فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مركز تعليم فنون وحرف يدوية

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  :الم دمة
ثانيا  :مبررا وأاداف الم رو
ثالثا :خدما الم رو
رابعا :النواحي ال انونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1المساحة والموقع
 .6اآلال والمعدا
 .3األثاث والتدهيزا

والديكورا

 .4التكاليف ايدمالية للمودودا الثابتة
 .5ايدارة والعمال
 .2المواد األولية ومستلزما الخدمة
 .7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .8رأس 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 تعليم فنون وحرف

فكرة الم رو الم ترحة
خدما الم رو

دورا تدريبية في مدال الحرف اليدوية والرنون

تةنيف الم رو

خدمي
4

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودا الثابتة

2866

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

366

رأس المال العامل

1766
8866

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :م دمة
يعترر هلا المشروع من المشاريع الحرفية الصناعية اليدوية والتي يقرل العديد من الناس عل اإللتحاق رها
رغية تعلم رعض أنواع الفنون والحرف اليدوية وتقوم فكرة المشرع عل توفير مركز لعقد دورام شاملة
عل

ثال

فترام رحي

تتممن كل دورة تعلم أررع حرف يدوية وترلغ مدة كل دورة شهران وتشمل

القائمة األولية للحرف والمهارام الحرفية للمشروع المواميع التالية:
 سكب الشموع.
 التطريز.
 الحفر عل الخشب.
 الرسم عل الزجاج.
 تشكيل قطع الفسيفساء.
 تشكيل اإلكسسوارام.
 تنسيق الزهور.
 الطرق عل النحاس.
 استخدام اوراق الموز واستعمال القش.
ً
تلرية لطلب وحاجة المجتمعام المحلية التي سيتواجد المشروع
وايرها من الدورام الحرفية والتي تعقد
رالقرب منها.
وتعرف الحرف اليدوية رأنها تلل الصناعام التي يقوم رمزاولتها الحرفي معتمداً في عمله عل مهاراته
الفردية اللهنية واليدوية والتي إكتسرها من تطور ممارسته للعمل الحرفي وللل راستخدام الخامام األولية
المناسرة والمتوفرة في الريئة الطريعية المحلية أو راستخدام الخامام األولية المستوردة رحي يتم التعامل معها
في اإلنتاج رصورة يدوية أو راستخدام رعض العدد واألدوام الرسيطة.
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ثانيا  :مبررا وأاداف فكرة الم رو
تعترر مراكز تعليم الفنون والتدريب عل الحرف من المراكز المطلورة لدى العديد مىن األفىراد والمجتمعىام
الراارين رتعلم تلل الحرف التىي يمكىن مىن خاللهىا الحفىات على تىاريخهم ومىوروثهم وتىراثهم الحرفىي عرىر
األجيال المتعاقرة وتنعكس أهمية الحرف والصناعام اليدوية في النواحي التالية:
 الحفات عل الهوية الوطنية للرلد اللي ينت تلل المنتجام الحرفية كونها تعكىس تراثىه وعراقتىه المتأصىلة
عرر األجيال.
 أنهىىا كانىىم تفىىي وحتىى وقىىم قريىىب مىىن المامىىي رإحتياجىىام المجتمعىىام المحليىىة مىىن متطلرىىاتهم مىىن
المستلزمام والمستهلكام الالزمة لحياة اإلنسان اليومية.
 تعترىىر الصىىناعام اليدويىىة إحىىدى المجىىاالم التىىي تسىىاهم فىىي التخفيىىف مىىن الرطالىىة والفقىىر فىىي المجتمعىىام
المحلية وتحسين مدى المشاركة في النشاط االقتصادي وللل من أجل دفع عجلة االقتصاد وتحقيىق التنميىة
اإلقتصىىادية واإلجتماعيىىة عل ى حىىد سىىواء وتعترىىر ممارسىىة الحىىرف اليدويىىة عرىىارة عىىن إتاحىىة فرصىىة
إلستيعاب النساء وررىام الريىوم فىي القىوى العاملىة للمجتمعىام المحليىة وكىللل فرصىة لتمكيىنهن وتعزيىز
مشاركتهن في الحياة اإلقتصادية.
 المسىىاهمة فىىي تعزيىىز اإلقرىىال السىىياحي عل ى الرلىىد ويعىىزى للىىل إل ى تشىىجيع الىىزوار والسىىيا عل ى شىىراء
المنتجام التقليدية واالحتفات رها كتلكار أو توزيعها كهدايا عل األهل واألصدقاء عند العودة من الرحالم
السياحية.

