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

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
المشـروع  للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة  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،  

ستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم الم
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 
تهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـ

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

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

  

  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

  األثاث والتجهيزات. 3

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة4

  . اإلدارة والعمال5

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة6

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل7

  . رأس المال العامل8

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  تمويل المشروعثامنا: وسائل 

  

  

  



 

Page 4 of 10 
 

  

 

 ملخص المشروع

 استراحة سياحية   فكرة المشروع المقترحة 

 تقديم خدمة الترفيه   منتجات المشروع 

 سياحي  -خدمي   تصنيف المشروع 

 18 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 220,070 الموجودات الثابتة 

 1500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 88028 رأس المال العامل 

 309,598 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

نتيجة للزحف العمراني في محافظة العاصمة و المحافظات المجاورة وازدياد مساحات البناء و قلة أماكن  

( سواء   العمران  المساحات الخضراء في  الزراعية و  الترفيهية نتيجة استخدام األراضي  التنزه و األماكن 

ية للتنزه و الترفيه وخاصة  سكني او تجاري ) اصبح هناك توجه لدى المواطنين في البحث عن أماكن خارج 

  اذا توفير فيها مالعب لألطفال مع توفير خصوصية لكل عائلة في منطقة للجلوس و التنزه.  

الستفادة من المساحات الزراعية و األراضي الخضراء في اطراف محافظة مأدبا  تقوم فكرة المشروع على ا

خاصة   ذيبان  ال مناطق  ال(  للواء  من    –تابعة  االستفادة  الممكن  من  حيث   ( الوالة  منطقة  او  مليح  و  لب 

  األراضي الواسعة المنشرة والتي تعود ملكيتها لوزارة الزراعة ( أراضي زراعية غير مستغلة ) بحيث يتم 

أماكن   تقسيم   ) للجلوس  للمواطنين  توفير مساحات  فكرنها على  تقوم  او استراحة سياحية  بيئي  عمل منتزه 

جلوس منفصلة) مع وضع فواصل بسيطة اما من البامبو او زراعة أشجار لفصل الجلسات مع عمل ملعب  

ال يقدم  الخارجي لمتنزه  كبير لألطفال للعب و الحركة ، توفير مرافق صحية عامة و الحفاظ على نظافتها ، ا

توفير مناجل شوي مع اسياخ الشوي  ، من الممكن  الطعام لكن يعمل على توفر البنية التحتية للزائرين من  

توفير فحم لمن يطلب مع أماكن الجلوس المناسبة ( طاوالت و كراسي )، من الممكن عمل مكان مشرف  

اء مطعم او استراحة كبيرة لعمل صاالت داخلية  و يفضل بنلمطرب او فرقة إلحياء حفل يعلن عنه مسبقا  

  .  للمناسبات و افصل الشتاء

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

يرتبط المشروع ارتباطا وثيقا بالسياحة الداخلية في األردن و يهدف بشكل رئيسي الى تشجيع السياحة   - 

 لواء ذيبان   - في محافظة مأدبا 

 طبيعية للترفيه عن المواطنين مع توفير أماكن آمنة لألطفال للعب في الهواء الطلق أماكن بيئية توفير  - 

توفير ايدي عاملة ألبناء لواء ذيبان سواء بطريقة مباشرة من حيث العمل في المشروع او بطريقة غير   - 

مباشرو عن طريق تأسيس مشاريع مجاورة مرادفة للمشروع من تأجير خيول او فتح أكشاك مجاورة او  

   حتى زراعة األراضي المجاورة للمشروع بمنتجات الستخدامها لغايات المشروع او للبيع لزوار المنطقة  

انتاج اطعمة   -  المنازل على  يعملن في  االتفاق مع سيدات  المشروع عن طريق  فكرة  التوسع في  إمكانية 

 مشروع تراثية و بيعها ، وعمل مسار سياحي للواء ذيبان او على األقل لمنطقة تأسيس ال
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  ثالثا: منتجات المشروع  

الطلق  توفير   -  الهواء  في  نشاطات  المواطنين  فيها  ليمارس  شاسعة  مساحات  على  بيئي  سياحي  منتزه 

  وجلسات عائلية  هيز للشواء جسواء رياضية من مشي او جري او ركوب دراجات ، مع توفير خدمة ت

