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على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـيةق فـقد ت لـقت برـنام   والتـعاور اـلدولي  حرصـــــاو مر وزارة الت  ي      

إقامة المشاري  الصغيرة والمتوس ة والتغلب على مشاكل الب الة التي تعزيز اإلنتاجية )إرادة( بهدف تـشجي   

 .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم تفكار مشاري  مقترحةبهدف    وزارة الت  ي  والتعاور الدوليتعدت هذه الدراسة األولية بتكليف مر      

دون تحليل  التمويلية لفكرة المـشروع  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـممر تحليل النواحي الفنية و

إر هذه الدراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إةامة هكذا مشوورو ل ةلنواحي المالية و السوووةية الم ما

هي دراسة تولية تلقي الموء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إ الع 

 .المستثمرير المهتمير على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة )إرادة     ــــ ( في م تلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ممر جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ

وتلوية المملـكة مر حـيا اقتراح تفـكار مشـــــاري   تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية مر المشـــــاري   

 .الصغيرة والمتوس ة

ق وقد تم الحرص تر تكور البيانات والمعلومات الواردة في برنام  إرادةقام بإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو      

 الدراسة واقعية ما تمكر. 

وـسعياو ألر تكور البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما تمكرق فقد قام الفريا االـستـشاري بزيارات ميدانية      

علماً بأن التوةعات المتعلقة باإليرادات وتقدير  لمشـاري  ومسسـسـات وموردير ذات عالقة بفكرة المشـروعق  

سوتامرين المتتمين بتذا الككرة بلل  حجم السوو  المتوة   تم اسوتانااها من هذا الدراسوة لحين تقدم الم

ــو     قلمراك  إرادة إلعداد دراسوووة جدوى اةتيوووادية للمشووورو  وذلك لكور اإليرادات المتوقعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاحب  المتوق  ترتب  بعدة عوامل منها تحديد الموق  وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمـس

ــ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبس  المشـ ــافة لعدة عوامل تو ظروف يصـ تهدفة وغيرها باإلمـ

باتجاهاتها.  مما يستدعي مر المستثمرير المهتمير بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

 ب لب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

ــة )إرادة( لتقديم تية مساعدة       ــ لمزيد مر المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارير في مراكز تعزيز اإلنتاجي
 تحتاجونها لت وير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاري  .

 

 مرك اً. 26( في كافة منالق المملكة وعددها  تتواجد مراك  مشرو  تع ي  اإلنتاجية ) إرادة

 

 )بادر باالتيال بأةر  مرك  لديك( 
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 المحتويات 

 المقدمة  أوال : 

 مبررات وأهداف المشرو  اانيا :

 منتجات المشرو   االاا: 

 النواحي القانونية لككرة المشرو  رابعا: 

  الدراسة الكنية لككرة المشرو  خامسا: 

 والموة المساحة . 2

  البناء وتعديمت البناء. 3

 اآلالت والمعدات.  4

 األااث والتجتي ات. 5

 . التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة7

 . اإلدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستل مات الخدمة9

 . مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل10

 . رأس المال العامل11

 البيئية لككرة المشرو  سادسا:اآلاار

 سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشرو 

 اامنا: وسائل تمويل المشرو 
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 ملخص المشرو 

 إدارة حسابات التوايل االجتماعي  فكرة المشرو  المقترحة 

 تقديم خدمة إدارة حسابات التوايل االجتماعي  منتجات المشرو  

 خدمات تينيف المشرو  

 1 العاملة عدد األيدي 

 حجم االستامار الكلي لككرة المشرو 

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 1.150 الموجودات الاابتة 

 - مستل مات انتاج 

 100 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل 

 - رأس المال العامل 

 - المجمو  الكلي لحجم االستامار 
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 أوالً : مقدمة

بفكرة   يتمثل  اولية  كدراسة  دراسته  المنوي  االجتماعيالمشروع  التواصل  تغلب  ق  إدارة حسابات  تر  حيا 

و تعتمد على مواق  التواصل االجتماعي لتسويا منتجاتها   هذه  هناك العديد مر  ر  و دماتهاق إال تالمشاري  حاليا

لذلك  حسابات على مواق  التواصل االجتماعيق  هذه الالمشاري  التي ال يمتلك تصحابها الوقت تو ال برة إلدارة  

 سيقوم صاحب المشروع المقترح بإدارة حسابات هذه المشاري  على مواق  التواصل االجتماعي. 

