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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    

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

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا

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

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

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

المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع   واحتياجـات وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      

  الدراسة واقعية ما أمكن. 

لفريق االستشاري بزيارات ميدانية وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام ا    

علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب 

وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،ادية للمشـروعلمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـ

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

المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ 

ستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقـدم باتجاهاتها مما ي

  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     

  ها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .تحتاجون

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

 (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 



 

Page 3 of 9 
 

  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

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  اإلجمالية للموجودات الثابتة. التكاليف 7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 المشروعملخص 

   مدرسة تعليم القيادة لألطفال فكرة المشروع المقترحة 

 مدرسة تعليم القيادة لألطفال منتجات المشروع 

 / تعليمي  خدمي   تصنيف المشروع 

 9 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 65,600 الموجودات الثابتة 

 5,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 13,120 رأس المال العامل 

 83,720 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

وممـا الشـك فيـه  ،  للحـوادث المروريـة المؤلمـة ةهي أحد اهم المسببات الرئيسي  والالمباالةعدم المسؤولية  

نبيـل وهـادف   وهنـا تكمـن فرصـة لعمـل تجـاري مميـز ،تشكل مصدر قلق للمجتمع بأسـره  المشكلة هذه ان

فـي بيئـة ترفيهيـة آمنـة  يتمثل في انشاء مدرسة لتدريب وتعليم األطفال أسس قواعد السـير والقيـادة السـليمة

ت السير على وتقاطعات الطريق وإشارا مجهزة بنموذج الطرقات العامة واألرصفة والمفارق ةضمن مدرس

، اضـافة الـي وجـود امـاكن لألهـل مخصصـه للجلـوس علـى   اختالف الوانها واهدافها والعربات الكهربائية

  .في حديقة محاطة باألشجار والزهور مقربة من اوالدهم خالل تلقيهم دروس القيادة

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

   انشاء جيل جديد أكثر تحضراً في اتباع اسس السالمة منذ الصغر 

 فرص عمل.  خلق فرصة استثمارية جديدة وتوفير 

  .تحقيق إيراد وأرباح لصاحب المشروع 

   الحوادث    فكرةالتعتبر من  الحد  في  البعيد  المدى  على  واجتماعية  اقتصادية  منفعة  ذات  المقترحة 

  . المرورية وأضرارها

   مقدمةالخدمة الثالثا: 

تقوم فكرة المشروع على انشاء مدرسة لألطفال متخصصة في تعليم األطفال قواعد السير ومعاني اللوحات  

التقاطعات  واإلشارات   المرور خالل  وأولوية  على  المرورية  مشيا  أو  المركبات  باستخدام  ذلك  كان  سواء 

  .  والديهم وذلك من خالل تجربة ترفيهية آمنة للطفل بحضور   األقدام

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

  . عوائق قانونية للحصول على ترخيص إلقامة المشروعال يوجد أي 

  

  



 

Page 6 of 9 
 

  

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 
  

 :المساحة والموقع ) 1(

المعدن    ²م    500لزم تخصيص قطعة ارض بمساحة  ي وتسييجها بسياج مناسب سواء كان من الطوب او 

وغرفة    لإلدارةومن ثم تقسيم المساحة الداخلية الى عدة اقسام منها غرفة لحجز التذاكر عند الدخول وغرفة  

وكراج لسيارات الزوار  وركن خاص للوحدات الصحية كما يمكن إضافة كفتيريا بسيطة    للموظفين استراحة  

واالشارات   تحتوي على الشواخص  مرورية  وتقاطعات ومفارق فسيتم تجهيزها كشوارع وأما باقي المساحة  

خالل   أطفالهم  ومراقبة  األهالي  لجلوس  الطريق  جوانب  على  مظالت  مع  مقاعد  إضافة  ويمكن  المرورية 

  . ركوبهم للسيارات 
  

 تعديالت البناء :  ) 2(

تقدر تكلفة انشاء المرافق المطلوبة التي تم ذكرها سابقا من السور الخارجي وبناء الغرف الالزمة والمرافق  

