
 
 

 
 
 
 

  

  

  

  مقـترحة المشروع الفكرة 

 الجلد الطبيعي صناعة 

  " إرادة مراكز تعزيز اإلنتاجية   "

  الطفيلة   

  اعداد المستشار : محمد العمريين 

2022 

  

  

  

  



 

Page 2 of 10 
 

 

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

  .التي يعاني منها الشباب األردني

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

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

  .عبهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشرو

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

  .الصغيرة والمتوسطة

الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في   ، وقد تمبرنامج 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     
لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع، علماً بأن التوقعـات المتعلقـة بـاإليرادات وتقـدير 

المسـتثمرين المهتمـين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها مـن هـذه الدراسـة لحـين تقـدم  
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   لمراكز إرادة إلعداد دراسـة جـدوى اقتصـادية للمشـروع،

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ 

ستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  باتجاهاتها.  مما يستدعي من الم
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

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

  

  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 :

  المشروعمنتجات   ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  اإلدارة والعمال. 8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

 ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 الطبيعي صناعة الجلد  فكرة المشروع المقترحة 

 جلد طبيعي  منتجات المشروع 

 صناعي   تصنيف المشروع 

 10 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 48,500 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 14,500 رأس المال العامل 

 64,000 لحجم االستثمار المجموع الكلي 
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 أوالً : مقدمة

 
  المستهلك عليها  يركز  التي  الصناعات  اهم  من  الجلدية  الصناعات  عالية    تعتبر  جودة  ذو  تكون  لكونها 

هذه المنتجات ويوجد صناعات خفيفة على مستوى  ومنظر جميل، ولكون األردن من الدول المستوردة ل

مواد متوفرة ولكنها ال تستغل من أصحاب المصانع بسبب  األردن لعدم توفر المواد األولية والتي تعتبر  

توعية اتالف   األولى وثانيا عدم  بالدرجة  الحيوانات  قبل مربي  األولية من  الحيوانات    المواد  من  مربي 

المواد وال  الحيوانات واالستفادة من هذه  جودة  تي تدخل في صناعات جلدية عديدة على اختالف أنواع 

ربحا   اكثر المشاريع   وهي من لمنتجات الجلدية  مواد الخام ليهتم بصناعة ، وهذا المشروع  الجلد لكال منها

على   االطالع  تم  أخرى  دول  مع  مقارنة  المنطقة  وهولندا  في  مصر  مثل  اقتصادية  جدوى  دراسات 

المواد األولية وزيادة الطلب عليها وتوفر المصانع التي تعمل  تتميز بتنوعها وكثرة    ألنها وذلك    وتركيا،

 . تدوير الجلود للتصنيععلى  

 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

  اته ، واستخدامالصناعات الجلدية على  الطلب القائم والمستمر تلبية 

  ألصحاب المشروع  جيد  تحقيق دخل .  

 توفير فرص عمل محلية جديدة . 

  توفير منتج مطابق للمواصفات والمقاييس . 

 توفير خبرات فنية . 

 بدال من حرقها واتالفها.   استغالل المادة األولية 

  

  

  

  ثالثا: منتجات المشروع

  واالحزمة والمالبس واالحذية والحقائب  يصنع منه المالبس بشكل عام    خام الجلد  منتج المشروع عبارة عن  

  ، وصناعات أخرى. الشتوية
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 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

 

  ال يوجد اي عوائق قانونية تمنع إقامة المشروع المقترح.  -
  
  

  خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 

 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(
  

   جمع يتم    الجلد يتم  حيث  اللحوم  بيع  وأماكن  والمسالخ  المواشي  أصحاب  او  من  رمزي  بشيء  شراءه 

، حيث يتم  للجلد جمعه للتخلص منه ومن ثم يتم غسله من خالل احواض خاصة يتم اعدادها خصيصا  

وبعدها يتم فتح بنية الكوالجين في الجلد وتقطيعه ومعالجته    والشعر والدم والملح تنظيفها من االوساخ  

   .تنقسم الى حبيبات وشقوق كيميائية أساسية  بمواد 

   تبدأ عملية التجيير    التخزين مكان التخزين، وبعد  لعدة عوامل منها الوزن والجودة ووبعدها يتم فرزها

العملية إزالة الكثير من المواد العضوية التي قد تظل جزءاً من الجلد، وتشمل بشكل    هذهفي    يتم   والتي 

أثناء   للذوبان  القابل  والبروتين  فيها  المرغوب  غير  االضافية  والدهون  الشعر  وجذور  البشرة  أساسي 

كبيرة   وصناديق  أحواض  في  الجلود  تكون  ويزيد    مشابه التجيير  الغسيل،  في  المستخدمة  للصناديق 

تبلغ  ال حموضة  درجة  الى  الجلود  قلوية  من  يتم    12تجيير  الجلود  لبعض  الشعر  ابقاء  يفضل  كان  اذا 

جانب   ترك  مع  التحديد  وجه  على  الجانب  هذا  من  الشعر  وازالة  تنظيف  على  يساعد  بمركب  التعامل 

