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

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
التمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة و  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    
المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع   واحتياجـات وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى  

  .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،  

المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم 
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 
لمسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات ا

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا    
  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

   kids areaمنطقة العاب مغلقة لألطفال  فكرة المشروع المقترحة 

  لألطفال داخلية مغلقة العاب  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 8 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 127,700 الموجودات الثابتة 

 2,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 51,000 رأس المال العامل 

 180,700 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة
من المشروعات االستثمارية المتوسطة التي   لألطفال وهو مساحة لعب مغلقة مقسمة  عبارة عن  المشروع  

داخل مناطق مغلقة لغايات اللعب والترفيه خصوصا في   تهدف إلى الربح وتقديم خدمات ترفيهية لألطفال 

  . واالجازات الصيفية والعطل  وايام الصيف فصل الشتاء  

مسلية وتعليمية تساهم أيضا في   لعاب بأطاقة األطفال ونشاطهم الزائد تساهم هذه األلعاب عموما في تفريغ 

لمحببة لألطفال عموما والتي تشكل مع الزمن  وتعتبر من األلعاب المسلية اتقوية البنية العضلية والجسمية  

كشف لديهم مهارات يمكن تطويرها مستقبال مثل مهارات كرة القدم او التسلق او  جزءا من شخصيتهم وقد ت

 . عاب الذكاء والمهارات الذهنية  ال

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

 استغالل المال في مشروع مضمونة أرباحه وذو مخاطر قليلة ودخل مستمر. 

  تقديم خدمة ألطفال المنطقة للعب واالستمتاع والترفيه بسالمة وأمان. 

  بشكل سليم وزيادة التواصل االجتماعي والمشاركة بين  وعقليا تنمية مهارات الطفل جسديا ونفسيا

 .األطفال 

 تخصيص مكان مناسب في المشروع لألنشطة المتنوعة التي يحبها األطفال. 

  المشروع خدمات ثالثا: 

   يقدم المشروع الخدمات التالية  

  سنوات تناسب السن والمهارات والحركات    5-2منطقة لعب مغلقة صيفا وشتاء  لألطفال من عمر

 التفاعلية لهذا السن تحديدا وتناسب جميع الفصول  

  تناسب سنهم وقدراتهم الحركية   سنة   15 – 5من عمر لألطفال مغلقة صيفا وشتاء منطقة لعب

  والتفاعلية وتناسب بنيتهم الجسدية  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 
وفق قانون هيئة تشجيع االستثمار اذا تم   من الجهات المعنية  الحصول على جميع التراخيص للمشروع 

 اعتماد المشروع كمشروع سياحي  
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 
  الخدمةمراحل  ) 1(

واسعة مناسبة لتقسيمها الى مجموعات تناسب مجموعة من األلعاب  ة صالفكرة المشروع بوجود تتمثل 

او  الترامبولين لكرات او ااو بيت  والعاب البولينج   مثل لعبة شطرنج أرضية وفقا للفئات العمرية المقترحة 

 وغيرها وجدران التسلق المتاهات  

 :المساحة والموقع ) 2(

والبناء فيها او ان يتم استئجار  يمكن استئجارها    ارض   دونمي يحتاج المشروع الى ارض بمساحة ال تقل عن  

  . في موقع مناسب يسهل الوصول اليه يخدم اكبر فئة سكانية ممكنة من المنطقة  األرض مع البناء  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

، واألفضل في هذه الحالة   على االقل استئجاره لمدة عشر سنوات يمكن      2م   1000مبنى بمساحة ال تقل عن 

بناء   يتم  منان  امنة    المبنى  بطريقة  وتشغيلها  واألمان  العامة  السالمة  شروط  من  التأكد  لغايات  الطوب 

الى    10وسيكون ارتفاع المبنى حوالي   الفرصة إلنشاء العاب تحتاج  م حتى يكون ذو تهوية جيدة ويعطي 

  دينار   80,000سيتم اعتماد الحالة الثانية وهي بناء المبنى والذي قد يكلف حوالي  ارتفاعات عالية .

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

  -بالجدول:دينار توزعت كما  8,900بحوالي  الالزمة للتركيب قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   الوحدة/دينار تكلفة   العدد   التكلفة /دينار 
  مولدات كهرباء احتياطية   2  6000 12000
  بسيطة  كهربائيةالعاب   -  10  6000
  المجموع   18000

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(
  

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مكتب +كرسي   -  -  200
  جهاز حاسوب   -  -  500
ونظـام   أجهزة انذار ومراقبـة مـع نظـام كـاميرات       3000

  حريق
متنوعــة حســب مــا تقدمــه شــركات تجهيــز العــاب   -  - 25,000

العــاب   (المــدن الترفيهيــة مــن عــروض أســعار 
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  متاهات ... ) التسلق وبيت الطابات وال
 متفرقات       1000

  المجموع   29,700
 للموجودات الثابتة التكاليف اإلجمالية  ) 6(

  - :يلي   بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي دينار توزعت كما

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5 80,000  أعمال بناء 
  %10  18,000  معدات الاآلالت و

  %15  29,700  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
    127,700  المجموع 

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - :   النحو التالي  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  8 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع /  
  5  مشغلين االت والعاب  

  1  مراقب عام  
  1  نظافة 

  8  المجموع 
    

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  دينار مصاريف تأسيس وما قبل التشغيل   2000يحتاج المشروع الى ما قيمته 

 : رأس المال العامل ) 9(

  جور العاملين امضافا اليها  مواد الالزمة لتشغيل وصيانة األلعاب  بعض اليتألف راس المال العامل من 

  7,000المقدرة بحوالي والمصاريف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة )  / عمال 8دينار  32,000( 

  دينار شهري   1000حوالي ايجارات و وهاتف وانترنت وغيرها )  ( مصاريف كهرباء وماء وصيانة   دينار

    دينار   51,000وعليه فان راس المال عامل للمشروع المقترح يقدر بحوالي 
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 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 
اال انه سيتم العمل على مراعاة األمور المتعلقة  لهذا النوع من المشاريع على البيئة واضح   تأثيرليس هناك 

  من حيث التخلص من النفايات في األماكن المخصصة لها  بالبيئة 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 
  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 

  
  ) 4رقم (جدول  

  التكلفة/دينار   البند
 80,000  أعمال بناء 
  18,000  معدات الاآلالت و

  29,700  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  2,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 51,000  رأس المال التشغيلي 
 180,700  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين    قد تتغير ظروفها  مقترح لفكرة مشروعكون الوثيقة قيد البحث هي  

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

 . االقتصادية النهائية

 


