فكرة مشروع مقـترحة

مشروع نادي لكبار السن

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضممن تحييما النمواحل الةنيمة والتمويييمة

لةكممرة المشممروع دون تحليللا نللو حا لي يللا و ةللواليا

ل لا لحكللع ىلللى لللد قللدو ذاليلللا ك ل

لشروع مما يعنل أن هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى النواحل الةنيـة وحجم االستثمار الالزم
لتنةيذ فكرة المشروع بهدف إطالع المستثمرين المهتمين عيى التكاليف االستثمارية الالزمة لتنةيذ المشروع .
وسعيا ً ألن تكون البيانات الواردة فل الدراسة واقعية ما أمكن ،فقد تمت زيارات ميدانيمة لمشماريع ومموردين

ومؤسسممات ذات عالقممة بةكممرة المشممروع ،ىلل لي ب نلللن توالالليع لتاليللا نلليقير د ع وتيللدير حقللع ةللو
لتوال ل تللع ةللت ني ي لللن ل ل در ةللا حللين ذىللد د در ةللا قللدو

الت لليديا للشللروع ،وذلممل لكممون

اإليرادات المتوقعة ترتبط بعمدة عوامما أو ومروف ي معت التنبمؤ باتجاهاتهما ممما يسمتدعل ممن المسمتثمرين
المهتمين بعد االقتناع بةكرة المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى االقت ادية الكامية ليمشروع المقترح.

Page 2 of 9

لحتوييع
أوال :

ليدلا

ينيي  :لنرر ع وأ د ف لشروع
ي ي  :لنتقيع لشروع
ر ناي :

نو حا يينونيا فكرة لشروع

خيلةي:

در ةا فنيا فكرة لشروع

 .1لر حا ت ني
 .2لةيحا و لوال
 .3ننيء وتادي ع ننيء
 .4آلالع و لاد ع
 .5أل يث و تقهي ع
 .6وةيئط نيا
 .7تكي يف ققلي يا للوقود ع ينتا
 .8قد رة و اليا
 .9لو د ألو يا ولةتل ليع خدلا
 .10ل يريف تلةيس ولي النا تشغيا
 .11رأس ليا ايلا
ةيدةي :آل ير نيئيا فكرة لشروع
ةيناي :تكي يف ققلي يا للشروع
يلني :وةيئا تلويا لشروع
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للخص لشروع
فكرة لشروع ليترحا

ذنشيء نيدي نهيري كنير ةن

لنتقيع لشروع

لشروع خدلا

ت نيف لشروع

خدلا/ترفيها

ىدد أليدي ايللا

5

حقع الةت لير كلا فكرة لشروع
تكلفا ني دينير ألردنا

نيين

30400

لوقود ع ينتا
ل يريف تلةيس ولي النا تشغيا

1000

رأس ليا ايلا

1520
32920

لقلوع كلا حقع الةت لير
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أوالب  :ليدلا
تقموم فكممرة المشممروع عيمى تاسمميه نممادي نهماري لكبممار السممن لتمضمية أوقممات الةممرا خمالا النهممار ولزيممادة
التوا ا فيما بينهم ولممارسة أنشطة وهوايات خا ة بهم .ويتمثا المشروع فل استئجار مبنمى مالئمم لهمذه
الغاية يتم تجهيزه وتاثيثه بما يتالئم واحتياجات هذه الةئة حست الخدمات المراد تقديمها لهم.

ينيي  :لنرر ع وأ د ف فكرة لشروع
ال تخيو منطقة أو مدينة من كبار السن وهم فئمة لهمم حيماتهم الخا مة وطريقمة قمد تكمون مختيةمة أحيانما عمن
طريقمة عمميأل األجيماا األ ممغر سمنا ،وقممد يشمعرون أنهممم يعيشمون فممل عمالم اريممت حيم اختيةممت األنشممطة
والتقاليد وأسيوت الحياة عن السابق بشكا كبير.
يعانل كبار السن من وقت الةرا وخ و ا فل الةترة ال باحية بعد ذهات جميع أفراد األسرة إلى أعمالهم
ومدارسهم ويشعرون بالحاجة إلى التوا ا فيما بيمنهم والقيمام بمبعأل األنشمطة وممارسمة بعمأل النشماطات
والهوايات مع من هم فل مثا فئتهم العمرية.
يهممدف المشممروع المقتممرح إلممى تاسمميه نممادي نهمماري لكبممار السممن يكممون االنتسممات فيممه مقابمما رسممم اشممترال
شهري لمن يرات ،ويقوم النادي بتقديم خدمة التو ميا ممن وإلمى النمادي ليمشمتركين حسمت جمداوا زمنيمة
محددة ،ويتم إحضار المشتركين

باحا إلى موقع النادي وإعادتهم الحقا إلى منازلهم.

ي ي :خدليع لشروع
يقدم النادي بعأل الخدمات ليمشتركين خالا فترة تواجدهم فمل النمادي مثما وجبمات الطعمام الخةيةمة كوجبمة
اإلفطممار الجممماعل والمشممروبات والحيويممات باإلضممافة إلممى تمموفير أممماكن جيمموه وأممماكن ممارسممة بعممأل
النشاطات وكذلل بعأل التجهيمزات مثما التيةماز وورق اليعمت وطاولمة النمرد وأحجمار المدومينو والشمطرن
وايرها.
كذلل يتم توفير تجهيزات مطبخ إنتاجل بسيط لةئمة السميدات اليمواتل يمرابن فمل تحضمير بعمأل المماكوالت
الشعبية التقييدية والحيويات البسيطة كنوع من النشاط.

