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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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

 ترجمة قانونية تطبيق الكتروني  فكرة المشروع المقترحة 

 تطبيق الكتروني  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 6 عدد األيدي العاملة 

  المشروعحجم االستثمار الكلي لفكرة 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 35,350 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 5,000 رأس المال العامل 

 40,850 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

  الخدمات قد ألقت الضوء بشكل كبير على مفهوم    ” وما نجم عنها من تداعيات 19ليس غريبا بان ازمة “كوفيد  

، ال سيما مع ما توفره  فرص وجود تطبيقات خدمات الكترونية  في العديد من القطاعات الرقمية، وعززت من  

على   للحصول  تسهيالت  من  التطبيقات  الهذه  من  الصحية  من   خدمات العديد  والتدريب  الرعاية  التعليم   ،

  . وبكبسة زر  ية بمختلف انواعهاااللكتروني، التجارة االلكترون 

يعمل على تشبيك اصحاب االختصاص من    الترجمة القانونية  بتقديم خدمات   معني  ان فكرة تطبيق الكتروني

لتسير أعمالهم سواء في المحاكم او    التي تحتاج الى هذه الخدمات   مع الفئات المستهدفة    المترجمين القانونيين 

المدنية والسفارات والوزارات،   التعامل    األحوال  الخدمة  التطبيق بمزايا وخدمات تسهل على متلقي  يتمتع 

  والتواصل مع مزودي الخدمة. 

الترجمة القانونية هي ترجمة كل ما يتعلق بالقانون ويقع ضمن مجاله، وكافة ما يتعلق بالمعامالت القانونية  

وتختلف النظم القانونية والقضائية من بلد آلخر، لذا يجب على المترجم القانوني المحترف معرفة  .والقضائية 

كيفية التعامل مع المستندات القانونية في النظاميين المنقول منه والمنقول اليه؛ مراعيا ما بينهما من فروق  

تحريف أو خطأ قد يفرز عواقب وخيمة وخطيرة،  واختالفات، مع االلتزام بنقل المعنى األصلي دون إخالل أو  

الترجمة القانونية من أكثر  .قد تكون خسائر مالية أو مشكالت تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وغير ذلك

مجاالت الترجمة صعوبة ودقة، حيث أن ترجمة المستندات القانونية تتطلب قدرا كبيراً من المهارات اللغوية  

ثية، باإلضافة إلى مهارة المقارنة بين النظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول  والترجمية والبح 

إليها قبل الشروع بالترجمة وفي أثنائها؛ وذلك لتجنب أي أخطاء، وخاصة في ترجمة المستندات الحساسة مثل  

 .ترجمة شهادات الميالد ووثائق الزواج والمحكمة واإلفادات الخطية وغير ذلك

تختلف الترجمة القانونية عن غيرها من أنواع الترجمة في أمرين أساسيين: النظام القانوني والمصطلح المرتبط  

بذلك النظام القانوني، والذي تعتمد ترجمته من لغة إلى لغة أخرى على فهم موضعه في النظام القانوني األصلي  

ترجم النصوص القانونية أن يمتلك إلى جانب المهارات  والنظام القانوني المستهدف. وهذا يعني أنه ينبغي على م

اللغوية والترجمية، مهارة المقارنة بين النظامين القانونيين: النظام القانوني للغة المنقول منها والنظام القانوني  

 .للغة المنقول إليها، عبر جميع مراحل الترجمة القانونية 
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

يحتاجون  بصورة اكثر سهولة ومالئمة لألشخاص الذين  الترجمة القانونية  يهدف المشروع الى تقديم الخدمات  

  . لمثل هذا النوع من الخدمات وربطها مع الجهات ذات العالقة
  

  ثالثا: منتجات المشروع

تطبيق   قانونيةتصميم  من   ترجمة  تشبيك اصحاب االختصاص  على    ين الطبيعي   القانونيين المترجمين    يعمل 

التي تحتاج الى هذه الخدمات يتمتع التطبيق بمزايا وخدمات تسهل على متلقي الخدمة التعامل    الفئات المستهدفة  

  . والتواصل مع مزودي الخدمة

رض األساسي من الترجمة القانونية هي قيام المترجم بالنقل الموضوعي للمحتوى مع الحفاظ على مطابقة  الغ

المصطلحات القانونية التي توجد في كال النظامين ، يتطلب ذلك معرفة دقيقة بالمصطلح القانوني ليس فقط  

في اللغة المستهدفة، ولكن ما يقابله في النظام القانوني المستهدف، حيث أنك قد تجد أن اللغة المنقول إليها  

  .تعبر عن أكثر من نظام قانوني واحد 

  

 القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعا: النواحي 

كافة   الموقع  على  تنطبق  حيث  الترخيص  في  مشاكل  المقترح  الموقع  يواجه  ولن  واالستفسار  السؤال  تم 

  المواصفات الالزمة للترخيص.
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة  تقديممراحل  ) 1(
  

الترجمة القانونية مجاالت متنوعة  تغطي   

  القانون التجاري: العقود، التراخيص، والشروط واألحكام، سياسات الخصوصية. 
   قانون الشركات: المستندات والعقود التجارية، اتفاقيات حملة األسهم، شهادات التأسيس ما إلى

 .ذلك
  قانون الملكية 
 الفردية  القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والملكية 
  وتراخيص البرامج والعقود. 
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   األوراق الرسمية المتعلقة بالقضايا والمحاكم، ومجموعة األدلة، وبيانات وشهادات الشهود
 .وغير ذلك

 قانون التوظيف. 
  الشئون البنكية والمالية. 
  الشئون التنظيمية ومستندات التفويض. 
 القانون المدني. 
  قانون العقود. 
 ر قانون حقوق التأليف والنش. 
  القانون الجنائي. 
 قانون األسرة. 
  قانون الملكية الفكرية. 
  البروتوكوالت وبراءات االختراع. 
 المبيعات واألشياء المكتسبة وما إلى ذلك. 

