فكرة مشروع مقـترحة

مركز تــعليم موسيـــقى

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 :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التعليم
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .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 تعليم موسيقى

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

اع اء دروس لتعليم الموسيقى والعزف

تةنيف الم رو

خدمي  /تدري وتعليم

عدد األيدي العاملة

11

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

21111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1000

رأس المال العامل

15675
77375

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تحتا الموسيقى مكانة مرموقة تين الفنون اإلنسانية حي

تعتتر الموسيقى الاء للنفس و الرو

و يكاع بن

يقاا تأن تقعم الشعوى والحمارام المختلفة يقاس تمعى تلوق تلل الشعوى للموسيقى تأنواعها المختلقة و
تحتا العوا المتقعمة صناعيا المكانة األولى فم ما قعمته للتشرية من إنجازام موسيقية لام مستوى رفيع و
يأتم هلا تستى ما توليه تلل العوا من اهتمام كتير لتعليم الموسيقى لألجياا الناشئة فم مختلف المراحا
العراسية ومع التطور الكتير اللي تحقق فم المملكة فقع زاع اهتمام المواطنين تالموسيقى كأحع وسائا
الترفيه وكرلاء نفسم و روحم حي

زاع االهتمام تالتح

عن مراكز بو معارس لتعلم الموسيقى و من هنا

جاءم فكرة هلا المشروع.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
مع ازعياع اهتمام الناس تالموسيقى فقع ترزة فكرة هلا المشروع و لالل لتحقيق ما يلم:
• سع النق

الحاصا فم مراكز تعلم الموسيقى فم موء تزايع اهتمام الناس فم هلا المجاا.

• نشر وتشجيع المواهى الصاععة من خالا توفير التعليم الصحيح.
• خلق فر

استثماريه جعيعة.

• خلق فر

عما جعيعة .

ثالثا :منتدات الم رو
تعليم الموسيقى نتريا و عمليا لسن  2إلى  01عاما حي سيتم إعطاء عروسا فم تعليم العزف على اآلالم
التالية:
 .5الريتار الكهرتائم و العاعي
 .0التيانو
 .2العرامز و اإليقاع
 .4الكمان
 .3األورغ

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

هكلا مشاريع .
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
.1مراحل التعليم
تتلخ

عملية التعليم تالخطوام التالية:

 -0إعطاء عروس نتريه تمهيعيه فم الموسيقى
 -5تعليم متاعئ العزف على اآلالم المراوتة
 -3إعطاء عروس متقعمه فم العزف

.6المساحة والموقع:
يقتر إقامة هلا المشروع فم منطقة الشميسانم او خلعا لتوفر التنية التحتية والخعمام األساسية وللل
لألستاى التاليه :
-

توفر الععيع من المعارس الخاصة والتم توفر الععع األكتر من المهتمين تالتعلم .

-

توفر األيعي العاملة الفنية.

-

قرى المنطقة من السوق المحتما لتسويق هلد الخعمة.

.3البناء وتعديالت البناء:
 تقعر احتياجام المشروع من األتنية ى  521م 5ويمكن تنفيل المشروع ممن تناء إسمنتم مسىتأجر تتىعاإيجار سنوي  54111عينار .و افترض احتياج التناء لتعض التععيالم تمىا يتناسىى واالسىتخعام وقىع قىعرم
تمتلغ  01111عينار .يتين الجعوا التالم توزيع مساحام التناء واستخعاماتها:
البند
قاعة محامرام
قاعام عزف و تعريى
مكاتى و خعمام مكتتيه

ددول رقم ()1
تكلرة المتر المربع/دينار
المساحة /متر مربع
25
21
25
021
25
21
المدمو
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إدمالي التكلرة/دينار
3011
01111
3011
18111

.4اآلالت والمعدات:
يومح الجعوا التىالم اآلالم واألجهىزة الالزمىة للمشىروع والتكلفىة التقعيريىة لهىا علمىا تىان معتىم المعىعام
واألجهزة الالزمة متوفرة فم السوق المحلم.
األجهزة

ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
2211

العدد
0

التكلرة /دينار
2211

تيانو ستانع حعي
جيتار عاعي
جيتار كهرتائم
جهاز اورج عاعي

5111
511
311
111

5
3
5
0

4111
011
011
111

جهاز اورج كهرتائم

5211

0

5211

كمان

511

3

011

عرامز وطتالم إيقاع

0111

5

5111

تجهيزام صوم وموسيقى

5111

3

0111

بلوا وبجهزة عرض وبخرى

0111

5

5111

تيانو طاوله حعي

62211

المجموع

.5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  00211عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتتية
وكراسم وخزائن وكمتيوترام واجهزة إتصاا وهاتف و فاكس.
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.7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء على ما تقعم تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  00011عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
التكلرة/دينار
01111
50011
00211
21111

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

.8العمالة:
سيوفر المشروع  00فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع على النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
0
5
3
5
11

الوظيرة
مالل المشروع
مالم إعاري
سكرتير
مشرف المركز
معرس موسيقى متفرغ
معرس موسيقى اير متفرغ
مراسا و عاما تنتيفام
المدمو

.9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
ال يلزم هلا المشروع بية مواع بوليه تاستثناء القرطاسية المختلفة والتم تقعر قيمتها االجمالية حوالم 0111
عينار .

.11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قتا التشريا من رسوم التسجيا والترخي
والمواصالم الستقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  0111عينار.
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ألوا مرة تاإلمافة إلى المراسالم

 .11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المستفيعين ستقوم مراكز إراعة تإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتم افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حسى خترة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  02522عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بي آثار تيئية سلتية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
01111
50011
00211
21111
0111
02522
77375

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
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 عراسة مالية للمشروع تتين مصاريفه

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