
 
 

 
 
 
 

  

  

  

  فكرة مشروع مقـترحة 

  حضانة أطفال نموذجية

  "إرادةمراكز تعزيز اإلنتاجية   "

    

2022 

  

  

  

  

 



 

Page 2 of 11 
 

   على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج  والتعاون الدولي حرصاً من وزارة التخطيط
الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة  تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع 

  . التي يعاني منها الشباب األردني

  تـقديم أفـكار مشـــــاريع  بـهدف   وزارة التخطيط والتـعاون اـلدوليأـعدت ـهذه اـلدراســـــة األولـية بتكليف من
تهدفة في المجتمعات المحلية تتضـمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة ال  مقترحة مـشروع  للفئات المـس

إن  مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مـشروعل ةلنواحي المالية و الـسوقية الالزمدون تحليل ا
ــة وحجم االســتثمار الالزم لتنفيذ فكرة  هذه الدراســة هي دراســة أولية تلقي الضــوء على النواحي الفنيـــــ

  .المشروع بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 
 مختلف محافظات    لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــــــــة (إرادة) في

ــى   ــاريع  تتماشـ ــاريع    واحتياجات وألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشـ المجتمعات المحلية من المشـ
  .الصغيرة والمتوسطة

   ــارو ــتش ــة مس ، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراس
  في الدراسة واقعية ما أمكن. 

   وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية
ــروع،   ــات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـ ــسـ ــاريع ومؤسـ علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات  لمشـ

ســتثمرين المهتمين بهذه  وتقدير حجم الســوق المتوقع  تم اســتثناؤها من هذه الدراســة لحين تقدم الم
وذلك لكون اإليرادات المتوقعة    ،الفكرة بطلب لمراكز إرادة إلعداد دراســـة جدوى اقتصـــادية للمشـــروع

وحجم السوق المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة  
تهدفة وغيرها باإلضــافة لعدة عوامل أو ظروف  الذاتية لصــاحب المشــروع والقدرة الشــرائية للفئات المســ

يصــعب التنبؤ باتجاهاتها.  مما يســتدعي من المســتثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشــروع التوجه  
  لمراكز إرادة  والتقدم بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

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

  

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

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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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

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 حصانة أطفال نموذجية  فكرة المشروع المقترحة 

   رعاية أطفال   المشروع خدمات 

 تدريب وتعليم - خدمي  تصنيف المشروع 

 4 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  األردني التكلفة بالدينار   البيان

 9,830 الموجودات الثابتة 

 150 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  3,000  ايجارات

 17,137 رواتب واجور 

 30,117 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

يتوقف على    يعتبر مشروع حضانة اطفال من المشاريع المربحة والتي ال تحتاج الى راس مال كبير وهذا  

  احتياجات المشروع وحساب تكاليفه. دراسة الجدوى التي من خاللها يمكن تحديد 
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

 ، نظرا لتزايد عدد السيدات العامالت. على طبيعة خدمات المشروع  والمتزايد  الطلب المستمر -

 عدم وجود حضانات أطفال سوى حضانتين على مستوى مدينة جرش.  -

 ال تحتاج الى راس مال كبير.  -

 . صاحب المشروعلدخل  توفير  -

 تحقيق فرص عمل جديدة في المنطقة.  -

 المشروع في منطقة عمل المشروع. سهولة توفر االيدي العاملة ذات الخبرة بخدمات  -
  

  المشروع خدماتثالثا: 

   المشروع المقدمة من قبل  الخدمات  الى عمر  تتمثل  يوم  سنوات وبأساليب    4برعاية األطفال من عمر 

النفسي والجسدي    وطرق عناية حديثة تتناسب مع احتياجات األطفال. التوازن  ضمن بيئة صحية تحقق 

 للطفل . 

  
  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

 شترط في المبنى المراد ترخيصه كدار حضانة من الداخل والخارج ما يلي : ي
  
والسالمة العامة وفق كودة  . ان يكون البناء من مواد االنشاء الدائمة ويحقق الشروط الصحية والبيئية  1

  البناء المعتمدة. 

