فكرة مشروع مقـترحة

مركز لتنمية وتثقيف المراهقين

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 وأهداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1المساحة والموقع
 .2البناء وتعديالت البناء
 .3اآلالت والمعدات
 .4األثاث والتدهيزات
 .5وسائ النقل
 .6التكاليف 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
مركز لتنمية وتثقيف المراهقين

فكرة الم رو المقترحة

التدري والتأهيل للرئات المستهدفة من ايناث

منتدات الم رو

خدمات

تةنيف الم رو

5

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

60922

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

0222

رأس المال العامل

2665
56065

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتتر مرحلة المراهقة مرحلة بةاةية من مراحا عمر اإلنةان تلم مرحلة الطفولة ونترا ألنها مرحلة
حرجة تتن فيها شخصية الفرع إل جانى ةلوكياته وتليها مرحلة النم واالةتقرار لألفراع فإنها تحتاج
من االهتماو ما يوازي حرجها تهعف المواءمة تين الةلوكيام والتريرام النفةىية والجةىعية والمشىكالم
المصاحتة لها والتم تختلف من مراهق ألخر مما يةتوجى تعريى وتثقيف المراهقين من الجنةين للتعلو
الكثير عىن التريىرام الجةى عية وعالقتهىا تىالتريرام الةىلوكية والنفةىية لىعى هىلد الفئىام واسثىار الةىلتية
والكارثية بحيانا فم حاا إهماا هلد الفترة الحرجة.
المشروع عتارة عن مركز تعريتم وتأهيلم شاما يةتهعف فئة اإلنا من عمر  05ةنة لراية عمر 01
ةنة (مرحلة المراهقة) حي ةيقوو المشروع تتأهيا وتوعية هلد الفئىة وصىقا بفكارهىا ومواهتهىا حيى
تما يتالءو مع خصائ

المرحلة ومعطياتها والتم تعتتر اخطر منعطف تمر ته هلد الفئىة واكتىر منزلىق

يمكن بن تزا فيه مما يةتععم وجوع توجيه صحيح وعناية فائقة تهلد الفئة والتم يعتمىع عليهىا مةىتقتا
األجياا وصالحهو خصوصا وان هلد الفئة المراهقة يتهععها فقعان الهوية واالنتماء وافتقاع الهعف اللي
تةع إليه وتناقض القيو التىم تعيشىها فمىال عىن مشىكلة الفىرا تةىتى إهمىاا هىلد المرحلىة الحةاةىة
ويهعف المشروع من خالا خعماته المتمثلة تترامجه المتعععة والهاعفىة إلى الحىع مىن مشىكالم المرحلىة
واألخل تيع هلد الفئة تالتركيز عل التعريى والتأهيا تالوةائا واألعوام المناةتة.

ثانيا  :مبررات وأهداف فكرة الم رو
 تحقق فر

عما ألتناء المناطق المةتهعفة.

 تحةين مةتوى عخا األفراع.
 تنمية المجتمع المحلم من خالا بععاع بفراع رياعية وإتعاعية تةلوكياتها وبفكارها.
 ععو وجوع مشاريع مشاتهة تقعو خعمام المشروع

ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع تتقعيو خعمام التعريى والتأهيا للفئام المةتهعفة من اإلنا
العمرية تمجموعام تمعن

عن طريق مقارتة الفئام

الفئام العمرية األصرر ةنا والمتقارتة تالعمر تكون تنفس المجموعة

واألكتر ةنا تمجموعة بخرى وعليه ةيقعو المشروع عورتين يوميا تمععا  4ةاعام للعورة الواحعة
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ولمعة  3شهور للعورة الواحعة كما ةيقعو المشروع خعمة التوصيا من وال

المركز للرااتين تهلد

الخعمة.
الصالة الرئيةية للتعريى تتةع تحع بقص

لـ  01شخ

وعليه ةتتلغ الطاقة االةتيعاتية القصوى

للمشروع عل بةاس عورتين يوميا و  4عورام تالةنة تـ  481مشارل ةنويا.

