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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج 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 أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت 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 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    
المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع   واحتياجـات وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى  

  .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     
لقة بـاإليرادات وتقـدير علماً بأن التوقعات المتعلمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

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

يجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإل
المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ 
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة 

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

  

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

  

  (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: 

   المنتجوصف . 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والعدد واالدوات اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة6

  . اإلدارة والعمال7

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة8

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل9

  المال العامل. رأس 10

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 مشغل دبس العنب   ملخص المشروع

    مشغل دبس العنب  فكرة المشروع المقترحة 

 دبس العنب والزبيب  المشروع منتجات 

 تصنيع غذائي    تصنيف المشروع 

 12 األيدي العاملة عدد 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

  13,855 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 8,313 رأس المال العامل 

 22,368 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

في صناعة النبيذ   باستخدامهوسط ولطالما اشتهر أل في منطقة الشرق ا  المشهورةالعنب أحد الفواكه  يعتبر

نحاء العالم ويتم تناوله لمذاقه الحلو اللذيذ  أ حاليا في  القدماء وينتشرلدى الرومان واإلغريق والمصرين 

العظيمة التي تعود على الجسم .  ولفوائده  

والعنب البنفسجي ، كما يتم  األخضر العنب  ان ، فنجد العنب األحمر و يتواجد العنب بعدة أصناف وألو

أنواع  في صناعة المربى والدبس والعصائر المختلفة وعند تجفيفه نحصل على الزبيب ، وقد تجد  استخدامه

للعديد من المغذيات    يمصدر مثال من العنب الخالية من البذور وبعضها مع البذور ، والعنب عموما هو 

تقليل مستويات الكولسترول في الدم وتعزيز    :المتعارف عليهات األكسدة ، ومن فوائده الصحية ومضادا

صحة القلب والوقاية من فقر الدم و تعزيز صحة الجهاز الهضمي ..... وغيرها من الفوائد التي تعود بالنفع  

 على جسم االنسان . 

من   اهتمامأن الحفاظ على الموروث الشعبي اليزال محل  اإلالحداثة في المملكة  انتشار على الرغم من 

   المحلي. المستهلكالشعبية التي اليزال تحظى باهتمام  المورثات ، ويعد صناعة الدبس من أبرز ين الكثير

 ومن أهم أنواع الدبس : الدبس العنبي  

، ويتم صناعة الدبس العنبي بالعديد من الطرق  يعتبر دبس العنب من أبرز أنواع الدبس في الوطن العربي 

الدبس بعد تجفيفه ،    تعتمد على وضع العنب في الشمس ثم يتم استخالص ومنها : الطريقة التقليدية التي 

ولكن هذه الطريقة صارت قديمة وتم التوقف عن اتباعها منذ فترة طويلة واصبح االعتماد على المشاغل  

 الحديثة والمعاصر هو السائد حاليا . ومن أهم أنواع الدبس العنبي وفوائده : 

بس المضروب " والذي يستخدم كسائل ، ويوجد " دبس الزلعة " والذي  تختلف أنواع الدبس ومنها " الد 

 يستخرج من الزبيب ويعرف أيضا بالدبس الزبيبي. 

الكالسيوم   المعادن منغذاء طبيعيا غنيا بالفيتامينات وتمثل في كونه  تعد فوائد الدبس العنبي والتي  تتو

والنشاط والحيوية ويمكن تناوله كوجبة صباحية بعد إضافة الطحينية أو   يمد الجسم بالقوة الذي والحديد و

، كما يستخدم في صناعة بعض الحلويات. زيت الزيتون  
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

من فائض إنتاج   االستفادةجل أمشغل إلنتاج دبس العنب وذلك من إنشاء لى إيهدف المشروع المقترح 

وزيادة الدخل للمزارعين  المحافظة من العنب بحيث يساهم في المحافظة على اإلنتاج الزراعي من التلف 

    والمصنعين.
  

  :المشروعوأهداف ومن أهم مبررات 

المحافظة على اإلنتاج الزراعي  لمادة العنب من خالل استغالل الفائض منه في صناعة دبس العنب    . 1

 . في صناعته  ل استخدام الطرق الحديثة والزبيب من خال

المحافظة على حلقات اإلنتاج الزراعي  من خالل المحافظة على اإلنتاج المتوفر وعم هدره واستغالله    . 2

 في مجال انتاج المزيد من المنتجات التي ترفد السوق المحلي وتقلل االعتماد على االستيراد من الخارج.  

