
 
 

 
 
 
 

  

  

  فكرة مشروع مقـترحة 

    

  دباغة جلود و تصنيع جاعد طبيعي مصنع 

  لواء القطرانة 

  

  "إرادةمراكز تعزيز اإلنتاجية   "

    

2022 

  



 

Page 2 of 11 
 

  

 

على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج  والتـعاون اـلدولي  حرصـــــاً من وزارة التخطيط     
اإلنتاجية (إرادة) بهدف تـشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز  

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
دون تحليل  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المـشروع  

إن هذه الدراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشــروعل ةلنواحي المالية و الســوقية الالزما
الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطالع هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار  

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة) في مختلف محافظات      ــــ لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
  المشــــاريعالمجتمعات المحلية من    احتياجات مع  وألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشــــاريع  تتماشــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

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

م الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية  وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قا    
علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب 
ــة جدوى ا ــروعلمراكز إرادة إلعداد دراسـ ــادية للمشـ ــوق    ،قتصـ وذلك لكون اإليرادات المتوقعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاحب  المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمـس
ــعب التنبؤ   ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ المشـ

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

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

  

  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 :

  ثالثا:   منتجات المشروع

  رابعا:  النواحي القانونية لفكرة المشروع

  خامسا:  الدراسة الفنية لفكرة المشروع 

  . مراحل التصنيع1

  . المساحة والموقع2

  . البناء وتعديالت البناء 3

  .  اآلالت والمعدات4

  . األثاث والتجهيزات5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  البيئية لفكرة المشروعاآلثار  سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  ثامنا: وسائل تمويل المشروع

  

  

  

 

  

 ملخص المشروع

   لواء القطرانة /  دباغة جلودمصنع  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 
  جلود حيوانات بعد دباغتها لتكون جاهزة للتصنيع انتاج 

  جاعد انتاج 

 صناعي    تصنيف المشروع 

 10 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 26780 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 10712 رأس المال العامل 

 38492 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 .أوالً : مقدمة

ماشية في المملكة و يوجد في  القطرانة و بحسب احصائيات وزارة الزراعة اللواء األكثر حيازة لليعتبر لواء 

بلدة القطرانة العديد من المالحم التي تقوم ببيع الماشية على الشارع الدولي بعد ذبحها ، و نظراً لتوفر الجلود  

  لمنطقة .  فإن تأسيس مصنع دباغة جلود في منطقة القطرانة يعتبر مشروع مفيد ل

لدباغة الجلود و تجهيزها للتصنيع او عمل الجواعد و هي جلود  فكرة المشروع حول إنشاء مصنع  و تقوم  

ات بعد اجراء بعض المعالجات لهذه الجلود ليتم استخدامها في المنازل و خصوصا البيوت ( المجالس  الحيوان 

    العربية ) .

الجلود الناتجة من عملية الذبح في منطقة القطرانة او من المسلخ البلدي لبلدية الكرك  و يقوم المصنع باالعتماد  

  الى اتالفها في مكبات النفايات . النفايات ليصار حاويات يتم التخلص من الجلود بإلقائها في انه حالياً حيث 

تتوفر فيه المادة الخام ( الجلود ) و ال    –   القطرانة   لواء  - وحيث ان الموقع المقترح  في محافظة  الكرك    

يوجد حالياً أي مصنع لالستفادة من الجلود سواء بدباغتها او عمل الجواعد و انما يتم التخلص منها فمن الممكن  

االستفادة منها و تشغيل ايدي عاملة و إيجاد فرص عمل في اللواء و يمكن تسويق المنتج للفئات المستهدفة في  

  . ةمحافظات المملك

  . ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع

 : المبرر 

   نظراً لطبيعة المنطقة والكثافة السكانية    يقدمها المشروع المقترح الطلب المتزايد على الخدمات التي

 .   للمنطقة المستهدفة

   و الحضرية. المساهمة في دعم الصناعات الريفية 

  في اللواء و  في المسلخ البلدي في مركز المحافظة . توفر الماد األولية الخام 

  : الهدف 

  .تحقيق عائد مالي للجهة القائمة على المشروع 

  . إيجاد فرص عمل و التقليل من البطالة في اللواء 

 التطور المستمر للمشروع تبعًا للتطورات المحيطة . 
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  .ثالثا: منتجات المشروع

عمل الجواعد من جلود الحيوانات او عملية دباغتها و تجهيزها للتصنيع  على  تقوم فكرة المشروع المقترح  

  - على :   لفكرة المشروع المصاحبة  منتجات ال تشملو  ،  على الخط الدولي على المالحم المنتشرةباالعتماد  

 جواعد األغنام   

   جلود مدبوغة جاهز للتصنيع 
  

 . القانونية لفكرة المشروع المقترحةرابعا: النواحي 

طبقت المملكة األردنية الهاشميّة جملة من التغييرات واإلصالحات التشريعية والتنظيمية بهدف تبسيط قوانين  

وعمليات تأسيس الشركات ، األمر الذي عزز ازدهار المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتهدف  

الُمطب  واإلجراءات  القوانين  بيئة  سلسلة  وترسيخ   ، المشاريع  وأصحاب  األعمال  رّواد  ودعم  تشجيع  إلى  قة 

  االبتكار وتحسين المناخ االستثماري. 

