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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
  المشــــاريعالمجتمعات المحلية من    مع احتياجات وألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشــــاريع  تتماشــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

أن تكون البيانات والمعلومات  على  ، وقد تم الحرص برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراســــة مســــتشــــارو      
  الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن. 

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
وتقدير  علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب 
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 اال قتراض والمـس
ــعب التنبؤ   ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ المشـ
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  ية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصاد 

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

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة أوال :  

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  ثالثا:   منتجات المشروع

  رابعا:  النواحي القانونية لفكرة المشروع

  خامسا:  الدراسة الفنية لفكرة المشروع 

  . مراحل التصنيع1

  . المساحة والموقع2

  . البناء وتعديالت البناء 3

  .  اآلالت والمعدات4

  . األثاث والتجهيزات5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . 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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 ملخص المشروع

 وكالة تسويق رقمي  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 

عن    بالتسويق و توفير المعلومات منتجات المشروع وتتمثل 
  شامله تشمل كافة القطاعات مثل : خدمات 
  االنشائية القطاعات . 
 القطاع الخدمي 
  القطاع التجاري 
  صناعية ال القطاعات 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 1 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع 

  بالدينار األردني التكلفة   البيان

 1,010 الموجودات الثابتة 

 100 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 202 رأس المال العامل 

 1,312 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 .أوالً : مقدمة

على مدى السنوات القليلة الماضية أصبحت التجارة االلكترونية جزءا ال غنى عنه في اطار البيع بالتجزئة و  

يستفيد العمالء من مزايا المعامالت  الحصول على الخدمات الالزمة ، و بفضل الرقمنة المستمرة للحياة الحديثة   

ى شبكة االنترنت و اعتمادها في جميع انحاء  عبر شبكة االنترنت ، ونظرا للزيادة السريعة في الوصول ال

  العالم  يستمر عدد العمالء الرقميين في االرتفاع كل عام. 

المربحة ؛ حيث تكمن    " وكالة تسويق رقمي  " ويعد مشروع   واحدا من أكثر المشاريع التجارية الناجحة و 

من خالله   يتيح   ، االنترنت  الكتروني عبر شبكة  موقع  انشاء  في  منتجات  فكرته  و  العمالة  تسويق خدمات 

  :  الماهرة و المختصين بقطاعات خدمية مختلفة مثل 

  .القطاعات االنشائية 

 القطاع الخدمي 

  القطاع التجاري 

  القطاعات الصناعية 

  . و يتم الحرص على اختيار األشخاص الذين يعززون الثقة بين العمالء و المنصة االلكترونية 

  . ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع

  : المبرر

  بالتجار و المصنعين والمستهلكين.   ظل سوق ملئ    يف االستغناء عن طبيعة عمل المشروع  ال يمكن 

  المقترح حلقة الوصل بين المنتجين و مقدمي  الخدمات وبين المستهلكين يعتبر المشروع . 

   لنمو أنشطة يعتبر التحول الرقمي وعصر التكنولوجيا الذى نعيشه أرض خصبة وبيئة مناسبة جداً 

 . الدعاية و اإلعالن 
 

  : الهدف 

  تحقيق عائد مالي للجهة القائمة على المشروع. توفير فرص عمل ، و 

  جيدة ليصبح المشروع خيار اساسي لدى عدد كبير من العمالء. بناء سمعة 
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  .ثالثا: منتجات المشروع

احترافي و مميز ، والتعاقد مع العمالة الماهرة و  تقوم فكرة المشروع المقترح على تصميم موقع الكتروني 

و ارقام مزودي  المقدمة عن الخدمات الالزمة  معلومات الو توفير كافة المختصة و المشهود لها بالسوق ، 

  مقابل نسبة من المال.  و التسويق لمنتجاتهم بطرق إبداعية و احترافية ، الخدمة 

  - التالية :الخدمات و التسويق لمزودي خدمات المشروع بتوفير بيانات و معلومات  وتتمثل  

  .القطاعات االنشائية 

 القطاع الخدمي 

  القطاع التجاري 

  القطاعات الصناعية 
  

 . رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة

واإلصالحات التشريعية والتنظيمية بهدف تبسيط قوانين  طبقت المملكة األردنية الهاشميّة جملة من التغييرات  

وعمليات تأسيس الشركات ، األمر الذي عزز ازدهار المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتهدف  

بيئة   وترسيخ   ، المشاريع  وأصحاب  األعمال  رّواد  ودعم  تشجيع  إلى  الُمطبقة  واإلجراءات  القوانين  سلسلة 

  االستثماري.  االبتكار وتحسين المناخ 

المشروع المقترح ، ال   إلكتروني في    يمكن أن نعتبر أن هناك تراخيص أو شروط  فيما يخص  فتح متجر 

  - األردن بالمعنى الحرفي لكلمة (تراخيص) لكن يمكننا القول أن هناك لوائح تنظيمية مثل :

  .العمل في بيئة منظمة ومنافسة عادلة تضمن حقوق المستهلك وحقوقك 

   باالسم حفاظ تفرده  على  المشروع  ملكيته المسجلة    وعالمته التجاري    صاحب  يتعلق    و    بالمتجر لما 

 اإللكتروني نظرا لسهولة سرقة األفكار. 
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 . خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة

