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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

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

  .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،  

المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم 
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 
لمسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات ا

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

ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا    
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

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

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  وصف الخدمة. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والمعدات والعدد واالدواتاالجهزة . 4

   األثاث والتجهيزات.5

  . وسائط النقل6

  معدات السالمه العامه. 7

  التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة. 8

  . اإلدارة والعمال9

  المواد األولية ومستلزمات الخدمة .10

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل11

  . رأس المال العامل12
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  اصالح وتدوير الدراجات الهوائية وذات المحرك  المشروعملخص 

 اصالح وتدوير الدراجات الهوائية وذات المحرك فكرة المشروع المقترحة 

 اصالح وتدوير الدراجات   المشروع  خدمات

 خدمي   تصنيف المشروع 

 3 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  بالدينار األردني التكلفة   البيان

  11,920 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 4,768 رأس المال العامل 

 16,888 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

تعتمد على  تعد الدراجة الهوائية من إحدى أجهزة المواصالت المستعملة منذ القدم وهي تعتبر وسيلة تنقل  

الحركة البشرية وتعمل على دفع الدواسات المتمركزة على العجالت الخلفية عن طريق استعمال الساقين ،  

 بحيث تعتمد على عجلتين متصلتين بالهيكل الخارجي للدراجة الهوائية . 

راجة  في القرن التاسع عشر الميالدي في اوروبا ، ويوجد حاليا بليون د وقد وجدت الدراجات الهوائية 

كله متفوقة بذلك على عدد السيارات بمعدل دراجتين لكل سيارة ، وتعد الدراجة   هوائية على مستوى العالم

  عد الدراجات الهوائية وت كما الهوائية إحدى وسائل النقل األساسية في العديد من المناطق إلى يومنا الحاضر ،

حيث تعرف بكونها لعبة لألطفال وجهاز للياقة البدنية والتطبيقات العسكرية   لالستجماموسيلة مشهورة 

وكذلك في سباقات الدراجات. ، وتستخدم في خدمات البريد والشرطة   

مع ظهور اول  ، قد تغيرت قليال مع مرور الزمن أن الشكل البدائي ومواصفات دراجة األمان النموذجية  

م ، لكن العديد من مواصفاتها منذ ذلك الحين قد طرأت  1885ة  نموذج لدراجة مزودة بسلسة حوالي سن

المستخدم فيها   والتصاميم والمتطورة    الحديثة ألجهزة والمعدات عليها تعديالت جمة، وباألخص مع مجيء ا

   أحدث أنواع التكنولوجيا .   

التي تعمل بواسطة  والعربات التي بعجلتين أو ثالث عجالت  اما بالنسبة للدراجة النارية هي إحدى أنواع

ية خاطئة ، وغالبا ما يكون  محرك احتراق داخلي وليس محرك بخاري ولهذا فان تسميتها بالدراجة البخار

هذا المحرك محرك بنزين صغير مثبت في منتصف المسافة بين العجلتين ويكون لها مقعد أو مقعدان  

 وللدراجة النارية هيكل أكثر متانة من هيكل الدراجة العادية . 

م ، حيث قاموا بتثبيت محرك  1885وكان ذلك في عام أول من قام بصناعة دراجة نارية  ويعتبر االلمان  

وقد أستمر العمل في تطوير الدراجات النارية خالل أوائل  مكبسي رباعي األشواط فوق هيكل دراجة خشبي  

ل يشبة الشكل العام لألنواع  القرن العشرين ، بحيث أصبحت مركبات مفيدة ، وللدراجات النارية الحالية شك

األولى لكنه أسهل في األستخدام بحيث تتمتع بهياكل أكثر متانة ومحركات ذات قدرة أكبر وكوابح أكثر  

   كفاءة. 
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

الهوائية  وإعادة تدوير الدراجات سوى ورشة خاصة مختصة في تصليح إنشاء لى إيهدف المشروع المقترح 

أو ذات المحرك بهدف  استخدامها في التنقل كونها تعتبر وسيلة نقل رخيصة التكلفة وسهلة االستخدام  

  مقارنة في السيارات . 
    

   :ومن أهم مبررات المشروع

عادة تدوير الدراجات الهوائية وذات المحرك لما لها  إ ورشة تصليح وتوفير    العمل على  المشروع إلى يقوم 

  من االثر الكبير في المساعدة  بتخفيف على المواطنين في التنقل بين المناطق في قضاء االزرق لما  تمتازبه 

  ينعكس ايجابيا عليهم   ما تكلفة الصيانة مقارنة في السيارات    وانخفاض من  سهولة  في االستخدام  الدراجات 

  لمشروع إلى: ،ويهدف ا

  ة تحسين المستوى المعيشي لصاحب المشروع بحيث يوفر دخل يساعده في تلبية إحتياجاته اليومي . 

   مما يسهل عليهم في الحصول على  لألفراد صيانة وتدوير الدراجات ب    ةخدمات المختص التوفير

 أو ذات محرك. دراجات هوائية  

 سهوة الحركة بين المركبات  به من    لما تمتاز الطرقات  ى عل السير في التخفيف من أزمة  مساعدةال.   

 

  ةوالمدر  المجدية ةستثماري إلفكار ا ألمن ا  تعتبر  المشروع ة فكر وبناء على ما تم ذكره سابقا فإن

تصليح واعادة تدوير الدراجات لما له   مجال في  العالية إلنها تعتمد على المهاره والخبره للدخل

   . المواطنين في التخفيف على االثر الكبير 

  المشروع خدماتثالثا: 

التصليح وإعادة تدوير الدراجات الهوائية وذات المحرك بهدف التخفيف    ات  تقديم خدم  يقوم المشروع على 

    تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين . على المواطننين في الحصول على وسليلة نقل بكلفة منخفضة نسبيا  

  رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

من   شتراطات إللبي كافة ايلترخيص من هذا النوع من المشاريع كون المشروع   ة اليوجد اي عوائق قانوي

  . من البلدية وغرفة التجارة قبل الدوائرالحكومية المختصه  
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة وصف ) 1(

في تصليح وإعادة تدوير الدراجات الهوائية وذات المحرك بهدف  ورشة متكاملة مختصة  المشروع عبارة    

عادة تدويرها واستخدامها في التنقل  إ  و أالمتعطلة من خالل تصليحها    الدراجات هياكل وقطع    من االستفادة  

لما لها من حرية في الحركة بين السيارات في االزدحامات المرورية ، باإلضافة العمل على توفير دراجات  

  التكلفة تتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين . منخفضة 
  

 :المساحة والموقع) 2(

البعيده عن مركز   ةوخصوصا في األقضي  الزرقاءلواء قصبة أي منطقه في قامة المشروع في إيفضل  

وعليه فإن  ، التابعه له  يمتاز بطول المسافات بين المناطق السكنية  مثل قضاء األزرق حيث  ةالمحافظ

مجهز بكافة اآلالت   وذات المحرك ورشة تصليح واعادة تدوير للدراجات الهوائية     عبارة عنالمشروع  

الستخدامها   الحة صإلى دراجات  قطع الدراجات  المتعطلة    تحويل في    هوالمعدات الضرورية التي تساعد 

     بين المناطق . كوسيلة للتنقل  
  

  وهو عبارة عن مستودع تبلغ مساحته االجمالية حوالي ما بين   إلى موقع ثابت  يحتاج المشروعوعليه  

من الشارع   ه قرب ىكافة الخدمات الضرورية من مياه وكهرباء باإلضافة ال  متر متوفر في 40 – متر25

     . للدراجات  وإعادة التدوير خدمة تصليح  تقديم  كونه يعتمد على  الرئيسي 
  

 ته : البناء وتعديال) 3(

التمديدات  بعض   و  داخلية بعض التعديالت علية من تمديدات كهربائيه   إلى إجراءالمشروع  موقع يحتاج  

وتدوير الدراجات الهوائية  ورشة التصليح  ل المعدات الخاصه  االجهزة  الصحيه بحيث يكون  جاهزه لإلستقبال 

  مستشار المركز . بناء على تقديرات أولية من قبل  وذلك  دينار 650التي قدرت بحوالي و وذات المحرك
  

  االجهزه والمعدات والعدد واالدوات )4(

يحتاج المشروع إلى  بعض االجهزه والمعدات والعدد واالدوات و التي تساعده في القيام بعمله علـى أحسـن 

دينار وذلك بناء على تقديرات اوليـة مـن قبـل مستشـار المركـز ، حيـث   6,890وجه والتي قدرت بحوالي  

  -:على النحو التاليوزعت ت



 

Page 8 of 11 
 

تكلفة    العدد   دينار /اإلجمالية التكلفة 
  الوحدة/دينار 

  األجهزة والمعدات والعدد واألدوات

 ونش رافعة   2500  1  2,500
 جك يدوي  500  1  500
  منيوماالل ماكنة لحام  800  1  700
  ماكنة لحام حديد   225  1  200
 ماكنة رش دهان  300  1  300
  جهاز فحص كهرباء  90  2  90

  جهاز فحص كومبيوتر  150    150
  صاروخ  200  2  400
  درل  150  2  300
  ماكنة جلخ  250  1  250

  العدد واالدوات   -  -  1,500
  المجموع   6,890

  

