فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مكتب ترجمة قانوني

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1المساحة والموقع
 .6اآلالت والمعدات
 .3األثاث والتدهيزات
 .4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .5ايدارة والعمال
 .2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .8رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو

مكت تردمة قانوني

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

تردمة قانونية

تةنيف الم رو

خدمات
4

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

4544

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

644

رأس المال العامل

454
5154

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
إن التقعو الهائا اللي شهعد قطاع االتصاالم جعا من العالو قرية صريرة يمكىن للجميىع التواصىا والتحىع
والتفاوض واالتفاق وكأنهو في قرية واحعة ال تفصلهو بية مةىافام وال حىعوع وكانىم احىع نتىائ هىلا التقىعو
التوةع في كافة األنشطة عموما واألنشطة التجاريىة والعلميىة خصوصىا و نتىرا الن كافىة األنشىطة تحتىا
إل مخاطتام ومراةالم تتين لآلخرين احتياجاتنا ومتطلتاتنىا وتلرىة يفهمهىا المخىاطتون فقىع تىرزم الحاجىة
ال مرورة تىوفر مكاتىب تىؤمن هىلد الحاجىة وتقىوو تالترجمىة مىن لرتنىا إلى لرىام بخىرى وتىالعكس حةىب
مقتميام الحاجة وعل الررو بن اللرة االنجليزية تعتتر هي اللرة المعتمعة والرئيةية في المخاطتىام إال بن
للل ال يعني ععو وجوع حاجة للترجمة من اللرة العرتية إل لرام بخرى ععا اللرة االنجليزية.
المشىىروع عتىىارة مكتىىب ترجمىىة قىىانوني يقىىوو تتقىىعيو خىىعمام الترجمىىة مىىن اللرىىة العرتيىىة إل ى لرىىام بخىىرى
وتالعكس يهىعف إلى ترجمىة جميىع بنىواع الوثىائق مىن الكتىب إلى الرةىائا الخاصاىة إلى التحىو والمىواع
العلمية واالتفاقيام المختلفة وريرها مةتهعفا جميع اإلفراع والمؤةةام والشركام التي تحتا لهلد الخعمام
كىىىالطالب وناشىىىري الكتىىىب وشىىىركام التىىىامين والشىىىركام التجاريىىىة ومكاتىىىب المحامىىىاة وشىىىركام الشىىىحن
واال ةتيراع والتصعير وشركام الوةاطة التجارية وريرها من األفراع والشركام التي تتعاما مىع مؤةةىام
وبفراع بجنتية.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 -تحقيق فر

عما ألتناء المناطق المةتهعفة.

 تحةين مةتوى عخا األفراع. ازعياع الطلب عل خعمام الترجمة -العوائع الجيعة وقلة حجو االةتثمار المتعلق تمثا هلد المشاريع.

ثالثا :منتدات الم رو
 ةيقوو المشروع تتقعيو خعمام الترجمة للفئام المةتهعفة من خالا التيع المتاشر للخعمة عن طريقاةتقتاا طالتي الخعمة في المكتب واالتفاق معهو عل األتعاب وتحعيع مواعيع االةتالو.
 نترا لتنوع الخعمام واختالف اللرام واعتماع ةرعة االنجاز تشكا بةاس عل مهارام المترجمينالعاملين في المكتب فانه من الصعب تحعيع الطاقة القصوى لععع الصفحام التي يمكن ترجمتها يوميا
ناهيل عن انه يمكن زياعة اإلنتاجية من خالا زياعة ةاعام العما بو توتيف آخرين إن تطلب األمر
علما بن المشروع ةيعما  8ةاعام عما يوميا و  011يوو عما في الةنة.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

المشروع .

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
الموقع المقتر للمشروع محافتام المملكة لام الكثافة الةكانية والتي تتوفر تها جامعام وكليام وشركام
ومؤةةام تكافة القطاعام ويفما اختيار موقع يكون قريب من األفراع والمؤةةام المةتهعفة كما ويحتا
المشروع إل مةاحة ال تقا عن  81متر مرتع موزعة كما في الجعوا بعناد-:

البيان
صالة اةتقتاا
ررفة ترجمة وتعقيق
ررفة إعارية وترجمة
مطتخ
حماو
المجموع

ددول رقم ()1
العدد
0
0
0
0
0

6

المساحة م
52
51
01
01
2
81

( )6اآلالت والمعدات:
تتمثا بجهزة ومععام المشىروع تىأجهزة حاةىوب عىعع  0وطاتعىة وتقىعر تكلفتهىا طتقىا لرةىعار الةىائعة فىي
الةوق المحلي ولنوعية جيعة تحوالي  0111عينار علما بن األةعار تتفاوم طتقا لنوعية المعىعام المطلوتىة
مومحة كما في الجعوا التالي .

األدهزة
جهاز حاةوب
طاتعة

ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
011
011
المدمو
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العدد
0
0

التكلرة /دينار
011
011
1444

( )3األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقىىعر التكلفىىة اإلجماليىىة لرثىىا والىىعيكورام والتجهيىىزام المكتتيىىة تحىىوالي  0211عينىىار موزعىىة كمىىا فىىي
الجعوا بعناد-:
ددول رقم ()3
التكلرة /دينار
111
011
111
0011
011
0211

البيان
بثا مكاتب اإلعارة والترجمة
بثا صالة االةتقتاا
مكيفام ععع 5
ارمة وعهان وتشطيتام وعيكورام عاخلية
تجهيزام مطتخ صرير
المدمو

( )4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالي  1211عينار توزعم كمايلي-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
0111
0211
1211

البند
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%01
%02

( )5العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 1فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالي -:
ددول رقم ()5
العدد
0
5
0
4

الوظيرة
معير مشروع
مةاعع مترجو
مراةا
المدمو

Page 7 of 9

( )2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتمثا مةتلزمام الخعمة تاألحتار واألوراق المةتخعمة خالا عملية الترجمة.

( )7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاب العروض والتي تقعر تحوالي  511عينار.

( )8رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلي وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالي  %01من إجمالي التكاليف الثاتتة حةب
خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  450عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بثار تيئية ةلتية للمشروع المقتر

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالي يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()2
التكلرة/دينار
0111
0211
4544
511
421
5150

البيان
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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