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   على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج  والتعاون الدولي حرصاً من وزارة التخطيط
الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة  تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع 

  . التي يعاني منها الشباب األردني

  تـقديم أفـكار مشـــــاريع  بـهدف   وزارة التخطيط والتـعاون اـلدوليأـعدت ـهذه اـلدراســـــة األولـية بتكليف من
تهدفة في المجتمعات المحلية تتضـمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة ال  مقترحة مـشروع  للفئات المـس

إن  مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مـشروعل ةلنواحي المالية و الـسوقية الالزمدون تحليل ا
ــة وحجم االســتثمار الالزم لتنفيذ فكرة  هذه الدراســة هي دراســة أولية تلقي الضــوء على النواحي الفنيـــــ

  .المشروع بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 
 مختلف محافظات    لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــــــــة (إرادة) في

ــى   ــاريع  تتماشـ ــاريع    واحتياجات وألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشـ المجتمعات المحلية من المشـ
  .الصغيرة والمتوسطة

   ــارو ــتش ــة مس ، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراس
  في الدراسة واقعية ما أمكن. 

   وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية
ــروع،   ــات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـ ــسـ ــاريع ومؤسـ علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات  لمشـ

ســتثمرين المهتمين بهذه  وتقدير حجم الســوق المتوقع  تم اســتثناؤها من هذه الدراســة لحين تقدم الم
وذلك لكون اإليرادات المتوقعة    ،الفكرة بطلب لمراكز إرادة إلعداد دراســـة جدوى اقتصـــادية للمشـــروع

وحجم السوق المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة  
تهدفة وغيرها باإلضــافة لعدة عوامل أو ظروف  الذاتية لصــاحب المشــروع والقدرة الشــرائية للفئات المســ

يصــعب التنبؤ باتجاهاتها.  مما يســتدعي من المســتثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشــروع التوجه  
  لمراكز إرادة  والتقدم بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

 تشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمس
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها      

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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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

  والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 شقق فندقية  فكرة المشروع المقترحة 

 إيواء سكني   المشروع خدمات 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 6 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 191,190 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 32,309 رواتب واجور 

 224,499 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

تقوم فكرة المشروع على انشاء  ،   نتيجة لنمو السياحة الداخلية والخارجية  كبيرا يشهد هذا القطاع تحوال -

مثل   ة لإلقامة القصيرة ومجهزة بوسائل الراحة التي توجد في المنازل العادية د عمُ شقق بنظام فندقي 

    . أدوات المطبخ والتلفزيون  فالثالجات والمايكرووي

يستهدف المشروع السائحين والمغتربين ويعد المشروع من الفرص االستثمارية ذات ربحية عالية   -

 قيق عوائد جيدة والمساهمة في تغطية جزءا من الطلب المتزايد على خدمات االيواء السياحي. وتح 

   يعتمد نجاح المشروع على الحمالت التسويقية للترويج للمشروع  والتشبيك مع الجهات المعنية في

السائح  األسعار يجب ان تكون مناسبة وضمن قدرة مديرية السياحة واالدالء السياحيين  باإلضافة ان 

 األجنبي والعربي او المقيم وخاصة لذوي الدخل المتوسط من المواطنين المحليين 

  

  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

 خلق فرص استثمارية جديده ذات مردود جيد.  -

 تحقيق عائد جيد لصاحب المشروع.  -

 تشغيل االيدي العاملة وتحسين مستواهم االقتصادي واالجتماعي.  -

 الشقق المفروشة بأفضل التجهيزات. تشغيل  -

 توفير مستوى جوده عالي للخدمة .  -

 المساهمة في تغطية جزءا من الطلب المتزايد على خدمات االيواء السياحي.  -

 
  

  المشروع وصف ثالثا: 

   المشروع عبارة عن شقق مفروشة تقدم خدمة االيواء السكني من خالل استخدام أفضل وسائل التكنولوجيا

مستوي وأجهزة  بأفضل  اثاث  من  بالشقق  والتجهيزات  المستلزمات  كافة  توفير  يتم  حيث   ، الجودة  ات 