ثالثا :خدما الم رو
يقدم المشروع خدمام تدريب وتأهيل وتحسين مهارام أفراد المحلي في مجال الحرف والفنىون اليدويىة مىن
خالل توفير أماكن للتدرب عل كيفية اسىتخدام األدوام والمىواد والخامىام المناسىرة إلنتىاج القطىع المطلورىة
من خالل اإللتحاق ردورة أو رسلسلة دورام متتالية وررسوم مناسرة للمجتمع المحلي ويمكن كللل اإلستفادة
من المنتجام الجاهزة التي ينتجهىا هىؤالء المشىاركون رتسىويقها مىن خىالل المعىارض المتخصصىة رىالحرف
والفنون أو تسويقها من خالل اإلعالنام المراشرة في الصحف ومحطام اإللاعة المحلية أو عرىر النشىرام
الترويجية عالوة عل إستخدام العالقام اإلجتماعية للقائمين عل المركز كما يمكن للمركز أن يىؤدي دوراً
تعليميا ً خارج محيطه المحلي من خالل تصوير مجموعة من الحلقام عن التدريب وعرمها عرر قنوام
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شركام التواصل اإلجتمىاعي مثىل Youtube :و  Facebookو  Twitterممىا يسىهم فىي زيىادة اإلقرىال
عل اإللتحاق والتسجيل ردورام المشروع التدريرية.

رابعا :النواحي ال انونية لركرة الم رو الم ترحة
ال يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكلا مشاريع خصوصا وأنها مشاريع تسهم في تحسين وتعزيز
مشاركة أفراد المجتمع المحلي وخصوصا ً النساء في الحياة اإلقتصادية.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو الم ترحة
() 1

المساحة والموقع:

يقتر إقامة المشروع في المدن والرلدام الرئيسية في المملكىة لام الكثافىة السىكانية ومىمن موقىع ال تقىل
مساحته عن  511متر مررع وأن تتوفر رالموقع الخدمام المرورية للمشروع وخصوصا ً سهولة الوصول
راستخدام المواصالم العامة.

() 6

اآلال والمعدا :

قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األساسية مع التوريد والتشىغيل رحىوالي  30211دينىار وتوزعىم كمىا هىو
مرين رالجدول أدناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
أدوام انتاج القطع راستخدام الشمع
أدوام انتاج القطع راستخدام حفر الخشب
أدوام انتاج القطع راستخدام الطرق عل النحاس
أدوام إنتاج قطع التطريز والشرر واإلكسسوارام
أدوام إنتاج قطع الفسيفساء المختلفة
المدمو
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تكلرة
الوحدة/دينار
311
5111
211
311
011

العدد

التكلرة /دينار

مجموعة
مجموعة
مجموعة
مجموعة
مجموعة

311
5111
211
311
011
3566

() 3

األثاث والتدهيزا والديكورا :

تقدر احتياجام المشروع من األثا

رمرلغ  30311دينار وتتمثل في مكتب لإلدارة وكللل تأثي

الروفيه

(مطرخ) وشراء جهازي حاسوب وجهازي تكييف للهواء رسعة  5طن لكل جهاز وشراء شاشة العرض
وجهاز  Data showوطفاية الحريق وصيدلية اإلسعافام األولية وأخيراً تأثي

قاعة التدريب رالكراسي

والطاوالم المناسرة.

() 4

التكاليف ايدمالية للمودودا الثابتة

رناء عل ما تقدم تقدر تكاليف الموجودام الثارتة للمشروع المقتر رحوالي  60811دينار توزعم كمايلي-:
البيان
اآلالم والمعدام
أثا وتجهيزام مكترية
المدمو

ددول رقم ()6
التكلرة/دينار
3211
3311
2866

نسبة االستهالك
%01
%02

( )5ايدارة والعمالة:
سيوفر المشروع  0فرص عمل مراشرة وتتوزع من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالي -:
ددول رقم ()3
العدد
0
5
0
4

الوظيرة
مالل المشروع
مدرب /مدررة متفرغ
عامل نتافة وخدمام للمركز
المدمو

( )2المواد األولية ومستلزما الخدمة:
المواد األولية الالزمة المطلورة لإلنتاج هي المواد الخام المناسرة والمتوفرة في السوق المحلي وتشمل الجلود
واألقمشة وروالم النحاس والخشب والخرز والصوف والشمع واألحجار والسيراميل وايرها من المواد الخام
األخرى.
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( )7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قرل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص ألول مرة راإلمافة إل المراسالم
والمواصالم الستقطاب العروض والتي تقدر رحوالي  311دينار.

( )8رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة ورعد اعتمادها من قرل المستفيدين ستقوم مراكز إرادة رإعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولغايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس
المال التشغيلي وفقا لطريعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي  %52من إجمالي تكاليف الموجودام الثارتة
حسب خررة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشارهة أي ما يعادل  0011دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو الم ترحة
المشروع صديق للريئة ورالتالي ال يوجد آثار ريئية سلرية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو الم ترحة
يرين الجدول التالي إجمالي التكاليف الالزمة لتنفيل فكرة المشروع المقترحة:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
3211
3311
2866
311
0011
8866

البند
اآلالم ومعدام
أثا وتجهيزام
إدمالي المودودا الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد الرح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراسة مالية للمشروع ترين مصاريفه

وإيراداته لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال رعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية
النهائية.
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