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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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 ملخص المشروع

   أعالف دواجنمصنع  فكرة المشروع المقترحة 

 انتاج أعالف لمختلف أنواع الدواجن منتجات المشروع 

 مصنع اعالف  –  صناعي  تصنيف المشروع 

 16 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 528,700 الموجودات الثابتة 

 10,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 132,175 رأس المال العامل 

 670,875 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوال : مقدمة

تصنع التغذية الكلفة األساسية برفع تكلفة الدواجن وتتطلب الطيور بشكل عام على تغذية أكثر من أي حيوانات  

أخرى خاصة بسبب معدل نموها السريع ومعدل إنتاجيتها العالي كما أوضحته التقارير، وتنعكس كفاءة التغذية  

% من المكونات  38، تتطلب الدواجن على األقل  الزراعيةلمركز البحوث  على أداء الطيور ومنتجاتها، ووفقا  

في غذائها، وعلى الرغم من اختالف الحصة لكل مكونات العلف لكل مرحلة مختلفة للطيور فإنها يجب أن  

الكربوهيدرات   تكون  ما  وعادة  والفيتامينات،  والمعادن  والبروتينات  والدهون  الكربوهيدرات  على  تحتوي 

ة على الذرة والقمح والشعير ....إلخ والتي تقدم كمصدر أساسي في غذاء الدواجن،  مزودة بالحبوب المتضمن

وتعتبر البروتينات مهمة لتزويد األحماض األمينية األساسية لتطوير أنسجة الجسم مثل العضالت واألعصاب  

للبروت  الذرة مصدر أساسي  التي من فول الصويا وغلوتين  الوجبات  ذلك، وتعد  إلى  ينات  والغضروف وما 

النباتية في وجبة الدواجن الغذائية، وعادة ما تكون مكمالت المعادن مطلوبة بسبب أن الحبوب والتي تعتبر  

المكون الرئيسي في العلف التجاري فإنها تحتوي على كمية قليلة جدا من تلك المكمالت، وتحتاج الدواجن  

خرى، فإن  ألبوتاسيوم والصوديوم، ومن ناحية  بكميات كبيرة إلى الكالسيوم والفسفور والكلور والمغنيسيوم وا

 د وغيرها.  ج، ، ب،المكون التي تحتاجه حيوانات الدواجن بكميات قليلة هي الفيتامينات مثل فيتامين أ

باستهداف    المقترح  المشروعف الدواجن، كما سيقوم  النتاج أع إلقترح على إنشاء مصنع  مشروع المتقوم فكرة ال

بواسطة    األعالفبصناعة    المقترح   المشروع، حيث سيقوم  المملكة  ي ف  وجودةالمأصحاب مزارع الدواجن  

  .ومصانع الزيوت الغذائية  والمطاحن  المزارعالغذائية التي يمكن الحصول عليها من  المخلفات 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  عمل جديدة.  ة فرص 16توفير 

  .تحقيق دخل جيد لصاحب المشروع 

  استثمارية جديدة. خلف فرصة 

  المشروع منتجاتثالثا: 

من    المقترح   المشروعيقوم   مختلفة  أنواع  إنتاج    ي ف  المستخدمة   األعالفبإنتاج  سيتم  حيث  الدواجن  تغذية 

  األمهات) دجاج  ،  الدجاج البياض  م،الالح الدجاج  لي(فيما ي  والمتمثلةأنواع الدواجن   لمختلف  الالزمة   األعالف

بشكل رئيسي من بذور الصويا والذرة    المتمثلةالغذائية    المخلفات بشكل رئيسي من    األعالفتتكون  حيث س

الناتجة من   الجهات لشراء    والمطاحن   المزارعوالزيتون  التعاقد مع هذه  إذ سيتم  الغذائية  الزيوت  ومصانع 

  .الغذائية منها المخلفات 
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  المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع  

  والحصول على كافة الموافقات لترخيص المشروع،   يوجد أية عوائق قانونية لترخيص مثل هذه المشاريع   ال

  . اعداد المنتجتأسيس وعند  والبيئية مراعاة الشروط الصحية سوى 
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 وصف العملية اإلنتاجية   ) 1(

الخام ومن ثم سحقها وكبسها وبعد ذلك تبريدها وبعد    المواد تبدأ خطوات التصنيع باستقبال وتفريغ وتجهيز  

