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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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

  .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      
علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

سـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم الم
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 االقتراض والمـس
ــ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ تهدفة وغيرها باإلضـ

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  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 :

  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

 مركز متخصص بمنتجات الزيتون فكرة المشروع المقترحة 

زيت زيتون،مخلل زيتون،مخلالت بمختلف أصنافها منتجات المشروع 

 صناعي/غذائي   تصنيف المشروع 

 16 عدد األيدي العاملة 

  االستثمار الكلي لفكرة المشروعحجم 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 77,000 الموجودات الثابتة 

 2,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 19,250 رأس المال العامل 

 98,250 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

  يعود  الناجحة،  المشروعات  أهم  من واحًدا يُعد    والمخلالت   الزيتون زيت     بمنتجات   متخصص  ركزم -

  من  أنه إلى باإلضافة  العالم،  في  الزيوت   أنواع  أغنى من يُعتبر  الزيتون  زيت  ألن   ذلك في السبب 

  يحتاجها   وعناصر  مكونات  على يحتوي  ألنه   وذلك المستهلكين،  ِقبل من  وطلبًا  انتشاًرا  الزيوت  أكثر

 الفينوالت، مشبعة، غير   دهون فيتامينات، األكسدة، ضادات م  :  ومنها  البشري؛ الجسم

 .الغنية  الطبيعية العناصر  من  العديد  جانب  إلى وكربوهيدرات،

  وتحت   المركزي الطرد  قوة  تستخدم  التي الميكانيكية  الطرق خالل  من  الزيتون  زيت  إنتاج يتم -

  طريقة   يواسطة  الزيتون  ثمار  جودة  سمات  على   الحفاظ مراعاة  مع  للرقابة،  خاضعة  ظروف

 ” .البارد  على “العصر

   بأنواعها  والمخلالت  الزيتون  زيت  بمنتجات  متخصص  ركزم إنشاء حول المشروع فكرة  تدور -

  مختلفة وأحجام   مميزة بتصاميم زجاجية  عبوات   خالل  من وذلك ؛اعليه  المتنامي  الطلب  لتغطية 

 بالمخلالت  متخصص  إنتاج خط  على  ركزالم يحتوي  حيث  المستهلكين؛  متطلبات  مع تتناسب 

  زجاجية عبوات  في   الزيتون زيت  وتغليف لتعبئة  آخر إنتاج  وخط  ،الزيتون  وخصوصا   بأنواعها

 .   مناسبة

  على   الحفاظ على  يعمل   أنه حيث  كبير دور  له  الزيتون زيت  بمنتجات   ومتخصص   حديث  مركز -

  .  ولونة   الزيت  طعم   رتغيي  في تتسبب   والتي   المحيطة بالعوامل  التأثر من  الزيتون زيت 

  
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

 . االردنالعمل على رفع معدالت التصدير خارج  -

  توفير العملة الصعبة وتجنب استيراد زيت الزيتون من الخارج والعمل على تصنيعه بداخل البلد.  -

  العمال. حل مشكلة البطالة للكثير من الشباب حيث أن المشروع يوظف عدد كبير من  -

  زيت الزيتون يتم تعبئته بجودة عالية في عبوات نقية يتم تطهيرها بشكل جيد لتجنب التلوث.  -

 . االستغالل األمثل للموارد المتاحة  -

  . تحقيق عائد مادي جيد  -
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  ثالثا: منتجات المشروع

 زيت زيتون -
 مخلل زيتون -
 مخلالت بمختلف أنواعها  -

  

 المشروع المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة 

عند اتباع الشروط الالزمة للترخيص  خصوصاً    عوائق قانونية لترخيص مثل هكذا مشروعأي    د ال يوج -

  . في الموقع المناسب لمثل هذا النوع من المشاريع
  

  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(
  

تعبئة زيت الزيتون في عبوات مناسبة بأشكال واحجام مختلفة باإلضافة  على    المشروع تعتمد فكرة -

، وذلك من خالل مجموعة من األدوات المستخدمة    أنواعها   مختلفبالزيتون والمخلالت    إلنتاج وتعبئة 

 في صناعة المخلالت والزيتون على وجه الخصوص. 

