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برنـامج على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت  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    
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: 

  المساحة والموقع. 1

   البناء وتعديالت البناء. 2

  األثاث والتجهيزات. 3

  اإلجمالية للموجودات الثابتة. التكاليف 4

  . اإلدارة والعمال5

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة6

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل7

  . رأس المال العامل8

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

   حرفي  وإنتاج  مشغل تدريب فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 
  والحفر على الخشب  منتجات حرفية من التصديف  

   وسيراميك الفسيفساء 

 سياحي  -  حرفي  تصنيف المشروع 

 14 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 الموجودات الثابتة 
  

23550  
 

 1500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 14130 رأس المال العامل 

 39180 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

ولغايات   االناث  و خاصة  الشباب  فئات  بين  ما  البطالة  معدالت  على  نظرا الرتفاع  تدريبية  إيجاد فرص 

حرف تلقى رواجا و طلبا كبيرين مثل الحفر على الخشب و تطعيم الصدف و النحاس باإلضافة الى عمل  

يو ال  و  المنطقة  في  كبيرا  طلبا  تلقى  الحرف  هذه  ان  حيث   ، السيراميك  من  من  جد  الفسيفساء  العديد 

في  ال الجمال  مختصين  في  غاية  تكون  النهائية  القطع  ان  حيث  الفسيفساء  سيراميك  المجاالت خاصة  هذه 

  .     نظرا للمعانها والوانها باإلضافة الى ان تكلفتها اقل من الفسيفساء  

توفير فرص عمل للشباب الباحث عن عمل و المهتم في مجال السياحة و االعمال الفنية باإلضافة    وبهدف

رف بشكل اكبر مما يجعلها متاحة لشريحة أكبر من المواطنين و بأسعار مناسبة انبثقت  الى توفير هذه الح

الباحث عن فرصة   الشباب  المجاالت و تدريب عدد معين من  فكرة عمل دورات تدريبية شاملة في هذه 

رة  تدريبية تمكنه من تحديد اتجاهات مستقبله وإيجاد فرص للعمل وتسويق المنتجات في البازارات المنتش

المملكة او التسويق االلكتروني للمنتجات مع إمكانية فتح معرض حرفي للمنتجات النهائية في المناطق  في  

بعد تخرجهم و ما بين جمعية    الملتحقين في الدورات   يتم التعاون ما بين الشباب   كما يمكن ان،  السياحية  

  ية في السوق المحلي .  تسويق المنتجات النهائ  في فروعها المختلفة من اجلتطوير السياحة 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

 توفير منتجات جديدة في مجال السياحة تلبي احتياج و طلب السائح األجنبي و المحلي   - 

 توفير فرص عمل جديدة للشباب الباحث عن عمل في المجال الحرفي و السياحي   - 

المستقبلي لنشر هذه المنتجات في   -  رفد قطاع التدريب الحرفي بأشخاص مؤهلين لإلنتاج و التدريب 

 المملكة كامال  

  خفض أسعار البيع لهذه المنتجات و جعلها في متناول الغالبية من الراغبين في اقتنائها .   - 

  ثالثا: منتجات المشروع  

على   - المشروع  عن  سيعمل  يزيد  ما  الذكر    40تدريب  السابقة  اليدوية  الحرف  مجال  في  فتاة  و  شاب 

 لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل و تحسين أوضاعهم االقتصادية 

 رفد السوق بكفاءات مؤهلة للعمل و اإلنتاج في المجال الحرفي ضمن تخصصات مطلوبة   -

 رفد السوق بمنتجات جديدة ضمن تصاميم حديثة و مرغوبة و قابلة للبيع و التسويق محليا و عالميا  -

 



 

Page 6 of 10 
 

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

توجد   المشروع  أية ال  ترخيص  في  قانونية  كافة  ،    عوائق  توفير  المشروع  على  القائمين  على  يجب  حيث 

  و أدوات باإلضافة الى شروط األمان    ت التدريبية من معدا بالمشاغل الحرفيةالالزمة  الترخيص  شروط
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 المقدمة   الخدمة ) 1(

  شاب و فتاة سنويا على انتاج الحرف التقليدية    40تدريب ما يزيد عن  سيقوم المشروع قيد الدراسة على

الحفر على الخشب و تطعيم الصدف و النحاس باإلضافة الى عمل الفسيفساء من السيراميك  المختلفة من 

على   قادرة  و  مؤهلة  دفعات  تخريج  و  عقدها  بإمكانية  المشروع  على  القائمين  يرى  يدوية  واية حرف 

  ، كما يتم عمل معرض للمنتجات الحرفية العمل و اإلنتاج فيها مع توفير منتجات حرفية سياحية مميزة

  والبيع المباشر .  

