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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 مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
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
المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع    واحتـياجات وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى  

  .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،  

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 :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . 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

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 متنقلة    مركباتورشة صيانة  فكرة المشروع المقترحة 

 دون الحاجة لنقلها   لمركبات صيانة ا منتجات المشروع 

 خدمي    تصنيف المشروع 

 3 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 24,010 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 2,400 رأس المال العامل 

 27,410 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

وتؤدي الى    مركبات بشكل عام الى صيانة دورية، كما ان األعطال المفاجئة التي تحدث بال  مركبات تحتاج ال

والتكاليف الباهظة    لعمل الصيانة ،  ضيق الوقت المتاح لدى البعض توقفها تعتبر مشكلة لدى الناس وذلك بسبب  

اذ تحتاج األعطال    ات  مركب، وتعطل االعمال لدى أصحاب هذه اللورش الصيانة  مركبات الالتي تدفع لقاء نقل  

تعتبر ورشة صيانة السيارات المتنقلة حال عمليا لصيانة السيارات دون  يوم كامل في بعض األحيان، لذا  الى  

    ودون الحاجة لنقلها.  تعطل اعمال مالك هذه المركبات 

كما يلزم ان    ،مركبة شحن متوسطة مجهزة بالكامل بالمعدات االزمة لصيانة المركبات   تم ذلك غالبا عبري و  

  .متخصص وحاصل على شهادة مزاولة مهنة في صيانة السيارات يكون صاحب المشروع 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

المركبات  يادة اعداد  طلب على ورش صيانة السيارات بشكل عام الى ز يعزى السبب الرئيسي الفي زيادة ال

وفقا لبيانات دائرة    2021حيث بلغ عدد السيارات المخلص عليها للعام    بشكل ملحوظ وزيادة الطلب عليها  

، وزيادة اعداد المركبات  36.8وبزيادة بلغت    2020للعام    34,329مقارنة مع    46,945الجمارك األردنية  

  . هذه المركبات تعني بالضرورة زيادة الطلب على خدمات صيانة 

مما    ، صيانة المركبات المتنقلة حال عمليا لصيانة السيارات في مواقعها دون الحاجة الى نقلهاوتعتبر ورشة  

، كما ان صيانة السيارات  لمدة طويلة وخصوصا لمن تتطلب أعمالهم بقائهم في مراكزها يوفر الوقت والجهد 

 الرتفاع أجور نقل المركبات وصعوبتها  في اماكنها توفر الكثير من المال على مالك هذه المركبات 

  ثالثا: منتجات المشروع

يقدم المشــروع خدمة صــيانة المركبات دون الحاجة الى نقلها من اماكنها عن طريق مركبة شــحن متوســطة  
   مركبات.بالمعدات الالزمة لصيانة المجهزة 

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

يحتاج المشروع الى تراخيص خاصة، يجب ان يكون صاحب المشروع حاصل على شهادة مزاولة مهنة في  

  . صيانة السيارات  
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(
  

 . من الخلف طن مغلقه   2.5يتم توريد مركبة شحن متوسطة بحمولة  .1

 .  وتجميعها داخل المركبة لمركباتالمعدات االزمة لصيانة ايتم توريد  .2

 . كبةمولد كهربائي متوسط الحجم وتثبيته بالمرتوريد   .3

 . الصيانة االزمه لهاتتم صيانة المركبات من خالل الذهاب الى المركبة في مكان تعطلها وعمل  .4

 . ر عمل الصيانة في موقع المركبةذ يتم نقل السيارة الى  ورشة الصيانة الرئيسية في حال تع .5

  :المساحة والموقع ) 2(

ــناعية   ــروع الى مخزن داخل منطقة صــ ــاحة  يحتاج المشــ م لنقل المركبات له في حال تعذر عمل  60-50بمســ

  الصيانة في موقع تعطل المركبة.

 :البناء تعديالت  ) 3(

ــيارات لذا ال يحتاج المشــروع الى عمل تعديالت بناء ــة صــيانة الس ــروع عبارة عن ورش ــنفترض    المش وس

  -: او استحداث وحده صحية  المركبات دينار مثل عمل جورة صيانه  500تعديالت بناء بسيطة بقيمة 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

ــية مع التركيب   ــاس ــغيل بحواليقدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األس هو  دينار توزعت كما    8,910  والتش

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  سيارات اربع قوائم جك رفع   5,000  1  5,000
  فحص السيارات حاسوب لجهاز   2,000  1  2,000
  رسر هواء حجم صغيربكم  300  2  600
  2تمساح عدد  جك  300  2  600
  فرد فك العجالت   100  1  100
  درل شحن   60  1  60
  عة مفتاح جميع االحجام ومجم  100  1  100
  + صاروخ جلخملزمة   150  1  150
   + لوح خشبي طاولة عمل   100  1  100
  مجمعة عدد متفرقة   200  1  200

  المجموع   8,910
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 :والديكوراتاألثاث والتجهيزات  ) 5(
  

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما   600ي بحوال األثاث والتجهيزات والديكورات  قدرت تكلفة

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
    مركبةمثبتة على ال  وارمات فلكس للمخزن    آرمة  60  2م10  600
  المجموع   600

  

:                                                                                                               وسائط النقل   ) 6(

وتختلف قيمة المركبة حسب النوع وسنة  يحتاج المشروع الى مركبة شحن متوسطة مغلقه من الخلف 

  دينار.  14,000بحوالي  وتقدر قيمة المركبة  الصنع 

 لتكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ا ) 7(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   50,800بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 3رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  500  أعمال بناء 
  %10  8,910  معدات الاآلالت و

  %15  600  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  14,000  وسائط النقل  

    24,010  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  3 يوفر المشروع س

  ) 4جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  ( ميكانيكي رئيسي )   صاحب المشروع
  2  مساعد ميكانيكي  

  3  المجموع 
    



 

Page 8 of 9 
 

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 9(

في صيانة   المستخدمةبراغي ، اسالك ، الصق ، وغيرها من المواد البسيطة  الزيوت ،ـ (ب  الخدمةتتمثل مستلزمات  

  . ) السيارات

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

، وقدرت بمبلغ  ترخيص الموقع وتجهيز المركبة وترخيصها   التشغيلألف مصاريف التأسيس وما قبل تت

  . دينار 1,000

  : رأس المال العامل ) 11(
 

   لها اقتصاديه مفصله يجب إعداد دراسة جدوى ن قبل المستفيدين  مقترحة وبعد اعتمادها م الفكرة كون 

  ل الما سرأ ن واقع سيتم افتراض ألل نمشروع اقرب ما يكو لإلى تكاليف إجمالية ل وصولولغايات ال

   حسب   ثابتةالتكاليف الموجودات   يإجمال ن%م 10 ي حوالل وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاد  التشغيلي 

  دينار تقريباً.  2,400ل لمشاريع مشابهة أي ما يعاد   ناداخبرة معد الدراسة واست
  

 اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة سادسا: 

المستخدمة عن طريق بيعها للمختصين في  الزيوت ال يوجد اثار بيئية للمشروع المقترح ويتم التخلص من 

  . إعادة التدوير، والنفايات في اقرب حاوية قمامة 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين الجدول التالي 
  

  ) 6رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  500  أعمال بناء 
  8,910  معدات الاآلالت و

  600  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  14,000  وسائط النقل  

  24,010  إجمالي الموجودات الثابتة 
  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  2,400  رأس المال التشغيلي 
  27,410  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 

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

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


