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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج 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 أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع   مقترحة

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

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) فـي مختلـف محافظـات     
المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع   ات واحتياجـوألوية 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     
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

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

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
لمسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف 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 المقترح. 

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

  

  مركزاً. 26) في كافة مناطق المملكة وعددها  تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 
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  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  رأس المال العامل. 11
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 صالون متنقل  ملخص المشروع

 الصالون المتنقل مشروع   فكرة المشروع المقترحة 

 وحمام الكريم والصبغة   روالسيشواتقديم خدمات القص   المشروع  خدمات

   خدمي   تصنيف المشروع 

 4 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  بالدينار األردني التكلفة   البيان

  25,960 الموجودات الثابتة 

 300 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 3,115.2 رأس المال العامل 

 29,375.2 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

شكل من    باي عنها    االستغناء   نال يمك هو أحد المشاريع الخدمية الضرورية ، التي    الحالقةمشروع صالون  

كل أسبوع أو أسبوعين أو    الحالقةالد واألطفال يزورون صالونات  لرجال والشباب واألواألشكال، فجميع ا

من بعض الخدمات األخرى التي تقدمها الصالونات    واالستفادةكثر لقص الشعر وحالقة اللحى  ألشهر على ا 

، وعلى ما سبق فإننا نتحدث عن مشروع أساسي يقدم خدمات ضرورية تحظى بطلب ضخم من قبل شريحة  

أقل    صاحب المشروع  يستغنيكبيرة من المجتمع ، ايضا نحن نتحدث عن هامش ربح مرتفع للغاية فربما  

يسته  يدفعه% مما  30من   ما  ...    الحالقةومياه وإيجار ومستلزمات  لكه من كهرباء  الزبون نظير  وعمالة 

النسبة   تمثل  حيث   ، للمشروع    المتبقية وغيرها  ربح  بطلب   ، هامش  يحظى  مشروع  أمام  نحن  ضخم    إذا 

المنافسة فسبب أن    ىال تنسما يمكن أن تحلم بتوافره في أي مشروع ، ولكن  وهامش ربح كبير ، وهذا أكثر  

ا ستجد  مربح  المتطلبات  المشروع  كافة  بالتحديد  لك  ونوضح  لنرشدك  هنا  نحن  ولكن  المنافسين  من  لكثير 

كونه متنقل ويصل إلى كافة المناطق  وذلك من خالل    المضافة   بالقيمة صالون حالقه يتميز    ذ الضرورية لتنفي

    وطلبات الزبائن بوقت وجهد أقل عليهم .   احتياجات منها لتلبية  ة والبعيد   ة وخصوصا النائي

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  البعيدة المناطق    متنقل  يجوب كافة المناطق وخصوصا  رجالي  صالون    إنشاء لى  إيهدف المشروع المقترح  

  ر وسيشواقص    خارجي منبالعناية بالمظهر ال  المتعلقةمنها عن مراكز القرى لتوفير كافة خدمات    ة والنائي

  .... وغيرها . وحلق للحى  وصبغة
  

   :ومن أهم مبررات المشروع

وتصفيفه  من قص  بالمظهر العام  ةبالعناي توفير كافة الخدمات المتعلقة   العمل على   يهدف المشروع إلى 

  ةوالبعيد   النائيةمناطق الذين يقطنون في ال د لألفرا ... وغيرها من الخدمات روالسيشواوحالقة الذقن وصبغة  

بجوده وكلفه أقل بحيث يعمل على تحديد أيام معينه لكل قريه أو تجمع سكاني   عن مراكز المدن والقرى 

  ، ويهدف المشروع إلى:  ينعكس ايجابيا عليهم   مما  يحفزهم على االهتمام بمظهر الخارجي بحيث  ،

   ة اليومي احتياجاتهتحسين المستوى المعيشي لصاحب المشروع بحيث يوفر دخل يساعده في تلبية . 

