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على لعم وتنمـية المجتمـعات المحلـيةق فـقل ت لـقت جرـنام   والتـعاور اـللولي  حرصـــــاو مر وزارة التخ ي      

)إرالة( جهلف تـشجي  إاامة المشاري  الصييرة والمتوس ة والتيل  على مشاك  الج الة التي تعزيز اإلنتاجية  

 .يعاني منها الشجا  األرلني

  تقليم تفكار مشاري  مقترحةجهلف    وزارة التخ ي  والتعاور اللوليتعلت هذه اللراسة األولية جتكليف مر      

دون تحليل  ي  النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المـشروع  للفئات المـستهلفة في المجتمعات المحلية تتـممر تحل

إر هذه اللراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إةامة هكذا مشوورو ل ةلنواحي المالية و السوووةية الم ما

هي لراسة تولية تلقي الموء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع جهلف إ الع 

 .المستثمرير المهتمير على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة )إرالة     ــــ ( في مختلف محافظات لقل جاءت هذه اللراسة ممر جهول مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ

وتلوية المملـكة مر حـيا ااتراأ تفـكار مشـــــاري   تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية مر المشـــــاري   

 .الصييرة والمتوس ة

ق وال تم الحرص تر تكور الجيانات والمعلومات الوارلة في جرنام  إرالةاام جإعلال هذه اللراـسة مـستـشارو      

 اللراسة وااعية ما تمكر. 

وـسعياو ألر تكور الجيانات الوارلة في اللراـسة وااعية ما تمكرق فقل اام الفريا االـستـشاري جزيارات ميلانية      

علماً بأن التوةعات المتعلقة باإليرادات وتقدير  لمشـاري  ومسسـسـات ومورلير ذات عالاة جفكرة المشـروعق  

سوتامرين المتتمين بتذا الككرة بلل  حجم السوو  المتوة   تم اسوتانااها من هذا الدراسوة لحين تقدم الم

ــو     قلمراك  إرادة إلعداد دراسوووة جدوى اةتيوووادية للمشووورو  وذلك لكور اإليرالات المتواعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاح   المتوا  ترتج  جعلة عوام  منها تحليل الموا  وايمة اإليجارات وحجم االاتراض والمـس

ــ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقلرة الشـ ــع  التنجس  المشـ ــافة لعلة عوام  تو ظروف يصـ تهلفة وغيرها جاإلمـ

جاتجاهاتها.  مما يستلعي مر المستثمرير المهتمير جعل االاتناع جفكرة المشروع التوجه لمراكز إرالة  والتقلم  

 ج ل  إلعلال لراسة الجلوى االاتصالية الكاملة للمشروع المقترأ. 

ــة )إرالة( لتقليم تية مساعلة       ــ لمزيل مر المعلومات يمكنك االتصا  جالمستشارير في مراكز تعزيز اإلنتاجي
 تحتاجونها لت وير األفكار االستثماريـــة والمساعلة في تأسيس وتنفيذ المشاري  .

 

 مرك اً. 26تتواجد مراك  مشرو  تع ي  اإلنتاجية ) إرادة ( في كافة منالق المملكة وعددها 

 

 )بادر باالتيال بأةر  مرك  لديك( 

 



 

Page 3 of 9 
 

 المحتويات 

 المقدمة  أوال : 

 مبررات وأهداف المشرو  اانيا :

 منتجات المشرو   االاا: 

 النواحي القانونية لككرة المشرو  رابعا: 

  الدراسة الكنية لككرة المشرو  خامسا: 

 مراحل التيني . 1

 المساحة والموة . 2

  وتعديمت البناءالبناء . 3

 اآلالت والمعدات.  4

 األااث والتجتي ات. 5

 . وسائل النقل6

 . التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة7

 . اإلدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستل مات الخدمة9

 . مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل10

 . رأس المال العامل11

 البيئية لككرة المشرو  سادسا:اآلاار

 سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشرو 

 اامنا: وسائل تمويل المشرو 
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 ملخص المشرو 

 فكرة المشرو  المقترحة 
 مرك  عمج وظيكي وسلوكي لذوي  

 االحتياجات الخاية

 منتجات المشرو  
 عمج وظيكي وسلوكي لذوي 

 االحتياجات الخاية

 خدمي  تينيف المشرو  

 11 األيدي العاملة عدد 

 حجم االستامار الكلي لككرة المشرو 

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 78,000 الموجودات الاابتة 

 2,000 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل 

 23,400 رأس المال العامل 

 103,400 المجمو  الكلي لحجم االستامار 
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 أوالً : مقدمة

االعااة مشكلة اجتماعية استرعت االنتجاه منذ زمر وتجاينت الموااف اتجاه هذه المشكلة حس  النظام االجتماعي  

لك  لولة تو مجتم ق وفي المجتمعات الملنية المتقلمة تصجحت فئة األ فا  مر ذوي االحتياجات الخاصة تلقى  

ذهنياق وظهرت صيحات متعللة لكثير مر العلماء    معاملة ع ف وانسانية وجلت االهتمام العلمي جرعاية المعااير 

 تنالي جأحقية هذه الفئة في الرعاية والتعليم والتلري  وتوفير الحياة المناسجة لهم. 

