فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مركز توعية وتأهيل للمراهقين

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضممن تحليمل الامواحل الةايمة والتمويليمة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعال إن هذه الدراسة هل دراسة أولية تلقل الضوء على الاواحل الةايمـة وحممم اتسمترمار الملزم لتاةيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمرين المهتمين على التكاليف اتسترمارية اللزمة لتاةيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيااات والمعلومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكمن ،وسمعيا ألن تكمون البياامات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكمن ،فقمد تممت زيمارات ميداايمة لمشماريع وماسسمات ومموردين ذات علقمة

بةكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلم لكمون اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عوامممل أو وممروف ياممعب التابمما باتماهاتهمماد مممما يسممتدعل مممن المسممترمرين المهتمممين بعممد اتقتامماع بةكممرة
المشروع التومه رعداد دراسة المدوى اتقتاادية الكاملة للمشروع المقترح
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

مركز توعية وتأهيل للمراهقين

منتجات المشروع

دورات تدريبه وانشطه عمليه للمراهقين

تصنيف المشروع

خدمي  /خدمات عامه

عدد األيدي العاملة

6

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

27350

الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

500

رأس المال العامل

4103
31953

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة طبيعية من مراحل عمر اراسان تلل مرحلة الطةولة ،فمرحلة المراهقة بمرابة
الوسيط التل يعبر بها الشخص من مرحلة الطةولة التل مازالت تباى فيها شخاية الةرد إلى ماامب خبراتمه
السلوكية إلى فترة الاضج واتستقرار على الرغم من أاها أكرر المراحل إزعاما أي هل مرحلة اتاتقال من
الطةولممة إلممى الاضممج حيممل يكممون التيييممر الاةسممل والمسممدي ملحممووين فامممد امممو حمممم األعضمماء واكتمممال
الاضوج بارضافة إلى التييرا ت الاةسمية التمل تاماحبها أو مما يمكمن أن اسمميه بالمشمكلت الماماحبة لهمذه
التييرات والتل تختلف من مراهق ألخر لذا يممب علمى الممراهقين ممن الماسمين تعلمم الكريمر عمن أمسمامهم
وسلوكياتهم واةسياتهم خلل هذه الةترة األكرر حرما بالاسبة لهمد

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
يسعى المشروع إلى األخذ بيد اراال والذكورمن سن  12لياية سن  18من المراهقين وذل كون الشباب
فل مرحلة المراهقة كرير ما توهرعليهم سلوكيات متعدد مرل (اتادفاع ،ومحاولة إربات ألذات ،والخمل
،والتييرات المسمية والشكلية ،وتذبذب العواطف وتكوين اداقات من الماس األخر وشعورهم بالقلق
والرهبة اتيمة هذه التييرات العديدة فهم ت يستطيعون أن يااقشو ما يشعرون به من مشكلت مع أفراد
اتسره كما أاهم تيةهمون طبيعة هذه العملية وكون هاا العديد من المراهقين يحرمون من العطف والحاان
والرعاية وارشراف وعدم إشباع رغباتهم العاطةيه واتمتماعيه وأيضا لضعف التوميه الديال من هاا يركز
المشروع على دعم هذه الةئة من الشباب ومحاولة تعديل بعض السلوكيات عن طريق برامج توعوية
وتاموية هدفها الرئيسل هو خلق ميل واعل ومتةهم وقادر على تحقيق الذات وحل المشكلت مهما كاات
اعبة عن طريق مدربين أكةاء لديهم القدرة على التعامل مع هذه الةئة من الشباب د

