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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع   مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
الالزم لتنفيذ فكرة المشروع هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) فـي مختلـف محافظـات     
المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع   واحتياجـات وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

لفريق االستشاري بزيارات ميدانية وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام ا    
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب 
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،ادية للمشـروعلمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـ

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ 

يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم    باتجاهاتها.  مما
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     
  ونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .تحتاج

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  . وصف الخدمة1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والعدد واالدوات اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  البيئية لفكرة المشروع رسادسا: اآلثا

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 ةمشروع مدرسه لتعليم لغة االشار فكرة المشروع المقترحة 

 ة تعليم لغة االشار منتجات المشروع 

 تعليمي   -خدمي   تصنيف المشروع 

 11 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 18,300 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 22,245.7 رأس المال العامل 

 72,180.7 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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  أوالً : مقدمة

    اونطقي   سمعيا  ةوسيله للتواصل غير الصوتي التي يستخدمها ذوي االحتياجات الخاص  ةتعتبر لغة االشار

شاري مثل  ألخرى يمكن تصنيفها ضمن مستويات التخاطب اأ) رغم أن هناك ممارسات والبكم    ( للصم 

أفراد  أو حتى بين  جيشأو ال ة دى بعض قوات الشرطل ةشارات الخاص ألوبعض ا شارات الغواصين  إ

  وغيرها وهي تستخدم :   ةجرامي إلوالعصابات ا  ة المنظمات السري

  : رقام والحروف أللتوضيح ا ع كاألصابحركة اليدين 

 لتعطي تراكيب للعديد من المعاني   يديألتعابير الوجه : لنقل المشاعر والميول وتقترن بحركات ا 

 الكلمات من الشفاه مباشرة  صم ألإذا يقرا ا ة من قوة المالحظ ة حركات الشفاه : وهي مرحله متطور 

   كتاف أو قمة وجوانب الرأس أو الصدر أو البطن  ألشارات على اإلكوضع بعض ا :حركة الجسم

الذات وهي تختلف من   نللتعبير ع وذلك بشكل عام يحائي لتوضيح الرغبات والمعاني  إ استعمال في 

 بلد الى اخر . 
 

  ةأول وسيل  واعتبرت  سبانيا افي  ت في القرن السابع عشرأمع الزمن ، حيث بد  ةوقد تطور لغة االشار

والبكم  الصم   طفالألأنها أصبحت وسيلة لتعليم ا ا، ومعالجة صعوبات النطق ، كمصوات ألاعلم لتعامل مع  ل

، ثم انتقلت الى كافة  لتسهيل التواصل مع االخرين  ة بجديال حرف األبحركات االيدي والتي تمثل أشكال ا

وتم    ة األمريكيةلى الواليات المتحد إ انتقلت بفرنسا ثم ايطاليا وفي القرن الثامن عشر  ابتداء األوروبية الدول 

  وما زالت حتى يومنا هذا.   الخاصة  االحتياجات لذوي ة انشاء كليه الصم والبكم لتعليم لغة االشار
 

الذين   ةالخاص االحتياجات في التواصل مع ذوي  ةالموحد  ة هي اللغ ة عتبرت لغة االشارا  الحاضروفي وقتنا 

  في كافة دول العالم . والبكم   من الصم   يعانون
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

وذلك لتلبية الطلب المتزايد من قبل ذوي    ةاالشارنشاء مدرسه لتعليم لغة إ  لى إيهدف المشروع المقترح 

للتواصل مع العالم الخارجي حيث تيم   ةالوحيد  ةكونها الوسيل  ة شارإللم لغة اع على ت ة الخاص االحتياجات 

    .  ةعالي   ةوجود  ة بفاعلي ةتقديم الخدم  ىقادر علبكارد مؤهل  االستعانة 
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وع رات الم   :أهم م

  والبكم)(الصم   ة الخاص االحتياجات في منطقة تزخم بعدد كبير من ذوي  ةشارإلتوفير خدمة تعليم  لغة ا  ٠١

  . أكفاء  علمين بم االستعانة من خالل  ة عالي ودة بج

  .   في منطقة عمل المشروع ة شارإللمعلمين لغة ا ةضافيإ توفير فرص عمل  . ٢

  ع. لصاحب المشرو  االقتصاديتحسين الوضع  . ٣
  

  ة وذات الجدوى االقتصادي ة الناجح   ةفكار االستثماريألهذا المشروع من ا ة وبناء عليه تعتبر فكر

  ة الخاص االحتياجات مهارات وقدرات ذوي   ة وتنمي ة كونه يعمل على تقديم الخدمات التعليمي ،  ةالعالي

