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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
  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

 تخطيط رحالت سفر داخلية  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 

  بالكامل " لوجو / شعار ، إعالنات ،  تصميم الهوية البصرية
 مطبوعات " حسب النشاط. 

   تصميم ديكور المكان من الداخل و الواجهة بناًء على ألوان وطبيعة
 العالمة التجارية. 

  .طباعة وتنفيذ جميع التصميمات سواء كانت ورقية أو لوحات كبيرة 

  .تنفيذ اإلعالنات الدورية الموسمية وهدايا العمالء 

  و وضع خطط و   االجتماعي وقنوات التواصل   إدارة صفحات
 استراتيجيات تسويقية و إعالنية. 

  .تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 1 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 3,260 الموجودات الثابتة 

 200 التأسيس وما قبل التشغيل مصاريف 

 652 رأس المال العامل 

 4,112 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 .أوالً : مقدمة

مؤسسة تجارية أو خدمية او صناعية أو حتى المؤسسات الخيرية الى إدارة كاملة للتسويق والترويج    اي   تحتاج

ومن الممكن  ،    اإلعالن عن خدماتها حتى تصل الى جمهورها المطلوب وتحقق المبيعات والنجاح المرجو و  

صاحب النشاط أو المؤسس فقط أو تنسب الى شخص واحد آخر أو مجموعة من    في أن تتمثل هذه اإلدارة  

شركات و    ومن هنا جاءت الحاجة لوجود أفراد ومكاتب و   ،   األشخاص أو شركة كبيرة حسب حجم النشاط 

  . هذا المجال لما له من أهمية   فيوكاالت تعمل 

، تهدف الى نقل التأثير عبر رسالة إعالنية من ُمعلن الى    إقناعي   اتصال عملية    الدعاية و اإلعالن    و تعتبر 

تحتوى على العديد    والتي من األنشطة المرنة وهي    ، لشراء منتج أو طلب خدمة دوافعهمستهلك بهدف إثارة  

  . كل مجاالت األعمال  في غنى عنها   ال  التيمن المنتجات والخدمات 

  . ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع

  : المبرر

 يمكن تنفيذه  ، حيث  الى بضائع أو مخازن أو معدات    المشروع المقترح " دعاية و اعالن "    ال يحتاج

 . بصفه فردية أو بالشراكة مع أخرون

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

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

  .سوق الدعاية و اإلعالن في  تطور واتساع مستمر وهو من األنشطة الصعب جداً اندثارها أو تهميشها 

  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 

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

  النتائج المرجوة. ابتكار حلول إعالنية وتسويقية جيدة قادرة على تحقيق 
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  .ثالثا: منتجات المشروع

مقابل رسوم تفرض    بالدعاية و التسويق  المعنية  تقوم فكرة المشروع المقترح على تقديم مجموعة من الخدمات  

 :في اآلتي  الخدمات  وتتمثلالخدمات المقدمة  حسب 

   " حسب النشاط. تصميم الهوية البصرية بالكامل " لوجو / شعار ، إعالنات ، مطبوعات 

  .تصميم ديكور المكان من الداخل و الواجهة بناًء على ألوان وطبيعة العالمة التجارية 

  .طباعة وتنفيذ جميع التصميمات سواء كانت ورقية أو لوحات كبيرة 

   .تنفيذ اإلعالنات الدورية الموسمية وهدايا العمالء 

   اتيجيات تسويقية و إعالنية. و وضع خطط و استر االجتماعي إدارة صفحات وقنوات التواصل 

  .تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات 
  

  

 . رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة

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

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

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

  االبتكار وتحسين المناخ االستثماري. 

