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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
  المشــــاريعالمجتمعات المحلية من    مع احتياجات وألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشــــاريع  تتماشــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

أن تكون البيانات والمعلومات  على  ، وقد تم الحرص برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراســــة مســــتشــــارو      
  الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن. 

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
وتقدير  علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب 
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 اال قتراض والمـس
ــعب التنبؤ   ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ المشـ
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  ية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصاد 

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. 26في كافة مناطق المملكة وعددها تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) 

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  ثالثا:   منتجات المشروع

  رابعا:  النواحي القانونية لفكرة المشروع

  خامسا:  الدراسة الفنية لفكرة المشروع 

  . مراحل التصنيع1
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  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

   زراعة البطاطا الصناعية فكرة المشروع المقترحة 

 بطاطا بواصفات صناعية تخدم المجال الصناعي الغذائي انتاج   منتجات المشروع 

   زراعي   تصنيف المشروع 

 12 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 53,000 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 35,000 رأس المال العامل 

 89,000 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 .أوالً : مقدمة

في فصل  ويتم زراعتها في المناطق الصحراوية  في المملكة بشكل عام بموسمين رئيسين تتم زراعة البطاطا  

التي تزرع في المملكة والتي تعتبر صناعية  الباردة والمرتفعات صيفاً اال ان جميع التقاوي  والمناطق    الشتاء

  . تعتبر صمن المواصفات المتدنية بالنسبة للبطاطا الصناعية حسب تقسيمات السوق المركزي اال انها  

ثقل النوعي  الذات مواصفات عالية الجودة من حيث  زراعة أنواع من البطاطا  فكرة المشروع حول  و تقوم  

تكون اعلى جودة  تعتبر جافة    كانت وكلما  للبطاطا والتي تزيد نسبة النشا فيها وتقل نسبة المياه او الرطوبة فيها  

زادت نسبة الرطوبة كلما كانت بطاطا  وكلما   والتي تصلح للخبز والتجميد ورقائق البطاطا  للبطاطا الصناعية 

  . للقلي والسلطات المائدة والتي تستخدم في 

اليات   على  باالعتماد  الزراعة  الزراعة  وتقوم عملية  اثناء مرحلة  الموسم  حديثة سواء  نهاية  وذلك    او في 

  للمحافظة على اعلى جودة للمنتج واقل الخسائر من اإلنتاج. 

تناسب زراعة البطاطا او معالجة  يعتمد على خصائص التربة التي  المملكة  وحيث ان الموقع المقترح  في 

تحتاج البطاطس لمناخ بارد كي تنمو، أّما في المناطق   ، حيث تربة لكي تصلح للزراعةبعض خصائص ال

لها للصقيع الخفيف، ويُمكن    الحارة فيُمكن زراعتها في فصل الشتاء ألنّها ال تتحّمل الحرارة، بل تمتاز بتحمُّ

زراعة البطاطس في أنواع مختلفة من التربة خصوصاً في األماكن التي تعتمد على الرّي بالمرّشات وليس  

على مياه األمطار، إذ يُمكن توفير حاجة التربة من الماء وبقدٍر مناسب بغض النظر عن نوعها، ومن أنواع  

  التربة التي يُمكن زراعة درنات البطاطس فيها ما يأتي:  

  ة العضوية: هذه التربة غنية بالمواد العضوية التي تُساعد على إنتاج بطاطس ذات جودة عالية. الترب

التربة الطينية: تحتاج هذه التربة إلى اهتمام خاص لنجاح زراعة البطاطس فيها، إذ يجب التناوب في   

وقت مناسب من  زراعة المحاصيل فيها وعدم زراعة نوع واحد من المحاصيل كّل سنة، إضافةً الختيار  

  السنة لحراثة التربة والحفاظ على قدرتها اإلنتاجية. 

التربة الرملية: هذه التربة تحتوي على نسبة منخفضة من المواد العضوية، وعموماً تُعّد التربة الرملية ذات   

يدها  بُنية ضعيفة للزراعة، لكن إذا تّم ري هذه التربة بشكل مناسب وكمية كافية من الماء، إضافةً لتزو 

بالمواد العضوية بالقدر الكافي فإنّها تُصبح قادرةً على إنتاج أصناف متنوعة من البطاطس ذات جودة عالية  
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للطبخ، ولكن عادةً ما تتعّرض التربة الرملية للتعرية بسبب الرياح فهي تربة ُمفككة، لذا من المهم تغطية  