 . لتصبح جاهزة للبيع  األعالفاالنتهاء يتم تفريغ وتعبئة 

  :المساحة والموقع ) 2(

والتغليف على  حيث يتم توزيع خط اإلنتاج والتعبئة  ،    2م   2,000ال تقل عن    يحتاج المشروع الى مساحة  

  دينار.  50,000، وتقدر قيمة األرض بحوالي كامل المساحة

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

متر مربع، وتم افتراض بأن البناء يحتاج لبعض التعديالت    1,000المطلوب للمشروع    الموقع تقدر مساحة  
 . دينار  275,000وقدرت بحوالي وغيرها    والبيئية  والشروط الصحيةوبما يتناسب مع االستخدام  

 اآلالت والمعدات  ) 4(

دينار موضحة    55,000والتي تقدر بحوالي    الكروسان وأيضا التعبئة والتغليف يحتاج المشروع الى خط انتاج  
  بالجدول التالي: 

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مكابس  15,000  2  30,000
  جاروشة  7,000  2  14,000
  مبرد   5,000  1  5,000
  مفتت   5,000  1  5,000
  هزازات   5,000  2  10,000
  باألكياس جهاز تغليف  12,000  1  12,000
  كهربائيمولد   25,000  1  25,000
  عدد متفرقة  2,000  1  2,000
  معدات مختبر  8,000  1  8,000
  خزانات لتجميع السوائل  400  3  1,200
  خالطات   8,000  3  24,000
  ميزان الكتروني   2,500  1  2,500

  المجموع   138,700
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

هو مبين بالجدول  دينار توزعت كما    5,000بحوالي    الالزمة للمشروع  التجهيزات  واألثاث    قدرت تكلفة
  - أدناه:

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  اثاث وتجهيزات وأجهزة كمبيوتر وغيرها  -  1  5,000
  المجموع   5,000

  

 وسائط النقل  ) 6(
وبسعر  وأيضا رافعة شوكية    2لتوزيع المنتجات على السوق المحلي عدد نوع ديانا سيارات يحتاج المشروع 

 دينار.  60,000اجمالي يقدر بحوالي 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(
  دينار توزعت كما  528,700بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  % 2.5  50,000  االرض 

 %5  275,000  أعمال بناء 
  %10  138,700  اآلالت والمعدات 

  %15  5,000  أثاث وتجهيزات وديكورات 
  %15  60,000  وسائط نقل 

    528,700  المجموع 

  : العمالاإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل  ة فرص 16 يوفر المشروع س

  العدد   الوظيفة 
  1  مدير عام  

  1  مدير انتاج  
  1  مساعد مدير انتاج  

  1  محاسب  
  1  تسويق ومبيعات  

  5  عمال انتاج 
  2  تعبئة وتغليف عمال  
  2  سائق 

  1  عامل نظافة  
  1  حارس 

  16  المجموع 
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 الخدمة  اإلنتاج و مستلزمات ) 9(

بشكل رئيسي من بذور الصويا والذرة والزيتون الناتجة    المتمثلةالغذائية    المخلفات من    المواد األوليةتتكون  

لتغليف  الالزمة    األكياس ، وأيضا الى مستلزمات الخدمة من  ومصانع الزيوت الغذائية  والمطاحن   المزارع من  

   .األعالف 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

التسجيل    وما  التأسيسمصاريف    ستألف التشغيل من رسوم  باإلضافقبل    التأمينات   إلى   ةوالترخيص ألول مرة 

  . دينار 10,000حوالي والتي تقدر ب وغيرها والمخططات الهندسية 

  : 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  

  25فان راس المال العامل يعادل حوالي      غذائي  - صناعيوفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته وكون المشروع  

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

 . دينار 132,175

  سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

يتم التخلص منها بطرحها  حيث ان المخرجات س   ال يوجد تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع 

  بالحاويات المخصصة لها. 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  التكلفة/دينار   البند
  50,000  االرض 

 275,000  أعمال بناء 
  138,700  اآلالت والمعدات 

  5,000  أثاث وتجهيزات وديكورات 
  60,000  وسائط نقل 

  528,700  إجمالي الموجودات الثابتة 
  10,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  132,175  رأس المال التشغيلي 
  670,875  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :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

 