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

توجد   المشروع  أية ال  ترخيص  في  قانونية  كافة  ،    عوائق  توفير  المشروع  على  القائمين  على  يجب  حيث 

باالستراحة و مراعاة شروط األمان خاصة للجوانب في حال كان هناك منحدرات  الالزمة  الترخيص    شروط 

  .  او أماكن خطرة  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 المقدمة   الخدمة ) 1(

   سيقوم المشروع قيد الدراسة على توفير خدمة التنزه و الترفيه للمواطنين من كافة انحاء المملكة بحيث

سيقدم خدمة المكان الواسع االمن مع توفير التسهيالت الالزمة للشواء من مناجل و اسياخ شواء و فحم،  

المرط  و  الباردة  المشروبات  لبيع  استراحة صغيرة  الى  ،  باإلضافة  الشيبس  السكاكر و  و  المختلفة  بات 

  كما يجب ان يتوفر في المشروع منطقة آمنة للعب األطفال تكون محاطة بسياج .  

  :المساحة والموقع ) 2(
 

   او     ن يكون ذو طابع تراثي ا لتوفير خدمة متكاملة لهذا المشروع يفضل توفير منزل مستقل و يفضل

يمكن تنفيذ المشروع  ،  بناء قاعة كبيرة مع مطبخ لعمل صالة داخلية مع مرافق صحية داخلية وكافتيريا  

مساحة   الخصوصية    2على  لتوفير  كبيرة  مساحات  الى  الرئيسية  المشروع  فكرة  تحتاج  لكن  دونم 

المساحة الداخلية  ،    دونم  7للمتنزهين وعمل ملعب كبير و مناطق لممارسة الرياضة يمكن ان تصل الى  

و فصلها    2م  500وان امكن صالتين منفصلتين ( طابقين ) او صالة كبيرة     2م  250للموقع ال تقل عن  

عراس فيها او تجهيزها كمطعم  الحفالت و اال   إلقامةبقاطع متحرك حيث من الممكن استعمال الصاالت  

الشتاء .   الخد كما و يجب ان  سياحي في فصل  الموقع جميع  من ماء وكهرباء    مات الالزمةتتوفر في 

 . للموقع و إنارة الطريق الرئيسي سهولة المواصالت  إلى باإلضافة ، وانترنت وخطوط هاتف  
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 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

أولية   بمساحة  ارض  استئجار  افتراض  األراضي    2تم  او  البلدية  او  الزراعة  وزارة  أراضي  من  دونم 

أي    ) األردن  وادي  لسلطة  تقدر المملوكة  و   ( حكومية  جهة  او  لوزارة  ملكيتها  تعود  ارض    استئجار 

الحكومية   الجهات  من  تقديرية    لألراضي اإليجارات  سنوي    2000بقيمة  بإجمالي  أي  دونم   / دينار سنوي 

  .    دينار 4000

،   تختلف قيمة تكلفة الدونم حسب الموقع الذي سيتم شراء األرض فيه  و  هناك بديل أخر ان يتم شراء ارض 

    سنوات قابلة للتجديد  10بعقد ايجار لمدة أولية تصل الى   اال اننا في هذه الدراسة تم افتراض استئجار المكان 

حماية اطراف األرض  قدرت تكلفة بناء الموقع مع عل تعديالت و تسوية لألرض و بناء سور خارجي و  

  لمنع الحوادث العرضية و التقليل منها ما امكن كما يلي :  

  )   1جدول رقم ( 

  البند  التكلفة /دينار 
  تكلفة تسوية األرض و تمهيدها   2,000

  م من الطوب المدعم بقواطع اسمنتية 1.8بناء سور حول الموقع بارتفاع   30,000
ل التمديــدات الصــحية مشا  )صالة كبيرة لكل طابق  (  طابق  /  2م  250  بناء مطعم كبير طابقين  125,000

 2م500أي بإجمــالي  –و مطبخ ( كافتيريا صغيرة ) مع مرافــق صــحية داخليــة    و الكهربائية

  2دينار /م 250تكلفة 

  ( تمهيد و خلطة اسفلتية )   2م 200تجهيز مواقف سيارات بمساحة   5,600
مالعــب مناطق شالالت مياه و زراعة أشجار و عمل مظليات خشبية و من البــامبو ومنــاطق    30,000

