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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

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

  .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     
لقة بـاإليرادات وتقـدير علماً بأن التوقعات المتعلمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب 
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

يجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإل
المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ 
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     
  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) 

 



 

Page 3 of 10 
 

  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  القانونية لفكرة المشروع النواحي رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  المساحة والموقع. 1

   البناء وتعديالت البناء. 2

  األثاث والتجهيزات. 3

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة4

  . اإلدارة والعمال5

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة6

  ل. مصاريف التأسيس وما قبل التشغي7

  . رأس المال العامل8

  البيئية لفكرة المشروع رسادسا: اآلثا

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 لألطفالتعليم االتيكيت اكاديمية  فكرة المشروع المقترحة 

 خدمي/ تنمية بشرية  منتجات المشروع 

 خدمي/ تعليم   تصنيف المشروع 

 4 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 6,800 الموجودات الثابتة 

  600  خدمة مستلزمات 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 - رأس المال العامل 

 - المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

تتحقق فيها معايير   لألطفال تعليم االتيكيت اكاديمية المشروع المنوي دراسته كدراسة اولية يتمثل بفكرة 

 . الالزمة السالمة والشروط 
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

 :المبرر

   مع  اكاديمية  توفير التعامل  وسلوكيات  وقواعد  االتيكيت  فنون  االطفال  تعليم  في  االخرين  متخصصة 

 . وطرق تناول الطعام والجلوس وغرها من السلوكيات الراقية

  التعليمية (االطفال) لهذه الخدمةافتقار الفئة المستهدفة . 

  الهدف:  
   جديدة  عملتوفير فرص .    

  .تحقيق إيراد وأرباح جيدة لصاحب المشروع 
  

  المشروعخدمات  / ثالثا: منتجات 

  بتقديم  سيقوم المقترح  مع  خدمة    المشروع  التعامل  وسلوكيات  وقواعد  االتيكيت  فنون  االطفال  تعليم 

 االخرين وطرق تناول الطعام والجلوس وغرها من السلوكيات الراقية. 

 .  

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

التربية  كوزارة  في حال الحصول على االذونات والتراخيص الالزمة من قبل الجهات المعنية والمختصين  

  . تمنع من اقامة هكذا مشاريع ال يوجد أية عوائق قانونية  ...الخ فانه  والبلدية   والتعليم
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 
  

  :المساحة والموقع ) 1(
 

   استئجار الى  المشروع  صاحب  يحتاج  ان  المتوقع  ومطبخ  بناء  من  الغرف  من  مجموعة  من  يتكون 

صحية   بحوالي  ومرافق  مساحته  الموقع    باإلضافة  2م  200تقدر  يشمل  ان  امكانية  العاب    ساحة الى 

 . عملية وتمارين  

   الخـدمات   الـى  باإلضـافةاشـتراطات السـالمة العامـة    جميـع  البنـاء  /تتوفر فـي الموقـعمن المفترض ان

  .الالزمة من ماء وكهرباء وخطوط هاتف

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 2(

بناء على النشاط التجاري    من المتوقع ان يحتاج البناء الى تعديالت تالئم انشطة المشروع المقترح وذلك   

والجدول التالي يبين اهم التعديالت التي يحتاجها مثل ها المشروع بتقدير افتراضي لقيم    ،  والخدمة المقدمة 

 التكلفة. 

التكاليف /دينار  اإلجمالي البيان  

  200  اعمال وتمديدات كهربائية الزمة 

  500    اعمال وتمديدات صحية

  500   والتمارين لأللعابتجهيز ساحة 

  1,200 المجموع 

  

التقديرات السليمة والالزمة وكلفها فانه يلزم صاحب المشروع استئجار المبنى ومعاينته    وألغراض اال انه  

المشروع   صاحب  مع  بالتعاون  البناء  لتعديالت  الالزمة  التكاليف  تقدير  ثم  ارادة  مستشاري  قبل  من 

 وباالستعانة بخبير في هذا المجال ان لزم االمر. 
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 االجهزة والمعدات ) 3(

  الكمية   الصنف
  التكلفة/ دينار 

  اإلجمالي  الوحدة

 1,500 -  العاب اطفال 

  1,500  المجموع 

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات)4(
  

  الكمية   الصنف
  التكلفة/ دينار 

  اإلجمالي  الوحدة

 1,500 -  اثاث غرفة االدارة/ المعلمين

غرفتان صفيتاناثاث الغرف الصفية/    - 2,000 

مطبخ  أثاث   - 1,000 

  4,500  المجموع 

  

  معدات السالمة العامة:  ) 5(

سيحتاج المشروع الى معدات سالمة عامة تتمثل بطفايات حريق وصندوق اسعافات أولية تقدر كلفتها  

  . دينار 100بحوالي 
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 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ) 6(

  : يلي  دينار توزعت كما  6,800بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  700  أعمال بناء 
  %10  1,500  العاب اطفال 

  %15  4,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %20  100  معدات السالمة العامة 
    6,800  المجموع 

  

  

  : العمالاإلدارة و) 7(

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

  
  العدد   الوظيفة 

  1  (مدير، محاسب) المشروع صاحب

  3   معلم

  4  المجموع 
    
  

 مستلزمات الخدمة  )8(

والشاي  والقهوة  ، الى اسطوانات الغاز باإلضافة والوسائل التعليمية ...   باألقالمتتمثل مستلزمات الخدمة  

     .دينار  50حوالي من المتوقع ان يحتاج المشروع الى والعصائر...،

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 9(
  

  200ومصاريف تنقالت وغيرها وقد قدرت بمبلغ رسوم تسجيل  تالف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل منت

  . دينار
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  : رأس المال العامل ) 10(
 

بناء على قيمة   رأس المال العامل للسنة التشغيلية االولىاحتياجات المشروع من تم تقدير واحتساب ي

احتساب  ، وسيتم المصاريف التشغيلية ومصاريف االيجارات الى  باإلضافة االيرادات ومستلزمات الخدمة  

  قيمة هذا البند عند اعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع. 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة  

وبقايا   والبالستيكية  الورقية  النفايات  باستثناء  المشروع  نشاطات  قبل  من  البيئة  على  يذكر  تأثير  يوجد  ال 

  وحضارية من خالل حاويات مخصصة لذلك.الطعام التي يتم التخلص منها بطريقة صحية  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  التكلفة/دينار   البند
  700  أعمال بناء 

  1,500  العاب اطفال 
  4,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  100  معدات سالمة عامة 
  6,800  إجمالي الموجودات الثابتة 

  600  الخدمة مستلزمات 
  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  -  رأس المال التشغيلي 
  -  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

  االقراضية او كليهما من الممكن ان يتم تمويل اي مشروع اما من خالل وسائل التمويل الذاتي او المؤسسات  

، تجدر االشارة الى ان التمويل من مؤسسات االقراض  الى بعض البرامج الوطنية كبرنامج انهض   باإلضافة 

  المتوفرة لدى صاحب فكرة المشروع.  ت الضمانا على اختالف اشكالها تعتمد بشكل رئيسي على 

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
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