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برنـامج على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت  والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي 

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
تمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المج  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
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 ملخص المشروع

 خدمة أتمتة أجهزة وإنارة المنازل  فكرة المشروع المقترحة 

  تمتة أجهزة وإنارة المنازل أ منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 3 عدد األيدي العاملة 

  االستثمار الكلي لفكرة المشروعحجم 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 3,150 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 4,500 رأس المال العامل 

 7,850 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

مؤسسة حلول تقنية تقدم خدمة تحويل التحكم بمجموعة من األنظمة   إنشاءالمشروع المقترح عبارة عن فكرة 

و/أو   الخلوية  األجهزة  بواسطة  إلكترونياً  بها  التحكم  ليصبح  اليدوي  التحكم  المختلفة من  المنزلية  واألجهزة 

و المفتاح الكهربائي ويتم برمجة  اللوحية الذكية، وذلك من خالل تركيب قطعة إضافية ضمن علبة  اإلبريز أ 

الذكية الزبائن  اللوحية  هواتف  األجهزة  قبل    أو  ضمنمن  العامل  بتلك    الفني  للتحكم  المقترح  المشروع 

  األجهزة واألنظمة من خالل تلك القطعة اإلضافية وتدريبهم على كيفية استخدام التطبيق الذي يتحكم بها. 

المنازل أتمتة  عملية  عملية     Home Automationتعرف  الكهربائية  بأنها  األجهزة  مختلف  ربط 

، وإحداث  وفي أي زمان  تحكم فيها جميعاً من أي مكان واإللكترونية واألنظمة في المنزل معاً بحيث يمكن ال

 ً لألنظمة الذكية أن تتحكم في الجدولة والتشغيل  ، كما يمكن  التفاعل المطلوب فيما بينها ليصبح المنزل ذكيا

التالية  األنظمة  من  لكل  الهواء  :التلقائي  وتكييف  التدفئة  ا أنظمة  األو  الضاءةوأنظمة  واألمان أنظمة    من 

الصو وأوأنظمة  الطاقة  توفير  وأنظمة  المياه  رش  وأنظمة  المنزلية  بنظمة  ت  المنزل التحكم  وكذلك    حرارة 

وغيرها من األجهزة واألنظمة   أبواب الكراجات المنزلية والتحكم ب إغالق وفتح الستائر واألباجورات التحكم ب 

األخرى،   فوائد  والالمنزلية  تقتصر  المنازل    التحكم  أتمتة  على  بل فقط  واألنظمة  لتوفر   باألجهزة    تتعداها 

في حال السفر والغياب عن  والسالمة  األمن  وخصوصاً لكبار السن، و  حياة أكثر راحة وسهولةين  للمستخدم

 استهالك الطاقة والكهرباء.  ، وأخيراً المساهمة الفاعلة في توفير المنزل

تقتصر عم  ال  األتمتة  عملية  أن  إلى  اإلشارة  عتجدر  وتشمل وماً  ذلك  من  ألبعد  تمتد  بل  المنازل  أتمتة    لى 

برات الطبية والمدارس والفنادق والمجمعات واألسواق  تالمستشفيات والعيادات والمخ المنشآت المختلفة مثل:  

  التجارية والمساجد والمحالت التجارية الصغيرة وغيرها من المنشآت. 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  المبررات  

   الذكية  تقديم خدمة الخلوية  استخدام األجهزة  المختلفة من خالل  المنزلية  أتمتة عمل األجهزة واألنظمة 

 لسكان منطقة عمل المشروع بجودة وسعر مناسبين.  و/أو األلواح الذكية للتحكم بها
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  هدافاأل

   الهاتف بواسطة  المختلفة  المنزل  وأجهزة  بأنظمة  بعد  عن  التحكم  خدمة  األجهزة  تقديم  و/أو  الخلوي 
 اللوحية. 

  فرصة لصاحب المشروع، منها فرص عمل جديدة في منطقة عمل المشروع 3توفير . 

  المشروع. فكرة لصاحب النقدية الجيدة رباح األتحقيق 

  

  ثالثا: منتجات المشروع

والتحكم تقديم خدمة أتمتة أنظمة وأجهزة المنزل المختلفة ونظام اإلنارة في  المقترح تتمثل منتجات المشروع

  بها عن بعد بواسطة الجهاز الخلوي و/أو الجهاز اللوحي.
  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

الحصول  لغايات  يتطلب  ال  المقترح، حيث  المشروع  ترخيص وتسجيل  تواجه  قانونية  أي عوائق  توجد    ال 

  على تراخيص المشروع الحصول على أي موافقات مسبقة. 
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمةمراحل  ) 1(
  

أو   المراقبة  أو  اإلنارة  وأنظمة  المختلفة  المنزل  أجهزة  في  التحكم  تحويل  خدمة  المقترح  المشروع  سيقدم 

التحكم اليدوي باللمس  آلية التكييف والتدفئة أو أنظمة الطاقة أو غيرها من األنظمة المستخدمة في المنزل من 

بإستخدام األجهزة الخلوية الذكية و/ أو األلوآلية  إلى   الذكيةالتحكم  قطعة  من خالل تركيب  ، وسيتم ذلك  اح 

تدعى   الكهرباء  مفتاح  علبة  أو  اإلبريز  وتشبك مع أسالك    Smart Wi-Fi switchصغيرة ضمن علبة 

