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

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
المشـروع  للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة  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. 26وعددها تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة 

  

  (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

   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

 متنزه عالجي  فكرة المشروع المقترحة 

 مبيت  - ترفيهي  –عالجي  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 10 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 159,000 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 15,000 رأس المال العامل 

 673,171 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

المقترح  سيهتم   العالج خصوصا ما  المشروع  النفسي والطبي معا ومتابعة  الجراحية  بالتأهيل  العمليات  بعد 

ضمن متنزه يحتوي على اماكن استجمام من خالل تخصيص قطعة من االرض وتجهيزها كمتنزه ومكان  

عن   بعيدا  والبساطة  الطبيعة  مع  االنسجام  للزوار  تتيح  بطريقة  الفيزيائي  للعالج  المخصص  لالستجمام 

وتقديم خدمة    ة المناسبة لمتابعة العالجات االماكن المغلقة مع تجهيز بعض االكواخ الخشبية للمبيت واالجهز

  المبيت. 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

 عالج طبيعي بجودة عالية  وال  الى متنزه يقدم خدمة الرعاية الصحية والتأهيل الطبي والنفسي حاجة  ال

منطقة   تفتقر  حيث  العالجية  المعدنية  والمياه  الحديثة  الطبية  األجهزة  خالل  لمركز  من  المشروع 

 متخصص في العالج الطبيعي. 

   العالجية السياحة  مجال  في  للمنطقة  النسبية  الميزة  مع  يتناسب  مشروع  تتوفر  تأسيس  المياه  حيث 

 العالجية والمناخ السياحي.  الكبريتية  المعدنية

   توفير فرصة االستجمام خالل عملية العالج والتي ستساهم في التحسن السريع للمرضى لضرورة

 هتمام بالعامل النفسي. اال

  المنطقةتحقق فرص عمل ألبناء . 

  .تحقيق مصدر دخل لصاحب المشروع 
  

  ثالثا: منتجات المشروع

سيقوم بتقديم خدمة العالج الطبيعي الفيزيائي من خالل اسـتخدام األجهـزة الطبيـة والرياضـية المشروع يقدم  

والمفاصل واالعصـاب باإلضـافة الـى اسـتخدام الميـاه المعدنيـة الحركية التي تحفز وتعيد تنشيط العضالت  

باإلضـافة الـى تـوفير خـدمات   التي لها دور في معالجة العظام والمفاصل والعضـالت واالمـراض الجلديـة.

وبرك سباحة وساحات خضراء وخدمة المبيت الفندقي ضـمن الترفيه من أماكن مفتوحة مع الطبيعة الخالبة  

  بية.انظام االكواخ الخش
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 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

الى بعض الموافقات الرسمية من وزارة الصناعة   طبي -  الى مشروع سياحي فيحتاج المشروع بكونه يصن 

وزارة   و  الكبرى.    الصحة والتجارة  عمان  امانة  او  المعنية  والبلدية  المدني  نشاط  والدفاع  طبيعة  حسب 

عوائق قانونية من حيث ترخيص وتسجيل المشروع    قيود أو   أيةالمشروع فانه يتوقع عدم مواجهة المشروع  

  . خصوصا من حيث النواحي التنظيمية ومطابقتها لمتطلبات الترخيص 
  
  

 وع المقترحة خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشر

  :المساحة والموقع ) 1(
 

الى   المشروع  يمكن  يحتاج  قائم  بناء  يتواجد  لم  حال  في  عليها  البناء  ليتم  فارغة  ارض  قطعة  استئجار 

استئجاره. ومن خالل فكرة المشروع الحالية سيتم اعتبار انه ال يوجد بناء قائم في منطقة مميزة يتناسب مع  

بعقد ايجار طويل   دونم   2.5قطعة ارض تبلغ مساحتها    ر افتراض استئجاطبيعة فركة المشروع، وعليه سيتم  

  سنة.  20األمد ال يقل عن 

 :البناء وتعديالت البناء ) 2(

والذي سيتكون مجمله من    من اكواخ خشبية وبمساحات مختلفة   سيحتاج المشروع الى إجراءات بناء الموقع 

وفق العرض    الالزم للمشروع   ة البناء قدرت تكلف(قبل للفك والتركيب مره أخرى)، و  وخشبي   هيكل معدني 

