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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـةف فقـد قطلقـت برنـام  والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      

اإلنتاجية )إرادة( بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز  

 .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم قفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليقعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    

تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع   للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية  مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكذاا مرذرو ل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا

هذه الدراسة هي دراسة قولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

 .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

( فـي مختلـف محافتـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة    

وقلوية المملكة مـن حيـا اقتـراف قفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

 .الصغيرة والمتوسطة

ف وقد تم الحرص قن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنام  إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      

 الدراسة واقعية ما قمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما قمكنف فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     

علماً بأن التوقعات المتعلقة بذاييرادات وتقذدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروعف  

المستثمرين المهتمين بهذاه الككذرة ببلذ  حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هاه الدراسة لحين تقدم 

وذلـ  لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـو    فلمراكز إرادة يعداد دراسة جذدوى اقتاذادية للمرذرو 

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 

لمسـتهدفة وييرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل قو تـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات ا

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

 بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترف. 

ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة( لتقديم قية مساعدة لمزيد من المعلومات يمكن  االتصا    
 تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

 

 مركزاً. 26تتواجد مراكز مررو  تعزيز اينتاجية ) إرادة ( في كافة منابق المملكة وعددها 

 

 مركز لديك( )بادر باالتاال بأقر   
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 المحتويات 

 المقدمة  أوال : 

 مبررات وأهداف المررو  ثانيا :

 منتجات المررو   ثالثا: 

 النواحي القانونية لككرة المررو  رابعا: 

  الدراسة الكنية لككرة المررو  خامسا: 

 الخدمةمراحل . 1

  عالمساحة والموق. 2

 . اآلالت والمعدات3

 األثاث والتجهيزات. 4

 التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة. 5

 . ايدارة والعمال6

 . مااريف التأسيس وما قبل الترغيل7

 . رأس المال العامل8

 سادسا:اآلثار البيئية لككرة المررو 

 سابعا: التكاليف ايجمالية للمررو 

 ثامنا: وسائل تمويل المررو 
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 ملخص المررو 

 فكرة المررو  المقترحة 
متخاص بكحص وايانة بباريات السيارات  محل  

 الهجينة 

 المررو   خدمات
فحص وايانة بباريات السيارات الهجينة بإجهزة  

 الكترونية خااة 

 خدمي  تانيف المررو  

 3 عدد األيدي العاملة 

 حجم االستثمار الكلي لككرة المررو 

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 19,200 الموجودات الثابتة 

 300 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 1,700 رأس المال العامل 

 21,200 المجمو  الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

محل   تجهيز  في  المقترف  المشروع  قجهزة  يتمثل  من خالل  وصيانتها  الهجينة  السيارات  بطاريات  لمعاينة 

الخاليا  فحص خاصة وجهاز   تبديل  ثم  الهجينة ومن  السيارة  بيانات خالليا بطارية  تحليل  تفريغ وضغط و 

 . التالفة قو تنشيطها حسب ريبة الزبونف او االكتفاء باعطاء تقرير فني في وضع البطارية 
 

 ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المررو  
 

الطلب   في  بطاريات  وتتمثل  وصيانة  فحص  خدمات  على  في  المتزايد  انتشارها  التساع  الهجينة  السياؤات 

ف فضال عن توفير  السو  المحلي وخلو بعض محافتات المملكة من هذه الخدمة وخاصة محافتات الجنوب 

 . المشروع لثالثة فرص عمل جديدة في منطقة عمله وتحقيقه اليرادات جيدة لصاحب المشروع 

 

 المررو  خدماتثالثا: 

الزبائن وفحص المركبة من خالل جهاز كمبيوتر خاص مزود ببرنام  تشخيص قعطال  استقبال  وتتمثل في  

  4يحدا دورياف ومن ثم ف  البطارية اذا دعت الحاجة واستخراج خالياها وربطها على جهاز خاص لمدة  

 . ساعات بالحد األدنى للحصول على تقرير تفصيلي بوضع البطارية 

 

 و  المقترحة رابعا: النواحي القانونية لككرة المرر

والذي ال يتطلب ترخيصه سوى اإلجراءات االعتيادية مثل السجل   الخدمية يعتبر هذا المشروع من المشاريع  

 . التجاري وترخيص الجهة ذات االختصاص بحسب موقع المشروع ) بلدياتف مفوتيات المناطق الخاصة( 

 

 