  الحصاد للحّد من التعرية.  المحاصيل بغطاء خاص، كما يُمكن زراعة حبوب الجاودار بعد 

  يوجد عدد من الشروط الواجب توافرها في التربة لنجاح محصول البطاطس، وهي كاآلتي:  

  .أن تكون التربة ذات عمق مناسب  

   .أن تكون التربة ُمتفتتة  

  .أن تكون التربة ذات تصريف جيد للماء  

   .أن تكون التربة ذات رطوبة عالية دون الوصول لمرحلة التشبُّع  

   أن تكون التربة ذات تهوية جيدة، بحيث يُمكنها تبادل الغازات مع الغالف الجوي، ومن أهم

الغازات التي تحتاجها نبتة البطاطس للنمو غاز األكسجين، فهو يزيد من قدرة الجذور على  

  .ن التربة بفعالية امتصاص الماء والمواد الغذائية م

  . ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع

 : المبرر 

   والتي سيوفرها المشروع  منتجات البطاطا المصنعة والتي من ضمنها المجمدة  الطلب المتزايد على

 للمصانع. 

  لتشغيل المصانع المعطلة في المملكةالزراعة المحلية المساهمة في دعم . 

  : الهدف 

  للجهة القائمة على المشروع. تحقيق عائد مالي 

   وان تكون األردن مصنعة للبطاطا وليس فقط  من اجل ان تصبح األردن منتجة للبطاطا الصناعية

 . مستهلكة

 التطور المستمر للمشروع تبعًا للتطورات المحيطة . 
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  .ثالثا: منتجات المشروع

من أنواع البطاطا الصناعية التي تصلح زراعتها في األردن  زراعة نوع    على تقوم فكرة المشروع المقترح  

العمل على تصنيعها  والذي تم    سانتانانوع  ومن أنواع البطاطا التي تم تجربتها  حسب المناخ ونوعية التربة  

،  وخاصة في المطاعم  التي ال غنى عنها يوميا يتم استهالكها بشكل مستمر  البطاطاوذلك الن  الى بطاطا مجمدة   

 . يزداد الطلب على هذه المنتجات مما يعطي أهمية إلقامة هذا المشروعو لذلك 
 

  

 . رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة

واإلصالحات التشريعية والتنظيمية بهدف تبسيط قوانين  طبقت المملكة األردنية الهاشميّة جملة من التغييرات  

والمتوسطة، وتهدف   الصغيرة  والشركات  المشاريع  ازدهار  الذي عزز  األمر  الشركات،  تأسيس  وعمليات 

سلسلة القوانين واإلجراءات الُمطبقة إلى تشجيع ودعم رّواد األعمال وأصحاب المشاريع، وترسيخ بيئة االبتكار  

  ستثماري. وتحسين المناخ اال

الموافقات  من  أي  توجب على صاحب المشروع أخذ  س يال  ولغايات التأسيس  فيما يخص المشروع المقترح  

  . اال اذا كان هو المستورد للتقاوي  الالزمة من الجهات ذات االختصاص 

 . خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة

    :المقدمة الخدمة ) 1(

يخدم قطاع صناعة المنتجات من البطاطا  زراعة بطاطا سانتانا او أي نوع صناعي  فكرة المشروع حول  تقوم  

في المنازل اال ان حجم الحبة وشكلها قد يكون غير  حتى انها تصلح للمائدة  سواء المجمدة او الرقائق المقلية  

البطاطا المصنعة وتتضاعف الكميات    من   ، علماً ان المملكة تستورد كميات هائلةباألسواق المحلية  فيه مرغوب  

  كل مستمر. بش
 

  

  :المساحة والموقع ) 2(

الصيف او الشتاء والتي تتم الزراعة  يعتمد الموقع حسب المناخ او الفصل سواء  للمشروع المقترح    بالنسبة

غالباً  وهو مهم جداً توفر مصدر للمياه وخاصة في الزراعة الصيفية والتي تكون  فيهما ويوجد عامل اخر  

  . لتصبح مالئمة في المناطق الصحراوية بعد تحسين خصائص التربة

ولكن في المشروع  المساحات المتوفرة وكميات المياه المتاحة للمشروع  تعتمد على    اما بالنسبة للمساحة  

    صحراوية وشفا غوريه تربة طينية.مناصفة ما بين  دونم  200نحتاج الى  المقترح  
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 :وتعديالت البناءالبناء   ) 3(

المشروع مستأجر  بأن موقع  االفتراض  للزراعة  سيتم  قابلة  يحتاج  وهو عبارة عن ارض  فأنه  ، وعليه 

