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

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

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

) فـي مختلـف محافظـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة    
وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

  .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،  

ستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم الم
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 
تهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـ

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

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

  

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

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  الخدمة /مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  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 المشروعسادسا:اآلثار 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع



 

Page 4 of 8 
 

  

  

 

 ملخص المشروع

 مركز للبصريات  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 
  فحص النظر وبيع وتركيب النظارات والعدسات الطبية  خدمة 

  العدسات الملونة. وبيع النظارات الشمسية وبيع وتركيب  الالصقة

 خدمي   تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 16,350 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 7,000 رأس المال العامل 

 23,850 المجموع الكلي لحجم االستثمار 

  

  

  

  

  



 

Page 5 of 8 
 

 أوالً : مقدمة

فحص النظر وبيع وتركيب النظارات والعدسات الطبية    المشروع عبارة عن مركز للبصريات يقدم خدمات 

  الالصقة وبيع النظارات الشمسية وبيع وتركيب العدسات الملونة. 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  المبررات  

  بأنواعها. النظر وبيع وتركيب النظارات والعدسات ات فحص خدمالطلب المتزايد على 

   خدمات من  المختلفة  المشروع  عمل  منطقة  ومنشآت  سكان  حاجات  وتركيب تلبية  النظارات    بيع 

 والعدسات الطبية الالصقة والعدسات الملونة وبيع النظارات الشمسية بجودة وسعر مناسبين. 

  هدافاأل

  منها واحدة لصاحب المشروع.  تين عمل دائم  تيفرصتوفير  

  توفير دخل جيد لصاحب المشروع.   
  

  المشروع خدماتثالثا: 

النظر وبيع وتركيب النظارات والعدسات الطبية   المشروع عبارة عن مركز للبصريات يقدم خدمات فحص 

  الالصقة وبيع النظارات الشمسية وبيع وتركيب العدسات الملونة. 
  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

بحسب تعليمات نظام ممارسة مهن فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات بأنواعها رقم  

لسنة  1( الواجب    2019)  الشروط  من  الترخيص  فإن  يكون طالب  أن  مركز بصريات  لترخيص  توفرها 

يجب   مزاولة مهنة، وكذلك  على  دائمة  حاصالً  المركز وبصورة  في  يتوفر  أجهزة  أن  أدنى  و مجموعة  حد 

  المطلوبة لغايات ترخيص كل مهنة وهي كالتالي: للمساحة 

طبية  -أ نظارات  تجهيز  مساحته  مشغل  تقل  ال  أن  مجموعة    3عن  :  به  تتوفر  وأن  أمتارمربعة 

 محددة في التعليمات.الجهزة األ

أمتار ومربعة وأن تتوفر بها مجموعة األجهزة    6غرفة فحص البصر: أن ال تقل مساحتها عن    -ب 

 . المحددة في التعليمات 

  متراً مربعاً.  15أن ال تقل مساحة المعرض المخصص للمبيعات عن   -ت 
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صاح المشروع  وعلى  المشروع  ب  ترخيص  وقبل  مناسب  موقع  عن  البحث  على  قبل  تعليمات  اإلطالع 

) رقم  بأنواعها  العدسات  الطبية وتركيب  النظارات  البصر وتجهيز  نظام ممارسة مهن فحص  )  1تعليمات 

للترخيص   2019لسنة   الالزمة  الشروط  استيفاء  اإلنتساب  لغايات  المشروع  ترخيص  يتطلب  كما  للنقابة  ، 

    لمهن البصريات األردنية. العامة 
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمةمراحل  ) 1(
  

من  التعليمات الناظمة بهذا الخصوص  ب بتجهيز الموقع بحسيتطلب تأسيس وتشغيل المشروع المقترح القيام 

وبحسـب الشـروط، ومـن ثـم تقـديم   حيث المساحات المخصصة والمعدات المطلوبة وتعيين الكادر المناسـب 

  الخدمة المطلوبة للزبون وبحسب أوقات الدوام الرسمي للمشروع المقترح بعد تشغيله.

  :المساحة والموقع ) 2(

اإلستقبال وغرفة مشغل تجهيز النظارات متر مربع لغايات  30لمساحة ال تقل عن  المقترح    عيحتاج المشرو

  ، إضافة للمرافق العامة.الطبية وغرفة فحص البصر
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

    . هذا النوع من المشاريع لتعديالت على البناءال يحتاج  في الغالب 
  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

توزعـت ودينـار  9,350 التركيب والتشـغيل بحـواليالتوريد ومع عدات والعدد قدرت تكلفة التجهيزات والم

  -هو مبين بالجدول أدناه:كما 

  ) 1جدول رقم (

تكلفة    العدد   التكلفة /دينار 
  الوحدة/دينار 

  األجهزة 

  مع ملحقاته   جهاز فحص بصر  6,600  1  6,600
  مع ملحقاته جهاز فحص عدسات   1,650  1  1,650
 مع ملحقاته  Projectorجهاز بروجيكتر  1,100  1  1,100
  المجموع   9,350
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

يد  دينار ووتتمثل في تور   7,000المطلوبة للمشروع المقترح بمبلغ  ألثاث والتجهيزات المكتبية  قدرت تكلفة ا 

ومكتب  هواء  مدير   مكيف  ووكراسي    وكرسي  لل استقبال  ولوحة    وطابعة   اسوب حوجهاز  فحص  كرسي 

وخزاعالنية   عدسات  وشنطة  فحص  ماكنة  للنظارات  اوطاولة  تعليق  وستاندات  سفلية  تلفاكس  ئن  وجهاز 

  وطفاية حريق.   وبوسترات دعائية رول أب 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

 توزعت كماو   دينار 16,350   بحوالي بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح  

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  0  أعمال بناء 
  %10 9,350  معدات الاآلالت و

  %15  7,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
    16,350  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : من حيث الوظيفة والعدد على تينموزع تين دائمعمل  تي فرصالمقترح  يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  فني بصريات مدير مشروع/ 
  1  مساعد فني بصريات 

  2  المجموع 
   

 مستلزمات الخدمة  و بضاعة المتاجرة ) 8(

من إجمالي مبيعاته  %  50حوالي  زمات الخدمة لهذا النوع من المشاريع  تلومس  بضاعة المتاجرة تشكل كلفة  

 . السنوية
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 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(
  

مبلغ  ، وتشمل  دينار  500  بمبلغ  ما قبل التشغيلمصاريف  و  والمصاريف اإلدارية   مصاريف التأسيستقدر  

  لصالح وزارة الصحة بموجب التعليمات.  ىتستوفترخيص مركز البصريات  رسم دينار  300

  : رأس المال العامل ) 10(
 

لتوفير  يح المشروع  هذا  وتاج  متاجرة  لدورة  مستلزمات  بضاعة  واحد دورة  و   أشهر  3خدمة  بالنسبة    شهر 

بمبلغ    التشغيلي  لإليجارات وباقي مصاريف التشغيل، وعليه تقدر احتياجات المشروع من رأس المال العامل

  دينار.  7,000
  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

البيئة،   أو  اإلنسان  المقترح على  للمشروع  سلبية  بيئية  آثار  يوجد  أقرب  ال  النفايات في  التخلص من  وسيتم 

  حاوية للمشروع. 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين الجدول التالي التكاليف 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  0  أعمال بناء 
 9,350  معدات الاآلالت و

  7,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  16,350  إجمالي الموجودات الثابتة 

  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
 7,000  رأس المال التشغيلي 

 23,850  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية


