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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
  المشــــاريعالمجتمعات المحلية من    اجات مع احتيوألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشــــاريع  تتماشــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

أن تكون البيانات والمعلومات  على  ، وقد تم الحرص برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراســــة مســــتشــــارو      
  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       ــ لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  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 :

  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 المشروعاآلثار  سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 فكرة المشروع المقترحة 
  اكواخ سياحية في منطقة اليوبيل ووادي بن حماد 

 

 منتجات المشروع 

  اكواخ سياحية مؤهلة لالقامة واالستجمام 

   كفتيريا 

 ممرات مشاه 

 خدمي   المشروع تصنيف 

 15 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 152000 الموجودات الثابتة 

 1000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 38000 رأس المال العامل 

 191000 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 .أوالً : مقدمة

يعتبر وادي بن حـماد  من أبرز مـعالم جـمال الطبيـعة في األردن يقع في مـحافـظة الكرك جنوب األردن و يمـتد 

ويتميز بســيق مائي ســاحر تكثر فيه المجاري المائية  ت  كم ليصــل في نهاية المطاف الي البحر المي  ١٥على  

  . واالنهار الباردة و المياه المعدنية لالستشفاء

ــ ــاب بغ يتعلق  ــا  فيم ــا  ــل  ام المتميزة  ة اليوبي الكرك  ــة في محــافظــة  الطبيعي ــاطق  المن تعتبر من اجمــل  فهي 

عديدة من    ات باطاللتهااالســرة واشــجارها الوافرة وتضــاريســها البديعة حيث تقع غباات اليوبيل على مســاح

كيلو متر وهي مطله على وادي الكرك   6الدونمات فهي غرب منطقة المنشية وتبعد عن مدينة الكرك حوالي  

  اما اذا ادار الرائي بنظره شرقا فهناك مدينة الكرك ويشاهد بوضوح قلعتها الشامخة. 

اـحة اـلداخلـيه مع العلم وجود  ـيتفتقر مـحافـظة الكرك الى وجود اـماكن اســـــتجـمام وترفيهـية مؤهـلة لـجذب الســـــ

ذلك اتت فكرة العديد من المناطق الجاذبة لعمل مشــاريع ســياحية عليها كما هي المنطقتين الســابقة ذكرهم، و

  اقتراح اقامة مشروع اكواخ خشبية مؤهلة لتلك الغاية في المناطق المذكورة. 

حيث أن  ،  يهدف المشروع المقترح إلى إنشاء مطعم سياحي يتوقع ان يتم تصنيفه من فئة نجمتين على األقل

التعامـل مـع المرافق السياحية المصنفة  المكاتب السياحية والجهات التي تتعامل مع السياحة الوافدة تفضـل 

و    وسـيقوم المطعم المقترح بإعداد وجبات الطعامخدمـة جيـدة ،    وذلك لسهولة التعامل والحفاظ على مستوى

  . لزوار الموقعتقديم المشروبات 

مصنف مما يمكن  لوجود مطعم  يفتقر  - منطقة اليوبيل  -وحيث ان الموقع المقترح  في محافظة  الكرك   

  . بشكل عام للسائحين وسكان المنطقةو المشروبات   المشروع من تقديم خدمات الطعام  

  . ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع

  : المبرر 

  .وجود اماكلن سايحية ذات طبيعة خالبة القامة مثل هذه المشاريع عليها   . 

   المعالم المناطق و  الى زيادة عدد زوار  الداخلية والتي تؤدي بدورها  السياحة  زيادة مستوى نشاط 

 . السياحية 
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  : الهدف 

  .تحقيق عائد مالي للجهة القائمة على المشروع 

  للتطورات المحيطةالتطور المستمر للمشروع تبعًا . 

  . توفير اماكن مؤهلة للسياحة الداخلية وباسعار تناسب الجميع 

 
  

  .ثالثا: منتجات المشروع

لفكرة    المصاحبة    منتجات ال   تشملو    و المنتجات تقوم فكرة المشروع المقترح على تقديم مجموعة من الخدمات  

  - على :   المشروع

  توفير اكواخ مؤهلة لالقامة . 

 توفير اماكن للشواء واالستجمام . 
 

  

 . رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة

   ال يوجد اي عوائق قانونية لترخيص المشروع بعد اخذ الموافقات الستغالل االراضي الموجود من الجهات

 الحكومية التي تملكها. 
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 . الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحةخامسا: 

    :المقدمة الخدمة ) 1(

إقامة   المقترح على  المشروع  لخدمة  اكواخ سياحية  تقوم فكرة  المنطقة من    السياحةمؤهلة  الداخلية في 

    خالل توفير اماكن للراحة واالستجمام.  

