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

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
يل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحل  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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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  الخدمةمراحل . 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة6

  . اإلدارة والعمال7

  . رأس المال العامل8

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 إنشاء مجمع تجاري للتسوق  فكرة المشروع المقترحة 

 ة وألبان ولحوم ودواجن ومجمدات بيع مواد تمويني  منتجات المشروع 

 تجاري  تصنيف المشروع 

 18 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  بالدينار األردني التكلفة   البيان

 190,000 الموجودات الثابتة 

 120,000 رأس المال العامل 

 310,000المجموع الكلي لحجم االستثمار 

  

  

  

  

  

  

  

 أوالً : مقدمة
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أكثر من مئتي ألف نسمة، أغلبهم من المواطنين، كما يقصدها أعداد محافظة عجلون    يبلغ عدد السكان في  -

داخل   الزوار من  النفس وكبيرة من  السياحة والترويح عن  بجمال مناخها، وكثرة  األردن وخارجه، بهدف 

قاعدة استهالكية كبيرة يمكن  األمر الذي يشكل    ،إضافة إلى العديد من األماكن األثريةالمناظر الطبيعية فيها،  

  االستفادة منها في إقامة العديد من المشاريع التجارية والخدمية لسكان المحافظة وزوارها. 

موقع    -   في  والشراب  الطعام  من  األسرة  احتياجات  يوفر  تجاري  سوق  وجود  إلى  حاليا  المحافظة  تفتقر 

، ما يسبب لهم  واحد، حيث يضطر السكان (والزوار بطبيعة الحال) إلى قضاء حوائجهم من أماكن متفرقة

  تحمل المزيد من التكلفة للتنقل، ومزيدا من الجهد والوقت.

سوق تجاري يوفر االحتياجات اليومية لألسرة تحت سقف واحد، وبحيث  في إنشاء  تتلخص فكرة المشروع  

الدواجن   لبيع  وقسم  الطازجة،  اللحوم  لبيع  ومنفذ  التموينية،  المواد  مختلف  لبيع  بقالة  السوق  في  يتوافر 

إضافة  اختالف أنواعها،    وتقطيعها وتجهيزها لمختلف األطباق والمأكوالت، وقسم آخر لبيع المجمدات على

والخضروات،   والفواكه  ومشتقاتها،  األلبان  بأنواعه،  إلى  والكعك  مطاعم  والخبز  السوق  يضم  أن  ويمكن 

  . شعبية وسياحية، ومشاريع لبيع األحذية والمالبس والمنسوجات بشكل عام، وغيرها من الخدمات 
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

، أهم  والتكامل المواد التموينية واالستهالكية بمستوى عال من النظافة والترتيب  عالي علىوجود طلب يعد   -

المحافظة خاصة خالل   إلى جانب وجود كثافة سكانية عالية في عدد من مواقع  المشروع،  إنشاء  مبررات 

  عن السبعة أشهر. تزيد الموسم السياحي الممتد لفترة 

تنشيط الحركة التجارية في المحافظة، وتحقيق االستغالل األمثل للقوة الشرائية المتمثلة  يهدف المشروع إلى  

عمل   ة فرص 18توفير  كما يهدف المشروع إلى ، في وجود عدد كبير من السياح، إلى جانب سكان المحافظة

 . للمستثمر  المال إضافة إلى الهدف األساسي وهو تحقيق عائد جيد على رأس في المنطقة، 
  

  المشروع خدماتثالثا: 

المشروع يعمل في مجال بيع المواد الغذائية والتموينية ولحوم ومجمدات وألبان وخضار وفواكه وغيرها في  

  . موقع واحد 
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 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

التي  يالمشروع   التعليمات  من  لمجموعة  ترخيصه  الجهات  خضع  وتتوزع  المقدمة،  الخدمة  بنوع  تختص 

وزارة الصحة،    المانحة لمزاولة هذه على عدة جهات أبرزها (إلى جانب البلدية التي يقع ضنها المشروع):

  ، وزارة الصناعة والتجارة، واألمن العام. المؤسسة العامة للغذاء والدواء
  
  

 الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة خامسا: 

 الخدمة ) 1(

المشروع   المنتوجات  يقوم  لعرض  مخصصة  مساحة  ضمن  والتموينية  الغذائية  المواد  بمختلف  بالمتاجرة 

 . والخدمات، واستقبال الزبائن، ويتم شراء بضاعة المتاجرة من الموزعين المعتمدين 

  

  

 :المساحة والموقع ) 2(

أن   مبنى مستأجر، ويفضل  إقامته ضمن  تقلالمشروع يمكن  أن  متر مربع  500المساحة    ال  كما يفضل   ،

  تكون ضمن طابق أرضي 
  

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

ويتوقع كثيرة على البناء، وذلك لتنوع األنشطة التجارية والخدمية فيه، يتطلب مبنى إدارة المشروع تعديالت  

  .دينار 50,000أن تصل قيمة التعديالت إلى حوالي 

  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(
  

المشروع ألثاث وتجهيزات مكتبية وهي تتضمن األرفف  ،  دينار  50,000  بحوالي كلفتها  قدرت  ،  سيحتاج 

  . واللوحات اإلرشادية واآلرمات، إضافة إلى بعض األثاث المكتبيوالديكورات  

 :األجهزة واآلالت ) 5(
  



 

Page 7 of 8 
 

، وتشمل أجهزة التكييف والثالجات،  دينار  90,000  بحواليكلفتها  قدرت  ألجهزة وآالت  سيحتاج المشروع  

  ومطاحن البن، وآالت تقطيع اللحوم، وتجهيزات المخبز من اآلالت 

  

 للموجودات الثابتة التكاليف اإلجمالية  ) 6(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   35,000بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %4  50,000  تعديالت بناء 
  %15  50,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %10  90,000  األجهزة واآلالت 

    190,000  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  -النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على فرص عمل دائمة 23 يوفر المشروعس

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع  

  3  كاشير 
  2  عامل بقالة  

  1  مسؤول مستودع 
  4  بائع  

  2  موظف أمن 
  2  عامل نظافة 

  1  خباز 
  2  مخبز عامل 

  5  المجموع 
    
  
  

  

  



 

Page 8 of 8 
 

  : رأس المال العامل ) 8(
 

بحوالي   للمشروع  العامل  المال  رأس  كاف   120,000يقدر  وهو  المتاجرة    دينار،  بضاعة  لشراء  مبدأيا 

األولية، في  و   والمواد  واألجور  الرواتب  لتكلفة  إضافة  للمشروع،  المباشرة  التشغيلية  المصاريف  تغطية 

  المشروع. 

 البيئية لفكرة المشروع المقترحة سادسا: اآلثار 

ال يوجــد آثــار بيئيــة ســلبية مباشــرة للمشــروع، حيــث يــتم الــتخلص مــن النفايــات أوالً بــأول فــي الحاويــات 

  المخصصة لها.

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  50,000  تعديالت البناء 
  50,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  90,000  األجهزة واآلالت 

  190,000  إجمالي الموجودات الثابتة 
  120,000  رأس المال التشغيلي 

  310,000  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