دائما مبدأ   ندعم  ولكننا  استطعت،  إن  كلها  أو  أو مجموعة منها  السابقة  المجاالت  بإحدى  التخصص  يمكنك 
المج تحدد  أن  األفضل  فمن  لذا  من  التخصص،  غيره  من  أكثر  فيه  اإلبداع  على  قادراً  نفسك  تجد  الذي  ال 

 .الخدمات القانونية األخرى    مجاالت 

  أمثلة على الترجمة القانونية 

تشمل الترجمة القانونية كل الوثائق المطلوبة بموجب النظم القانونية والجنائية والمدنية والعدلية، وما يختص  
المثال ال الحصر: وثائق العقود، براءات اإلختراع والعالمات   بها من وثائق ومستندات، ومنها على سبيل 

سجيل، تقارير الخبراء، التعليمات واللوائح  التجارية، نصوص وشهادات الشهود، شهادات اإليداع، مستندات الت
الوفاة،   شهادة  والجوازات،  اإلعتماد،  خطابات  القانونية،  التقارير  واإلفادات،  القانوني  التوثيق  والقوانين، 
شهادات الميالد، الوصايا والمواثيق، مستندات الهجرة، شهادات الزواج، تحقيقات الشرطة، مستندات المحاكم،  

الشكاوى أوراق  العقود،  أو  العقارات  ملكية  البيع،  عقود  الشراكة،  القضائية، صكوك  المرافعات  األحكام،   ،
  .اإليجار، التصاريح، العالمات التجارية، حقوق الحفظ والتأليف وغيرها الكثير 

  :والمساحة عالموق ) 2(
 

العاصمة واربد والزرقاء   العالية مثل محافظة  السكانية  الكثافة  ذات  المملكة  ضمن بناء    –  كافة محافظات 

  .  2م80مساحة تقدر بحوالي  بإجمالي   –مستأجر عبارة عن مكتب ومرافق 
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  . دينار  500يحتاج البناء الى تعديالت بناء بسيطة من اعمال تمديدات كهربائية وصحية تقدر بحوالي   
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  :الحواسيب واألجهزة االلكترونية ) 4(

  -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   400  4  1,600
  الة طابعة وفاكس  1  250  250

  المجموع   1,850
  
  

 :والديكوراتاألثاث والتجهيزات  ) 5(

يحتاج المشروع الى اثاث مكتبي بسيط من مكاتب وكراسي وتجهيز قاعة اجتماعات لفريق العمل تقدر بحوالي  

  . دينار  1,000
  

 :استثمارية اخرى ) 6(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 32,000قدرت تكلفة الحواسيب مع التركيب والتشغيل بحوالي 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  تكاليف انشاء منصة تطبيق الكتروني  25,000  1  25,000
  تكاليف تطبيق الكتروني  7,000  1  7,000
  المجموع   32,000

  
  
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

  - دينار توزعت كمايلي:   35,350بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  ) 2جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  500  أعمال بناء 
  %10  1,850  معدات الاآلالت و

  %15  1,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  32,000  استثمارية اخرى 

    35,350  المجموع 
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  : العمالاإلدارة و ) 8(

  - فرص عمل موزعة من حيث الوظيفة والعدد على النحو التالي : 6 سيوفر المشروع 

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير مشروع 
  2  مسؤول تكنولوجيا وتصميم 

  1  مسؤول مالي 
  2  مسؤول تسويق  

  6  المجموع 
    

 المواد األولية ومستلزمات الخدمة   ) 9(

متابعة واالشراف  ، اال انه من الممكن احتساب بدل ال يوجد للمشروع مستلزمات خدمة من الممكن ذكرها   -

وقواعد البيانات وحجز نطاق على الشبكة العالمية، والتعاقد مع شركات الدفع    ي اإللكترونوصيانة الموقع 

 دينار شهريا.  350دينار سنويا أي ما يعادل  4,200االلكتروني حيث قدرت بحوالي 
  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(

  دينار.  500  التسجيل والتنقالت والمقدرة بحوالي تألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم ت

  : رأس المال العامل ) 11(
 

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

  . دينار 5,000وااليجارات أي ما يعادل حوالي 
  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  . الدراسةال يوجد أي اثار بيئة تذكر للمشروع قيد 

  

  

  

  



 

Page 10 of 10 
 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4جدول رقم (
  التكلفة/دينار   البند

  500  أعمال بناء 
  1,850  اآلالت والمعدات 

  1,000  أثاث وتجهيزات وديكورات 
  32,000  استثمارية اخرى 

  35,350  إجمالي الموجودات الثابتة 
  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  5,000  رأس المال التشغيلي 
  40,350  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