  كما هو مبين أدناه: دينار  50,000الصحية وتجهيز الشوارع بمبلغ  

  ) 1جدول رقم (

  البيان  التكلفة /دينار 
  تجهيز البناء وتزفيت الساحات والتسييج   50,000
  المجموع   50,000

 

  :اآلالت والمعدات  ) 3(

هـو دينـار توزعـت كمـا   8,750قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  سيارات كهربائية لالطفال  200  30  6,000
  إشارات ضوئية وشواخص مرورية  -  -  2,500
  ماكينة تذاكر  250  1  250

  المجموع   8,750
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(

  الجدول التالي :  فيكما  دينار مفصلة  6,850تجهيزات تقدر قيمتها بحوالي يحتاج موقع المشروع الى 

  ) 3جدول رقم (

  األجهزة   الوحدة/دينار تكلفة   العدد   التكلفة /دينار 
  مكتب ادارة  350  1  350

  كاميرات مراقبة  -  -  2,500
  تجهيز كافتيريا  -  -  1,500
  طاوالت جلوس وكراسي لمنطقة االهل  -  -  2,000
  طفايات حريق ومعدات سالمة عامة  200  1  500

  المجموع   6,850
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

  - :يلي دينار توزعت كما 65,600تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  ) 4رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %  5  50,000  البناء 

  %10  8,750  معدات الاآلالت و
  %15  6,850  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

    65,600  المجموع 

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل   ة فرص 9 يوفر المشروع س

  ) 5جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  محاسب / مدير مشروع
  1  محاسب 

  1  موظف شباك تذاكر 
  1  موظف بوفيه 
  1  عامل نظافة 

  3  موظف ساحة المرور 
  1  حارس 

  9  المجموع 
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 مستلزمات الخدمة  المواد األولية و  ) 7(

ال يحتاج المشروع الى أي مواد أولية أو مستلزمات خدمة ما عدا قسم الكافتيريا الذي يحتاج الى ذلك وتقدر  

  % من قيمة مبيعات الكافتيريا .   45تكلفة كليهما بحسب اراء الخبراء في هذا المجال بحوالي 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل   ) 8(

من   تحتوي على عدد  كونها  دقيق  بشكل  للمشروع  التشغيل  قبل  وما  التأسيس  بتكاليف  التكهن  الصعب  من 

البنود مثل النفقات القانونية الخاصة بعملية تأسيس المشروع باإلضافة الى دفع جزء من رواتب العاملين في  

ا الى  ولغايات الوصول  انه  التأسيس  المشروع اال  ان مصاريف  للمشروع فسيتم االفتراض  لتكلفة االجمالية 

 . دينار  5,000ستبلغ 

  : رأس المال العامل ) 9(
 

يتم احتساب حاجة المشروع من رأس المال العامل من خالل التكاليف التشغيلية والمصاريف وااليجارات  

الخدمة خالل فترة زمن تقديم  للمشروع  يومستلزمات  نظرا  وة معينة ويرتبط أيضا بحجم اجمالي اإليرادات 

الدراسة كونها دراسة مقترحة فسيتم االفتراض ان   الستثناء توقع اإليرادات وحجم السوق المتوقع من هذه 

يعادل   العامل  المال  أي  20رأس  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  اجمالي  من  يعادل  %    13,120ما 

  دينار . 

 اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة سادسا: 

المشروع  نشاطات  قبل  من  البيئة  على  يذكر  تأثير  يوجد  والبالستيكية    ال  الورقية  النفايات  بعض  باستثناء 

  .   وسيتم لتخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك 
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

دينار مفصلة كما   83,720والمقدرة بحوالي  يف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح يبين الجدول التالي التكال

  : هو مبين في الجدول أدناه

  ) 6رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند
  50,000  البناء 

  8,750  معدات الاآلالت و
  6,850  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  65,600  إجمالي الموجودات الثابتة 
  5,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  13,120  رأس المال التشغيلي 
  83,720  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


