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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: 

  المساحة والموقع. 1

   البناء وتعديالت البناء. 2

  اآلالت والمعدات.  3

  األثاث والتجهيزات. 4

  للموجودات الثابتة اإلجمالية. التكاليف 5

  . اإلدارة والعمال6

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة7

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل8

  المال العامل. رأس 9

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  للمشروع اإلجماليةسابعا: التكاليف 

 ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 انتاج خل العسل  فكرة المشروع المقترحة 

 خل العسل  منتجات المشروع 

   تصنيع غذائي   تصنيف المشروع 

 1 عدد األيدي العاملة 

  االستثمار الكلي لفكرة المشروعحجم 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 1,570 الموجودات الثابتة 

 200 وما قبل التشغيل  التأسيس مصاريف 

 2,500 المال العامل  رأس

 4,270 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 مقدمةاوالً: 

يتميز بغناه وتنوعه    العسل األردني   إال أن   ،المملكة من حيث المساحة والغزارةرغم ضعف الغطاء النباتي في  

نوع من النباتات الطبية والعطرية ذات الخواص العالجية العالية، ما يمنح العسل    25,000مع وجود أكثر من  

 . األردني ميزة خاصة به وقيمة عالية 

العسل األردني بجغرافية وتنوع حيوي متباينان بشكل كبير تتراوح بين االنخفاض دون سطح البحر    يتمتع

 متر فوق سطح البحر.   1,200مترا وصوال إلى أكثر من  420حوالي  

جودة العسل األردني وخواصه االستطبابية والغذائية، وزيادة استخدام العسل ومنتجات الخلية األخرى مثل  

الغذاء الملكي والعكبر وغيرها من المنتجات منفردة أو مجتمعة في النظام الغذائي تعتبر مهمة  حبوب اللقاح و

اإلنتاج   األيضية في جسم اإلنسان، وأيضا في زيادة وجودة  العمليات  كفاءة  الجسم، ورفع  مناعة  في زيادة 

 الزراعي وتلقيح المحصول الزراعي. 

دة العسل التي يتم انتاجها بشكل طبيعي من المناحل المتوفرة  ماانتاج خل العسل من  تلخص فكرة المشروع في  ت

  واالغراض   والطبخ ر خل العسل من المواد التي لها استخداما كثيرة في التنظيف  بيعت في البادية الشمالية، و 

  محالت من  و  ت والصيدليا  البقالة تخمير الخل مع العسل ويمكن شراؤها من محال    ويأتي عن طريق   الطبية 

ها خل  قالتي يخلالبيئة القلوية  تساعد    ث تتمثل في تنظيف الجسم حيخل العسل    فوائد    اهمان   .الصحية  االغذية 

خل العسل مفيد    انول كما  ب ال  و العرق    عبر العسل في الجسم على تخلصه من المواد الضارة المتراكمة فيه  

  .الغليظة واالمعاءي كما يساعد في تنظيف المعدة  ب للدماغ وللجهاز العص

 

 المشروع  فكرة وأهدافمبررات ثانياً: 

 المبرر:  

 المشروع والطبيعة المناسبة لتربية النحل. عمل توفر المناخ المعتدل في منطقة 

 باإلضافة إلى األعشاب الطبية والعطرية بكثرة األشجار المثمرة المشروع عمل تتميز منقطة. 

 عالمشرو ت الطلب المتزايد على منتجا. 
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  الهدف:

  المنطقةتوفير  فرص عمل ألبناء. 

  في حل مشكلة الفقر والبطالة. المساهمة 

 .تحقيق دخل جيد لصاحب المشروع 

  

 المشروع خدماتثالثاً: 

  انتاج وتوفير خل العسل. سيقوم بشكل أساسي على 

 النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعاً: 

  .  ال يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع 

  

 المقترحة  لمشروعفكرة االفنية ل الدراسةخامساً: 

  :المنتج  (1) 
 

   : على انتاج خل العسل الذي يمر معدة مراحل هي   عالمشرو  سيقوم 

من الماء    ت لترا  5خلط كيلو من العسل مع    خاللمن    كعملية التخمير وذل  خالليتم انتاج خل العسل من  

التفا  خل  من  قليلة  كمية  إضافة  وتر  حمع  التخمر  سرعة  زيادة  في  لمدة    كللمساعدة  يوم    40الخليط 

اشر  بيعه مشكل م ب و  بالستيكيةضمن عموا زجاجية او    جالخل المنت  تعبئةيتم   . منتج للحصول على افضل  

  . ائنبللز

  :البناء وتعديالت البناء )2( 

كمشغل للتجهيز وعرض   استغاللها ع ويمكن ب متر مر 24مساحة حوالي بالى موقع ح ترق الم عيحتاج المشرو 

  .يع ب لل ج المنت

  . دينار  400ويتوقع ان يبلغ اجمالي تكلفة البناء حوالي  ، تمديدات كهربائية وصحية تتكون اعمال البناء من 
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  :اآلالت والمعدات  )3(

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

    :والتشغيل 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
 ميزان الكتروني  70 1  70
  عدد وادوات   200  -  200
  المجموع   270

  

  

  

  

  :األثاث والتجهيزات والديكورات )4(

    األثاث والديكورات: يوضح الجدول التالي احتياجات المشروع من 

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   دينار /التكلفة 
 آرمة  250 1  250
  رفوف عرض   450  -  450
  مكتب وكراسي انتظار  200  1  200
  المجموع   900

 
  
 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  )5(

  - :يلي   دينار توزعت كما   1,570بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  ) 3جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   الوظيفة 

  %5  400  أعمال بناء 
  %10  270  اآلالت ومعدات 
  %15  900  أثاث وتجهيزات 

    1,570  المجموع 
  

  

  

  

  : لعمالةا )6(
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  واحدة وكما هو مبين في الجدول التالي:  عمل ة يوفر المشروع فرصس

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

  3,600  300  1  مدير المشروع 
  3,600  300  1  المجموع 

    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية )7( 

  لتخزين المنتج. العسل والماء والخل، إضافة الى العبوات  ستتألف مستلزمات الخدمة الخاصة بالمشروع من  

تلك   من  المشتريات  بتامين  المشروع  على  المشرف  محليين وحسب    األصنافوسيقوم    افصلمن موردين 

  . المتاحة  األسعار

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 8( 

تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل رسوم التسجيل والترخيص ومصاريف متفرقة وتقدر تكلفتها بحوالي  

  دينار.  200

  

 : رأس المال العامل  )9(
  

دورة راس مال عامل مدتها شهر  بدينار    2,500حوالي  بضاعة المتاجرة  بمن    عالمشرو  ت دير احتياجاقسيتم ت

  .اقي المصاريف التشغيليةبو  االولية للمواد 

  

 اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة سادساً:  

 . بأول اوالً  مباشرة للمشروع، وسيتم التخلص من النفايات باألماكن الخاصة لهاال يوجد اثار بيئية سلبية 

  المشروع المقترحة التكاليف اإلجمالية لفكرة سابعاً: 

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

  : ورأس المال العامل

  ) 5جدول رقم (
  التكلفة/دينار   الوظيفة 

  400  أعمال بناء 
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  270  اآلالت ومعدات 
  900  أثاث وتجهيزات 

  1,570  الثابتة إجمالي الموجودات 
  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  2,500  رأس المال التشغيلي 
  4,270  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 

 


