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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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
  المشــــاريعالمجتمعات المحلية من    مع احتياجات وألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشــــاريع  تتماشــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

أن تكون البيانات والمعلومات  على  ، وقد تم الحرص برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراســــة مســــتشــــارو      
  الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن. 

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
وتقدير  علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب 
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 اال قتراض والمـس
ــعب التنبؤ   ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ المشـ
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  ية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصاد 

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

  

  مركزاً. 26في كافة مناطق المملكة وعددها تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) 

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة أوال :  

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  ثالثا:   منتجات المشروع

  رابعا:  النواحي القانونية لفكرة المشروع

  خامسا:  الدراسة الفنية لفكرة المشروع 

  . مراحل التصنيع1

  . المساحة والموقع2

  . البناء وتعديالت البناء 3

  .  اآلالت والمعدات4

  . األثاث والتجهيزات5

  . 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:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 تخطيط رحالت سفر داخلية  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 

  خاصة بطلبة المدارس.  رحالت 

  .رحالت بهدف السياحة 

  .رحالت لطلبة الجامعات 

  .رحالت الى المصايف 

   صيد  رحالت . 

    اضافة الى انواع اخرى متنوعة يمكنك مناقشتها في حال القرار
 .بدء المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 3 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 3,900 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 780 رأس المال العامل 

 4,880 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 .أوالً : مقدمة

تشكل عائدات السياحة جزء كبير من الدخل القومي لدول عديدة ويعتمد اقتصادها على السياحة ، وأصبحت  

، ويكون    البرامج السياحيةمتنوعة من  و هنالك مجموعة  السياحة صناعة تدر دخال كبيرا على دول كثيرة ،  

   مقارنة مع البرامج التي تقدم للمواطن األصلي الفارق بين البرامج السياحية المقدمة للسائح األجنبي ضئيل جدا  

( سياحة ثقافية ، سياحة الهواية ، سياحة ترفيهية ،    وتختلف نوعية البرامج السياحية حسب غرضها ومنها 

  ).  سياحة المشتريات والتسوق ، سياحة دينية ، سياحة الرحالت الخاصة ، السياحة العالجية

الترفيهية التي تستهدف جميع الفئات العمرية  في االجازات والعطل    و تعتبر الرحالت الداخلية من االمور

للترفيه عن النفس ، ويمكن ان تكون الرحالت مدرسيه او جامعية او عائليه ، وتقوم فكرة المشروع على عمل  

  .  خطه للرحلة المطلوبة وتجهيزها من كافة الجوانب ، مما يوفر على االشخاص الكثير من الجهد والتعب 

  . ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع

  : المبرر 

  اقتصادية.  ام اجتماعية سواء كانت تنشيط الحركة السياحية الداخلية لالستفادة من آثارها اإليجابية 

 نهرية).  - بحرية   -جوية   -شغيل وسائل النقل المختلفة (برية ت 

  المتاح منها الستغاللها واستدامتها. تطوير وتنمية اإلمكانيات السياحية وإلقاء الضوء على 

  : الهدف 

  .تحقيق عائد مالي للجهة القائمة على المشروع 

   و المعالم المحلية مع تقديم سبل الراحة للعمالء  رحالت ترفيهية و سياحية الى المدن الداخلية  تنظيم

 خالل مدة الرحلة. 

  العمالء. بناء سمعة جيدة ليصبح المشروع خيار اساسي لدى عدد كبير من 
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  .ثالثا: منتجات المشروع

المعنية بتنظيم الرحالت الترفيهية و السياحية  تقوم فكرة المشروع المقترح على تقديم مجموعة من الخدمات  

المعالم المحلية ،   الداخلية و  و تقديم سبل الراحة للعمالء خالل مدة الرحلة مقابل رسوم تفرض  إلى المدن 

  - تنظيمها من قبل المكتب كما يلي :وجهة الرحلة و الخدمات المقدمة ، وتتنوع الرحالت التي سيتم حسب 

  :ينظمها المكتب س التي انواع الرحالت 

  خاصة بطلبة المدارس.  رحالت 

  .رحالت بهدف السياحة 

  .رحالت لطلبة الجامعات 

  .رحالت الى المصايف 

   صيد  رحالت . 

   دء المشروعبتنوعة يمكنك مناقشتها في حال القرار ب اضافة الى انواع اخرى م.  
  

  

 . رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة

طبقت المملكة األردنية الهاشميّة جملة من التغييرات واإلصالحات التشريعية والتنظيمية بهدف تبسيط قوانين  

المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتهدف  وعمليات تأسيس الشركات ، األمر الذي عزز ازدهار  

بيئة   وترسيخ   ، المشاريع  وأصحاب  األعمال  رّواد  ودعم  تشجيع  إلى  الُمطبقة  واإلجراءات  القوانين  سلسلة 

  االبتكار وتحسين المناخ االستثماري. 

والصادر بمقتضى    2016لسنة  )  114رقم (و استنادا الى نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر األردنية  

مختلفة    فئات تقرر تصنيف مكاتب السياحة والسفر الى  )  20(رقم  من قانون السياحة  )  16(  ) و 9(  المادتين  

مكتب السياحة والسفر  :  (هـ)    للفئةالمشروع  فيما يخص المشروع المقترح فأنه يصنف    حسب طبيعة النشاط ،  

  الذي يقوم بتنظيم وبيع برامج رحالت  السياحية الداخلية حصرا. 

ولغايات التأسيس  يتوجب على صاحب المشروع أخذ الموافقات الالزمة من الجهات ذات االختصاص و التي  

  - ص الوثائق المطلوبة لغايات الترخيص بـ:تنظم الخدمة المقدمة ، و تتلخ

   سند ملكية أو عقد إيجار مصدق مع سند ملكية حديث . 

  .مخطط موقع تنظيمي حديث 
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  .مخطط أراضي صادر عن دائرة األراضي والمساحة / حديث 

 .سجل تجاري مبني فيه الرقم الوطني للمنشأة ومن غاياته إقامة منشأة سياحية / حديث  
  

 . الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحةخامسا: 

   :المقدمة الخدمة ) 1(

البدء   التي يمكن  المشاريع  المقترح أحد  المشروع  تعتمد فكرة    يمكن بها ويعد  فيما بعد ، و  توسيع نشاطاته 

، حيث    الدولة و الترفيهية داخل  بين المدن السياحية    المشروع المقترح على تيسير وتنظيم الرحالت الداخلية 

  - :  من خاللتقديم خدمات المشروع   المنظمة للرحلة على تقوم الشركة 

   .ترغب الفئات المستهدفة في زيارتهاتحديد المدن و األماكن السياحية و الترفيهية التي  -

 .عمل كشف بأسعار األماكن الترفيهية و الفنادق و اختيار افضلها ليتعامل معها المكتب  -

 .وضع برنامج مميز للرحلة يضمن التسلية و المتعة للعمالء -

 . كل رحلة ، ثم حساب التكلفة االجماليةاالتفاق على عدد العمالء المسموح به في  -

كونها أصبحت اليوم احد    مواقع التواصل االجتماعي   و بعد إتمام كافة التفاصيل ينبغي التسويق للرحلة عبر 

الناجح   ويتم الحصول على خدمات المشروع بأسعار تتناسب مع    ،  الستقطاب العمالءاهم وسائل التسويق 

  ئها مع عمل عروض علي الرحالت. الحالة المادية واالجتماعية لعمال
 

  

  :المساحة والموقع ) 2(

باإلضافة  ،  مخصصة الستقبال العمالء  ، وتكون هذه المساحة    2م  40يلزم لهذا المشروع مساحة ال تقل عن  

المشروع في مكان حيوي   الى احتواها على دورة مياه و مطبخ  ان يكون موقع  و يتميز بسهولة    ، ويجب 

  . اكبر شريحة من العمالء  الستهداف، وذلك الوصول اليه 

 : البناء وتعديالت البناء ) 3(

سيتم االفتراض بأن موقع المشروع مستأجر ، وعليه فأنه يحتاج لبعض التعديالت بما يتناسب مع االستخدام  

 - مثل :

  يكور مناسب د. 