    األثاث والتجهيزات المكتبية ) 5(

 انجاز االعمال على أكمـل وجـهالتي تساعده في  و  ةبعض االثاث والتجهيزات المكتبي  يحتاج المشروع إلى   

وزعـت ت، حيث مستشار المركز    اولية من قبل  تقديرات   بناء علىدينار وذلك    1,815والتي قدرت بحوالي  

  -:على النحو التالي

تكلفة    العدد   دينار /اإلجمالية التكلفة 
  الوحدة/دينار 

  االثاث والتجهيزات المكتبية  

 مكتب + كرسي   150  1  150
 طن  1.5مكيف   560  1  560
  طاولة عدة   400  1  400
  مياهكولر   150  1  150
 ارمه  280  1  280
  مالبس مهنية  50  -  25

  طاولة ستانلس + ملزمة  250  1  250
  المجموع   1,815
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    ئل النقلوسا ) 6(

اج المشروع الى وسيله نقل وهي عبارة عن دراجة  نارية من أجل المساعدة في تقليل الوقت  ت يح   

،  ارندي   2,500والتي قدرت بحوالي والجهد المطلوب في الوصول الى الدراجات المتعطلة في مكانها 

ل  بناء على تقديرات أوليه من قب  بحيث يخفف على المواطنين ويوفر الوقت والجهد عليم وكان ذلك

 مستشار المركز. 

   ةالعام ةمعدات السالم    )7(

  ةوليألسعافات ا ألمن طفايات حريق وصندوق ا  ةالعام ة سالمالحتياجات المشروع من معدات إقدرت 

. دينار  65  بحوالي   للموظفينومالبس مهنيه   

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة    )8(

قدر تقدم  ما  للمشروع    ت بناء على  الثابتة  الموجودات  الدراسه تكاليف  توزعت  دينار   25,690بحوالي    قيد 

  - :كمايلي 

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  650    تعديالت البناء  

  %10  6,890  االجهزة والمعدات والعدد واالدوات 
  %15  1,815      ةثاث والتجهيزات المكتبي ألا

  %15  2,500  وسائل النقل 
  %15  65  ة العام  ةوسائل السالم

   11,920  المجموع 
  

  : العمالاإلدارة و)   9(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على دائمه  عمل  فرص  3 حوالي يوفر المشروع س

  العدد   الوظيفة 
  1    فني دراجات هوائية
  1  فني دراجات نارية 
  1  صاحب المشروع 

  3  المجموع 
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 :  الخدمةمستلزمات و  المواد األولية ) 9(

  واالطارات   و قطع الغيار   هياكل الدراجات المعطلة ومن المحركات   من بشكل أساسي    تتمثل المواد األولية 

شراءها من   التي يتم و والدواسات .... وغيرها من القطع التي تستخدم في الصيانة  والمكابح والمسننات  

  - % 35المواد األولية إلى إجمالي اإليرادات لمثل هذا النشاط بين  هذه تتراوح نسبة  السوق المحلي حيث 

حسب تقديرات مستشار المركز.  45%  
 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(

ى  إلضافه إل ول مره ، باألوما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص    التأسيس  تتالف مصاريف

  دينار .  200بحوالي  ت المواصالت لغايات التسجيل وترخيص المشروع وغيرها ..... والتي قدر
  

  : رأس المال العامل ) 11(

لها   ةتفصيلي ة  عداد دراسة جدوى اقتصاديإيجب وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين    ةمقترح ة كون الفكر

  ، سوف يتم افتراض أن راس المال  قرب الى الواقع أللمشروع  ة جماليإللى التكاليف اإولغايات الوصول 

تكاليف الموجوات   ي% من اجمال 40يعادل حوالي   ة بما المشروع واحتياجتالعامل التشغيلي وفقا لطبيعة 

  دينار.  4,768أي ما يعادل   شابه لى مشاريع مإستناد إو ةالثابته حسب خبرة المشتشار معد الدراس
  

  سادسا : االثار البيئيه لفكرة المشروع المقترحة 

التخلص من النفايات في   حيث يتم   يذكرعلى البيئة من قبل نشاطات المشروع كبير  تأثير  أي  ال يوجد 

.  لها  الحاويات المخصصة   
 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين 
  التكلفة/دينار   البند

  650  بناء  تعديالت 
  6,890  االجهزة والمعدات والعدد واالدوات 

  1,815  ة  ثاث والتجهيزات المكتبي ألا
  2,500  وسائل النقل 
  65  ة عام ة وسائل سالم
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  11,920  إجمالي الموجودات الثابتة 
  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  4,768  رأس المال التشغيلي 
  16,888  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

 