الجهات ذات االختصاص و التي  و لغايات التأسيس يتوجب على صاحب المشروع أخذ الموافقات الالزمة من  

المقدمة  الخدمة  والمصانع    تنظم  الشركات  مع  التعامل  في  أكبر  صالحيات  منح  بدورها  تضمن  والتي   ،

  . والمؤسسات الحكومية أو الخاصة 
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 . خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة

   :المقدمة الخدمة ) 1(

البدء   التي يمكن  المشاريع  المقترح أحد  المشروع  تعتمد فكرة    يمكن بها ويعد  فيما بعد ، و  توسيع نشاطاته 

وتقديم حلول تسويقية  ،  وصياغة اإلعالنات  ،  الخدمات االستشارية التسويقية  على تقديم  المشروع المقترح  

، مع مراعاة االلتزام بمعايير الجودة ، و    او التنفيذ سواء في الصياغة أو التصميم أو الطباعة  متكاملة و فعاله  

  تقديم الخدمات بطرق إبداعية من خالل االستعانة بالوسائل العلمية والتكنولوجية و التقنية الحديثة عالية الجودة. 

الشركاء   االستعانة ببعض  المقترح  المشروع  قد يتطلب  ، مثل  نشاط  إلتمام و  المشروع  أصحاب مطابع  ات 

و أصحاب ورش الدعاية و اإلعالن الصناعية ، و تجار  أصحاب ماكينات الراوتر و الليزر ،    و الديجتال ،  

  ، و تجار خامات الدعاية و اإلعالن. الخشب و الورق 

بتحقيق  حيث تساعد هذه العالقات على تنفيذ اعمال المشروع بكفاءة عالية و في وقت قياسي و بسعر يسمح  

  . األرباح دون زيادة التكلفة على العميل 

 

  

  :المساحة والموقع ) 2(

يبقى اختيار المكان المناسب وتنفيذ بعض الديكورات نقطة قوة تنفرد بها شركات عن أخرى نظراً لما يعطيه  

مخصصة  ، وتكون هذه المساحة    2م  40عن    تزيد يلزم لهذا المشروع مساحة ال  ، و    المكان من ثقة عند العميل 

، وذلك  و يتميز بسهولة الوصول اليه    ويجب ان يكون موقع المشروع في مكان حيوي   ، الستقبال العمالء  

  .اكبر شريحة من العمالء الستهداف

 : البناء وتعديالت البناء ) 3(

االفتراض بأن موقع المشروع مستأجر ، وعليه فأنه يحتاج لبعض التعديالت بما يتناسب مع االستخدام  سيتم  

 - مثل :

  يكور مناسب د. 

  درجة جيدة من االنارة. و توفير شبكة انترنت بسرعة معقولة  بنية تحتيه لتوفير اتاحة 

  . دينار 1,000و عليه فأنه من الممكن ان تبلغ تكاليف التعديالت    
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  :اآلالت والمعدات  ) 4(

دينار توزعت كما هو    760قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  - : مبين بالجدول أدناه 

  :  )1جدول رقم (

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

بمبلغ   األثاث  من  المشروع  احتياجات  بشراء  1,500تقدر  تتمثل  ،تمك (    دينار  إداري  كراسي    ب 

  . )و خالفة  ،مكيف ، فرش  وسجاد ارضيات استقبال ، 
  

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ) 6(

  وزعت  دينار    3.260بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :كما يلي

  :  )2جدول رقم (

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  1,000  أعمال بناء 

  %10  760  معدات الاآلالت و

  %15  1,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

      3,260  المجموع 

  

  

  

 

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 

  طابعة ملونه   400  1  400

  جهاز الب توب    360  1  360

  المجموع   760
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  : العمالاإلدارة و ) 7(

من أجل جذب   التسويق مجال واحد للعمل في  موظفإلى  "  الدعاية واإلعالن المقترح "  يحتاج مشروع  

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

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

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

  - ي :العمل حسب الوظيفة و العدد على النحو التال

  :  )3جدول رقم (

  العدد   الوظيفة 

  1  موظف تسويق 

  1  المجموع 

  

 : المواد األولية ومستلزمات الخدمة ) 8(

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

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

 : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 9(
  

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

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

 .دينار 200
 

  

  

 

    : 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  652حسب خبرة معد الدراسة  ، واستنادا لمشاريع مشابهة ، أي ما يعادل 
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 . 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 

  . سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة

  :  لمقترح يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع ا
  

  :  )4جدول رقم (

  التكلفة/دينار   البند

  1,000  أعمال بناء 

  760  معدات الاآلالت و

  1,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  3,260  إجمالي الموجودات الثابتة 

  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  652  رأس المال التشغيلي 

  4,112  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

 


