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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع   للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية  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    
وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

  .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: 

  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

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

معمل لتعبئة الكاتشاب والصلصات المختلفة   فكرة المشروع المقترحة 

 غم  50عبوات كاتشاب وصلصات بحجم  منتجات المشروع 

 صناعي غذائي   تصنيف المشروع 

 8 عدد األيدي العاملة 

  المشروعحجم االستثمار الكلي لفكرة 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 53,000 الموجودات الثابتة 

 3,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 12,000 رأس المال العامل 

 68,000 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

ومع   السريعة  الوجبات  لمطاعم  الواسع  االنتشار  واقع  مع  ومن  الوجبات،  لتلك  المرافقة  الصلصات  تنوع 

فكرة   الواحدة، جاءت  الوجبة  نوع صلصة مع  أكثر من عبوتين صغيرتين من كل  يتم وضع  السوق حيث 

الصل لتعبئة  أو خمس  المشروع  أربع  وزن  ووزنها  بحجمها  توازي  كبيرة  بعبوة  مثال  الكاتشاب  مثل  صات 

  ة تسويقية للمطعم. عبوات صغيرة توفيرا للنفقات وكذلك كميز
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

غم مثال وتغليفها  50تقوم فكرة المشروع على إقامة معمل صغير لتعبئة الصلصات المختلفة بعبوات بحجم  

مطاعم   على  والنتجات  العبوات  تلك  وتوزيع  مناسبة  زمنية  لفترة  بداخلها  المواد  جودة وسالمة  يضمن  بما 

  السريعة و/ أو تجار الجملة للمواد الغذائية. الوجبات 

ويعتبر الثمن المدفوع    لوحظ وضع أكثر من عبوة صغيرة الحجم في كل وجبة من وجبات المطاعم -1
ثمنا للعبوة مرتفعا مقارنة بكمية الصلصة داخل العبوة الواحدة حيث يلزم مواصغفت معينة للعبوات  

المفوع هو   الثمن  يجعل  مما  حاليا  التفكير  المنتشرة  فإن  وبالتالي  الصلصة.  ثمن  وليس  العبوة  ثمن 
 بتعبئة عبوات أكبر قد يساهم في خفض تكاليف الوجبة ويحقق ميزة تنافسية. 

من الممكن إنتاج صلصات خاصة بكل مطعم بشكل منفرد وتعبئة العبوات الخاصة به حسب طلبه،   -2
 . ه وكذلك إمكانية طباعة اسم كل مطعم على الصلصات الخاصة ب

  فير فرص عمل إضافية وكذلك ميزة تسويقية. تو -3

  

  ثالثا: منتجات المشروع

بال  الخاصة  والصلصات  الكاتشاب،  مثل  مختلفة  صلصات  عبوات  عن  عبارة  المشروع  جبات  ومنتجات 

  . م مع حجم الوجبة نفسها ويكفي الستهالك الشخص الواحد،  ئ بحجم يتال  المختلفة
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 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

المختصة،   الجات  المشاريع من  تلك  الخاصة بمثل  الالزمة والتراخيص  الموافقات  الحصول على  يتم عادة 

استكمال واستيفاء شروط التصنيع الغذائي  وال يوجد ما يمنع من الحصول على التراخيص الالزمة في حال  

  الجيدة. 
  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(

الكاتشاب والصلصات من مصادرها ووضعها في مستوعب ليتم   بداية بالحصول على  تتم مرحلة التصنيع 

إغالق العبوات وتوضيبها ضمن كراتين ومن ثم تخزينها  تعبئتها في العبوات في خط االنتاج ويتم بعد ذلك  

  وتوزيعها على محالت الجملة و/أو مطاعم الوجبات السريعة. 
  

  :المساحة والموقع ) 2(

بحوالي   تقدر  إجمالية  مساحة  إلى  المشروع  للمواد    2م150يحتاج  منها  فرعية  مساحات  إلى  تقسيمها  يتم 

  االولية، ومساحة لماكنة التعبئة، والباقي لتخزين البضاعة الجاهزة ومكاتب لإلدارة. 
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

البناء على واقع المساحة وتفسيمات المبنى الذي يتم تخصيصه للمشروع ومن المتوقع أن   ت تعتمد تعديال

وتشمل    دينار وذلك الستيفاء شروط الترخيص والتصنيع الجيد  5,000البناء حوالي  تبلغ كلفة تعديالت 

  . أعمال الكهرباء والمياه والصرف الصحي....إلخ 
  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هـو دينار توزعت كما    23,000قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:
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  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  1شاملة للشحن والتركيب والتشغيل ماكنة تعبئة  20,000  1  20,000
  أخرى مختلفة وأدوات  معدات وعدد   3,000  1  3,000
  المجموع   23000

  عبوة في الساعة حسب الموديل 10,000- 1,500: متغيرة تتراوح بين الطاقة اإلنتاجية التقديرية * 
  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(
  

  . دينار  10,000دارة وللمعمل بشكل كامل بحوالي إلا الالزمة لمكاتب  هذا البند تقدر كلفة  
  

 :وسائل النقل ) 6(

قد يحتاج المشروع إلى وسائل نقل للتوزيع وتعتمد تكلفة هذا البند على حجم األسطول المنوي تشغيله، ومن  

ذلك. بدال عن  التعاقد مع شركات توزيع متخصصة  احت  الممكن  الدراسة سيتم  تقديرات  كلفة  ولغايات  ساب 

  دينار لسيارة واحدة.  15,000سيارات نقل مواد غذائية مبردة  بكلفة  

  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   53,000بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  االستهالك نسبة   التكلفة/دينار   البند

  %5  5,000  أعمال بناء 
  %10  23,000  معدات الاآلالت و

  %15  10,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  15,000  وسائط نقل 

    53,000  المجموع 
  

  

  

 
1  1600079394245.html?spm=a2700.7724857.0.0.22a3e84d5jszZf-detail/Auto-https://arabic.alibaba.com/p  
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  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  8 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  1  محاسب 

  5  عمال إنتاج 
  1  حارس 

  8  المجموع 
    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 9(

العبوات   لتصنيع  الخام  المواد  من  وكذلك  المختلفة  والصلصات  الكاتشاب  من  األولية  المواد  واألغلفة تتكون 

  .وأحبار الطباعة وكراتين التغليف النهائي 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

  3,000تعتمد مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل على مصاريف الموافقات اللزمة للمشروع وتقدر بحوالي 

  . دينار

  
  

  : رأس المال العامل ) 11(
 

األولية   المواد  تكاليف  العامل من  المال  للمشروع من  يتكون رأس  الالزمة  التشغيل  أعاله، ومن مصاريف 

  . إيجارات ورواتب لمدة شهرين على األقل وكذلك من كلفة البضاعة الجاهزة

  دينار.  12,000يقدر رأس المال العامل بحوالي 

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

ستيكية التي تدخل في صناعة العبوات وهي من  مواد البالتتلخص اآلثار البيئية لفكرة المشروع في بقايا ال

  النوع الغذائي حتما، ومن الممكن إعادة تدويرها أو التخلص منها بحسب األصول المتبعة. 

  جدير بالذكر أن فكرة المشروع تساهم في خفض المخلفات البالستيكية والعبوات المستخدمة حاليا. 
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  المشروع المقترحةسابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة .

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  5,000  أعمال بناء 
  23,000  معدات الاآلالت و

  10,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  15,000  وسائط نقل 

  53,000  إجمالي الموجودات الثابتة 
  3,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  12,000  رأس المال التشغيلي 
  68,000  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية

 


