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حرصـــــاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج تعزيز اإلنـتاجـية      
الصــغيرة والمتوســطة والتغلب على مشــاكل البطالة التي يعاني منها  (إرادة) بهدف تشــجيع إقامة المشــاريع  

  .الشباب األردني

  مقترحةمشاريع    تقديم أفكاربهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليبتكليف من    األوليةأعدت هذه الدراسة      
دون تحليل  لفكرة المـشروع    والتمويليةتحليل النواحي الفنية  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن  

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

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة     ــــ ) في مختلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع   مشـــــاريع   أفـكاروألوية المملـكة من حـيث اقتراح  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة  إرادةبرنامج  قام بإعداد هذه الدراســة مســتشــارو      
  في الدراسة واقعية ما أمكن. 

بزيارات ميدانية    االـستـشاريوـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق      
روع ،  ات وموردين ذات عالقة بفكرة المـش ـس اريع ومؤـس وتقدير    باإليرادات  ةتعلقعلماً بأن التوقعات الملمـش

من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب   احجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤه
ــروع إلعداد إرادةلمراكز   ــادية للمشـ ــة جدوى اقتصـ ــوق  ،وذلك لكون اإليرادات المتوقعة و  دراسـ حجم السـ
اهمة الذاتية لصـاحب ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة  المتوقع   اإليجارات وحجم االقتراض والمـس

ــافة ل ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ عدة عوامل أو ظروف يصـ
والتقدم     إرادةمما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز   باتجاهاتها. 

  . المقترحللمشروع الكاملة الجدوى االقتصادية  ةدراس إلعداد بطلب 

ــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة       ــ لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع . األفكارتحتاجونها لتطوير 

  

  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

   البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  للموجودات الثابتة اإلجمالية. التكاليف 7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل. 10

  . رأس المال العامل11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  للمشروع اإلجماليةسابعا: التكاليف 

 ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

  مشروع مصنع إلنتاج األسمدة العضوية  فكرة المشروع المقترحة 

 األسمدة العضوية  منتجات المشروع 

 صناعي   تصنيف المشروع 

 9 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 108,000 الموجودات الثابتة 

 2,000 وما قبل التشغيل  التأسيس مصاريف 

 27,000 المال العامل  رأس

 137,000 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 مقدمةاوالً: 

في البادية  نقطة انطالق خدمية للمزارع    األسمدة العضوية من مخلفات الحيوانات   إلنتاج مصنع  تعتبر اقامة  

والمواطن    الشمالية عام, وكان   (المستهلك)بشكل خاص  المشروع هوهدف  البشكل  هذا  اقتراح  زيادة    من 

المستهلك بدوره  الوعي الصحي عند  الصحية    والذي  المنتجات العضوية  الطلب على شراء  إلى زيادة  أدى 

الكيميائية   األسمدة  أثار  من  والخالية  العضوية  المنتجات  باقي  إلى  باإلضافة  وفواكه)  (خضار  من  واآلمنة 

واإلقبال  لوحظ في اآلونة األخيرة وفي كافة دول العالم دون استثناء الزيادة الكبيرة في الطلب    والهرمون، كما

  النظام العضوي في عمليات اإلنتاج.  واعتماد على شراء واستخدام المنتجات العضوية  

 ً أكثر  وهذا ما يجعلها    ا والمعادن الثقيلة الضارة والمبيدات و غيره  بالهرمون   تعتبر المنتجات العضوية أقل تلوثا

 ً ً   أمنا النكهة والطعم والمذاق    ، وسالما كما أن لألغذية العضوية تميزا في فائدتها الغذائية الكبيرة وكذلك في 

ً وهذا يجعلها أكثر     (األسمدة الكيماوية).   من األغذية المزروعة بالطرق االعتيادية طلبا

وتعبئته    سواءمن مخلفات الدواجن على حد  "  السماد العضوي  إنتاج  علىـسيقوم المـشروع قيد الدراـسة بالعمل  

من قبل المزارعين وأصــــحاب الحدائق لتغطية الطلب المتزايد على هذا المنتج  في عبوات مناســــبة للمناولة  

  .المنزلية

 المشروع  فكرة وأهدافمبررات ثانياً: 

  ً من قبل المزارعين وحتى أصـــحاب الحدائق   يعتبر الطلب على الســـماد الطبيعي في األردن كبير نســـبيا

تؤدي إلى زيادة الطلب عليه من هذه  المنزلية،   بة للمناولة ـس وإن عملية معالجته وتعبئته في عبوات مناـس

 الفئات.

