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

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع   مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
الالزم لتنفيذ فكرة المشروع هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) فـي مختلـف محافظـات     
المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع   واحتياجـات وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى  

  .الصغيرة والمتوسطة

لحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في ، وقد تم ابرنامج 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     
ادات وتقـدير علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرلمشاريع 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

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

  قتصادية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة الجدوى اال

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

  

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

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   المشروعالدراسة الفنية لفكرة  خامسا: 

  وصف الخدمة. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والعدد واالدوات اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  التأسيس وما قبل التشغيل. مصاريف 10

  . رأس المال العامل11
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 ملخص المشروع

 والمياه  ة تحليل الترب ل الشامل  مشروع المختبر  فكرة المشروع المقترحة 

 ألغراض الزراعة  فحص ملوثات المياه والتربة المشروع  خدمات

   خدمي   تصنيف المشروع 

 8 عدد األيدي العاملة 

  لفكرة المشروعحجم االستثمار الكلي 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

  70,300 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 7,030 رأس المال العامل 

 77,830 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

الوطني    نالمزارعي يلجأ   المركز  الزراعية    إلى  التربة  للبحوث  عينات  لتحليل  األردن  وادي  سلطة  إلى  أو 

إلى    يلجؤونالتشغيل ، ولكن كثيرا من صغار المزارعين ال    وأثناء والمياه الخاصة بمزارعهم عند تأسيسها  

على النباتات المزروعة أو عدم مقدرتها على    أو التلف  تحليل التربة مما يسبب ذلك ظهور أعراض النقص 

إلنتاج  لعروف  ممن وحدة المساحة دون المتوسط الاإلنتاجية    انخفاض النمو بصورة طبيعية مما يؤدي إلى  

يلحق خسائر   مما  للتربة   اقتصادية النبات،  الغذائي  المحتوى  معرفة  أن  . وكما  المزارعين  على  من    فادحة 

النبات   الالزمةالعناصر   ا  لنمو  أغلب  في  الخضروات  ألوالتي  بمحاصيل  الزراعة  من  سنوات  بعد  حيان 

تتأثر  المروية   للمياه  ل نتيجة    قد  العناصر  تلك  تسرب  من  يرافقه  وما  إليها  الحاجة  دون  األسمدة  إلضافة 

لتوفير الهدر في األسمدة وتحديد     ة لعناصر الترب ، ومن هنا تنبع أهمية التحليل    لها  في التلوث   مسببة الجوفية  

المرجو    الالزمةالعناصر   البيئة وتحقيق اإلنتاجية  على  اإلنتاج والمحافظة  تكاليف  إيجابيا على  ينعكس  مما 

  .  لمحاصيل الزراعية  من ا

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

ة والمياه لصغار المزارعين  لفحص ملوثات التربوثابت مختبر متنقل  إنشاء لى إيهدف المشروع المقترح 

بهدف زيادة اإلنتاجية وتخفيض كلف    المطلوبةمكونات التربة التي تتناسب مع نوع الزراعة معرفة بهدف 

  ماوية . يسمدة الك ألعلى ا  االعتماد  تخفيض اإلنتاج من خالل  
  

   :المشروعوأهداف ومن أهم مبررات 

وتحليلها    الخاصة بمزارعهم  عين من خالل أخذ العينات  رعلى المزا كلفة التنقلالعمل على تخفيض 

تحفيز المزارعين األخرين على   بالسرعة الممكنة لمعرفة وضع التربة والمياه بحيث يؤدي في النهاية إلى 

لري المحاصيل مما ينعكس إيجابيا على الطاقة اإلنتاجية من وحدة المساحة   الالزمة تحليل التربة والمياه 

  وع ، ويهدف المشروع إلى: للمحصول المزر

   الناجمة   المزارعين وتوفير الكلفة على ممكن ، بدقة متناهية وبأسرع وقت   تحليل عينات التربة والمياه

 على إيصال العينات إلى المختبرات البعيدة عن مزارعهم. 

   المشروع  لصاحب تحقيق عائد جيد.   

  للعاملين   واالجتماعي  االقتصادي سكان المناطق المجاورة للمشروع وتحسين المستوى لخلق فرص عمل

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

وتخفيض الكلف على    اإلنتاجية زيادة  إلى النهاية في  التربة الصالحة للزراعة مما يؤدي إلى على

   صغار المزارعين. 