لقل نالت خلمات تأهي  ذوي االحتياجات الخاصة في المملكة االرلنية الهاشمية شأنها شأر تي جرنام  تنموي  

توسعا كجيرا في هذا المجا ق ونتيجة    ةاق حيا شهلت السنوات األخيرفي كافة ا اعات اللولة اهتماما كجير

الزليال تعلال ذوي االحتياجات الخاصة وعلم توفر مراكز رعاية خاصة كافية لهمق األمر الذي جع  الق اع  

الخاص يتجنى ويساهم في هذا الق اع مر خال  انشائه مراكز رعاية لذوي االحتياجات الخاصة عالجا وظيفيا  

 م شعورهم جالنقص وتنهم عالة على ذويهم. وسلوكيا للنهوض جهذه الفئة وعل 

ق  حسية ق  المصاجير جإعااات جسلية  ذوي االحتياجات الخاصة  جاألشخاص عنى  ويتمث  المشروع جتأسيس مركز ي

  هم تو إعالة تأهي  المهارات والقلرات التي تساعل   همتأهيلق مر خال   نفسية تو اجتماعيةق  عقليةق  فكريةق  حركية

تو عالج يساعل في تحسير الحالة التي يعاني    نشا  هالف  عر  ريالوكي وذلك  على التكيف الوظيفي والس

 منها ذوي االحتياجات الخاصة. 
 

 اانيا : مبررات وأهداف فكرة المشرو  
 

لعالج الوظيفي والسلوكي لذوي االحتياجات الخاصة وتأهيلهم  جايهلف المشروع الى تأسيس مركز متخصص  

على    ماستقالليتهم وزيالة الرتهم على الاء الواججات واألعما  جاستقاللية والحل مر اعتمالهوتلريجهم وت وير  

ق امافة الى  اليير مر تج  لمجهم في المجتم  والتيل  على جوان  القصور تو العجز النات  عر االصاجة

 خلا علل مر فرص العم  وتحسير تحوا  صاح  المشروع وخلا فرصة استثمارية جليلة. 
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 االاا: منتجات المشرو 

جرام  تلريجية وتعليمية )اجتماعيةق ثقافيةق ريامية( وغيرها تساعل ذوي االحتياجات الخاصة وظيفيا وسلوكيا  

اخصائي عالج وظيفي   مر خال   جاستقاللية  واألعما   الواججات  الاء  على  الراتهم  وتحسير  جهم  للنهوض 

 وسلوكي. 

لخمسيت كافتيريا  المشروع  وتقعألامة  ل مر  االوج  ليم فا   والعصائر  جات  القيمة    والمشروجات لخفيفة  ذات 

 اليذائية العالية. 

 

 رابعا: النواحي القانونية لككرة المشرو  المقترحة 

اليوجل تية عوائا اانونية لترخيص مث  هذه المشاري  خصوصا وانها مشاري  خلمية تهلف للنهوض جذوي  

 . تم  االرلنياالحتياجات الخاصة وتعزيز لورهم في المج 
 

 

 خامسا: الدراسة الكنية لككرة المشرو  المقترحة 

 الخدمة تقديم مراحل  (1)
 

 يقوم المركز جتقليم الخلمات التلريجية التالية: 

 تلري  الحواس واالنتجاه لتنمية االحساس الجصريق السمعيق اللمسيق الشم والتذو .  -

 التركيزق االنتجاهق الفهمق التذكير. تلري  العمليات العقليةق تنمية التفكيرق  -

 تنمية القلرة الكالميةق عالج عيو  الن ا ومخارج الحروف واأللفاظ.  -

 تنمية المهارات واالغتمال على الذات. -

 تنمية القلرات العقلية والعرفيةق اراءةق حسا .....الخ.  -

 تنمية التآزر الجصري والحركي عر  ريا األشيا  اليلوية والفنية.  -

 الجسلي مر خال  األنش ة والتمارير الريامية والقلرة على الحركة. التلري   -
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 :المساحة والموة  (2)

اليرجية   المنا ا  لكافة  يكور متوس   اختيار موا   اليرجية ويفم   للمشروع منا ا عمار  المقترأ  الموا  

الصويفيةق تالع العليق او عجلور على  وسه  الوصو  اليه مر كافة منا ا عمار اليرجية مث  مرج الحمامق  

 . 2م  400-2م  300سجي  المثا  ال الحصرق يحتاج المشروع الى مساحة تتراوأ جير 

 :البناء وتعديمت البناء (3)

متر مرج ق وتم افتراض جأر الجناء يحتاج لجعض التعليالت    400-300تقلر مساحة الجناء الم لو  للمشروع  

لينار والتي تتمث  جأعما  اللهار والرسوم الجلاريةق    10,000جحوالي    وجما يتناس  م  االستخلام والرت 

كهرجائية   تمليلات  جورلق  الججسوم  اوا    م ا ق  جالستيك  ارميات  الحمايةق  وشجك  السيكوريت  اجوا  

 وصحيةق وتهيئة الموا  لذوي االحتياجات الخاصة. 