  :المساحة والموقع ) 2(
 

   في المشروع  عمل  الممكن  مكان من  اكتفاء  2م  250  –  200بمساحة    أي  حال  بعقد    في  المشروع 

ل بحيث يتسع المكان الى طاوالت التدريب و المعدات الدورات التدريبية و تخريج المتدربين لسوق العم

مساحة ال  لتوفير خدمة متكاملة لهذا المشروع يفضل توفير     الالزمة حسب الدورات المنعقدة، ولكن و 

  توفير  او بناء هنجر او صالة كبيرة بحيث يتم عقد الدورات التدريبية و عمل بازار او   2م 500تقل عن  

تكون  و    أماكن لعرض المنتجات و بيان كافة مراحل اإلنتاج خاصة في المحافظات و المناطق السياحية 

البازارات  من  المنتجات   بالقرب  هذه  بيع  و  تسويق  في  المهتمة  ان  .    السياحية  يجب  و  في  كما  تتوفر 

الالزمة الخدمات  جميع  هاتف    الموقع  وخطوط  وكهرباء  ماء  سهولة    إلى  باإلضافة ،  وانترنت  من 

 . للموقع  المواصالت 

    

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  .   دينار  5000 وتقدير ايجار سنوي للموقع بقيمةو     2م 500بمساحة  هنجر او بناء تم افتراض استئجار 
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تختلف قيمة تكلفة  و   بناء موقع وهنا يتم عادة حساب قيمة األرض و تكلفة البناءهناك بديل أخر ان يتم 

، اال اننا في هذه   2دينار/م  200وتقدر تكلفة البناء حسب الموقع الذي سيتم شراء األرض فيه  األرض 

  كما تم ذكره سابقا.   الدراسة تم افتراض استئجار المكان 

كونه تم افتراض استئجار موقع للمشروع، فان الموقع سيكون مقسما الى غرف للتدريب مع ساحات او  

غرف لإلنتاج ، و يمكن ان يحتاج المشروع الى عمل تقسيمات داخلية من قواطع جبسن بورد او فواصل و  

  5000تمديدات صحية و غيرها من تكاليف تعديالت البناء كون الموقع افتراضي و بقيمة تقديرية   صيانة

  :    دينار  

  )   1جدول رقم ( 

  البند  التكلفة /دينار 
  و تشطيبات و اعمال متفرقة غير مذكورة سابقا  تعديالت بناء  5000
  المجموع   5000

  

  

  :األثاث و الديكورات و المعدات ) 4(

مـا بـين  دينـار توزعـت  18550قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -هو مبين بالجدول أدناه:كما  المطعم الداخليالى  باالستراحة الخارجية باإلضافةزمة المعدات الال

  )   2جدول رقم (  

  األجهزة   العدد   دينار  -تكلفة الوحدة  التكلفة /دينار 

ــورات   -  5000  5000 ــافات و ديكـ ــارة و كشـ ــدات انـ ــز تمديـ لتجهيـ
  المعرض 

  ماكينات جلخ لحف الصدف   5  300  1500

  طاوالت عمل   20  260  5200

  ارفف و إطارات و عدد متفرقة   -  3000  3000

  شفاطات لسحب الغبرة و تنقية االجواء  10  35  350

عدد يدويـة مـن ازميـل و مطرقـة وغيـره مـن العـدد    -  1000  1000
  لإلنتاج 

  الصدف الحفر على الخشب و  عدة خاصة للتدريب   50  50  2500

  المجموع   18550
  دينار سنوي 100,000اإليرادات التقديرية للمشروع  * 
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 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

  - :يلي دينار توزعت كما  23550بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع بحوالي 

  ) 3رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  5000  أعمال بناء 
  %15  18550  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

    23550  المجموع 
  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على مباشرة   فرص عمل المشروع يوفر س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  1  محاسب 

  3    مدرب حرفي 
  2    تدريب مساعد  

  4  تقدير حسب االيراد    - انتاج و بيع منتجات حرفية
  2  عمال نظافة 

  1  حارس 
  14  المجموع 

    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 7(

الدراسة من   قيد  المشروع  التي يحتاجها  الخدمة  األولية ومستلزمات  المواد  مواد تدريب مختلفة من  تتكون 

الواح خشبية و صدف و سيراميك ومقاعد ليتم التدريب عليها باإلضافة الى المواد الالصقة و اسالك نحاسية  

  .والتي يتم الحصول عليها من السوق المحلي  الوان و غيرها و 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

الى   باإلضافة  مرة  ألول  الترخيص  و  التسجيل  رسوم  من  التشغيل  قبل  وما  التأسيس  مصاريف  ستتألف 
  دينار .   1500المراسالت و  العروض و المواصالت و التي تقدر بحوالي 
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  : رأس المال العامل ) 9(
 

لها   مفصلة  اقتصادية  جدوى  دراسة  إعداد  سيتم  المستفيدين  قبل  من  اعتمادها  وبعد  مقترحة  الفكرة  كون 

المال   راس  ان  افتراض  سيتم  الواقع  الى  تكون  ما  اقرب  للمشروع  اجمالية  تكاليف  الى  الوصول  ولغايات 

المشروع   وكون  احتياجاته  و  المشروع  لطبيعة  وفقا  التشغيلي  يعادل  فان راس    حرفيالعامل  العامل  المال 

لدراسات و خبراء  % من اجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة و استنادا    60حوالي  

  دينار  14130أي ما يعادل   في هذا المجال 

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

حسب    من النفايات و يجب مراعاة النظافة في المشروع والتخلص ال يوجد اثار بيئية سيئة للمشروع 

  .    األصول 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  5000  بناء أعمال  
  18550  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  23550  إجمالي الموجودات الثابتة 
  1500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  14130  رأس المال التشغيلي 
  39180  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
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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

 


