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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
التمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة و  مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

) فـي مختلـف محافظـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة    
المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع   واحتياجـات وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى  

  .الصغيرة والمتوسطة

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

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     
لقة بـاإليرادات وتقـدير علماً بأن التوقعات المتعلمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب 
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

يجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإل
المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ 
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26ية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاج

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والعدد واالدوات اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  شغيل. مصاريف التأسيس وما قبل الت10
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  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 مشروع معصرة سمسم  فكرة المشروع المقترحة 

   الطحينية منتجات المشروع 

 غذائي  - صناعي   تصنيف المشروع 

 9 العاملة عدد األيدي 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 33,300 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 20,680 رأس المال العامل 

 72,880 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

مس مع القليل من الزيت  شمن بذور ال ة كالعجينة السلسه المصنوع ةبأنها صلصة سميك   ةتعرف الطحيني

بشكل معين ، وهي تشبه زبدة الفول السوداني من حيث الملمس .    ااسق نمت بحيث يخلطان معا ليصبح المزيج 

  حينيةلطا في وصفات األطعمة النباتية ومنها سلطة  الشائعةمن المكونات  ةومن الجدير بالذكر أن الطحيني

  طباق . ألوغيرها من ا 

  ضها وهي كتالي : م التي يمكن أن نخلص بعجسلل ة بالعديد من الفوائد الصحي ة وتتميز مادة الطحيني

 سعرة حرارية ،    89تحتوي على  ة من الطحيني ةكبير ملعقة فأن  ةأنها تمد الجسم بالسعرات الحراري

سعره   25يحتوي على   ةالطحيني  من فمثال طبق الحمص  ةوتزيد هذه السعرات اعتماد على الوصف 

ة  سعره حراري 40والباذنجان يحتوي على   ة والبابا غنوج المكون من الطحيني  ةكبير ة لكل ملعق ةحراري

 . ام  علكل حصة ط

 

  ها : ومن  ةالعناصر الضروري تمد الجسم بالعديد من  كذلك 

 غرام من    3.2على    ة الكربوهيدرات والبروتينات : حيث تحتوي كل حصة طعام من الطحيني

 . غرام من البروتين   2.6الكربوهيدرات و

  من هذا الفيتامين الالزمةاليومي  ة% من القيم16تقدم   ةفيتامين الثيامين : كل حصة طعام من الطحيني  ،

 ذا الفيتامين يؤثر على أداء الجهاز العصبي والعضالت وعملية الهضم ايضا . ومن الجدير بالذكر أن ه

 من الفسفور الذي يحتاجه الفرد يوميا ، حيث يعد هذا  12 ة الفسفور : توفر كل حصه من الطحيني %

هو   الطحينية إلزالة الفضالت من الكليتين فتناول لأنه مهم جدا  ا، كم سنان أل المعدن مهم لقوة العظام وا

 . أو مدرات البول التي تقلل من نسبة الفسفور في الجسم ة خيار ألولئك الذين يتناولون مضادات الحموض

 ة صغيره من النحاس في النظام الغذائي كل يوم ، والطحينياج جسم االنسان إلى كميات النحاس : يحت  

الدموية والعظام ، كما   األوعيةيمكن أن تزود الجسم بها ، فهذا المعدن يساعد في الحفاظ على صحة 

 في الجسم .  الطاقةيحسن من إنتاج خاليا الدم الحمراء ويؤثر على نسبة 

 الغنية بالكالسيوم.  ة من األطعم ةالكالسيوم : تعد الطحيني 
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في وعاء  الطبيعية ، بحيث تباع  ة، وجميع محالت األطعم البقالة في جميع محالت  ة كما وتتواجد الطحيني

  د عن  ترطيبه الستيكي ، ويمكن الحصول عليها أيضا على شكل مسحوق ، ويمكن  زجاجي أو مرطبان ب

الطحينية هي عنصر مهم في مطبخ الشرق األوسط والعديد من المأكوالت   ن آخر فإ، ومن جانب  استخدامه

األخرى، بما في ذلك األكالت اليونانية ، وشمال افريقيا ، والمأكوالت التركية، كما أنها عنصر   العرقية

رئيسي في العديد من الوصفات ، مثل الحمص والسلطة وتستخدم إلى جانب الفالفل لتغميسها بها كنوع من  

  . المقبالت 

  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

قلة عدد  المحلي من بسب سوق ال حتياجات االطحينة لتغطية جزء من مادة نتاج إيهدف المشروع المقترح الى 

  .  الشركات الكبرى المعاصر التي تعمل على إنتاج مادة الطحينية ، حيث تعتمد بشل أساسي على 

  

  :المشروعوأهداف ومن أهم مبررات 

في   تعتمـد  ، بحيث  من المملكة الوسط في مناطق  ةالطحينيمادة  التي تعمل على انتاج   معاصر ال قلة عدد ٠١

