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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 مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
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
  المشــــاريعالمجتمعات المحلية من    مع احتياجات وألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشــــاريع  تتماشــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

أن تكون البيانات والمعلومات  على  ، وقد تم الحرص برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراســــة مســــتشــــارو      
  الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن. 

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
وتقدير  علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب 
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 اال قتراض والمـس
ــعب التنبؤ   ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ المشـ
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  ية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصاد 

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

  

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

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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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

  صاريف التأسيس وما قبل التشغيل. م10

  . رأس المال العامل11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

     خدمات عامه  شركة وساطة لتقديم  فكرة المشروع المقترحة 

 انشائية ، تمديدات صحية ، حرف مهنية و غيرها تقديم خدمات  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 1 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 4,750 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 475 رأس المال العامل 

 5,425 لحجم االستثمار المجموع الكلي 
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  .أوالً : مقدمة

، نظراً لمعرفتهم وخبرتهم الواسعة في    أن أغلب عمليات البيع والشراء أصبحت اآلن تتم من خالل الوسطاء

دور مهم في تسهيل اإلجراءات للحصول    والذين يلعبون القطاعات (الصناعية ، التجارية ، الخدمية ، وغيرها )  

وعليه  تتوجه  الفئات المستهدفة لمكاتب للخدمات العامة  ،  على الخدمة وتوفير الوقت والجهد على العمالء  

  زمة. ات الالللحصول على الخدم

واحدا من أكثر المشاريع التجارية الناجحة و المربحة ؛ حيث  يتيح      -   شركة وساطة خدمات    –ويعد مشروع  

و يتم الحرص على اختيار  من خالله عرض خدمات العمالة الماهرة و المختصين بقطاعات خدمية مختلفة  

  األشخاص الذين يعززون الثقة بين العمالء و المنصة االلكترونية. 
  

  . ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع

  : المبرر     

   وكذلك دراسة مدى القوة المالية   داخل السوق ونوعيتها  المتواجدةوالمنتجات االطالع على الخدمات ،

  .، ومدى استعداد السوق لعرض الكثير من المنتجات بالمواصفات القياسية  للمنافسين ودرجة التنافس 
  الوسيط التجاري بإبرام العقود، ومعرفة  السعي والحيادية لتحقيق المصالح العامة للطرفين، فمثالً يقوم

 .، دون االنحياز ألي طرف  طريقة إتمامها بالشكل الذي يرضي الطرفين 
 

  : الهدف

  .تحقيق عائد مالي للجهة القائمة على المشروع 

  .توفير فرص عمل ألبناء المنطقة 

  

  ثالثا: منتجات المشروع

  يتم من خاللها ،    هو مميز  هاحترافي     وساطة خدمات عامه " شركة    على تأسيس "تقوم فكرة المشروع المقترح  

والمنتجات   الخدمات  ونوعيتها   المتواجدة االطالع على  السوق  العمالء    داخل  على  الخدمات  هذه  و عرض 

  ة الخدم  الطرفين ( مقدم   يتم بعد ذلك ابرام العقود بينالمستهدفين حسب الطلب ، و في حال اعتماد الخدمات  

  ة قطاع اإلنشائي(  و تسعى الشركة لتوفير معلومات عن كافة الخدمات في القطاعات المختلفة مثل   ،    )   العميل و  
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وبعد إتمام عملية التنسيق و الربط  مهنية ، و غيرها من الخدمات)  الحرف  قطاع الصحية ،  التمديدات  قطاع ال،  

  يتم استيفاء عمولة من الطرفين حسب طبيعة الخدمة المقدمة.

  

  النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعا: 

طبقت المملكة األردنية الهاشميّة جملة من التغييرات واإلصالحات التشريعية والتنظيمية بهدف تبسيط قوانين  

وعمليات تأسيس الشركات ، األمر الذي عزز ازدهار المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتهدف  

القوانين   بيئة  سلسلة  وترسيخ   ، المشاريع  وأصحاب  األعمال  رّواد  ودعم  تشجيع  إلى  الُمطبقة  واإلجراءات 

  .االبتكار وتحسين المناخ االستثماري

و لغايات التأسيس  يتوجب على صاحب المشروع أخذ الموافقات الالزمة من  ،  فيما يخص المشروع المقترح  

  - :و تتلخص الوثائق المطلوبة لغايات الترخيص بـالجهات ذات االختصاص و التي تنظم الخدمة المقدمة ، 

 شهادة التسجيل لدى غرف الصناعة والتجارة. 

  عقد التأسيس و النظام األساسي للشركة. 

  عقد ايجار او الشراء الماكن العمل . 

  نسخ عن بطاقة اثبات الهوية. 

