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على لعم وتنمـية المجتمـعاا المحلـيةق فـقل تطلـقا برـنام   والتـعاور اـللولي  حرصـــــاو مر وزارة الت طيط     

المشاري  الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية )إرالة( بهلف تـشجي  إاامة  

 .يعاني منها الشباب األرلني

  تقليم تفكار مشاري  مقترحةبهلف    وزارة الت طيط والتعاور اللوليتعلا هذه اللراسة األولية بتكليف مر      

دون تحليل  لية لفكرة المـشروع  للفئاا المـستهلفة في المجتمعاا المحلية تتـممر تحليل النواحي الفنية والتموي

إر هذه اللراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إةامة هكذا مشوورو ل ةلنواحي المالية و السوووةية الم ما

هي لراسة تولية تلقي الموء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهلف إطالع 

 .المستثمرير المهتمير على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة )إرالة     ــــ ( في م تلف محافظاا لقل جاءا هذه اللراسة ممر جهول مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ

  المشــــاري المجتمعاا المحلية مر    م  احتياجاا وتلوية المملكة مر حيث ااتراح تفكار مشــــاري   تتماشــــى  

 .الصغيرة والمتوسطة

تر تكور البياناا والمعلوماا  على  ق وال تم الحرص برنام  إرالةاام بإعلال هذه اللراســــة مســــتشــــارو      

 الوارلة في اللراسة وااعية ما تمكر. 

وـسعياو ألر تكور البياناا الوارلة في اللراـسة وااعية ما تمكرق فقل اام الفريا االـستـشاري بزياراا ميلانية      

وتقدير  علماً بأن التوةعات المتعلقة باإليرادات  لمشـاري  ومسسـسـاا ومورلير ذاا عالاة بفكرة المشـروعق  

حجم السوو  المتوة   تم اسوتانااها من هذا الدراسوة لحين تقدم المسوتامرين المنتمين بنذا ال كرة ب ل  

ــو     قلمراك  إرادة إلعداد دراسوووة جدوى اةتيوووادية للمشووورو  وذلك لكور اإليرالاا المتواعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاحب المتوا  ترتبط بعلة عوامل منها تحليل الموا  وايمة اإليجاراا وحجم اال اتراض والمـس

ــعب التنبس   ــافة لعلة عوامل تو ظروف يصـ ــتهلفة وضيرها باإلمـ ــرائية للفئاا المسـ ــروع والقلرة الشـ المشـ

باتجاهاتها.  مما يستلعي مر المستثمرير المهتمير بعل االاتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرالة  والتقلم  

 ية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعلال لراسة الجلوى االاتصال 

ــة )إرالة( لتقليم تية مساعلة       ــ لمزيل مر المعلوماا يمكنك االتصال بالمستشارير في مراكز تعزيز اإلنتاجي
 تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعلة في تأسيس وتنفيذ المشاري  .

 

 مرك اً. 26في كافة منا ق المملكة وعددها تتواجد مراك  مشرو  تع ي  اإلنتاجية ) إرادة ( 

 

 )بادر باالتيال بأةر  مرك  لديك( 
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 المحتوياا 

 المقدمة أوال :  

 مبررات وأهداف المشرو  اانيا :

 االاا:   منتجات المشرو 

 رابعا:  النواحي القانونية ل كرة المشرو 

 خامسا:  الدراسة ال نية ل كرة المشرو  

 . مراحل التيني 1

 . المساحة والموة 2

 . البناء وتعديمت البناء 3

 .  اآلالت والمعدات4

 . األااث والتجني ات5

 . وسائ  النقل6

 . التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة7

 . اإلدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستل مات الخدمة9

 . مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل10

 . رأس المال العامل11

 اآلاار البيئية ل كرة المشرو  سادسا:

 سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشرو 

 اامنا: وسائل تمويل المشرو 
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 ملخص المشرو 

 وكالة تسويق رةمي  فكرة المشرو  المقترحة 

 منتجات المشرو  

نة  ب لطاا األعشاب بناء عر السمنتجاا المشروع وتتمثل 

عر  لماا    بالتسويا و توفير المعلوماا النبوية الشريفة  

 مثل :  االمراض المستعصية والمزمنة تشمل كافة المشروع  

 .  لطاا اعشاب بولرة مطحونة  ➢

 عشاب م  زيوا كريماا.   لطاا ا ➢

 مغلية او منقوعة.   لطاا اعشاب  ➢

 حمياا ضذائية.  ➢

 خدمي  تينيف المشرو  

 1 عدد األيدي العاملة 

 حجم االستامار الكلي ل كرة المشرو  

 التكل ة بالدينار األردني  البيان

 1,010 الموجودات الاابتة 

 100 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل 

 303 رأس المال العامل 

 1,413 المجمو  الكلي لحجم االستامار 
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 .أوالً : مقدمة

