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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة     
الصغيرة والمتوسطة والتغلب علـى مشـاكل البطالـة التـي يعـاني منهـا (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع  

  .الشباب األردني

مشـاريع  تقـديم أفكـاربهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليبتكليـف مـن   األوليـةأعدت هذه الدراسـة     
لفكـرة المشـروع  والتمويليـةتحليل النـواحي الفنيـة  للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن    مقترحة

إن ممـا يعنـي    السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروع  المالية و  دون تحليل النواحي
فكرة المشروع وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

) فـي مختلـف محافظـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة    
تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع   مشـاريع    أفكـاروألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانـات والمعلومـات الـواردة   إرادةبرنامج  قام بإعداد هذه الدراسة مستشارو     
  في الدراسة واقعية ما أمكن. 

بزيارات ميدانية  االستشاريوسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق     
وتقـدير   باإليرادات  ةتعلقعلماً بأن التوقعات الملمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع ،  

من هذه الدراسة لحين تقدم المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب  احجم السوق المتوقع  تم استثناؤه
حجـم السـوق ،وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة و  دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع  إلعداد  إرادةلمراكز  
اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة  المتوقع  

عــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة ل
والتقدم     إرادةمما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز   باتجاهاتها. 

  . المقترحللمشروع الكاملة الجدوى االقتصادية  ةدراس إلعداد بطلب 

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

  المال العامل. رأس 9

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  للمشروع اإلجماليةسابعا: التكاليف 

 ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 شاليه مبيت مع استراحة سياحية  فكرة المشروع المقترحة 

 خدمات االيواء والمبيت   منتجات المشروع 

 سياحي    تصنيف المشروع 

 6 العاملة عدد األيدي 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 75,390 الموجودات الثابتة 

 1,000 وما قبل التشغيل  التأسيس مصاريف 

 18,848 المال العامل  رأس

 95,238 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 مقدمةاوالً: 

و  مشروع يعتبر   وااليواء  للمبيت  اهم  شاليهات  من  والشراب  الطعام  خدمات  تقدم  سياحية  استراحة 

الجمال االثرية، ام  مدينة  اقامتها في  التي يمكن  للزوار من    المشاريع  تعتبر منطقة جاذبة  وذلك النها 

في الجزء الشمالي    االثرية  ام الجمال   مدينة تقع    حيث   ،كافة اقطار العالم، اضافة الى الزوار المحليين

كم وعن    86تبعد عن شمال شرق العاصمة عمان مسافة  والشرقي من لواء البادية الشمالية الشرقية،  

  .  كم وبمحاذاة الحدود الشمالية مع سوريا   18مركز محافظة المفرق 

  يتوفر فيها ا  باسم "الواحة السوداء" وذلك لمتمتاز المنطقة بوجود موقع ام الجمال االثري الذي يعرف  

كبي أعداد  السوداءمن  البركانية  األحجار  من  المد   ،رة  هذه  تاريخ  الروماني  ويرجع  العصر  إلى  ينة 

األسود    البيزنطي البازلتي  الطوب  من  القديمة  النبطيين  مستوطنات  إحدى  في  المدينة  هذه  بُنيت  وقد 

ً  المدعم بقوالب مستطيلة من البازلت    .أيضا

المدينة   هذه  أم  وتزخر  مدينة  كانت  ولما  والعام،  الخاص  لالستخدام  المياه  أحواض  من  كبيرة  بأعداد 

في   األوائل  سكانها  على طرق  التعرف  الصعب  من  كان  للمياه  طبيعي  أي مصدر  عن  بعيدة  الجمال 

الحصول على المياه، إال أن وجود بعض القنوات لجر المياه من تحت األرض يرجح أن هؤالء الناس  

  . لى المياه عن طريق سحبها من أماكن بعيدة بواسطة هذه القنوات كانوا يحصلون ع

كنائس    المدينةوتحتوي   داخلها  في  بقايا حصون حضنت  اهمها  ورومانية  وبيزنطية  نبطية  آثار  على 

 .ماء مسقوفة او مكشوفة، فضال عن بقايا موقع عسكري روماني   وأحواض عديدة بين كبيرة وصغيرة  

البيزنط الكنائس  آثار  نهر االردن وعلى  وتكشف  قديمة تمثل  فسيفساء  الجمال عن  أم  الموجودة في  ية 

  جانبيه المدن والقرى التي ورد ذكرها في الكتاب المقدس. 

