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على دعم وتنميـة المجتمعـاا المحليـةق فقـد  طلـا برنـام  والتعاون الدولي حرصاً من وزارة التخطيط      

اإلنتاجية )إرادة( بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز  

 .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم  فكـار مشـاريع  عدا هذه الدراسة األولية بتكليـف مـن وزارة التخطـيط والتعـاون الـدولي بهـدف      

ة تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئاا المستهدفة في المجتمعاا المحلي  مقترحة

إن هذه مما يعني  لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروعل ةدون تحليل النواحي المالية والسوقية الالزم

الدراسة هي دراسة  ولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجـم االسـتامار الـ زم لتنفيـذ فكـرة المشـروع 

 .بهدف إط ع المستامرين المهتمين على التكاليف االستامارية ال زمة لتنفيذ المشروع 

( فـي مختلـف محافظـاا لقد جاءا هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة    

المجتمعـاا المحليـة مـن المشـاريع   واحتياجـاا و لوية المملكة مـن حيـا اقتـراف  فكـار مشـاريع  تتماشـى  

 .الصغيرة والمتوسطة

 ن تكـون البيانـاا والمعلومـاا علـى  برنام  إرادةق وقـد تـم الحـر       مستشاروقام بإعداد هذه الدراسة     

 الواردة في الدراسة واقعية ما  مكن. 

وسعياً ألن تكون البياناا الواردة في الدراسة واقعية ما  مكنق فقد قام الفريا االستشاري بزياراا ميدانية     

وتقادير علماً بأن التوقعات المتعلقة بااييرادات  لمشاريع ومؤسساا وموردين ذاا ع قة بفكرة المشروعق  

حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم المستثمرين المهتمين بهاذه الككارة ببلا  

وذلـك لكـون اإليـراداا المتوقعـة وحجـم السـو    قلمراكز إرادة يعداد دراسة جادوى اقتااادية للمشاروع

قتراض والمساهمة الذاتية لصاحب المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجاراا وحجم اال

المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــاا المسـتهدفة وبيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل  و ظـروف يصـعب التنبــؤ 

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستامرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

 ية الكاملة للمشروع المقترف. بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصاد 

لمزيد من المعلوماا يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة( لتقديم  ية مساعدة     

 تحتاجونها لتطوير األفكار االستاماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

 مركزاً. 26كافة منابق المملكة وعددها تتواجد مراكز مشروع تعزيز اينتاجية ) إرادة ( في 

 )بادر باالتاال بأقر  مركز لديك( 
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 المحتويات 

 المقدمة أوال :  

 مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

 ثالثا: منتجات المشروع

 رابعا:  النواحي القانونية لككرة المشروع

 خامسا:  الدراسة الكنية لككرة المشروع 

 . مراحل التانيع1

 . المساحة والموقع2

 . البناء وتعديالت البناء 3

 .  اآلالت والمعدات4

 . األثاث والتجهيزات5

 . وسائب النقل6

 . التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة7

 . ايدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

 ااريف التأسيس وما قبل التشغيل. م10

 . رأس المال العامل11

 اآلثار البيئية لككرة المشروع سادسا:

 سابعا: التكاليف ايجمالية للمشروع

 ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 زيادة مدة حكظ االبعمة بالتدخين فكرة المشروع المقترحة 

 المدخنة  واالسماكاللحوم  منتجات المشروع 

 اناعي   تانيف المشروع 

 10 عدد األيدي العاملة 

 حجم االستثمار الكلي لككرة المشروع

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 68,000 الموجودات الثابتة 

 500 مااريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 15000 رأس المال العامل 

 83,500 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

طعمة بطريقة التدخين من الطر  القديمة والتي كانا تستخدم سابقا بشكل كبير قبل  عملية حفظ االتعتبر  

بالتبريدق وقد كانا طريقة الحفظ بالتدخين احدى  والتوجه للحفظ  ا والفريز راالتوصل لصناعة الا جاا  

                 .اهم الطر  لحفظ األطعمة مال اللحوم واالسماك موضوع البحا 
 

 مبررات وأهداف فكرة المشروع ثانيا : 

 امنة ل سته ك البشري.  حفظ اللحوم واالسماك بطريقة -

 .  توفير في استه ك الطاقة الكهربائية  -

 . إضفاء نكهة خاصة للحوم واالسماك المحفوظة بالتدخين  -

 ألبناء المجتمع المحلي.   فر  عمل دائمة  10إيجاد  -

 إيجاد دخل جيد للمستامر صاحب المشروع .   -

 ثالثا: منتجات المشروع

 بحفظ االطعمة ) اللحوم واالسماك ( بطريقة ونكهة خاصة وموفرة للطاقة.      سيقوم المشروع  

 لككرة المشروع المقترحة رابعا: النواحي القانونية 

تذكر لترخي  هذا النوع من المشاريع في حال تلبية كافة االشتراطاا الصحية   ة ال يوجد اي عوائا قانوني

والتنظيمية الموجودة في القانونق باإلضافة الى توفر الخدماا االساسية من مياه والكهرباء وسهولة الوصول  

 الى الموقع. 

