
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 فكرة مشروع مقـترحة 

  

  ثالثية االبعاد لنماذج العرض والمنتجات  الطباعة

 (الطباعة ثالثية االبعاد)

 "إرادةمراكز تعزيز اإلنتاجية  "

  

2022 

 

 



 

Page 2 of 8 
 

 

برنـام  على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـةف فقـد قطلقـت  والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      

تعزيز اإلنتاجية )إرادة( بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي 

 .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم قفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليقعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    

تمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المج  مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكذاا مرذرو ل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا

هذه الدراسة هي دراسة قولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

 .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

( فـي مختلـف محافتـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة    

وقلوية المملكة مـن حيـا اقتـراف قفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

 .الصغيرة والمتوسطة

ف وقد تم الحرص قن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنام  إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      

 الدراسة واقعية ما قمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما قمكنف فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     

علماً بأن التوقعات المتعلقة بذاييرادات وتقذدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروعف  

المستثمرين المهتمين بهذاه الككذرة ببلذ  حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هاه الدراسة لحين تقدم 

وذلـ  لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـو    فلمراكز إرادة يعداد دراسة جذدوى اقتاذادية للمرذرو 

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 

لمسـتهدفة وييرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل قو تـروف 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 المقترف. 

ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة( لتقديم قية مساعدة لمزيد من المعلومات يمكن  االتصا    
 تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

 

 مركزاً. 26تتواجد مراكز مررو  تعزيز اينتاجية ) إرادة ( في كافة منابق المملكة وعددها 

 

 مركز لديك( )بادر باالتاال بأقر   
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 المحتويات 

 المقدمة  أوال : 

 مبررات وأهداف المررو  ثانيا :

 منتجات المررو   ثالثا: 

 النواحي القانونية لككرة المررو  رابعا: 

  الدراسة الكنية لككرة المررو  خامسا: 

 مراحل التانيع. 1

 المساحة والموقع. 2

  البناء وتعديالت البناء. 3

 والمعداتاآلالت .  4

 األثاث والتجهيزات. 5

 . وسائب النقل6

 . التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة7

 . ايدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

 . مااريف التأسيس وما قبل الترغيل10

 . رأس المال العامل11

 سادسا:اآلثار البيئية لككرة المررو 

 ايجمالية للمررو سابعا: التكاليف 

 ثامنا: وسائل تمويل المررو 
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 ملخص المررو 

 البباعة ثالثية االبعاد فكرة المررو  المقترحة 

 أدوات بالستيكية واكسسوارات وغيرها  منتجات المررو  

 حرفي   تانيف المررو  

 2 عدد األيدي العاملة 

 حجم االستثمار الكلي لككرة المررو 

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 4,250 الموجودات الثابتة 

 200 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 750 رأس المال العامل 

 5,200 المجمو  الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

يقوم المشروع على الطباعة بتقنية ثالثية االبعاد لنماذج العرض والمنتجات مثل: األطراف الصناعيةف القطع  

 الفنيةف األدوات الخاصة.  

 ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المررو  

 مشروع ريادي بتقنيات تكنولوجية حديثة تتماشى مع منتجات العصر الحديا.  -

 . على مثل هذه المشاريع   الشباب وتدريبهم وفق قحدا البرام  التدريبيةاكتشاف الموهوبين  -

 قلة عدد المنافسين لمثل هذه المشاريع.  -

 . تكلفتها ققل بكثير وتقدم مزايا كبيرة لألشخاص الذين يحتاجون نماذج قولية خالل ساعات بداًل من قيام  -

 عمل دائمة ألبناء المجتمع المحلي.   فرصتيإيجاد  -
 

 إيجاد دخل جيد للمستثمر صاحب المشروع .   -

 ثالثا: منتجات المررو 

 . اإلطاراتف الحامالت بكافة قشكالهاف حافتات السماعات  ف الجواالت  مثل: اكسسوارات  ات كسسواراإل -

 . حامالت األقالمف حافتات الدبابيسمثل:  قدوات مكتبية -

 النماذج األوليةف قجزاء االستخدام النهائي كقطع الغيار قدوات التصنيعف مثل:  المنتجات الصناعية  -

 . لمجسمات المعمارية والنماذج التعليمية للمدارس والجامعات ل

 . األسماءف ميدالياتف عالمات تجارية  مثل: عالن اال دعاية ومواد ال -

 . بناء النماذج للقطع األثرية األثرية القديمة والحصون والقالع  -

 

 النواحي القانونية لككرة المررو  المقترحة رابعا: 

