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حرصـــــاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج تعزيز اإلنـتاجـية      
(إرادة) بهدف تشــجيع إقامة المشــاريع الصــغيرة والمتوســطة والتغلب على مشــاكل البطالة التي يعاني منها  

  .الشباب األردني

  مقترحةمشاريع    تقديم أفكاربهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليبتكليف من    األوليةأعدت هذه الدراسة      
دون تحليل  لفكرة المـشروع    والتمويليةتحليل النواحي الفنية  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن  

إن هذه الدراســة مما يعني    الســوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشــروع  المالية و  النواحي
فكرة المشروع بهدف إطالع وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ  هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة  

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة     ــــ ) في مختلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع   مشـــــاريع   أفـكاروألوية المملـكة من حـيث اقتراح  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة  إرادةبرنامج  قام بإعداد هذه الدراســة مســتشــارو      
  في الدراسة واقعية ما أمكن. 

بزيارات ميدانية    االـستـشاريوـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق      
روع ،  ات وموردين ذات عالقة بفكرة المـش ـس اريع ومؤـس وتقدير    باإليرادات  ةتعلقعلماً بأن التوقعات الملمـش

من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب   احجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤه
ــروع إلعداد إرادةلمراكز   ــادية للمشـ ــة جدوى اقتصـ ــوق  ،وذلك لكون اإليرادات المتوقعة و  دراسـ حجم السـ
اهمة الذاتية لصـاحب ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة  المتوقع   اإليجارات وحجم االقتراض والمـس

ــافة ل ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ عدة عوامل أو ظروف يصـ
والتقدم     إرادةمما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز   باتجاهاتها. 

  . المقترحللمشروع الكاملة الجدوى االقتصادية  ةدراس إلعداد بطلب 

ــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة       ــ لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع . األفكارتحتاجونها لتطوير 

  

  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: 

  المساحة والموقع. 1

   البناء وتعديالت البناء. 2

  اآلالت والمعدات.  3

  األثاث والتجهيزات. 4

  للموجودات الثابتة اإلجمالية. التكاليف 5

  . اإلدارة والعمال6

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة7

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل8

  . رأس المال العامل9

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  للمشروع اإلجماليةسابعا: التكاليف 

 ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 اكشاك لبيع التحف واالكسسوارات  فكرة المشروع المقترحة 

   بيع الحرف اليدوية خدمات  منتجات المشروع 

 سياحي    تصنيف المشروع 

 6 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  األردني التكلفة بالدينار   البيان

 19,750 الموجودات الثابتة 

 1,000 وما قبل التشغيل  التأسيس مصاريف 

 3,938 المال العامل  رأس

 24,688 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 مقدمةاوالً: 

من اهم المشاريع التي    االكشاك لبيع التحف واالكسسوارات واحجار البازلت المنحوتة   يعتبر مشروع 

تعتبر منطقة جاذبة للزوار من كافة اقطار العالم،    ألنها وذلك    يمكن اقامتها في مدينة ام الجمال االثرية، 

في الجزء الشمالي الشرقي من لواء البادية    االثرية  ام الجمال   مدينةتقع    حيث   ، اضافة الى الزوار المحليين

  18كم وعن مركز محافظة المفرق    86العاصمة عمان مسافة  تبعد عن شمال شرق  و الشمالية الشرقية،  

  .  كم وبمحاذاة الحدود الشمالية مع سوريا 

لكل منها خارج المنطقة االثرية    2م16أكشــاك بمســاحة تقديرية    5 تلخص فكرة المشــروع في إنشــاء  ت

ــمن قطعة ارض   ــبة،وضــ على ان تكون الواجهة االمامية من الحجر البازلتي المحلي للمنطقة.    مناســ

ألـصحاب المـشاريع والجمعيات  بحيث يوفر المعرض فرصة بيع المنتجات    االكـشاكـسيتم بعدها تأجير  

  المختلفة للسواح والزوار. 

