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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

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

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

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

  .الصغيرة والمتوسطة

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

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

ستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم الم
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

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

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

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

  

  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: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   وتعديالت البناءالبناء . 3

  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

  المشروعسادسا:اآلثار البيئية لفكرة 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

   متحف علمي لألطفال  فكرة المشروع المقترحة 

كافتيريا   / خدمات ترفيهية وتعليمية وتثقيفية لألطفال منتجات المشروع 

 خدمي / ترفيهي   تصنيف المشروع 

 11 عدد األيدي العاملة 

  االستثمار الكلي لفكرة المشروعحجم 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 125,000 الموجودات الثابتة 

 1000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 62,000 رأس المال العامل 

 188,000 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة
المشروع المقترح هو على شاكلة متحف األطفال الموجود ضمن حدائق الحسين او محاكاة لبعض األقسام  

سنة،   12 – 1تحف األطفال هو صرٌح يوفّر تجارب معرفية عديدة، وبيئة للتعلّم التفاعلي لألطفال مفيه ، 

اللعب، مستعينين بحواسهم وفضولهم  فيه يستكشف األطفال بحريٍة بعيّدا عن التلقين، ويتعلمون من خالل 

 .الستنتاج األشياء 

والفنون    STEAMويقدم المتحف على مدار العام برامج تعليمية تفاعلية تركز في محتواها على مواضيع 

البصرية والطفولة المبكرة والقراءة. وتشمل برامجه التعليمية: االحتفاالت، والمناسبات، والعروض،  

 .ت متخصصة والمخيمات، ودورات وورشا

وتهدف جميع جهود المتحف كمؤسسة رائدة للتعليم غير الرسمي إلى دعم نمو األطفال المعرفي  

   1واالجتماعي، والعاطفي، والحركي، واللغوي 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

ة مهاراتهم الذهنية والعقلية في  يستطيع فيها األطفال استكشاف المعلومة بأنفسهم وتنميتوفير أماكن   -1

 ودعم نمو الطفل المعرفي . استكشاف المعلومة  

 . ريادية الفكرة حيث انها موجودة فقط في محافظة العاصمة وفي مكان واحد فقط  -2

  توفير فرص عمل للقائمين على المتحف من المبدعين وخريجي الجامعات .  -3

  ثالثا: منتجات المشروع
من   والفضاء   تعتمد على التجارب في الفيزياء والكيمياء واكتشاف العلوم الحياتيةتقديم العاب علمية   -1

مفاهيم المتعلقة بالعلوم  تفاعلية يستطيع الطفل من خاللها االطالع على الخالل مجسمات 

 والرياضيات  

لى الذات مثل اعداد  تقديم وجبات خفيفة لألطفال من خالل اللعب وتعليمهم بعض مهارات االعتماد ع -2

  بعض أصناف الطعام وتعريفهم بأنواعه واهميته للجسم  

 
  www.cmj.joمتحف األطفال    1
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 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

مثل   المختصة  الجهات  من  تراخيص  الى  حالة  يحتاج  في  اشغال  المعنية البناء  اذن  البلدية  وموافقات    من 

والبيئة  المدني  الدفاع  من  العامة  للسالمة  يخص  والصحة    خاصة  ما  في  خاصة  اشتراطات  هناك  ان  كما 

هيئة االستثمار  يمكن مراجعة    وموافقات من وزارة السياحة    مشاريعالمساحات الالزمة لترخيص مثل هذه ال

  في حال تم اعتبار المشروع سياحي .  

 لفكرة المشروع المقترحة خامسا: الدراسة الفنية 
  الخدمة ) 1(

او مجسمات تفاعلية ذات مفاصل وهياكل  العاب تفاعلية بعضها يعمل بالكهرباء او بالطاقة الشمسية 

تفاعلية    اكافتيري إضافة الى بعض التجارب العلمية المتعلقة بمواد العلوم  إلجراءباإلضافة الى مساحات  

    مثل عمليات االعداد وأنواع الطعام وفوائده للجسم وغيرها   لغايات تعليم األطفال ما يتعلق بالغذاء 

 :المساحة والموقع ) 2(

استئجاره او بناءه لغايات مقترح المشروع على ارض ال  من الممكن    2م  1000بمساحة ال تقل عن  مبنى  

  سنوات  10دينار سنويا لمدة  4000دونوم يمكن استئجارها بقيمة  2تقل مساحتها عن 

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  دينار    70,000تسوية األرض وتجهيزها ، إضافة الى اعمال بناء ال تقل عن 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

  -:  كما في الجدول التاليالالزمة تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية  توزعت 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
وفـق مـا االت ومعدات الزمة لعمـل المجسـمات    -  - 8,000

  يتم االتفاق على تنفيذه 
  مكيفات وأنظمة سالمة عامة واطفاء       5000

  معدات خاصة بالكافتيريا     10,000
  المجموع   23,000
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات) 3(
  

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مجسمات للغرف التفاعلية   2000  7 14,000
ــل   -  - 3,000 ــاث كام ــال خصوصــا اث ــداد األطف ــتقبال اع الس

  رحالت المدارس والمجموعات في النوادي 
  تناسب األطفال تجهيز كافتيريا ومطبخ للعمل      15,000
  المجموع   32,000

  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

  - :تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي دينار توزعت كمايليبناء على ما 

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5 70,000  أعمال بناء 
  %10  23,000  معدات الاآلالت و

  %15  32,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
    125,000  المجموع 

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  - :   النحو التالي  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  3 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  المتحف مدير 
  7    مسؤولي غرف  

  2  مسؤول كافتيريا ومساعد نظافة  
  1  محاسب 

  11  المجموع 

  مستلزمات الخدمة  و المواد األولية 
دريب والتجارب التي سيتم  ومستلزمات الخدمة من المواد المستخدمة في عملية الت   تتكون المواد األولية

    % من اجمالي قيمة اإليرادات المتوقعة  15القيام بها داخل الغرف التفاعلية والتي تقدر تكلفتها بحوالي 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 7(

  دينار مصاريف تأسيس وما قبل التشغيل   1000يحتاج المشروع الى ما قيمته 

 : رأس المال العامل ) 8(

  جور العامليناالتصنيع مضافا اليها أسعار المواد األولية الداخلة في عملية يتألف راس المال العامل من 
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  2000المقدرة بحوالي والمصاريف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة )   /موظف11دينار   48,000(  

    دينار   62,000وعليه فان راس المال عامل للمشروع المقترح يقدر بحوالي دينار  
 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 
اال انه سيتم العمل على مراعاة األمور المتعلقة  لهذا النوع من المشاريع على البيئة واضح   تأثيرليس هناك 

  من حيث التخلص من النفايات الصناعية في األماكن المخصصة لها  بالبيئة 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 
  المقترح: يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع 

  
  ) 4رقم (جدول  

  التكلفة/دينار   البند
  70,000  أعمال بناء 
  23,000  معدات الاآلالت و

  32000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  125,000  إجمالي الموجودات الثابتة 

  1000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
 62,000  رأس المال التشغيلي 

 188,000  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

 


