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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    
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: 

  الخدمةمراحل . 1

   عالمساحة والموق. 2

  . اآلالت والمعدات3

  األثاث والتجهيزات. 4

  التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة. 5

  . اإلدارة والعمال6

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل7

  . رأس المال العامل8

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 سمط  مسقوف مطعم  فكرة المشروع المقترحة 

 وجبات سمك مسقوف  المشروع  سلع

 مطاعم  تصنيف المشروع 

 6 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 13,030 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 5,000 رأس المال العامل 

 18,230 لحجم االستثمار المجموع الكلي 
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 أوالً : مقدمة

تجهيز مطعم متخصص لبيع وجبات السمك المطهو بالطريقة العراقية التقليدية "  يتمثل المشروع المقترح في  

او   مبرد  أسماك  بأفران حطب خاصة وحوض  الموقع وتزويده  تهيئة  الحطب، من خالل  المسقوف " على 

  السماك الحية ان وجد. مائي 
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

الطلب   في  االسماك على    القائموتتمثل  عام    وجبات  تشتهر  خاصة  وبشكل  التي  العقبة  مدينة  بانتشار  في 

البحرية المأكوالت  المشروع  مطاعم  توفير  منطقة عمله وتحقيقه  فرص    6ل  ، فضال عن  في  عمل جديدة 

  . لصاحب المشروع اليرادات جيدة 
  

  المشروع منتجاتثالثا: 

الوجبات الجاهزة من األسماك المشوية على الحطب بنظام المسقوف " البعيد نسبيا عن مصدر  وتتمثل في  

  . الحرارة" والتي يتم تقديمها مع المقبالت سواء داخل المطعم او خارجه من خالل خدمات التوصيل للمنازل

  

 القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعا: النواحي 

مشاريع   من  المشروع  هذا  الطعاميعتبر  ترخيصه    خدمات  يتطلب  للغايات  والذي  المشروع  موقع  مطابقة 

عن  فضال  المملكة  مستوى  على  والمدينة  المحافظة  المعتمدة حسب  خاصة    التنظيمية  بناء  تعديالت  تجهيز 

إلى   إضافة  خاصة  عمل  ذات  وتجهيزات  الجهة  وترخيص  التجاري  السجل  مثل  االعتيادية  اإلجراءات 

  .االختصاص بحسب موقع المشروع ( بلديات، مفوظيات المناطق الخاصة)
  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 االنتاجمراحل  ) 1(
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على   المقترح  المشروع  والنوع  توريد  يعتمد  الطلب"  حسب   " المبردة  او  الطازجة  سواء  األسماك  توريد 

اسماك   باية  استبداله  ويمكن  العقبة  محافظة  في  يتوفر طازجا  ال  والذي  النهري  الكارب  هو سمك  المفضل 

الدهون   كثيرة  األنواع  مختلف  من  مبردة  اسماك  او  قريبة  عذبة  برك  او  يتم  نهرية  ثم  مقبول، ومن  كبديل 

المواجه   الطرف  من  يحوي على حطب مشتعل  فرن مجوف خاص  في  للشواء  وفتحها وتجهيزها  تنظيفها 

  . للسمك المراد طهوه الى ان يتم االستواء ومن ثم يتم تقديمه مع مقبالت خاصة للزبائن

  

  :وتعديالت البناء  المساحة والموقع ) 2(
 

المقترح   المشروع  يوفر يحتاج  مربع    60مساحة    لموقع  وحيز  متر  العرض  حوض  لغايات  األدنى  بالحد 

دينار    5,000، ويحتاج الموقع ألعمال تهيئة تقدر بحدود  االفران الخاصة وصالة الخدمة ومنطقة التحضير

  . لتجهيز االفران واعمال البالط الصيني وحوض العرض 
  

  

  :اآلالت والمعدات  ) 3(

هـو دينـار توزعـت كمـا   6,030قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
 تجهيزات منطقة تحضير " عدد وأدوات"  500  1  500

  ثالجات   2,000  مجموعة   2,000
  ميزان الكتروني  1  30  30

  طاوالت وكراسي ومعدات خدمة  2,000  مجموعة   2,000
  نظام مبيعات   1,000  1  1,000
   تجهيزات متفرقة  500  1  500

  المجموع   6,030 
  
  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(
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الى   يحتاج  المشروع  فان  سابقة  تجهيزات  أية  من  المشروع  موقع  خلو  حال  متفرق   مكيفات في    وأثاث 

  . دينار  2,000، وتقدر تكلفتها مجتمعة بحوالي  وتجهيزات سالمة عامة
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

بحوالي   المقترح  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزعت    13,030بناء  دينار 

  - :كمايلي 

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  5,000  تعديالت وأفران 
  %10  6,030  االت ومعدات 

  %15  1,800  أثاث وتجهيزات  
  %20  200  تجهيزات سالمة عامة 
    13,030   المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  - النحو التالي : لىعمل وع  فرص  6 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير  –صاحب المشروع  
  5  وخدمة   انتاج عامل

  6  المجموع 
    

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 7(
  

يحتاج المشروع بالحد األدنى الى مصاريف تأسيس لغايات التنقالت قبل التاسيس ورسوم استصدار الرخص 

  . دينار 200ونفقات إدارية تقدر بحوالي 

  
  

  : رأس المال العامل ) 8(
 

األسماك والحطب ومدخالت  ثمن المواد األولية من  ترصيد رأس مال لتغطية  يحتاج المشروع المقترح الى  

المواد الغذائية ومواد التغليف ومستهلكات الخدمة تحضير   شهري  اليجار  ال بدل اوالمتفرقات و   الوجبات من 
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ومصاريف شهرية للكهرباء والماء والهاتف والصيانة والقرطاسية ورواتب كادر المشروع ومتفرقات تعادل  

  . دينار  5,000

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  للمشروع المقترح أية آثار سلبية على البيئة نظرا لطبيعته كمشروع تجاري. ال يوجد 

  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  5,000  فران اتعديالت و
  6,030  آالت ومعدات 

  1,800  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  200  تجهيزات سالمة عامة 

  13,030   إجمالي الموجودات الثابتة 
  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  5,000  رأس المال التشغيلي 
  18,230  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

 


