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

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
تمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المج  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    
وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

  .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

 عقارية متخصصة في إدارة وتشغيل المنشآت العقارية  مؤسسة فكرة المشروع المقترحة 

 خدمة اإليواء والمبيت  منتجات المشروع 

 سياحي/شقق   تصنيف المشروع 

 5 عدد األيدي العاملة 

  المشروعحجم االستثمار الكلي لفكرة 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 35,000 الموجودات الثابتة 

 3,000 رأس المال العامل 

 38,000المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

إضافة إلى العديد من األماكن األثرية،  تمتاز محافظة عجلون بجمال مناخها، وكثرة المناظر الطبيعية فيها،  -

األمر    ما يجعلها مقصدا للكثير من الزوار من داخل األردن وخارجه، بهدف السياحة والترويح عن النفس، 

السياحية   المنشآت  على  ضغًطا  يشكل  لهالذي  الخدمات،  المزودة  في  تشوذه  العاملة  المشاريع  أغلب  هد 

إلى جانب    والريفية   وتعد مشاريع الشقق الفندقية   المحافظة طلبا كبيرا على خدماتها خالل الموسم السياحي. 

العاصمة،   محافظة  من  العائالت  قبل  من  خاصة  عال،  طلب  بمستوى  تتمتع  التي  المشاريع  من  الشاليهات 

  . من دول الخليج العربي  القادمين  والزوار

المبيت   ويبحث   سياح  من  كبيرة  العائالت)    نسبة  متخصصة  (خاصة  مشاريع  خدمات  عن  لهم  على  توفر 

الجودة، وهو أمر  الشمال عامة وفي    مستوى عال من  المبيت في  أغلب مزودي خدمات  تحقيقه  يعجز عن 

المساحة ومستوى  (من حيث    مبيت للمتنوعة    خيارات   قدميلذا فإن وجود مشروع    محافظة عجلون خاصة، 

يعتبر إضافة كبيرة إلى التنوع في المنتج السياحي في   على مستوى مميز من الرفاهيةالتجهيزات والخدمة) و 

  ويتوقع له أن يحقق مستوى عائد مرتفع، مقرون بمستوى مخاطرة منخفض.المحافظة، 

من أجل تأجيرها مفروشة    مؤسسة تعنى باستئجار الشقق والمنازل وتأثيثها في إنشاء  تتلخص فكرة المشروع  

المحافظة،   لزيارة  القادمين  الزبائن  للسياح  موقع صغير مستأجر مخصص الستقبال  المشروع من  ويتألف 

العقارية،  الوحدات  السكنية    والعمالء، وإلدارة شؤون استئجار وتشغيل وإعادة تأجير  الوحدات  ويتم تجهيز 

  بأثاث عصري يالئم طبيعة المكان ويوفر لساكنه مستوى عال من الراحة والخصوصية.   المستأجرة
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

المقترن  جودة عالية،  ب  معيارية بمواصفات  اإليواء في منطقة المشروع  خدمات    وجود طلب عالي علىيعد    -

، خاصة إذا علمنا عن الحجم  المبررات إلقامة المشروع  أبرز   التي تقدم خدمات مماثلة مشاريع  ال  بمحدودية 

  تشرين األول. عليها خالل الموسم السياحي الطويل، والممتد من شهر آذار إلى نهاية شهر  الكبير للطلب  

عمل في المنطقة،    فرص   5يهدف المشروع إلى إثراء التنوع في المنتجات السياحية في المحافظة، وتوفير  

المحافظة في  السائح  إقامة  مدة  إطالة  إلى  على  إضافة  جيد  عائد  تحقيق  وهو  األساسي  الهدف  إلى  إضافة   ،

 . للمستثمر رأس المال
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  المشروع خدماتثالثا: 

خدمة   المشروع  بالنظام  يوفر  تأجيرها  وإعادة  السكنية  والعقارات  الشقق  وتجهيز  ،  اليومي استئجار 

  . والشهري األسبوعي و

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

لها  المشروع   يتبع  التي  البلدية  خالل  من  عقاري  كمكتب  ترخيصه  الحاجة  ميمكن  دون  المشروع،  وقع 

  . لموافقات من جهات أخرى
  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة ) 1(

المشروع   سنوات) يقوم  وخمس  واحدة  سنة  بين  (تتراوح  مختلفة  لمدد  استئجار  عقود  مالك  مع    بتوقيع 

للسياح، ومن ثم عمل الصيانة الالزمة لها، وتجهيزها بأثاث عصري  الوحدات السكنية التي تصلح للتأجير  

التواصل   للراغبين باالستئجار  مناسب، ومن ثم اإلعالن عن إتاحتها للمستأجرين بالطرق المناسبة، ويمكن 

الهاتف المشروع، أو االتصال  المشروع من خالل زيارة موقع  إدارة  أو من  مع  المشروع  ي  خالل حسابات 

الموقع،   المستأجر وتأجيرها في  السكنية على  الوحدة  التواصل االجتماعي، وبحيث يتم عرض  على مواقع 

وتجهيزها   السكنية  الوحدة  تنظيف  ويتم  الطرفين،  بين  التعاقدية  األمور  إتمام  استئجار  بعد  عملية  كل  قبل 

 جديدة. 
  

 :المساحة والموقع ) 2(

  35يمكن إقامته ضمن مبنى مستأجر (مخزن أو مكتب تجاري)، ويفضل أن تكون المساحة بين  المشروع  

  متر مربع.  50و
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

ال يتطلب مبنى إدارة المشروع أي تعديالت بناء محددة، لكن المواقـع المسـتأجرة لغايـات إعـادة التـأجير قـد 

ند تنفيذ التعديالت القيام بالحد األدنـى مـن التعـديالت كـون تتطلب إجراء بعض التعديالت عليها، ويراعى ع
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آالف  10الوحدات مستأجرة، وتختلف التعـديالت مـن وحـدة إلـى أخـرى وقـدرت قيمـة التعـديالت بحـوالي  

  دينار.

  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(
  

المشروع ألثاث وتجهيزات مكتبية أثاث  دينار   25,000  بحواليكلفتها  قدرت  ،  سيحتاج  ، وهي عبارة عن 

الكهربائية والجلوس واألجهزة  النوم  المنزلية  غرف  بثمانية  واألدوات  المشروع سيبدأ  أن  افتراض  ، وعلى 

  وحدات سكنية. 

  

  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   35,000بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %4  10,000  تعديالت بناء 
  %15  25,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

    35,000  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  -النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على فرص عمل دائمة 10 يوفر المشروعس

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع  
  1  وعالقات عامة  موظف استقبال

  1  موظف صيانة عامة  
  2  وخدمة غرف  عاملة تدبير منزلي 

  5  المجموع 
    
  
  



 

Page 8 of 8 
 

  : رأس المال العامل ) 7(
 

دينار، وهو كاف لتغطية المصاريف التشغيلية المباشرة    3,000يقدر رأس المال العامل للمشروع بحوالي  

  للمشروع، إضافة لتكلفة الرواتب واألجور في المشروع. 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

ال يوجــد آثــار بيئيــة ســلبية مباشــرة للمشــروع، حيــث يــتم الــتخلص مــن النفايــات أوالً بــأول فــي الحاويــات 

  المخصصة لها.

  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة  سابعا:

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  10,000  تعديالت البناء 
  25,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  35,000  إجمالي الموجودات الثابتة 
  3,000  رأس المال التشغيلي 

  38,000  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية


