فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صالون حالقة أطفال

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1وةف الخدمة
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .7ايدارة والعمال
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .10رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
ةالون حالقة أ رال

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

حالقة أ رال

تةنيف الم رو

خدمات
6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

5760

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

500

رأس المال العامل

1030
7650

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتتر خعمة ق

الشعر (الحالقة) من الخعمام التم يحتاجها كافة افراع المجتمع تما فيهو األطفال واللين

يتلقوا هلد الخعمة االتا من صالونام الحالقة للرجال وأحيانا من صالونام تجميل الةيعام لصرار الةن
إال أن أهالم األطفال عائما يةعون لخعمة مميزد تشعر أطفالهو تارتيا

وتالتالم فان إقامة مشروع صالون

حالقة خاصة تاالطفال مجهز ليعخل الفر والةرور للطفل اثناء حصوله عل هلد الخعمة يحقق راتام
األهالم واألطفال عل حع ةواء ويتميز هلا النوع من الصالونام تكونه مجهزا تمقاعع خاصة تالطفل
عل شكل تعض األلعاى وخاصة المألوفة لعى األطفال إمافة إل تميز العيكورام واأللوان تشكل ينةجو
مع راتام األطفال

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فر

عمل ألتناء التجمعام الةكانية المةتهعفة.

 تقعيو خعمة جعيعة لتعض التجمعام الةكنية فم المملكة .

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع أية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع والحصول عل كافة التراخي

والموافقام القانونية.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

وةف الخدمة

صالون حالقة الشعر خا

تاالطفال و مجهز ليعخل الفر والةرور للطفل اثناء حصوله عل هلد الخعمة

يحقق راتام األهالم واألطفال عل حع ةواء ويتميز تكونه مجهزا تمقاعع خاصة تالطفل عل شكل
تعض األلعاى وخاصة المألوفة لعى األطفال إمافة إل تميز العيكورام واأللوان تشكل ينةجو مع
راتام األطفال .

) (2المساحة والموقع:
يقتىىر إقامىىة المشىىروع فييكافةفييتامعات اييةاامع ييفةلمتافييكامع فييتا(امع ي اامعيسم ييت) ،ويحت ا ا مشروااإوى ش ا
رس حة ال تقل عن  03رتإ رإبع.
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( )3البناء وتعديالت البناء:
يحتاج موقع المشروع ال أعمال صيانة وتعض التمعيعام الكهرتائية والصحية وتيان كلفتهىا التقعيريىة كمىا
فم الجعول أعناد:
ددول رقم ()1
البند
صىىىىيانة وتمعيىىىىعام صىىىىحية
وكهرتائية

المساحة /متر مربع
-

تكلرة المتر المربع/دينار
-

المدمو

إدمالي التكلرة/دينار
211
500

( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةىية مىع التركيىى والتشىريل تحىوالم  0551عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعول أعناد-:
ددول رقم ()6
األدهزة
كاونتر

تكلرة الوحدة/دينار
011

العدد
5

التكلرة /دينار
511

مرةلة

511

0

511

تاألطفال

211

5

0111

معقو

52

5

01

ةشوار

21

5

011

ععة صالون منوعة

521

-

521

لوحام إعالنية

511

مجموعة

511

تجهيزام الةالمة العامة (طفاية
وصيعلية)

011

-

011

ألعاى أطفال

211

مجموعة

211

تاى ةيكوريم

011

0

011

عيكورام ومرايا و ( متفرقام)

0111

-

0111

كرةم حالقة خا

4660

المدمو
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  0111عينار يمثل مكتى لإلعارة وكراةم انتتار ومكيف
وتلفزيزن ورةيفر.
( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  2051عينار توزعم كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
أعمال تناء
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
المدمو

التكلرة/دينار
211
0551
0111
5760

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )7العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتم عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
العدد
0
0
6

الوظيرة
مال المشروع
حالق
المدمو

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة للمشروع تتمثل تالكريمام الخاصة تالشعر والشامتوهام وجميعها متوفرة تالةوق
المحلم.

( )9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتل التشريل من رةوو التةجيل والترخي
والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  211عينار.
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ألول مرة تاإلمافة إل المراةالم

( )10رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتل المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض أن رأس
المال التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %01من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة أي ما يعاعل  0151عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع خعمم وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعول يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية ورأس المال العامل-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
211
0551
0111
5760
211
0151
7650

البند
أعمال تناء
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويل المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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