 خامسا: الدراسة الكنية لككرة المررو  المقترحة 

 الخدمةمراحل  (1)

 

مالكيها بخصوص األعطال والمشاكل التي تم مالحتتهاف ثم  استقبال المركبات والتحاور مع وتتمثل في 

ومن ثم ف     فعطالاللمركبة من خالل جهاز كمبيوتر خاص مزود ببرنام  تشخيص قمبدئي لفحص  إجراء
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ساعات بالحد األدنى    4البطارية اذا دعت الحاجة واستخراج خالياها وربطها على جهاز خاص لمدة 

 . لبطاريةللحصول على تقرير تفصيلي بوضع ا

 

 :المساحة والموقع (2)

 

ل  المقترف  المشروع  مفصولين(  يحتاج  يير  )مخزنين  المشروعلغايات  بابين  الستقبال    ف اعمال  احدهما 

  40بحوالي  المساحة الالزمة لهما  وتقدر    السيارات واألخر لجهاز تفريفغ وضغط وتحليل خاليا البطاريةف

 . في المملكة  المناطق الحرفية مترا مربعا بالمعدلف ويفضل إقامة المشروع في 

 

 

 :اآلالت والمعدات  (3)

هـو دينار توزعت كما    18,000قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

 -مبين بالجدول قدناه:

 ( 1جدول رقم )

 األجهزة  الوحدة/دينار تكلكة  العدد  التكلكة /دينار 

 جهاز فحص مركبات  2,000 1 2,000

 جهاز ضغط وتفريغ خاليا كهربائية 15,000 1 15,000

 وطاوالت مشغلعدد متفرقة  1,000 1 1,000

 المجمو   18,000
 -------------------------------الطاقة اإلنتاجية التقديرية * 
 
 

 :األثاث والتجهيزات والديكورات (4)
 

في حال خلو موقع المشروع من قية تجهيزات سابقة فان المشروع يحتاج الى مكتب ومكيف هواء وجهاز  

 . دينار  1,200ف وتقدر تكلفتها مجتمعة بحوالي  وتجهيزات سالمة عامة كمبيوتر 

 

 

 للموجودات الثابتة التكاليف ايجمالية  (5)

بحوالي   المقترف  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزعت    19,200بناء  دينار 

 -:كمايلي 
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 ( 2رقم )جدول  

 نسبة االستهالك  التكلكة/دينار  البند

 %10 18,000 االت ومعدات 

 %15 700 قثاا وتجهيزات وديكورات 

 %33 400 حاسوب 

 %20 100 عامة تجهيزات سالمة  

  19,200  المجمو  

 

 : لعمالاايدارة و (6)

 -النحو التالي : موزعة من حيا الوتيفة والعدد علىعمل  3 يوفر المشروع س

 ( 3جدول رقم )

 العدد  الوظيكة 

 1 فني رئيس  –صاحب المشروع  

 1   مساعد فني

 1 عامل ف  وتركيب 

 3 المجمو  

   

 قبل الترغيل مااريف التأسيس وما   (7)
 

يحتاج المشروع بالحد األدنى الى مصاريف تأسيس لغايات التنقالت قبل التاسيس ورسوم استصدار الرخص 

 . دينار 300ونفقات إدارية تقدر بحوالي 

 

 

 : رأس المال العامل (8)
 

المقترف الى   لتغطية  يحتاج المشروع  للكهرباء  شهري ومصاريف شهرية  اليجار  ال بدل اترصيد رقس مال 

 . دينار شهريا  1,700والماء والهاتف والصيانة والقرطاسية ورواتب كادر المشروع ومتفرقات تعادل  

 سادسا: اآلثار البيئية لككرة المررو  المقترحة 

 ال يوجد للمشروع المقترف قية آثار سلبية على البيئة نترا لطبيعته كمشروع تجاري. 

 

 لككرة المررو  المقترحة سابعا: التكاليف ايجمالية 
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 يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترف: 
 

 ( 4رقم )جدول  

 التكلكة/دينار  البند

 18,000 االت ومعدات 

 700 قثاا وتجهيزات وديكورات 

 400 حاسوب 

 100 تجهيزات سالمة عامة 

 19,200  إجمالي الموجودات الثابتة 

 300 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 1,700 رأس المال الترغيلي 

 21,200 التكاليف ايجمالية للمررو 

 

 

 

 :وسائل التمويل ثامنا: 
 

مشروع   لفكرة  مقترف  هي  البحا  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

 


