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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 :

  المشروع خدمات  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  انشاء القناة مراحل . 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 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

  البيئية لفكرة المشروع سادسا:اآلثار

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

    زراعة اسطح المنازل   فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات غذائية انتاج   منتجات المشروع 

     نباتي  –   زراعي   تصنيف المشروع 

 3 عدد األيدي العاملة 

  االستثمار الكلي لفكرة المشروعحجم 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 26500 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 5300 رأس المال العامل 

 32300 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

   عن عبارة  البسيطة  االمشروع  المحاصيل  زراعة  في  المباني  أسطح  في  الشاغرة  المساحاِت  ستغالل 

وعطرية؛ أو شتالٍت وزهور    طبيةوالمختلفة التي تحتاج إليها األسرة من خضروات أو بقوليات أو نباتات  

    .جة النفسيةللزينة والبه 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

  أسمدة أو مكونات كيماوية مما يزيد من فوائِدها الصحية. تاج خضروات طبيعية خالية من أي  

  تحقيق االكتفاء العائلي وترشيد النفقات واالستهالك وبناء اقتصاد عائلي مثالي  

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

 ال سطح  المحافظة على المنظر الجمالي للمباني من خالل إزالة أي مهمالت مخزنة على 

 وكذلك تقليل إمكانية حدوث حرائق. 

   المخصصة المساحات  وتَوسُّع  الخضراء  المساحات  انحصار  بسبب  البيئي  التلوث  تقليل 

 للمباني والمنشآت. 

 
  المشروعخدمات ثالثا: 

, وكذلك نباتات الخضرة الورقية مثل  وكوسه يمكن زراعة نباتات المختلفة من فراولة وخيار وفلفل وباذنجان   

والسبانخ والكزبرة  والبقدونس  والجرجير  والريحان    ،الخس  النعناع  ومنها  والعطرية  الطبية  النباتات  كذلك 

عة القرنفل  والفالنجيم ومن أشجار  والكلوينا وبردقوش وروز ماري والزعتر ومن نباتات الزينة يمكن زرا

  . الفاكهة الليمون والعنب والخوخ

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

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

  ومطابقتها لمتطلبات الترخيص 
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  الفنية لفكرة المشروع المقترحة خامسا: الدراسة 

 زراعة األسطح باستخدام الزراعة المائية 

 .ويتم زراعة السطح بهذه الطريقة استخدام المياه والمحاليل المغذية بدالً من التربة التقليدية 

 :مميزات الزراعة المائية

 اجية المساحات  تساعد بشكل كبير في إمكانية التحكم في الظروف البيئية مما يؤدى إلى زيادة إنت

 .الصغيرة

  تعمل على زيادة الجودة اإلنتاجية، وإنتاج محاصيل خالية من المبيدات. 

 توفر كمية كبيرة من المياه على عكس الزراعة بالطرق التقليدية. 

  التحكم في اآلفات الزراعية بطريقة بيولوجية. 

  يتميز هذا النظام بإمكانية إعادة استخدام األسمدة والمغذيات. 

 :الزراعة المائيةعيوب 

  االستمرار في استخدام المحاليل المغذية في األنظمة المغلقة يؤدي إلى انتشار مسببات األمراض. 

  إصابة النبات بعفن الجذور نتيجة لتركيز المسببات المرضية. 

  حدوث انسداد وتعفن بداخل المواسير لتراكم الترسبات من المياه والمحاليل. 

 المائية شروط نجاح الزراعة 

 توفير األكسجين الكافي لنمو الجذور 

تستمد الجذور النسبة األكبر من األكسجين عن طريق الهواء ونسبة قليلة مما يوجد بالمحلول المغذي خالل  

  .فترة قصيرة، وتختلف طرق توفير احتياجات األكسجين الالزمة لتنفس الجذور حسب نوع المزرعة
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 حجب الضوء عن الجذور

  للنباتات أن تنمو بصورة طبيعية بغض النظر عما إذا كانت جذورها معرضة للضوء أم أن  مكن

 .يكون الجو المحيط بها مظلماً ومشبعاً بالرطوبة

 ترجع أهمية حجب الضوء إلى أن الظالم يمنع نمو الطحالب، بينما يساعدها الضوء على النمو. 

  صر الغذائية واالكسجين مما يؤثر علي  يؤدي نمو الطحالب إلى استهالك كمية كبيرة من العنا

 .النباتات وإلى رفع درجة الحموضة في المحلول المغذي 

 المساحة والموقع:  

  المملكة .  مناطق كافة  

  متر مربع  100عن   لال تقيحتاج المشروع الى مساحة . 

 البناء وتعديالت البناء: 

  دينار .   3000بحوالي قدرت تكلفة تعديالت البناء  وتقسيمات الموقع 

  اآلالت والمعدات:  

هو  دينار توزعت كما    21500قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األســاســية مع التركيب والتشــغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (
  األجهزة  التكلفة /دينار 

  
  

21500  

  EC جهازو  PH جهاز 

  حوض التغذية (حاوية المحلول المغذي) 
  مضخة مياه غاطسة  

  أنابيب وأحواض الزراعة 
  كؤوس ومثبتات األشتال 

  توصيالت الري
  المحاليل المغذية 

  المجموع 21500
  
  

 األثاث والتجهيزات والديكورات: 
  

  دينار  2000قدرت تكلفة األثاث والتجهيزات المكتبية بحوالي 
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  التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة 

  - : توزعت كمايلي  دينار   26500بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند 

  %5  3000  أعمال بناء
  % 10  21500  معدات الاآلالت و

  % 15  2000  وديكورات  أثاث وتجهيزات
    26500  المجموع

 لعمالااإلدارة و :  

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

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  2  عامل  

  3  المجموع

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  

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  

  نار. دي  500

 رأس المال العامل :  
 

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    20فان راس المال العامل يعادل حوالي      زراعيوفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته وكون المشروع  

  5300اجمالي 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
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  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحةسابعا: .

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند 

  3000  أعمال بناء
  21500  معدات الاآلالت و

  2000  وديكورات  أثاث وتجهيزات
  26500  إجمالي الموجودات الثابتة

  500  التأسيس وما قبل التشغيلمصاريف 
  5300  رأس المال التشغيلي

  32300  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

 