وبعد ذلك تعبأ في مجموعة كبيرة من العلب، ثم تبدأ عملية التخزين لهذه العلب  تتم عملية التصنيع أوال   -

  في مكان تخزين مخصص لذلك.

أفكار التخزين تتم على أيدي متخصصين، يقومون بهذه العملية على وجه الدقة، وذلك حتى ال يحدث   -

  أي عملية إفساد للمخلالت التي تمت تعبئتها. 
  

  

 :المساحة والموقع ) 2(

متر مربع ،وال بد من أن تكون مغطاه بالكامل   300تقل عن   يحتاج موقع المشروع الى مساحة ال -

، حيث تستخدم هذه المساحة في عملية التصنيع وتغليف المنتجات وتخزين  مع ضمان التهوية الجيدة

 المواد الخام وايضاً المنتجات الجاهزة ،باإلضافة الى قسم اإلدارة . 
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 :لبناء وتعديالت البناءا ) 3(

ويحتاج الى تعديالت تناسب نشاط المشروع تقدر     مستأجرة موقع  يمكن تنفيذ المشروع ضمن  -

 . دينار 5,000تكلفتها بحوالي 

 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هو  دينار توزعت كما    27,000قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األسـاسـية مع التركيب والتشـغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  خزانات زيت   500  4  2000

  مخلالت وزيتون المائدة خط انتاج  10,000  1  10,000
  خط ترشيح الزيت وتصفيته  15,000  1  15,000
  خط تعبئة و تغليف  10,000  1  10,000
  المجموع   27,000

  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(
  

  . دينار   20,000يحتاج المشروع الى أثاث وتجهيزات مكتبية ووديكورات بحوالي 
  

 :وسائل النقل ) 6(

  دينار.  25,000يلزم شراء سيارة لغايات تنفيذ نشاط المشروع وتقدر تكلفتها بحوالي 
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   77,000بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  5,000  أعمال بناء 
  %10  27,000  معدات الاآلالت و

  %15  20,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
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  %15  25,000  وسائط نقل 
    77,000  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل  ة فرص 16 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير  
  1  محاسب 

  1  خبير تسويق 
  1    مهندس ميكانيك

  1  مدير انتاج 
  10  عمال انتاج 

  1  مستخدم 
  16  المجموع 

    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 9(

بزيت  المواد ل %من قيمة إيراداته وتتمث  40 نسبتهالمشروع ما   ذاله األولية تكلفة المواد  ل شك ت -

 المحلي  وقسالي تلزمات الخدمة فسولية ومال وتتوافر المواد اوغيرها   الزيتون والزيتون والخضار

  لحصول عليها.ا سهلو ي يوم ل بشك 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

تتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل برسوم التسجيل والترخيص ألول مرة باإلضافة الى تكاليف  - 

  دينار.  2,000استقطاب العروض والمواصالت وغيرها والتي تقدر بحوالي 
  

  : رأس المال العامل ) 11(
 

ة جدوى  سمراكز إرادة بإعداد درا ستقومتفيدين ساعتمادها من قبا المكون الفكرة مقترحة وبعد  -

  سيتمما يكون للواقع  ب تكاليف إجمالية للمشروع اقر غايات الوصول الى اقتصادية مفصلة لها ول

ي  %من إجمال  25 ي حوال ل وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاد   ان راس المال التشغيليافتراض 
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  لما يعاد  اي لمشاريع مشابهة  ستناداوا  سةخبرة معد الدرا سب الموجودات الثابتة ح تكاليف 

  دينار  19,250

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

ص منها في الحاويات المخصصة  لفي بعض المخلفات والتي يتم التخللمشروع البيئية  االثار تنحصر  -

  .لذلك

  اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحةسابعا: التكاليف .

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  5,000  أعمال بناء 
  27,000  معدات الاآلالت و

  20,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  25,000  وسائط نقل 

  77,000  إجمالي الموجودات الثابتة 
  2,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  19,250  رأس المال التشغيلي 
  98,250  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


