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على دعم وتنمية المجتمعـا  المحليـةف فقـد قطلقـ  برنـام  والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      

المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية )إرادة( بهدف تشجيع إقامة  

 .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم قفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليقعد  هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    

ليـة لفكـرة المشـروع للفئا  المستهدفة في المجتمعا  المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتموي  مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكذاا مرذرو ل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا

هذه الدراسة هي دراسة قولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

 .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

( فـي مختلـف محافتـا  لقد جاء  هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة    

وقلوية المملكة مـن حيـا اقتـراف قفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـا  المجتمعـا  المحليـة مـن المشـاريع 

 .الصغيرة والمتوسطة

ف وقد تم الحرص قن تكون البيانا  والمعلوما  الواردة في برنام  إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      

 الدراسة واقعية ما قمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانا  الواردة في الدراسة واقعية ما قمكنف فقد قام الفريق االستشاري بزيارا  ميدانية     

علماً بأن التوقعات المتعلقة بذاييرادات وتقذدير لمشاريع ومؤسسا  وموردين ذا  عالقة بفكرة المشروعف  

المستثمرين المهتمين بهذاه الككذرة ببلذ  حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هاه الدراسة لحين تقدم 

وذلـك لكـون اإليـرادا  المتوقعـة وحجـم السـو    فلمراكز إرادة يعداد دراسة جذدوى اقتاذادية للمرذرو 

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارا  وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 

لمسـتهدفة وييرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل قو تـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــا  ا

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

 بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترف. 

ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة( لتقديم قية مساعدة لمزيد من المعلوما  يمكنك االتصا    
 تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

 

 مركزاً. 26تتواجد مراكز مررو  تعزيز اينتاجية ) إرادة ( في كافة منابق المملكة وعددها 

 

 مركز لديك( )بادر باالتاال بأقر   

 



 

Page 3 of 10 
 

 المحتويا  

 المقدمة  أوال : 

 مبررات وأهداف المررو  ثانيا :

 منتجات المررو   ثالثا: 

 النواحي القانونية لككرة المررو  رابعا: 

  الدراسة الكنية لككرة المررو  خامسا: 

 مراحل التانيع. 1

 المساحة والموقع. 2

  البناء وتعديالت البناء. 3

 والمعداتاآلالت .  4

 األثاث والتجهيزات. 5

 . وسائب النقل6

 . التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة7

 . ايدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

 . مااريف التأسيس وما قبل الترغيل10

 . رأس المال العامل11

 سادسا:اآلثار البيئية لككرة المررو 

 ايجمالية للمررو سابعا: التكاليف 

 ثامنا: وسائل تمويل المررو 
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 ملخص المررو 

 مواسير بالستيك مانع  فكرة المررو  المقترحة 

 مواسير بالستيك  منتجات المررو  

 اناعي  تانيف المررو  

 8 عدد األيدي العاملة 

 حجم االستثمار الكلي لككرة المررو 

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 73,350 الموجودات الثابتة 

 2000 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 22000 رأس المال العامل 

 97350 المجمو  الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

نستخدمها   التي  المنتجا   الكثير من  تدخل في صناعة  كمادة خام  البالستيك  قهمية  الوق   بمرور  تزايد 

لنا االستغناء عنها.   يمكن  مادة  بشكل مستمر وال  اساسية  فلبالستيك  يتم االعتماد عليه حديثًا كمادة خام 

ا  المصنوعة منه تكون ققل  وبديلة لكثير من المواد الخام األخرى وباألخص المعادن. وذلك ألن المنتج

كثافةف وققل من ناحية التوصيل الحراري والتوصيل الكهربائي مما تقلل من المخاطر والكوارا بشكل  

المصانعف   قهمية ألصحاب  األكثر  الميزة  بخالف  التآكل.  ومكافحة  تشكيله  بسهولة  ايضاً  ويتميز  كبير. 

الستيك الخام” بالمواد الخام األخرى نجد قنه  وهي رخص سعره. فعند مقارنة سعر لدائن البالستيك “الب

 ا. قرخص كثيرً 

 

 ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المررو  .

 

  .واقل كثافة  بديلة لكثير من المواد الخام وباالخص المعادن -

 .وجود سو  استهالكي لهذا المنت  في األردن  -

  :ويهدف المشروع الى

ستيك الصلب المعتمدة في تصنيعها على تقنية البثق حيا تمتاز بخصائص قفضل  الانتاج مواسير الب -

مياه   ال  وييرها, مما يؤهلها إللستخدام في مجا   راسنةمن مثيالتها من المواسير المعدنية والخ

 . قنتمة الري والصرف الصحي ذا  المواصفا  العالية فالتليفونا  فالشرب 

 . بدال من اإلستيراد  ستيك مواسير بالإحالل اإلنتاج المحلي من  -

 . تحسين مستوى الدخل لصاحب المشروع  -

 . ناطق أالقل نموالمخلق فرص عمل في ا -
 

 ثالثا: منتجات المشروع -

الصرف   - ومواسير  المياه  إنتاج  مواسير  على  يعمل  مصنع  إنشاء  عن  عبارة  المشروع 

الصحي، فهي ضرورية وموجودة في كل بيت. واألنواع الحديثة عالية الجودة من مواسير المياه 
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باالختصار أو  كلورايد”  فينيل  “البولي  بالستيك  تُنصع من  بالتحديد   .”PVC“ والصرف  وهي 

 PVC األكثر انتشاًرا في األسواق حاليًا. ولما سبق، فإن مشروع مصنع بالستيك النتاج مواسير

 في زمننا الحالي وفي  المستقبل  عالية الجودة يمكن اعتباره ضمن أحد أفضل المشاريع الصناعية.

