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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     
ات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـ

  .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. 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

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

   معرض سكوترات ودراجات آلية  فكرة المشروع المقترحة 

 مبيع سكوترات ودرجات  منتجات المشروع 

 تجاري  تصنيف المشروع 

 8 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  األردني التكلفة بالدينار   البيان

 25,700 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 7,000 رأس المال العامل 

 33,700 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

المفرق   وكذلك في التجمعات  لوحظ مؤخرا انتشار ظاهرة اقتناء السكوترات والدراجات اآللية في محافظة 

السكانية المجاورة، خصوصاً مع انتشار خدمة توصيل الطلبات حيث يبلغ حالياً عدد السكوترات في مدينة  

  سكوتر.  40المفرق حوالي 

وسط   يشهدها  التي  السير  أزمة  وكذلك  للسيارات،  مواقف  توفر  وقلة  المستمر،  الوقود  أسعار  ارتفاع  ومع 

ال فكرة  برزت  التجاري،  والسكوترات  المدينة  اآلالية  الدراجات  اقتناء  على  األفراد  تشجيع  في  مشروع 

  للتنقالت القريبة توفيراً للنفقات وتخفيفا من االزدحامات المرورية. 

وباعتقادنا أن توفير معرض داخل مدينة المفرق للسكوترات والدراجات اآللية قد يساهم في رفع الوعي لدى  

  ات وبالتالي زيادة اإلقبال على اقتنائها. السكان حول أهمية اقتناء تلك اآللي

كذلك من شأن هذا المشروع توفير خدمة الصيانة وقطع الغيار للسكوترات الموجودة حالياً ولتي يضطر  

أصحابها للذهاب إلى مقرات الشركات األم في عمان إلجراء بعض عمليات الصيانة التي من الممكن أن  

  وتكاليف النقل في حال تم توفير مثل هذه الخدمة في المدينة. توفر عليهم الوقت والجهد 

  

  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

تقوم فكرة المشروع على إقامة معرض ومشغل صيانة للسكوترات والدراجات اآلالية داخل مدينة المفرق،  

معه والتعاقد  الموجودة  السكوترات  وكاالت  مع  بالتعاون  المشروع  تنفيذ  في    م ويتم  اآلليات  لتوفير 

  المعرض/الفرع وذلك كون أن االستيراد محصور بالوكاالت األصلية لتلك المركبات. 

 انتشار ظاهرة اقتناء السكوترت مبدئيا لدى شركات التوصيل.  -1
 عدم توفر مشاغل صيانة واضطرار أصحاب السكوترات للذهاب إلى عمان للصيانة الدورية.  -2
 للصيانة. توفير قطع الغيار ومشغل  -3
 . تشجيع األفراد على ثقافة استخدام السكوتر في التنقالت البسيطة  -4
السكوترات   -5 وموديالت  ميزات  على  االطالع  من  األفراد  لتمكين  المدينة  داخل  معارض  توفير 

 والدراجات النارية. 
 كلفة السكوتر المنخفضة مقارنة بأثمان السيارات وإمكانية تقسيط ثمن السكوتر أو الدراجة. -6
  ير فرص عمل ألبناء المنطقة. توف -7
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  ثالثا: منتجات المشروع

موديالت مختلفة من السكوترات، والدراجات اآللية وكذلك خدمات الصيانة وقطع  منتجات المشروع عبارة  

  الغيار. 

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

ات المختصة،  هالخاصة بمثل تلك المشاريع من الجيتم عادة الحصول على الموافقات الالزمة والتراخيص  

  الترخيص. وال يوجد ما يمنع من الحصول على التراخيص الالزمة في حال استكمال واستيفاء شروط 

  
  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(

الدراجات اآللية والسكوترات ضمن معرض خاص، وكذلك يتم تقديم الخدمة بعرض الموديالت المختلفة من  

يتم   بالمعرض  ملحق  مشغل  في  فتتم  الصيانة  خدمات  أم  المركبات،  بتلك  الخاصة  المختلفة  اإلكسسوارات 

  تجهيزه بالمعدات الالزمة وتوفير قطع الغيار. 
  