  وصبغه لألفراد الذين يقطنون في المناطق    روسيشوافي الصالونات من قص  ةتوفير خدمات المختص

   عن القرى بكلفة ومجهود أقل عليهم .  البعيدة
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  الشخصية .  والعنايةبالمظهر الخارجي   االهتماممساعدة األفراد على 
 

إلنها تعتمد على    للدخل ةوالمدر ة المربح االستثماريةفكار ألالمشروع من ا  ةتعتبر فكرعليه  و

  ة بخدمات التجميل المختص  المتعلقة ةعلى أحدث صيحات الموض   واالطالع  والخبرة المهارة

 بالرجال . 

  ثالثا: منتجات المشروع

على المشروع  خدم  يقوم  البشرةتقديم  وتنظيف  الذقن  وحالقة  وتصفيفه  الشعر  قص  من  ....   ات  وغيرها 

  . للرجال الخدمات الخاصة بالعناية بالمظهر العام 

  رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

من   االشتراطات لترخيص من هذا النوع من المشاريع كون المشروع تلبي كافة  ة قانونياي عوائق  د ال يوج

  .   المختصة ةالدوائر الحكوميقبل 
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة وصف ) 1(

عمل على توفير  مجهز بكافة اآلالت والمعدات الضرورية التي تصالون رجالي متنقل  المشروع عبارة عن    

للرجال والصغار وا العام  بالمظهر  بالعناية  المتعلقة  الخدمات  الشعر وتصفيفه وحالقة  أل كافة  والد من قص 

والنائيالبشرةوتنظيف    الصبغة الذقن   البعيدة  المناطق  في  يقطنون  الذين  الخدمات  من  وغيرها  عن    ة .... 

  . ه تلبية لطلباتهم  مراكز القرى  بكلفة وجهد أقل بحيث يتم تحديد أيام وأقات معينه لكل قري

 :المساحة والموقع) 2(

عن مركز    البعيدة ةوخصوصا في األقضي  الزرقاءلواء قصبة أي منطقه في قامة المشروع في إيفضل  

     عن مركز القضاء،  متركيلو    55قرابة   مثل قضاء األزرق حيث يضم عدد من القرى التي تبعد  ةالمحافظ

متنقل مجهز بكافة اآلالت والمعدات الضرورية التي   يصالون  رجال   عبارة عن المشروع  وعليه فإن 

وتنظيف    والصبغةعلى  تقديم خدمات العناية بالمظهر العام للرجال  من خدمات القص وتصفيفه تساعد 

     .  ... وغيرها البشرة
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نوع فان   سيارة وهي عباره عن    إلى موقع ثابت كونه يعتمد على وسيلة متنقله  يحتاج المشروع ال وعليه  

     . معدات التي يحتاجها لتلبية طلبات الزبائنمجهزة بكافة التجهيزات وال 

 ته : البناء وتعديال) 3(

  الصحية التمديدات بعض   و  داخلية  كهربائيةبعض التعديالت علية من تمديدات    إلى إجراء يحتاج المشروع  

بناء على   وذلك  دينار  750لصالون التي قدرت بحوالي با  الخاصةالمعدات  لالستقبال جاهزة بحيث يكون   

  مستشار المركز .  تقديرات أولية من قبل 

  : والعدد واالدوات األثاث والتجهيزات المكتبية ) 4(

التي تساعده في القيام بعملـه علـى أحسـن وجـه   و  ةبعض االثاث والتجهيزات المكتبي  يحتاج المشروع إلى   

وزعـت ت، حيث مستشار المركز    اولية من قبل  تقديرات   بناء علىدينار وذلك    3,145والتي قدرت بحوالي  

  -:على النحو التالي

تكلفة    العدد   دينار /اإلجمالية التكلفة 
  الوحدة/دينار 

  االثاث والتجهيزات المكتبية والعدد واالدوات

 كراسي حالقة تتناسب مع حجم المشروع   500  2  1000
 وحدة تخزين ومرايا امام الكراسي  250  2  500
  جهاز تنظيف بشره  500  1  500
  كرسي مغسله  300  1  30