نسبي الى    توجه اصبح  المستمر على المرافا الصحية والة ال لماا النوعية في المحافظاا    المغط نتيجة  

والذي   البليل  الجامعاا    يتقلمه الطب  بعض  في  طبية  كعلوم  يلرس  اصبح  والذي  الشريف  النبوي  الطب 

و اصة انه    في هذا النوع مر الطب البليل ق وال يتعلى ذلك الى ار اصبح هنالك ثقة  ت رى  لول اإلسالمية في  

واصبح هناك اعتمال على بعض االلوية و اصة لألمراض المزمنة    ضير مكلف بالمقارنة م  القطاع الصحي

في مجال  والمستعصية و اصة في حال رفض العالج المتواجل في المستشفيااق كما انه اصبح يقلم نصائح  

و ما  التغذية والتي اثبتا   الذير جربوا.  تها م  األش اص مصلااي  نوعا

التي تأ ذ رواجاو النها تل ل في الجانب العاطفي وعلم ارتفاع تكاليف  مشروع واحلا مر تكثر المشاري   الويعل  

 :  مثل  متعللة تسويا  لماا و منتجاا يتيح مر  الله  و العالج بها 

 .  لطاا األعشاب  ➢

 الكريماا.  ➢

 العشاب المغلية.  ➢

 األعشاب. الزيوا المست لصة مر  ➢

 النصائح في الحمياا التغذية.  ➢

 . اانيا : مبررات وأهداف فكرة المشرو 

 : المبرر

يمكر   ➢ المشروع  ال  عمل  طبيعة  عر  كامل  ظل    يف  االستغناء  بشكل  الصحي  القطاع  تغطية  علم 

 وان فاض تسعار المنتجاا وال لماا. 

لوية في  هتمام الصحي وان فاض القوة الشرائية للالمكملة ما بير اال  حلقةاليعتبر المشروع المقترح   ➢

 القطاع الصحي ال اص. 

واثباا ذلك نتيجة التجارب الفعلية  ارتفاع الثقة ما بر الناس واسم المشروع )الطب النبوي الشريف(  ➢

 والمبرراا العلمية. 

 

 : الندف 

 القائمة على المشروع. تحقيا عائل مالي للجهة توفير فرص عمل ق و  ➢



 

Page 6 of 10 
 

 . المرمى والمهتميربناء سمعة جيلة ليصبح المشروع  يار اساسي للى علل كبير مر  ➢

 

 
 

 .االاا: منتجات المشرو 

والذي يمتاز  الى إيجال منتجاا طبية مر األعشاب الطبيعية بناء على الطب النبوي   تقوم فكرة المشروع

مقنعة  وتقليمة للمستهلكير بطريقة إبلاعية بالمقارنة م  تسعار العالج في القطاع الصحي   تسعارهبان فاض 

 .وتسويقية تناسب الفئة المستهلفة
 

 . المقترحةرابعا: النواحي القانونية ل كرة المشرو   

طبقا المملكة األرلنية الهاشميّة جملة مر التغييراا واإلصالحاا التشريعية والتنظيمية بهلف تبسيط اوانير  

وعملياا تأسيس الشركاا ق األمر الذي عزز ازلهار المشاري  والشركاا الصغيرة والمتوسطة ق وتهلف  

ولعم   تشجي   إلى  الُمطبقة  واإلجراءاا  القوانير  بيئة  سلسلة  وترسيخ  ق  المشاري   وتصحاب  األعمال  رّوال 

 االبتكار وتحسير المناخ االستثماري. 

في األرلر  المشروع  فتح  ل  يمكر تر نعتبر تر هناك ترا يص تو شروط  فيما ي ص المشروع المقترح ق ال  

 - بالمعنى الحرفي لكلمة )ترا يص( لكر يمكننا القول تر هناك لوائح تنظيمية مثل :

 يئة منظمة ومنافسة عاللة تممر حقو  المستهلك وحقواك. العمل في ب  ➢

للحفاض على سمعته  على المنتجاا    المسجلة  وعالمتهالتجاري    حفاظ صاحب المشروع على تفرله باالسم  ➢

 مر العبث. 
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 . خامسا: الدراسة ال نية ل كرة المشرو  المقترحة

   :المقدمة الخدمة (1)

او  المزمنة مثل الربو والصلفية والبها     لألمراض تكور اما  المنتجاا التي سيقلمها المشروع    تر تضلب 

 لطاا اعشاب  سك والسكري والمغط وكما اسلفنا اما انا تكور  السرطار والل   لاالمراض المستعصية مث

تقلم بطريقة مقنعة  او الزيوا مر األعشاب الطبيعية والتي  او كريماا او اعشاب مغلية او وصفاا تغذية  

 م  اش اص موجولير. اثباا النتائ  على ارض الواا  واثباتها عر طريا التجارب و
 

 

 :المساحة والموة  (2)

ووجول موا   للمشروع ضرفة في المنزل ويفمل ار تكور لها بوابة  ارجية للمراجعير  يعل المكار الفعلي  

 الكتروني لمتابعة وتروي  الفكرة. 

