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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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
وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع  

  .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،  

سـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم الم
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
ــ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ تهدفة وغيرها باإلضـ

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       ــ لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 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 

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  المشروع خدمات  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  انشاء القناة مراحل . 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة6

  . اإلدارة والعمال7

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة8

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل9

  . رأس المال العامل10

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

   قناة تعليم االلكترونية   فكرة المشروع المقترحة 

 انتاج  فيديوهات تعليمية  منتجات المشروع 

   تعليمي   –  خدمي   تصنيف المشروع 

 10 عدد األيدي العاملة 

  المشروعحجم االستثمار الكلي لفكرة 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 26550 الموجودات الثابتة 

 1000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 7965 رأس المال العامل 

 35515 المجموع الكلي لحجم االستثمار 

  

  

  

  

  

  

 أوالً : مقدمة
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   المختلفة سواء كانت عن    المناهج التدريسية  تختص بتقديم فيديو حول    تعليمية  المشروع عبارة عن قناة

مباشرة أو عن طريق تسجيلها  الفيديوهات  طريق أجهزة الكمبيوتر أو الموبايل ويقوم صاحب القناة ببث  

مسبقا حيث يقوم صاحب القناة بالتحدث مع المشاهدين خالل الفيديو وتعليمهم بعض األسرار والثغرات  

 . التعليم توى أعلى في لتحقيق مس 

   الدخل من يتنوع  القناة حيث  المشاهدات و االشتراكات في  المشاريع على عدد  النوع من  و يعتمد هذا 

 إيرادات من عدد المشاهدين او من ممولين  او دعايات يتم عرضها خالل فترة البث .  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

  التعليمية للطالب وتعويض قلة الخبرة لدى بعضهم  مساعدة المعلمين في إعداد المواد. 

  نشر التكنولوجيا في المجتمع وتقديم مفهوم أوسع للتعليم. 

 استثمارية جيدة في المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة.  ة خلق فرص  

  المشروع. تحسين الوضع االقتصادي لصاحب 

 توفير فرص عمل . 

  المشروعخدمات ثالثا: 

   لكل   تجهيز يتم أستاذة  مختصين  قبل  من  عالية  ومعرفة  بجودة  تعليمية  لجميع  مادة    فيديوهات  تعليمية 

تعليمية    واسئلة  ومعلومات  شروحات  تقديم  يتم  حيث   ، الثانوية   مرحلة  وباألخص  التعليمية  المراحل 

   للمشتركين بالقناة من خالل الفيديوهات المسجلة او من خالل البث المباشرة للمواد . 

 ا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابع

ً   أية يوجد    ال خصوصا المشروع  وتسجيل  ترخيص  حيث  من  قانونية  التنظيمية   عوائق  النواحي  حيث    من 

  ومطابقتها لمتطلبات الترخيص 

  

  

  

  
  

  خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 
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  مقدمة حول كيفية انشاء حساب  .1

  تعريف اليوتيوب  

يمكن تعريف اليوتيوب بأنه موقع إلكتروني يمكن استخدامه بشكل مجاني يتم من خالله السماح بمشاهدة مقاطع  

  فيديو يتم نشرها من قبل مستخدمين آخرين ، كما يمكن تحميل المستخدمين أنفسهم لمقاطع فيديو خاصة بهم . 

على يد كأل من جاويد كريم، ستيف تشن، تشاد هيرلي، ومن المعروف لدى    2005تم تأسيس هذا الموقع سنة  

الكثير ان شركة جوجل أرادت أن تعقد اتفاق وذلك لرغبتها في أن تشتري موقع اليوتيوب وكان ذلك في عام  

كر أنه أول ما قد رفع على  بليون دوالر أمريكي، ومن الجدير بالذ   1.65وهذا مقابل صفقة قيمتها    2006

  .)  Me at the zoo ذلك الموقع كان فيديو عنوانه ( 

  كيفية إنشاء قناة على اليوتيوب 

وهو مجاني تماما ويتم عن طريق هذا     Gmailيتم انشاء قناة يوتيوب عن طريق انشاء حساب على   -

 الحساب الدخول الى موقع يوتيوب وبالتالي البدء في تصوير الفيديوهات و عرضها.  

 كيفية تحصيل األرباح على اليوتيوب 

ساعة مشاهدة وان   4000حساب األرباح في اليوتيوب يكون من خالل تحقيق مشاهدات للقناة بحد أدنى  -

متابعة القناة ، ويمكن تحقيق ذلك من خالل االهتمام بطرح فيديوهات  شخص باالشتراك ب  1000يقوم  

 ذات جودة عالية ومحتوى جاذب بهدف الحصول على أكبر قدر من المشاهدات . 

