فكرة مشروع مقـترحة

مـــركز لتعليم فنون االتيكــيت

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

المحتويات
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :مخردات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1نبشه عن السوق
 .6اييرادات المتوقعه
 .3المساحة والموقع
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس 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
مركز لتعليم فنون االتيكيت

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

تعليم فنون ايتيكيت

تةنيف الم رو

خدمي /تدري و تعليم
4

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

8711

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

3611

رأس المال العامل

6175
14175

المدمو الكلي لحدم االستثمار

Page 4 of 11

أوالً  :مقدمة
إن الجمال الرائع ال يقف عند الوجه والهيئة العامة بل يتعداه إلى السلوك والطباا والترارتاف تيماا لقاول تا
موقف معين وكياف لراات أ نيان لجلاتأ متاى لات ل أ ماااا لقاول تا موقاف معايغنأ و ير اا مان الترارتاف
والساالوكياف التا لع اات ااترامنااا لرساارين ولر اام اال طبااا المميا عنااا لاادي ا ساارين ممااا ي اار

علاايه

ااترامنا.
يعتبر اإللي يت تن كبقية ال نون ،وم هوم اإللي يت و ااترام الذاف ،وااترام ا سرين ،واسن التعامال معها
يت من سالله ع ت رقينا واضارلنا اإل سا ية ،تالحضارة ليست قرراً جميالً ،وال ايارةً تار اةً ،وال ال يناة
ت الوجه واللباس ،ول نها ـ بالدرجة األولى ـ التعامل اإل سا

الراق والذي يعرف بـ (آداب اللياقة).

كما ن ل نا آداب اللياقاة وااللي يات ماا تان وال ناون عموماا يم ان لعلمهاا والتادرب عليهاا الكتسااب المهااراف
الالزمة إللقا ها ،وايث نن لطور الحياة والسلوكياف البشرية لستوجب من الجميع كسب ااترام ا سارين مان
سالل ااترامه بالسلوكياف والتعامالف لبرز الحاجة للغالبية على ضرورة لم ين الذاف تا ملال اذه ال ناون
والت

تساعد الجميع ممن يتقنها بالدسول إلى ن واق العمل بسال ة كو ها من المتطلباف األ ا ية ألي مهناة

ووظي ة ا يك عن نن إلقا ها يقود إلى مجتمع إ سا

اضاري يقوم على االاترام المتبادل بين نتراد المجتمع

عموما.
المشرو المقترح عبارة عن مرك لدريب متخرص لتعلي «تنون اإللي يات» يتضامن العدياد مان البارام
التدريبية ااف العالقة بآداب اللياقة وممار الها و يرك بش ل رئيت على البرام التدريبية التالية-:
 مهاراف السلوك العام
 إلي يت استيار ولقدي الهدايا
 التواصل وطرق التعبير
 إلي يت استيار المالبت
 تن لحضير الموائد
قواعع االتيكيت المتعلقة تأةاليى الجلوس والحعي وايرها .
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ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فر

عما ألتناء المناطق المةتهعفة.

 تحةين مةتوى عخا األفراع.
 تنميىىة المجتمىىع المحلىىم مىىن خىىالا بعىىعاع بفىىراع إنةىىانية حضىىارية تتنىىم عالقاتهىىا تنىىاء عل ى االحتىىرام
المتتاعا.
 ععم وجوع مشاريع مشاتهة تقعم خعمات المشروع

ثالثا :مخردات الم رو
 ةيقوم المشروع تتقعيم خعمات التعريى والتأهيا للفئات المةتهعفة مىن الجنةىين عىن طريىق عوراتمتخصصة من خالا ختراء ومعرتين مختصين نتريا وتطتيقيا وةيعما المركز  01ةاعات يوميا
وعليىىه ةىىيقعم المشىىروع عورتىىين يوميىىا تمعىىعا  4ةىىاعات للىىعورة الواحىىعة ولمىىعة  3شىىهور للىىعورة
الواحعة بي ما يعاعا  4عورات ةنويا.
 يتوفر تالمركز اىرفتين للتىعريى وصىالة تعريتيىة للتطتيقىات العمليىة وتتةىع كىا ارفىة تعريتيىة تحىعبقص لـ  52شخ

بي  21شخ

للررفتين وعليىه ةىتتلا الطاقىة االةىتيعاتية القصىوى للمشىروع

عل بةاس عورتين يوميا و  4عورات تالةنة تـ  411مشارل ةنويا.

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

هكلا مشاريع .

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
 .1نبشة عن السوق:
 تةتهعف خعمات المشىروع األفىراع مىن الجنةىين الىلكور واإلنىا

الىلين تكىون لىعيهم القاتليىة واالهتمىام

تهكلا فنون والتم عاعة ما تكون بفضا تعع ةن المراهقة وقتا ةن األرتعىين بي مىن لوي الفئىة العمريىة
 51ةىىنة –  33ةىىنة ومىىن كافىىة شىىرائع المجتمىىع عمومىىا والطتقىىات مىىن لوي الىىعخا المتوةىىط والمرتفىىع
خصوصا .
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 تعتتر خعمات المشروع من الخعمات الهامة والتم ةتالقم رواجا جيع إلا ما تم التةويق لهىا تشىكا فاعىا
خصوصا وبن نةتة األفراع المةىتهعفين ( 51ةىنة –  33ةىنة) تشىكا مىا نةىتته  %33.30مىن إجمىالم
ععع الةكان فم المملكة.
 يمكن تةويق المشروع من خالا اإلعالن تواةطة االنترنت واإللاعة المرئية والمةموعة والمجالت
والتروشورات تاإلضافة إل اةتثمار العالقات االجتماعية ألصحاى المشروع.