 

 :اآلالت والمعدات  (4)

هو  لينار توزعت كما    35,000الرت تكلفة التجهيزات والمعلات األسـاسـية م  التركي  والتشـيي  جحوالي  

 -مجير جالجلو  تلناه:

 ( 1جدول رةم )

 األجت ة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

 تجهيزات اليرف الصفية  ----  ----  14,000

 السلوكيتجهيز القسم  ----  ----  5,000

 تجهيز القسم الوظيفي )تجهزة ريامية( ----  ----  10,000

 تجهيز اسم عالج ام راجات الن ا والتخا    ----  ----  6,000

 المجمو   35,000
 

  

 :األااث والتجتي ات والديكورات (5)

 .لينار 8,000م  التركي  والتشيي  جحوالي  األثاا والتجهيزات والليكورات الرت تكلفة 

 

 :وسائل النقل (6)

راك ق يقلر سعر الجاص حوالي    24يحتاج المشروع الى مخصص لنق  ذوي االحتياجات الخاصة جسعة  

 لينار تقريجا.  25,000
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 التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة  (7)

 - : لينار توزعت كمايلي  78,000جناء على ما تقلم تقلر تكاليف الموجولات الثاجتة للمشروع المقترأ جحوالي  

 ( 2رةم )جدول  

 نسبة االستتمك  التكلكة/دينار  البند

 %5 10,000 تعما  جناء 

 %10 35,000 معلات الاآلالت و

 %15 8,000 وليكورات   تثاا وتجهيزات 

 %15 25,000 وسائ  نق  

  78,000 المجمو  

 

 : لعمالااإلدارة و (8)

 - النحو التالي : موزعة مر حيا الوظيفة والعلل علىعم   ة فرص 11 يوفر المشروع س

 ( 3جدول رةم )

 العدد  الوظيكة 

 1 ملير المشروع 

 1 سكرتيرة 

 1 عاملة نظافة 

 1 موظف كفتيريا 

 1 اخصائي عالج وظيفي 

 1 اخصائي عالج سلوكي 

 2 مساعلير 

 3 ملرسير 

    11 المجمو  
 

 مستل مات الخدمة  و  المواد األولية (9)

الموال األولية ومستلزمات تقليم الخلمة وتشم  الوججات الخفيفة والعصائر والهلايا والقر اسية وغيرها مر  

 المستلزمات. 

 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل  (10)
 

ستتألف مصاريف التأسيس وما اج  التشيي  مر رسوم التسجي  والترخيص ألو  مرة جاالمافة الى المراسالت  

 لينار.  2,000والمواصالت الستق ا  العروض والتي تقلر جحوالي 
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 : رأس المال العامل (11)
 

جإعلال لراسة جلوى ااتصالية  حيا تر الفكرة مقترحة وجعل اعتمالها مر اج  المستفيلير ستقوم مراكز ارالة  

مفصلة لها وليايات الوصو  الى تكاليف اجمالية للمشروع اار  ما يمكر للواا  سيتم افتراض تر رتس الما   

% مر اجمالي تكاليف الموجولات الثاجتة حس   30التشييلي وفقا ل جيعة المشروع واحتياجاته يعال  حوالي 

 لينار.  23,400جهة تي ما يعال  خجرة معل اللراسة واستنالا لمشاري  مشا 

 سادسا: اآلاار البيئية لككرة المشرو  المقترحة 

 المشروع خلمي وال يوجل تثار جيئية سلجية للمشروع. 

 سابعا: التكاليف اإلجمالية لككرة المشرو  المقترحة.

 يجير الجلو  التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترأ: 
 

 ( 4رةم )جدول  

 التكلكة/دينار  البند

 10,000 تعما  جناء 

 35,000 معلات الاآلالت و

 8,000 وليكورات   تثاا وتجهيزات 

 25,000 وسائ  نق  

 78,000 إجمالي الموجودات الاابتة 

 2,000 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل 

 23,400 رأس المال التشغيلي 

 103,400 للمشرو التكاليف اإلجمالية 

 

 :وسائل التمويل اامنا: 
 

وال تتممر لراسة مالية للمشروع تجير مصاريفه وإيرالاته  كور الوثيقة ايل الجحا هي مقترأ لفكرة مشروع  

 . لر يتم تحليل كيفية تموي  المشروع إال جعل التوجه لمراكز إرالة إلعلال لراسة الجلوى االاتصالية النهائية

 


