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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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

، 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،  

سـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم الم
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
ــ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ تهدفة وغيرها باإلضـ

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. 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: 

  االنتاجمراحل . 1

  المساحة والموقع. 2

   وتعديالت البناءالبناء . 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة6

  . اإلدارة والعمال7

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة8

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل9

  . رأس المال العامل10

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  التكاليف اإلجمالية للمشروعسابعا: 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 ملعب كريكيت  فكرة المشروع المقترحة 

 ملعب لرياضة الكريكيت  منتجات المشروع 

 ترفيهي   تصنيف المشروع 

 5 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  األردني التكلفة بالدينار   البيان

 60,050 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 18,015 رأس المال العامل 

 79,065 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

بين    الكريكيت ة  ضر ريا بتعت  لعبها  الرياضات االنجليزية شعبية ويتم  أنواع  فريقين من أحد عشر  من أكثر 

وقد لعبت ألول مرة في انجلترا في القرن السادس عشر ومع توسع اإلمبراطورية البريطانية تم إدخال    العبا،

  . يرلندا وأفغانستان وهولنداا مثل بنغالديش وزيمبابوي وكينيا و األخرىإلى مزيد من البلدان  الكريكت لعبة 

والتعلم   الممارسة  حيث خصوصا من    األفراد ية لدى العديد من  نقلة نوع  يشكل   للكريكيت ملعب    قامةإن فكرة إ

دولية،  وتأهيلهم   لمباريات  من  مستقبال  الفرصةوانطالقا  مواه لجميع    إتاحة  لممارسة  بأقل  بالموهوبين  هم 

  وأنه ال يوجد ملعب لممارسة رياضة الكريكيت في األردن خصوصا    فكرة المشروع المقترح  ت التكاليف جاء

ثل هذه المالعب التعليمية والترفيهية لتمكين  فإنه بات من الضروري توفير محتى تاريخ اعداد المقترح، وعليه  

  واالستمتاع بها. الرغبين بممارسة هذه الرياضة  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

 تحقيق فرص عمل ألبناء المناطق المستهدفة.  -

 المشروع. تحسين الوضع المادي لصاحب  -

 التسلية والترفيه والتعلم على ممارسات رياضة الكريكيت. -

  عدم وجود مشاريع مشابهة تقدم خدمات المشروع.  -
  

  المشروع خدماتثالثا: 

ة  ض ن في تعلم هذه الرياغبيللهواة والرا  ضة الكريكيت  ريا  لممارسة  ملعب   تأسيستنحصر خدمات المشروع في  

 والباردة اخنة  سات البخدمات المشروع كافتيريا تقدم المشرو  ستتضمنشراف والتدريب للهواة، كما  وتوفير اال

  .للزبائن ريعة الخفيفة سال والساندويتشات 

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

الخدمية والتجارية ما    نشطةأللالمخصصة    قع من المواض  ع هكذا مشاري  ص لترخي  ة قانونييوجد أية عوائق    ال 

المختصة    ص مراعاة شروط تراخي   مع الى موافقات    لمنطقة عم  في الجهات  وبدل  المشروع والتي تحتاج 

  مواقف. 
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 
  

 :وصف خدمات المشروع ) 1(

تعلم هذه  ب ين  غبية للرابتدري طريقتين، إحداهما دورات    لمن خال  للزبائن   ه خدمات  بتقديم المشروع    سيقوم 

ة  ض ة هذه الريا سالحر لممار  ل الدخوخدمة    بتقديم  األخرى ين محترفين، والطريقة  بمدربواسطة  ة  ضالريا

  ل من دخو  بالتسلية   ن غبيوالراين  ب ولتحقيق هذا الهدف وتمكين الطرفين المتدريد التسلية،  لمن يعرفها وير 

  سنويا.   ليوم عم 240يوميا على مدار  ساعة  12بمعدل المشروع  ل أن يعم ضل الملعب يف

   - :خدمات المشروع كما يلي  ع ويمكن توزي

التدري  - الدورات  وبخدمة  جماعية  سية:  دورات  الفترة  س   وبمعدلتكون  في  الواحدة  للدورة  اعتين 

  .دورات يوميا  6 بمعدل، أي  الصباحية

  اللعب   ص للشخمح  سي  ل دخو  بل ة مقاضالريا  بممارسة  ن غبيللرالية  سوالت  للترفيه  ستكون ائية  سلفترة الما -

  لمدة محددة

ريعة الخفيفة  سال  والساندويتشات دة  باراخنة والسات الب خدمات المشروع كافتيريا تقدم المشرو  ستتضمن كما   

  . للزبائن

 :المساحة والموقع ) 2(

م  150م للعرض و137الكريكيت من مكان آلخر، إال أن األبعاد الشائعة هي    ملعب تتفاوت أبعاد ساحات  