 عربة عدة  350  1  350
  جهاز شمع  45  1  45

  كولر مياه  1  150  150
 مراوح  2  35  70

  ةعدد وأدوات مختلف  -  -  500
  المجموع   3,145

  

    ئل النقلوسا ) 5(

مسبقا لتكون صالون متنقل بحيث يلبي   ةيقوم المشروع  على وسيلة نقل  من نوع فان مجهزة ومعد  

عن مركز القرى مما يوفر الوقت والجهد عليهم ويساعد    البعيدةاحتياجات وطلبات الزبائن في المناطق 

ار بناء على تقديرات أوليه من قبل  ندي    22,000في العناية بالمظهر الخارجي والتي قدرت بحوالي 

 مستشار المركز. 
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   ةالعام ةمعدات السالم    )6(

  ةوليألا  سعافات إلا من طفايات حريق وصندوق  ةالعام ة سالمالالمشروع من معدات  حتياجات اقدرت 

. دينار  65  بحوالي   للموظفينومالبس مهنيه   

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة    )7(

توزعت    دينار  25,690بحوالي    الدراسةقيد  تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع    ت بناء على ما تقدم قدر

  - :يلي كما

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  750    تعديالت البناء  

    ةثاث والتجهيزات المكتبي ألا
  والعدد واالدوات 

3,145  15%  

  %15  22,000  وسائل النقل 
  %15  65  ة العام  ةوسائل السالم

   25,960  المجموع 
  

  : العمالاإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على دائمه  عمل  فرص  4 حوالي يوفر المشروع س

  العدد   الوظيفة 
  1    مدير المشروع

  2    حالق
  1  سائق 

  4  المجموع 
    

 :  الخدمةمستلزمات و  المواد األولية ) 9(

....  من الكريمات والصبغات والشامبوهات والزيوت والشفرات ...     بشكل أساسي    تتمثل المواد األولية 

المواد األولية إلى إجمالي   هذه  تتراوح نسبة  شراءها من السوق المحلي حيث  التي يتم و وغيرها من المواد 

حسب تقديرات مستشار المركز.  % 15 - % 01اإليرادات لمثل هذا النشاط بين   
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 يل مصاريف التأسيس وما قبل التشغ ) 10(

ى  إل باإلضافةول مره ، ألوما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص    التأسيس  مصاريف تتألف 

  دينار .  300بحوالي  ت المواصالت لغايات التسجيل وترخيص المشروع وغيرها ..... والتي قدر

  : رأس المال العامل ) 11(

لها   ةتفصيلي ة  عداد دراسة جدوى اقتصاديإيجب وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين    ةمقترح ة كون الفكر

  ، سوف يتم افتراض أن راس المال  قرب الى الواقع أللمشروع  ة جماليإللى التكاليف اإولغايات الوصول 

  ت الموجوداتكاليف   ي% من اجمال12يعادل حوالي  بما   ه واحتياجاتالمشروع  العامل التشغيلي وفقا لطبيعة 

  دينار.  3,115.2أي ما يعادل   لى مشاريع مشابه إ واستناد  ةمعد الدراس المستشار حسب خبرة  الثابتة

  لفكرة المشروع المقترحة  البيئية سادسا : االثار 

التخلص من النفايات في   حيث يتم البيئة من قبل نشاطات المشروع  ى يذكر عل كبير  تأثير  أي  ال يوجد 

.  لها  الحاويات المخصصة   

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  التكلفة/دينار   البند
  750  بناء  تعديالت 

  3,145  والعدد واألدوات ة  ثاث والتجهيزات المكتبي ألا
  22,000  وسائل النقل 
  65  ة عام ة وسائل سالم

  25,960  إجمالي الموجودات الثابتة 
  300  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  3,115.2  رأس المال التشغيلي 
  29,575.2  التكاليف اإلجمالية للمشروع

 
  :وسائل التمويل ثامنا: 

  

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

 


