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

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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

ليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتموي  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

 مكتب توصيل طلبات فكرة المشروع المقترحة 

   توصيل طلبات منتجات المشروع 

 / خدمات عامة  خدمي   تصنيف المشروع 

 6 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 19,030 الموجودات الثابتة 

 1,500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 3,806 رأس المال العامل 

 24,336 الكلي لحجم االستثمار المجموع 
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 أوالً : مقدمة

عبر مواقع التواصل االجتماعي المختلفة وتقترن هذه    انتشرت في اآلونة األخيرة فكرة التجارة االلكترونية

 .مقابل أسعار رمزية بوجود من يقوم بتوصيل البضاعة المراد شرائها من البائع الى المشتري  الخدمة

األشخاص  وصيل الطلبات للمنازل من العوامل التي توفر الكثير من الوقت والجهد للعديد من  خدمة ت عد  وت

الخدمة   لهذه  باللجوء  عادة  السن  كبار  يقوم  وأيضا  مزدحم  حياة  نمط  لديهم  من  رسوم  وبخاصة  ان  كون 

 .شراء مستلزماتهمل الذهاب غنيهم عن الوقت والجهد المبذول في ت  التوصيل الرمزية 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

زيادة االقبال على التجارة االلكترونية وبالتالي زيادة الطلب على خدمة توصيل البضائع من البائع   -

 .   الى المشتري 

 المبذول لمتلقي الخدمة من خالل الخدمة التي يقدمها المشروع . توفير الوقت والجهد  -
  

  ثالثا: منتجات المشروع

والخضروات   السوبرماركت  مشتريات  مثل  المشتري  الى  البائع  من  المختلفة  الطلبات  توصيل  على  العمل 

  وبعض المطاعم والصيدليات ضمن منطقة سكنية معينة . 

  

 المشروع المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة 

الى الحصول على ترخيص من قبل باإلضافة  في منطقة عمل المشروع  البلدية المختصة    يحتاج المشروع 

  . االتصاالت األردنية  تنظيم قطاع هيئة   ترخيص صادر عنموافقة و الحصول على  الى
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  خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 
  

 :المساحة والموقع ) 1(

يشترط   موقع ال  األخرى    تواجد  المشاريع  مثل  التجارية  األسواق  وداخل  المكتظة  األماكن  في  المشروع 

عن   تزيد  ال  بمساحة  موقع  استئجار  لموظفين    30ويمكن  أخرى  وغرفة  لإلدارة  كغرفة  وتجهيزه  خدمة  م 

  عمليات التوصيل . العمالء اللذين يقومون باستقبال االتصاالت الهاتفية وتنسيق  

 الت البناء: تعدي ) 2(

يحتاج المشروع الى تجهيز الموقع من اعمال الدهان وصيانة التمديدات الكهربائية للموقع و تقدر تكلفة  

  دينار كما هو مفصل في الجدول أدناه :  1,000تعديالت البناء بحوالي 

  ) 1جدول رقم (

  البيان  التكلفة /دينار 
  دهان   500
  تمديدات خاصة بشبكة الحاسوب   250
  تمديدات كهربائية   250

  المجموع   1,000
 

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 3(

الى  المشروع  موقع  الى  يحتاج  باإلضافة  حاسوب  متجهيز    و مكاتب    أجهزة  و  طبخ صغير  وحدة صحية 

  دينار كما يبين الجدول التالي :  3,030وتقدر تكلفتها بحوالي  للموظفين 

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  أجهزة حاسوب   500  3  1,500
  مكتب   150  3  450
  كراسي انتظار   20  4  80

  تجهيز مطبخ صغير  -  -  500
  تجهيز وحدة صحية   -  -  500

  المجموع   3,030
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  :وسائل النقل ) 4(

وتتوفر بأكثر من طراز وحجم وتقدر متوسط سعر    3عدد    ة كهربائي  سيارات المشروع بشراء    تنفيذ يمكن  

بمبلغ   المستعملة  الواحدة  تكلفة شراء ثالثة سيارات  دينار    5,000السيارة  ان اجمالي  دينار    15,000أي 

  وكما هو مبين في الجدول أدناه : 

  ) 3رقم (جدول  
  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  سيارات كهربائية   5,000  3  15,000
  المجموع   15,000

  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   19,030بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 4رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %  5  1,000  تعديالت البناء 
  %10  3,030  وديكورات   وتجهيزات أثاث  

  %15  15,000  وسائط نقل 
  -  19,030  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  6 يوفر المشروع س

  ) 5جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير مشروع 
  2  خدمة عمالء موظفين 

  3  الطلبات موظفين توصيل 
  6  المجموع 
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 مستلزمات الخدمة   ) 7(

الى   البائع  من  الطلبات  توصيل  على  قائمة  الفكرة  كون  المقترح  للمشروع  خدمة  مستلزمات  أي  توجد  ال 

نسبته   ما  افتراض  سيتم  التحفظ  ولغايات  انه  اال  كتكلفة    5المشتري  للمشروع  اإليرادات  اجمالي  من   %

 مستلزمات تقديم خدمة . 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(

دينار وتشمل مصاريف الحصول على موافقة من هيئة    1,500تقدر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بمبلغ  

المشروع   موقع  في  المختصة  البلدية  من  المهن  رخصة  اصدار  رسوم  الى  باإلضافة  االتصاالت  قطاع  تنظيم 

بمبلغ   قيمتها  تبق  1,300وتقدر  ما  أما  والبالغ  دينار  المبلغ  من  بين   200ى  ومواصالت  تنقل  كبدل  هو  دينار 

  الدوائر الرسمية ذات العالقة .

 : رأس المال العامل ) 9(

بعدة عوامل منها    مرتبطة   ها وذلك لكوننظرا الستثناء توقع اإليرادات وحجم السوق المتوقع من هذه الدراسة  

الشرائية   والقدرة  المشروع  لصاحب  الذاتية  والمساهمة  االقتراض  وحجم  اإليجارات  وقيمة  الموقع  تحديد 

وغيرها   المستهدفة  يعادل  للفئات  العامل  المال  رأس  ان  االفتراض  فسيتم  المشروع  عمل  لطبيعة  ونظرا 

  دينار   3,806% من اجمالي الموجودات الثابتة أي ما يعادل 20

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  .   ال يوجد تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

دينار مفصلة كما   24,336والمقدرة بمبلغ  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح 

  هو مبين في الجدول أدناه : 

  
  ) 6رقم (جدول  

  التكلفة/دينار   البند
  1,000  تعديالت البناء 

  3,030  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  15,000  وسائط نقل 

  19,030  إجمالي الموجودات الثابتة 
  1,500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  3,806  التشغيلي رأس المال 
  24,336  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية

 