ال ا :منتجات المشروع
المشروع عبارة عن مركز تدريبل وتاموي شامل يستهدف فئة الشباب من عمر 12ساة لياية عمر 18ساة
وهل مرحلة المراهقة حيل سيقوم المشروع بتامية وتوعية هذه الةئة واقل أفكارهم ومواهبهم حيل تعتبر
هذه المرحلة بخاائاها ومعطياتها هل اخطمر ماعطمف يممر بمه الشمباب واكبمر مازلمق يمكمن أن تمزل فيمه
قدمه ؛ إذا لم يكن هاا توميه احيح وعاايمة ،حيمل قمد يواممه المراهقمون فمل تلم المرحلمة فقمدان الهويمة
واتاتماء وافتقاد الهدف الذي يسعون إليه وتااقص القيم التل يعيشواها فضل عن مشكلة الةراغ والتل يسعى
المشروع من خلل براممة المتعددة إلى حل هذه المشكلت والحد ماها واألخذ بيد هذه الةئة المسمتهدفة ممن
قبل المشروع قيد البحل
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رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد أية عوائق قااواية لترخيص هكذا مشاريع ولكن يترتب على المشروع دفع بدل مواقف كون
المشروع مركز تدريبل لةئة الشبابد

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
( )1المساحة والموقم:
من الممكن إقامة المشروع فل أيمة ماطقمة ممن محافومة العااممة شمريطة تموفر مسماحه ت تقمل عمن 200م

2

وبةضل فل ماطقة عمان اليربيهد

( )2البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتيامات المشروع من تعديلت البااء بحوالل  5000دياار  ،و يبين المدول التالل تكلةمة تعمديلت
البااء:
مدول رقم ()1
إجمالي التكلفة/دينار
2000

البند
دهان وتطبيم
قواطم وجبصين

1500

تمديدات كهربائيه وسبوتات

1500
5000

المجموع

( )3اآلالت والمعدات:
قممدرت تكلةممة التمهيممزات والمعممدات األساسممية مممع التركيممب بحمموالل  6,350دياممار توزعممت كممما هممو مبممين
بالمدول أدااه-:
مدول رقم ()2
األجهزة
امهزة حاسوب
تب توب
داتاشو
شاشة عرض
طابعة وفاكس
كاميرات

تكلفة الوحدة/دينار
350
500
1500
1000
800
1000
المجموع
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العدد
3
2
1
1
1
1

التكلفة /دينار
1050
1000
1500
1000
800
1000
6350

( )4األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كلةة األرال و التمهيزات اللزمة للمشروع بحوالل  6,000دياار من تمهيز رسبشن وغرفه مدير
وغرفة مرشده اةسيه وامتماعيه د

( )5وسائل النقل:
يلزم المشروع باص لاقل الطلب  ،تقدر أن تبلغ تكلةتها بحوالل  10,000دياارد

( )6التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بااء على ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة للمشروع المقترح بحوالل  27,350دياار توزعت
كمايلل-:
مدول رقم ()3
البند
تعديلت بااء
اآلتت ومعدات
أرال وتمهيزات
وسائل الاقل
المجموع

التكلفة/دينار
5000
6350
6000
10000
27,350

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )7العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 6فرص عمل موزعة من حيل الوويةة والعدد على الاحو التالل -:
مدول رقم ()4
العدد
1
1
1
2
1
6

الوظيفة
مدير مشروع
سكرتيره
باحرة امتماعيه
مدربيين
سائق
المجموع

( )9مستلزمات الخدمة
تتكون مستلزمات الخدمه من اتوراق والسيديات واتعاب مدربين بشكل مزئل دددد الخد
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( )10مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مااريف التأسيس وما قبل التشييل من رسوم التسميل والترخيص ألول مرة بارضافة إلى المراسلت
والمواالت تستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  500دياارد

( )11رأس المال العامل:
كون الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستةيدين يمب إعداد دراسة مدوى اقتاادية مةالة لها
وليايات الواول إلى تكاليف إممالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس المال
التشييلل وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادل حوالل  %15من إممالل تكاليف المومودات الرابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستاادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  4103دياارد

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد آرار بيئية سلبية للمشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدول التالل يبين تكاليف المشروع ارممالية التل تتألف من المومودات الرابتة مضافا لها المااريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
5000
6350
6000
10000
27,350
500
4103

البند
أعمال بااء
اآلتت ومعدات
أرال وتمهيزات
وسائل الاقل
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

31953

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كون الوريقة قيد البحل هل مقترح لةكرة مشروع وت تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مااريةه
وإيراداته لن يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إت بعد إعداد دراسة المدوى اتقتاادية الاهائية
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