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

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
التمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة و  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: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   وتعديالت البناءالبناء . 3

  األثاث والتجهيزات.  4

  التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة. 5

  . اإلدارة والعمال. 6

  المواد األولية ومستلزمات الخدمة. 7

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 8

  رأس المال العامل. 9

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 قرية سياحية متكاملة   فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 
  ن المسىطحات مة  نة سىياحية متكاملىة مكو ي قر
  واءلشاكن ام ت وأاالخضىراء والمنتزه 
 تجارية لخدمة زائري القرية  التومح 

 رفيهي ت  –خدمي   تصنيف المشروع 

 89 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 13,855,000 الموجودات الثابتة 

 20,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 1,385,500 رأس المال العامل 

 15,260,500 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 مقدمةأوالً : 

اعداد    - مشروع تم  والمتنزهات    مقترح  الخضراء  المسطحات  من  مكونه  متكامله  سياحيه  قريه  انشاء 

والمائية   الترفيهيه  االلعاب  خدمات  الى  باالضافة  القريه  زائري  لخدمة  تجاريه  الشواء ومحالت  واماكن 

القريه االولى من نوعها في    لجميع افراد العائله والمطاعم التراثية والحديثة والوجبات السريعه وتعد هذه

الخالبه   بمناظرها  تتميز  مناطق  في  القريه  هذه  وانشاء  اقامة  وسيتم  بها المملكة  حرجية    ويوجد  اشجار 

   لكة .الممكثيره وتكون هذه المنطقة قريبة من محافظات 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

  . عدم وجود مشاريع مماثله في المملكة 

  مفهوم جديد للسياحة والتنزه تقديم    .  

  لالسر في مكان واحد. توفير خدمات مميزة 

  المشروع خدمةثالثا: 

  - :  تشتمل خدمات المشروع المتوقعه على  مايلي  

 مسطحات خضراء ومنتزهات مع اماكن للشواء. توفير  - 

 بحيرة اصطناعية مزوده بألعاب مائية .  - 

 تأجير مقاهي وكافيهات .  - 

 تراثي . تأجير مطعم   - 

 تأجير مطاعم حديثة ووجبات سريعة .  - 

 توفير جلسات مظلله كافية واماكن انتظار مظللة امام االلعاب .  - 

وجود نظام للمراقبه من خالل كاميرات توزع على جميع انحاء المدينة لدواعي االمن والسالمه   - 

 وتوفير اجهزة التفتيش الالزمة  

 توفير مواقف للباصات والسيارات .  - 

 ي يلبي جميع متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة . تصميم عصر  - 

القامة سوق شعبي لعرض وبيع منتجات المجتمع المحلي   2م 3000توفير ساحة سماوية بمساحة  - 

 اثناء المواسم . 
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 تأجير قاعات متعدده االغراض القامة االحتفاالت واالعراس واالجتماعات .  - 

 

  ة رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترح

يحتاج المشروع الى تسجيل شركه بغرفة التجارة والصناعه ووزارة السياحه والحصول على كافة الموافقات  

  لترخيص المشروع . 

  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة  تقديم ) 1(
  

الشواء   واماكن  والمتنزهات  الخضراء  المسطحات  قريه سياحيه متكامله مكونه من  تجاريه  انشاء  ومحالت 

لخدمة زائري القريه باالضافة الى خدمات االلعاب الترفيهيه والمائية لجميع افراد العائله والمطاعم التراثية  

والحديثة والوجبات السريعه وتعد هذه القريه االولى من نوعها في المملكة وسيتم اقامة وانشاء هذه القريه  

ا اشجار حرجية كثيره وتكون هذه المنطقة قريبة من محافظات  في مناطق تتميز بمناظرها الخالبه ويوجد به 

  . المملكة . 
  

  :المساحة والموقع ) 2(

بمساحة   موقع  الى  المشروع  كما     2م  50,000يحتاج  مائية  والعاب  خارجية  العاب  الموقع  سيضم  حيث 

  متعددة االغراض . سيشمل االلعاب الداخلية والمطاعم والمقاهي والمحالت التجارية واالكشاك وقاعات  

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 6,500,000بحوالي البناء وتعديالت البناءقدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   2المساحة /م   التكلفة /دينار 
  2االرض م  50  50,000  2,500,000
  المباني   250  10,000  2,500,000
  االعمال الخارجية من مواقف وممرات والعاب   50  30,000  1,500,000
  المجموع   6,500,000
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(

تكلفة  للمشروع  التجهيزات    و األثاث    قدرت  كما    7,325,000بحوالي    الالزمة  توزعت  مبين  دينار  هو 

  - بالجدول أدناه: 

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   دينار /التكلفة 
  اثاث وتجهيزات   -  -  75,000
  تقنية معلومات   -  50,000  50,000

   االلعاب (الخارجية والداخلية )  -  مجموعه   6,000,000
  تركيب نظام طاقة شمسيه   -  -  1,200,000
  المجموع   7,325,000

  

 وسائل النقل :  ) 5(

 - دينار موضحه بالجدول التالي : 30,000الخاصه بالمشروع بحوالي قدرت تكلفة وسائل النقل 

 ) 3جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  وسائل النقل   15000  2  30,000
  المجموع   30,000

  
  
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

دينار توزعت  13,855,000بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :كمايلي 

  ) 4رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  6,500,000  أعمال بناء 
  %15  7,325,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

    30,000  وسائل النقل 
    13,855,000  المجموع 
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  : العمالاإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل  ة فرص 89 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير عام  
  11  مدير عمليات / الموقع  
  1  مساعد مدير عمليات  

  1  مسؤول تأجير  
  2  محاسب  

  1  امين صندوق  
  2  تسويق ومبيعات  

  1  مشتريات  
  23  فني صيانه  

  12  اداري
  6  موظف بيع تذاكر  

  25  عامل تشغيل العاب  
  18  عامل نظافة  

  25  مزارع موظف امن موظف اصطفاف سيارات 
  89  المجموع 

    

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

باإلضاف  التأسيسمصاريف    ستألف والترخيص ألول مرة  التسجيل  التشغيل من رسوم   التأمينات   إلى    ةوماقبل 

  دينار  20,000حوالي والتي تقدر ب وغيرها 
  

  : رأس المال العامل ) 9(
 

لها   مفصلة  اقتصادية  جدوى  دراسة  إعداد  سيتم  المستفيدين  قبل  من  اعتمادها  وبعد  مقترحة  الفكرة  كون 

المال   راس  ان  افتراض  سيتم  الواقع  الى  تكون  ما  اقرب  للمشروع  اجمالية  تكاليف  الى  الوصول  ولغايات 

المشروع   المشروع و احتياجاته وكون  التشغيلي وفقا لطبيعة  يعادل    فان راس  خدمي  العامل  العامل  المال 

% من اجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة و استنادا لمشاريع مشابهة    10حوالي  

 دينار   1,385,500أي ما يعادل 
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  سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

يتم التخلص منها بطرحها  حيث ان المخرجات س   ال يوجد تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع 

  بالحاويات المخصصة لها. 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  6,500,000  أعمال بناء 
  7,325,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  30,000  وسائل النقل  
  13,855,000  إجمالي الموجودات الثابتة 

  20,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  1,385,500  رأس المال التشغيلي 

  15,260,500  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

 