شامل تكــاليف محاطة بشبك ) و بناء مرافق صحية خارجية  اسمنتية ولرملية  أطفال ( ساحات  
  )  Landscapeالتصاميم و تجهيز األرض  ( 

  و تشطيبات و اعمال متفرقة غير مذكورة سابقا خارجية تمديدات كهربائية   3,500
  المجموع   196,100

  

  

  :األثاث و الديكورات و المعدات ) 4(

مـا بـين  دينـار توزعـت  23970قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -هو مبين بالجدول أدناه:كما  المطعم الداخليالى  باالستراحة الخارجية باإلضافةزمة المعدات الال
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  )   2جدول رقم (  

  األجهزة   العدد   دينار  -تكلفة الوحدة  التكلفة /دينار 

  تركيب مطبخ داخلي مع خزائن و مجلى وغيره  -  5500  5500

  تمديدات انارة داخلية و تشطيبات   -  2000  2000

  طاوالت عمل ستانلس ستيل    1  470  470

  بطح فريزير   1  200  200

  ثالجة   1  300  300

  فرن غاز   1  500  500

  الداخليةلالستراحة كراسي و طاوالت خشب   -  2000  2000

  كراسي حدائق خارجية   50  50  2500

  تجهيزات مطبخ داخلي وطناجر و خالطات وغيره    5000  5000

  مناجل للشوي و براميل للزرب وغيره   -  1500  1500

  طاوالت خارجية مع مظالت و كراسي    -  2500  2500

  متفرقات (سالل خارجية و الفتات ارشادية و غيره)   -  1500  1500

  المجموع   23970
  دينار سنوي 100,000اإليرادات التقديرية للمشروع  * 
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

 

  - :يلي   دينار توزعت كما 220070بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع بحوالي 

  ) 3رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  196100  أعمال بناء 
  %15  23970  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

    220070  المجموع 
  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  18 المشروع يوفر س
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  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  5  عمال نظافة 

  1  شيف  
  2    شيفمساعد 

  3  خدمات خارجي 
  4  حارس 

  2  عامل مطعم  
  18  المجموع 

    

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 7(

المناقل   إلشعال  الفحم  من  الدراسة  قيد  المشروع  يحتاجها  التي  الخدمة  ومستلزمات  األولية  المواد  تتكون 

وغيرها من البضاعة التي سيتم بيعها والتي يتم الحصول عليها من  والمواد األولية الالزمة لوجبات الطعام  

  . السوق المحلي

 التشغيل مصاريف التأسيس وما قبل  ) 8(
  

الى   باإلضافة  مرة  ألول  الترخيص  و  التسجيل  رسوم  من  التشغيل  قبل  وما  التأسيس  مصاريف  ستتألف 
  دينار .   1500المراسالت و  العروض و المواصالت و التي تقدر بحوالي 

  

  : رأس المال العامل ) 9(
 

لها   مفصلة  اقتصادية  جدوى  دراسة  إعداد  سيتم  المستفيدين  قبل  من  اعتمادها  وبعد  مقترحة  الفكرة  كون 

المال   راس  ان  افتراض  سيتم  الواقع  الى  تكون  ما  اقرب  للمشروع  اجمالية  تكاليف  الى  الوصول  ولغايات 

المشروع   احتياجاته وكون  و  المشروع  لطبيعة  وفقا  التشغيلي  يعادل  فان راس  خدمي  العامل  العامل  المال 

لدراسات و خبراء  % من اجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة و استنادا    40حوالي  

  دينار  88,028أي ما يعادل   في هذا المجال 
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 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

تشجيع حماية البيئة و زراعة ة أشجار و    المشروع  الهدف من  ال يوجد اثار بيئية سيئة للمشروع بل ان 

منها حسب  تشجيع األجيال القادمة على العناية بالبيئة و يجب مراعاة النظافة في المشروع والتخلص 

  .    األصول 

  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  رح: يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقت
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  196100  أعمال بناء 
  23970  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  220070  إجمالي الموجودات الثابتة 
  1500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  88028  رأس المال التشغيلي 
  309598  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :التمويلوسائل   ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية

 