   .طالب   001قصوى حوالي  ة استيعابي ةصفوف وبطاق  6( الصم والبكم ) وذلك من خالل 

  

    ةوصف الخدمثالثا: 

(الصم والبكم )  ةالخاص االحتياجات لذوي  ةشارإلتعني بتعليم لغة ا ةخاصة نشاء مدرسإيقوم المشروع على  

سنه حتى  18عمار ألوا ةالصباحي للفترةسنه  12حتى عمر  ةساسيألسنوات أي بداية المرحلة ا  6من    لعمر

  . ةالمسائي ةسنه للفتر 25
  

  
  رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

لترخيص من هذا النوع من المشاريع كون مساحة المشروع تلبي كافة   نية اي عوائق قانو  د ال يوج

مياه  من  ة ساسيألالى توفر الخدمات ا ةضافإل ، بافي القانون  الموجودة ة التنظيميو  ة الصحي االشتراطات 

  . وسهولة الوصول اليه والكهرباء  
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

   ةوصف الخدم ) 1(

  -الصم والبكم- ةالخاص االحتياجات لذوي  ةشارال سيقوم المشروع قيد البحث بتقديم خدمة التدريس بلغة ا 

  سنه  12بعمر السادس الصف  إلى  سنوات  6 من  بعمر   ول ألا الصف  ساسية من  ألللطالب للصفوف ا

جبل   من كال الجنسين في منطقة  سنة للفترة المسائية   25سنة إلى عمر  18للفترة الصباحية ومن عمر  

  والمناطق المحيطة بها.طارق  

  

 :المساحة والموقع ) 2(

منطقة جبل طارق وذلك بسبب   لكن يفضل في في اللواء ة ي منطقأقامة المشروع في إالممكن من 

كونه يقع في المنطقه نادي   ة شاراالم بلغة يعلى التعل  الخاصةالطلب المتزايد من قبل ذوي االحتياجات 

  .   ة الحركي واإلعاقات الصم والبكم  ة الخاص االحتياجات ثقافي رياضي يعني  بذوي 

  

  180حوالي  ةداخلي  ة يتكون من طابقين بمساح مستأجر لمساحة الموقع فهو عباره عن مبنى  ةاما بالنسب 

وغرفة حاسوب  وغرفة المعلمات  الثالث األولى ول الصفوف ألالطابق ا من كلم بحيث يشمل   250-

الصفوف  وغرفة اإلدارة باإلضافة إلى مرافق صحية للطلبة والمعلمات ، اما الطابق الثاني فهو يشمل 

فهي تقدر    ةالخارجي ةللمعلمات ، اما الساح  ة الى غرفة معلمات ومرافق صحي باإلضافة خرى  أللثالث اا

كل الوجبات  أو  ةلمكان لجلوس الطلب ةضافإل با  باأللعاب متر وتشمل ساحة للعب االطفال  500بحوالي 

  شهري .   400دينار بواقع  4800تقدر بحوالي  ة سنوي باجره وملعب لكرة القدم  

  

 :البناء وتعديالت البناء   ) 3(

ى مكون من  بمن  وهو عباره   متر  250 -  180بحوالي    البناء الداخلي  من  ة ساسيأل تقدر احتياجات المشروع ا

التعديالت عليه كما  بعض جراء  إلى إ، لكنه بحاجه  من كهرباء ومياه ةساسيألكافة الخدمات اب مجهزه طابقين 

  هو موضح في الجدول ادناه: 
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  البند  /دينار  اإلجمالية  التكلفة
  تشيك المبنى   1,000
  والمعلمات  للطلبة ةضافة مرافق صحيإ  2,500
   ةتمديدات كهربائي  600

  المبنىدهان   1,500
  المجموع   5,600

  

  
  

 :   والديكورات المكتبية األثاث والتجهيزات ) 4(

وذلك وفق تقديرات  ، دينار  18,380قيمتها بحوالي  قدرت  ةثاث وتجهيزات مكتبيألى إالمشروع  ج يحتا 

: وكما هو موضح في الجدول ادناه   ، المركز مستشار  

/   اإلجمالية  التكلفة
 دينار 

 الواحدة الوحدة تكلفة 
  دينار  /

  البند  العدد 

   ةأبواب خارجي  1  800  800
  أرمه  1  220  220

  + مظالت  ةشبك للساح  -  1500  1500
  ةتظليل الساح  -  180  180
  وتجهيزاته ةداراالمكتب   1  500  500
  ماكنة تصوير  1  750  750
   ةللمكتب ئنخزا  -  150  150
  الواح بيضاء   7  45  315
  اشواتد   3  250  750

