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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
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،  

المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم  
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
ــرائية للفئات ا ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ لمسـ

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  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا     ــ ل 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 

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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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

  والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع



 

Page 4 of 9 
 

  

  

 

 ملخص المشروع

   معرض منتجات عضوية وصحية   فكرة المشروع المقترحة 

   المتاجرة بالمنتجات العضوية المختلفة   منتجات المشروع 

   تجاري –  تجاري  تصنيف المشروع 

 7 عدد األيدي العاملة 

  المشروعحجم االستثمار الكلي لفكرة 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 39460 الموجودات الثابتة 

 1000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 7892 رأس المال العامل 

 48352 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

تناوله  إلى وجود طلب وإقبال شديد على   بالمنتجات العضوية والصحية  تعود فكرة تأسيس مشروع خاص 

األنواع الغذائية التي يتم إنتاجها من دون استخدام أي مواد كيميائية أو هرمونات أو   وهي ، من قبل االفراد 

تخدام المواد  مواد معّدلة جينياً وال المبيدات الحشرية الكيميائية، كما وتُنتج هذه المصادر الغذائية من دون اس 

الحافظة أو المنكهات. وذلك ينطبق مثالً على زراعة المحاصيل التي تتم باستخدام األسمدة الطبيعية أي  

األسمدة الحيوانية واألسمدة الخضراء التي تساعد في نمو النباتات، أما اللحوم العضوية فهي تلك التي  

ها أي هرمونات أو مضادات حيوية، وتغذيتها  نحصل عليها من الحيوانات التي تتم تربيتها من دون إعطائ

  .بالعلف الطبيعي، واالهتمام بشكل خاص بصحتها 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

  . توفير منتجات عضوية وصحية في مكان واحد  

 استثمارية جيدة في المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة.  ة خلق فرص  

  المشروع. تحسين الوضع االقتصادي لصاحب 

  ثالثا: منتجات المشروع

 يقدم بعض المنتجات الصحية األمنة على صحة األنسان مثل: 

  .الدجاج واللحوم الطازجة 

  .الخضراوات بأنواعها 

  .الفواكه بأنواعها 

   نباتي  بيض  . 

 بدون أضافات.  العسل الطبيعى 

  .المربى المصنوعة من فواكه عضوية 

  الحليب ومنتجات األلبان المنتجة من مواشي تم تربيتها بطريقة عضوية 

  .زبدة الفول السوداني 

 يوجد العديد من المنتجات األخرى أيضا   . 

  

 .  
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 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

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

  ومطابقتها لمتطلبات الترخيص 
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة مراحل  ) 1(
  

بشراء المنتجات العضوية من المزارع  وتعبئة وتغليف بطرق مميزه ليتم عرض  توزيعها في   تبدا العملية  

  انحاء . 

  :المساحة والموقع ) 2(

  فأنه يستهدف فئة معينة وهى الطبقات    لكتعتبر منتجات هذا المشروع من المنتجات األغلى سعر لذ

المشروع، يمكن تنفيذ مش  وبذلكالمتوسطة والمرتفعة   في حي    عضويروع محل  يتم تحديد موقع 

  ٣٠راقي او في موقع متميز في وسط المدينة، يفضل ان تكون المساحة كبيرة نسبيًا بحيث ال تقل عن  

  . متر مربع 

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  دينار .  8000بحوالي قدرت تكلفة تعديالت البناء  وتقسيمات الموقع 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هو  دينار توزعت كما    8260قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األســـاســـية مع التركيب والتشـــغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (
  األجهزة  العدد   التكلفة /دينار 

  جهاز كاشير   1  800
  نظام مراقبة  1  1000
  يزان االلكتروني م  1  700

  سالسل تسوق   ---   2000
  تغليف ماكنة   1  100
  للدواجن – لتر  250فريزر بطح   2  760
  للحوم و االسماك  – لتر  316فريزر بطح   2  900
  ثالجة عرض ناشونال زجاج   2  700
  ثالجة جانبية  1  800
  عدد وأدوات مختلفة  1  500

  المجموع  8260
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات )5(
  

  - توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه:  دينار 3200قدرت تكلفة األثاث والتجهيزات المكتبية بحوالي 

  ) 2(   جدول رقم

  الكمية   الصنف
  التكلفة/ دينار 

  اإلجمالي  الوحدة 
  1000  500  2  طن  2مكيف 

  600  600  1  أرمة مضاءة 
  300  300  1  شاشة + رسيفر 

  500  500  1  كاونتر كاش 
  30  30  1  وطاولةكرسي 
  500  500  1  مراقبة  تكاميرا

  270  270  1  باب المنيوم سحاب  
  3200  المجموع

 :وسائل النقل ) 6(
  

ذات الصــندوق المغلق   نقل منتجات من المزارع  لية وهي  ســيارات  يحتاج المشــروع الى وســائط النقل التا

  دينار . 20000حوالي  سعرهاويقدر  2عدد 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

  - : توزعت كمايلي  دينار   39460بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  ) 3رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند 

  %5  8000  أعمال بناء
  % 10  8260  معدات الاآلالت و

  % 15  3200  وديكورات  أثاث وتجهيزات
  % 15  20000  وسائط نقل 

    39460  المجموع

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  7 يوفر المشروع س

  ) 4جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  1  عامل تنظيفات 

  2  عامل تحميل وتنزيل  
  3  تسويق عمال 

  7  المجموع
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 بضاعة المتاجرة ) 9(
المتاجرة   بضاعة  و    سيتم شراء  العضوية  المزارع   األصناف  من  محليين    من باقي  تختلف  تجار  ، حيث 

  المشروع صاحب    ووفقا لخبرةالبضائع حسب نوعها ومصدرها وبالتالي يختلف هامش الربح من سلعة ألخرى  

% من اإليرادات التي يمكن    85% ولغاية  55تكلفة بضاعة المتاجرة من نسبة   تتراوح  والمشاريع المشابهة

    الحصول عليها .

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

يترتب على المشروع دفع تكاليف تسجيل المشروع وبعض المصاريف العمومية قبل التشغيل ، وتحتاج مثل  

األخرى مثل تمديدات كهربائية وتمديدات صحية وتقدر بمبلغ    التأسيسية هذه المشاريع الى بعض المصاريف  

  ينار. د  1000

  : رأس المال العامل ) 11(
 

كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين سيتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة لها ولغايات  

الوصول الى تكاليف اجمالية للمشروع اقرب ما تكون الى الواقع سيتم افتراض ان راس المال العامل التشغيلي  

% من    20المال العامل يعادل حوالي    فان راس  خدمي  وفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته وكون المشروع  

  7892اجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة و استنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  

 دينار 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  ال يوجد اي تأثير من مخرجات المشروع المقترح،  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 

  ) 5رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند 

  8000  أعمال بناء
  8260  معدات الاآلالت و

  3200  وديكورات  أثاث وتجهيزات
  20000  وسائط نقل 

  39460  إجمالي الموجودات الثابتة
  1000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  7892  رأس المال التشغيلي
  48352  التكاليف اإلجمالية للمشروع 



 

Page 9 of 9 
 

  

  :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

 