  :المساحة والموقع ) 2(

واسعة لعرض العديد من الموديالت من المركبات اآللية وكذلك ألعمال مشغل    يحتاج المشروع إلى مساحة 

معرض ومشغل  يتم تقسيمها إلى    2م300الصيانة ومكاتب اإلدارة، وتقدر المساحة اإلجمالية الالزمة بحوالي  

  صيانة ومكاتب إدارة. 
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

تعديال أن    ت تعتمد  المتوقع  للمشروع ومن  يتم تخصيصه  الذي  المبنى  المساحة وتفسيمات  واقع  البناء على 

  . تشمل أعمال الكهرباء وتجهيز مشغل الصيانة وإنشاء مكاتب دينار   5,000تبلغ كلفة تعديالت البناء حوالي  

  اإلدارة وملحقات الوحدات الصحية وغيرها. 
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  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هـو دينـار توزعـت كمـا   7,000قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  معدات مشغل الصيانة  6,000  1  6,000
  أخرى مختلفة وأدوات  معدات وعدد   1,000  1  1,000
  المجموع   7,000

  
  

   

 :العدد واألدوات ) 5(
  

  . دينار  500 دارة وللمعمل بشكل كامل بحواليإلا الالزمة لمكاتب  هذا البند تقدر كلفة  

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  عدد وأدوات يدوية  500  1  500
  المجموع   500

  

 :األثاث والتجهيزات المكتبية والديكورات  ) 6(

ديكورات  ألعمال  المعرض  داخلية،  يحتاج  وديكورات  مكتبية  وواجهات  ومكيفات    وتجهيزات  مكاتب  من 

وانتظار، استقبال  الوكالة  وصالة  عن  جيدة  صورة  المكتبية  و   األم   ليعكس  والتجهيزات  األثاث  كلفة  تقدر 

  دينار كما في الجدول التالي:  10,000 والديكورات بحوالي

  ) 3جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  أعمال الديكور  10,000  1  10,000

  المجموع   
  

 الحواسيب  ) 7(

  دينار.  3,000ونظام كاميرات المراقبة الالزمة للمشروع بحوالي تقدر كلفة الحواسيب  
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 وسائل النقل  ) 8(

 . نقل يحتاج المشروع لوسيلة ال  

 معدات السالمة العامة  ) 9(

 دينار.   200  قدرت كلفة بند معدات السالمة العامة الالزمة للمشروع بحوالي 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 10(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   25,700بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

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

  %20  500  العدد واألدوات 
  %15  10,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  % 33.3  3,000  الحواسيب 
  %15  0  نقل  ل وسائ

  %20  200  معدات سالمة عامة 
    25,700  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 11(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على فرص عمل  8 المشروع من المتوقع أن يوفر

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  2  مبيعات موظف 

  2  فني صيانة 
  1  محاسب 
  1  حارس 

  1  موظف خدمات 
  8  المجموع 
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 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 12(

وبضاعة المتاجرة من السكوترات والدراجات اآللية (وهذه يتم تأمينها برسم البيع بالتعاون تتكون المواد األولية  

  الغيار واإلكسسوارات المختلفة.مع الوكالة األم) وكذلك قطع  
  

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 13(

  1,000تعتمد مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل على مصاريف الموافقات اللزمة للمشروع وتقدر بحوالي 

  . دينار
  

 : رأس المال العامل ) 14(

تكاليف   من  العامل  المال  رأس  المتاجرةيتكون  من  بضاعة  للمشروع  الالزمة  التشغيل  مصاريف  ومن   ،

  . إيجارات ورواتب لمدة شهرين على األقل 

  

  دينار.  7,000يقدر رأس المال العامل بحوالي 

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  الفارغة لقطع الغيار. مخلفات الصيانة وكذلك بعض العبوات تتلخص اآلثار البيئية لفكرة المشروع في بقايا 

التلوث البيئي الناجم عن استخدام المركبات وتوفر في  جدير بالذكر أن فكرة المشروع تساهم في خفض 

  استهالك الوقود. 

  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  5,000  أعمال بناء 
  7,000  معدات الاآلالت و

  500  العدد واألدوات 
  10,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  3,000  الحواسيب 
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  0  وسائط نقل 
  200  معدات سالمة عامة 

  25,700  إجمالي الموجودات الثابتة 
  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  7,000  رأس المال التشغيلي 
  33,700  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 

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

دراسة الجدوى االقتصادية  لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد  وإيراداته  

 . النهائية

 


