فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صالون حالقة أطفال

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضممن تحييمل الامواحل الفايمة والتمويييمة

لفكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعال إن هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى الاواحل الفايمـة وحممم اتسمترمار المالتم لتافيمذ
فكرة المشروع بهدف إطالع المسترمرين المهتمين عيى التكاليف اتسترمارية الالتمة لتافيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيااات والمعيومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكمن ،وسمعيا ألن تكمون البياامات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكمن ،فقمد تممت تيمارات ميداايمة لمشماريع وماسسمات ومموردين ذات عالقمة

بفكرة 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 يصممعب التابمما باتماهاتهمماد مممما يسممتدعل مممن المسممترمرين المهتمممين بعممد اتقتامماع بفكممرة
المشروع التومه رعداد دراسة المدوى اتقتصادية الكامية ليمشروع المقترح
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

صالون حالقة أطفال

منتجات المشروع

حالقة أطفال

تصنيف المشروع

خدمات

عدد األيدي العاملة

2

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات ال ابتة

8900

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

500

رأس المال العامل

1300
10700

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
تعتبر خدممة قمص الشمعر ل الحالقمة ممن الخمدمات التمل يحتامهما كافمة افمراد الممتممع بمما فميهم اتطفمال ،
والممذين يتقيمموا هممذه الخدمممة غالبمما مممن صممالواات الحالقممة ليرمممال  ،واحياامما مممن صممالواات تمميممل السمميدات
لصغار السن  ،ات أن اهالل اتطفال دائما يسعون لخدمة مميتة تشعر أطفمالهم بارتيماح  ،وبتمالل فمقن إقاممة
مشممروع صممالون حالقممة خاصممة باتطفممال ممهممتة ليممدخل الفممرح والسممرور ليطفممل ارامماء حصمموله عيممى هممذه
الخدمة يحقق رغبات اتهمالل والطفمال عيمى حمد سمواء  ،ويتميمت همذا الاموع ممن الصمالواات بكوامه ممهمتا
بمقاعد خاصة بالطفل عيى شكل بعض اتلعاب وخاصة المقلوفة لدى اتطفال  ،اضافة الى تميت الديكورات
واتلوان بشكل ياسمم مع رغبات اتطفال د

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
• تحقيق فرص عمل تبااء التممعات السكااية المستهدفة د
• تقديم خدمة مديدة لبعض التممعات السكااية فل المميكة د
• الطيب الدائم والمستمر عيى هكذا خدمات

ال ا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد أية عوائق قااواية لترخيص هكذا مشاريع والحصول عيى كافة التراخيص والموافقات القااواية د

رابعا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

وصف الخدمة

صالون حالقة الشعر خاص باتطفال وممهت ليدخل الفرح والسرور ليطفل ارااء حصوله عيى همذه الخدممة
يحقق رغبات اتهالل والطفمال عيمى حمد سمواء  ،ويتميمت همذا الاموع ممن الصمالواات بكوامه ممهمتا بمقاعمد
خاصممة بالطفممل عيممى شممكل بعممض اتلعمماب وخاصممة المقلوفممة لممدى اتطفممال  ،اضممافة الممى تميممت الممديكورات
واتلوان بشكل ياسمم مع رغبات اتطفال.

) (2المساحة والموقم:
يقترح إقامة المشروع فل كافة التممعات السكااية فمل المميكمة ل الممدن الرئيسمية  ،ويحتماش المشمروع المى
مساحة ت تقل عن  30متر مربع د
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( )3البناء وتعديالت البناء:
يحتاش موقع المشروع الى أعمال صيااة وبعض التمديدات الكهربائية والصمحية وبيمان كيفتهما التقديريمة كمما
فل المدول أدااه :
مدول رقم ل1
البند
صيانة تمديدات صحية وكهربائية

المساحة /متر مربم
-

تكلفة المتر المربم/دينار
-

المجموع

إجمالي التكلفة/دينار
1000
1000

( )4االدوات والمعدات:
قدرت تكيفة التمهيتات والمعدات األساسية مع التركيمب والتشمغيل بحموالل  2,550ديامار توتعمت كمما همو
مبين بالمدول أدااه-:
مدول رقم ل2
األجهزة
كاواتر
مغسية
كرسل حالقة خاص باتطفال
معقم ادوات
سشوار
عدة صالون متاوعة
امهتة اي باد

تكلفة الوحدة/دينار
100
200
750
50
50
250
100
المجموع

العدد
2
1
2
2
2
2

التكلفة /دينار
200
200
1500
100
100
250
200
2550

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كيفة األراث و التمهيتات واديكورات الالتمة ليمشروع بحوالل  5,000دياار موتعة كماييل:
مدول رقم ل(3
البند
طقم كاب
شاشة تلفزيون  -ledريسيفرومكيف

تمهيتات السالمة العامة لطفاية وصيدلية
العاب أطفال
باب سيكوريت
ديكورات ومرايا وارمة
المجموع

تكلفة الوحدة/دينار
500
100
650
600
2500
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العدد
1
ممموعة
1
-

إجمالي التكلفة/دينار
500
1000
100
650
600
2500
5350

( )6التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بااء عيى ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  8900دياار توتعت كماييل-:
مدول رقم ل4
التكلفة/دينار
1000
2550
5350
8900

البند
تعديالت بااء
ادوات ومعدات
أراث وتمهيتات
المجموع

نسبة االستهالك
%5
%10
%15

( )7العمالة:
سيوفر المشروع فرصتل عمل موتعة من حيث الوويفة والعدد عيى الاحو التالل -:
مدول رقم ل5
العدد
1
1
2

الوظيفة
مدير مشروع
حالق
المجموع

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواد اتولية الالتمة ليمشروع تتمرل بالكريمات الخاصمة بالشمعر والشمامبوهات ومميعهما متموفرة بالسموق
المحيل د

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتقلف مصاريف التقسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسميل والترخيص ألول مرة بارضافة إلى المراسالت
والمواصالت تستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  500دياارد

( )9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين يمب إعداد دراسة مدوى اقتصادية مفصية لها
ولغايات الوصول إلى تكاليف إممالية ليمشروع اقرب ما يكون ليواقع سيتم افتراض أن رأس المال
التشغييل وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادل حوالل  %15من إممالل تكاليف المومودات الرابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستاادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  1,300دياارد
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خامسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
المشروع خدمل وبالتالل ت يومد آرار بيئية سيبية ليمشروع

سادسا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدول التالل يبين تكاليف المشروع ارممالية التل تتقلف من المومودات الرابتة مضافا لها المصاريف
التقسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()6
التكلفة/دينار
1000
2550
5350
8900
500
1300

البند
تعديالت بااء
ادوات ومعدات
أراث وتمهيتات
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

10700

التكاليف اإلجمالية للمشروع

سابعا :وسائل التمويل:
كون الوريقة قيد البحث هل مقترح لفكرة مشروع وت تتضمن دراسة مالية ليمشروع تبين مصاريفه
وإيراداته لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إت بعد إعداد دراسة المدوى اتقتصادية الاهائية
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