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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة 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
الالزم لتنفيذ فكرة المشروع هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) فـي مختلـف محافظـات     
ات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـ

  .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،  

المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم 
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 
لمسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات ا

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

ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا    
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

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

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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  المحتويات 

  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  المساحة والموقع. 1

   البناء وتعديالت البناء. 2

  اآلالت والمعدات.  3

  والتجهيزاتاألثاث . 4

  . وسائط النقل5

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة6

  . اإلدارة والعمال7

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة8

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل9

  . رأس المال العامل90

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

   تأجير كرفانات للفعاليات التسويقية فكرة المشروع المقترحة 

 تأجير كرفانات  المشروع  خدمات

 خدمي   تصنيف المشروع 

 5 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 52,800 الموجودات الثابتة 

 2,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 7,920 رأس المال العامل 

 62,720 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

اإلنتاج   مواسم  في  وخاصة  السنة  خالل  ومهرجانات  وبارزات  معارض  من  التسويقية  الفعاليات  تتنوع 

مثل   للمشاريع  الزراعي  تسويقية  فرصة  الفعاليات  هذه  وتعتبر  والبرتقال،  والزيتون،  الرمان،  مهرجان 

الغذائية والحرفية، ولوجود مناطق جذب سياحي في محافظة اربد مثل   المنتجات  المنتجة ويرافقها عرض 

، وتأتي فكرة  و الحمة األردنية وطبقة فحل في االغوار الشمالية  في لواء بني كنانةوالمخيبة    منطقة ام قيس 

في    تأجيرمشروع   الفعاليات  اهداف  لتلبي  التسويقية  للفعاليات  المنظمة  للجهات  ومتنقلة  مجهزة  كرفانات 

     مناطق الجذب السياحي وتحقق إيرادات ألصحاب المشروع.  
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

  ب السياحي.   المستهدفة في مناطق الج تلبية اهداف الفعاليات التسويقية للوصول الى الفئات 

  المنطقة فرص عمل ألبناء  إيرادات ألصحاب المشروع وتوفير تحقق . 
  

  المشروع خدماتثالثا: 

 بشراء وتجهيز كرافات متنقلة، وتأجيرها للجهات المنظمة للفعاليات التسويقية. المقترح سيقوم المشروع 

  

 المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع  

تطبيق التعليمات الصادرة بخوص شروط ومواصفات  موافقة هئئة تنظيم قطاع النقل و الى   يحتاج المشروع 

على  في الحصول  أية عوائق قانونية  يواجه المشروع   ، وال يتوقع ان التراخيص المصانع للحصول على 

من حيث ترخيص وتسجيل المشروع خصوصا من حيث النواحي   الموافقات الالزمة من الجهات المختصة 

    .التنظيمية ومطابقتها لمتطلبات الترخيص 
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 :المساحة والموقع ) 1(

إدارة وساحة   مبنى يحتاج المشروع الى  و  ،في مدينة اربد ، محافظة اربد في  الموقع المقترح للمشروع 

  .  2م 0010بمساحة   مجهزة كموقف للكرافانات 

 :البناء وتعديالت البناء ) 2(
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، لغايـات 2م1000بمسـاحة    للكرفانـات مبنـى إدارة وسـاحة مجهـزة كموقـف     انشـاءيحتاج المشروع الـى   

دراسة المقترح سيتم افتراض انه سيتم استئجار المبنـى واألرض لغايـات المشـروع، ويبـين الجـدول التـالي 

  الساحة:تقديرات تكاليف تعديالت البناء وتجهيز األرض 

  ) 1جدول رقم (
  البند  المساحة /متر مربع   تكلفة المتر المربع/دينار   إجمالي التكلفة/دينار 

ــى   -  -  -  800 ــة لمبنــ ــيانة عامــ  صــ
  اإلدارة 

ــاح  -  -  1,500 ــز السـ ــة ةتجهيـ  الخارجيـ
  كموقف وتركيب شيك حماية

  المجموع   2,300
  األجهزة والمعدات ) 3(

، ، باإلضافة الى معـدات متنوعـة كقواعـد للكرفانـات وغيرهـا  5عدد    متحركةيحتاج المشروع الى كرافات  

  -بالجدول أدناه:هو مبين كما  وقدرت تكلفتهم

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
   رافانات متحركةك  3,000  5  15,000
  معدات وتجهيزات اخرى  1000  -  1,000
  المجموع   16,000

  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(
  

  ىوسـتاندات، باإلضـافة الـى تجهيـز مبنـيحتاج المشروع الى تجهيز الكرافانات بطاوالت ورفـوف عـرض  

هو األساسية مع التركيب بحوالي كما  األثاث والتجهيزات قدرت تكلفة و والتجهيزات الالزمة باألثاث اإلدارة  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 3جدول رقم (

  البند  إجمالي التكلفة/دينار 

  ( مكاتب وكراسي ومكيفات) 2اثاث مكاتب عدد   2,000
  رفوف وطاوالت وستاندات للكرفانات   2,500
  المجموع                           4,500
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 وسائط النقل  ) 5(

 وسائط النقـلقدرت تكلفة  يحتاج المشروع الى وسيلة نقل لتحريك ونقل الكرفانات حسب مناطق الفعاليات ، 

  -هو مبين بالجدول أدناه:

  ) 4جدول رقم (

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   إجمالي التكلفة/دينار 

وسيلة نقـل متوسـطة (بـك   15,000  2  30,000
  اب) 

  المجموع                                30,000
 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   52,800بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 5رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  2,300  بناء   تعديالت   أعمال
  %10  16,000  معدات الاآلالت و

  %15  4,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  30,000  وسائط النقل 

    52,800  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على   دائمة ) فرص عمل 5يوفر المشروع ( س

  ) 6جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1    عمدير المشرو 
  1  وتسويق  موظف اداري 

  2  سائق 
  1  حارس 

  5  المجموع 
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 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 8(

احتسابها   يتم  الخدمة  مستلزمات  فأن  المشروع  طبيعة  مثل    ضمن حسب  للمشروع  التشغيلية  التكاليف 

  مصاريف الصيانة ومصاريف الوقود. 

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(

تجهيز الكرافانات  ومصاريف  ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص   

  .دينار 2,000وتم تقديرها بحوالي   وغيرهاومصاريف النقل    كنوافذ تسويقية

  : رأس المال العامل ) 10(
 

المقترح واحتياجاته  المشروع  المشروع   وفقا لطبيعة  العامل    ولغايات دراسة مقترح  المال  تقدير راس  سيتم 

حسب 15  بحوالي  الثابتة  الموجودات  تكاليف  إجمالي  من  المشابهة  تقديرات   %    ونشاط   لقطاع   المشاريع 

  دينار.  7,920أي ما يعادل  المشروع

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

سيتم   من بعض االغلفة  على البيئة من ، وبالنسبة للمخلفات   سلبي تأثير  فأنه ال يسبب حسب نشاط المشروع 

 . حاويات المخصصة لهافي التخلص منها 

  المقترحةسابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع .

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  ) 7رقم (جدول  

  التكلفة/دينار   البند
  2,300  بناء تعديالت الأعمال  

  16,000  معدات الاآلالت و
  4,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  30,000  وسائط النقل 
  52,800  إجمالي الموجودات الثابتة 

  2,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  7,920  رأس المال التشغيلي 

  62,720  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 
وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه  كون الوثيقة قيد البحث هي مقترح لفكرة مشروع  

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

 . النهائية
 