   الطلبةالب توب لصفوف   3  350  1050
  مرواح  20  30  600
  ستائر  12  20  240

  للطلبة دروج  -  -  1900
  وكراسي مكاتب معلمات   6  120  720
  لساحة الخارجية طاوالت وكراسي  -  -  200
   ةثالج  1  350  350
  نذارإجهاز   1  500  500
  صوبات   9  100  900
  جرة غاز  9  45  405
  ةللساحة الخارجي موكيت   -  -  750
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  ةكاميرات مراقب  1  200  200
  ةشاش  1  180  180
  ة+ طابع ةالدارلالب توب   1  720  720

  العاب خارجية   -  -  4,500
  المجموع       18,380

  

  

  

  وسائل النقل  ) 5(

 25,000حوالي    ةراكب بقيمة تقديري  25سعة    2عدد  نوع هواندي    باص  قوم صاحب المشروع بشراء  يس

  : الجدول ادناهكما هو موضح في ، على األقساط افه ضخدمة التوصيل مدينار حيث أن 

  البيان  العدد   دينار /اإلجمالية التكلفة 
  باص نوع هونداي   2  25,000
  المجموع   25,000

  

  

   ة :العام ةمعدات السالم      )6(

     ةوليألا  سعافات إلا من طفايات حريق وصندوق  ةالعام ة سالمالقدرت احتياجات المشروع من معدات 

. دينار   455 بحوالي   

 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة     )7(

  ت توزع   دينار  49,355بحوالي    الدراسةقيد  الموجودات الثابتة للمشروع    تكاليف  ت على ما تقدم قدر  بناء 

  - :كمايلي 

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند
  %5  5,600  أعمال بناء 

  %15  18,300  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15 25,000  وسائط نقل 

  %15  455  العامة  السالمةوسائل 
    49,355  المجموع 
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  : العمالاإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل  ة فرص 11 يوفر المشروع س

  العدد   الوظيفة 
  1  مدير المشروع  

  1    المحاسب 
  6  معلمات 

  1    ة عامل نظاف
  2  سائق  

  11  المجموع 
    
  
  

 المواد األولية ومستلزمات الخدمة     )9(

  المستهلكة والتي يتم الحصول عليها وغيرها من المواد   واحبار اوراق واقالم ستتألف مستلزمات الخدمة من  

المحلي،  مباشرة   السوق  بحوالي  من  تقدر  يعادل    100والتي  بما  أي  المستشار  تقديرات  دينار شهريا وفق 

  اشهر والجدول التالي يوضح تكلفة مستلزمات الخدمة .  9السنة الدراسية   أن  اعتبار دينار سنويا على 720

  دينار  /اإلجمالية  التكلفة  دينار  /التكلفة  شهر   الوظيفة 
  900  100  9  الخدمة مستلزمات 

 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(

لى المراسالت  إ بإضافة،   ة ول مرأل وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص    مصاريف تتألف 

  دينار .  500والمواصالت لغايات التسجيل وترخيص المشروع وغيرها ..... والتي تقدر بحوالي 
  

  : رأس المال العامل ) 11(

يجب اعداد دراسة جدوى اقتصاديه تفصيليه لها  وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين    ةمقترح ة كون الفكر

، سوف يتم افتراض أن راس المال  للمشروع اقرب الى الواقع  اإلجمالية ولغايات الوصول الى التكاليف 

تكاليف    ي% من اجمال45حوالي ما نسبته   يعادل  ه واحتياجاتالمشروع  العامل التشغيلي وفقا لطبيعة 
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  22,245.7أي ما يعادل  واستناد الى مشاريع مشابه   ةمعد الدراس المستشار حسب خبرة  ةالثابت  ت الموجودا

  . دينار  
  

  لفكرة المشروع المقترحة  البيئية سادسا : االثار 

    تعليمي يعمل  –خدمي المشروع ان حيث  تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع  أي  ال يوجد 

.    ةالخاص االحتياجات لذوي  اإلشارةعلى تعليم لغة   
 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  التكلفة/دينار   البند
  5,600  أعمال بناء 

  18,380    ةثاث والتجهيزات المكتبي ألوا
  25,000  وسائط نقل 

  455    ةعام ة وسائل سالم
  49,435  إجمالي الموجودات الثابتة 

  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  22,245.7  رأس المال التشغيلي 

  72,180.7  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية  وإيراداته  

 . النهائية

 