 

 رابعا: النواحي القانونية لككرة المررو  المقترحة 

 ع.مشاري  هذهانونية لترخيص قيوجد أية عوائق ال

 

 

 خامسا: الدراسة الكنية لككرة المررو  المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التانيع (1)

 

وصهره وتحويله إلى    ”PVC“يتم إدخال وخلط مسحوق البولي فينيل كلورايد التسخين:  مرحلة-1 

عجينة قابلة للتشكيل. ومن ثم يتم تشكيل تلك العجينة باالعتماد على اسطمبات لها أقطار واحجام معينة  

 .وتكون متواجدة داخل ماكينة انتاج وصناعة المواسير

 

تلك  بعد االنتهاء من المرحلة األولى تأتي مرحلة التبريد تحت الماء، والهدف من  :التبريد مرحلة-2

 .العملية هو تحويل المنتج من حالته اللينة ومنحه الصالبة الالزمة

 

بعد تبريدها بواسطة جرار، ومن ثم يتم تقطيعها   PVCوفيها يتم سحب مواسير: السحب  مرحلة -3

 .ألطوال مختلفة على حسب المطلوب في السوق

 

 

 

 

 

 

https://small-projects.org/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
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 :المساحة والموقع (2)

شبكة  مثل  الخدمات  من  العديد  لها  الدولة  توفر  التي  الصناعية  المدن  إحدى  في  المصنع  افتتاح  الممكن  من 

مساحة المكان المستخدم عن  ان ال تقل  الطرق والكهرباء المناسبة للمصانع وكل المرافق الضرورية وسهولة  

 .  2م200

 

 

 :البناء وتعديالت البناء (3)

من   حيا  وييرها  صحية  كهربائية  تمديدا   من  البناء  تعديال   بعض  الى  المشروع  موقع  سيحتاج 

 دينار على افتراض ان الموقع مجهز ومالئم القامة المشروع.   3000المتوقع تكلفتها نحو 

 

 :اآلالت والمعدات  (4)

هـو دينار توزع  كما    54,000قدر  تكلفة التجهيزا  والمعدا  األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

 -مبين بالجدول قدناه:

 ( 1جدول رقم )

 األجهزة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

  انتاج خط 40,000 1 40,000

  وخلط تكسير ماكينة  8000 1 8000

 المواسير على البيانات  لطباعة طباعة ماكينة  6000 1 6000

 المجمو   54,000
 

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات (5)
 

 األجهزة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

 ب مكت 150 3 450

 كمبيوتر  900 2 900

 المجمو   1350
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 :وسائل النقل (6)

 األجهزة  الوحدة/دينار تكلكة  العدد  التكلكة /دينار 

 اب  بك متوسطة نقل مركبة 15,000 1 15,000

 المجمو   15,000

 
 

 

 التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة  (7)

بحوالي   المقترف  للمشروع  الثابتة  الموجودا   تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزع   73,050بناء  دينار 

 -:كمايلي 

 ( 2رقم )جدول  

 نسبة االستهالك  التكلكة/دينار  البند

 %5 3,000 قعمال بناء 

 %10 54,000 معدا  الاآلال  و

 %15 1350 وديكورا    قثاا وتجهيزا  

 %15 15,000 وسائط نقل 

  73,350 المجمو  

 

 

 : لعمالاايدارة و (8)

 -: التالي النحو على والعدد  الوظيفة حيث  من موزعة عمل فرص  سبعة المشروع سيوفر

 ( 3جدول رقم )

 العدد  الوظيكة 

 1 المشروع مدير 

 1 تصنيع    فني

 2 انتاج  خطل  عما

 1 مدير مبيعا   

 1 سائق 

 1 موتف تحميل وتنزيل 

 7 المجمو  
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 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية (9)

لمواد الخام هي عبارة عن حرز البالستيك أو كما هو معروف علميًا لدائن البالستيك. ويتم الحصول عليها من  

 المصانع المحلية بنظام التوريد الدائم أو من خالل استيرادها. 

 

 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 
 

 . دينار  2000والمقدرة بحوالي  و التنقال  رسوم التسجيل  تالف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من ت

 

 : رأس المال العامل (10)
 

%  30نترا لطبيعة عمل المشروع والقطاع الذي يعمل به سيتم افتراض ان راس مال العامل يعادل نحو  

 دينار.  22000من اجمالي الموجودا  الثابتة اي ما يعادل نحو  

 

 سادسا: اآلثار البيئية لككرة المررو  المقترحة 

 االنتاج في حاويا  مخصصة لذلك. للمشروع حيا سيتم التخلص من مخلفا  ال يوجد اثار بيئية 

 

 

 سابعا: التكاليف ايجمالية لككرة المررو  المقترحة.

 يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترف: 
 

 ( 4رقم )جدول  

 التكلكة/دينار  البند

 3000 قعمال بناء 

 54,000 معدا  الاآلال  و

 1,350 وديكورا    قثاا وتجهيزا  

 15,000 وسائط نقل 

 73,350 إجمالي الموجودات الثابتة 

 2000 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 22000 رأس المال الترغيلي 

 97350 التكاليف ايجمالية للمررو 
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 :وسائل التمويل ثامنا: 
 

مشروع   لفكرة  مقترف  هي  البحا  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

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

 . النهائية

 


