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

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

) فـي مختلـف محافظـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة    
وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

  .الصغيرة والمتوسطة

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

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

ستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم الم
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
تهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـ

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

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

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   وتعديالت البناءالبناء . 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  المشروعسادسا:اآلثار البيئية لفكرة 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 كينات قص وحفر بالليزر ما فكرة المشروع المقترحة 

كروت فاخرة / جلود مزخرفة / تحف زجاج   منتجات المشروع 

 صناعي   تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  لفكرة المشروعحجم االستثمار الكلي 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 10050 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 1850 رأس المال العامل 

 12100 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

الحفر والنحت والنقش بسرعة   الة مزودة بوحدات تحكم رقمية لعمليات  الليزر هي عبارة عن  ماكينة حفر 

، كما  عالية ودقة متناهية على الخامات الغير معدنية مثل الجلود واالكريليك واالقمشة والزجاج والسيراميك  

ات نهائية مطلوبة في األسواق منقبل  مع الخامات المعدنية وتحويلها الى منتجمتطورة تتعامل  ان هناك االت  

كبيرة ومتنوعة من العمالء وهذه الفكرة تعد  ، وهي قادرة على توفير منتجات لشرائح  شرائح كبيرة ومختلفة  

  الجديدة في الفترة األخيرة .  من أفكار المشاريع اإلنتاجية 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

  بشكل عام والطلبات المتخصصة أيضا    التي يكثر الطلب عليها في األسواقتوفير العديد من المنتجات  -1

  توفير فرص عمل للمجتمع المحلي -2

  ثالثا: منتجات المشروع
تتكون منتجات المشروع بالتحف والديكورات الخشبية والتحف الزجاجية والكرستالية والهدايا من االكريليك  

األنواع  نتيجة قص وكروت االفراح والجلود المزخرفة وغيرها من المنتجات التي يتم الحصول عليها 

 المختلفة من المواد  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 
مثل شهادة سجل  موافقات الخاصة بالمشروع من الجهات المعينة تم العمل على الحصول على جميع السي

  تجاري ورخصة مهن وغيرها  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 
 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(
  

  6000دينار و 1500يبلغ متوسط سعرها بين  بجودة متوسطة عادة ما يتم استيراد ماكينات التصنيع من الصين

إيطالي  دينار حاسوب ة  او  جهاز  من  عادة  شبكها  ويتم  منها  االستفادة  لغايات  محليا  تركيبها  ويتم  اعلى  بجودة 

بها  لغايات   العمل  يتم  التي  المادة  المطلوبة وباختالف  التصاميم  المو    ،تنفيذ  كينة زادت قدرتها  اكلما زاد حجم 

اإلنتاج   باختالف    x  1.6  1و  ا  م    X  3.5م  1.5جم  ماكينات حفهناك  ،  على  الماكينات  هذه  اإلنتاج  وتختلف 

  المطلوب  
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  :المساحة والموقع ) 2(

  وفي حال زادت عدد الماكينات   2م 20ون مساحة الموقع  تكيكفي المشروع في حال وجود ماكينة واحدة ان  

اكبر   مساحة  الى  المشروع  واالعالن  سيحتاج  الدعاية  مكاتب  فيها  تكثر  منطقة  الفنية  ، وضمن  والخدمات 

ان هذه المشاريع اصحبت في اآلونة األخيرة تعتمد على وسائل التسويق اإللكتروني للوصول الى    اجماال  

    دينار تقديرا  200إيجار شهري  سنفترض ،  الفئات المستهدفة بغض النظر عن مكان وجود المشروع 
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

تقديرية مساحة  الى  المشروع  و  اآلالتوضع  لغايات    2م40حوالي    يحتاج  مساحة  والمكتب 

كمرحلة أولى ويمكن زيادة المساحة مستقبال الستقبال ماكينات جديدة كما يحتاج الى  للتخزين  

بالبن  خاصة  بالكهرباء  ي تعديالت  الخاصة  التحتية  و ة  للمكان  جيدة  تهوية  تمديدات  ووجود 