 . ومفروشات وديكور وخدمات 
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 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

للحصول  المشروع البلدية التابعة لمنطقة لترخيص المشروع يجب على صاحب المشروع التوجه إلى  -

  واستيفاء جميع متطلبات البناء والحصول على رخصة . على اذن اشغال 
  

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 المقدمة  الخدمة  ) 1(

  . تقديم خدمات االيواء السكني  لكافة شرائح المجتمع  المقدمة من قبل المشروع  ةتتمثل الخدم
  

  :المساحة والموقع ) 2(

  لتنفيذ فكرة المشروع تم افتراض التالي: 

 يحتاج المشروع الى ارض في موقع سياحي يرتاده السياح العرب والمحليين .  -

 لمشروع المقترح هو فقط للمبيت ولن يتم افتراض وجود مطعم او كوفي شوب. ا -

 المذكور هي بيوت ذات طابع مالئم للطبيعة (طوب + خشب).  شاليهات ال -

  شاليهات مختلفة االحجام   8دونمات ألنشاء    5تم افتراض وتقدير ان مساحة األرض المستخدمة ال تقل عن  

دينار بناء على التواصل مع    100,000يحتاج المشروع الى اعمال انشائية قدرت تكلفتها االجمالية بحوالي  

  متعهدي البناء باإلضافة الى اسعار تقريبية من شركات مختصة بتجهيز الشاليهات:  عدد من 

  التكلفة/ دينار   الكمية   الصنف
  اإلجمالي  الوحدة 

وشحف  بالط  وممرات  حجرية  سناسل  وعمل  األرض  استصالح 
  وموقف للسيارات 

-  -    
  

  دينار170,000
  
  

  -  -  تجهيزات انارة على طول االرض
  -  -  تمديدات وتجهيزات المياه 

  -  -  شيك حديدي على كامل األرض  
  -  5  ²م50شاليه مزدوج بمساحة 
  -  3  ²م40شاليه مفرد بمساحة  

    1  مكتب إدارة  
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 3(

  : مع تكلفتها التقديرية  األثاث والديكور وهي موزعة كالتالي بعض من الى   يحتاج المشروع 

  األثاث والتجهيزات والديكور    تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
   سرير شباب  13  280  3,640
  ُكمدينة شباب  13  75  970

  خزانة شباب (ثالث رفوف )  8  360  2,880
  تواليت  8  240  1920
   مفردة كنب  16  180  2,880
  ثالثية كنب  8  360  2,880
  تلفزيون+ رسيفر  8  95  760
  ثالجة صغيرة  8  105  840

  طن 1مكيف   8  350  2,800
  كولر ماء  1  120  120

  كاميرات مراقبة  -  -  1,000
  مضيئة قارمة  1  500  500

  المجموع   21,190
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 4(

  دينار توزعت كما -191,190بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  170,000  أعمال بناء 
  %15  21,190  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

    191,190  المجموع 
  

 : لعمالااإلدارة و ) 5(

 تقدر حجم االيدي العاملة التي سيتم تشغيلها في هذا المشروع كما هو مبين ادناه:  
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الضمان   الراتب    العدد   الوظيفة 
  االجتماعي  

  المجموع 

  6,855  855  500  1  مدير المشروع  
  4,798  598  350  1  امن وحراسة  
  4,798  598  350  1  عامل نظافة  

عمال او عامالت خدمة  
  الشاليهات 

3  400  2,052  16,452  

  32,903  4,103  1600  6  المجموع 
    
  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 6(

باإلضافة لبدل  من الشركة   ، تمديد كهرباءمصاريف ترخيص المشروع  تتضمن مصاريف التأسيس من 

  دينار.  1,000المواصالت التي يدفعها صاحب المشروع وتقدر بحوالي 

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  ان المشروع خدمي. ال يوجد أي آثار بيئية للمشروع حيث 

  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة . 

  : للسنة االولي وهي على النحو التالي  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح يبين الجدول التالي 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  170,000  أعمال بناء 
  21,190  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  191,190  إجمالي الموجودات الثابتة 
  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  32,309  رواتب واجور 
  224,499  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :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 

 


