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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
وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع  

  .الصغيرة والمتوسطة

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

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

سـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم الم
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 االقتراض والمـس
ــ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ تهدفة وغيرها باإلضـ

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

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. 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

  البيئية لفكرة المشروع سادسا:اآلثار

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 مشغل تشكيل معادن فكرة المشروع المقترحة 

 أدوات معدنية   منتجات المشروع 

 حرفي -صناعي   تصنيف المشروع 

 10 عدد األيدي العاملة 

  المشروعحجم االستثمار الكلي لفكرة 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 33,500 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 5,000 رأس المال العامل 

 39,500 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

صناعة تشكيل المعادن واحدة من الصناعات  تحتل صناعة المعادن مكانة بارزة في الصناعات التحويلية، وتعد  

التطبيقية من   للمنتجات  المعدنية  المكونات  المهمة في مجال صناعة المعادن، حيث تقوم على بناء وتشكيل 

  . خالل الصهر وقطع المعادن وتشكيلها إلى مجموعة متنوعة من األشكال 

اإلنسان منذ أن خلقه هللا تعالى إلى توظيفها واستعمالها  تعتبر المعادن واحدة من أهّم الثروات الطبيعيّة التي سعى  

من أجل صنع أدوات تساعده على القيام بمهامه اليوميّة التي يحتاج إلى القيام بها حتى يستطيع البقاء على قيد  

الحياة، وهناك العديد من أنواع المعادن لكل معدن استعمال واستخدام لغرض معين، فهناك الحديد، والفضة،  

  لذهب، والنحاس ... إلخ. وا

تشكيل المعادن أو تطريقها، هي عمليّة يخضع خاللها المعدن إلى تأثير معيّن من أداة ما تكسبه شكالً    تعتبر

وأبعاداً حسب المطلوب حسب االستعمال المطلوب، وتحتاج عمليّة تشكيل المعادن إلى مهارة عالية ودقة كبيرة  

  . ، إذ ال بد من حرفيّة عالية في الشخص الذي سيتولى هذه المهّمةجّداً للقيام بهذه العمليّة الهاّمة 

كما تُعتبر عمليّة تشكيل المعادن حرفة متوارثة عبر األجيال، وهي نوع من أنواع التراث في بعض مناطق   

  . ودول العالم

فإن  ذلك،  ومع  التصنيع  من عمليات  عدًدا  يشمل  واسعًا  عام مصطلًحا  بشكل  المعادن  تشكيل  السمة    يعتبر 

إلى جزء   الخام  إعادة تشكيل مخزون المعادن  المعادن هي  التي تشترك فيها جميع عمليات تشكيل  الوحيدة 

  مكتمل 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

حسب طلب الزبائن،    المنتجات المشروع يقدم خدمة جديدة ، وعليه يوفر العديد من  المشروع صناعي حرفي  

 مما يجعل المنتجات منافسة للموجودة في السوق حالياً. 
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  ثالثا: منتجات المشروع

بإنتاج القطع المعدنية حسب طلبات الزبائن و ذلك بعد صهر المعدن (النحاس وااللمنيوم  المشروع  يقوم  س

  والحديد) وإعادة تشكيلها. 

 ترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المق

النواحي  المشروع  يواجه    ال حيث  من  المشروع خصوصا  وتسجيل  ترخيص  من حيث  قانونية  أية عوائق 

بالحصول على كافة الموافقات الالزمة  المشروع  صاحب    حيث ستقوم التنظيمية ومطابقتها لمتطلبات الترخيص  

  .لذلك 
  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  التصنيعمراحل  ) 1(
  

المعدن المصهور في قوالب  صناعي    المشروع حرفي حيث يتك صهر المعدن في البداية ومن ثن سكب 

  خاصة تم تصميميها وتجهيزها من مادة الرمل. 

  
  

  :المساحة والموقع ) 2(
 

 .   2م  200 ال تقل   بمساحة  موقعالموقع عبارة عن  يقترح ان  -
  

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

طبيعة المشروع وتم تقديرها بقيمة   ع م لتتناسب تاج الموقع الى بعض التعديالت البسيطة حيمكن ان ي 

  دينار.  1,000
  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هو  دينار توزعت كما    11,000قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األســاســية مع التركيب والتشــغيل بحوالي

  -مبين بالجدول أدناه:
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  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   دينار /التكلفة 
  تجهيز فرن صهر المعادن  10,000  1  10,000
  أدوات أخرى  -  -  1,000

  المجموع     11,000
  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

 
  

  ) 2جدول رقم (
  األجهزة   التكلفة /دينار 

  خارجية  ارمه  500
  وخزانة حفظ ملفات واوراق   مكتب وكراسي  500
  أدوات مطبخ  100
  أدوات وعدد اخرى 400

  المجموع  1,500
  

  

 :وسائل النقل ) 6(

  دينار 15,000يحتاج المشروع الى سيارة الستخدامها في المشروع وقدرت بحوالي 
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

  - :دينار توزعت كمايلي 33,500بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  ) 3رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  1,000  أعمال بناء 
  %10  11,000  معدات الاآلالت و

  %15  1,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  20,000  وسائط نقل 

    33,500  المجموع 
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  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  10 يوفر المشروع س

  ) 4جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير
  1  اداري

  2  معلم تصنيع القوالب والصهر
  6  1عمال  

  10  المجموع 
    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 9(

% 20، وتقدر تكلفة المواد ما بين المعدن مثل االلمنيوم والنحاس والحديدالمواد االولية هي عبارة عن   ) 10(

 %  30% من االيرادات أي بمتوسط  40و 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 11(
  

لمرة   دينار وتشمل رسوم تدفع 1,000يحتاج المشروع الى مصاريف قبل الترخيص والتشغيل بتكلفة تقدر بنحو 

  واحدة واحور مواصالت وغيرها. 

  
  

  : رأس المال العامل ) 12(
 

  من تكلفة المشروع.  5,000تم تقدير راس المال العامل بحوالي 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

تأثير يوجد  نشاطات    يذكر  ال  قبل  من  البيئة  هذه  على  من  التخلص  ويتم  الحاويات  المشروع،  في  النفايات 

  المخصصة لذلك. 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
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  ) 5رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  1,000  أعمال بناء 
  11,000  معدات الاآلالت و

  1,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  20,000  وسائط نقل 

  33,500  إجمالي الموجودات الثابتة 
  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  5,000  رأس المال التشغيلي 
  39,500  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