فلسطين   ربطت  التي  للطرق  ملتقى  كانت  بأنها  التاريخ  في  الجمال  أم  بسورية    واألردنواشتهرت 

األ  والعراق أحد  على طرف  األثرية  الجمال  أم  مدينة  بنيت  من جبل  لقد  تنحدر  التي  في  ودية  العرب 

  . باتجاه الجنوب الغربي سوريا 

يتألف كل منها    ث حي VIP مصممة على نظام  2تلخص فكرة المشروع في إنشاء شاليهات مبيت عدد  ت

إضافة الى استراحة سياحية تقدم خدمات الطعام    جلوس وجلسة خارجية صغيرة   وغرفة نوم    غرفة من  

  لزوار المنطقة.  والشراب 
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 المشروع  فكرة وأهدافمبررات ثانياً: 

 المبرر:  

  ًام ولعـدم تـوفر مشـاريع مشـابهة ضـمن منطقـة    ومناخ مناسـب،    إطاللةلما تتميز به المنطقة من    نظرا

 االثرية. الجمال

  المنطقة االثرية في مدينة ام الجمال االثرية.توافد اعداد كبيرة من السياح الى 

  األخرىالمنطقة والمناطق القريبة  أهاليللسياح إضافة الى توفير الجلسات العائلية الهادئة. 

  في منطقة المشروع بمواصفات فندقية ذات جودة عالية وخلو   االيواءيعد وجود طلب عالي على خدمات

 .من مشاريع مماثلة المنطقة

  روع إلى إثراء التنوع في المنتجات السياحية في المحافظة وتوفير فرص عمل فـي المنطقـة هدف المشي

هو تحقيق عائد جيد األساسي وإضافة إلى الهدف   منطقة ام الجمالإضافة إلى إطالة مدة إقامة السائح في  

 .للمشروع

 

  الهدف:

  دائمة وظائف  8بما ال يقل عن  المنطقةتوفير  فرص عمل ألبناء. 

  في حل مشكلة الفقر والبطالة. المساهمة 

 .ًالمساهمة في ترويج منطقة ام الجمال االثرية سياحيا 

  

 المشروع خدماتثالثاً: 

الجلسات الهادئة    للمبيت وكذلك تقديم خدمةخدمة تأجير الشاليهات المفروشة    سيقوم بشكل أساسي على توفير

المختلفة  أصنافوتقديم   والشراب  واالجانب   الطعام  األردنيين  للسكان    إلى  باإلضافة ،  للسياح  استهداف 

  . المحليين من نفس المنطقة
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 النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعاً: 

إضافة    2019يشترط الحصول على موافقة وزارة السياحة وفق التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة  

المقتر المشروع  لها  يتبع  التي  البلدية  على    ح  لموافقة  الداخلية  وزارة  تعليمات  تنص  بتزويد    االلتزامكما 

  .الوزارة بسجل دوري للزوار

  

 المقترحة  لمشروعفكرة االفنية ل الدراسةخامساً: 

 :والموقعالمساحة  (1) 
دونمات بالقرب من مدينة ام    3المقترح على قطعة ارض بمساحة اجمالية حوالي    يمكن إقامة المشروع 

    الجمال االثرية.   

  :البناء وتعديالت البناء )2( 

من البناء  اعمال  عدد    تتكون  الى  2م60بمساحة    2شاليهات  إضافة  شاليه،  واستقبال    صالة  لكل  طعام 

دينار    000,66ويتوقع ان يبلغ اجمالي تكلفة البناء حوالي     2م220ووحدات صحية بمساحة كلية حوالي  

 كما هو موضح في الجدول التالي: 

  ) 1جدول رقم (
  البند  المساحة /متر مربع   تكلفة المتر المربع/دينار   إجمالي التكلفة/دينار 

  وتشطيب بناء اعمال   220  300  66,000
  المجموع   220    66,000

  