  :ثالثا: منتجات المشروع

 المـزارعينلحفـص ملوثـات التربـة والميـاه لصـغار  ثابـت ومتنقـل  مختبر متنقل  إنشاء    يقوم المشروع على

 الشـتويةألنـواع معينـة مـن الزراعـات الصـفية أو  لبهدف معرفة العناصر التـي تحتويهـا التربـة والمناسـبة  

للتربـة  ةالملوث ةالكيماويالمزارعين على األسمدة  اعتماد وتخفيض  المزروعة ةبغرض زيادة إنتاجية المساح

   ومصادر المياه الجوفية .

  

  المشروع المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة 

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

  .   المختصةقبل الدوائر الحكومية 
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة وصف ) 1(

  والمياه    التربةملوثات  يعمل على إجراء الفحوصات  لضرورية ل  مصغر  المشروع عبارة عن مختبر متنقل  

ل المزارعين في مناطقهم  وذلك  الحالبات وبعض قرى قضاء  االزرق أو  مثل  البعيدة    لخدمة كبار وصغار 

المناطق   الزراعيةيقع بالقرب من  إلضافة إلى مختبر شامل  اب   بيرين ... وغيرها من  من خالل  ،  المناطق 

التربة والمياه مؤهلين    ن أخصائييعلى    االعتماد  تحليل  الدقفي  ، وعليه    ةللقيام بعملهم على وجه  والسرعة 

متنقله   باستخدام سيارة  قصيرة  فترة  مواقع  خالل  عدة  من  العينات  تجميع  المشروع خدمة  مجهزة  سيوفر 

  ة. الضروري واألجهزةبالمعدات 
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 :المساحة والموقع

مختبر متنقل   عبارة عنالمشروع  أن  على إعتبار   أي منطقه في محافظة الزرقاء قامة المشروع في إيفضل  

  المزارعين وكبار  والمياه وفحصها  لخدمة صغار  للتربة مصغر يعمل على جمع العينات الضرورية 

لمدى   من قبل المزارعين   المطلوبةيعمل على تحليل كافة الفحوصات    شامل إلى مختبر ثابت  باإلضافة

وتخفيض كلف   اجية  تمعرفة مالئمة التربة والمياه ألصناف المزروعة  مما  يؤدي في النهاية إلى زيادة اإلن 

ي  على األسمدة الكيماوية  ف االعتماد اإلنتاج  من ناحية  كلفة التنقل في إيصال العينات وفحصها وتخفيض 

  الزراعة . 

  

  م   100حوالي  اإلجماليةبلغ مساحتها ي  مسطح بناء  موقع مالئم وهو عبارة عن يحتاج المشروع إلى   وعليه  

قدرت   حيث لحفظ اللوازم مستودع ووصالة مختبر موسع  المشروع   ألدارهخصص كمكاتب  م ي  150-

    . متساوية تدفع بواقع أقساط شهرية  دينار  1,800السنوي بحوالي  إيجاره قيمة 
  

 ته : البناء وتعديال ) 2(

ودهان وعمل   ة وصحي  ةمن تمديدات كهربائيالت على البناء تعديإلى إجراء بعض الالمشروع موقع  يحتاج   

  1,500بحوالي اإلجمالية  ير تكلفتها تم تقد والتي   االستخدام صفة   بحيث تتناسب مع قواطع جبس بورد  

  . دينار  

  :والمعداتاألجهزة 

ة والمياه  لبيان مدى مالئمـ  التربةلفحص عينات    الالزمة  والمعدات   األجهزةيحتاج المشروع إلى العديد من   

بنـاء علـى تقـديرات أوليـه مـن قبـل دينار وذلك    34,800والتي قدرت بحوالي    للتربة  المزروعةاألصناف  

