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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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     ــــ ) في مختلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع    واحتـياجات وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو      
  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  
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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

  البيئية لفكرة المشروع رسادسا: اآلثا

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 بائع متجول " دواج"  فكرة المشروع المقترحة 

 وغيرهاأاكسسوارات وأدوات منزلية  خدمة بيع مالبس و  منتجات المشروع 

 صغير ومتوسط   تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  المشروعحجم االستثمار الكلي لفكرة 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 20,550 الموجودات الثابتة 

 200  مصاريف التأسيس 

 9,763 رأس المال العامل 

 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

محاولة توفير السلع باقل وقت واقل جهد  في عصر السرعة الذي نعيشه اليوم بات من الضروري   -

 . للزبائن وهم في بيوتهم   السلع بدال من الذهاب لألسواق جاءت فكرة البائع المتجول لتوفير 

متجر متجول    إلىتجهيزها لتتحول بذلك    وإعادةيمكن شراء سيارة كرفان مستعملة وبنظام التقسيط    -

يشتريها الناس بكثرة ، والغرض من    التي لمنتجات  غيرهم من ا  أو األدوات المنزلية    أو لبيع المالبس  

المناطق   البقاء في  العمل في الصباح في    التيالتجول هو ضمان  الطلب، فمثال يمكنك  فيها  يتزايد 

  ألخرىالمنطقة والذهاب  هذهمنطقة يتزايد بها الطلب وعندما ينخفض مع دخول المساء يمكنك ترك 

 . أيضا  باستمراروالربح  باستمرار تضمن البيع   وبالتالي يكثر بها الطلب  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

 توفير فرص عمل للمجتمع المحلي  .  

  للزبائن مع توفير الوقت والجهد جيدة توفير خدمة .  
  

  المشروع خدماتثالثا: 

 مع ضمان التوصيلبيع منتجات متنوعة  -

  المشروع المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة 

بكافة الشـروط والتراخيص الالزمة من    مال يوجد أية عوائق قانونية تطال المشـروع اذا ما تم االلتزا -
 الجهات المعنية 

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 المقدمة  الخدمة طبيعة ) 1(

  .   منتجات متنوعةكرفان متنقل يحتوي على  
  

  :المساحة والموقع ) 2(

  . موقع كونه متنقل المشروع  طلب  ال يت
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 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  ال يوجد 

  :التجهيزات ) 4(

ية مع التركيب والتـشغيل بحوالي   اـس هو مبين  دينار توزعت كما    550قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األـس

  -بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (  
  دينار/التكلفة اإلجمالية   تكلفة الوحدة/ دينار  العدد  البند

  50  50  1  سماعات 

  500  500  1  رفوف 

  550      المجموع

  

 :وسائل النقل  
  

  . دينار 20,000كرفان بسعر تقريبي يقدر بحوالي   إلىيحتاج المشروع 
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

 دينار توزعت كما   20,550بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %15  550    تجهيزات 
  %5  20,000  وسائل النقل 

    20,550  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  -النحو التالي :  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل   فرصتي يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع  
  1  موظف  
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  2  المجموع 
  
  
  

    

 المتاجرةبضاعة  ) 7(

من المالبس واألدوات المنزلية التي يتطلب الحصول عليها الخروج من المنزل لمسافات  بضاعة المتاجرة تتكون 

  دينار.  10,275الموجودات الثابتة أي ما يقدر بحوالي % من 50وهي تشكل حوالي  ،بعيدة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

تقدر بحوالي  لترخيص الكرفان وغيرها يحتاج المشروع إلى مصاريف تأسيس من مصاريف مواصالت وإدارية

  . دينار 200

  : رأس المال العامل ) 9(
 

وعليه قدرت    المصاريف التشغيلية،    لكافة  شهرا  العامل على أساس دورة تشغيلية مدتهرأس المال  تم احتساب  

كما هو مبين في الجدول  دينار، تم احتسابه    9,763المال العامل المطلوب لتشغيل المشروع بحوالي    رأس قيمة  

  أدناه: 

  )4(جـــــــــــــــــــــــــدول رقم  

 البيان 
 المال العامل رأس  التكلفة السنوية 

 المال /دينار  رأس الدورة /شهر  دينار سنوي/ 

 8,563 1 10,275 بضاعة متاجرة 

  
    يضاف 

 1,200 1 14,400 مصاريف تشغيلية عدا اإليجار
 9,763 رأس المال العامل ألغراض تكاليف المشروع 

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  النفايات في األماكن المخصصة لذلك من  جانبية للمشروع اذا تم التخلص  أثار ال يوجد 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
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  ) 5رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  550    تجهيزات 
  20,000  كرفان 

  20,550  الموجودات الثابتة إجمالي 
 200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  9,763  رأس المال التشغيلي 
  30,513  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


