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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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

قام بإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو برنامج إرادة، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في     
  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،  

المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم  
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
ــرائية للفئات ا ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ لمسـ

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  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا     ــ ل 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 

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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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

 جلسات حوارية باللغة االنجليزية  فكرة المشروع المقترحة 

 ساعات 3جلسات حوارية مدتها كل جلسة  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  االستثمار الكلي لفكرة المشروعحجم 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 2350 الموجودات الثابتة 

 150 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 700 رأس المال العامل 

 3200 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

المميزات لم تكن تمتلكها من قبل! حيث التعرف على  يٌعد إتقانك التحدث للغة ثانية يجعلك تكتسب العديد من 

أشخاص جدد والسفر بدون مشاكل وقد سألت منذ ذلك الوقت أصدقاء لي في مختلف المستويات في تعلم  

اللغات األجنبية عن الحافز الرئيسي وراء ذلك. وكانت إجاباتهم ُمختلفة عن إجابتي وهو ما قادني إلى أن  

  أسباب تعلم اللغة اإلنجليزية أكتب قائمة جديدة عن أهم 

  الحصول على نظرة أعمق للعالم من حولك 

 تمنحك اللغة اإلنجليزية الفرصة لاللتحاق بأفضل الجامعات بالعالم 

 االرتقاء بمستواك الوظيفي والحصول على فرص عمل جديدة 

 يٌمكنك السفر بسهولة في أي مكان في العالم 

 تحسين مهاراتك وتعزيز ثقتك بنفسك 

 تمرين للعقل 

 وسيلة للترفيه 

هذه كانت أهم أسباب تعلم اللغة اإلنجليزية لكن فى الواقع لكل شخص أسبابه على حسب أهدافه حتى يحقق  

استفادة مختلفة عن اآلخرين من خالل تعلٌم اللغة اإلنجليزية. فّكر في جميع المزايا العظيمة التي استطعت  

تخيل الفرص العظيمة التي قد تفتح أبوابها أمامك من خالل تحدثك  الحصول عليها من خالل تحدث لغتك األم و 

 .للغة أخرى 

للغة اإلنجليزية،   بمدى إجادة الشخص  المهني والتعليمي مرهوناً  المستقبل  المشروع تساهم  أصبح  ان فكرة 

تقليدي اللغة اإلنجليزية بأسلوب غير  تبتعليم  ذلك من خالل توفير مجموعة دورات متنوعة ومتعددة  الئم  ، 

 .مختلف المستويات وتتناسب مع كل األشخاص وكافة األهداف

من   مكون  تفاعلياً  دراسياً  منهجاً  انجليزية    مستويات تتضمن  يناسب    ة حسب متدرج  مختلفةلغة  المستويات 

الجميع أيا كانت درجة إلمامهم باللغة لضمان االرتقاء بمختلف المهارات اللغوية لدى الدارس، وتوفر التدرب  

م (واحد  على  الخصوصية  الدروس  عبر  الخبراء  المدرسين  مع  المباشر  التواصل  اللغة عن طريق  مارسة 

 لواحد) أو من خالل فصول المحادثة الجماعية على مدار اليوم، لتحقيق حلم إتقان اللغة اإلنجليزية بكل سهولة 
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

الدولية. وفي سبيل فهم القطاع األكبر من العالم وتيسير   المعلومات  بأنها لغة شبكة  تُعرف اللغة اإلنجليزية 

عملية التواصل بينك وبينهم تصبح اللغة اإلنجليزية هي األداة األهم على اإلطالق في هذا الشأن. فهي تمنحنا  

أن الكتب األكثر    كما  ين قطاع أكبر من األشخاص.  القدرة على أن تكون القراءة واالستماع والكتابة بيننا وب 

 .مبيعاً في وقتنا الحديث مكتوبة جميعها باللغة اإلنجليزية 
  

  ثالثا: منتجات المشروع

اللغة اإلنجليزية لمختلف المستويات العمرية وتحديدا فئة   البحث بتقديم خدمات تدريب  قيد  سيقوم المشروع 

بأسلوب وطريقة غير تقليدية من خالل تنفيذ جلسات حوارية تصل مدة الجلسة  طالب المدارس والجامعات،  

ثالث ساعات يتم من خاللها طرح أفكار محددة للنقاش بهدف كسر الجمود لدى المشاركين وتشجيعهم على  

  المحادثة باللغة اإلنجليزية. 

