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على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج  والتـعاون اـلدولي  حرصـــــاً من وزارة التخطيط     
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تـشجيع إقامة  

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهدف      
دون تحليل  لية لفكرة المـشروع  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتموي

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
وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع  

  .الصغيرة والمتوسطة

قام بإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو برنامج إرادة، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في     
  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 :

  ثالثا:   منتجات المشروع

  رابعا:  النواحي القانونية لفكرة المشروع

  خامسا:  الدراسة الفنية لفكرة المشروع 

  . مراحل التصنيع1

  . المساحة والموقع2

  . البناء وتعديالت البناء 3

  .  اآلالت والمعدات4

  . األثاث والتجهيزات5

  . 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

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 مصور فوتوغرافي حر  فكرة المشروع المقترحة 

 صور رقمية  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 1 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 2,250 الموجودات الثابتة 

 100 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 250 رأس المال العامل 

 2,600 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

مكلف، وغير  ومربح  بسيط  مشروع  فكرة  فى  يفكر  منا  وغير    الناجحة المشاريع   من  فوتوغرافي  كل 

عندما يبدأ المصور الفوتوغرافي مشروعه فإنه ال يود أن يتحمل الكثير من التكاليف، وبالتالي ال    ايضا، مكلفه

  عبء كبير هذا كله  يمثل    حيث يحتاج إلى أن يقوم بفتح محل أو االلتزام بعمل ديكورات محالت التصوير،  

  على الشباب في بداية حياتهم. 

على وجه الخصوص،    وفي الفترة األخيرة ومع انتشار مواقع التواصل االجتماعي الفيس بوك واالنستجرام

وقدموا   المواقع،  هذه  على  بإنشاء صفحات  وقاموا  الجيد،  بالتصوير  يقومون  كيف  الشباب  من  الكثير  تعلم 

  الخدمة.

وبالفعل نجحت الفكرة إلى حد كبير، وأصبح هناك الكثير من المصورين المشهورين اآلن، وليس لهم مكان  

أو عبر صفحاتهم على تلك المواقع، ويقومون بتنفيذ كل  خاص بهم، بل إن التواصل معهم يكون عبر الهاتف،  

  ما ترغب به كأنك تتعامل مع كبرى أماكن التصوير الشهيرة. 
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

حاجة السوق والتطور التكنولوجي لمثل هذا النوع من الخدمات والتوجه نحو التسويق االلكتروني من قبل  

اريع الصغيرة والمتوسطة وحاجة صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل  مختلف العاملين في المش

 االجتماعي الى مصورين محترفين. 
  

  ثالثا: منتجات المشروع

المشروع عبارة عن مصور فوتوغرافي، يقوم بعملية التصوير حسب الطلب في أماكن مفتوحة مثل الحدائق  

، كما ينبغي على صاحب المشروع االلمام ببرامج تعديل  خدمةاو الشوارع العامة او أي مكان يحدده طالب ال

العمالء تجذب  التي  والمؤثرات  الخلفيات  ووضع  التواصل    الصور  وسائل  خالل  من  المشروع  وتسويق 

  االجتماعي. 
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 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

في حال قرر ترخيص كمشروع  المقترح مشاكل في الترخيص    المشروع تم السؤال واالستفسار ولن يواجه  

  منزلي. 
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة  تقديممراحل  ) 1(
  

، فهما من أشهر المواقع  عبر موقع التواصل االجتماعي فيس بوك وإنستجرام   تسويق للمشروع  عمل صفحة

وبالتصوير،   بالصور  يهتم زائريها  تتعلق    وضع  يتم من خاللها التي  التي  المعلومات  وبكيفية    بالخدمة كافة 

  .خالل هذه المواقع من  تقديمها الية التواصل مع مقدم هذه الخدمات 

فترات المواسم مثل الخطوبة  سيتم استهداف األشخاص المهمتين بالحصول على جلسات تصوير واالستفادة من  

  .والزواج والتخرج من الجامعات 

  .مع الشركات التي ترغب بتصوير منتجاتها، سواء كانت المنتجات مواد غذائية أو مالبس   التواصل  كما يمكن

 

  :والمساحة علموقا ) 2(
 

،  محافظة العاصمة واربد كافة محافظات المملكة ذات الكثافة السكانية العالية مثل  يمكن تنفيذ فكرة المشروع ب 

الخدمة   طالب  به  يرغب  مكان  أي  الى  بالذهاب  المشروع  يقوم صاحب  حيث  محدد  موقع  الى  يحتاج  وال 

  .  لتصويره
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  :الحواسيب واألجهزة االلكترونية ) 3(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 8,850مع التركيب والتشغيل بحوالي  الحواسيب قدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  أجهزة حاسوب   1,200  1  1,200
  كاميرا ديجتال بمواصفات عالية  900  1  900
ــاءة   150 1 150 ــتاندات اضــ ــاندة مثل ســ عدد وأدوات مســ

  وخلفيات 
  المجموع   2,250

  
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 4(

  - دينار توزعت كمايلي: 2,250بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  ) 2جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  2,250  حواسيب 
    2,250  المجموع 

  

  : العمالاإلدارة و ) 5(

  - عمل موزعة من حيث الوظيفة والعدد على النحو التالي :  فرصة  سيوفر المشروع 

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مصور / مدير مشروع
  1  المجموع 

    
  

  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 6(

  دينار.  100التسجيل و التنقالت والمقدرة بحوالي   تألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم ت

  

  



 

Page 8 of 8 
 

  : رأس المال العامل ) 7(
 

تم احتساب راس المال العامل على أساس دورة تشغيلية لمدة شهر لكافة مستلزمات الخدمة ومصاريف التشغيل  

  . دينار  250وااليجارات أي ما يعادل حوالي 
  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  . ال يوجد أي اثار بيئة تذكر للمشروع قيد الدراسة

  

  اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة سابعا: التكاليف  

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4جدول رقم (
  التكلفة/دينار   البند

  2,250  حواسيب 
  2,250  إجمالي الموجودات الثابتة 

  100  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  250  رأس المال التشغيلي 

  2,600  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


