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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
ليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتموي  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    
وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

  .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     
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

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

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
تهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـ

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

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     
  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 :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   وتعديالت البناءالبناء . 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  المشروعسادسا:اآلثار البيئية لفكرة 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 صناعة الخشب من سعف النخيل  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 
دة سعف النخيل بجودة  انتاج الواح من الخشب من ما
 عالية  

   تجاري  - صناعي   تصنيف المشروع 

 10 العاملة عدد األيدي 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 171500 الموجودات الثابتة 

 2000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 50000 رأس المال العامل 

 223500 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

والجدير بذكره ان شجرة النخيل  % من اجمالي أشجار النخيل في العالم ،  90حوالي  يمتلك الوطن العربي  

تقليمها   بعد  تنتج  من    25الواحدة  لدينا كميات ضخمة  تتوفر  انه  على  يدل  وهذا   ، السنة  في  المواد  جريدة 

  األولية لصناعة االخشاب من سعف النخيل ، وهو يشكل ثروة غير مستغلة  . 

  

في بالدنا ، ومن هنا  يعنبر الوطن العربي بشكل عام من الدول المستوردة لألخشاب وذلك لقلة وجود الغابات 

استغالل   على  تقوم  التي  المشروع  فكرة  لصناعة  جاءت  العربي  الوطن  في  بكثرة  المتوفر  النخيل  سعف 

  .   الخشاب المستوردة تقارب جودة ا وبجودة عالية   الكونتر وغيرها  مثل االبالكاش والخشب المضغوط 
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

 . أنواع من الخشب محلية الصنع بجودة عالية وتكاليف اقل  توفير  -1

أنواع من الخشب تتميز بالصالبة  والدول المجاورة إلنتاج استغالل سعف النخيل المتوفر في المملكة   -2

  . والقدرة على التحمل .  القابلية لالنحناء  و

 . ايجاد فرصة استثمارية   -3
 .   توفير فرص عمل   -4

  

  ثالثا: منتجات المشروع

علـى والقـدرة يتميـز بجـودة عاليـة مـن ناحيـة الصـالبة والقابليـة لالنحنـاء انتاج الواح من الخشب  -1
 والقدرة على مقاومة الحرائق التحمل 
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 المشروع المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة 

  .  يمكن الحصول على التراخيص الالزمة في حال االلتزام بمتطلبات الترخيص 

  
  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(
  

 : السعف ( الجريد) وهي مرحلة موسمية يتم تجميعها كاالتي عملية تجميع  -1

 في الخريف بعد جمع الثمار مباشرة   -

 في أوائل الربيع وقت التلقيح   -

 . اثناء اجراء عملية التقويس في الصيف   -

وهي موسمية أيضا ويجب تخزين سعف النخيل في مخازن مخصصة تتوفر فيها  مرحلة التخزين   -2

في كافة انحاء المخزن  تفاديا لحدوث الحرائق ، ويجب توفير رشاشات مياه وسائل السالمة العامة  

 . لتعمل على ترطيب سعف النخيل ليكون جاهز للدخول في عمليات التصنيع  

 مراحل : مرحلة انتاج الخشب وتتكون من عدة  -3

  مرحلة الفرم او الطحن   - 

  إضافة الغراء   -

  مرحلة الكبس   -

 مرحلة التبريد   -
  

  :المساحة والموقع ) 2(
 

  مناطق مرخصة صناعي وقريبة من مزارع النخيل مثل االغوار  يفضل إقامة هذا المشروع في 

المشروع   القامة    الى  يحتاج  االرض  من  للمصنع  والمخازن  دونم  خارجية  هنجر  سعرها  وساحات  .يقدر 

  األرض.دينار لكامل  50000
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 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  100000تقدر الكلفة المبدئية لها    2م  150بمساحة ال تقل عن  للمخازن    بناء   إلقامةيحتاج المشروع 

واعمال التمديدات الكهربائية والصحية   وتسوية األرض   للتحميل والتنزيل   الساحات الهنجر ويز هولتج  دينار

 .  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هـو دينار توزعـت كمـا  11500قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي 

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  هيدروليكيمكبس   2000  1  2000
  السالمة العامة   1000  1  1000
  ماكنة تقطيع السعف   1500  1  1500
  خالط ميكانيكي  1000  1  1000
  معدات متفرقة   5000  -  5000
  مفرمة سعف النخيل  1000  1  1000
  المجموع   11500

  

   
  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(
  

  . إدارة  ومكاتب اثاث داخلي  
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

  دينار توزعت كما   171500بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  150000  واالرض   أعمال بناء 
  %10  11500  معدات الاآلالت و

  %15  10000  وديكورات   وتجهيزات أثاث  
    171500  المجموع 
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  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  10 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع  
  1  محاسب 

  8    عمال
  10  المجموع 

    
  

 التشغيل مصاريف التأسيس وما قبل  ) 8(
  

  دينار  2000يتوقع ان تصل مصاريف التاسيس والحصول على التراخيص 
  

  : رأس المال العامل ) 9(

  دينار كراس مال عامل   50000يحتاج المشروع ما ال يقل عن 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  حيث يكمن إعادة تدوير المخلفات وإعادة تصنيعها . ال يوجد اثار سلبية للمشروع على البيئة 

  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  150000  واالرض   أعمال بناء 
  11500  معدات الاآلالت و

  10000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  171500  إجمالي الموجودات الثابتة 

  2000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  50000  رأس المال التشغيلي 

  223500  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل 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

 


