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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      

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

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    

فنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي ال  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     

علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

ستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم الم

وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة 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 

ثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقـدم باتجاهاتها مما يستدعي من المست

  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     

  كار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .تحتاجونها لتطوير األف

  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

  والعمال. اإلدارة 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

   متنقلةبطاطا   عربة  فكرة المشروع المقترحة 

 تقديم جميع أصناف البطاطا كوجبات خفيفة       منتجات المشروع 

 / مطاعم  خدمي   تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 14,900 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 3,000 المال العامل رأس 

 18,400 المجموع الكلي لحجم االستثمار 

  

  

  

  

  

  



 

Page 5 of 9 
 

  

 أوالً : مقدمة

بتجهيز المشروع  فكرة  متنقلة   تتركز  أنواعها    ةمتخصص  )(Food Truck  عربة  بجميع  البطاطا  بيع    في 

كما يمكن إضافة بيع بعض أنواع  المقلية والمشوية والمهروسة واضافة بعض أنواع الصوص المختلفة اليها  

والعصائر   الغازية  العربة ويمكن  المشروبات  واألماكن    الى  تنقل  باالكتظاظ  تتميز  التي  حركة  الالمختلفة 

 .جامعات ت والالعامة والموال الحدائقو  مثل األسواق التجارية  عالية ال ية مرورال

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

 فرص عمل.  خلق فرصة استثمارية جديدة وتوفير 

  .تحقيق إيراد وأرباح لصاحب المشروع 

   المشروع  تعتبر تنقل موقع  بل    تنافسية  ميزةفكرة  بمنطقة واحدة  للمشروع كونها غير محصورة 

  . يمكن تغيير موقعها الى األماكن ذات االكتظاظ واالزدحام  

  ثالثا: منتجات المشروع

وتقديمها   واشكالها  أنواعها  بجميع  تحديدا  بالبطاطا  والمتمثلة  السريعة  السناكات  المقترح  المشروع  سيقدم 

باإلضافة الى بعض المشروبات   البهارات والصوصات المختلفة اليها بطريقة مختلفة بعد إضافة بعض أنواع  

  . الغازية والعصائر

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

بعد التنسيق مع الجهات    2018لعام    تعليمات ترخيص المركبات المتنقلة يمكن ترخيص المشروع بناء على  

  .للغذاء والدواء ودائرة ترخيص المركبات المؤسسة العامة ذات العالقة من 
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة  تقديم ) 1(

بجميع اصنافها    تقديم البطاطا ب   مختصة   ) Food Truckتقوم فكرة المشروع المقترحة بتجهيز عربة طعام ( 

بطرق مبتكرة جديدة مثل مخروط  وتقديمها    اليها   واضافة بعض أنواع الصوصات واالجبان  سريعةكوجبة  

  . بعض المشروبات الغازية والعصائرإمكانية تقديم  باإلضافة الى   ورقي
  

 :المساحة والموقع ) 2(

المجهزة مسبقا   المركبات  أنواع  من  العديد  ليوجد  الشركات    وتقديم  تجهيزكعربة  من  األطعمة ويوجد عدد 

األمريكية  و الواليات المتحدة  الصين    مثلببيع هذا النوع من المركبات    هاداخلخارج األردن والمتخصصة  

داخلها  وغيرها   المتواجدة  التجهيزات  المركبات ونوعية  هذه  احجام  الى وجود اكثر من  وتختلف  باإلضافة 

  .   لصاحب المشروع ان يختار منها ما يناسب مشروعه ويمكن طراز للمركبة المراد شرائها 
  

  :اآلالت والمعدات  ) 3(

هـو دينـار توزعـت كمـا   4,390قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  قالية بطاطا ستانليس ستيل حوضين  1,100  1  1,100
  فرن صغير  500  1  500

  ثالجة   1,000  1  1,000
  غاز   200  1  200
  فريزر  600  1  600
  بامبات للصوص   85  4  340
  شفاط  80  1  80

  أدوات مطبخ مختلفة مثل السكاكين/الشوك...  -  -  500
  أسطوانات غاز  35  2  70

  المجموع   4,390
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(

  الجدول التالي :  فيكما  دينار مفصلة  1,500تجهيزات تقدر قيمتها بحوالي يحتاج موقع المشروع الى 

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  طاولة ستانليس للعمل  150  3  450
  أرمة  250  1  250
  مكيف  600  1  600
  جهاز كاش  200  1  200

  المجموع   1,500
  

  :وسائل النقل ) 5(

العديد من   احجامها وتجهيزاتها  طرازها و  وتختلف أسعارها باختالف  المختلفة    عربات الطعام أنواع  يوجد 

سعر   متوسط  طول  ويقدر  الطعام  األردن  ²م   5عربة  داخلية    10,000بمبلغ    في  تجهيزات  بدون  دينار 

المقدم  الطعام  نوع  حسب  تجهيزات  لها  مجال    ويضاف  في  مختصة  شركات  األردن  في  يوجد  بأنه  علما 

  .   تجهيز عربات الطعام 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   14,900بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 3رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  3,400  معدات الاآلالت و
  %15  1,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  %15  10,000  وسائط نقل 
    14,900  المجموع 
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  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  2 يوفر المشروع س

  ) 4جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  محاسب / مدير مشروع
  1  موظف تجهيز طلبات 

  2  المجموع 
    

 مستلزمات الخدمة  المواد األولية و  ) 8(

األولية   المواد  اراء  بالبطاطا  تتمثل  بحسب  قيمتها  وتشكل  والتوابل  الطعام  منكهات  وبعض  القلي  وزيوت 

اما مستلزمات تقديم الخدمة والتي تتمثل بعلب    المشروع   مبيعات % من  40الخبراء في هذا المجال بحوالي  

نسبته   االكياس فتشكل ما  الطعام وبعض  المواد    أي ان    المشروع   مبيعات ن  % م  5تقديم  تكاليف  اجمالي 

  اجمالي إيرادات المشروع. % من 45األولية ومستلزمات تقديم الخدمة تقدر بجوالي 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل   ) 9(

بمبلغ   التشغيل  قبل  التأسيس وما  تقدير مصاريف  والمواصالت والرسوم    500تم  التنقل  بدل  دينار وتشمل 

ترخيص    إلصدار حصول على الموافقات من الجهات ذات العالقة  للالالزمة الستكمال اإلجراءات الرسمية  

 . رسمي للمشروع  

  : رأس المال العامل ) 10(
 

والقطاع   المشروع  عمل  لطبيعة  افترانظرا  سيتم  له  ينتمي  حوالي    ض الذي  يعادل  العامل  المال  رأس  ان 

  دينار .  3,000% من اجمالي تكاليف الموجودات الثابتة أي ما يعادل 20

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

المشروع  نشاطات  قبل  من  البيئة  على  يذكر  تأثير  يوجد  والبال  ال  الورقية  النفايات  بعض  ستيكية  باستثناء 

  .   وسيتم لتخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك 
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

دينار مفصلة كما   18,400والمقدرة بحوالي  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح 

  : هو مبين في الجدول أدناه

  ) 5رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند
  3,400  معدات الاآلالت و

  1,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  10,000  وسائط نقل 

  14,900  إجمالي الموجودات الثابتة 
  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  3,000  رأس المال التشغيلي 
  18,400  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية


