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المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج على دعم وتنمية المجتمعـات  والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي 

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
ت المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئا  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: 

  الخدمة /مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 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

  البيئية لفكرة المشروعسادسا:اآلثار 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 أكاديمية لتعليم الفنون التشكيلية والحرف اليدوية  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 
  تدريب على فنون تشكيلية ومجموعة من الحرف 

  البسيطة والمتقدمة واألشغال اليدوية 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 عدد األيدي العاملة 
  دائمة ومجموعة فرص مؤقتة ألبناء وبنات  2

 المجتمع المحلي 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 7,200 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 2,250 العامل رأس المال 

 9,650 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

المقترح  فكرة   تقدم خدماتها  عبارة عن  المشروع  اليدوية  التشكيلية والحرف  الفنون  لتعليم وتدريب  أكاديمية 

العمر   ومتوسطة  والشابة  الناشئة  للفئات  وكذلك  الجنسين  من  الصغيرة  العمرية  للفئات  أساسي  من  بشكل 

لك على  الدورات الفنية والتشكيلية والحرفية التالية وذ وعقد  المشروع المقترح مبدئياً بتقديم  وسيقوم  ، الجنسين

  سبيل الذكر ال الحصر: 
  

  .دورة تعليم الرسم بالرصاص والفحم لمستويات المبتديء والمتوسط والمتقدم 

  .دورة تعليم الرسم باأللوان المائية لمستويات المبتديء والمتوسط والمتقدم 

  .دورة تعليم الرسم باأللوان األكريليك لمستويات المبتديء والمتوسط والمتقدم 

 سم باأللوان الزيتية لمستويات المبتديء والمتوسط والمتقدم. دورة تعليم الر 

  .دورة تعليم فن الكروشيه بالصوف 

  .(الفيمو) دورة تعليم فن التشكيل بالصلصال الحراري 

  .(الرخام الصناعي) دورة تعليم فن تشكيل الريزن 

  .دورات التطريز اليدوي 

  .دورات سكب الشموع 

  .دورات الفسيفساء 

   على النحاس. دورات الطرق 

  .دورات تهديب الشماغ 

  .دورة تعليم فن تشكيل اإلكسسوارات والمشغوالت اليدوية 

  .دورة فن تعليم رسم وتصميم األزياء 

  .ورشة الرسم على الزجاج 

  .ورشة الرسم على الخشب 

  .ورشة الرسم على المالبس 
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  المبررات  

   توفير مكان لتعليم الراغبين والراغبات من ضمن الفئات المستهدفة على هواية الرسم وتحسينها وكذلك

للدخل لممارسيها من   ان تصبح مصدراً  الممكن  التي من  اليدوية  الحرف  التدريب على مجموعة من 

 الجنسين. 

  هدافاأل

 ب الزبائن المستهدفين بخدمات  تقديم خدمة تعليم فن الرسم وبعض الحرف اليدوية بأسعار وجودة تناس

 المشروع. 

   ضمن توفير جديدتين  عمل  المشروع   فرصتي  عمل  المشروع    منطقة  لصاحب  عمل  فرصة  منها 

في   العاملين  والمدربات  للمدربين  رواتب"  و"ليست  بمكافآت  مؤقته  عمل  فرص  عدة  وكذلك  المقترح، 

 المشروع من أبناء وبنات المجتمع المحلي. 

  توفير دخل جيد لصاحب المشروع.   
  

  المشروع خدماتثالثا: 

للفئات العمريـة الصـغيرة الدورات الفنية المختصة بالرسم بأنواعه  عقد  في    المقترح  المشروع  خدمات تتمثل  

  .لدورات الحرفية المختلفة والمتخصصةباإلضافة ل األشغال اليدوية البسيطةدورات من الجنسين، وكذلك 
  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

ترخيص وتسجيل   تواجه  قانونية  أي عوائق  توجد  الحصول  ال  لغايات  يتطلب  ال  المقترح، حيث  المشروع 

  على تراخيص المشروع الحصول على أي موافقات مسبقة. 
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمةمراحل  ) 1(
  

للمشـروع المقتـرح التجهيزات والمعدات واألدوات الالزمـة  يتطلب تأسيس وتشغيل المشروع المقترح القيام  

حرفـي أو ربين والمدربات الالزمين لعقد الدورات التدريبية وبحسب كـل إختصـاص  د ومن ثم التعاقد مع الم

في مختلـف الوسـائل اإلعالنيـة مطلوب ومن ثم اإلعالن والترويج لعقد هذه الدورات التدريبية المختلفة  فني  

  المتوفرة.

  :احة والموقعالمس ) 2(

قـاعتي و  متر مربع لغايات المكاتب اإلداريـة واالسـتقبال  120لمساحة ال تقل عن  المقترح    عيحتاج المشرو

  إضافة للمرافق العامة. تدريب 
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

    . هذا النوع من المشاريع لتعديالت على البناءال يحتاج  في الغالب 
  

  :العدد واألدوات ) 4(

المطلوبة لكـل هي تمثل مجموعة العدد واألدوات ودينار  600 بحوالي العدد واألدوات المختلفةقدرت تكلفة 

  .مشروع المقترححرفة من الحرف المنوي التدريب عليها في ال

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

ا  تكلفة  مع  قدرت  المشروع  تشغيل  لغايات  المكتبية  والتجهيزات  بمبلغألثاث  والتركيب      6,600   التوريد 

انتظار عدد    2عدد    ومكتب   3عدد  يد مكيف هواء  دينار ووتتمثل في تور الكراسي وكذلك كراسي      8مع 

  اسوب ح وجهاز  كرسي لكل قاعة    16كرسي وبواقع    32وكراسي سكرين عدد    2وطاولة اجتماعات عدد  

  وطفاية حريق وصندوق اسعافات أولية. هيزات بوفيه جوت  2جهاز داتا شو عدد  ولوحة اعالنية و   2عدد 

 :وسائل النقل ) 6(

  .نقل واسطةتوفير ليحتاج هذا النوع من المشاريع ال 
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 اإلجمالية للموجودات الثابتة التكاليف  ) 7(

 توزعت كماو   دينار7,200   بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي

  - :يلي

  ) 1رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  0  أعمال بناء 
  %20 600  العدد واألدوات 

  %15 6,600  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  0  وسائط نقل 

    7,200  المجموع 
 

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : علىتين ودائمعمل  تي فرص المقترح يوفر المشروع س

  ) 2جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير مشروع/ مالك 
  1  سكرتاريا 

  2  المجموع 
    

فرص   عدة  المشروع  سيوفر  المحلي  مؤقتة  لعمالة  كما  المجتمع  أبناء  من  ومدربات  بتنفيذ  للقيام  لمدربين 

  الدورات التدريبية المنوي عقدها في قاعات تدريب المشروع المقترح. 
  

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 9(

المواد األولية ومس المشاريع  تلتشكل كلفة  النوع من  لهذا  الخدمة  المدربين والمدربات  زمات  إضافة ألجور 

األلوان المختلفة    الالزمة لهذا المشروع في   المواد األولية من إجمالي مبيعاته السنوية، وتتمثل  %  50حوالي  

الصلصال   الخاصة بدورات  الرسم ومادة الصوف والمواد  المختلفة وورق  الرسم  الـكانفاس وريش  وقماش 

دورات تصميم األزياء وغيرها من مستلزمات عقد الدورات التدريبية  الحراري والرخام الصناعي ولوازم  

%  32حوالي  أجور المدربين والمدربات  ، بينما تشكل  من إيرادات المشروع  %18تشكل حوالي  و   المختلفة 

  من إيرادات المشروع. 
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 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

  دينار.  200  بمبلغ ما قبل التشغيل مصاريف و والمصاريف اإلدارية   مصاريف التأسيستقدر 

  : رأس المال العامل ) 11(
 

مستلزمات  يح لتوفير  المشروع  هذا  شهر  التاج  لدورة  بالنسبة  واحد  خدمة  الحال  وباقي  وكذلك  لإليجارات 

  دينار.  2,250بمبلغ   التشغيلي  مصاريف التشغيل، وعليه تقدر احتياجات المشروع من رأس المال العامل
  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

البيئة،   أو  اإلنسان  المقترح على  للمشروع  سلبية  بيئية  آثار  يوجد  أقرب  ال  النفايات في  التخلص من  وسيتم 

  حاوية للمشروع. 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين الجدول التالي 
  

  ) 3رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  0  أعمال بناء 
  600  العدد واألدوات 

  6,600  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  0  وسائط نقل 

  7,200  إجمالي الموجودات الثابتة 
  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 2,250  التشغيلي رأس المال 
  9,650  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية

 


