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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،  

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: 

  االنتاجمراحل . 1

  المساحة والموقع. 2

   وتعديالت البناءالبناء . 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة6

  . اإلدارة والعمال7

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة8

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل9

  . رأس المال العامل10

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  التكاليف اإلجمالية للمشروعسابعا: 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 فاكهة البابايا زراعة  فكرة المشروع المقترحة 

 البابايا فاكهة  منتجات المشروع 

 زراعي   تصنيف المشروع 

 3 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  األردني التكلفة بالدينار   البيان

 12,875 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 3,219 رأس المال العامل 

 16,594 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

وطبية عالية  دونمات من نبات البابايا والتي تحتوي على قيمة غذائية    5تقوم فكرة المشروع على زراعة  

والتي يوجد عليها طلب عال في االردن حيث تستخدم لعالج تخفيض الكوليسترول في الدم، انقاص الوزن،  

 زيادة مناعة الجسم، التهاب المفاصل وغيرها. 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

انتاج   الى  المشروع  البابايا يهدف  تعادل  تحتوي على  التي    النباتات وهي من    فاكهة  % من حاجة  30كمية 

جرامات من األلياف المسهلة لليونة    6الجسم اليومية للبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين فولييت، وتمد أجسامنا بـ  

% من حاجة الجسم اليومية  20إخراج الفضالت والمقللة من فرص امتصاص األمعاء للكولسترول، كما تُقدم  

 .B وبعض من فيتامينات  K مين % من فيتا10، و E وفيتامين A لفيتامين

مصدر غني بالعناصر الغذائية المضادة لألكسدة، مثل كاروتين وفيتامين سي ومركبات  أنها  باإلضافة إلى  

جرام، نجد أنها تحتوي على    300فالفونويد ، وبتحليل مكونات إحدى ثمار البابايا، ذات وزن يبلغ حوالي  

ارية)، أي ما يعادل تناول تفاحتين أو أقل من ملعقتين من  كالوري (سعرة حر  120كمية من الطاقة تقارب  

ضافة الى  ، إ.ملجم من فيتامين سي ، أي ما يُؤمن ثالثة أضعاف حاجة الجسم اليومية منه  190العسل ، وبها 

 خلق عدد من فرص العمل وتحسين أحوال صاحب المشروع وخلف فرصة استثمارية جديدة. 
  

  ثالثا: منتجات المشروع

من خالل استغالل عدد من المواقع    ذات مصدر غذائي لإلنسانوهي مادة    فاكهة الباباياسيقوم المشروع بانتاج  

  الزراعية في المحافظات مع ضرورة توفر مصدر للمياه. 

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

يعتبر المشروع زراعي وصديقا للبيئة وال يوجد ما  حيث  ال توجد أية عوائق قانونية في ترخيص المشروع،  

من   الموافقات ايمنع  على  للشروط    لحصول  المشروع  موقع  استوفى  حال  في  المشروع  لترخيص  الالزمة 

  الالزمة لذلك.
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 
  

 : العملية االنتاجية  ) 1(

 :خطوات زراعة بذور البابايا 

إزالة بذور البابايا من الثمار الناضجة وتنظيفها جيدا في الماء (او شراء مجموعة من البذور من   . 1

 مصدر موثوق). 

  إال إذا قمت بإزالة الكيس.  البذور لن تنمو ;من كيس الهالم الذي يغطي كل بذرة البذور اعصر . 2

  مكان مظلل. جفف البذور في  . 3

  . 12خزنها في وعاء مغلق بإحكام واالحتفاظ بها حتى شهر   . 4

و البيتموس و بعض   قم بتحضير وسط لزراعة البذور يتكون من الرمل أو البيراليت  12في شهر  . 5

  من التربة السطحية، يوضع هذا الوسط في اوعية مناسبة للزراعة. 

  تزرع البذور في حفر صغيرة داخل هذه االوعية، و تجنب وضع السماد في هذه الحفر.  . 6

تروى االوعية بانتظام للحفاظ على رطوبتها ( ال تدعها تجف و ال تغرق بالماء) وتوضع بمكان   . 7

  الشمس.    معرض للدفيء و ألشعة 

  ستنمو البذور بعد اسبوعين تقريبا (حسب درجة الحرارة).  . 8

بعد انبات البذور و تطور أول مجموعة من األوراق الحقيقية يتم إزالة هذه االشتال من مجموعها   . 9

 الجذري بعناية و تنقل كل شتلة الى اصيص خاص بها. 

