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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  تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المـشروع    للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية

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
المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع    واحتـياجات وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
لقة باإليرادات وتقدير  علماً بأن التوقعات المتعلمشـاريع 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 اإل يجارات وحجم االقتراض 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  

  الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة 

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

  

  (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

   البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  المال العامل. رأس 11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

 ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 انتاج وتصنيع غاز األكسجين الطبيعي والصناعي  فكرة المشروع المقترحة 

 غاز اكسجين صناعي وطبيعي  منتجات المشروع 

 صناعي   تصنيف المشروع 

 عمل  ة فرص 22 األيدي العاملة عدد 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 942,000 الموجودات الثابتة 

 5,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 15,000 رأس المال العامل 

 962,000 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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   أوالً : مقدمة

ري توفر اوكسجين للمصابين إلنقاذ حياتهم ، وبالتالي ضرورة  في ظل جائحة كورونا اصبح من الضرو

على إنتاج األكسجين والغازات    اصبح حاجة ملحة ، وتمكن فكرة المشروعنتاج األكسجين إل  توفر مصنع

السائلة والتي تدخل في استخدامات عديدة منها االستخدامات الطبية فهي تستخدم بكثرة في المستشفيات  

لعالج أمراض القلب والجهاز التنفسي، كما تستخدم أيضاً في القطاع الصناعي حيث يستخدم في مجاالت  

 . ة التي تحتاج لتلك الغازات لحمايتها من التلفالتبريد واللحام، ومصانع األغذية خاصة المعلب

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

لتر) نظراً لتعدد    27لتر،    20لتر،    10لتر،    4لتر،    2لتر،    1انابيب األكسجين سعة (يهدف المشروع الى  

في   ودوره  الطبي،  القطاع  قبل  من  المشروع  منتجات  على  الحالي  والطلب  فرص عمل  استخداماته  توفير 

  للشباب وتوفير المنتجات لمرضى القلب والجهاز التنفسي. 

 

  المشروع منتجاتثالثا: 

  لتر).  27لتر،   20لتر،  10لتر،   4لتر،  2لتر،  1سعة (انتاج انابيب اكسجين بسعات متعددة مثل  

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

البلديات    المصنع يحتاج   المبدئية من  القانونية  الموافقات  الصناعة والتجارة ووزارة  الحصول على  وغرف 

  . وترخيص وتسجيل المشروع من قبل الجهات المعنية  البيئة  
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

  
  

  :المساحة والموقع ) 1(
 

مقسم الى غرف للتصنيع ومخزن للمواد  ،  مترا مربعا  800  عن  مساحته  تقليمكن إقامة المشروع في موقع ال  

  االولية ومنافعها . 
  

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 2(

  20,000الى تجهيز البنية التحتية من بالط وتمديدات صحية وكهربائية، وتقدر قيمتها بحوالي    المشغليحتاج  

 دينار. 

  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 3(
  

بـأثاث مكتبي، وكاميرات مراقبة  الى تجهيزات مكتبية تتمثل  المشروع  ، ودهان ،آرمة، وديكورات    يحتاج 

  دينار .  2,000داخلية، قدرت فيمتهم بحوالي 

 األجهزة والمعدات ) 4(

أدوات التسييل، والتسخين، أدوات الضغط ، أدوات التعبئة اآللية،  من  يحتاج المشروع الى تجهيزات المعدات  

  دينار .  800,000والتي قدرت تكلفتهم بحوالي أدوات التغليف والشحن  

 وسائط النقل  ) 5(

  دينار   120,000، وقدرت تكلفته بحوالي  وسائط نقليحتاج المشروع الى  

  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

  دينار توزعت كما  942,000بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
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  %5  20,000  بنية تحتية 
  %15  2,000  اثاث وديكورات 
  %20  800,000  أجهزة ومعدات  

  %15  120,000  وسائط نقل 
    942,000  المجموع 

 

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل  ة فرص 24 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  المشغلمدير 
  2    موظف مبيعات  

  1  موظف مشتريات  
  2  محاسب 

  15  فنيين 
  1  موظف مستودع تخزين 

  2  سائق 
  24  المجموع 

    
  
  

 المواد األولية ومستلزمات الخدمة   ) 8(

  عبوات تعبئة وتغليف  يحتاج المشروع الى مواد أولية  
  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(
  

  5,000تتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل و االفتتاح والتنقالت والمقدرة بحوالي 

  دينار 
  

  : رأس المال العامل ) 10(
 

  شمل رواتب العاملين وإيجار موقع المشروع تدينار، و  15,000رأس المال العامل بحوالي    قيمة  تم تقدير

  المصاريف البسيطة لمدة شهر.  و  والمواد الخام  
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 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

مخلفات الخشب والبالستيك والتي سيتم التخلص منها بطرق سليمة ال تؤثر على  ينطوي على تنفيذ المشروع  

  .   البيئة 

  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين الجدول التالي 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  20,000  بنية تحتية 
  2,000  اثاث وديكورات 
  800,000  أجهزة ومعدات  

  120,000  وسائط نقل 
  942,000  إجمالي الموجودات الثابتة 

  5,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  15,000  المال التشغيلي رأس 

  962,000  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