 . الشعر سليم 

  يتم ا  وبعدها  من  المزيد  إلزالة  الجلد  إلى  للبروتين  المحللة  البروتينات  في  إدخال  وللمساعدة  لبروتينات 

الجل وبعد د تليين  التشطيب  تيتم    ها،  مرحلة  ودباغته واخر  ونقعه وغسله  وتمليحه  وتجميده  الجلد  جفيف 

ألصحاب المصانع التي تعمل على  ، ليتم تجهيزه لبيعه  األخيرة في مراحل صناعة الجلود   اللمسةوهي  

 يدخل الجلد في صناعتها. انتاج المالبس واالحذية والحقائب والصناعات التي  
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  :المساحة والموقع ) 2(
 

   مصـنععلـى  المدينة الصـناعية    ، وبالتحديد في منطقة  القصبةلواء    –يقع المشروع في محافظة الطفيلة 

  متر مربع أخرى  للتخزين. 500مساحة و مربع متر 500بحوالي مساحته قدر ي

  

  :البناء وتعديالت البناء ) 3(

والجدول التالي يبـين   ويحتاج لبعض االعمال اإلنشائية ليتناسب ومتطلبات المشروعموقع المشروع مناسب  

  .دينار 9,500االحتياجات اإلنشائية للمشروع والبالغ كلفتها حوالي 

  ) 1جدول (

  البيان  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  غرف لإلدارة والطلبات  100  2م 30  3,000
  مع مساهمة محطة توليد فاز 3تمديدات كهربائية   3,000  --  3,000
  تمديدات مياه ومرافق صحية  3,500  --  3,500
  المجموع   9,500

  

  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هـو دينار توزعت كما    16,000قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  متكامل خط انتاج   10,000  1  10,000
 بركة مياه    3,000  1  3,000
  عدد وأدوات مختلفة   -  -  3,000

  المجموع   16,000
  
   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(
  

المشروع بتجهيز غرفة العمال وتأثيثها باإلضافة لمكتب ومقاعد وخزائن في غرفـة اإلدارة،   اصحاب سيقوم  

 دينار. 3,000حيث تقدر تكلفة األثاث والتجهيزات بحوالي 
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 :وسائل النقل ) 6(
  

المشروع الى    20,000للمشروع بتكلفة تقديرية حوالي  نقل المواد األولية  جل  من أ  تين شراء سيار  يحتاج 

  دينار. 
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   48,500بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  9,500  أعمال بناء 
  %10  16,000  معدات الاآلالت و

  %15  3,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  20,000  وسائط نقل 

    48,500  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

النحو   موزعة من حيث الوظيفة والعدد على في السنة التشغيلية االولى فرص عمل  10 يوفر المشروع س

  - التالي :

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  المشروع مدير 
  4  عمال انتاج  

  2  تحميل وتنزيل 
  2  سائق  
  1  تسويق 

  10  المجموع 
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  المواد األولية ومستلزمات الخدمة   ) 9(

بحواليقيمة  تقدر    للتشغيل  االولى  للسنة  للمشروع  الالزمة  االولية  األول    5,000  المواد  لشهر  دينار 

المنطقة والخام  متوفر في   ( الخام  األولية  للمواد  ( وهي مواد تضاف  األولية  المواد  وشبه    لكون جزء 

  . مجانا

  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

بمبلغ   التأسيس  مصاريف  المعدات   1,000تقدر  ونقل  والتنقل  والمعامالت  التسجيل  رسوم  وتشمل  دينار 

  والتجهيزات للمشروع. 

  

  : رأس المال العامل ) 11(
 

شهر    التشغيلية  المصاريفتم احتساب راس المال العامل على اعتبار ان مدة دورة راس المال العامل لكافة  

 . د واح

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

خيص  اترال حصل على الموافقات الالزمة وي و،  خام الجلد القابل للتصنيع  المشروع صناعي يقوم على انتاج

البلدية   العامة،    للمشروع من  السالمة  مع شروط  بذلك  ناتجة عن عملية  ومتوافقا  تذكر  اي عوادم  يوجد  ال 

يتم   وخارج    التجمعات السكانيةالمشاريع في أماكن مخصصة بعيدة عن  انشاء مثل هذه  التصنيع علما بانه 

  . الجلد واتالفه بشكل عام في مناطقنا، حيث يتم حرق للبيئة ة صديقمن المشاريع ال، وهو تنظيم البلدية

  

 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

المال التشغيلي  حيث قدرت تكاليف رأس ، يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح
% من اجمالي الموجودات الثابتة وهي نسبة تقديرية من اجل اعداد فكرة المشروع وسيتم احتسابها فعليا  30

  :   بعد عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المقترح
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  ) 4رقم (جدول  

  التكلفة/دينار   البند
  9,500  أعمال بناء 
  16,000  معدات الاآلالت و

  3,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  20,000  وسائط نقل 

  48,500  إجمالي الموجودات الثابتة 
  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  14,500  رأس المال التشغيلي 
  64,000  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

 