  . من مادة الطحينة الكبرى في تزويد السوق المحلي  الشركات والمؤسسات الصناعية  على   الحاضرالوقت 

  اضافيه للشباب .  توفير فرص عمل  . ٢

  . عتحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشرو  . ٣

  

  ة وذات الجدوى االقتصادي ة الناجح   االستثماريةفكار ألهذا المشروع من ا ة تعتبر فكروبناء عليه  

راس المال العامل وكذلك هامش ربح جيد ، حيث يعتمد   دوران سريع في  التي لها  ،  ةالعالي

وطني  ال  االقتصاد على  كبير  ثرآ مما له من من الخارج  االستيراد المشروع على تقليل نسبة 

.   باإلضافة العمل على تصديرها للخارج  

  

  ثالثا: منتجات المشروع

هـذه  وسـوف يـتم تعبئـة     ةالعاليـ  ةالغذائيـ  ةذات القيم  مادة الطحينية  نتاج  إعلى  قيد الدراسة    يقوم المشروع  

   المستهلكين في السوق المحلي . احتياجات حجام مختلفة تلبي إالمنتجات في عبوات بالستكية ب
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  رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

لترخيص من هذا النوع من المشاريع كون مساحة المشروع تلبي كافة   قانويةاي عوائق  د ال يوج

مياه  من  ة الى توفر الخدمات االساسي ةضافإل ، بافي القانون  الموجودة ة التنظيميو  ة الصحي االشتراطات 

  . وسهولة الوصول اليه والكهرباء  

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 : اإلنتاجيةوالطاقة  مراحل التصنيع ) 1(

  بالعديد من المراحل فمن أهم تلك المراحل هي :    ةالحالومادة  نتاج إتمر مراحل 

  

  االولى : مرحلة الحصول على الثمار  ةالمرحل

على شكل شواالت وزن    ة أو تجار الجمل  نالمستوردي من قبل    السمسم الخام    احضارعلى    ة هذا المرحل  يتم

  حيث يتم تامين مادة السمسم من خالل االستيراد من الخارج . كغم  50

  

  : مرحلة غسل الثمار   ة الثاني ةالمرحل

    من عليه ثم يتم تجفيفه  .    ةاالترب  إلزالةوذلك   السمسم في الماء  غسل   المرحلةهذه  يتم و

  

    التقشير  : مرحلة   ةالثالث  ةالمرحل

ينتقل  من عليه ، ثم    الخارجة  القشرة يتنقل الى ماكنة التقشير لفصل   ممن جفاف السمس من أن  التأكد بعد 

مراحل  لل، ثم يدخل الى ماكنة التحميص لتجهيزه  ة الخارجي  ة وذلك لفصل القشر  اخرى ةالغسيل مرمرحلة 

    االخرى . 

  ة العصر والتعبئمرحلة :   ةالرابع ةالمرحل

ليتم طحنه   ةالرئيس ةيتم نقله الى المطحن   ليتم تبريده ثم   التحميص  االلةخراجه من إ ة يتم في هذه المرحل 

  . تلبي احتياجات المستهلكين   ة مختلفواوزان     بأحجام  ةعلب بالستكيفي    ليتم تعبئته  ةواستخراج الطحيني 
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   ة االنتاجي ةالطاق 1.1

  في السنه بواقع  طن 200للمشروع فانه يقترح أن تكون حوالي  التصميمية  ة االنتاجي ةالى الطاق ةاما بالنسب 

يفترض أن المشروع سوف   الدراسةولغايات يوم عمل في السنه )   300ل واحده يوميا بواقع ( وردية عم 

    % سنويا .10في السنه االولى على ان تزيد بواقع  اإلنتاجية % من طاقته 60طن أي بواقع  120ينتج 

  

 :المساحة والموقع ) 2(

ة  تجاري  ةحرك تشهد التي  لكن يفضل في المناطق  في اللواء قامة المشروع في اي منطقه إالممكن  من  

كما يسهل على    ة عليه يوميا بحيث تكون طازجالحصول  ى المستهلكين لع، بحيث يسهل  ة نشط

للمساحة   ة، اما بالنسب ةوالتجزئ  ةللمطاعم ومحالت الجمل بشكل جيد  صحاب المشروع تسويق المنتج  أ

والتغليف   ة تشمل وحدة االنتاج  والتعبئهي   و  متر  300-  250مشروع فهي تقدر بحوالي  لل ة التقديري

  .  متساويةدينار تدفع بواقع دفعات  4500والمستودعات ويقدر بدل االيجار السنوي بحوالي   واإلدارة
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  ثالثة مخازن   وهو عباره عن متر  300 -  250بحوالي  ة من االبني ة تقدر احتياجات المشروع االساسي

بعض التعديالت عليه كما هو  اجراء   ، لكنه بحاجه الى   من كهرباء ومياه  ةكافة الخدمات االساسيب مجهزه

  موضح في الجدول ادناه: 

