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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
وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع  

  .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،  

سـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم الم
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
ــ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ تهدفة وغيرها باإلضـ

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       ــ لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 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 

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  المشروع خدمات  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  انشاء القناة مراحل . 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة6

  . اإلدارة والعمال7

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة8

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل9

  . رأس المال العامل10

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

       مركز يوجا وتأمل  فكرة المشروع المقترحة 

    ترفيهي   –  خدمي   تصنيف المشروع 

 7 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 67000 الموجودات الثابتة 

 1000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 6700 رأس المال العامل 

 74700 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

   أنشاء مركز تعليم اليوجا ، حيث يسعى المشروع الى تقديم مجموعة متنوعة من  المشروع عبارة عن

ويتميز الطلب على اليوجا باالرتفاع نظرا الى الفوائد العديدة لممارسة اليوجا  البرامج الخاصة باليوجا ،  

ق  حيث أنها تعمل على حرق الدهون وخسارة الوزن  ، ولليوجا دور كبير في التخلص من التوتر والقل

فيف من االم الظهر  تعلم االنسان كيفية التأمل وتزيد من مرونة الجسم بما فيها الظهر واالكتاف وتخ  ألنها ،

 بشكل كبير .  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

 استثمارية جيدة في المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة.  ة خلق فرص 

 المتزايدة والمستمرة على خدمات الياقة البدنية من كافة أفراد المجتمع.  الحاجة 

 قد تساعد اليوغا في تقليل عوامل خطورة األمراض المزمنة،   ، التعامل مع الحاالت المرضية المزمنة

مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وقد تساعد اليوغا أيًضا في التخلص من آالم أسفل الظهر  

راض انقطاع الطمث. كما قد تساعد اليوغا في تخفيف أعراض العديد من الحاالت  والرقبة وأع

 المرضية المزمنة، مثل األلم وداء االنسداد الرئوي المزمن والربو والتهاب المفاصل واألرق. 

  المشروعخدمات ثالثا: 

تعليم بوجا  يشتمل على  يوجا النسائية ، يوجا األطفال ، يوجا الحوامل ،  المشروع المقترح عبارة عن مركز 

وسيتم توزيع المشتركين  تمارين اليوجا والتأمل ،   خالل ممارسة  نفسية  البدنية و م  حالتهلتحسين      يوجا كبار السن  

مارسة التمارين  ، وسيتم تقديم خدمات اإلشراف على مفي اليوم   هم  على فترات مختلفة تتناسب مع أوقات فراغ

  . داخل المشروع المقترح من قبل مدربين مؤهلين 

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

ً   أية يوجد    ال خصوصا المشروع  وتسجيل  ترخيص  حيث  من  قانونية  التنظيمية   عوائق  النواحي  حيث    من 

  ومطابقتها لمتطلبات الترخيص 
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  لفكرة المشروع المقترحة خامسا: الدراسة الفنية 

 مركز تعليم اليوجا وتأمل 

 جلسات اليوغا بشكل عام في: لتتمثل المكونات األساسية 

 وضعيات اليوغا، تُسمى أيًضا وضعيات الجسم، هي سلسلة من الحركات المخصصة    .الوضعيات

الوضعية البسيطة، تستلقي  لزيادة القوة والمرونة. تتراوح الوضعيات من البسيطة إلى الصعبة. في 

على األرض وأنت مسترخٍ تماًما. أما الوضعية الصعبة، فتجعلك تزيد من استطالة جسمك على نحو  

  أكثر. 

 يُعد التحكم في التنفس جزًءا هاًما في اليوغا. وتعلمك اليوغا أن التحكم في النفس قد يساعد    .التنفس

  في التحكم في الجسد وتهدئة العقل. 

  عند ممارسة اليوغا، يمكن أن تُدِمج التأمل أو االسترخاء. وقد يساعدك التأمل    .االسترخاء التأمل أو

  في أن تتعلم أن تكون أكثر يقظة ودراية باللحظة الراهنة دون الحكم على شيء مما حولك. 

  المنافع الصحية لليوغا

  تتضمن المنافع الصحية المحتملة لليوغا ما يلي: 

  .عديد من الدراسات أن اليوغا قد تساعد في الحد من التوتر والقلق. كما أن  أظهرت ال الحد من التوتر

ن من المزاج والشعور العام بالسعادة. قد تساعدك اليوغا أيًضا على السيطرة على   اليوغا قد تحّسِ

  أعراض االكتئاب والقلق التي تنجم عن المواقف الصعبة. 

