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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

 لخبز الطابون البلديفرن  فكرة المشروع المقترحة 

 خبز طابون  المشروع  سلع

 صناعي   تصنيف المشروع 

 4 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 6,800 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 3,000 رأس المال العامل 

 10,000 الكلي لحجم االستثمار المجموع 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Page 5 of 8 
 

  

 أوالً : مقدمة

تجهيز فرن إلنتاج مادة خبز الطابون البلدي باستخدام الطحين البلدي المخلوط  يتمثل المشروع المقترح في  

الصينبة   على  يعتمد  خاص  خبز  فرن  تجهيز  خالل  من  الزيرو"   " االعتيادي  المخابز  طحين  الدوارة  مع 

  . واطار من الطوب الحراري والطين لتوزيع وزيادة الحرارة داخل الفرن 
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

الطلب   الطابون من  المتزايد على  وتتمثل في  يمثله خبز  البلدي، وما  الخبز  التقليدية ومن أهمها  المأكوالت 

  انتاجه في المخابز اآللية. سلعة تقليدية يشح تواجدها في األسواق لعدم إمكانية 
  

  المشروع منتجاتثالثا: 

للشكل التقليدي من حيث االنحناءات الناتجة من تموضعه على األحجاوتتمثل في   المطابق  ر  خبز الطابون 

كذلك من حيث المذاق الناتج عن نسب خلط أنواع الطحين البلدي والمستورد وطريقة  الخاصة داخل الفرن و

  . التخمير والطهو

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

مطابقة موقع المشروع  والذي يتطلب ترخيصه  ائية التقليدية  \الغ  الصناعيةيعتبر هذا المشروع من المشاريع  

التنظيمية المعتمدة حسب المحافظة والمدينة على مستوى المملكة فضال عن  اإلجراءات االعتيادية    للغايات 

مثل السجل التجاري وترخيص الجهة ذات االختصاص بحسب موقع المشروع ( بلديات، مفوظيات المناطق  

  . الخاصة)
  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 االنتاجمراحل  ) 1(
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الطحين والملح والخميرة وعجنها  مراحل بسيطة لإلنتاج تتمثل في خلط أنواع  يعتمد المشروع المقترح على  

ثم   ومن  يدويا  رقها  ثم  قطع صغيرة  الى  تقطيعها  الى  ليصار  العجين  اراحة  ثم  ومن  كهربائية  عجانة  في 

المناقيش   النتاج  الفرن  استخدام  يمكن  كما  للبيع،  جاهزة  لتصبح  وطهوها  المخصص  الفرن  في  وضعها 

  . والمعجنات حسب الطلب 

  

  :المساحة والموقع ) 2(
 

يحتاج  و والتخزين  متر مربع لغايات نشاط المشروع    40بمعدل مساحة    ينمخزنيحتاج المشروع المقترح ل

  . والغاز والمياه لتهيئة خاصة لتمديدات الكهرباء  الموقع 
  

  

  :اآلالت والمعدات  ) 3(

هـو دينـار توزعـت كمـا   6,000قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

التكلفة  
  دينار /

تكلفة    العدد 
  الوحدة/دينار 

  األجهزة 

 تجهيز فرن خاص دوار مع اطار من الطوب الحراري والطين   4,000  1  4,000
  عجانة كهربائية  800  1  800
  طرحات خشبية " مجموعة"  200  مجموعة   200

  " أسطوانات غاز وميزان ومعدات كهربائية ويدوية   تجهيزات متفرقة  1,000  1  1,000
  المجموع   6,000 

  
  

 :والديكوراتاألثاث والتجهيزات  ) 4(
  

وأثاث    كاونتر عرض وبيع في حال خلو موقع المشروع من أية تجهيزات سابقة فان المشروع يحتاج الى  

  . دينار  800، وتقدر تكلفتها مجتمعة بحوالي  وتجهيزات سالمة عامة متفرق 
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

  - :دينار توزعت كمايلي  6,800بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 
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  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  6,000  االت ومعدات 
  %15  700  أثاث وتجهيزات  

  %20  100  تجهيزات سالمة عامة 
    6,800   المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  - النحو التالي : لىعمل وع  فرص  4 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير  –صاحب المشروع  
  3  فني انتاج 

  4  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(
 

بكمية تكفي ألسبوع  الطحين  ثمن المواد األولية من  ترصيد رأس مال لتغطية  يحتاج المشروع المقترح الى  

الخبز واحد   النتاج  الالزمة  ومتفرقة   والمتفرقات  وملح  خميرة  الغاز   من  ا و   واثمان  شهري  اليجار  البدل 

ومصاريف شهرية للكهرباء والماء والهاتف والصيانة والقرطاسية ورواتب كادر المشروع ومتفرقات تعادل  

  . دينار  3,000

 المشروع المقترحة سادسا: اآلثار البيئية لفكرة 

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

  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 
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  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  6,000  ومعدات آالت 
  700  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  100  تجهيزات سالمة عامة 
  6,800   إجمالي الموجودات الثابتة 

  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  3,000  رأس المال التشغيلي 

  10,000  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

 