       من الفوائد الصحية العديدة التي يمتاز بها دبس العنب من خالل  استخدامه كوجبة غذائية  االستفادة .3

   وكعالج طبيعي لعدد من األمراض المزمنة .  متكاملة للجسم وإضافته للحلويات 

    بما ينعكس على مستوى دخل األفراد.  الزراعيةالحركة التجارية المتعلقة بالثروة زيادة . 4

  

الحفاظ على   ساعد التي ت  ة الناجح ةالريادي  ةفكار االستثماري ألهذا المشروع من ا ة تعتبر فكرعليه  و  

   ستغالل الفائض منها في إنتاج عدد من األصناف المفيدة لجسم اإلنسان . االثروة الزراعة من خالل 
 

  ثالثا: منتجات المشروع

إنتاج دبس العنـب السـائل المسـتخدم كوجبـة غذائيـة صـباحية متكاملـة باإلضـافة  إلـى     يقوم المشروع على

تعزيز صحة القلـب والعظـام والـتخلص مـن كعالج طبيعي لعدد كبير من األمراض مثل فقر الدم و  استخدمه

سـان إلنمن الفوائـد الصـحية لجسـم ا السمنة المفرطة والمحافظة على مستويات السكر في الدم .... وغيرها 

  .باإلضافة  إلى انتاج الزبيب الذي يستخدم  في أصناف الطعام وكمكسرات مفيدة للجسم 

  

  

  
  



 

Page 7 of 11 
 

  رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

لترخيص من هذا النوع من المشاريع كون مساحة المشروع تلبي كافة   ة قانونياي عوائق  د ال يوج

مياه  من  األساسية الى توفر الخدمات  باإلضافة،  في القانون  الموجودة ة التنظيميو  ة الصحي االشتراطات 

  . وسهولة الوصول اليه والكهرباء  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 االنتاج : وطريقة منتج ال وصف ) 1(

على    المشروع  ي  إلنتاج مشغل    نشاء إيقوم  حيث  العنب  عد ت ح دبس  على  االقسام    د وي  للفرز  من  لقسم 

هدف  ي. و المشروع    إلدارةباإلضافة قسم    والتنظيف والقسم األخر إلنتاج ( الطبخ ) والقسم األخير للتعبئة،

لما يحتويه    متكاملة االفراد كوجبة غذائية    يستخدمه الستغالل الفائض من انتاج المحافظة من العنب  والذي  

  من العديد من العناصر والفيتامينات  
  

  : مراحل اإلنتاج 

  الخطوات التالية :  إتباعسوف يتم إنتاج دبس العنب من خالل 

 . واألغصان الموجودة في العنب   والسيقان ألوراق  ا بازلة قم   -1

 وء بالماء لبعض دقائق فقط. غسل العنب بحرص عن طريق نقعه في حوض ممل يتم بعدها  -2

 العنب إلى المصفاة واتركه حتى يجف .  ويتم نقل -3

ويتم    للضغط على العنب   المتوفروضع أحد األدوات الثقيلة    ويتمالعنب إلى القدر الكبير    يتم إضافة  -4

 ه . عصير العنب الذي بداخل  استخراج

من    استخراجه سكب العصير الذي يتم  يتم  قطنية في داخل المصفاة ومن ثم    ضع قطعة قماش يتم و -5

 . الخطوة السابقة  

 . إلى قدر أخر وتركه حتى يغلي عصير العنب بعد تصفيته وتنظيفه يتم إضافة   -6

 أي رغوة تطفو على السطح .  هأزل  و درجة حرارة   يتم تخفيض  -7

المزي -8 ترك  لمدة    يطهو   ج ثم  خفيفة  نار  ساعتين  من  على  الى  النصف  ساعة  حتى  الكمية  تقل  حتى 

 . سميكا كشراب المركزويصبح المزيج 

 . بالستيكية أو  ية جفي علب زجا تهيتم تعبئ و ثم يتم إزالة القدر على النار ويترك حتى يبرد،  -9
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 :المساحة والموقع ) 2(

لكن يفضل إنشاءه في قضاء   في لواء قصبة الزرقاء ،   أي من المناطق  قامة المشروع في  إمن الممكن 

على نسبة جيدة من األراضي   احتوائه من  القضاء به ع تلما يتم " الحالبات " أو قضاء بيرين  الضليل

  . الزراعية مزروعة بنبات العنب 
  

وهو عباره عن    متر  300-  200فهي تقدر بحوالي  ةالدارسقيد  مشروعلل التقديريةللمساحة  بالنسبةاما 

مع ساحة خارجية ، بحيث تخصص الساحة الخارجية لفرز العنب وتنظيفه وغسله من   مبنى مستقل

  .    للمشروع  ة داريإلمكاتب االالى  ةضافإل با ،  ج والتعبئة اخصص إلنت ياألتربة أما منافع المبنى  
  

 ته : البناء وتعديال ) 3(

مبنى مستقل   وهو عباره عن    متر م300 – م  200بحوالي  ة بنيأل من ا ة ساسيأل المشروع ا حتياجات اتقدر 

بعض   جراء إ ، لكنه بحاجه الىمن مياه وكهرباء  ةساسي ألكافة الخدمات ا   متوفر فيه مع ساحة خارجية 

