

 -:كمايلي 

 ( 2رقم )جدول  

 االستهالك نسبة  التكلكة/دينار  البند

 %5 10,000 قعمال بناء 

 %10 15,000 معدات الاآلالت و

 %15 10,000 وديكورات   قثاا وتجهيزات 

 %15 10,000 وسائط نقل 

  45,000 المجمو  

 

 : لعمالاايدارة و (8)

النحو   موزعة من حيا الوتيفة والعدد على في السنة التشغيلية االولى فرص عمل  5 يوفر المشروع س

 -التالي :

 ( 3جدول رقم )

 العدد  الوظيكة 

 1 مدير المشروع 

 2 عمال انتاج  

 1 تحميل وتنزيل 

 1 سائق قالب 

 5 المجمو  

   

 

 المواد األولية ومستلزمات الخدمة   (9)

إعـادة وبسـهولة.    اشغل حيزا كبيـرا وال يمكـن الـتخلص منهـوتمخلفات الزجاج    المواد االولية للمشروع من

تدويرها بسحقها مرة قخرى حيا يمكن استخدام هذا المسحو  في تصنيع بعـض المنتجـات الزجاجيـة التـي 

تستخدم في بعض األيراض العامة. كما تعتبر هذه المخلفات بعد سـحقها مـادة قساسـية فـي خامـات تصـنيع 

 الزجاج الخام .
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 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل  (10)
 

بمبلغ   التأسيس  مصاريف  المعدات   1,000تقدر  ونقل  والتنقل  والمعامالت  التسجيل  رسوم  وتشمل  دينار 

 والتجهيزات للمشروع. 

 

 : رأس المال العامل (11)
 

لكافة    سيتم  العامل  المال  ان مدة دورة راس  اعتبار  العامل على  المال  التشغيليه    المصاريف احتساب راس 

 . اسبوعا واحدا فقط بإستثناء المواد االولية د شهر واح

 

 سادسا: اآلثار البيئية لككرة المررو  المقترحة 

على    بيئي   المشروع صناعي  البيئةيقوم  على  والمحافتة  الزجاجية  المخلفات  تدوير  اي  و ف  اعادة  يوجد  ال 

عوادم تذكر ناتجة عن عملية التصنيع علما بانه يتم  هذا النوع من المشاريع في قماكن مخصصة بعيدة عن  

 وخارج تنتيم البلدية.  التجمعات السكانية 

 سابعا: التكاليف ايجمالية لككرة المررو  المقترحة 

التشغيلي   المال  رقس  تكاليف  قدرت  حيا  المقترف  المشروع  لفكرة  اإلجمالية  التكاليف  التالي  الجدول  يبين 

ع وسيتم احتسابها فعليا  % من اجمالي الموجودات الثابتة وهي نسبة تقديرية من اجل اعداد فكرة المشرو10

 بعد عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المقترف: 

 ( 4رقم )جدول  

 التكلكة/دينار  البند

 10,000 قعمال بناء 

 15,000 معدات الاآلالت و

 10,000 وديكورات   قثاا وتجهيزات 

 10,000 وسائط نقل 

 45,000 إجمالي الموجودات الثابتة 

 1,000 الترغيل مااريف التأسيس وما قبل 

 4,500 رأس المال الترغيلي 

 50,500 التكاليف ايجمالية للمررو 
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 :وسائل التمويل ثامنا: 
 

مشروع   لفكرة  مقترف  هي  البحا  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

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

 . النهائية

 