  بشكل عام وفي البادية الشمالية بشكل خاص. الكثير من مزارع الدواجن في المحافظة  انتشار 

   بمختلف انواع الخضار والفواكه. وجود مساحات شاسعة مزروعة 

  استخدام األسمدة العضوية في زراعتهم مما يحقق  زيادة وعي المزارع في مناطق البادية الشمالية بأهمية

 تسويق افضل لمنتجاتهم الزراعية. 

  المنطقة.  ألبناءتوفير فرص عمل جديدة  

  يخدم المزارعين.   منطقة البادية الشماليةعدم وجود مشروع مماثل في  
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 المشروعمنتجات ثالثاً: 

، ويعتبر المشروع المقترح من المشاريع  من مخلفات الدواجن"  السماد العضوي "  بإنتاجسيقوم هذا المشروع  

 . التي تخدم القطاع الزراعي

  

 النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعاً: 

أية  يوجد  التنظيمية    ال  النواحي  حيث  من  خصوصا  المشروع  وتسجيل  ترخيص  حيث  من  قانونية  عوائق 

من الممكن أن يواجه ترخيص هذا النوع من المشاريع عائق مع وزارة البيئة      ،ومطابقتها لمتطلبات الترخيص 

الت  الناجمة عن عملية  المواد  المياه السطحية والجوفية نتيجة  لتلويث  خمير وسيتم  من حيث اعتباره مصدرا 

  االحتياط لتجنبها عن طريق:  

  اختيار موقع للمشروع ال يمثل تهديدا لهذه المصادر  -1

الهيوميك   -2 الناتجة هي حامض  الرئيسية  المادة  للنباتات كون  الخارجة واستخدامها كمنشط  المواد  تجميع 

 المفيد للنباتات  

  

  

 المقترحة  لمشروعفكرة االفنية ل الدراسةخامساً: 

  : التصنيعمراحل  ) 1( 

يوـضع الروث في حفر على ـشكل طبقات بحيث تـضاف الطبقة األولى من الروث ويرطب قليال إذا كان  

المجال للتخمر الهوائي، وينصــــح بتقليب وتحريك الروث بعد    إلفســــاحجافا وتترك لفترة خمســــة أيام  

يومين لضـــمان تزويد األوكســـجين لداخل الكتلة، وفي هذه الحالة تكون درجة الحرارة قد ارتفعت حتى  

الحشــــرات   بيض الضــــارة وكذلك قتل    الدقيقة  ° مئوية وهذه الظروف كفيلة بقتل الكائنات   70  –60°

ســم من القش أو التراب أو أوراق    10-5مســة أيام تضــاف طبقة من  وبذور األعشــاب، وبعد مرور الخ

ويتم ربص الكتـلة بحـيث تصـــــبح الظروف مهـيأة لـبدء التخمر الالهوائي وفي    ـلكذ أو خليط من    النـباـتات 

، وبعد الربص تضـــاف الطبقة الثانية  درجة مئوية°  35-°  30  إلىهذه المرحلة تنخفض درجة الحرارة 

الحفرة حيث تترك لمدة شــــهرين للحصــــول    تمتلئأن    إلىيقة وتتكرر العملية وتتم المعالجة بنفس الطر

ً   مختمرســماد أو أربعة أشــهر للحصــول على    مختمرنصــف    ســماد على   ، ويفضــل أن تكون الطبقة  كليا

ــفلية األولى وكذلك العلوية األخيرة من القش أو التراب أو خليط من االثنين مع ً السـ ــاص    ا وذلك المتصـ
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التحلل. ويتم عمل هذه    التخمير/ةة لألســـفل والغازات المتطايرة والناتجة أثناء عمليالســـوائل المتســـرب

  الحفر بسعات تتناسب مع احتياجات المشروع وحسب كميات المادة الخام المتوفرة لديه.

  :والموقعالمساحة  (2)
 

على قطعة    مركز لواء البادية الشمالية الشرقية  –من المقترح أن يتم إنشاء المشروع بمنطقة قضاء الصالحية  

  في المنطقة تتوفر  وحيث    في منطقة تتالئم مع شروط الترخيص بالقرب    دونمات   10االرض تبلغ مساحتها  

  هذا المشروع.     إلقامةالبنية التحتية الالزمة 

  

  وتعديالت البناء:البناء   )3( 

 2م عدد  3) وبارتفاع    6×   24(    2م144يحتاج المشـــروع لبناء هنجر زينكو مكشـــوف الجوانب بمســـاحة  