وزجاجية لالستمتاع  مكون واجهات خشبية    2م   40اكواخ خشبية مساحة كل كوخ    10حيث سيتم بناء  

  بالمناظر الخارجية ومؤهلة بالمرافق الصحية من الداخل باالضافة الى اسقف من القرميد. 

  
 

  

  :المساحة والموقع ) 2(

مقسمة الكواخ متباعدة  هذه المساحة    بحيث تكون ،    دونمات     10لهذا المشروع مساحة ال تقل عن    يلزم  

  وكذلك ممرات.  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  110000سيتم استئجار موقع واعادة تاهيلة القامة المشلروع عليه حيث من المتوقع ان تبلغ تكلفة البناء  

  وهي موضحة على النحو التالي :  

  البند    التكلفة االجمالية  

  10بناء اكواخ عدد   100000

  ممرات   10000

  المجموع   110000
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  :اآلالت والمعدات  ) 4(

دينار توزعت كما    22000قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  - هو مبين بالجدول أدناه:

  :  )1جدول رقم (

  األجهزة   العدد   التكلفة / بدينار   /دينار   االجمالية  التكلفة

  مولد كهرباء    1  13000  13000

  تجهيزات كفتيريا خارجية    1  6000  6000

  تجهيزات السالمة العامة   1  2000  2000

  خزانات مياة    -  1000  1000

  المجموع   22000

  
   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  بتاثيث االكواخ من الداخل.  دينار تتمثل   20,000تقدر احتياجات المشروع من األثاث بمبلغ 
  

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ) 6(

كما    وزعت  دينار    152000بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  :  )2جدول رقم (

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  110000  أعمال بناء

  % 10  22000  معدات الاآلالت و

  % 15  20000  وديكورات أثاث وتجهيزات

    152000  المجموع 
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  : العمالاإلدارة و ) 7(

الى   أساسي  بشكل  المشروع  تنفيذي وسيحتاج  خدمة    مدير  موظفين  وأيضا   ، محاسب  الى  وسيحتاج   ،

  - فرص العمل حسب الوظيفة و العدد على النحو التالي : تتوزع وعليه  وموظفي امن وحماية  ،ءعمال

  :  )3جدول رقم (

  العدد   الوظيفة 

  1  / صاحب المشروع مشروعالمدير 

  10  خدمة عمالء   موظف 

  1  محاسب

  3  امن وحماية

  15  المجموع 

 : المواد األولية ومستلزمات الخدمة ) 8(

  ) الالزمة هي عبارة عن  األولية  والمناشف  المواد  التنظيف  العناية    مواد  مستلزمات  من  وغيرها 

، ، والمشروبات الساخنة ، والمرطبات ، والفواكـه ،    السناكات ، وبعض أنواع    الشخصية باالكواخ 

  %من اإليرادات.   35%-30ويتوقع أن تتراوح كلفة المواد األولية بين  
  

 : ا قبل التشغيلمصاريف التأسيس وم ) 9(
  

ستتألف مصاريف  التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل  و الترخيص ألول مرة ، باإلضافة  

التجريبي والتي تقدر   العروض ، وكذلك تكاليف التشغيل  إلى المراسالت والمواصالت الستقطاب 

  .دينار  1,000بحوالي 

  

    : رأس المال العامل  ) 10(
 

كون الفكرة مقترحة ، وبعد اعتمادها من قبل المستفيدون ستقوم مراكز إرادة  بإعداد دراسة جدوى  

اقتصادية مفصلة لها ، ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اقرب ما يكون  للواقع سيتم  

%من إجمالي   25افتراض أن رأس المال التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته يعادل حوالي 

يعادل   ما  أي   ، مشابهة  لمشاريع  واستنادا   ، الدراسة   معد  الثابتة حسب خبرة  الموجودات  تكاليف 

  . دينار تقريبا 38000
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 . سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة  

في   بأول  أوالً  النفايات  من  التخلص  سيتم  حيث   ، للمشروع  مباشرة  بيئية  آثار  يوجد  الحاويات  ال 

  . المخصصة لهذه الغاية 

  

  . سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة

  :  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح 
  

  :  )4جدول رقم (

  التكلفة/دينار   البند

  110000  أعمال بناء 

  22000  اآلالت والمعدات 

  20000  أثاث وتجهيزات وديكورات 

  152000  إجمالي الموجودات الثابتة 

  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  38000  رأس المال التشغيلي 

  191000  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


