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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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

  المشروعسادسا:اآلثار البيئية لفكرة 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 فكرة المشروع المقترحة 
دار أزياء تعمل على تصميم وانتاج مالبس للمناسبات وللكثير من  

 االعمال

 مالبس خاصة بالمناسبات او مالبس مطرزة  منتجات المشروع 

 صناعي    تصنيف المشروع 

 8 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 30,300 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 6,500 رأس المال العامل 

 37,300 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

المالبس من  ت الطلب عليها خاصة في  عتبر  للجميع ويتزايد  التي ال غنى عنها  السلع االستهالكية األساسية 

تكمن أهمية صناعة األزياء والمالبس في أنها تساعد الناس في إظهار  ، و المناسبات واألعياد والمواسم الخاصة

  . وجهاتهم االجتماعية والعناية بها 

ق مشروع تصميم أزياء في هو تحديد نوعية المالبس التي  ول ما عليك القيام به عند التفكير في إطالا ان   

فمن المؤكد أن التميز هو عنوان النجاح في هذا المجال، كما في المجاالت األخرى،    .ستقوم بتصميمها، ثم بيعها 

والتركيز على نوع مميز من المالبس  ،  يمة فريدة ال ينافسك أحد فيها وال شبيه لهاق ومن هنا يجب أن يكون لك  

اعدك في بناء الوعي بالعالمة التجارية؛ بحيث عندما يفكر الناس في ارتداء المالبس لمناسبات معينة فإنهم  يس

  . من قبل صاحب المشروع أوالً  بما يتم تصنيعه يفكرون 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

اشكالها وحسب طلب الزبائن سواء  المشروع صناعي حرفي يقوم بتصميم األزياء النسائية وتنفيذها بمختلف 

كان طلب بشكل شخصي او من خالل تجار الجملة، واضفاء نوع من التميز في االنتاج باإلضافة الى صيانة  

  المالبس. 
  

  ثالثا: منتجات المشروع

المناسبات،  خدمات تصميم وتفصيل وخياطة المالبس النسائية بجميع اشكالها ولمختلف  بتقديم  المشروع  يقوم  س

باإلضافة الى تصميم وخياطة جميع انواع المالبس الخاصة ، اضافة الى اعمال صيانة المالبس النسائية  

  والتطريز اليدوي (تواصي تطريز فالحي وكروشيه وغيرها). 

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

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 
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(
  

خدمات تصميم وتفصيل وخياطة المالبس النسائية بجميع اشكالها  خدمي حيث يقوم بتقديم  صناعي    المشروع 

ولمختلف المناسبات، باإلضافة الى تصميم وخياطة جميع انواع المالبس الخاصة مثل المالبس المهنية والزي  

النسائية   المالبس  صيانة  اعمال  الى  اضافة  وغيرها،  فالحي  الموحد  تطريز  (تواصي  اليدوي  والتطريز 

  وكروشيه وغيرها). 
  

  :المساحة والموقع ) 2(
 

 .   2م  001  ال تقل   الموقع عبارة عن شقة تجاري بمساحةيقترح ان 
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  1,000طبيعة المشروع وتم تقديرها بقيمة  ع م لتتناسب يمكن ان يتاج الموقع الى بعض التعديالت البسيطة 

  دينار. 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هو  دينار توزعت كما    7300قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األســـاســـية مع التركيب والتشـــغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  1ماكينة تطريز راس واحد  عدد   4000  1  4000
  2ماكينة درزة صناعي عدد   250  2  500
   ماكينة حبكة  1  300  300
   نورفا إيطالية  1  800  800
   طاولة قص  1  200  200
أدوات خياطة اصــلية مســتوردة ( مقصــات ومســاطر   -  -  500

  وغيرها )
   + مرآة 10مانيكانات عدد   100  10  1,000
  المجموع     7,300
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(
  

  

  

  ) 2جدول رقم(
  األجهزة   التكلفة /دينار 

  خارجية  ارمه  500
  وخزانة حفظ ملفات واوراق   مكتب وكراسي  1,000
  فاترينا عرض زجاجية   200
   2الواح داش بورد عدد   100
  2خزائن حفظ القماش عدد   200

  وبرامج رسم حديثة وبالنسخ االصلية  + مع طابعة ليزر حديثة حاسوبجهاز   1,500
  كولر ماء   150
  فرن غاز 300
  طاوالت خشبية للتفصيل 400
  جرة غاز 100
  صوبة غاز + صوبة كهرباء 250

  2طن عدد  2مكيف   1,200
  أدوات مطبخ  100

  أدوات وعدد اخرى 1,000
  المجموع  7,000

  

  

  

 :وسائل النقل ) 6(
  

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

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

  - : يلي  دينار توزعت كما30,300بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  ) 3رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  1,000  أعمال بناء 
  %10  7,300  معدات الاآلالت و

  %15  7,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  15,000  وسائط نقل 

    30,300  المجموع 
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  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  8 يوفر المشروع س

  ) 4جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير
  1  ادارية
  2  مصمم 

  4  1خياطين
  8  المجموع 

    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 9(

المواد االولية هي عبارة عن االقمشة والخيوط والكلف والمواد الداخلة في عملية التصنيع ،حيث سيتم  ) 10(

شراء المواد االولية من مستوردين و/ او تجار محليين  وبأفضل االسعار وبجودة عالية ، حيث  تختلف  

وتقدر تكلفة المواد ما بين  البضائع حسب نوعها ومصدرها وبالتالي االختالف في التكلفة من مادة ألخرى ، 

 % 50% من االيرادات أي بمتوسط 60% و 40

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 11(
  

لمرة   دينار وتشمل رسوم تدفع 500يحتاج المشروع الى مصاريف قبل الترخيص والتشغيل بتكلفة تقدر بنحو 

  واحدة واحور مواصالت وغيرها. 

  
  

  : رأس المال العامل ) 12(
 

  % من تكلفة المشروع. 20تم تقدير راس المال العامل بحوالي 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

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

  المخصصة لذلك. 
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  المشروع المقترحةسابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة .

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 5رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  1,000  أعمال بناء 
  7,300  معدات الاآلالت و

  7,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  15,000  وسائط نقل 

  30,300  إجمالي الموجودات الثابتة 
  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  6,500  رأس المال التشغيلي 
  37,300  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

 