 .6اييرادات المتوقعة :
 تتلا الطاقة االةتيعاتية القصوى للمشروع  411مشارل ةنويا وللل عل بةاس بن المشروع ةيعما
عورتين يوميا تمععا  4ةاعات للعورة و 4عورات ةنويا عل بةاس  3شهور معة العورة الواحعة
وتافتراض بن المشروع ةيعما تنةتة  %42من طاقته االةتيعاتية القصوى فان ععع المشاركين
المةتهعفين للةنة التشريلية األول يقعر تحوالم  081مشارل تةعر العورة  062عينار اي ما يعاعا
 22عينار شهريا.
 لتحقيق عوائىع جيىعد على االةىتثمار يحتىاش المشىروع إلى تحقيىق إيىراعات تمتلىا  53311عينىار للةىنة
التشريلية األول تم احتةاتها طتقا لتكاليف العورة المتينة بعناد-:
جعوا رقم ()0
التيان
إيراعات تعريى
المجموع

ععع المشاركين

ةعر العورة للمشارل/عينار إجمالم اإليراعات/عينار

081

165

180

29700
29700

 .3المساحة والموقع:
الموقع المقتر للمشروع مناطق محافتة العاصمة الررتية تاإلضافة إلى تىاقم محافتىات العاصىمة الكتىرى
لات الكثافة الةكانية المرتفعة مثا ارتع والزرقاء والعقتة وايرها.
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يحتاش المشروع إل مةاحة ال تقا عن  021متر مرتع موزعة كما فم الجعوا بعناد-:
جعوا رقم ()5
العدد

المساحة /متر مربع

البند
صالة تطتيقات تعريتية
عملية وإعارة

0

21

ارف تعريتيه
ارف لإلعارد
مطتخ
حمام
المجموع

5
0
0
5

21
51
02
02
151

 نترا ألن موقع المشروع اير محعع تمحافتة معينة ولتفاوت األةعار تين المحافتات ولرايات العراةة
ةىىيتم افتىىراض بجىىرة شىىهرية تمعىىعا  411عينىىار لموقىىع المشىىروع بي مىىا يعىىاعا  4811عينىىار ةىىنويا
كمععا عاعا لكافة المناطق المقترحة تةعع تواقع  4عفعات ةنويا.

 .4اآلالت والمعدات:
تتمثا بجهزة ومععات المشروع تجهازي عرض (عاتا شو) وجهاز حاةوى عىعع  5وشاشىة عىرض عىعع
 5وتقعر تكلفتها طتقا لألةعار الةائعة فىم الةىوق المحلىم ولنوعيىة جيىعة تحىوالم  5211عينىار علمىا بن
األةعار تتفاوت طتقا لنوعية المععات المطلوتة.
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 .5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر التكلفة اإلجمالية لألثا والعيكورات والتجهيزات المكتتية تحوالم  6511عينار موزعة كما فم
الجعوا بعناد-:
جعوا رقم ()3
األدهزة

تكلرة الوحدة/دينار

العدد

التكلرة /دينار

بثىىىىا و تجهيىىىىزات مكتىىىىى
اإلعارد
تجهيزات صالة تعريتية
للتطتيق العملم( موكيت
وةتائر)

611

0

611

0111

0

0111

31

21

0211

بعماا عيكورات وتشطيتات
عاخلية

0111

0

0111

مكيفات

411

4

0611

بثا وتجهيزات مكتتيه

211

0

211

طاوالت وكراةم ارف
تعريتية ةعة  21شخ

2611

المدمو

 .2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعم تقعر تكاليف الموجوعات الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  8311عينار توزعت كما يلم-:
البند
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
المدمو

جعوا رقم ()4
التكلرة/دينار
5211
6511
8711
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نسبة االستهالك
%01
%02

 .7العمالة:
ةيوفر المشروع  4فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جعوا رقم ()2
العدد
0
0
0
0
4

الوظيرة
معير مركز
معرى
ةكزتير
عاما مطتخ
المدمو

 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة :
تشكا تكلفة مةتلزمات الخعمة لهلا المشروع ما نةتته  %01من قيمة إيراعاتىه وتتمثىا مةىتلزمات الخعمىة
تالمةىىتلزمات المةىىتخعمة للتىىعريى العملىىم تاإلضىىافة إل ى المشىىروتات الةىىاخنة والتىىارعة وايرهىىا التىىم تقىىعم
كضيافة خالا التعريى وتما بن إيراعات المشروع الةنوية قعرت تحوالم  53311عينار فإن تكلفة المىواع
األولية المطلوتة للمشروع تتلا  2970عينار للةنة التشريلية األول .

 .9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل :
يترتى عل المشروع عفع تكاليف تةجيا المشروع والترخي

ألوا مرة والتم تقعر تحوالم  511عينار

وتحتاش مثا هلد المشاريع إل تعا مواقف وطتقا للمةاحة المفترضة يحتاش المشروع لتةعيع تعا  4مواقف
وتافتراض انه ةيتم تخفيضها لموقفين وموقفين مرخصين بصال من قتا المالل ةيحتاش المشروع لتةعيع
متلا  3111عينار تعا موقفين وعليه تقعر القيمة اإلجمالية لمصاريف التأةيس المتوقعة للمشروع تمتلا
 3511عينار.

 .11رأس المال العامل :
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوم مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتم افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  2175عينار .

Page 10 of 11

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية آثار تيئية ةلتية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثاتتة مضافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
جعوا رقم ()6
التكلرة/دينار
5211
6511
8711
3511
5032
14175

البند
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
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 تتضمن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتم تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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