م) في وسط الساحة، حيث يكونان متوازيين ومتقابلين،    2,012ياردة (  22للطول، وتبلغ المسافة بين المرميين  

سم) وتسمى المسافة بينهما بمسافة الرمي، وتكون الجذوع قريبة  22,9( بوصات  تسع  مرمى ويبلغ عرض كل

بوصة    28لكرة من المرور بين أي اثنين منها، أما ارتفاع الجذوع فيبلغ  تتمكن ا  بعضها من بعض حتى ال

سم)، وتستقر العصاتان في أخاديد على قمة الجذوع وال ترتفعان أكثر  11,1سم) يبلغ طول كل عصا (71,1(

 .مم) فوق الجذوع13من ( 

الخطوط   الجير  أو الطباشير وتستخدم  أحد  الملعب. ويخترق  معينة في  لحدود  لرسم خطوط بيضاء  األبيض 

م) جذوع المرميين، على أن يكون الجذع األوسط في منتصفه. ويحدد خط آخر مسافة  2,46له ( الذي يبلغ طو

م) على أي من جانبي منتصف المرمى، غير أنه يعد غير محدد  1,83م) لألمام، حيث يمتد لمسافة (1,22(

م) خلف  1,22الطول. ومن نهايتي الخط المار بالمرمى يمتد خطان إلى الخط اآلخر، وإلى الخلف لمسافة (
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الخط المار بالمرمى. ويجب على الالعب تمرير الكرة وجزء من قدمه األمامية خلف الخط األمامي للمرمى،  

 .بينما يكون الجزء الخلفي من القدم بين الخطين 

  لتغطية مساحة الملعب.  دونمين يحتاج الى مساحة حوالي كما أشير سابقا الى أن الموقع العام للمشروع 

 

 :وتعديالت البناءالبناء   ) 3(

  2م  150، وسيقام عليها بناء مؤقت بمساحة  ينمستأجر  ين دونم من المتوقع أن تبلغ مساحة أرض المشروع   

، وتقدر  وتجهيز الملعب من العشب الصناعياألرض    ، وايضا تجهيزصحية وتبديل للمالبسومرافق    ككفتيريا

  دينار.  15,000وتكلفة تجهيز الملعب الصناعي حوالي ، دينار 30,000بحوالي وتعديالته كلفة البناء  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

ــغيل بحوالي   ــية مع التركيب والتش ــاس هو  دينار توزعت كما    4,000قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األس

  -مبين بالجدول أدناه:

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  نصيبة   مضارب + كرة +  --  مجموعة   3,000
  عدد حماية لالعبين     مجموعة   1,000
  المجموع   4,000

  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  داخلية وخارجية  طاوالت جلوس  30  15  450
  كراسي كفتيريا   10  60  600

  تجهيزات كفتيريا   5,000  1  5,000
  نظام محاسبة+ حاسوب وطابعة   1,000  1  1,000
  انارة وديكورات   3,000  1  3,000
  نظام صوتيات   1,000  1  1,000
  المجموع   11,050

  

  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   60,050بناء على ما تقدم 

  - :يلي
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  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  45,000  أعمال بناء 
  %10  4,000  معدات الاآلالت و

  %15  11,050  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
    60,050  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  5 يوفر المشروع س

  
  العدد   الوظيفة 

  1  صاحب المشروع 
  2  مدرب

  2  موظف كفتيريا 
  5  المجموع 

    
  

   الخدمةمستلزمات و  المواد األولية ) 8(

اعة للمتاجرة الخاصة بضال  لأثناء عملية اللعب ، في حين تتمث  والمستهلكاتات  بالطابالخدمة    مستلزمات  لوتتمث

  .والباردةاخنة سات البلتجهيز الشطائر والمشرو  الالزمةائمة المواد التموينية قالكافتيريا في ب

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(

ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص ألول مرة باالضافة الى المراسالت  

  دينار.  1,000والمواصالت الستقطاب العروض والتي تقدر بحوالي 
  

  : رأس المال العامل ) 10(
 

حيث أن الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين ستقوم مراكز ارادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية  

مفصلة لها ولغايات الوصول الى تكاليف اجمالية للمشروع اقرب ما يمكن للواقع سيتم افتراض أن رأس المال  

مالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب  % من اج30التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي 

  دينار.  18,015خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  . ال يوجد للمشروع أي مخلفات ضارة بالبيئة
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين الجدول 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  45,000  أعمال بناء 
  4,000  معدات الاآلالت و

  11,050  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  60,050  إجمالي الموجودات الثابتة 

  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  18,015  المال التشغيلي رأس 

  79,065  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