 

 : البناء وتعديمت البناء (3)

 المنزل. ال يحتاج المشروع المقترح الى تي اعمال بناء او تعليالا بناء ق كونه ممر نطا   

 

 :اآلالت والمعدات  (4)

لينار توزعا كما هو    510الرا تكلفة التجهيزاا والمعلاا األساسية م  التركيب والتشغيل بحوالي  

 - : مبير بالجلول تلناه 

 

 

 

 ( : 1جدول رةم )    

 

 األجن ة  الوحدة/دينار تكل ة  العدد  التكل ة /دينار 

 مطحنة اعشاب  150 1 150

   كمبيوتر جهاز  360 1 360

 المجمو   510
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 :األااث والتجني ات والديكورات (5)

و توفير شبكة انترنا  ق  ب تمك )   لينار تتمثل بشراء 500تقلر احتياجاا المشروع مر األثاث بمبلغ 

 (. عالية السرعة
 

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة (6)

  وزعا  لينار    1,010بناء على ما تقلم تقلر تكاليف الموجولاا الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

 - :كما يلي

 :  (2جدول رةم )  

 نسبة االستنمك  التكل ة/دينار  البند

 %10 510 معلاا الاآلالا و

 %15 500 وليكوراا   تثاث وتجهيزاا 

    1,010 المجمو  

 

 : العمالاإلدارة و (7)

وإاناع الفئة المستهلفة بالمنتجاا    تسويامجال واحل للعمل في  موظف إلى المقترح  يحتاج مشروع  

وكيفية االست لام  ويجب ار يكور على لراية تامة واطالع تام على المنتجاا والمحاذير مر است لامها 

و   - ق وعليه توزع فرص العمل حسب الوظيفة و العلل على النحو التالي :ايما

 

 :  (3جدول رةم )

 العدد  الوظي ة 

 1 موظف تسويا 

 1 المجمو  

 

 : المواد األولية ومستل مات الخدمة (8)

التي تست لم والمطبوعاا  األعشاب  تقلر مستلزماا ال لماا و الموال األولية الالزمة للمشروع والمتمثلة على  

 % مر إيرالاا المشروع. 5الوراية والتي تقلر بنسبة ال تتجاوز 
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 : مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل (9)
 

ستتألف مصاريف  التأسيس وما ابل التشغيل مر رسوم التسجيل  و التر يص ألول مرة ق باإلمافة إلى  

  100المراسالا والمواصالا الستقطاب العروض ق وكذلك تكاليف التشغيل التجريبي والتي تقلر بحوالي  

 .لينار
 

 

 

 

   : رأس المال العامل  (10)
 

كور الفكرة مقترحة ق وبعل اعتمالها مر ابل المستفيلور ستقوم مراكز إرالة  بإعلال لراسة جلوى ااتصالية  

مفصلة لها ق ولغاياا الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اارب ما يكور  للواا  سيتم افتراض تر رتس  

مر إجمالي تكاليف الموجولاا الثابتة  %30المال التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته يعالل حوالي  

 . لينار تقريبا  303حسب  برة معل اللراسة  ق واستنالا لمشاري  مشابهة ق تي ما يعالل 

 . سادسا: اآلاار البيئية ل كرة المشرو  المقترحة  

و    األورا و  م لفاا العشاب  حيث تتمثل م رجاا المشروع مر )  ال يوجل آثار بيئية مباشرة للمشروع ق  

 سيتم الت لص مر النفاياا توالو بأول في الحاوياا الم صصة لهذه الغاية . ق و ضيرها ( و الكرتور 

 

 

 

 . سابعا: التكاليف اإلجمالية ل كرة المشرو  المقترحة

 :  المشروع المقترح يبير الجلول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة 
 

 :  (4جدول رةم )

 التكل ة/دينار  البند

 510 معلاا الاآلالا و

 500 وليكوراا   تثاث وتجهيزاا 

 1,010 إجمالي الموجودات الاابتة 
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 100 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل 

 303 رأس المال التشغيلي 

 1,412 التكاليف اإلجمالية للمشرو 

 

 :وسائل التمويل اامنا: 

كور الوثيقة ايل البحث هي مقترح لفكرة مشروع وال تتممر لراسة مالية للمشروع تبير مصاريفه وإيرالاته  

 . لر يتم تحليل كيفية تمويل المشروع إال بعل التوجه لمراكز إرالة إلعلال لراسة الجلوى االاتصالية النهائية

 