الهواء   لشفط  الالزمة الستقب مخصصة  البناء  تعديالت  قيمة  بحوالي  وتقدر  المشروع    200ال 

  دينار 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هـو مبـين قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيـب والتشـغيل بحـوالي  دينـار توزعـت كمـا 

  -بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مX  3.5م 1.5ليزر نوعية إيطالي نةماكي  5500  1  5500
  م X  1.6 1مماكينة ليزر نوع صيني   3000  1  3000
  المجموع   8500

حيث تصل  والمواد الداخلة في عملية اإلنتاج  التصميم المطلوب تنفيذه  واآلالت  : حسب مواصفات  الطاقة اإلنتاجية التقديرية  *  
     قطعة / الساعة 200الطاقة اإلنتاجية لبعض الماكينات الى  

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات 
  

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مكتب مع خزائن   150  -  150
  ورفوف تخزين مواد خام  600  -  600
  مواصفات عالية مع طابعة جهاز كمبيوتر   600    600
  المجموع   1350



 

Page 7 of 8 
 

 :وسائل النقل ) 5(
  

أي   الى  األولى  المرحلة  المشروع في  المتمثلة  ال يحتاج  المواد األولية  على  الحصول  يتم  نقل حيث  وسيلة 

الموزعين    االكريليكبالخشب   طريق  عن  األولية  المواد  من  وغيرها  والجلود  يقومون  والزجاج  والذين 

  المواد الى ارض المشروع   بإيصال

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

  يلي    كما، ودينار 10,050بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  200  أعمال بناء 
  %10  8500  معدات الاآلالت و

  %15  1350  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  0  وسائط نقل 

    10050  المجموع 

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

    )عمل في المرحلة األولى ( صاحب المشروع ، وفني متخصص في اعمال القص   فرصتي يوفر المشروع س

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل 

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  صاحب المشروع  
  1  فني متخصص في اعمال القص 
  2  المجموع 

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 8(

داخلة في اإلنتاج من خشب وزجاج واكريليك وجلود وغيرها من المواد  األولية من المواد التتألف المواد 

يصلح للمواد المعدنية مثل صاجات االلمنيوم او الحديد    اآلالت التي يمكن تشكيلها وقصها كما ان بعض 

وتبلغ تكلفة   % 30ا النوع من المشاريع بحوالي ذ وتقدر نسبة الربح من هبسماكات تتناسب مع هذه اآلالت 

    %  70المواد األولية الداخلة في عملية التصنيع حوالي 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(

دينار لغايات الحصول على السجل التجاري ورخصة    200والتشغيل بحوالي  التأسيستقدر قيمة مصاريف 

  .  وغيرهاوالنقل  أجور المواصالت المهن 
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 : رأس المال العامل ) 10(

داخلة في عمليات التصنيع مضافا اليها المصاريف  يتألف راس المال عامل من قيمة المواد األولية ال

وعلى  ( اإلدارية والعمومية والتسويق ) مضافا اليها قيمة اإليجارات لموقع المشروع التشغيلية المباشرة 

مواد   1050دينار (  1850قدر بحوالي ت  قيمة المواد االوليةدينار فان  18000افتراض إيرادات سنوية 

  )  دينار مصاريف تشغيلية  600ر موقع + دينار ايجا 200أولية + 
 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

سيتم التخلص من النفايات الناتجة من عمليات التصنيع في األماكن المخصصة لذلك ، علما بان العديد من  

نواتج هذه العملية عادة ما يتم إعادة تدويرها واستخدامها مره أخرى سواء بطحنها وإعادة تشكيلها او  

  تدويرها   وطرق إعادة منتجات أخرى ويعتمد ذلك على نوعية هذه المواد  استخدامها في 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  ) 4رقم (جدول  

  التكلفة/دينار   البند
  200  أعمال بناء 
  8500  معدات الاآلالت و

  1350  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  0  وسائط نقل 

  10050  الموجودات الثابتة إجمالي 
  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  1850  رأس المال التشغيلي 
  12100  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

 