 .غا إلى تحسين التوازن والمرونة وتوسيع نطاق  قد تؤدي ممارسة اليو  رفع مستوى اللياقة البدنية

  الحركة وزيادة القوة. 

 .قد تساعد اليوغا في تقليل عوامل خطورة األمراض  التعامل مع الحاالت المرضية المزمنة

المزمنة، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. وقد تساعد اليوغا أيًضا في التخلص من آالم أسفل  

قطاع الطمث. كما قد تساعد اليوغا في تخفيف أعراض العديد من  الظهر والرقبة وأعراض ان 

الحاالت المرضية المزمنة، مثل األلم وداء االنسداد الرئوي المزمن والربو والتهاب المفاصل  

 واألرق. 
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  محاذير متعلقة باليوغا

هناك بعض  اليوغا آمنة عموًما لمعظم األشخاص األصحاء عندما ممارستها بتوجيه من مدرب متمرس. لكن 

  المواقف التي قد تمثل اليوغا فيها خطًرا. 

  راجع طبيبك قبل أن تبدأ ممارسة اليوغا إذا انطبق عليك أي مما يلي: 

  انزالق غضروفي  

  احتمالية اإلصابة بجلطات دموية  

 مشكالت في العين مثل المياه الزرقاء  

  الحمل، ينبغي تجنب أوضاع معينة على الرغم من أن اليوغا تُعتبر آمنة عموًما أثناء فترة   —الحمل  

  مشكالت حادة في التوازن  

  هشاشة حادة في العظام  

  ضغط دم غير منضبط 

 المساحة والموقع:  

  المملكة .  مناطق كافة  - 

الغرف الرئيسية وغرف تبديل  مقسم الى  متر مربع  200عن   لال تقيحتاج المشروع الى مساحة  - 

 تحتوي على بركة سباحة . مالبس ، وقاعة استقبال ، ساحة خارجيه  

 البناء وتعديالت البناء: 

  دينار .    35000بحوالي قدرت تكلفة تعديالت البناء  وتقسيمات الموقع 

  اآلالت والمعدات:  

هو  دينار توزعت كما    21500قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األســاســية مع التركيب والتشــغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:
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  ) 1جدول رقم (
  األجهزة  التكلفة /دينار 

  
  
  
  

25000  

  أجهزة صوتيات   

  معدات يوجا مختلفة  
  مضخة مياه  

  ارضيات فوم 
  ميزان حجم وطول 

  ميزان حجم  
  نظام حريق واسعافات أولية 

  مكيفات  
  
  

  المجموع 25000
  
  

 األثاث والتجهيزات والديكورات: 
  

  دينار  7000قدرت تكلفة األثاث والتجهيزات المكتبية بحوالي 

  التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة 

  - :توزعت كمايلي   دينار  6700بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند 

  %5  35000  أعمال بناء
  % 10  25000  معدات الاآلالت و

  % 15  7000  وديكورات  أثاث وتجهيزات
    67000  المجموع

 لعمالااإلدارة و :  

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  7 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 

  1   موظف استقبال 
  4  مدربين يوجا وتأمل 

  1  عامل نظافه 
  7  المجموع
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  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  

يترتب على المشروع دفع تكاليف تسجيل المشروع وبعض المصاريف العمومية قبل التشغيل ، وتحتاج مثل  

األخرى مثل تمديدات كهربائية وتمديدات صحية وتقدر بمبلغ    التأسيسية هذه المشاريع الى بعض المصاريف  

  نار. دي  1000

 رأس المال العامل :  
 

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

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

% من    10المال العامل يعادل حوالي    فان راس  خدمي  وفقا لطبيعة المشروع و احتياجاته وكون المشروع  

  6700اجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة و استنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  

 دينار 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  .   ال يوجد اي تأثير من مخرجات المشروع المقترح

  اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحةسابعا: التكاليف .

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند 

  35000  أعمال بناء
  25000  معدات الاآلالت و

  7000  وديكورات  أثاث وتجهيزات
  67000  إجمالي الموجودات الثابتة

  1000  التشغيلمصاريف التأسيس وما قبل 
  6700  رأس المال التشغيلي

  74700  التكاليف اإلجمالية للمشروع 

  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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