، المنطقة  المناطق المستهدفةعام، ضمن    35-15يستهدف المشروع فئة الشباب من الجنسين من الفئة العمرية  

  التي سيقام بها المشروع قيد الدراسة.

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

كافة   الموقع  على  تنطبق  حيث  الترخيص  في  مشاكل  المقترح  الموقع  يواجه  ولن  واالستفسار  السؤال  تم 

  المواصفات الالزمة للترخيص.
  

 المشروع المقترحة  خامسا: الدراسة الفنية لفكرة

 الخدمة  تقديممراحل  ) 1(
  

  جلسات حوارية خالل الشهر.  8أسبوعيا، أي ما يعادل  نحواريتي  تين تم افتراض تنفيذ جلس 
  مشارك 12 –  8يتراوح عدد حضور كل جلسة تدريبية من . 
  دنانير شاملة تقديم المحتوى التدريبي، والحقيبة التدريبية،      15-  10تكلفة الجلسة الواحدة    يتراوح

 والضيافة. 
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  :والمساحة عالموق ) 2(

 

  .  المقاهي الدراسية ضمن   – كافة محافظات المملكة ذات الكثافة السكانية العالية مثل محافظة العاصمة واربد 
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

البناء حيث تقوم الفكرة على التعاقد مع احدى مقاهي الدراسية المنتشرة  تعديالت   أي من الى الموقع يحتاج   ال

في مدينتي اربد وعمان، ألغراض استخدام المرافق المتوفرة لديهم مقابل مبلغ مادي يتم تحديده بالتنسيق  

  والتعاقد مع هذه المقاهي. 
  

  

  :الحواسيب واألجهزة االلكترونية ) 4(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 8,850مع التركيب والتشغيل بحوالي  الحواسيب قدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  أجهزة حاسوب   400  4  1,600
  الة طابعة وفاكس  250  1  250
  جهاز عرض  350 1 350

  المجموع   2,200
  
  
  

 :وأدوات تدريبعدد  ) 5(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 5,00بحوالي  العدد واالدوات قدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  الواح تدريب   50  2  100
  عدد وأدوات تدريبية   50  1  50
  المجموع   150
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 للموجودات الثابتة التكاليف اإلجمالية  ) 6(

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

  ) 2جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  2,200  حواسيب 
  %15  150  عدد وادوات 

    2,350  المجموع 
  

  : العمالاإلدارة و ) 7(

  - فرص عمل موزعة من حيث الوظيفة والعدد على النحو التالي : 6 سيوفر المشروع 

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير مشروع 
  1  موظف عالقات وتسويق 

  2  المجموع 
    

 المواد األولية ومستلزمات الخدمة   ) 8(

بدل اوارق والصق   ، اال انه من الممكن احتساب ال يوجد للمشروع مستلزمات خدمة من الممكن ذكرها   -

 .% من اجمالي اإليرادات 3ومغلفات وغيرها من هذه المستهلكات والتي تشكل 
  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(

  دينار.  150مقدرة بحوالي  التسجيل و التنقالت وال تألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم ت

  : رأس المال العامل ) 10(
 

تم احتساب راس المال العامل على أساس دورة تشغيلية لمدة شهر لكافة مستلزمات الخدمة ومصاريف التشغيل  

  . دينار  700وااليجارات أي ما يعادل حوالي 
  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

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

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4جدول رقم (
  التكلفة/دينار   البند

  2,200  حواسيب 
  150  عدد وادوات 

  2,350  إجمالي الموجودات الثابتة 
  150  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  7,00  المال التشغيلي رأس 
  3,200  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


