فكرة مشروع مقـترحة

مركز تسلية وتنمية مواهب األطفال

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 التةنيع
 .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 تسلية وتنمية مواا األ رال

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

تنمية مواا األ رال

تةنيف الم رو

خدمي
7

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

48111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

16111
21111

المدمو الكلي لحدم االستثمار

Page 4 of 10

أوالً  :مقدمة
تعانم االتية مجتمعاتنا العرتية محليا وإقليميا من ععو االكترا

تميول بطفالنا من تعاية بعمارهو مما يؤعي

إل إهمال اآلتاء خصوصا والمجتمع عموما من تنمية مواهب األطفال تناءاً عل ميولهو وما هو محتب إليهو
مما يستععم توفير مراكز متخصصة تعال نقاط معف اآلتاء والمجتمع خصوصا فيما يتعلق تتشجيع
وتحفيز األطفال عل إتراز مواهتهو من جهة والعمل عل تنميتها تطرق وبساليب جالتة لهو من جهة
بخرى مما سينعكس إيجاتا عل يهو فم خياراتهو المستقتلية والتم إن تمم تما يتناسب مع مواهتهو وميولهو
ستمكنهو من الرياعة واإلتعاع فم مجاالتهو كون خياراتهو ستكون متوافقة مع مواهتهو التم تمم تنميتها
بصال تأساليب علمية ومهنية.
المشروع عتارة عن مركز متخص

يقوو تتشجيع وإتراز مواهب وراتام األطفال والعمل عل تنميتها

تأساليب ووسائل متعععة عملية وترفيهية من خالل بعوام لام عالقة تمواهب األطفال وراتاتهو حي
سيوفر المركز األلعاب المتخصصة التم تساعع عل تنمية مواهب الطفل وقعراته الكامنة تإعارة وإشراف
موتفين مختصين تتنمية مهارام ومواهب األطفال لتحقيق الهعف المرجو منها وهو خلق بجيال إتعاعية
ورياعية تقوو تاالستثمار األفمل لمواهتها ومهاراتها كما سيعمل المشروع عل تقعيو خعمة االستقتال الحر
لألطفال الرااتين تالترفيه والتسلية عون العخول ممن ترنام تنمية المواهب ليكون تللل مركزاً للتسلية
لألطفال اللين لعيهو الراتة تالتسلية فم مجاالم ممن خعمام المركز بو حمانة لألطفال اللين ال يراب
لووهو فم اصطحاتهو معهو فم مناستام معينة.
نترا لتععع وتنوع المواهب لعى األطفال ولرايام تحعيع خعمام المشروع وتجهيزاته تو انتقاء الخعمام التم
يوجع عليها إقتال شعيع من األطفال خصوصا من حي

ممارستها تالمشاركة مع اآلخرين مثل العاب

ريامية متنوعة لام تحعيام جماعية والعاب الكترونية وتطتيقام تجميلية كصالونام التجميل تاإلمافة إل
مشاهعة األفالو وتنفيل حفالم بعياع الميالع والموسيق والرناء وقربة القص
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والكتب التعليمية وايرها

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فر

عمل ألتناء المناطق المستهعفة.

 تحسين مستوى عخل األفراع.
 تنمية المجتمع المحلم من خالل بععاع بفراع قاعرة عل

تحعيع تنمية مواهتها متكرا واستثمارها

مستقتال لتكون نمولجا للرياعة واإلتعاع المهنم والفكري.
 توفير مكان آمن لتسلية األطفال بو احتمانهو بثناء فترة انشرال لويهو.
 قلة وجوع هكلا مشاريع مشاتهة لخعمام المشروع خصوصا من حي جوعة تقعيو الخعمام.

ثالثا :منتدات الم رو
سيقوو المشروع تتقعيو خعماته لألطفال تطريقتين األول كمشتركين فم ترنام تنمية المواهب يتو متاتعتهو
من خالل معرتين مختصين يتاتعون ويوجهون األطفال تطرق مسلية تستنع إل

الممارسام المهنية

الصحيحة لممان قيامهو تتطتيقام عملية سليمة عل بعوام ومععام لام عالقة تمواهتهو ويتو تقعيو هلد
الخعمة عن طريق اشتراكام شهرية فم حين يقعو المشروع خعماته بيما للعموو الرااتين تالتسلية والترفيه
عون إشراف بو متاتعة خاصة تتنمية المواهب وهو العخول الحر مقاتل رسو عخول يتيح لهو التسلية
واستخعاو كافة مرافق وبجهزة المركز عون بي تكاليف إمافية هلا وسيعمل المشروع تمععل  05ساعة
يوميا و  011يوو فم السنة.
سيتممن المشروع كافتيريا لخعمة األطفال وتقعيو الوجتام الخفيفة والعصائر والمشروتام لام القيمة
الرلائية العالية.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل تقديم الخدمة

