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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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) في مختلف محافظات      ــــ لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
  المشــــاريعالمجتمعات المحلية من    احتياجات مع  وألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشــــاريع  تتماشــــى  

  .صغيرة والمتوسطةال

أن تكون البيانات والمعلومات  على  ، وقد تم الحرص برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراســــة مســــتشــــارو      
  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،  

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
ــرائية للفئات ا ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ لمسـ

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 االتصا     ــ ل 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 

  

 مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  

  المحتويات 
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  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

 قهوة تركية بنكهات مختلفة  فكرة المشروع المقترحة 

 القهوة بكافة أنواعها للزبائن وأيضا بعض المشروبات الساخنة  منتجات المشروع 

 خدمي    تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  المشروعحجم االستثمار الكلي لفكرة 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 2,400 الموجودات الثابتة 

 300 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 480 رأس المال العامل 

 3,180 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

 بنكهات مختلفة وهو من المشاريع التي تتطلب   يقوم بإعداد القهوة  المشروع المقترح كشك قهوة

راس مال قليل وذات دخل مادي جيد وتخدم كل شرائح المجتمع وهي من المشاريع التي تلقا رواجا  

  . بين افراد المجتمع  كبير 
  

  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  المبرر  

  . الطلب المتزايد على مثل تلك المنتجات 

  

  الهدف  

   السعر وجودة الخدمة. بتوفير خدمة مختصة في المنطقة والمنافسة  

  .تقديم خدمة أفضل للزبائن 

  .توفير فرص عمل دائمة 

  

  ثالثا: منتجات المشروع

   المنتجات المقدمة داخل المشروع القهوة بكافة أنواعها للزبائن وأيضا بعض المشروبات الساخنة مثل

  (شاي ، نسكافية ،،،،)

  
    

 النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعا: 

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

القائمين   وسيقوم  الترخيص،  لمتطلبات  الرخص  على  ومطابقتها  كافة  على  بالحصول  المشروع 

 . والموافقات الالزمة لتأسيس المشروع
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 الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة خامسا: 

 الخدمةمراحل  ) 1(

  سيقوم بتقديم كافة أنواع القهوة والمشروبات الساخنة  المشروع المقترح  

  :المساحة والموقع ) 2(

   .  2م40داخل مخزن بمساحة اجمالية تقدر بحوالي يقترح إقامة المشروع  ، 

  :اآلالت والمعدات )3(

دينار توزعت كما هو    900قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األسـاسـية مع التركيب والتشـغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (
  

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  ماكنة صنع قهوة  500  1  500

  غاز كهربائي  200  1  200
  أدوات متنوعة  200  1  200
  المجموع   900

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات)4(

  دينار تتمثل بشراء خزائن حائط/ المنيوم ، باإلضافة  1,500تقدر احتياجات المشروع من األثاث بمبلغ 

  . و خالفة ة  خشبيه و شراء كراسي و طاول  ارفف تركيب 

 :وسائل النقل)5(

  . ة نقل لال يحتاج المشروع اال وسي 

 : اإلجمالية للموجودات الثابتةالتكاليف )6(

كما    وزعت  دينار    2,400بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  ) 2جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  900  معدات الاآلالت و
  %15  1,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
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    2,400  المجموع 
  

  : العمالاإلدارة و)7(

  - فرص عمل موزعة من حيث الوظيفة والعدد على النحو التالي : 2 سيوفر المشروع 

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  2  موظف مبيعات 
  2  المجموع 

    

 : المواد األولية ومستلزمات الخدمة )8(

تقدر مستلزمات الخدمات و المواد األولية الالزمة للمشروع والمتمثلة على سبيل المثال ال الحصر  

  . وغيرها )  المشروبات الباردة والساخنة في ( 

  

 : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل)9(
  

ستتألف مصاريف  التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل  و الترخيص ألول مرة ،  باإلضافة إلى  

تقدر بحوالي   التجريبي والتي  التشغيل  تكاليف  العروض ، وكذلك  المراسالت والمواصالت الستقطاب 

  .دينار 300
  

  

  

  : رأس المال العامل)10(
 

جدوى   دراسة  بإعداد  إرادة   مراكز  ستقوم  المستفيدون  قبل  من  اعتمادها  وبعد   ، مقترحة  الفكرة  كون 

اقتصادية مفصلة لها ، ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اقرب ما يكون  للواقع سيتم  

يعادل حوالي   احتياجاته  و  المشروع  لطبيعة  وفقا  التشغيلي  المال  أن رأس  إجمالي    20افتراض  %من 

  480تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة  ، واستنادا لمشاريع مشابهة ، أي ما يعادل  

  . دينار تقريبا
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 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة   

  .ال يوجد آثار بيئية سلبية  للمشروع  

  

  المقترحةسابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع .

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4جدول رقم (
  التكلفة/دينار   البند

  900  معدات الاآلالت و
  1,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  2,400  إجمالي الموجودات الثابتة 
  300  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  480  رأس المال التشغيلي 
  3,180  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