   .التقدم بطلب للحصول على رخصة مهن 

  

 المشروع المقترحة خامسا: الدراسة الفنية لفكرة 

  او الخدمة مراحل التصنيع )1

نظراً لمعرفتهم وخبرتهم الواسعة  ،  الوسطاءأن أغلب عمليات البيع والشراء أصبحت اآلن تتم من خالل 

دور مهم في تسهيل اإلجراءات    والذين يلعبون   في القطاعات (الصناعية ، التجارية ، الخدمية ، وغيرها )

العمالء   الوقت والجهد على  الخدمة وتوفير  على  المستهدفة    تتوجه    وعليه  ،  للحصول    اتب لمكالفئات 

 - ، حيث ان مراحل تقديم الخدمة ستكون على النحو التالي:  ات الالزمةللخدمات العامة للحصول على الخدم
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   التنسيق  التي من الممكن تقديمها للعمالء من قبل    والمنتجات   الخدمات   عرض من خالله    يتم س  مقر انشاء

و  ،  المسبق مع مقدمي هذه الخدمات والذين سيتم اختيارهم بعناية لبناء الثقة مع العمالء المستهدفين  

، و التعرف على     الكترونية   منصةيمكن االستعانة بأحد شركات التصميم والبرمجة للمساعدة بإنشاء  

 .و معلومات تخص مقدمي الخدمة  الخدمات المتاحة ، ومن ثم  البدء بعرض    بالتفصيل  اكيفية استخدامه

 الممولة يمكن االستعانة ب والمواقع المتخصصة    مواقع التواصل االجتماعي او من خالل اإلعالنات 

مشاهدة    و ضمان إلى عدد كبير من الناس ،    فكرة المشروع وذلك لضمان وصول  ،  بعرض اإلعالنات  

  . اإلعالن من خالل فئات كثيرة مستهدفة 

   سيتم ربط العمالء مع مقدمي الخدمات في كافة القطاعات لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة

 .مقابل رسوم تفرض حسب طبيعة الخدمة المقدمة 

  

 :المساحة والموقع )2

المشروع مساحة ال تقل عن   لهذا  اداري و    2م  50يلزم  بين مكتب  المساحة مقسمة  ، وتكون هذه 

قاعات اجتماعات و مكتب استقبال ، ويجب ان يكون موقع  المشروع في مكان حيوي و يتميز بسهولة  

  الوصول اليه  ، وذلك الستهداف اكبر شريحة من العمالء . 
  

 :البناء وتعديالت البناء )3

المشروع    موقع  بأن  االفتراض  مع    مستأجر،سيتم  يتناسب  بما  التعديالت  لبعض  يحتاج  فأنه  وعليه 

 - االستخدام مثل:

  . ديكور مناسب لمكان يتألف من مكتب اداري ومكتب استقبال 

   اتاحة بنية تحتيه لتوفير شبكة انترنت بسرعة معقولة والتأكد من تقويتها ووصولها لجميع اطراف

 مساحة العمل. 

  .درجة جيدة من االنارة والتهوية  

  دينار.  1,000و عليه فأنه من الممكن ان تبلغ تكاليف التعديالت  
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  :اآلالت والمعدات  )4

دينار توزعت كما    750قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  - هو مبين بالجدول أدناه:

                                               ):1جدول رقم (        

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 

  جهاز ال بتوب   500  1  500

  طابعة   250  1  250

  المجموع   750
  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات )5

طاوالت اجتماعات  دينار تتمثل بشراء مكتب إداري ،    3,000تقدر احتياجات المشروع من األثاث بمبلغ  

  . ، و مقاعد  استقبال ، و مكيفات تبريد ، و أنظمة مراقبة ، وغيرها
  

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة )6

  وزعت  دينار    4,750بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :كما يلي

  ): 2جدول رقم ( 

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  1,000  تعديالت البناء  

  %10  750  معدات الاآلالت و

  %15  3,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
    4,750  المجموع 

  

 : العمالاإلدارة و )7

، بشرط أن يكون لديه القدرة على التعامل مع العمالء    إلدارة المشروع  موظف    المشروع  يتطلب هذا  

  ،   وفهم متطلباتهم ، و األفضل أن يكون الموظف هو صاحب المشروع حتى يكون أكثر اهتماماً بالعمالء

  - على النحو التالي :فرصة عمل واحدة لصاحب المشروع  المشروع  وعلية فسيوفر      
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  ): 3جدول رقم ( 

  

 

 

 : المواد األولية ومستلزمات الخدمة )8

(  تقدر مستلزمات الخدمات و المواد األولية الالزمة للمشروع والمتمثلة على سبيل المثال ال الحصر في  

  . ، األوراق و غيرها )احباراألقالم ، 

  

 : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل )9
  

ستتألف مصاريف  التأسيس وما قبل التشغيل من المراسالت والمواصالت الستقطاب العروض ، وكذلك  

  .دينار 200تكاليف التشغيل التجريبي والتي تقدر بحوالي 
  

  رأس المال العامل:  )10
 

جدوى   دراسة  بإعداد  إرادة   مراكز  ستقوم  المستفيدون  قبل  من  اعتمادها  وبعد   ، مقترحة  الفكرة  كون 

اقتصادية مفصلة لها ، ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اقرب ما يكون  للواقع سيتم  

يعادل حوالي   احتياجاته  و  المشروع  لطبيعة  وفقا  التشغيلي  المال  أن رأس  إجمالي    10افتراض  %من 

  475تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة  ، واستنادا لمشاريع مشابهة ، أي ما يعادل  

  . دينار تقريبا

  

 . سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة  

  ال يوجد آثار بيئية سلبية  للمشروع. 

  

  

  

  

  العدد   الوظيفة 
  1  صاحب المشروع 

  1  المجموع 
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  . المقترحةسابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  : )4جدول رقم (

  التكلفة/دينار   البند
  1,000  تعديالت البناء 

  750  معدات الاآلالت و
  3,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  4,750  إجمالي الموجودات الثابتة 
  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  475  المال التشغيلي رأس 
  5,425  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