تذكر لترخيص هذا النوع من المشاريع في حال تلبية كافة االشتراطات الصحية   ة ال يوجد اي عوائق قانوني

والتنتيمية الموجودة في القانونف باإلضافة الى توفر الخدمات االساسية من مياه والكهرباء وسهولة الوصول  

 الى الموقع. 
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 خامسا: الدراسة الكنية لككرة المررو  المقترحة 

   مراحل التانيع (1)

الطابعة ثالثية األبعاد طابعة نفا الحبر التي يتم تشغيلها بواسطة الحاسوبف وتقوم ببناء طبقة واحدة للنموذج  

باستخدام  ثالثي األبعاد في كل مرةف من األسفل إلى األعلىف عن طريق تكرار الطباعة على نفس المنطقةف  

تقنية التصنيع بالخيوط المنصهرةف وتعمل الطابعة بشكل قتوماتيكي بالكاملف وتقوم بإنشاء نموذج خالل عدة  

من   الكثير  إلى  األوتوكادف  برنام   مثل  األبعاد  ثالثية  حاسوبية  برام   تصاميم  تحويل  خالل  من  ساعاتف 

منفصلتين   بطباعتين  بفعالية  وتقوم  األبعادف  ثنائية  من  الطبقات  بداًل  ولكن  األخرىف  فو   إحداهما  توضع 

استخدام الحبر يتم استخدام طبقات من البالستي  المذاب قو قي من المواد المنصهرةف وتدمجها معًا باستخدام  

 األشعة فو  البنفسجية. 

البالستي ف شريطة قن تكون مذابةف ولها    إلى  نماذج بواسطتهاف إضافة  ويمكن استخدام مواد مختلفة لعمل 

قدرة على التصلّب بوقت قصيرف وقد تم طباعة نماذج ثالثية األبعاد باستخدام الشوكوالتة الذائبةف كما قنّها  

والطبية   التعليمية  المجاالت  في  لالستخدام  موثوقة  جعلها  مما  وآمنة  الحجم  وصغيرة  االستخدام  سهلة 

 والهندسية وييرها.  

 

 :المساحة والموقع (2)

 زن او مساحة معينة من خالل المنزل. يمكن انشاء المشروع في قي مخ

 

 :البناء وتعديالت البناء (3)

 ال يحتاج المشروع الى بناء او تعديالت بناء. 

 

 :اآلالت والمعدات  (4)

هـو دينـار توزعـت كمـا   4,250  قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي

 -مبين بالجدول قدناه:
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 ( 1جدول رقم )

 األجهزة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

 طابعة  3,500 1 3500

 جهاز كمبيوتر 500 1 500

 مكواه كهربائية يدوية 50 1 50

 عدد وادوات  200 1 200

 المجمو   4,250
 

  

 التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة  (5)

بحوالي   المقترف  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  كما   4,250بناء  توزعت    دينار 

 -:يلي

 ( 2رقم )جدول  

 نسبة االستهالك  التكلكة/دينار  البند

 %10 4,250 معدات الاآلالت و

  4,250 المجمو  

 

 : لعمالاايدارة و (6)

 -النحو التالي :  الوتيفة والعدد علىموزعة من حيا عمل   تيفرص  يوفر المشروع س

 ( 3جدول رقم )

 العدد  الوظيكة 

 1 صاحب المشروع 

 1 فني 

 2 المجمو  

   

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية (7)

 تتألف المواد األولية من مواد خام بالستيكية واحبار وييرها . 

 

 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل  (8)

 دينار.  200يحتاج المشروع لمصاريف تأسيس وتراخيص واجور مواصالت وييرها مبلغ وقدره  
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 : رأس المال العامل (9)
 

للمواد األولية    سيتم احتساب راس المال العامل للسنة التشغيلية األولى على قساس دورة تشغيلية مدتها شهر

االنتاج   التشغيليةولكافة  لمستلزمات  بشكل  ويقدر    المصاريف  األولى  التشغيلية  للسنة  العامل  المال  راس 

 دينار.  750بحوالي   افتراضي

 سادسا: اآلثار البيئية لككرة المررو  المقترحة 

 .  ال يوجد قي اثار بيئية سلبية تذكر

 

 سابعا: التكاليف ايجمالية لككرة المررو  المقترحة.

 المشروع المقترف: يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة 
 

 ( 4رقم )جدول  

 التكلكة/دينار  البند

 4,250 معدات الاآلالت و

  إجمالي الموجودات الثابتة 

 200 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 750 رأس المال الترغيلي 

 5,200 التكاليف ايجمالية للمررو 

 

 :وسائل التمويل ثامنا: 
 

مشروع   لفكرة  مقترف  هي  البحا  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

 


