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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

 مساحة عمل مشتركة  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 

   نوعها. مساحات مشتركة فريدة من 
  .إمكانية الوصول إلى كافة المعّدات المكتبية الضرورية 
   .خدمة واي فاي عالية السرعة 
   موظفو موقع يعملون على توفير كل ما يحتاجه األفراد خالل ساعات

 العمل.
 غرف خاصة الجتماعات العمل . 
  .صندوق بريد وخدمة إدارة المراسالت التجارية 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 5 األيدي العاملة عدد 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 14,100 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 2,820 رأس المال العامل 

 17,420 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 . أوالً : مقدمة

المؤسسات بكل أحجامها   الى  تنشط  المستمرة  الحاجة  ، مما يحتم عليها  باستمرار  وغاياتها في بيئة متغيرة 

وهذه الفرص من الممكن ان تكون أحداث  ،    جديدةالتي من شأنها تقديم ابتكارات    و  تحليل الفرص المحتملة 

، لذلك  أو حلول جديدة لمشاكل قائمة ، أو تغيرات في الصناعات و األسواق و الخدمات المقدمة    غير متوقعة ،

من  ، و االستفادة    الفرص هذه  العمل الجاد و الواعي القتناص  و    الممنهجةالعمليات    هنالك حاجة ماسة الى  

  .ساعدة في تحقيق المكانة المطلوبة من شأنها المجديدة  لبلورة ابتكارات      األوضاع التي تفرضها التغيرات البيئية

و    المهنيين او لمجموعات متنوعة من    سواء للمؤسسات الناشئة او الكبرى و من الفرص التي ظهرت مؤخرا  

هي مساحات العمل المشتركة ، و التي عرفت بدورها  أو األفراد الذين يعملون عن بعد    المستقلين المبدعين  

متجانسة من االعمال ،  غير  بيئات مكتبية مشتركة تنشط فيها مجموعة  من خالل  الفئات الحيوي في دعم تلك  

للوصول  ، مقابل فرض رسوم شهريه    بدورها التفاعل االجتماعي و التعاون في االعمال المشتركة   تحقق   و التي 

  اليها و الى الخدمات المصاحبة لها. 

  . ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع

  : المبرر 

  وربط المؤسسات بأصحاب الخبرات لتقديم النصائح و الدعم    ،  احتضان المؤسسات الناشئة المبتكرة

 . و بإطار مريح   خالّقتبادل األفكار بشكل و  الالزم

   المستمر    االبتكار  و،  ذات المستوى العالي  مواكبة التطور التكنولوجي وذلك من خالل البنية التحتية

 ، و السعي لبناء اقتصاد أكثر تنوعا.  في الخدمات المقدمة

  واتصال االعمال لمن يرغب  ، واالستشارة الشخصية   واإلرشاد ، تقديم مجموعة واسعة من األدوات

 في اطالق أو تطوير اعماله. 

  : الهدف 

  .تحقيق عائد مالي للجهة القائمة على المشروع 

  ومبادرات جديدة. المساهمة  في التعارف والتشبيك وبناء شراكات ومشاريع 

  .تنظيم الفعاليات و احتضان البيئات الريادية 

   .مساعدة األفراد في إتمام أعمالهم في هدوء تام 
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  .ثالثا: منتجات المشروع

مقابل فرض رسوم شهريه للوصول     و المنتجات تقوم فكرة المشروع المقترح على تقديم مجموعة من الخدمات  

    -على :  لفكرة المشروع  الخدمات المصاحبة   تشملاليها و  

  .مساحات مشتركة فريدة من نوعها 

 .إمكانية الوصول إلى كافة المعّدات المكتبية الضرورية 

  .خدمة واي فاي عالية السرعة 

  ساعات العمل. موظفو موقع يعملون على توفير كل ما يحتاجه األفراد خالل 

 .غرف خاصة الجتماعات العمل 

 .طابعات ذات جودة عالية 

   .صندوق بريد وخدمة إدارة المراسالت التجارية 

  .مطابخ مجهزة بأفضل المرافق والخدمات 

  .تنظيف روتيني  
  

 . 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 

يتوجب على صاحب المشروع أخذ الموافقات الالزمة من    و لغايات التأسيس  فيما يخص المشروع المقترح  

  - بـ:لغايات الترخيص  تتلخص الوثائق المطلوبة و ،  و التي تنظم الخدمة المقدمة   الجهات ذات االختصاص 

  الصناعة والتجارة غرف شهادة التسجيل لدى . 

  النظام األساسي للشركة عقد التأسيس و . 

 عقد ايجار او الشراء الماكن العمل . 

  نسخ عن بطاقة اثبات الهوية . 