النظام المطلوب مثلما   بالتشغيل واإلطفاء للجهاز أو  التحكم إلكترونياً  القطعة  الكهرباء، ويتم من خالل هذه 

يتم تثبيته على الهاتف  مجاني  ويتم التحكم بهذه القطعة من خالل تطبيق    هو الحال من خالل اللمس اليدوي،

بالشكل   استخدامه  كيفية  على  الزبون  تدريب  وسيتم  بها،  ربطه  يتم  نظام  أو  جهاز  كل  وتعريف  الذكي 

  الصحيح. 
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األ عدد  على  واإلتفاق  المطلوبة  الخدمة  تحديد  األنظمة  جبعد  أو  هزة 

ربطها،   الفني المنوي  ويتم    يقوم  المطلوب  المنزل  تركيب  بزيارة 

وكما هو   -   Smart Wi-Fi switchقطعة إلكترونية صغيرة تدعى 

ضمن علبة االبريز أو المفتاح الكهربائي    -مبين في الشكل المجاور  

اإللكتروني   لالستخدام  تحويله  المنوي  للجهاز 

ثم    (مكيف،مضخة،إنارة،...إلخ) ومن  الكهربائية  باألسالك  وربطها 

بشكل   قطعة  كل  للتعرف على  الذكي   الخلوي  الزبون  برمجة جهاز 

(مكيف   مكيف  1منفرد  نوم  2،  غرفة  إنارة  صالة،  إنارة  كيفية  1،  على  الزبون  تدريب  ثم  ومن  ،..إلخ) 

رتبطة بالتطبيق  وكيفية إغالق وتشغيل األجهزة واألنظمة الم  Google Homeاإلستخدام من خالل تطبيق 

إما عن طريق إستخدام األوامر الصوتية أو بالضغط على أزرارالتطبيق، كما يمكن التحكم بها من قبل أكثر  

  من مستخدم في المسكن الواحد.

  :المساحة والموقع ) 2(

تخـزين ومتر مربع لغايات المكاتـب اإلداريـة واالسـتقبال،  50لمساحة ال تقل عن المقترح    عيحتاج المشرو

  ، إضافة للمرافق العامة.القطع المستخدمة في خدمة التحكم باألنظمة واألجهزة
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  . هذا النوع من المشاريع لتعديالت على البناءال يحتاج  
 

 العدد واألدوات: ) 4(

 Smart Wi-Fiتبلغ قيمة العدد واألدوات المطلوبة للمشروع والتي ستستخدم لغايات التركيب وفحص قطع  

switch   ديناراً.  150بحسب الخدمة المطلوبة والتي سيتم تركيبها في منازل الزبائن  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

دينار     3,000المشروع مع التوريد والتركيب بمبلغألثاث والتجهيزات المكتبية لغايات تشغيل  قدرت تكلفة ا

توريد   في  عدد  ووتتمثل  إدارية  سكرتاريا   2مكاتب  عدد    ومكتب  انتظار  لكراسي  إضافة  الكراسي    6مع 
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وخزانة ملفات وطابعة    3ومكيفات هواء عدد  وجهاز حاسوب محمول    2جهاز حاسوب مكتبي عدد  توريد  و

  واللوحات اإلعالنية.   وطفاية حريق صغيرة  متعددة المهام 

 :وسائل النقل ) 6(

  توفير وسائط نقل.لال يحتاج هذا النوع من المشاريع 
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

  - :توزعت كمايلي دينار 3,150   بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  ) 1رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  0  أعمال بناء 
  %20 150  العدد واألدوات 

  %15  3,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  0  وسائط نقل 

    3,150  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  3 يوفر المشروع س

  ) 2جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير مشروع/ مالك 
  1  سكرتاريا 

  1  فني 
  3  المجموع 

    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 9(

ومس األولية  المواد  كلفة  المشاريع  تتشكل  من  النوع  لهذا  الخدمة  مبيعاته  %  20حوالي  لزمات  إجمالي  من 

أو    Smart Wi-Fi Switchesوتتمثل في شراء وتوريد قطع  السنوية،   لكل نظام  واحدة  وبواقع قطعة 

 ً   . جهاز يتم تحويله لالستخدام الكترونيا
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 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

  دينار.  200  بمبلغ ما قبل التشغيل مصاريف و والمصاريف اإلدارية   مصاريف التأسيستقدر 

  : رأس المال العامل ) 11(
 

اعتبار ان مدة دورة    رأس المال العامل للسنة التشغيلية االولى على المشروع من    حاجة تقدير واحتساب    تم 

العامل   المال  الخدمة  المطلوب  راس  لغايات توفير معروض  وذلك  شهرين  تبلغ  للمواد االولية ومستلزمات 

المدة التشغيلية  واحد   شهر دورة  و  ،اول  التكاليف  المال  لباقي  رأس  من  المشروع  احتياجات  تقدر  وعليه   ،

  دينار.  4,500بمبلغ   العامل التشغيلي 
  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

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

  ن مخصص لها. أقرب مكا

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  ) 3رقم (جدول  

  التكلفة/دينار   البند
  0  أعمال بناء 
  150  معدات الاآلالت و

  3,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  0  وسائط نقل 

  3,150  الموجودات الثابتة إجمالي 
  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 4,500  رأس المال التشغيلي 
  7,850  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


