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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

إن هذه الدراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشــروعل ةلنواحي المالية و الســوقية الالزما
الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطالع هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار  

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة) في مختلف محافظات      ــــ لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
ات المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى وإحتـياـج

  .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: 

  وصف الخدمة. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والتجهيزاتاألثاث . 3

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة4

  . اإلدارة والعمال5

  . رأس المال العامل6

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 وكراتيه مركز تدريب تايكواندو  فكرة المشروع المقترحة 

 واندو تدريب الشباب واألطفال على الكاراتيه والتايك منتجات المشروع 

 خدمي/رياضي   تصنيف المشروع 

 3 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 15,000 الموجودات الثابتة 

 2,000 رأس المال العامل 

 17,000 الكلي لحجم االستثمار المجموع 
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 أوالً : مقدمة

من حيث مساحتها اإلجمالية، ومن حيث عدد سكانها،    من المحافظات الصغيرة نسبيامحافظة عجلون    تعد   -

واألطفال  لشباب لتفي باالحتياجات المتنامية نوعية  هذا األمر أدى إلى عزوف المستثمرين عن إقامة مشاريع 

  سواء. على حد 

تمخض عن نمط الحياة العصرية التي تعيشها األسرة حاليا الكثير من التحديات، خاصة عندما يتعلق األمر    -

بما يمكن تسميته "االنفالت اإللكتروني الهائل"، والذي يتجلى باالستخدام المفرط لألجهزة  بما يمكن تسميته  

ات طويلة خلف شاشاتهم على أمور في ظاهرها  الخلوية واللوحية، بحيث أصبح الشباب واألطفال يقضون ساع 

    ابتعادهم عن األنشطة الصحية والذهنية المالئمة ألعمارهم.الترفيه وفي باطنها 

المشروع    - فكرة  إنشاء  تتلخص  تدريب  مركز  في  النادى  القتالية  على  النفس،  فنون  الدفاع عن  ورياضات 

الشباب والصغار من خالل تدريبهم على فنون القتال والدفاع عن النفس، ويلقى هذا المشروع ترحيب    يستهدف

الدفاع    ي ف  تزيد من قدراتهم   ي نواع من الفنون الت كبير من الشباب والصغار نظراً لولعهم الشديد بمثل هذ األ 

،  رباح جيدة جداً أوع ان يحقق  عن انفسهم او تحسين مظهرهم من خالل الجسم المتناسق، ويمكن لهذا المشر

  بالشكل الصحيح.  وإدارته إذا ما تم تنفيذ 
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

علىيعد    - عالي  طلب  النفس خدمات    وجود  عن  الدفاع  ورياضات  القتال  فنون  على  منطقة    التدريب  في 

عالية،  ب  معياريةبمواصفات  المشروع   بمحدوديةجودة  مماثلة مشاريع  ال  المقترن  خدمات  تقدم    أبرز   التي 

  . المبررات إلقامة المشروع

وإعداد جيل من  في المحافظة،   الموجهة لفئة الشباب والصغار  الخدمات يهدف المشروع إلى إثراء التنوع في 

المساهمة في  عمل في المنطقة، إضافة إلى    فرص   3وتوفير  الرياضيين القادرين على التنافس محليا وعالميا،  

  إضافة إلى الهدف األساسي وهو تحقيق عائد جيد على رأس المال نشر النمط الحياة الصحي بين المواطنين،  

 . للمستثمر
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  المشروع خدماتثالثا: 

خدمة   المشروع  رياضات  يوفر  على  والتدريب  القتالية،  والفنون  النفس  عن  على  الدفاع  الراغبين  مساعدة 

، إضافة إلى تنظيم بطوالت ومسابقات محلية ووطنية في الرياضات  الحصول االعتمادات الرياضية والفنية

  المستهدفة. 

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

والتعليمات النافذة في  ترخيص مراكز التدريب على الفنون القتالية ورياضات الدفاع النفس لألحكام  يخضع  

تحول دون الحصول على الترخيص المطلوب  وهي متطلبات عامة ال تتضمن أي تعقيدات  البلدية ذات العالقة،  

  . لممارسة النشاط التجاري 
  
  

 المقترحة خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع 

 الخدمة ) 1(

التعاقد مع مدربين  مالئمة الستخدامات التدريب على الرياضات المحددة، ومن ثم  تجهيز صالة  ب يقوم المشروع  

إعداد برامج تدريبية تستهدف الشباب والصغار من كال الجنسين في المحافظة، وتتفاوت  مؤهلين، ومن ثم يتم  

 . إتقان الرياضة لتدريب تبعا للمستوى المطلوب من مدة ا
  

 :المساحة والموقع ) 2(

، مالئمة  تر مربعم  120عن واقع التي تزيد مساحتها  الم  ، وتعتبر المشروع يمكن إقامته ضمن مبنى مستأجر

فيه  تحققت  ما  إذا  نشاطه،  المشروع  أهمها:    لممارسة  من  والتي  األخرى،  يسهل  المتطلبات  حيوي  الموقع 

  الوصول إليه، التهوية الجيدة.  
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

ال يتطلب مبنى إدارة المشـروع أي تعديالت بناء محددة، لكن الموقع قد يتطلب إجراء بعض التعديالت عليه،  

أجًرا، وتختلف   اء مســــــت ان البـن ال ـك ديالت في ـح د األدنى من التـع الـح ام ـب ديالت القـي ذ التـع د تنفـي ويراعى عـن
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ــمن وحدات مخ ــروع يجب أن يتضـ ــة لتبديل المالبس، التعديالت من وحدة إلى أخرى، إلى أن المشـ ــصـ صـ

  آالف دينار. 8وأماكن لالستحمام ووحدات صحية وقدرت قيمة التعديالت بحوالي 

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(
  

، وهي عبارة عن  دينار  7,000  بحواليكلفتها  قدرت  ،  وديكورات   سيحتاج المشروع ألثاث وتجهيزات مكتبية 

  . وتأثيثهاتجهيز صالة التدريب،  

  

  

 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  8,000  تعديالت بناء 
  %15  7,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

    15,000  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

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

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع  
  2  مدرب فنون قتالية ورياضات دفاع عن النفس 

  3  المجموع 
  
  

  : رأس المال العامل ) 7(
 

دينار، وهو كاف لتغطية المصاريف التشغيلية المباشرة    2,000يقدر رأس المال العامل للمشروع بحوالي  

  للمشروع، إضافة لتكلفة الرواتب واألجور في المشروع. 
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 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

ار بيئـية ســـــلبـية مـباشـــــرة للمشـــــروع، حـيث يتم التخلص من   اـيات أوالً ـبأول في الـحاوـيات  ال يوـجد آـث النـف

  المخصصة لها.

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  8,000  تعديالت البناء 
  7,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  15,000  الموجودات الثابتة إجمالي 
  2,000  رأس المال التشغيلي 

  17,000  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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


