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

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
دون تحليل  يل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المـشروع  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن تحل

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

  .الصغيرة والمتوسطة

أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في   حرصــوا، وقد برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراســة مســتشــارو      
  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،  

المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم  
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
باإلضـــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـــعب التنبؤ    ،لمســـتهدفة وغيرهاالمشـــروع والقدرة الشـــرائية للفئات ا

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

ــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة  لمزيد من المعلومات يمكنك االتص     ــ ال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

  

  بأقرب مركز لديك) (بادر باالتصال  
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 شاحنة العاب فيديو متنقلة  فكرة المشروع المقترحة 

 توفير مساحة للعب العاب الفيديو بمناطق مختلفة  المشروع  خدمات

 خدمي   تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 38,260 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 1,000 رأس المال العامل 

 39,460 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

إلبنه الصغير بمناسبة الذكرى الرابعة لميالده،  وبعدما انتهى الحفل الذي أقامه سكوت نوفيس    2006في عام  

فلم تكن األلعاب الترفيهية بالتي تجذب  جرها،  الترفيه في القاعة التي إستأ  شعر األب بعدم الرضا عن مستوى 

الصغار وتمتعهم. كان سكوت من العاملين في مجال برمجة وتصميم ألعاب الفيديو وكان ممن عملوا لدى  

  أللعاب الفيديو. شركة ديزني  

قام سكوت بعد تفكير طويل بإعادة تزيين وتجهيز شاحنة من الداخل وجعلها صالة متنقلة تحمل شاشات تلفزيون  

عمالقو وحديثة وتحوي أفضل األجهزة الصوتية، كما أنها تحتوي على أجهزة ألعاب فيديو عديدة، ليعلن عن  

 . GameTruckباً في وقت واحد، وأسس شركته  الع 16أول شاحنة ألعاب فيديو متنقلة تستسقبل حتى 

والية أمريكية، إذ   30شاحنة تغطي حوالي    100بلغ عدد الشاحنات التابعة لشركة سكوت  2019في عام 
ء ليتمتعوا بخدماتها. وأثبتت فعاليتها مع األمهات  أن كل ما تحتاجه الشاحنة هو مكان لوقوفها وعمال

  الراغبات في إقامة حفالت ألوالدهن. 
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  مبررات فكرة المشروع

  . خدمة األلعاب االلكترونية لشتى االعمارالحاجة الى مكان آمن وذا جو تنافسي يوفر . 1

 . المتغيرة والمتزايدة للزبائن لكل فكرة مشروع جديدة وريادية الحاجات . 2

 

  المشروع أهداف فكرة

 . ة ترفيهية ألعمار مختلفة بأماكن عديد توفير خدمات .  1

 توفير مكان غير تقليدي إلقامة الحفالت وحفالت عيد الميالد.   .2

  

  المشروع خدماتثالثا: 

  : حسب اآلتي   مختلفة خدمات ترفيهية سيقوم المشروع بتوفير 

  . لأللعاب اإللكترونية لشتى الفئات  مكان مناسب توفير .  1

  . توفير مكان متنقل إلقامة الحفالت المختلفة .  2

  
  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

الصناعة   وزارة  في  التسجيل  سوى  معينة  جهات  من  خاصة  موافقات  الى  يحتاج  ال  والتجارة  المشروع 

والحصول على ترخيص من بلدية اربد الكبرى، وبالتالي فالمشروع ال يواجه أية عوائق قانونية من حيث  

  الترخيص والتسجيل خصوصاً من حيث النواحي التنظيمية ومطابقتها لمتطلبات الترخيص. 
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

  الخدمةمراحل  ) 1(

 .للعمالء سيتم تقديمهاالخدمة التي  تحديد  . 1

 .أسعار الخدمة تحديد  . 2

 . ترتيب مواعيد الحجوزات على األجهزة أو حجز لكامل الحافلة . 3

 :المساحة والموقع ) 2(

  . حافلة متنقلة لتقديم خدمات المشروعال يحتاج المشروع لموقع فعلي، إذ سيتم تقديم الخدمات من خالل 

 

 أجهزة ومعدات: ) 3(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 2,260بحوالي  األجهزة والمعدات قدرت تكلفة 

  ) 2جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   األجهزة 
 1,260  2 630  طن  2 سونا مكيف

 1,000  - 1,000  إضاءة داخلية 
  2,260      المجموع 

 

  :أجهزة الحاسوب ) 4(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  6,000بحوالي  أجهزة الحاسوب قدرت تكلفة 

  ) 2جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   األجهزة 
 2,500  5 500  انش  50 سامسونج  تلفزيون 

  550  2  275  انش  43  ال جي تلفزيون 
Playstation 4 450  5  2,250  

Xbox series S 512 GB  350  2  700  
  6,000      المجموع 
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  :وسائل النقل ) 5(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  30,000بحوالي  وسائل النقلقدرت تكلفة 

  ) 3جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   الـبـنـد
2019 proline v-nose enclosed 

trailer (Electric Vehicle) 
30,000 * 1  30,000 

  30,000      المجموع 
 *سعر المركبة من دون جمرك. 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   38,260بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 3رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  2,260  أجهزة ومعدات 
  %33  6,000  أجهزة الحاسوب 

  %15  30,000  وسائل نقل 
    38,260  المجموع 

 

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  -النحو التالي :  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل   تيفرص  يوفر المشروع س

  ) 4جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  1  موظف 

  2  المجموع 
    

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

المواصالت والمعامالت الورقية  دينار، وهي تشمل    200بحوالي  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    قدرت 

  الالزمة من اجل الحصول على التراخيص الالزمة. 
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 : رأس المال العامل ) 9(

  ) 5جدول رقم (

  التكلفة/ دينار   الدورة/ شهر   التكلفة السنوية/ دينار   البيان
 300  1 3,600  ) 1(مصاريف تشغيلية 

  700  1  8,400  ) 2(الرواتب 
  1,000      المجموع 

 . ومصاريف اخرى تشمل مصاريف صيانة المركبة وغيار الزيت )1(

  غير شاملة الضمان االجتماعي.  )2(
 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

من    العادية   حيث أن المخرجات تتمثل بالنفايات   ،ال يوجد تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع

  التي يتم التخلص منها بطرحها بالحاويات المخصصة لها.  وراقاأل و  الكرتون والبالستيك

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 6رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  2,260  أجهزة ومعدات 
  6,000  أجهزة حاسوب 

  30,000  وسائل النقل 
  38,260  إجمالي الموجودات الثابتة 

  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  1,000  رأس المال التشغيلي 

  39,460  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


