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على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج  والتـعاون اـلدولي  حرصـــــاً من وزارة التخطيط     
الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تـشجيع إقامة المشاريع  

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف      
دون تحليل  المـشروع    للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة

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
المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع    واحتـياجات وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

قام بإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو برنامج إرادة، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في     
  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
ــعب التنبؤ   ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ المشـ

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

ــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة       ــ لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  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 :

  المشروعثالثا:   منتجات 

  رابعا:  النواحي القانونية لفكرة المشروع

  خامسا:  الدراسة الفنية لفكرة المشروع 

  . مراحل التصنيع1

  . المساحة والموقع2

  . البناء وتعديالت البناء 3

  .  اآلالت والمعدات4

  . األثاث والتجهيزات5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  اإلدارة والعمال. 8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 فكرة المشروع المقترحة 
 زراعة القمح 

   قمح بلدي منتجات المشروع 

 زراعي / انتاج نباتي   تصنيف المشروع 

 3 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 88,000 الموجودات الثابتة 

 2,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 18,300 رأس المال العامل 

 108,300 الكلي لحجم االستثمار المجموع 
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 أوالً : مقدمة

عبارة عن  ا الري    500زراعة  لمشروع  باستخدام  وذلك  غذائيا  الجيدة  األنواع  ذات  البدي  القمح  من  دونم 

  المحوري 

 المشروع  متطلبات
  المكائن الخاصة بذلكتوفر . 

  ماء. توفر مصدر 

  .توفر راس المال العامل 

  توفر األرض الصالحة للزراعة 

  
  

 ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  تحقيق امن غذائي 

  سد العجز الحاصل في الميزان التجاري   . 

 

 األهداف العامة الرئيسية هي:  

  زراعة ومنتج وطني  إيجاد 

   تخفيض حجم المستوردات 

 االهداف الخاصة :  ●

 تحقيق عائد ربحي خاص ألصاحب المشروع.  ▪ 

المعيشي   ▪  المستوى  وتحسين  البطالة  من  والحد  المنطقة  ألبناء  عمل  فرص  توفير  في  المساهمة 

 واالجتماعي. 
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  ثالثا: منتجات المشروع

دونم  500زراعي /نتاج نباتي حيث ســيتم زراعة  حســب القطاع الذي ينتمي له بمشــروع    المشــروع  يصــنف

  من القمح البلدي ذات األصناف الجيدة باستخدام الري المحوري.

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

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

المشروع بالحصول على كافة الرخص والموافقات الالزمة    القائمين قوم  يومطابقتها لمتطلبات الترخيص، وس 

 . لتأسيس المشروع
  

  خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

  :المساحة والموقع ) 1(
 

  القمح . دونم وتكون صالحة لزراعة  500يحتاج المشروع الى ارض تزيد مساحتها عن  

 

 :المعدات  ) 2(

  دينار وكما هو مبين في الجدول التالي :   88,000بما قيمته للمشروع  المطلوبة المعدات تتمثل 

  

مساحةال اعمال االنشاء   الكلفة االجمالية/ دينار اردني  

شامل خطوط النقل للماء والكهرباء  دونم  500محور ري   1 88,000 

 88,000 المجموع 

  

 

 اإلجمالية للموجودات الثابتة التكاليف  ) 3(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   88,000بناء على ما تقدم 

  - يلي:
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  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  88,000  المعدات
    88,000  المجموع 

  

  

  

  : العمالاإلدارة و ) 4(

  - حيث الوظيفة والعدد على النحو التالي :فرص عمل موزعة من  3  سيوفر المشروع 

  العدد   الوظيفة 
  3    فموظ

  3  المجموع 

 

 المواد األولية ومستلزمات الخدمة   ) 5(

بالبذور والماء واالسمدة الالزمة المدة المقررة  تتألف المواد ومستلزمات الخدمة الخاصة بالمشروع من  

  % من اإليرادات  15للري والتي التزيد قيمتها عن 

  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 6(
  

تالف مصاريف التأسيس وما قبل  تو دينار،    2,000تقدر مصاريف التأسيس للمشروع قيد الدراسة بحوالي  

  رسوم التسجيل والتنقالت ونقل المعدات.التشغيل من 
  

  : رأس المال العامل ) 7(
 

يعبر راس المال لعامل االولي عن مقدار حاجة المشروع الى السيولة الالزمة لتغطية التكاليف المترتبة على  

العامل   المال  راس  يبلغ  ان  المتوقع  ومن  اإليرادات  بضخ  المشروع  بدء  لحين  وذلك  المشروع  تشغيل 

  . دينار ويتكون من مستلزمات الخدمة والمصاريف التشغيلية واالدارية واجور العمال 18,300
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 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  . المشروععلى البيئة من قبل نشاطات  يذكر  ال يوجد تأثير 

  

  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين الجدول التالي 
  

  التكلفة/دينار   البند
  88,000  المعدات

  88,000  إجمالي الموجودات الثابتة 
  2,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  18,300  رأس المال التشغيلي 
  108,300  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

الوثيقة قيد البحث هي مقترح لفكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه وإيراداته  كون  

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

 


