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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة     ــــ ) في مختلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
  المشــــاريعالمجتمعات المحلية من    مع احتياجات 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. 

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

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

اهمة الذاتية لصـاحب المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم اال قتراض والمـس
ــعب التنبؤ   ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ المشـ
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  ية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصاد 

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

  

  (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

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 معصرة زيتون متنقلة  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 
بخدمة عصر الزيتون داخل مزرعتك   منتجات المشروع وتتمثل 

 وبمواصفات عالية ومنتج خالي من الحموضة. 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 عمالة مؤقتة  ولكن يحتاج الى  1 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 37,355 الموجودات الثابتة 

 500 قبل التشغيل مصاريف التأسيس وما 

 1,755 رأس المال العامل 

 39,610 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 .أوالً : مقدمة

وعانى  مزارع الزيتون يعانون من نوعية الزيتون المنتج  أصحاب    على مدى السنوات القليلة الماضية أصبح

أصحاب االختصاص الى طول الوقت ما بين قطاف الزيتون  اخرون من نسبة الزيت المتدنية واعزى لذلك  

، وكل عام تزداد يصل الى أسبوع او اكثر مما يزيد نسبة الحموضة وقد يقلل نسبة الزيت وموعد عصرة الذي  

  . المساحات المزروعة بالزيتون وتزداد اإلنتاجية نوعاً ما

  سيارة شحت مناسبة يتم استجارها شراء معصرة زيتون متنقلة حيث يتم تركيبها على راس  رة في  حيث أتت الفك

القطاف مما يعطي المشروع ميزة  في موسم العمل بحيث تتنقل المعصرة داخل المزارع حسب االنتهاء من  

  المنتج. في السرعة في اإلنتاج والمحافظة على الحد األدنى من خصائص الزيت الزيتون 

  . ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع

  : المبرر

   زيت الزيتون ويوجد مجموعة من المستهلكين يبحثون عن مطابقة المواصفات  االستغناء عن  ال يمكن

 التي يمكن للمشروع المقترح ان يحققها. الغذائية 

  حيث الكميات الحل لمن يعانون من انتاج قليل او متوسط الحجم من يعتبر المشروع المقترح . 

   مزارع والذي  المشروع المقترح مما يوفر الخدمة والمنتج باإلضافة الى ترك مخلفات الزيتون لليعتبر

يباع بأسعار مناسبة والذي يعتبر دخل إضافي للمزارع وفي نفس الوقت يستطيع صاحب المشروع  

 .ان يجني أرباح اعلى نتيجة ذلك
 

  : الهدف 

  تحقيق عائد مالي للجهة القائمة على المشروع. توفير فرص عمل ، و 

  المزارعينبناء سمعة جيدة ليصبح المشروع خيار اساسي لدى عدد كبير من . 
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  .ثالثا: منتجات المشروع

وإنتاج زيت ضمن  المزارع   ألصحاب باألساس بالتوفير في الوقت والجهد  تقوم فكرة المشروع المقترح 

من جراء علية عصر الزيتون بمعصرة  المواصفات المطلوبة والتي تخدم المزارعين والفئات المستهلكة 

متنقلة تبدا عملية العصر بعد االنتهاء من القطاف مباشرة دون االنتظار وتغيير خصائص المنتج (زيت  

  الزيتون). 

  
  

 . المقترحةرابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع  

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  

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

  االبتكار وتحسين المناخ االستثماري. 

لشراء معصرة متنقلة ولكن قد  يمكن أن نعتبر أن هناك تراخيص أو شروط  فيما يخص المشروع المقترح ال 

  رأس الية الشحن المستأجرة يجب ان تكون مرخصة وال يتحمل اعبائها صاحب المشروع. تحتاج 

 . راسة الفنية لفكرة المشروع المقترحةخامسا: الد

    :المقدمة الخدمة ) 1(

داخل مزرعتك ولكن كما  الخدمات الرئيسية التي يقدمها المشروع المقترح على عصر الزيتون  تختصر  

ومقدار   المشروع  من  المنتفعة  الفئات  ان  للجميع    الخدمة اسلفنا  يوفر  لما  جداً  عالي  المتطلبات  المقدمة 

  المرجوة. 
 

  

 :المساحة والموقع ) 2(

اشتراطات لذلك حسب طبيعة المشروع اال  المعصرة المتنقلة وال يوجد أي  هو  يعد المكان الفعلي لمشروع  

وال يشترط مكان محدد وحسب حجم المعدات  يجب بناء هنجر لتخزين المعصرة بعد انتهاء الموسم  ان  

  فقط. 

  

 : البناء وتعديالت البناء ) 3(
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  دينار.  5,000والذي يقدر بقيمة بناء هنجر  يحتاج المشروع المقترح الى 

  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

دينار توزعت كما هو    510قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  - : مبين بالجدول أدناه 

  )1(رقم  جدول 

 

 

  :والديكوراتاألثاث والتجهيزات  ) 5(

طاولة وكراسي بالستيك في  (    دينار تتمثل بشراء  100تقدر احتياجات المشروع من األثاث بمبلغ  

    داخل الهنجر) الموقع
  

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ) 6(

  وزعت  دينار    35,100بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :كما يلي

  :  )2جدول رقم (  

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  5,000  اعمال البناء 

  %10  30,000  معدات الاآلالت و

  %15  100  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

    35,100  المجموع 

  

  

 

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 

  معصرة متنقلة   30,000  1  30,000

  المجموع   30,000
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  : العمالاإلدارة و ) 7(

ولكن بشكل   2عدد    واحد ثابت و   ينموظفإلى  "   معصرة زينون متنقلة المقترح "  يحتاج مشروع  

وعليه توزع فرص العمل حسب الوظيفة و العدد ،  مؤقت اذا كان صاحب المشروع يتقاضى األجور نقداً 

  - على النحو التالي :

  

  :  )3جدول رقم (

  العدد   الوظيفة 

  1  موظف  

  1  المجموع 

  

 : المواد األولية ومستلزمات الخدمة ) 8(

المياه    تقدر مستلزمات الخدمات و المواد األولية الالزمة للمشروع والمتمثلة على سبيل المثال ال الحصر في 

  والعبوات باختالف احجامها. للغسيل واثناء عملية الطحن  
  

 : التشغيلمصاريف التأسيس وما قبل  ) 9(
  

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

  500المراسالت والمواصالت الستقطاب العروض ، وكذلك تكاليف التشغيل التجريبي والتي تقدر بحوالي  

 .دينار
 

  

  

 

    : رأس المال العامل  ) 10(
 

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

مفصلة لها ، ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اقرب ما يكون  للواقع سيتم افتراض أن رأس  

من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة  %  5المال التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته يعادل حوالي  

 . دينار تقريبا 1.755حسب خبرة معد الدراسة  ، واستنادا لمشاريع مشابهة ، أي ما يعادل 
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 . سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة  

جفت والذي يباع في السوق للمدافئ  حيث تتمثل مخرجات المشروع من  ال يوجد آثار بيئية مباشرة للمشروع ،  

  النفايات أوالً بأول في الحاويات المخصصة لهذه الغاية. باقي سيتم التخلص من  و 

  

  

  

  . سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة

  :  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح 
  

  :  )4جدول رقم (

  التكلفة/دينار   البند

  5,000  اعمال البناء 

  30,000  معدات الاآلالت و

  100  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  35,100  إجمالي الموجودات الثابتة 

  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  1,755  رأس المال التشغيلي 

  37,355  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 

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

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

 