  البند  /دينار  اإلجمالية  التكلفة
  جورألمع ا ةت صحياتمديد    500
  جورألمع ا  ةتمديدات كهربائي  1000
  المجموع   1500

  

 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

وذلـك بنـاء علـى دينار  33,300قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي 

  -هو مبين بالجدول أدناه:توزعت كما تقديرات أوليه من قبل المستشار ، حيث 

  األجهزة   الوحدة/دينار تكلفة   العدد   التكلفة /دينار 
  جهاز تحميص   1,000  2  2,000
  جهاز تقشير  800  1  800
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  مناخل   1,000  1  1,000
  مطحنة سمسم  10,000  2  20,000
  طن  1مرجل بخاري   7,000  1  7,000
  خزانات   125  8  1,000
   ةموازين وعربات نقل داخلي  1,500  1  1,500

  المجموع   33,300
  

  

  

 :واالدوات دوالعد المكتبيةاألثاث والتجهيزات  ) 5(

واجهزه  المشروع  الى اثاث وتجهيزات مكتبيه وعده وادوات  من ( مكاتب ، وكراسي  وخزانات   يحتاج  

. دينار  4,500الب توب وخزان للعمال  ، وهاتف .... وغيرها ) بحوالي   

  

  وسائل النقل  ) 6(

المشروع   المسيحتاج  تسويق  المملك  غلب أالى    الجاهزةتجات  نلغايات     سيارات توزيع الى    ةالمحافظات في 

بحوالي    تكلفتها  قدرت والتي    المطاعم و  ة والتجزئ  ةالجملة  محالت التجاري لل  ةتوزيع مادة الطحينيعلى    تعمل

  :   ادناهدينار كما موضح في الجدول   12,000

  البيان  العدد   دينار /اإلجمالية التكلفة 
  بنجوتوزيع نوع  سيارة  1  12,000
  المجموع   12,000

  

  

    ةالعام  ةمعدات السالم    )  7(

ومالبس   ة من طفايات حريق وصندوق االسعافات االولي ة العام ة قدرت احتياجات المشروع من معدات سالم

. دينار   400 بحوالي  مهنيه للعمال    

 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة )     8(

دينار توزعت    51,700بحوالي    ةقيد الدراستكاليف الموجودات الثابتة للمشروع    ت بناء على ما تقدم قدر

  - :يلي كما

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  1,500  أعمال بناء 
  %10  33,300  والعدد واالدوات  معدات الاآلالت و
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  %15  4,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15 12,000  وسائط نقل 

  %15  400  العامة  السالمةوسائل 
    51,700  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 9(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىدائمة للشباب  فرص عمل   9 يوفر المشروع س

  العدد   الوظيفة 
  1  مدير المشروع واالنتاج 

  1  مبيعات ال و  المحاسبة مسؤول 
  1  انتاج فني 

  5  عمال انتاج  
  1  مبيعات سائق ومندوب 

  9  المجموع 
    
  

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 10(

حضارها من  إالتي يتم و مادة السمسم الخام  ساسي من أبشكل   نتاجإلاومستلزمات   ةتتكون المواد االولي

والتغليف .   ةمواد التعبئ  الى ة ضافإل ، باالسوق المحلي الموردين في  خالل  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 11(

الى المراسالت   ةضافإل مره ، با ألولوما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص    مصاريف تتألق 

  دينار .  500والمواصالت لغايات التسجيل وترخيص المشروع وغيرها ..... والتي تقدر بحوالي 
  

  : رأس المال العامل ) 12(

يجب اعداد دراسة جدوى اقتصاديه تفصيليه لها  وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين    ةمقترح الفكرة كون 

، سوف يتم افتراض أن راس المال  ى الواقع إلللمشروع اقرب  ة ولغايات الوصول الى التكاليف االجمالي

تكاليف    يجمالإ% من 40حوالي ما نسبته   يعادل  ه واحتياجاتالمشروع  العامل التشغيلي وفقا لطبيعة 

  20,680أي ما يعادل  ة هواستناد الى مشاريع مشاب  ةمعد الدراس المستشار حسب خبرة  ةالثابت  ت الموجودا

  . دينار  
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  لفكرة المشروع المقترحة  ة سادسا : االثار البيئي

المشروع صناعي يعمل على انتاج  ان حيث  تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع  أي  ال يوجد 

. ة ات المخصصفي الحاوي مخلفاتهحيث يتم التخلص من  الطحينة   
 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين 
  

  التكلفة/دينار   البند
  1,500  أعمال بناء 
  33,300   معدات الاآلالت و

  4,500  المكتبية والعدد واالدوات  أثاث وتجهيزات 
  12,000  وسائط نقل 

  400  ة عام ة وسائل سالم
  51,700  إجمالي الموجودات الثابتة 

  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  20,680  رأس المال التشغيلي 

  72,880  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  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

 


