
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 فكرة مشروع مقـترحة 

  

 الج يانتاج الس

 (مركز وادي السير)

 "إرادةمراكز تعزيز اإلنتاجية   "

  

2022 

 

 



 

Page 2 of 8 
 

 

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

إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل المطالة التي تعزيز اإلنتاجية )إرادة( مهدف تشجيع  

 .يعاني منها الشماب األردني

تقـديم قفكـار مشـاريع مهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليقعد  هذه الدراسـة األوليـة متكليـف مـن    

التمويليـة لفكـرة المشـروع للفئا  المستهدفة في المجتمعا  المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة و  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 

 .مهدف 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 الميانا  والمعلوما  الواردة في مرنام  إرادةقام مإعداد هذه الدراسة مستشارو      

 الدراسة واقعية ما قمكن. 

وسعياً ألن تكون الميانا  الواردة في الدراسة واقعية ما قمكنف فقد قام الفريق االستشاري مزيارا  ميدانية     

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

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

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

المتوقع ترتمط معدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارا  وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 

لمسـتهدفة وييرهـا ماإلضـافة لعــدة عوامـل قو تـروف يصـعب التنمــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــا  ا

ماتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين معد االقتناع مفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

 مطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترف. 

ل مالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة( لتقديم قية مساعدة لمزيد من المعلوما  يمكن  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   
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 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 

 انتاج السيالج  فكرة المررو  المقترحة 

 سيالج  منتجات المررو  

 زراعي  تانيف المررو  

 5 عدد األيدي العاملة 

 حجم االستثمار الكلي لككرة المررو 

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 122000 الموجودات الثابتة 

 500 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 12000 رأس المال العامل 

 134500 المجمو  الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

ا- الدولة    المونيكام تعتمر زراعة  االمقار وقيضا كون  احتياجا  مرمين  لتغطية  المهمة  الزراعا   العلفية من 

العلفية كثيرة اإلنتاج ويدخل في تصنيع مادة السالج  المونيكام  تنفق ممالغ كميرة الستيراد االعالف كما ان  

 ة. وهي تتحمل األجواء الصحراوية وقيضا الملوحة العالي  المطلومة مشكل كمير لمرمي االمقار 
 

 ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المررو  
 

 ارتفاع الطلب على االعالف 

 

 ثالثا: منتجات المررو 

 المونيكام كعلف اخضر -

 

 رابعا: النواحي القانونية لككرة المررو  المقترحة 

 يقع المشروع تح  تصنيف القطاع الزراعي اإلنتاج النماتي وال يحتاج الى تراخيص 
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 الدراسة الكنية لككرة المررو  المقترحة خامسا: 

 او الخدمة  مراحل التانيع (1)

 

 شراء او استئجار األرض. تجهيز األرض وتجهيز شمكة الري من ثم الزراعة واإلنتاج -

 

 

 

 :المساحة والموقع (2)

 

لذل  فهي تصلح في   المروية  الزراعا   دونم وهي من  تقل عن مئة  المشروع ال  تكون مساحة  ان  يفضل 

 المفر  واالزر  والغور و القويرة والديسة 

 

 

 :البناء وتعديالت البناء (3)

متر وقيضا يرف سكن عمال   100يحتاج المشروع الى هنجر لتخزين األسمدة و قيضا المعدا   مساحة 

 متر  100يرفتين و حمام و مطمخ مساحة

 :اآلالت والمعدات 

هـو دينـار توزعـ  كمـا  75000قدر  تكلفة التجهيزا  والمعدا  األساسية مع التركيب والتشغيل محوالي  

 -ممين مالجدول قدناه:

 ( 1جدول رقم )

 األجهزة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

 تراكتور وقصاصة ومكمس  30000 1 30000

  شمكة ري مئة دونم 250 100 25000

 كلف زراعة  200 100 20000

 75000المجمو  
 -----------------طن550–الطاقة اإلنتاجية التقديرية * 
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات (4)
 

 -ال يوجد -

 

 

 :وسائل النقل (5)
 

 طن.  4و ال مي حمولة امكم كمير ---

 

 

 التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة  (6)

محوالي   المقترف  للمشروع  الثامتة  الموجودا   تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزع   122000مناء  دينار 

 -:كمايلي 

 ( 2رقم )جدول  

 نسبة االستهالك  التكلكة/دينار  البند

 %5 12000 قعمال مناء 

 %10 75000 معدا  الاآلال  و

 %15 20000 كلف الزراعة 

 %15 15000 وسائط نقل 

  122000 المجمو  

 

 : لعمالاايدارة و (7)

 -النحو التالي : موزعة من حيا الوتيفة والعدد على فرص عمل  --5--- يوفر المشروع س

 ( 3جدول رقم )

 العدد  الوظيكة 

 1 مدير

 1 سائق 

 3 عامل 

 5 المجمو  
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 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية (8)

 الماء والكهرماء واالسمدة 

 التأسيس وما قبل الترغيل مااريف 
 

 اختيار األرض اختمارا  فحص الترمة اختيار وشراء المذور -

 

 : رأس المال العامل (9)
 

 ايجار المزرعة واالسمدة والمميدا  والماء والكهرماء والوقود -

 سادسا: اآلثار البيئية لككرة المررو  المقترحة 

   وتتحمل الملوحة العالية.المونيكام من الزراعا  الجيدة كونها صالحة 

 

 سابعا: التكاليف ايجمالية لككرة المررو  المقترحة.

 يمين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترف: 
 

 ( 4رقم )جدول  

 التكلكة/دينار  البند

 12000 قعمال مناء 

 75000 معدا  الاآلال  و

 20000 كلف الزراعة 

 15000 وسائط نقل 

 122000 إجمالي الموجودات الثابتة 

 500 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 12000 رأس المال الترغيلي 

 134500 التكاليف ايجمالية للمررو 

 

 :وسائل التمويل ثامنا: 
 

مشروع   لفكرة  مقترف  هي  المحا  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تمين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

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

 . النهائية

 