ويمكننا أن نقول أن حساب األرباح أللف مشاهدة في القناة على اليوتيوب من خالل زوار القناة من الدول   -

مشاهدة ، أما في حالة مشاهدة القناة من البالد األجنبية مثل أمريكا أو    العربية كافة سيكون دوالر لأللف

 دولة كندا، فهنا نسبة األرباح ستختلف، فقد تصل الى أربعة دوالرات لأللف مشاهدة . 
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ويمكن للمستخدم بعد نجاحه في زيادة نسبة المشاهدات ان يقوم بتحصيل األرباح من خالل عرض   

اإلعالنات خالل الفيديوهات التي تبثها القناة مقابل مبلغ معين فيقوم اليوتيوب بعمل الوسيط بين صاحب  

مع العالمات التجارية  القناة وبين الذين يريدون عرض إعالن معين لمنتجاتهم ، كما يمكن أن يتم التعامل  

وبذلك يتم تحقيق ربح عالي للقناة ، وهناك العديد من القنوات التي وصلت أرباحها إلى ماليين الدوالرات  

شهريًا، حيث أن نسبة زوارها ومشاهدة اإلعالنات ومشاهدة الفيديوهات بها كبيًرا ، وعادة في حال وصل  

  500اة سيضمن الحصول على دخل شهري ال يقل عن عدد المشاهدات الى مليون مشاهدة فان صاحب القن

  دينار اردني من المشاهدات دون احتساب ايراد الدعايات .   
  

 المساحة والموقع:  

  المملكة .  مناطق كافة  

  مكتب وقاعة اجتماعات  وغرف   متر مربع مقسمة الى  150عن   لال تقيحتاج المشروع الى مساحة

 تسجيل وإنتاج الفيديوهات . 

 البناء وتعديالت البناء: 

  دينار .   8000بحوالي قدرت تكلفة تعديالت البناء  وتقسيمات الموقع 

  اآلالت والمعدات:  

هو  دينار توزعت كما    16050قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األســاســية مع التركيب والتشــغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (
  األجهزة  العدد   التكلفة /دينار 

  جهاز هاتف محمول   5  1500
  كاميرا انترنت   3  2400
  كرسي تصوير ومكتب    ---   750

  شاشة عرض   1  1000
  معالج  1  1100
  ميكرفون خارجي  2  4000
  مبرد للجهاز  1  1500
  كرت الشاشة   2  150

  قطع مختلفة  1  1150
  لوحة أساسية مزدوجة   1  2200
  فأرة السلكية  1  300

  المجموع  16050
  



 

Page 8 of 9 
 

 :األثاث والتجهيزات والديكورات 
  

  دينار  2500قدرت تكلفة األثاث والتجهيزات المكتبية بحوالي 

  التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة 

  - :دينار توزعت كمايلي26550بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند 

  %5  8000  أعمال بناء
  % 10  16050  معدات الاآلالت و

  % 15  2500  وديكورات  أثاث وتجهيزات
    26550  المجموع

 لعمالااإلدارة و :  

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  10 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  1  عامل تنظيفات 

  7   أستاذة 
  1  محاسب  

  10  المجموع

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  

يترتب على المشروع دفع تكاليف تسجيل المشروع وبعض المصاريف العمومية قبل التشغيل ، وتحتاج مثل  

األخرى مثل تمديدات كهربائية وتمديدات صحية وتقدر بمبلغ    التأسيسية هذه المشاريع الى بعض المصاريف  

  ديتار   1000

 رأس المال العامل :  
 

كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين سيتم إعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة لها ولغايات  

الوصول الى تكاليف اجمالية للمشروع اقرب ما تكون الى الواقع سيتم افتراض ان راس المال العامل التشغيلي  

% من    30المال العامل يعادل حوالي    فان راس  خدمي  وفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته وكون المشروع  

  7965اجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة و استنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  

 دينار 
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 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  .   ال يوجد اي تأثير من مخرجات المشروع المقترح

  اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحةسابعا: التكاليف .

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند 

  8000  أعمال بناء
  16050  معدات الاآلالت و

  2500  وديكورات  أثاث وتجهيزات
  26550  إجمالي الموجودات الثابتة

  1000  التشغيلمصاريف التأسيس وما قبل 
  7965  رأس المال التشغيلي

  35515  التكاليف اإلجمالية للمشروع 

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