  درجة جيدة من االنارة. و توفير شبكة انترنت بسرعة معقولة  بنية تحتيه لتوفير اتاحة 

  . دينار 1,000و عليه فأنه من الممكن ان تبلغ تكاليف التعديالت    
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  :اآلالت والمعدات  ) 4(

دينار توزعت كما هو    400قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  - : مبين بالجدول أدناه 

  :  )1جدول رقم (

  

 :والديكوراتاألثاث والتجهيزات  ) 5(

مكتب استقبال    مكاتب إدارية ،(    دينار تتمثل بشراء  2,500تقدر احتياجات المشروع من األثاث بمبلغ  

  ) و خالفةأنظمة مراقبة ،  و أجهزة حواسيب   ،مكيف ، فرش  وسجاد ارضيات كراسي استقبال ، 
  

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ) 6(

  وزعت  دينار    3,900بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :كما يلي

  :  )2جدول رقم (

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  1,000  أعمال بناء 

  %10  400  معدات الاآلالت و

  %15  2,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

      3,900  المجموع 

  

  

  

  

 

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 

  طابعة ملونه   400  1  400

  المجموع   400
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  : العمالاإلدارة و ) 7(

  المكالمات ، و تحديد المواعيد ، و تنظيم الجداول    باستقباليقوم    استقبالالى موظفين    يحتاج هذا المشروع 

يكون على دراية بالقرى السياحية  ( دليل سياحي )  تعيين مشرف    يحتاج أيضا الى  تنظيم الحجوزات ، وو  

و يفضل ان يكون   ، باإلضافة الى وجود مدير يهتم بالمشروع اليها ،   التوجه و األماكن االثرية التي سيتم 

المشروع  هو    المدير أسعار  صاحب  ومعرفة  باستمرار،  السوق  ومتابعة  العمل  في  خبرة  لدية  ليكون 

  - ة و العدد على النحو التالي :، وعليه توزع فرص العمل حسب الوظيفالمنافسين 

  :  )3جدول رقم (

  العدد   الوظيفة 

  1  مدير مشروع 

  1  مشرف ( دليل سياحي ) 

  1  موظف استقبال 

  3  المجموع 

  

 : المواد األولية ومستلزمات الخدمة ) 8(

  تقدر مستلزمات الخدمات و المواد األولية الالزمة للمشروع والمتمثلة على سبيل المثال ال الحصر في 

    . )غيرها  اإلعالنات المطبوعة ر، ، و األحباالمختلفة  ا األقالم ، األوراق بأحجامه( القرطاسية مثل 
  

 : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 9(
  

ستتألف مصاريف  التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل  و الترخيص ألول مرة ، باإلضافة إلى  

تقدر بحوالي   التجريبي والتي  التشغيل  تكاليف  العروض ، وكذلك  المراسالت والمواصالت الستقطاب 

  .دينار 200
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    : رأس المال العامل  ) 10(
 

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

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

%من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة    20المال التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته يعادل حوالي  

  . دينار تقريبا  780حسب خبرة معد الدراسة  ، واستنادا لمشاريع مشابهة ، أي ما يعادل 

 . سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة  

الحاويات المخصصة  ال يوجد آثار بيئية مباشرة للمشروع ، حيث سيتم التخلص من النفايات أوالً بأول في  

  لهذه الغاية . 

  . سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة

  :  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح 
  

  :  )4جدول رقم (

  التكلفة/دينار   البند

  1,000  أعمال بناء 

  400  معدات الاآلالت و

  2,500  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  3,900  إجمالي الموجودات الثابتة 

  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  780  رأس المال التشغيلي 

  4,880  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 

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

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

 