  التقدم بطلب للحصول على رخصة مهن . 
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 . خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة

   :المقدمة الخدمة ) 1(

الناشئة  المشروع المقترح مكانا  للشركات  الذين  و لألفراد    و الموظفين المستقلين في مراحلها األولى    يقدم 

طار مريح ، و تتضمن  و تبادل األفكار في إ ،  و التحاور  ،  و العمل سوية    للقاء  يعملون عن بعد الفرصة  

و غرفا لالستراحة ، و وجبات خفيفة ، و خزائن لحفظ األغراض   ،    لالجتماعات مساحات العمل المشتركة غرفا  

للعمل على مشاريعهم والتعاون في     "و تستقبل المساحة أشخاصا من كل الخلفيات وتّوفر لهم " غرفا مستقلة 

وقاعات المحاضرات لعقد اجتماعاتهم  ،  ما بينهم ويستطيع المتواجدون في المكان استخدام غرف االجتماعات  

  و غيرها من النشاطات. ،   والمحادثات ، وورش العمل 

مقابل  لوقت غير محدد بالشهر ،  و  أو األسابيع ، أو يمكن للمستخدمين اختيار اشتراكات بنظام الساعات ،  

 على هذه الخدمات. رسوم 
 

  

  :المساحة والموقع ) 2(

خاصة و قاعات    مقسمة بين غرف، وتكون هذه المساحة    2م  200يلزم لهذا المشروع مساحة ال تقل عن  

و يتميز بسهولة الوصول اليه    المشروع في مكان حيوي   ، ويجب ان يكون موقع    اجتماعات و غرفة استراحة 

اكبر شريحة من العمالء وهم طالب    الستهداف ، وذلك  أو الكليات    الجامعة   بالقرب من ويفضل ان يكون  ،  

  . الجامعة

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

مع   يتناسب  بما  التعديالت  لبعض  يحتاج  فأنه  عليه  و   ، مستأجر  المشروع  موقع  بأن  االفتراض  سيتم 

 - االستخدام مثل:

  من مجموعة من الكراسي والطاوالت   يتألف يكور مناسب لمكان د . 

   شبكة انترنت بسرعة معقولة والتأكد من تقويتها ووصولها لجميع اطراف  بنية تحتيه لتوفير  اتاحة

 مساحة العمل. 

  .درجة جيدة من االنارة والتهوية  

  دينار.  3,000و عليه فأنه من الممكن ان تبلغ تكاليف التعديالت  
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  :اآلالت والمعدات  ) 4(

دينار توزعت كما هو    1,100قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  - مبين بالجدول أدناه:

  :  )1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 

  ملونه طابعة   400  2  800

  بروجكتر   150  2  300

  المجموع   1,100

  
   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

مقاعد  إدارية    مكاتب إدارية ،  دينار تتمثل بشراء   10,000تقدر احتياجات المشروع من األثاث بمبلغ  

   أجهزة حواسيب    ،خشبية      خزائن حائطو مكيفات تبريد ، و،  استقبال      مقاعد و  طاوالت اجتماعات ،  

  و خالفة. و أنظمة مراقبة ، 
  

 : اإلجمالية للموجودات الثابتةالتكاليف  ) 6(

كما    وزعت  دينار    14,100بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  :  )2جدول رقم (

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  3,000  أعمال بناء 

  %10  1,100  معدات الاآلالت و

  %15  10,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

    14,100  المجموع 
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  : العمالاإلدارة و ) 7(

اداريين  الى موظفين   ساعة يوميا ، لذلك يحتاج هذا المشروع  12لمدة  يمكن للمشروع المقترح ان يعمل  

الحجوزات و  لتنظيم    ، باإلضافة الى حاجة المشروع لموظف استقبالاثنين يعمالن في ورديات متناوبة  

يحتاج أيضا الى محاسب إلدارة األمور المالية و توثيقها   ترتيب المواعيد و متابعة مستخدمين المكان ، و 

، وعليه توزع فرص العمل  في الموقع للحفاظ على نظافة المكان بشكل دائم  عامل نظافة بصفة دائمة  لو  

  - حسب الوظيفة و العدد على النحو التالي :

  :  )3جدول رقم (

  العدد   الوظيفة 

  2  موظف اداري 

  1  موظف استقبال 

  1  محاسب 

  1  عامل نظافة 

  5  المجموع 

    

 : المواد األولية ومستلزمات الخدمة ) 8(

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

    . )اللواح المالحظات و غيرها  ر،  ، و األحباالمختلفة    ااألوراق بأحجامه األقالم ،  (    القرطاسية مثل    في
  

 : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 9(
  

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

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

  .دينار 500
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    : رأس المال العامل  ) 10(
 

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

اقتصادية مفصلة لها ، ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اقرب ما يكون  للواقع سيتم  

يعادل حوالي   احتياجاته  و  المشروع  لطبيعة  وفقا  التشغيلي  المال  أن رأس  إجمالي    20افتراض  %من 

  2,820تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة  ، واستنادا لمشاريع مشابهة ، أي ما يعادل  

  . دينار تقريبا

 . سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة  

الحاويات المخصصة  ال يوجد آثار بيئية مباشرة للمشروع ، حيث سيتم التخلص من النفايات أوالً بأول في  

  لهذه الغاية . 

  . سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة

  :  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح 
  

  :  )4جدول رقم (

  التكلفة/دينار   البند

  3,000  أعمال بناء 

  1,100  معدات الاآلالت و

  10,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  14,100  إجمالي الموجودات الثابتة 

  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  2,820  رأس المال التشغيلي 

  17,420  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 

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

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