 
 

 اانيا : مبررات وأهداف فكرة المشرو  
 

 :المبرر

 . المشاري  على مواق  التواصل االجتماعيإدارة حسابات  -

 التدف:  

   . جديدة مر العمالة المحلية  د لتوفير فرص  −

 تحقيا إيراد وترباح جيدة لصاحب المشروع.  −

 

 المشرو  االاا: منتجات

إدارة مواق  التواصل االجتماعي للمشاري  التي ال يمتلك تصحابها الوقت تو  بتقديم  دمة  المشروع    سيقوم 

 ال برة الكافية لذلكق وتشمل: 

 . تسويا منتجات و دمات هذه المشاري  -

 توجهاتهم للسل  تو ال دمات التي يحتاجونها. استمرار التواصل م  المستهلكير ومعرفة   -

 معرفة آراء المستهلكير بمنتجات المشروع.  -

 المساعدة في وم  ال    التسويقية للمشروع.  -

 

 

 

 



 

Page 6 of 9 
 

 القانونية لككرة المشرو  المقترحة رابعا: النواحي 

حيا مر الممكر  ق  ال يحتاج المشروع إلى تر يص تو تذونات لهذا المشروعق وال يحتاج إلى استئجار موق 

 . العمل مر  الل المنزل 

 خامسا: الدراسة الكنية لككرة المشرو  المقترحة 

 

 :المساحة والموة  (1)

 

استئجار موق    − إلى  المشروع  يحتاج صاحب  العمل مر  الل  ال  الممكر  المقترحق حيا مر  للمشروع 

 المنزل. 

 .جمي  ال دمات الالزمة مر ماء وكهرباء و  و  هاتف البناء /تتوفر في الموق مر المفترض ار  −

 

 :البناء وتعديمت البناء (2)

 اج المشروع المقترح إلى تي تعديالت بناء. ال يحت   

 

 العدد واالدوات(: 3)

 :رق والجدول التالي يبير ذلكدينا 500واالدوات الالزمة بحوالي العدد قدرت تكلفة 

 الكمية  الينف
 التكلكة/ دينار 

 اإلجمالي الوحدة

 500 - 1 الب توب مواصفات عالية جهاز 

 200 - 1  ابعة 

 700 
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 :األااث والتجتي ات والديكورات (4)
 

 الكمية  الينف
 التكلكة/ دينار 

 اإلجمالي الوحدة

 350 350 1  اولة مكتب ومجموعة كراسي 

 50 - - اشتراك انترنت

 400 المجمو  

 

 وسائل النقل:  (5)

 . يحتاج المشروع المقترح الى وسيلة نقل ال  

 

 معدات السممة العامة:   (6)

حريا وصندو  اسعافات تولية تقدر كلفتها بحوالي   ةسيحتاج المشروع الى معدات سالمة عامة تتمثل ب فاي 

 . دينار 50

 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة  (7)

 : يلي   دينار توزعت كما   13,700بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

 

 نسبة االستتمك  التكلكة/دينار  البند

 %10 700 معدات الاآلالت و

 %15 400 وديكورات   تثاا وتجهيزات 

 %20 50 معدات السالمة العامة 

  1,150 المجمو  

 

 

 : لعمالااإلدارة و (8)
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و  يوفر المشروعس لصاحب المشروعق وفي حال ال لب المتزايد على  دمات المشروع مر  عمل   ةفرص مبدئيا

 الممكر الحاجة لموظف مساعد. 

 

 مستل مات الخدمة  (9)

   بحبر لل ابعة وتورا  لل باعة. تتمثل مستلزمات ال دمة  

 

 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل (  11)
 

 . دينار 100مصاريف تنقالت وغيرها وقد قدرت بمبلغ  تالف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل مرت

 

 : رأس المال العامل ( 12)
 

بناء على قيمة مستلزمات    رتس المال العامل للسنة التشغيلية االولىاحتياجات المشروع مر  تم تقدير واحتساب  ي

ق وسيتم احتساب قيمة هذا البند عند اعداد دراسة جدوى  المصاريف التشغيليةالى    باإلمافة االيرادات  وال دمة  

 اقتصادية للمشروع. 

 

 سادسا: اآلاار البيئية لككرة المشرو  المقترحة  

الورقية والبالستيكية   النفايات  باستثناء  المشروع  قبل نشا ات  البيئة مر  يذكر على  تأثير  يتم  اال يوجد  لتي 

 الت لص منها ب ريقة صحية وحمارية مر  الل حاويات م صصة لذلك. 

 سابعا: التكاليف اإلجمالية لككرة المشرو  المقترحة 

 المشروع المقترح: يبير الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة 
 

 

 التكلكة/دينار  البند

 700 معدات الاآلالت و

 400 وديكورات   تثاا وتجهيزات 

 50 معدات سالمة عامة 

 1,150 إجمالي الموجودات الاابتة 

 - * مستل مات االنتاج 

 100 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل 
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 - رأس المال التشغيلي 

 - التكاليف اإلجمالية للمشرو 

 *تعتمد على االيرادات 

 :وسائل التمويل اامنا: 
 

مر الممكر ار يتم تمويل اي مشروع اما مر  الل وسائل التمويل الذاتي او المسسسات االقرامية او كليهماق  

ت  ا تجدر االشارة الى ار التمويل مر مسسسات االقراض على ا تالف اشكالها تعتمد بشكل رئيسي على الممان

 صاحب فكرة المشروع. المتوفرة لدى 

وال تتممر دراسة مالية للمشروع تبير مصاريفه وإيراداته  كور الوثيقة قيد البحا هي مقترح لفكرة مشروع  

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

 


