فكرة مشروع مقـترحة

مركز استشارات تعديل سلوك االطفال

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 ً :النواحي القانونية لركرة الم رو
رابعا ً :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1نبشه عن السوق
 .6اييرادات المتوقعه
 .3المساحة والموقع
 .4تعديالت البناء
 .5اآلالت والمعدات
 .2األثاث والتدهيزات
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
خامسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو
سادسا :التكاليف ايدمالية للم رو
سابعا ً :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
مركز است ارات تعديل سلوك اال رال

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

خدمات است ارية

تةنيف الم رو

خدمي
6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

2551

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

111

رأس المال العامل

1238
8688

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يعتتر هلا المشروع من المشاريع الخعمية والتم يمكن الي شخ

يمتلل المهارام الالزمة بن يقوو تتأةيةه

شريطة تخصصه تعلو ةلول االطفاا وامتالكه الخترة فم هىلا المجىاا او االةىتعانة تمتخصصىين بو ختىراء
للعما فم المشروع عل ان يتول هو اعارة هلا المشروع.
تقوو فكرد المشىروع على تقىعيو الخىعمام االةتشىارية والمتاتعىة الالزمىة لتعىعيا ةىلول االطفىاا وللىل مىن
خالا مراجعة لويهو للمركز المعنم وهو المشروع المقتر لتلقم هلد الخعمة .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 توفير فر

عما جعيعة.

 تحةين مةتوى عخا صاحى المشروع والعاملين فيه.
 توفير خعمة متميزة لالطفاا.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة

رابعا ً :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
.1نبذة عن السوق:
 تعتبر الخدمات االستشارية في تعددي سدك ا االالدا مدخ الخددمات الماك بدة السديما

دد األهدالي الدييخ

يالحظ خ سك كيات معي ة لدى أالالهم يرغب خ بتغييرها ا اخرى يرغب خ في ت ميتها.
 يمكخ تس يق المشر ع مخ خال الم ش رات اال ال ية كرتات العم
الت اص االجتما ي كى شبكة اال تر ت.
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اال الخ كيلا مخ خال م اقع

 .2اييرادات المتوقعة:
لتحقيق

ائد جيده كى االستثمار يحتاج المشر ع إلى تحقيق ايرادات بمبكغ  05111دي ار س يا:

البياخ
االيرادات

جد رقم ()0
اإليراد الي مي /دي ار
دد ايام العم /ي م
01

011
المجم ع

اإليراد الس ي /دي ار
05111
05111

 .3المساحة والموقع:
 المدخ الرئيسة في الممككة كافة التجمعات السك ية.
 يحتاج المشر ع إلى مكتب بمساحة  01متر مربدع مكد خ مدخ غرفدة احددا ا اث تديخ لالستشدارييخ
مكتب سكرتيرا قا ة ا تظار د رات مياه ،كما يحتاج ايضا الى خا ا تر ت خدا هداتو تقددر
االجرا الشهرية لم قع المشر ع بــ  021دي ار.

 .4تعديالت البناء:
قع يحتاج التناء ال تععيالم فم العيكورام والتناء قعرم قيمتها تحوالم  0511عينار.

 .5اآلالت والمعدات:
تتمثا مععام المشروع تىاجهزة كمتيىوتر تاالمىافة إلى نتىاو تكييىف وتعىض التجهيىزام االخىرى ويعتمىع
العما فم المشروع عل مهارة العىاملين عليهىا وطتيعىة الخعمىة المقعمىة وتقىعر التكلفىة االجماليىة للمعىعام
واالعوام تمتلغ  5011عينار طتقا ً لألةعار الةائعة فم الةوق المحلم كما هم موزعة فم الجعوا اعناد:
األدهزة
كمتيوتر
نتاو تكييف
تجهيزام بخرى

جعوا رقو ()5
تكلرة الوحدة/دينار
011
0111
211
المدمو
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العدد
5
0
0

التكلرة /دينار
011
0111
211
6311

 .2األثاث والتدهيزات والديكورات:
جعوا رقو ()0
تككلة
ال حدا/دي ار

العدد

الككلة التقديرية/دي ار

مكتب

021

5

011

اقم كراسي استقبا

511

5

011

سجاد

--

--

511

باب الم ي م

021

0

021

ارمة

511

0

511

تكلزي خ رسيلر

011

0

011

تجهيزات مابخ

211

-

211

تجهيزات اخرى

0111

--

0111

البياخ

0121

المجم ع

 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  0221عينار توزعم كمايلم-:
البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

جعوا رقو ()0
التكلرة/دينار
0511
5011
0121
2551
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02

 .8العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتم عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جعوا رقو ()2
العدد
0
0
2

الوظيرة
معير المشروع
ةكرتير
المدمو

 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يق م المشر ع المقترح بتقديم خدمات استشارية ارشادية مخ قب مختصيخ ي ي خبرا في هيا المجا

ال

يت قع اخ يترتب كى يلا اية مستكزمات م ا م اد ا لية ا بضا ة متاجرا.

.11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يحتاج المشر ع لمصاريو تدفع لمرا احدا مث رس م التسجي

التي تقدر بح الي  011دي ار.

 .11رأس 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  0000عينار .

خامسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع
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سادسا ً :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
جعوا رقو ()0
التكلرة/دينار
0511
5011
0121
2551
011
0000
8688

البيان
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

سابعا ً :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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