  كما هو موضح في الجدول ادناه:  ، دينار 2,850والتي قدرت بحوالي  التعديالت 

  البند  /دينار  اإلجمالية  التكلفة
  مع األجور ةداخلي ةتمديدات صحي  450
  مع األجور ةداخلي ةتمديدات كهربائي  500
  دهان  400

  سيراميكأرضي و بالط   1,500
  المجموع   2,850

  :والمعداتاألجهزة  ) 4(

 كدينار وذل  5,700بحوالي  مشغل دبس العنب  للمشروع لإلنشاء    الالزمةقدرت تكلفة التجهيزات والمعدات  

  -:على النحو التاليوزعت كما تبناء على تقديرات أوليه من قبل المستشار ، حيث 

  والمعدات   األجهزة  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  العنب ماكنة عصر   3,000  1  3,000
  ماكنة التغليف  1,500  1  1,500
  ماكنة تعبئة  1,200  1  1,200
  المجموع   5,700
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 :واالدوات  دوالعد األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  التي يحتاجها المشروع   والعدد واالدوات   المكتبيةثاث والديكورات والتجهيزات أليبين الجدول ادناه ا 

على تقديرات أوليه من مستشار   ء بنا  دينار 5,180 حوالي  قدرت والتي التشغيلي   خالل العام االول

:   المركز  

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مكتب إلدارة المشروع   450  1  450

  طن  1.5مكيف   570  2  1,140
  الخارجيةلساحة مراوح   35  3  105
  طاولة انتاج ستانلس   100  3  300
  كراسي  10  10  100
  خزائن للعامالت   250  -  250
  ميزان  35  4  140
  كولر مياه  135  1  135
  غاز طباخ  30  4  120
  جرة غاز  45  6  270
  حاسوب + طابعة   600  1  600
  شادر ( تظليل الساحة )  300  -  300
  خزان مياه  90  3  270

  العدد واالدوات ( طناجر ، مصافي ...  1,000  -  1,000
  المجموع                           5,180

    ةالعام ةمعدات السالم      )6(

  ةوليألا  سعافات إلا من طفايات حريق وصندوق  ةالعام ة سالمالالمشروع من معدات  حتياجات اقدرت 

. دينار  225 بحوالي   للتمريض واألطباء ومالبس مهنيه   

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة )    7(

توزعت    دينار  13,855بحوالي    الدراسةقيد  تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع    ت بناء على ما تقدم قدر

  - :يلي كما

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  2,850    تعديالت البناء  

  %10  5,700   معدات الو  األجهزة
  %15  5,180    ةثاث والتجهيزات المكتبي ألا
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  والعدد واألدوات 
  %15  225  ة العام  ةوسائل السالم

    13,855  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 9(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىدائمه  عمل   فرص  12حوالي  يوفر المشروع س

  العدد   الوظيفة 
  1    صاحب المشروع

  10    اإلنتاج  ت عامال
  1    عاملة نظافة 

  12  المجموع 
   

 :  اإلنتاجمستلزمات و  المواد األولية ) 10(

    لإلنتاج ة يبحيث يشكل المادة الرئيس   ساسي أبشكل  إلنتاج من العنب  اومستلزمات    ةوليألتتكون المواد ا 

من السوق المحلي .  مباشرة من المزارع أو  شراءها التي يتم   و  

 التأسيس وما قبل التشغيل مصاريف  ) 11(

ى  إل باإلضافةول مره ، ألوما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص    التأسيس  مصاريف تتألف 

  200بحوالي  ت وغيرها والتي قدر.....المراسالت والمواصالت لغايات التسجيل وترخيص المشروع 

  دينار . 

  : رأس المال العامل ) 12(

لها   ةتفصيلي ة  يجب اعداد دراسة جدوى اقتصاديوبعد اعتمادها من قبل المستفيدين    ةمقترح الفكرة كون 

  ، سوف يتم افتراض أن راس المال  قرب الى الواقع أللمشروع  اإلجمالية ولغايات الوصول الى التكاليف 

  الثابتة ت الموجوداتكاليف  ي % من اجمال60حوالي  ب  يقدر ه واحتياجاتالمشروع  العامل التشغيلي وفقا لطبيعة 

  دينار  8,313أي ما يعادل  واستناد الى مشاريع مشابه الدراسةمعد  المستشارحسب خبرة 
  

  لفكرة المشروع المقترحة  البيئية سادسا : االثار 

بقايا اإلنتاج   التخلص من  حيث يتم يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع  كبير  تأثير  أي  ال يوجد 

مكب النفايات . لفي الحاويات المخصصة لها والتي يتم تحويليها  واألغصان  
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  التكلفة/دينار   البند
  2,750  بناء ال تعديالت 
  5,700  والمعدات   األجهزة

  5,180  ة والعدد واألدوات ثاث والتجهيزات المكتبي ألا
  225  ة عام ة وسائل سالم

  13,855  إجمالي الموجودات الثابتة 
  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  8,313  رأس المال التشغيلي 
  22,368  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :التمويلوسائل   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

 