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

تعع الحصوا عل الموافقام اللزمة من الجهام المختصة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
الموقىىع المقتىىر للمش ىروع يفمىىا ان يكىىون فىىم موقىىع متوةىىط لمنطقىىة المشىىروع المةىىتهعفة تحي ى يكىىون
الوصوا إلية ةها من كافة المناطق المحيطة ويجى ان تتوفر كافة الخعمام فم موقىع المشىروع  .ولرايىام
انشطة وخعمام المشروع يفما لةتئجار متن منفصا تمةاحام واةعه وتقةيو مناةى مىن حيى صىاالم
التعريى وارف المطالعة والررف االعارية وصاالم االةتراحة تاالمافة للمرافق الصحية.

( )2البناء وتعديالت البناء:
يعتمع المشروع عل طتيعة المتن تشكا اةاةم حي
اختار المتن تعناية تحي

ان الخعمام واالنشىطة ةىتقعو عاخلىة وتالتىالم يفمىا

يكون مةتوفم لمتطلتام المشروع وةيحتاج المشروع ال التعىعيالم المىرورية

مثا اعماا العهان والتمعيعام الكهرتائية والصحية :
البند
اعماا العهان
تمعيعام صحية وكهرتائية

ددول رقم ()0
تكلرة المتر المربع/دينار
المساحة /متر مربع
01
511
المدمو

إدمالي التكلرة/دينار
5111
211
6522

( )3اآلالت والمعدات:
قىىعرم تكلفىىة التجهيىىزام والمعىىعام األةاةىىية مىىع التركيىىى تحىىوالم  00011عينىىار توزعىىم كمىىا هىىو متىىين
تالجعوا بعناد-:
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األدهزة
جهاز عرض(عاتا شو)
جهاز الى توى
شاشىىىىىىىة عىىىىىىىىرض معلقىىىىىىىىة
تالريموم
نطاو صوم مع تجهيزاتة

ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
211
411
311

العدد
0
0
0

التكلرة /دينار
211
411
311

0

411
0222

411
المدمو

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  010811عينار توزعم كما هو متين تالجعوا بعناد-:
إدمالي التكلرة/دينار

البند

5111
0211
0111
0211
0811
0111
5111
01811

اثا وتجهيزام مكتى االعارة واالةتقتاا
اثا وتجهيزام ارفة المطالعة
اثا وتجهيزام مكتى المرشعة النفةية
اثا وتجهيزام الصالة التعريتية
مكيفام ععع 0
اثا وتجهيزام المطتخ
اعماا عيكورام وتشطيتام عاخلية
المجموع

( )5وسائل النقل:
فان ةعة  8بشخا

ةيحتاج المشروع إل وةيلة نقا ممثلة تـ تا

خصوصا من لوي األعمار الصريرة من وال المركز وتقعر تكلفة التا

لرايام توصيا تعض المشاركين
تحوالم  01111عينار.

( )6التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  540111عينار توزعم

كمايلم-:
البند
تععيالم التناء
اسالم ومععام
بثا وتجهيزام

ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
5211
0011
01811
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02

وةائط نقا

01111
60922

المدمو

%02

( )7العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 2فر

عما عائمة موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()0
العدد
0
5
0
0
5

الوظيرة
معيرة المشروع
معرتة
ةائق
مرشعة
المدمو

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
وتتمثا مةتلزمام الخعمة تاألحتار واألقالو واألوراق المةتخعمة تالتعريى تاإلمافة إل

المشروتام

الةاخنة والتارعة التم تقعو كميافة خالا التعريى.

( )9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  0111عينار.

( )10رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  00552عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة حي يقوو تتعوير المخلفام التالةتيكية عن طريق تحتيتها وإعاعة تيعها لمصانع
التالةتيل وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
5211
0011
01811
01111
60922
0111
0552
56065

البند
بعماا تناء
اسالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
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 تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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