يتوجب على صاحب المشروع أخذ الموافقات الالزمة من  ولغايات التأسيس  فيما يخص المشروع المقترح  

  - بـ:لغايات الترخيص  تتلخص الوثائق المطلوبة و ،  و التي تنظم الخدمة المقدمة   الجهات ذات االختصاص 

  : ) طلب إقامة مشروع  ( األولى المرحلة 

 موافقة وزارة البيئة / لجنة التراخيص المركزية. 

  (السجل التجاري) شهادة تسجيل صناعي. 

   الصفة التنظيمية للموقع (المخطط  مخطط موقع تنظيمي حديث لم يمض عليه عام من تاريخ صدوره يبين

 .األصلي أو صورة مصدقة عنه)

  مخطط أراضي. 

  مخطط كروكي للموقع. 

  : المرحلة الثانية (جاهزية المصنع) 

  .موافقة المؤسسة العامة على إقامة مشروع الموقع 

 سم وعنوان صاحب المشروع. ا 

  .قائمة بالمواد األولية الخام المستعملة 

  المكائن واآلالت المستخدمة في اإلنتاج. قائمة بأسماء 

  .خطوات العملية اإلنتاجية بالطريقة االنسيابية حسب مبادئ طرق التصنيع الجيد 

  .اسم المنتج النهائي وماركته التجارية 
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 مخطط كروكي للمؤسسة من الداخل . 

 . خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة

    :المقدمة الخدمة ) 1(

لدباغة الجلود و تجهيزها للتصنيع او انتاج الجواعد بالطريقة  فكرة المشروع حول إنشاء مصنع متخصص  تقوم  

وتكمن العوامل التي  )  جلود مدبوغة جاهزة للتصنيع ، جواعد (  :    حيث تتمثل هذه المنتجات في ،  التقليدية  

    د الطبيعية غير المصنعة . الطلب على الجلوفي زيادة  الجلدية منتجات التساهم في النمو السريع لسوق 

المحافظة  و  ،  و االعتماد على افضل العمال  ،  و يقوم المصنع باالعتماد على أفضل المعدات و خطوط اإلنتاج  

  محلياً و دولياً . على مستوى عالي من النظافة لتقديم منتجات قادرة على منافسة 

  
 

  

  :المساحة والموقع ) 2(

كبيرة    الموقع فال بد أن تكون مساحة  "    لدباغة الجلود و الجواعد المشروع المقترح " مصنع    بالنسبة لمساحة

اإلنتاج  عملية  التي تسهل من  المرافق األساسية  الدباغة    بما يكفي الستيعاب جميع  توفر  ،  و  الى  باإلضافة 

مساحة مغلقة    2م  400  مساحة ال تقل عن يلزم لهذا المشروع    مساحات مكشوفة ليتم تجفيف الجواعد فيها حيث 

  المساحة    ويجب ان تكون لتصنيع المنتجات  مقسمة بين موقع  هذه المساحة    بحيث تكون،  لتجهيز مصنع الدباغة  

غرف للخدمات  توفير  و موقع لعرض منتجات المشروع ،    ،  و المعدات الالزمة  كافية الستيعاب خطوط اإلنتاج  

  ، و توفير مكتب لإلدارة و المحاسبة. األخرى و المرافق الصحية  

  بعيد  ويفضل ان يكون  و يتميز بسهولة الوصول اليه ،    المشروع في مكان حيوي   ان يكون موقع    جب وي

  . من الفئات المستهدفةاكبر شريحة  الستهدافوذلك  ، و المحالت التجارية التجمعات السكانية   من

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

سيتم االفتراض بأن موقع المشروع مستأجر ، وعليه فأنه يحتاج لبعض التعديالت بما يتناسب مع االستخدام  

 - مثل:

 في تغطية جميع صاالت اإلنتاج باألسقف القوية المضادة للتقلبات الجوية،    توفير بنية تحتية تتمثل

باإلضافة إلى تركيب منظومة إضاءة عالية الجودة بما يساعد في    وإمداد خطوط الصرف والمياه

 .استمرار العملية اإلنتاجية بمختلف الظروف
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   و تقطيعات  داخلية أعمال  يضم جميع   لتوفير   تشطيبات  إداري  في  قسم  تساعد  التي  اإلمكانيات 

أماكن لتخزين الجلود بعد دباغتها و  ، باإلضافة إلى تخصيص    مباشرة أعمال اإلنتاج والتصنيع

 الجواعد بعد تنظيفها و يجب ان تكون هذه األماكن مناسبة للمنتج من حيث التهوية و الحرارة . 