    :المقدمة الخدمة ) 1(

، حيث ان مراحل تقديم الخدمة    اإلنترنت أن أغلب عمليات البيع والشراء أصبحت اآلن تتم من خالل شبكة  

 - ستكون على النحو التالي:للمشروع المقترح 

   التي من الممكن تقديمها للعمالء من قبل    للخدمات   التسويقمن خالله  يتم  الكتروني    موقعانشاء

و يمكن االستعانة بأحد شركات  و الذين من المفترض ان يتم التنسيق معهم مسبقا ،    الماهرة العمالة  

بالتفصيل،    ا، و التعرف على  كيفية استخدامه   الكترونية   منصة التصميم والبرمجة للمساعدة بإنشاء  

 .و معلومات تخص مقدمي الخدمة   الخدمات المتاحة ومن ثم  البدء بعرض 

   من خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي او من خالل اإلعالنات الممولة   للموقع التسويق  

إلى عدد كبير    فكرة المشروع و ذلك لضمان وصول  ،  والمواقع المتخصصة بعرض اإلعالنات  

  من الناس ، و ضمان مشاهدة اإلعالن من خالل فئات كثيرة مستهدفة. 

   من المال يتم االتفاق عليها مسبقا   ةب مقابل نس بالتسويق و التشبيك يقوم صاحب المشروع.  
 

  

 :المساحة والموقع ) 2(

هو شبكة االنترنت ، و يفضل ان تكون البداية من      -   و كالة تسويق رقمي    -يعد المكان الفعلي لمشروع   

  . للموقع عبر منصات التواصل االجتماعي  ة االكتفاء بجهود صاحب المشروع التسويقي ، و المنزل
  

 : البناء وتعديالت البناء ) 3(

  المنزل. ال يحتاج المشروع المقترح الى أي اعمال بناء او تعديالت بناء ، كونه ضمن نطاق  

  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

دينار توزعت كما هو    510قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  - : مبين بالجدول أدناه 
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  ) : 1جدول رقم (    

  

  :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

و توفير شبكة انترنت  ،  ب تمك (   دينار تتمثل بشراء 500تقدر احتياجات المشروع من األثاث بمبلغ 

عبر المنصات  العمل بالمنصة االلكترونية و متابعة الحمالت التسويقية التي تتم  إلدارةعالية السرعة  

  المختلفة). 
  

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ) 6(

  وزعت  دينار    1,010بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :كما يلي

  :  )2جدول رقم (  

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  510  معدات الاآلالت و

  %15  500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

      1,010  المجموع 

 

  : العمالاإلدارة و ) 7(

من أجل   التسويق مجال واحد للعمل في   موظفإلى  "  وكالة تسويق رقمي  المقترح "   يحتاج مشروع  

وهناك بعض الصفات الواجب توافرها  في منطقة عمل المشروع ،  جذب الشركات والمشاريع المتواجدة 

حيث أنه من الضروري أن يكون لديه  ، التسويق لكي يتمكن من جذب الكثير من العمالء  موظف  في 

، وعليه توزع   خبرة كبيرة في مجال تسويق الخدمات أو السلع ولديه قدرة عالية على التحاور واإلقناع 

  - فرص العمل حسب الوظيفة و العدد على النحو التالي : 

  

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 

  طابعة    150  1  150

  جهاز الب توب    360  1  360

  المجموع   510
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  :  )3جدول رقم (

  العدد   الوظيفة 

  1  موظف تسويق 

  1  المجموع 

  

 : المواد األولية ومستلزمات الخدمة ) 8(

في الحصر  ال  المثال  سبيل  على  والمتمثلة  للمشروع  الالزمة  األولية  المواد  و  الخدمات  مستلزمات    تقدر 

    . )غيرها  اإلعالنات المطبوعة ر، ، و األحباالمختلفة  ا األقالم ، األوراق بأحجامه( القرطاسية مثل 
  

 : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 9(
  

التسجيل  و الترخيص ألول مرة ، باإلضافة إلى   التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم  ستتألف مصاريف  

  100المراسالت والمواصالت الستقطاب العروض ، وكذلك تكاليف التشغيل التجريبي والتي تقدر بحوالي  

 .دينار
 

  

  

 

    : رأس المال العامل  ) 10(
 

كون الفكرة مقترحة ، وبعد اعتمادها من قبل المستفيدون ستقوم مراكز إرادة  بإعداد دراسة جدوى اقتصادية  

مفصلة لها ، ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اقرب ما يكون  للواقع سيتم افتراض أن رأس  

%من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة    20المال التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته يعادل حوالي  

  . دينار تقريبا  202حسب خبرة معد الدراسة  ، واستنادا لمشاريع مشابهة ، أي ما يعادل 

 . سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة  

، و األقالم  و الكرتون  ،  حيث تتمثل مخرجات المشروع من ( األوراق  ال يوجد آثار بيئية مباشرة للمشروع ،  

  سيتم التخلص من النفايات أوالً بأول في الحاويات المخصصة لهذه الغاية . الفارغة ، و غيرها ) و 
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  . سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة

  :  المشروع المقترح يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة 
  

  :  )4جدول رقم (

  التكلفة/دينار   البند

  510  معدات الاآلالت و

  500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  1,010  إجمالي الموجودات الثابتة 

  100  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  202  رأس المال التشغيلي 

  1,312  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 

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

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

 


