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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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
المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع    واحتـياجات وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى  

  .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،  

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  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا     ــ ل 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 

  

  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

  البيئية لفكرة المشروع رسادسا: اآلثا

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 سيرك ترفيهي تعليمي متنقل فكرة المشروع المقترحة 

 خدمات ترفيهية تعليمية  منتجات المشروع 

 صغير ومتوسط   تصنيف المشروع 

 3 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  بالدينار األردني التكلفة   البيان

 21,200 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 5,507 رأس المال العامل 

 26,907المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

مجموعة من الفنانين الرحالة، بما فيهم البهلوانين، والمهرجين، والحيوانات  هو  بمفهومه العام  السيرك   -

األراجيح   والعبي  المشدودة،  و  ، نوالموسيقييالمدربة،  الحبال  على  يمشون  والذين  الخفة،  العبي 

من وسائل  هو  و   غالباً ما تقام عروض السيرك في خيمة كبيرة ،  وغيرهم من ذوي المهارات األدائية

 يمة والمحببة للصغار والكبار على حد سواء.الترفيه القد 

  واألحياء شاحنة صغيرة متنقلة تجول في القرى  أو كرفان فكرة المشروع المقترح تعتمد على وجود   -

تجارب علمية بسيطة   أوالشعبية ويقوم عدد من األشخاص بتقديم فقرات متنوعة منها سؤال وجواب  

  أو ن كل طفل  من يقدم مسابقات برسوم رمزية بسيطة  عاب لألطفال ومنهم  ألومثيرة ومنهم من يقدم  

ظروف صعبة ال تمكنهم من االشتراك  في    فكثيرا من األشخاص يعيشوا    كل شخص من الحضور، 

أوقات األطفال في أيام  لذا يمكن من خالل  هذا المشروع استغالل    بالنوادي التعليمية أو الترفيهية،

بمكاسب مادية    ى أصحاب المشروعيعود عل   في العطل بين الفصول الدراسية   أو العطل نهاية األسبوع  

  . معلومات تطبيقية ونظرية وتقديم الخدمات الترفيهية لهماألطفال  إكساب باإلضافة إلى   جيدة

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

 توفير فرص عمل للمجتمع المحلي  .  

  تعليمية ذات نفع وفائدة.جيدة لألطفال ترفيهية توفير خدمة  

  التشجيع على مليء وقت الفراغ لدى الشباب واألطفال بما يعود بالنفع عليهم .  
  

  المشروع خدماتثالثا: 

البســــيطة المرافقة   األدوات من خالل مجموعة من  تعليمية وترفيهية من خالل ســــيرك متنقل    خدمة -

  .للكرفان

  المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع  

بكافة الشـروط والتراخيص الالزمة من    مال يوجد أية عوائق قانونية تطال المشـروع اذا ما تم االلتزا -
 الجهات المعنية 
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 المقدمة  الخدمة طبيعة ) 1(

  لألطفال . كرفان متنقل يحتوي على سيرك لتقديم الخدمات الترفيهية والتعليمية 
  

  :المساحة والموقع ) 2(

  . موقع كونه متنقل المشروع  طلب  ال يت

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  ال يوجد 

  :التجهيزات ) 4(

ــغيل بحوالي   ــية مع التركيب والتش ــاس هو  دينار توزعت كما    1,200قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األس

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (  
  التكلفة اإلجمالية /دينار  الوحدة/ دينارتكلفة   العدد  البند

  250  250  1  سماعات وجهاز دي جي

  200  200  1  شاشة عرض داتا شو

  250  250  1  بوصة 43شاشة 

  400  400  1  ب ال بتو

  100  100  1  محول كهرباء

  1,200      المجموع

  

 :وسائل النقل  
  

  . دينار 20,000كرفان بسعر تقريبي يقدر بحوالي   إلىيحتاج المشروع 
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

 دينار توزعت كما   21,200بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي
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  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %15  1,200    تجهيزات 
  %5  20,000  وسائل النقل 

    21,200  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل   فرص  4 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع  
  1  موظف للعروض التعليمية 
  1  موظف للعروض الترفيهية 

  3  المجموع 
  
  
  

    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 7(

من   الخدمة  مستلزمات  واألوراق  تتكون  والقرطاسية  والقصص  الكتب  حوالي  بعض  تشكل  من 5وهي   %

  دينار. 1,060الموجودات الثابتة أي ما يقدر بحوالي 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

تقدر بحوالي  لترخيص الكرفان وغيرها وإداريةيحتاج المشروع إلى مصاريف تأسيس من مصاريف مواصالت 

  . دينار 200

  : رأس المال العامل ) 9(
 

وعليه قدرت    المصاريف التشغيلية،    لكافة  شهرا  رأس المال العامل على أساس دورة تشغيلية مدتهتم احتساب  

كما هو مبين في الجدول  دينار، تم احتسابه   194المال العامل المطلوب لتشغيل المشروع بحوالي  رأس قيمة 

  أدناه: 
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  )4(جـــــــــــــــــــــــــدول رقم  

 البيان 
 رأس المال العامل  التكلفة السنوية 

 المال /دينار  رأس الدورة /شهر  دينار سنوي/ 

 24 1 1,060 مواد أولية   –  مستلزمات الخدمة

  
    يضاف 

 5,483 1 65,800 مصاريف تشغيلية عدا اإليجار
 5,507 رأس المال العامل ألغراض تكاليف المشروع 

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  النفايات في األماكن المخصصة لذلك من  جانبية للمشروع اذا تم التخلص  أثار ال يوجد 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 5رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  1,200    تجهيزات 
  20,000  كرفان 

  21,200  إجمالي الموجودات الثابتة 
 200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  5,507  المال التشغيلي رأس 
  26,907  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