 خامسا: الدراسة الكنية لككرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التانيع (1)

 

 بطريقة التدخين  اختصار شديد تتم طريقة حفظ اللحوم واالسماك  ب
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نار    : وال  على  تقلب  ام  جيدا  وتجفيفها  وبسلها  حفظها  المراد  الكمية  منها    مطفأة بتحضير    الدخان يخرج 

التقليب حت  اللحوم    ىويستمر  الدخان  و/تكتسي  كايفة من  بطبقة  المراد حفظها  تاو األسماك  الطبقة  منع  هذا 

ت والتي  بداخلها  الضارة  واالحياء  البكتيريا  نمو  تمنع  وبذلك  حفظها  المراد  للمادة  االكسجين  سبب  تدخول 

وبعدها تحفظ األطعمة المدخنة في مكان جاف لحين الحاجة الستخدمهاق وحدياا   ابفسادها لو تركا على حاله 

ام تحفظ في  كياس ب ستيكية مفربة  قليب  كالتعليا بدل التوبطر  حدياة  دخان  خين بطبقة رقية من الد يتم الت

    .من الهواء

 :المساحة والموقع

الى مساحة كبيرة للخطوط اإلنتاج  وال تشترط مواقع محددةق المهم   حفظ اللحوم واالسماك ال تحتاج صناعة 

وقريبا ما امكن   قريبا من مواقع االسته ك لتقليل كلف النقل و مطابا لكافة الشروط الصحية   ان يكون الموقع

 .  من مصادر المادة األولية

 

 :البناء وتعديالت البناء (2)

البناء   التعدي ا في  الموقع الى بعض  التدخين والحفظ وقد يحتاج  يضا  قد يحتاج  لبناء برف  والتقطيعاا 

ويحدد  لتبليط االرضياا والجدران لمنطقة اإلنتاج بالسيراميك وحسب اشتراطاا جهاا االشراف الصحي  

   5000ي  ذلك الموقع الذي يقع علية االختيار وتكون التعدي ا حسب الحاجة وتقدر بشكل افتراضي بحوال

 دينار.  

 والعدد واألدوات: معدات اآلالت وال( 4)

دينار  30,000تكلفة التجهيزاا والمعداا األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  وبشكل افتراضي قدرا 

 -توزعا كما هو مبين بالجدول  دناه:

 ( 1جدول رقم )

 األجهزة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

ــاج  25000 1 25000 والحفــظ وماكنــة ســحب بــرف التــدخين خــط اإلنت
  الهواء والتغليف

 األجهزة المساعدة وعدد و دواا الصيانة   2000 1 2000

 معداا الس مة العامة ونظام الحريا 3000 1 3000

 المجموع  30000
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات( 5)

وكراسي و جهزة حاسوب وماكنة تصوير ومكيفاا  تقدر كلفة األااا والتجهيزاا المكتبية ) مكاتب    

 دينار.  3,000وخزائن ملفاا و.... ( بحوالي  

 :وسائل النقل (6)

الى   المشروع  المادة  ل   مبردة  سيارةسيحتاج  (  نقل  واالسماك  اللحوم   ( المصنع  األولية  الى  المصادر  من 

 . دينار  30,000ا بحوالي م تكلفتهوتقدر وباقي االحتياجاا سيارة نقل لنقل الفحم واالخشاب  وكذلك 

 

 التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة  (7)

المقترف بحوالي   للمشروع  الاابتة  تكاليف الموجوداا  تقدر  تقدم    دينار توزعا كما   68,000بناء على ما 

 -يلي:

 ( 2جدول رقم )

 نسبة االستهالك  التكلكة/دينار  البند

 %5 5000  عمال بناء 

 %10 30,000 معداا الاآلالا و

 %15 3000 وديكوراا    ااا وتجهيزاا 

 %15 30,000 وسائط نقل 

  68,000 المجموع 

 

 : العمالايدارة و (8)

 -فر  عمل موزعة من حيا الوظيفة والعدد على النحو التالي : 10 سيوفر المشروع 

 ( 3جدول رقم )

 العدد  الوظيكة 

 2 موظفين اإلدارة  

 5 اإلنتاج والصيانة والتحميل  موظفين 

 2 سائا  

 1 حارس 

 10 المجموع 

 

 المواد األولية ومستلزمات الخدمة   (9)

 .اللحوم واالسماك والفحم واالخشاب و.....  ستتكون المواد األولية من 
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 مااريف التأسيس وما قبل التشغيل  (10)

 . دينار 500يف التأسيسية وتقدر بحوالي ر سيحتاج المشروع الى بعض المصا

 

 : رأس المال العامل (11)
 

ولكافة   شهر  مدتها  تشغيلية  دورة  على  ساس  األولى  التشغيلية  للسنة  العامل  المال  راس  احتساب  سيتم 

افتراضي  بشكل  األولى  التشغيلية  للسنة  العامل  المال  راس  ويقدر  التشغيلية    بحوالي   المصاريف 

 . دينار 15,000

 سادسا: اآلثار البيئية لككرة المشروع المقترحة 

وسيتم    عملية حر  االخشاب والفحم إلنتاج الدخان   ة عن للمشروع ناتجااار بيئية سلبية قد يكون هناك 

 . معالجة هذه االاار بتركيب ف تر خاصة 

 سابعا: التكاليف ايجمالية لككرة المشروع المقترحة 

 التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترف يبين الجدول التالي 
 

 ( 4جدول رقم )

 التكلكة/دينار  البند

 5000  عمال بناء 

 30,000 معداا الاآلالا و

 3000 وديكوراا    ااا وتجهيزاا 

 30,000 وسائط نقل 

 68,000 إجمالي الموجودات الثابتة 

 500 مااريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 15,000 المال التشغيلي رأس 

 83,500 التكاليف ايجمالية للمشروع

 

 :وسائل التمويل ثامنا: 

مصاريفه   تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال  مشروع  لفكرة  مقترف  هي  البحا  قيد  الوايقة  كون 

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

 . النهائية


