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على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج  والتـعاون اـلدولي  حرصـــــاً من وزارة التخطيط     
اإلنتاجية (إرادة) بهدف تـشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز  

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف      
دون تحليل  تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المـشروع    للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية

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) في مختلف محافظات      ــــ 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

لحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في قام بإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو برنامج إرادة، وقد تم ا    
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
ادات وتقدير  علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرلمشـاريع 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 وح جم االقتراض 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  

  قتصادية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة الجدوى اال

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. 26) في 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

  البيئية لفكرة المشروع رسادسا: اآلثا

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 الفسة السابعة /مركز تدريب سواقة  فكرة المشروع المقترحة 

 سابعة تقديم خدمة تدريب وتعليم سواقة فئة  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 6 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 69,000 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 10,000  تامينات مستردة 

 4,000 العامل رأس المال 

 83,500 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

تعد السواقة او قيادة المركبات وتحديدا السيارات من المهارات التي يسعى الكثير من األشخاص لتعلمها بسبب  

أهميتها في الحياة بشكل عام لذلك يسعى الكثير من األشخاص بشكل يومي الى تعلم أسس ومبادئ السواقة  

  ت السياراو الشهادة المعتمدة لقيادة  من قيادة السيارة الخاصة بهم بعد حصولهم على الرخصة ا   ايتمكنوحتى  

  والمركبات وفقا ألنواعها المختلفة. 

ان تعلم قيادة المركبة ال يقتصر على األشخاص العاديين انما اصبح من الضرورة وجود وسيلة نقل امانه  

ى  التنقل من مكان ال وايستطيعحوج الستخدام السيارة حتى  الخاصة النهم األ االحتياجات لألشخاص من ذوي 

  اخر دون الحاجة لالعتماد على غيرهم لتوصلهم خاصة من منهم على مقاعد الدراسة او العمل. 

بتجهيزات معينة من توصيالت مساندة تعلم المتدرب  يتم تعليم هذه الفئة على قيادة المركبة بعد ان يتم تزويدها  

نها مجهزة لتتوافق مع احتياجات  القيادة باأليدي دون استخدام االرجل او عمل توصيالت لدفع الدعسات كما ا

لذوي   مخصصة  المركبة  انها  الطريق  لمستخدمي  لتوضيح  ارشادية  لوحات  الى  أضافة  االعاقات  مختلف 

  االحتياجات الخاصة 

يساهم أيضا في دمج هذه الفئة  ان فكرة انشاء مركز خاص بتعليم قيادة المركبات لذوي االحتياجات الخاصة  

 في المجتمع  
  

  ت وأهداف فكرة المشروع ثانيا : مبررا

تقديم   الى  متميزة لألشخاص ذوي اإلعاقة لمساعدتهم للحصول على رخصة قيادة  خدمات  يهدف المشروع 

  مركبة من الفئة السابعة. 
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  ثالثا: منتجات المشروع

  - التالية:مركز خدمات تدريب سواقة لفئة ذوي االحتياجات الخاصة، حيث يتولى المركز تقديم الخدمات 

تدريب وتأهيل الراغبين من فئة ذوي االحتياجات الخاصة على رخص القيادة من الناحيتين النظرية   -
 والعملية. 

أعداد كشف بأسماء المنتسبين للمركز والمتدربين الذين اتموا التدريب وتزويد إدارة الترخيص   -
 بنسخة من كل منهما. 

 للفحص النظري والعملي المقرر اصدار شهادة تثبت كفاءة المتدرب للتقدم  -
  اجراء الفحص العملي او النظري لتحديد مستوى المتدرب وإصدار الشهادة المتعلقة بذلك.  -

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

السير التبع كافة اإلجراءات   الى نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة الصادر من قانون  يتوجب الرجوع 

المشروع والشروط   الرابط التالي يوضح تفاصيل قانون السير لترخيص مراكز    .المطلوبة قبل البدء بتنفيذ 

  التدريب. 

https://www.dvld.gov.jo/wp-content/uploads/2021/03/17216010416200000835.pdf  

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

  :والمساحة عالموق ) 1(
 

العاصمة واربد والزرقاء   العالية مثل محافظة  السكانية  الكثافة  ذات  المملكة  ضمن بناء    –  كافة محافظات 

  .  2م 051مساحة تقدر بحوالي   بإجمالي مستأجر 
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 2(

بناء    تعديالت  الى  البناء  وصحية  أعمال ب  متمثلة يحتاج  كهربائية  خارجية  تمديدات  ساحة  تجهيز  وبالط  ، 

  . دينار 2,000تقدر بحوالي   ارضيات 
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  :األثاث والتجهيزات المكتبية ) 3(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 4,000بحوالي  ت والديكورااألثاث قدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  األثاث والديكورات   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  ديكوراعمال   1,000  -  1,000
ب وكرســـــي ومـدير وكراس    600  -  600 اث مكتبي مكـت اـث

  استقبال
  اثاث صالة استقبال   400    400

ــة    -  1  2,000 ــاف بك ــب نظري مجهزة  ــدري ت ــاعــة  ق تجهيز 
  الوسائل التقنية الالزمة

  المجموع   4,000
  

  :األجهزة والمعدات ) 4(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 3,000بحوالي  األجهزة والمعدات قدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  األثاث والديكورات   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
ــالقطع    -  1  3,000 ب ــة مجهزة  الفني تجهيز قــاعــة للمعــدات 

  المكيانيكية والكهربائية المتعلقة بالمركبة 
  المجموع   3,000

  

  

  

 :سيارات التدريب  ) 5(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 67,000بحوالي  السيارات قدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  2020ات تدريب موديل سيار  15000  4  60,000
  المجموع   60,000
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 الثابتة التكاليف اإلجمالية للموجودات  ) 6(

  - دينار توزعت كمايلي:   35,350بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  ) 2جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  2,000  أعمال بناء 
  %15  4,000  أثاث وتجهيزات وديكورات 

    3,000  أجهزة ومعدات 
  %10  60,000  سيارات 

    69,000  المجموع 
  

  : العمالاإلدارة و ) 7(

  - فرص عمل موزعة من حيث الوظيفة والعدد على النحو التالي : 5 سيوفر المشروع 

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير مشروع 
  4    مدربين 

  5  المجموع 
    
  
  
  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(

  دينار.  500التسجيل و التنقالت والمقدرة بحوالي   التشغيل من رسوم تألف مصاريف التأسيس وما قبل ت

  : رأس المال العامل ) 9(
 

لمدة   تشغيلية  دورة  أساس  على  العامل  المال  راس  احتساب  والسيارات   عامتم  المشروع  وشهر    لترخيص 

  . دينار 4,000مصاريف التشغيل وااليجارات أي ما يعادل حوالي ل
  

 البيئية لفكرة المشروع المقترحة سادسا: اآلثار 

  . ال يوجد أي اثار بيئة تذكر للمشروع قيد الدراسة
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4جدول رقم (
  التكلفة/دينار   البند

  2,000  أعمال بناء 
  4,000  وتجهيزات وديكورات أثاث  

  3,000  أجهزة ومعدات 
  60,000  سيارات 

  69,000  المجموع 
  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  10,000  تأمينات مستردة 
  4,000  رأس المال التشغيلي 

  500,83  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