  كما يلي:   دينار 105,000بحوالي المقدم لصاحب المشروع  

  التكلفة /دينار   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   األجهزة 
  40,000  4,000  10  االكواخ الخشبية متكاملة  تصميم وتوريد 

لغرف العالج وبرك   وانشائية اعمال مدنية 
  السباحة والصالة الرياضية 

-  -  50,000  

  4,000  -  -  اعمال كهربائية 
  3,000  -  -  اعمال المنيوم 

  3,000  -  -  اعمال طوب وبالط 
  5,000  -  -  رسوم اشراف على اعمال بناء وديكور

  105,000  المجموع 
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  :اآلالت والمعدات  ) 3(

  -:يليدينار توزعت كما  29,000بحوالي حسب القسم قدرت تكلفة األجهزة والمعدات الالزمة 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 

20,000  

  أجهزة طبية وعالجية تتضمن:  -  -
 أجهزة دوران -
 أجهزة مشي -
 أجهزة تحفيز حركة -
 أجهزة مساندة للوقوف والحركة -
 طبيةاسرة  -
 كراسي طبية متحركة -
 جهاز تقويم حركة -
 اوزان مختلفة -
  معدات وأجهزة طبية متنوعة -

  تجهيز البرك من المضخات والمعدات   -  -  2,000
  نظام تكييف  -  -  5,000
  نظام مراقبة  -  -  2,000

  المجموع   29,000
  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(
  

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 21,500مع التركيب والتشغيل بحوالي  األثاث قدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  اثاث وتجهيز غرف العالج والمرافق  -  -  4,000
  اثاث وتجهيز اجنحة المبيت       6,000
  مكتب االدارة ات واثاث تجهيز      1,500

  الجلسات الخارجية وديكورات  اثاث       10,000
  المجموع   21,500

  
  

 معدات سالمة عامة  ) 5(

  دينار  3,500سيحتاج المشروع الى نظام سالمة عامة تقدر كلفته بحوالي 
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 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

  دينار توزعت كما  159,000بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  105,000  البناء وتعديالته 
  %10  29,000  االالت والمعدات 

  %15  21,500  األثاث والديكورات 
  %30  3,500  معدات السالمة

    159,000  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  -النحو التالي :  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل   فرصتي يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  1  اداري ومحاسب 

  2  اخصائي عالج طبيعي 
  2  اخصائية عالج طبيعي 

  4  خدمة وفنادق   عامل
  10  المجموع 

    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 8(

الخدمة   مستلزمات  فأن  المشروع  طبيعة  منحسب  وزيوت    مواد   تتكون  كريمات  عن  عبارة  وهي  بسيطة 

  وبعض المواد التعليمية التدريبية. 

  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(
  

تتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من مصاريف التنقالت ومتابعة متطلبات المشروع المدفوعة قبل  

  دينار.  1,000التشغيل وقد قدرت بمبلغ 
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  : رأس المال العامل ) 10(
 

من خالل الكلف التشغيلية و مصاريف واجور    رأس المال العاملالمشروع من    حاجةتقدير واحتساب    تمي

شهرية)    تكون  ما  عادة  (والتي  معينة  زمنية  مدة  دفعها خالل  يتم  التي  أولية  والمواد  وااليجارات  موظفين 

وعليه فان حاجة رأس المال العامل للمشروع المقترح يرتبط بحجم اإلنتاج وااليرادات. ولغايات تقديرها في  

  . دينار  15,000ع الى تفاصيل المشروع سيتم تقدير راس المال العامل بمعدل المقترح الحالي وبالرجو 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

المشروع معني في إعادة تدوير مواد مضرة    ال يوجد أي اثأر بيئية سلبية تذكر للمشروع  المقترح حيث أن

من العبوات واألغلفة الكرتونية أو البالستيكية والتي    بالبيئة بطرق سليمة ومفيدة، وما تبقى من مواد صلبة 

  . سيتم التخلص منها في حاويات مخصصة لهذه الغاية

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  تكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين الجدول التالي ال
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  105,000  البناء وتعديالته 
  29,000  والمعدات   اآلالت 

  21,500  األثاث والديكورات 
  3,500  معدات السالمة

  159,000  إجمالي الموجودات الثابتة 
  1,000  التشغيل مصاريف التأسيس وما قبل  

  15,000  رأس المال التشغيلي 
  175,000  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية

 