تستهعف خعمام المشروع األطفال (لكور وإنا ) من لوي الفئة العمرية  2سنة –  01سنة عموما وسكان
المناطق الررتية من محافتة العاصمة خصوصا نترا الرتفاع عخل األسر فم تلل المناطق مقارنة مع تاقم
مناطق العاصمة.
تعتتر خعمام المشروع من الخعمام الهامة والتم ستالقم رواجا جيعا إلا ما تو التسويق لها تشكل فاعل
ناهيل عن بن األطفال من لوي الفئة العمرية المستهعفة يشكلون ما نستته  %05.20من إجمالم سكان
المملكة.
يمكن تسويق المشروع من خالل اإلعالن تواسطة االنترنم واإللاعة المرئية والمسموعة والمجالم
تاإلمافة إل استثمار العالقام االجتماعية ألصحاب المشروع.

) (2المساحة والموقع:
الموقع المقتر للمشروع مناطق عمان الررتية ويفمل اختيىار موقىع يكىون متوسىط لكافىة المنىاطق الررتيىة
وسهل الوصول إلية من كافة مناطق عمان الررتية مثل الصويفية تالع العلم بو عتعون عل سىتيل المثىال
ال الحصر.
يحتاج المشروع إل مساحة تتراو تين  521و 011 – 5و. 5

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقىىعر مسىىاحة التنىىاء المطلىىوب للمشىىروع  011 - 521متىىر مرتىىع وتىىو افتىىرض تىىان التنىىاء يحتىىاج لىىتعض
التععيالم وتما يتناسب مىع االسىتخعاو وقىعرم تكلفتهىا تحىوالم  0111عينىار .يتىين الجىعول التىالم توزيىع
استخعاو مساحة التناء المطلوب.
Page 7 of 10

البند
بعمال عهان ورسومام
جعران شاملة األجور
بتواب سيكوريم وشتل
حماية
برميام تالستيل مطاطم
قواطع جتسوو تورع
كهرتائية وإنارة

ددول رقم ()1
تكلرة المتر المربع/دينار
المساحة /متر مربع
-

المدمو

-

إدمالي التكلرة/دينار
0111
0211
5111
0211
5111
8111

( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة األجهزة والمععام المقترحة والمتينىة بعنىاد تحىوالم  05111عينىار يتىين الجىعول التىالم توزيىع
استخعاو مساحة التناء المطلوب.
األدهزة
بجهزة ريامية ايطالية
العاب تعليميه وترفيهية
العاب الكترونية تالي ستيشن
بجهزة صوتية ومرئية لحفالم
عيع الميالع والموسيق
بجهزة صالون تجميل للفتيام
مععام كافتيريا

ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
-

العدد
-

-

-

-

-

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر التكلفة اإلجمالية لألثا والعيكورام والتجهيزام المكتتية تحوالم  0111عينار.
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التكلرة /دينار
02111
2111
0111
5111
1111
5111
36111

( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقىعر تكىاليف الموجىوعام الثاتتىة للمشىروع المقتىر تحىوالم  10111عينىار توزعىم كمىا
يلم-:
ددول رقم ()3
التكلرة/دينار
0111
05111
0111
48111

البيان
بعمال تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )7العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 7فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
0
0
7

الوظيرة
معير المشروع
سكرتيرة
عاملة نتافة
موتف كفتيريا
معرتام بطفال
المدمو

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع االولية ومستلزمام تقعيو الخعمة وتشمل الوجبات الخفيفة والعصائر والهدايا وغيرها من المستلزمات.

( )9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قتل التشريل من رسوو التسجيل والترخي
والمواصالم الستقطاب العروض والتم تقعر تحوالم  0111عينار.
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ألول مرة تاإلمافة إل المراسالم

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتل المستفيعين ستقوو مراكز إراعة تإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
المال التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام الثاتتة
حسب خترة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعل  05111عينار.

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

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعول التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس المال العامل-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
0111
05111
0111
48111
0111
05111
21111

البند
بعمال تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
ادمالي 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 يتو تحعيع كيفية تمويل المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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