  . دينار 3500الت و عليه فأنه من الممكن ان تبلغ تكاليف التعدي

  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

توزعت كما  دينار    21280بحوالي  قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل  

  - هو مبين بالجدول أدناه:

  :  )1جدول رقم (

  األجهزة   العدد   التكلفة / بدينار   /دينار   االجمالية  التكلفة

  احواض كبيرة مع خالطات   8  2000  16000

  احواض صباغة الوان   4  500  2000

  م   2خزانات ماء   4  70  280

  منشر تجفيف    10  200  2000

  مقص صناعي   2  500  1000

  المجموع   21280

  
   
 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  و المحاسبة   االدارةتب  مك اثاث  بشراء  دينار تتمثل    2,000من األثاث بمبلغ  تقدر احتياجات المشروع  

  و خالفة. و أنظمة مراقبة ،  ،  أجهزة حواسيب و ، خشبية   خزائن حائط و مكيفات تبريد ، و 

  
  

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ) 6(

  - :كما يلي   وزعت  دينار    26780بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  :  )2جدول رقم (

  االستهالك نسبة   التكلفة/دينار   البند

  %5  3500  أعمال بناء
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  % 10  21280  معدات الاآلالت و

  % 15  2000  وديكورات أثاث وتجهيزات

    26780  المجموع 
  

  : العمالاإلدارة و ) 7(

المشروع أكبر كلما    في  كلما كان التوسع    أي،  فيه  على حجم التوسع  في هذا المشروع  يتوقف عدد العمال  

أكثر عمال  وجود  الى  الحاجة  في ،  زادت  المشروع  أن فأنه  بدايته    ولكون  الممكن  صاحب    من  يتولى 

مدير  (  الى  وسيحتاج المشروع بشكل أساسي    المشروع مسؤولية إدارة المصنع ومباشرة الحسابات والدفاتر

فرص العمل حسب الوظيفة و العدد على    تتوزعوعليه    ) عمال إنتاج ، عمال نظافةتسويق ، محاسب ،  

  - النحو التالي :

  :  )3جدول رقم (    

  العدد   الوظيفة 

  1  / صاحب المشروع مشروعالمدير 

  1  مدير تسويق 

  1  محاسب

  6  عمال انتاج 

  1  عمال نظافة  

  10  المجموع 

 : المواد األولية ومستلزمات الخدمة ) 8(

االولية    الى المواد     المدبوغة و الجاهزة للتصنيع و التشكيل و انتاج الجواعد الجلود  يحتاج المشروع إلنتاج  

الجلود   إلنتاج  الصبغات  و  الالزمة  الكيماوية  المواد  بعض  الى  باإلضافة  أساسي  بشكل  الجلود  هي  و 

  فإضافة الى العبوات و أكياس التغليالمدبوغة ، كما يحتاج المشروع الى الملح و الشبة إلنتاج الجواعد  

  %من اإليرادات  15 - %   10ويتوقع أن تتراوح كلفة المواد األولية بين  
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  : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 9(

ستتألف مصاريف  التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل  و الترخيص ألول مرة ، باإلضافة إلى  

بحوالي   تقدر  والتي  التجريبي  التشغيل  تكاليف  ، وكذلك  العروض  والمواصالت الستقطاب  المراسالت 

  .دينار  1,000
  

    : رأس المال العامل  ) 10(
 

جدوى   دراسة  بإعداد  إرادة   مراكز  ستقوم  المستفيدون  قبل  من  اعتمادها  وبعد   ، مقترحة  الفكرة  كون 

اقتصادية مفصلة لها ، ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اقرب ما يكون  للواقع سيتم  

يعادل حوالي   احتياجاته  و  المشروع  لطبيعة  وفقا  التشغيلي  المال  أن رأس  إجمالي    40افتراض  %من 

  10712تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة  ، واستنادا لمشاريع مشابهة ، أي ما يعادل  

  . تقريبادينار  

 . سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة  

و ارسالها  سيتم التخلص من النفايات أوالً بأول في الحاويات المخصصة    و يوجد آثار بيئية مباشرة للمشروع ،  

  . الى مكب النفايات بشكل يومي  

  . سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة

  :  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح 
  

  :  )4جدول رقم (

  التكلفة/دينار   البند

  3500  بناء أعمال  

  21280  اآلالت والمعدات 

  2000  أثاث وتجهيزات وديكورات 

  26780  إجمالي الموجودات الثابتة 

  1000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  10712  رأس المال التشغيلي 

  38492  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 

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

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