  

 

 المشروع  فكرة وأهدافمبررات ثانياً: 

 المبرر:  

   بيع المنزلية  والمشاريع  للجمعيات  يتيح  المشاريع بسبب عدم توفر مكان  النوع من  لهذا  المنطقة  حاجة 

 . مية كون اغلب هذه المنتجات هي موسمنتجاتها مباشرة للسواح والزوار 

  .عدم وجود المساحة الكافية لدى الجمعيات لعرض منتجاتها وكذلك بعد بعض الجمعيات عن الموقع االثري 

  .توفير منتجات لتلبية حاجة السواح والزوار الى موقع ام الجمال االثري 

  .تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة 

 

  الهدف:

 .توفير فرص عمل غير مباشرة للمشاريع المملوكة للجمعيات والمشاريع المنزلية 

  في حل مشكلة الفقر والبطالة. المساهمة 

  االثرية سياحياً.المساهمة في ترويج منطقة ام الجمال 
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 المشروع خدماتثالثاً: 

خدمي سياحي حيث يقدم المشروع قيد البحث خدمات  يصنف المشروع حسب القطاع الذي ينتمي له بمشروع  

 تمكن الجمعيات والمشاريع المنزلية من عرض منتجاتها وبيعها.  

  

 النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعاً: 

  ال يوجد عوائق تمنع إقامة المشروع المقترح، وسيتم الحصول على كافة الموافقات المطلوبة. 

  

 المقترحة  لمشروعفكرة االفنية ل الدراسةخامساً: 

 :والموقعالمساحة  (1) 
  

الموقع عبارة عن ســـاحة مالصـــقة للموقع االثري وقريبة من الشـــارع الرئيســـي لبلدة ام الجمال، تتوفر في 

  الموقع  جميع الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وطرق. 

  

  :البناء وتعديالت البناء )2( 

حيث سيتم بناءها من حجر البازلت األسود وبما    كشكلكل    2م 16مساحة  ب  اكشاك  5من  تتكون اعمال البناء  

المنطقة دينار كما هو موضح في    16,000يتوقع ان يبلغ اجمالي تكلفة البناء حوالي  ،  يتناسب مع طبيعة 

 الجدول التالي: 

  ) 1جدول رقم (
  البند  دينار / الوحدة  العدد   إجمالي التكلفة/دينار 

  م4 ×م 4 كشك من حجر البازلت   3,200  5  16,000
  المجموع   3,200    16,000

  

  

  :األثاث والتجهيزات والديكورات )3(

    األثاث والديكورات: يوضح الجدول التالي احتياجات المشروع من 

  ) 2جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
 آرمة  250 1  250
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  رفوف عرض   500  5  2,500
  مكتب وكراسي انتظار  200  5  1,000
  المجموع   3,750

 
  
 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  )4(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   19,750بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 3جدول رقم (
  االستهالك نسبة   التكلفة/دينار   الوظيفة 

  %5  16,000  أعمال بناء 
  %15  3,750  أثاث وتجهيزات 

    19,750  المجموع 
  

  

  

  

  : لعمالةا )5(

  النحو التالي :  على والعدد  الوظيفة موزعة من حيث فرص عمل  6يوفر المشروع س

  ) 4جدول رقم (
  االجرة السنوية/ دينار   االجرة الشهرية/ دينار   العدد   الوظيفة 

  6,000  500  1  مدير المشروع 
  18,000  1,500  5  موظف مبيعات 

  24,000  2,000  6  المجموع 
    

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 6(

تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل رسوم التسجيل والترخيص ومصاريف متفرقة وتقدر تكلفتها بحوالي  

  دينار.  1,000
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 : رأس المال العامل  )7(
  

كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين ستقوم مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية  

الوصول إلى تكاليف إجمالية للمشروع  اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس  مفصلة لها ولغايات  

% من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة  25حوالي    وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل    المال التشغيلي 

 .دينار  3,938أي ما يعادل  حسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة 

  

 اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة سادساً:  

حيث ان المشروع مخصص لبيع المنتجات إلى السواح والزوار كما ان الجهة    يوجد أي آثار على البيئة ال  

  . المشرفة على المشروع ستحرص على نظافة الموقع بشكل دائم ومستمر

  

  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة سابعاً: 

ا لها المصاريف التأسيسية  إعداد جدول يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجودات الثابتة مضاف

  - :ورأس المال العامل

  ) 5جدول رقم (
  التكلفة/دينار   الوظيفة 

  16,000  أعمال بناء 
  3,750  أثاث وتجهيزات 

  19,750  إجمالي الموجودات الثابتة 
  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  3,938  رأس المال التشغيلي 
  24,688  اإلجمالية للمشروعالتكاليف 

  

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

 دراسة الجدوى االقتصادية النهائية  إلعداد  إرادةبعد التوجه لمراكز  إال لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع 

 