  -:على النحو التاليوزعت تالمستشار ، حيث 

تكلفة    العدد   دينار /اإلجمالية التكلفة 
  الوحدة/دينار 

  والمعدات   األجهزة

 PHجهاز قياس   3  300  900
 ECجهاز قياس   3  300  900

  الكالسيوم قارئجهاز   2  1,000  2,000
  مطحنة التربة  2  500  1,000
  درجة مئوية 300فرن تجفيف عينات التربة   2  2,500  5,000
 تقطير مياهجهاز   1  1,000  1,000
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  جهاز لقياس الصوديوم والبوتاسيوم  2  6,000  12,000
  3NOو  Pجهاز لقياس   1  5,000  5,000
 جهاز لقياس النيتروجين   1  5,000  5,000
 أدوات زجاجيه  -  -  1,000
  ميزان حساس صغير   -  -  1,000

  المجموع   34,800
  

  

   والديكورات المكتبية األثاث والتجهيزات ) 3(

والمختبر)  وفني  لكل من ( إداري المشروع   ةالمشروع من األثاث والتجهيزات المكتبي احتياجات قدرت 

دينار.  5,000بحوالي   

     العدد واألدوات    )4(

  ة للترب ةإلنجاز الفحوصات المخبري لللعمل  الضروريةالمشروع من العدد واالدوات  احتياجات قدرت 

دينار بناء على تقديرات مستشار المركز.  1,000والمياه  بحوالي   

    ئل النقلوسا   ) 5(

في مناطقهم إلى وسيلة نقل مجهزه بكافة   المزارعينمن  ةلجمع عينات المياه والترب سيحتاج  المشروع 

بحوالي   اإلجمالية  تقدر تكلفتها  1عدد  وهي عباره عن باص نوع فان    ة الت والمعدات الضروري آلا

   . دينار 28,000

   ةالعام ةمعدات السالم    )6(

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

. دينار  250  بحوالي   للموظفينومالبس مهنيه   

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة    )7(

  ت توزع   دينار  70,300بحوالي    الدراسةقيد  الموجودات الثابتة للمشروع    تكاليف  ت بناء على ما تقدم قدر

  - :يلي كما

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  1,500    تعديالت البناء  

  %10  34,800   معدات الو  األجهزة
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  %15  5,000      ةثاث والتجهيزات المكتبي ألا
  %20  750  العدد واالدوات 

  %15  28,000  وسائل النقل 
  %15  250  ة العام  ةوسائل السالم

    70,300  المجموع 
  

  : العمالاإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على دائمه  عمل  فرص  8 حوالي يوفر المشروع س

  العدد   الوظيفة 
  1    مدير المشروع
  1    موظف استقبال

  1  محاسب 
  4    فني مختبر 

  1    عامل نظافة 
  8  المجموع 

    

 :  االنتاجمستلزمات و  المواد األولية ) 9(

إلى عبوات   ة باإلضافمن أحماض وأمالح وأكاسيد   المختلفة بالكيماويات بشكل أساسي    تتمثل المواد األولية 

المواد األولية   هذه  تتراوح نسبة  من السوق المحلي حيث  شراءها التي يتم و .... وغيرها من المواد   العينات 

حسب تقديرات مستشار المركز.  %20 - % 15إلى إجمالي اإليرادات لمثل هذا النشاط بين   
 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(

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

  500بحوالي  ت المراسالت والمواصالت لغايات التسجيل وترخيص المشروع وغيرها ..... والتي قدر

  دينار . 

  : رأس المال العامل ) 11(

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 

  ت الموجوداتكاليف   ي% من اجمال10يعادل حوالي  ه واحتياجاتالمشروع  العامل التشغيلي وفقا لطبيعة 

  دينار.  7,030أي ما يعادل   واستناد الى مشاريع مشابه  ةمعد الدراس المستشار حسب خبرة  ةالثابت 
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  لفكرة المشروع المقترحة  البيئية سادسا : االثار 

التخلص من النفايات الطبية في   حيث يتم يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع  كبير  تأثير  أي  ال يوجد 

مكب النفايات . لالحاويات المخصصة لها والتي يتم تحويليها   
 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  التكلفة/دينار   البند
  1,500  بناء  تعديالت 
  34,800  والمعدات   األجهزة

  5,000  ة  ثاث والتجهيزات المكتبي ألا
  750  العدد واألدوات 

  28,000  وسائل النقل 
  250  ة عام ة وسائل سالم

  70,300  إجمالي الموجودات الثابتة 
  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  7,030  رأس المال التشغيلي 
  77,830  للمشروعالتكاليف اإلجمالية 

  

  :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

 