، كما ســيتم بناء مســتودع صــغير لمواد 2م  25باإلضــافة  إلى بناء غرفة عمال وحمام بمســاحة ال تتجاوز  

لبســـيطة، وفيما يلي جدول يبين تكلفة  التعبئة والتغليف مع غرفة مختبر بســـيط إلجراء الفحوصـــات األولية ا

  تعديالت البناء الالزمة ألغراض المشروع : 

  )1جدول رقم (
  البند  العدد   دينار /الوحدة تكلفة   إجمالي التكلفة/دينار 

  بناء هنجر مكشوف الجوانب   2  10,000  20,000

 سكن عمال وخدمات   1  5,000  5,000

  وخدمات بناء مكاتب إدارة   1  5,000  5,000

  المجموع   30,000
  

  

  

  :اآلالت والمعدات )4( 

التركيب   ذلك  في  بما  تكلفتها  مع  الالزمة  واآلالت  المعدات  من  المشروع  احتياجات  التالي  الجدول  يوضح 

    :والتشغيل 

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  إنتاج األسمدةخط   10,000 1  10,000
  ماكينة لتقليب الكوم  3,000  1  3,000
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  ماكينة لتقطيع المواد الصلبة  5,000  1  5,000

3,000  1  3,000  
اء   ك ـم د   3م48إلى    ³م24تـن مرفوع على قواـع

  اسمنت مسلح
  شبكة توزيع مياه  2,500  1  2,500
   ماكينة تعبئة و درز األكياس  1,500  1  1,500
  طاوالت لألكياس و التخزين  1,000  1  1,000

2,000  1  2,000  
ــارف  ــان ومج قب موازين  ــة من  ــدوي ي ــدات  مع

   وفؤوس ومعدات مختبر
  المجموع   28,000

  

  

  

  :وسائط النقل  )5(

طن أو بك أب صغير كما يحتاج إلى لودر أو تراكتور وسط مع قطعه    2.5يحتاج المشروع إلى قالب حمولة  

بان ال يزيد عمرها عن  ونظرا   النقل  تشترط في شراء وسائل  التي  سنوات ولتخفيض كلف    5للتشريعات 

النقل وسائل  تكاليف شراء  يبين  التالي  والجدول  وتراكتور  افتراض شراء قالب  تم  المشروع  التي   تأسيس 

  يحتاجها المشروع: 

  )3جدول رقم (
  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 

 طن 2.5قالب حمولة   27,000 1  27,000
  تراكتور وسط مع قطعه  23,000  1  23,000
  المجموع   50,000

  

  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  )6( 

  دينار توزعت كما  108,000بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  : يلي

  ) 4جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  30,000  أعمال بناء 
  %10  28,000  اآلالت ومعدات 

  %15  50,000  وسائط نقل 
    108,000  المجموع 
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  : لعمالةا )8(

  النحو التالي:  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  9يوفر المشروع س

  ) 5جدول رقم (
  االجرة السنوية/ دينار   االجرة الشهرية/ دينار   العدد   الوظيفة 

  9,000  750  1  مدير المشروع 
  14,400  1,200  4  عامل االنتاج 

  12,000  1,000  2  سائق 
  12,000  1,000  2  فني صيانة وتشغيل 
  47,400  3,950  9  المجموع 

 

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 9(

ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص ألول مرة باإلضافة إلى المراسالت  

  دينار.  2,000والمواصالت الستقطاب العروض والتي تقدر بحوالي 

  

 : رأس المال العامل  )10( 
  

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

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

% من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة  25حوالي    وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل    المال التشغيلي 

  . دينار  27,000أي ما يعادل  شابهة حسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع م

  

 اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة سادساً:  

إمكانية تلويث المياه السطحية والجوفية نتيجة المواد الناتجة عن عملية التخمير وسيتم تفادي المشكلة ما أمكن  

  عن طريق اختيار الموقع المناسب ومحاولة تجميع المواد الخارجة واستخدامها كمنشط للنباتات.   

  

  

  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة سابعاً: 
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بين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف التأسيسية  إعداد جدول ي 

  - :ورأس المال العامل

  ) 6جدول رقم (
  التكلفة/دينار   الوظيفة 

  30,000  أعمال بناء 
  28,000  اآلالت ومعدات 
  50,000  أثاث وتجهيزات 

  108,000  إجمالي الموجودات الثابتة 
  2,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  27,000  رأس المال التشغيلي 
  137,000  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

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

  دراسة الجدوى االقتصادية النهائية  إلعداد  إرادةبعد التوجه لمراكز  إال لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع 


