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

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
دون تحليل  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المـشروع  

إن هذه الدراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشــروعل ةلنواحي المالية و الســوقية الالزما
الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطالع هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار  

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة) في مختلف محافظات      ــــ لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع   ات واحتـياـجوألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

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

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 مركز تدريبي للنساء على الصيانة المنزلية  فكرة المشروع المقترحة 

 خدمي  منتجات المشروع 

 صغير ومتوسط   تصنيف المشروع 

 4 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  بالدينار األردني التكلفة   البيان

 900 الموجودات الثابتة 

 50 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 90 رأس المال العامل 

 1,040المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

في ظل الحاجة المتزايدة للصيانة المنزلية بسبب تطور العمران واألجهزة الكهربائية المنزلية بات من  

تدريب النساء أيضا على صيانة مثل هذه األجهزة لتوفير الجهد والوقت والمال على ربات  الضروري 

يمكن تعلم صيانتها بسهولة من قبل ربات   في بعض األحيان المور البيوت بسبب ارتفاع أسعار الصيانة 

  البيوت اذا ما تم تدريبهن . 

التي تتطلب مجهودا  المشروع عبارة عن مركز يقوم بتدريب ربات البيوت على اعمال الصيانة المنزلية 

  بسيطا مثل السباكة والكهرباء وبعض الصيانة بالتشطيبات الخفيفة على البناء والديكورات. 

  

  أهداف فكرة المشروع ثانيا : مبررات و 
  

 وقت والجهد والمالتوفير ال   . 

   بالسرعة الممكنة في ظل غياب الرجل    وإصالحهعطل طارئ   أليالمتابعة المستمرة لربات البيوت

  .  عن المنزل 

 التشجيع على تنمية المهارات والهوايات باختالف أنواعها .  
  

  المشروع خدماتثالثا: 

  بأنواعها مركز تدريبي لربات البيوت على أمور الصيانة المنزلية 

  

  رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

 متوسط .صغير و أووقد يكون المشروع منزلي ال يوجد أية عوائق قانونية تطال المشروع  -
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 المقدمة  الخدمة طبيعة ) 1(

  تدريب ربات البيوت على الصيانة المنزلية 
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  :المساحة والموقع ) 2(

  .  او أي مكان مخصص للتدريب العملي والنظري  او مخزن صغير المنزل  غرفة في يتطلب المشروع 
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

وأباريز كهرباء   يحتاج إلى وجود إنارة المشروع فقط  أن حيث على البناء   تعديالت يتطلب المشروع ال  

  وهي متوفرة غالبا. 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هو مبين  دينار توزعت كما    900 قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
لعرض بعض الموضـــــوعـات  جهــاز كمبيوتر    400  1  400

  النظرية
أدوات متفرقــة مقصــــــات أدوات تخريم فرود   500  1  500

  سيليكون ومكابس وغيرها 
  المجموع   900

  

   
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

  - :يلي  دينار توزعت كما  900بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  900  معدات الاآلالت و
    900  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  -النحو التالي :  والعدد علىموزعة من حيث الوظيفة عمل   فرصتي يوفر المشروع س
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  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

كهرباء ، تمديدات صحية ،  تمديدات " * دربين م
  صيانة أدوات كهربائية ، صيانة أثاث وديكورات" 

4  

  4  المجموع 

  من ضمنهم صاحب المشروع  

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 7(

الموجودات الثابتة أي %  5بحوالي  وتقدر  بعض المواد الالزمة للتدريب العملي  تتكون مستلزمات الخدمة من  

  دينار. 45حوالي 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

  .دينار 50تقدر بحوالي يحتاج المشروع إلى مصاريف تأسيس من مصاريف مواصالت وإدارية 
  

  : رأس المال العامل ) 9(
 

لغايات تحديد تكاليف المشروع  المالية سيتم افتراض أن رأس المال وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل  

%من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة بحسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما   10حوالي 

 دينار. 90يعادا 

  

 المقترحة سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع 

  .النفايات في األماكن المخصصة لذلكمن  ثار جانبية للمشروع اذا تم التخلص آال يوجد 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  900  معدات الاآلالت و
    إجمالي الموجودات الثابتة 

  50  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  90  رأس المال التشغيلي 

  1,040  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