للمستودع وشراء كرفان للعمالة    الشحن   بالضافة الى مستودع ومن المقترح شراء حاويات كرفان متحرك  

  . دينار 10,000 مستودعالبناء من كرفانات وعليه فأنه من الممكن ان تبلغ تكاليف  و  وإدارة المشروع  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

توزعت كما  دينار    40,000بحوالي  قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل  

  - هو مبين بالجدول أدناه:

  :  )1جدول رقم (

  األجهزة   العدد   التكلفة / بدينار   /دينار   االجمالية  التكلفة

  جرار زراعي كبير مع ملحقاته   1  25,000  25,000

  غرفة تبريد(براد لتخزين المنتج)    1  15,000  15,000

  المجموع   40,000

  
   
 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  و المحاسبة   االدارةتب  مك اثاث  بشراء  دينار تتمثل    3,000من األثاث بمبلغ  تقدر احتياجات المشروع  

  و خالفة. و أنظمة مراقبة ،  ،  أجهزة حواسيب و ، خشبية   خزائن حائط و مكيفات تبريد ، و 
  

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ) 6(

  - :كما يلي  وزعت  دينار    29,990بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  :  )2جدول رقم (

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  10,000  أعمال بناء

  % 10  40,000  معدات الاآلالت و

  % 15  3,000  وديكورات أثاث وتجهيزات

    53,000  المجموع 
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  : العمالاإلدارة و ) 7(

المشروع أكبر كلما    في  كلما كان التوسع    أي ،  فيهعلى حجم التوسع  في هذا المشروع  يتوقف عدد العمال  

من  فأنه  دونم    100سيتم العمل على  بدايته    ولكون المشروع في،  زادت الحاجة الى وجود عمال أكثر

وسيحتاج المشروع    ومباشرة الحسابات والدفاترالموقع  يتولى صاحب المشروع مسؤولية إدارة    الممكن أن

فرص العمل حسب الوظيفة و العدد على النحو    تتوزعوعليه    ) وعمالمدير تسويق  (  الى  بشكل أساسي  

  - التالي :

  :  )3جدول رقم (    

  العدد   الوظيفة 

  1  / صاحب المشروع مشروعالمدير 

  1  تسويق مدير 

  10  عمال  

  12  المجموع 

 : المواد األولية ومستلزمات الخدمة ) 8(

في ظل ان    ) التقاوي(  من    زراعة التدخل في  االولية    الى المواد البطاطا الصناعية  يحتاج المشروع إلنتاج  

العائدات   الى دليل  الرجوع  المبيدات واالسمدة والمياه وبعد  انتاج مثل  الى مستلزمات  المشروع يحتاج 

  . من اإليرادات % 25بنسبة كلفة المواد األولية  تبلغ توقع أن  الم  تبين انه من والتكاليف الزراعي  

  : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 9(

ستتألف مصاريف  التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل  و الترخيص ألول مرة ، باإلضافة  

التجريبي والتي تقدر   العروض ، وكذلك تكاليف التشغيل  إلى المراسالت والمواصالت الستقطاب 

  .دينار  1,000بحوالي 
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    : رأس المال العامل  ) 10(
 

كون الفكرة مقترحة ، وبعد اعتمادها من قبل المستفيدون ستقوم مراكز إرادة  بإعداد دراسة جدوى  

اقتصادية مفصلة لها ، ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اقرب ما يكون  للواقع سيتم  

%من إجمالي   50افتراض أن رأس المال التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته يعادل حوالي 

حسب دليل العائدات والتكاليف الزراعية وانها عرضة للتغير  اإليرادات المتوقعة من المشروع وذلك  

على    دونم   100دينار ل    35,000للدونم الواحد بمعدل  والمقدر    حسب ظروف المشروع ومستجداته 

  . موسمين

 . سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة  

آثار   يوجد  الحاويات  ال  في  بأول  أوالً  النفايات  من  التخلص  سيتم  حيث   ، للمشروع  مباشرة  بيئية 

  . المخصصة لهذه الغاية 

  . سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة

  :  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح 
  

  :  )4جدول رقم (

  التكلفة/دينار   البند

  10,000  بناء أعمال  

  40,000  اآلالت والمعدات 

  3,000  أثاث وتجهيزات وديكورات 

  53,000  إجمالي الموجودات الثابتة 

  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  35,000  رأس المال التشغيلي 

  89,000  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  :وسائل التمويل ثامنا: 

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

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