ألشجار البابايا (مع مراعاة    عند وصول االشتال لحجم مناسب يتم نقلها الى موقع النمو النهائي . 10

  مسافات الزراعة). 

يجب ان يكون موقع الزراعة ذو مناخ دافئ معرض للشمس بشكل كلي و ال يتعرض للصقيع   

  القوي او لدرجات الحرارة العالية جدا او المنخفضة جدا، و ذو تربة تناسب البابايا. 

زراعتها في التربة الرملية او الخفيفة  (يمكن زراعة البابايا في عدة أنواع من التربة، ولكن يفضل 

الخصبة الغنية بالعناصر الغذائية جيدة الصرف والتهوية وسهلة الحراثة، و ذات حموضة تتراوح  

  ). ph 7-6من 
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 :المساحة والموقع ) 2(

المياه  كما أشير سابقا الى أن الموقع العام للمشروع يجل أن يضمن توفر الظروف المناسبة سواء من المناخ أو  

  الكافية بالمواصفات المطلوبة. 

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

دينار لكل دونم،    100مستأجرة بمعدل أجرة سنوية    دونمات )  5من المتوقع أن تبلغ مساحة أرض المشروع (

  الزراعية   ةلبرك وا  األرض   كسكن ومرافق للعمال، وايضا تجهيز     2م  40وسيقام عليها بناء مؤقت بمساحة  

بحوالي  3م300بمساحة    1عددها  و البناء  كلفة  وتقدر  األرض والبركة  دينار    000,5،  وتجهيز    الزراعية 

  . دينار  3,000بحوالي 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

ــغيل بحوالي   ــية مع التركيب والتش ــاس هو  دينار توزعت كما    4,375قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األس

  -مبين بالجدول أدناه:
  

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 

375  
  مايكرون 400ملش لتغطية البرك بسماكة    3دينار/م 1.25  3م300

  لكامل االحواض 
  برابيش ولوازمها   ---  ---  3,000
  عدد متفرقة   ---  ---  1,000
  المجموع   4,375

     
 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  تجهيز سكن العمال   ---  ---  500
  المجموع   500

  
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

  - : دينار توزعت كمايلي  21,800بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  
  

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  8,000  أعمال بناء 
  %10  4,375  معدات الاآلالت و

  %15  500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
    12,875  المجموع 
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  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  3 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  صاحب المشروع 
  2  عامل زراعي 

  3  المجموع 
    
  

   االنتاجمستلزمات و  المواد األولية ) 8(

، األسمدة العضوية واألسمدة النيتروجية والفوسفاتية  الباباياستتألف المواد األولية ومستلزمات االنتاج من (بذور  

  زمة لالنتاج. والعناصر المركبة، المبيدات، المياه، والكهرباء) وغيرها من المستلزمات الال
  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(

لتشغيل من رسوم التسجيل والترخيص ألول مرة باالضافة الى المراسالت  ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل ا

  دينار.  500والمواصالت الستقطاب العروض والتي تقدر بحوالي 
  

  : رأس المال العامل ) 10(
 

حيث أن الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين ستقوم مراكز ارادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية  

مفصلة لها ولغايات الوصول الى تكاليف اجمالية للمشروع اقرب ما يمكن للواقع سيتم افتراض أن رأس المال  

مالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب  % من اج25التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي 

  دينار.  3,219خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

المشروع صديق للبيئة كونه زراعي ويعمل على تعزيز القطاع الزراعي المحلي واضافة اصناف زراعية  

  انتاجية أعلى واستهالك أقل للمياه. جديدة ذات 
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  

  التكلفة/دينار   البند
  8,000  أعمال بناء 
  4,375  معدات الاآلالت و

  500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  12,875  الموجودات الثابتة إجمالي 

  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  3,219  رأس المال التشغيلي 

  16,594  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

 