ر ناي :نو حا يينونيا فكرة لشروع ليترحا
ال يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع.
Page 5 of 9

خيلةي :در ةا فنيا فكرة لشروع ليترحا
()1

لرحلا تلةيس

تممتيخص عمييممة إنشمماء المشممروع فممل اسممتئجار مبنممى مناسممت يحتمموي عيممى

ممالة أو أكثممر يتسممع لخمسممين

شخ ا عيى االقا وتجهيزه وتاثيثه حست الخدمات المطيوبمة وممن ثمم تسمويق فكمرة المشمروع عبمر عمدة
وسائا.

) (2لةيحا و لوال :
من الممكن إقامة المشروع فل أية منطقة من المميكة حتى عيى مستوى التجمعات السكانية ال غيرة.
يراعى فل الموقع قدرة كبار السن عيى الحركة ويةضا أن يكون مبنى مستقا يحتموي عيمى حديقمة خارجيمة
وبعيد عن ضوضاء المدينة.

( )3ننيء وتادي ع ننيء:
يمكن تنةيذ المشروع فل مبنى سكنل مستاجر يتالئم وطبيعة المشروع ويتم إجراء بعأل التعديالت البسيطة
عييه ليتالءم مع الخدمات المقدمة ويراعل إمكانات ووروف واحتياجات كبار السن.
يمكن التةكير بمساحة المبنى لتتسمع لخمسمين شخ ما عيمى أقما تقمدير باإلضمافة إلمى مسماحة خارجيمة لتكمون
بمثابة حديقة.
تتالف تعديالت البناء من بعأل الديكورات الداخيية وكذلل ليحديقة الخارجية وتجهيز أماكن ليجيوه.
تقدر تكيةة تعديالت البناء حست طبيعة المبنى وحست واقع الحاا.

( )4أل يث و تقهي ع و ديكور ع:
تقدر كيةة األثا و التجهيزات الالزمة ليمشروع بحوالل  12400دينار
جدوا رقم ()1
أل يث و تقهي ع
أطقم كنت ليجيوه
أطقم طاوالت وطرابيزات
جيسات عربية

تكلفا وحدة/دينير
400
150
400
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ادد
6
6
3

تكلفا /دينير
2400
900
1200

100

سجاد وموكيت
تجهيزات مطبخ
برادي
وسائا تدفئة (مكيةات أو وبات)
وسائا تسيية (ألعات مختيةة)
كولرات مياه

2000
2000
1000
2000
300
600
12400

1
1
6

لقلوع

( )5وةيئا نيا:
ييزم المشروع وسيية نقا ،تقدر أن تبيغ تكيةتها بحوالل  18,000دينار ويمكن استئجار باص

غير فل

بداية عمر المشروع.

( )6تكي يف ققلي يا للوقود ع

ينتا

بناء عيى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة ليمشروع المقترح بحوالل  30400دينار توزعت
كماييل-:
جدوا رقم ()2
تكلفا/دينير
12400
18000
30400

نند
أعماا بناء
اآلالت ومعدات
أثا وتجهيزات
وسائا النقا
لقلوع

نةنا الةته ك
%5
%10
%15
%15

( )7الي ا:
سيوفر المشروع (  ) 5فرص عما موزعة من حي الوويةة والعدد عيى النحو التالل -:
جدوا رقم ()3
ادد
1
4
5

وظيفا
مدير مشروع
مووةل خدمة
لقلوع
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( )8لو د ألو يا ولةتل ليع خدلا
تتكممون مسممتيزمات الخدمممة مممن المشممروبات التممل يممتم تقممديمها ومممن مممواد أوليممة لتحضممير بعممأل األطعمممة
والحيويات وكذلل مواد التنويف  ...الخ.

( )9ل يريف تلةيس ولي النا تشغيا
ستتالف م اريف التاسيه وما قبا التشغيا من رسوم التسجيا والترخيص ألوا مرة باإلضافة إلى المراسالت
والموا الت الستقطات العروأل والتل تقدر بحوالل  1000دينار.

( )10رأس ليا ايلا:
كون الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستةيدين يجت إعداد دراسة جدوى اقت ادية مة ية لها
ولغايات الو وا إلى تكاليف إجمالية ليمشروع اقرت ما يكون ليواقع سيتم افتراأل أن رأه الماا
التشغييل وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالل  %5من إجمالل تكاليف الموجودات الثابتة حست
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  1520دينار.

ةيدةي :آل ير نيئيا فكرة لشروع ليترحا
ال يوجد آثار بيئية سيبية ليمشروع

ةيناي :تكي يف ققلي يا فكرة لشروع ليترحا
الجدوا التالل يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتالف من الموجودات الثابتة مضافا لها الم اريف
التاسيسية ورأه الماا العاما-:
قدوا رالع ()4
تكلفا/دينير
12400
18000
30400
1000
1520

نند
أعماا بناء
اآلالت ومعدات
أثا وتجهيزات
وسائا النقا
ذقلي ا لوقود ع ينتا
ل يريف تلةيس ولي النا تشغيا
رأس ليا تشغيلا

32920

تكي يف ققلي يا للشروع
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يلني :وةيئا تلويا:
كون الوثيقة قيد البح

هل مقترح لةكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية ليمشروع تبين م اريةه

وإيراداته لن يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقت ادية النهائية.
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