  :اآلالت والمعدات  )3(

قبل    األجهزة  ستتألف  من  االستخدام  متنوعة  ومعدات  ماكينات  من  المقترح  بالمشروع  الخاصة  والمعدات 

دينار موزعة كما هو      3,390بحوالي    اإلجمالية لتجهيزات المطابخ والمطاعم  وتقدر كلفتها    المعدةالجهات  

  : أدناهموضح في الجدول 

  ) 2(جدول رقم 

 الـتـكـلـفـة دينـار   سعر الوحدة دينار   الكمية   البيان  الصـــنــــــــــــــف

  قسم الشوايه 
 900  900  1  شواية الدجاج 

  900  المجموع 
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  :األثاث والتجهيزات والديكورات )4(

  . دينار  6,000تقدر قيمة األثاث والمفروشات واألجهزة المكتبية بحوالي 
  
  
 
  

قسم العدد واللوازم  
  العامة للمطبخ 

 75  75  1  خالط صناعي

 90  90  1  لتر  3مايكرويف

 50  25  2  غازات الطبخ

 25  25  1  عيون  3غاز 

مجموعة المعدات من الطناجر والسدورة  
  وقدور نحاسية 

-  
500  500 

  740  المجموع 

قسم مواد ولوازم  
  التنظيف 

 320  320  -  مجلى حوض + مجلى الحوضين  

عرباية النظافة + قشاطات ستانلس  
  وعادي 

-  
80  80 

  120والمطبخ + حاوية  حاويات الصالة 
  سم

-  
250  250 

  650  المجموع 
          

          

قسم التجهيزات  
  العامة

 150  150  1  شفاط روائح

 250  250  1  ماكينة الكاشير

 500  500  1  42شاشات العرض 

مجموعة من المعدات واالجهزة  ( كولر  
+ صحن الشاشات +  رسيفر + مكنسة  

  )   2كهرباء + سلم الطوي عدد 

-  200  200 

  1,100  المجموع  
  3,390  اجمالي التكاليف  
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 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  )5(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   75,390بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 3جدول رقم (
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   الوظيفة 

  %5  66,000  أعمال بناء 
  %10  3,390  اآلالت ومعدات 
  %15  6,000  أثاث وتجهيزات 

    75,390  المجموع 
  

  

  

  

  : لعمالةا )6(

  - 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 
  3,600  300  1  محاسب 

  3,600  300  1  معلم مشاوي 
  4,800  200  2    سفرجي 

  2,400  200  1    عامل نظافة 
  20,400  1,500  8  المجموع 

    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية )7( 

والدواجن   اللحوم  من  بالمشروع  الخاصة  الخدمة  مستلزمات  والبهارات    واألسماكستتألف  والخضراوات 

وغيرها،   والساخنة  الباردة  والمشروبات  التعبئة    إلى   باإلضافةوالخبز  مواد  من  المشروع  مستهلكات 

المشرف   والتغليف،   تلك  ووسيقوم  من  المشتريات  بتامين  المشروع  على  محليين    األصنافن  موردين  من 

  . المتاحة األسعار  افصل وحسب 

  التشغيل مصاريف التأسيس وما قبل ) 8( 

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

  دينار.  1,000
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 : رأس المال العامل  )9(
  

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

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

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

 .دينار18,848أي ما يعادل  الثابتة حسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة

  

 اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة سادساً:  

 . بأول اوالً  مباشرة للمشروع، وسيتم التخلص من النفايات باألماكن الخاصة لهاال يوجد اثار بيئية سلبية 

  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة سابعاً: 

من   تتألف  التي  اإلجمالية  المشروع  تكاليف  يبين  جدول  المصاريف  إعداد  لها  مضافا  الثابتة  الموجودات 

  - :التأسيسية ورأس المال العامل

  ) 5جدول رقم (
  التكلفة/دينار   الوظيفة 

  66,000  أعمال بناء 
  3,390  اآلالت ومعدات 
  6,000  أثاث وتجهيزات 

  75,390  إجمالي الموجودات الثابتة 
  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  18,848  رأس المال التشغيلي 
  95,238  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

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

دراسة الجدوى االقتصادية    إلعداد  إرادةبعد التوجه لمراكز   إاللن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع  وإيراداته  

 النهائية 

 