له منفذ رئيسي على الشارع بحيث ال يزيد منسوب ارتفاع المبنى على   أرضيا    طابقا. ان يكون المبنى  2

أو نزوال وأن يتوفر فيه درابزين حماية، وفي حال كان البناء طابق تسوية   صعودامتر عن مستوى الشارع  

لصحية والهندسية من حيث التهوية واإلنارة الطبيعية، ويستثنى من ذلك  للشروط ا مطابقا يجب أن يكون 

، الحضانات التي تؤسسها الدوائر والمؤسسات الرسمية والشركات  الحضانةوبتنسيب معلل من لجنة دور 
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لخدمة ابناء العاملين فيها وال يتوفر لها طابق ارضي شريطة اتخاذ االجراءات التي تضمن سالمة وصحة  

  الطفال. وحماية ا 

  م) كحد أدنى.   2.40عن (  الحضانة . أن ال يقل ارتفاع السقف في كافة مرافق 3

. يشترط في كل الحاالت أن يكون مبنى الحضانة مستقال له مدخل خاص، وساحة خاصة ومرافق صحية  4

خاصة، وفي حال اشتراك الحضانة مع مبنى روضة أو مدرسة يجب ان تكون مرافقها مستقلة، ما عدا  

  .   20/2انات المستثناة بموجب المادة الحض

  من السكان قبل الكشف عليه من قبل لجنة الكشف المعنية.  خاليا . يشترط أن يكون المبنى المراد ترخيصه 5

)، وأن تكون مستوية وخالية من   2م30. يجب أن يكون للحضانة ساحة خارجية ال تقل مساحتها عن (6

األطفال من االنزالق، ومسورة بسور آمن من اإلسمنت أو   العوائق أرضيتها مغطاة بمواد آمنة تحمي 

الطوب على ارتفاع مترين وخال من التصدعات والنتوءات ، وترخص الحضانة بقرار من الوزير بناء على  

تتسيب اللجنة المركزية لدور الحضانة في المناطق التي ال يتوفر فيها ساحة خارجية مناسبة اذا وفرت ساحة  

  مجهزة للعب االطفال. داخلية مناسبة و

. يجب أن يظلل جزء من الساحة الخارجية بمظلة صالحة وآمنة بحيث ال تكون هذه المظلة ضمن  7

االرتدادات الخاصة بالمبنى ويراعى فيها شروط السالمة العامة، كما يفرش جزء منها بالرمل الناعم او اي  

ذلك، بحيث ال تقل عن ثلث المساحة  مواد آمنة وصحية، على أن يجدد الرمل كلما دعت الحاجة إلى 

  الخارجية وأن تزود باأللعاب شريطة أن توضع على مادة لينة مناسبة، وأن تكون آمنة ومثبتة بشكل جيد. 

) متر وأن تكون خالية من األعمدة  2.40. أن ال يقل ارتفاع الساحات الخارجية المسقوفة أن وجدت عن( 8

  من المبنى.  جزء ف للمركبات وأن ال تكون أو أي عوائق أخرى، وان ال تستخدم كموق

  . أن تكون المنافذ الموجودة في الساحات الخارجية محكمة اإلغالق. 9

  . أن يتوفر مصدر مياه خارجي للطوارئ. 10

  .  للطوارئ . وجود مخرج 11

  

 يشترط في مديرة دار الحضانة : 

  . ان تكون انثى. 1

  . أن تتمتع بالجنسية االردنية. 2

  متفرغة وبشكل كامل إلدارة الحضانة. . أن تكون 3

  . حاصلة كحد أدنى على شهادة. 4
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  أ. البكالوريوس في أحد مجاالت تنمية الطفولة المبكرة أو التخصصات ذات العالقة. 

)  5ب. الدبلوم المتوسط في أحد مجاالت تنمية الطفولة المبكرة، أو تربية الطفل مع خبرة ال تقل عن (

  وتربية األطفال. سنوات في مجال رعاية  

ج. بالرغم مما ورد في البندين (أ، ب ) يجوز اعتماد مديرة لدار الحضانة حاصلة على شهادة الثانوية لعامة  

  مع خبرة ال تقل عن عشر سنوات في احد مجاالت الطفولة. 

  

 يشترط في مقدمة الرعاية لألطفال في دار الحضانة : 

  . أن تتمتع بالجنسية االردنية. 1

  متفرغة وبشكل كامل للعمل في دار الحضانة.  . أن تكون 2

  . عاما. أن ال يقل عمرها عن عشرين 3

  . حاصلة كحد أدنى على شهادة : 4

  أ. الدبلوم المتوسط في أحد مجاالت تنمية الطفولة المبكرة أو التخصصات ذات العالقة . 

  . ب. التوجيهي الناجح مع خبرة ال تقل عن سنتين في أحد مجاالت رعاية الطفولة 

  
  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 المقدمة  الخدمة  ) 1(

سنوات وبأساليب وطرق    4برعاية األطفال من عمر يوم الى عمر تتمثل الخدمات المقدمة من قبل المشروع  

 ضمن بيئة صحية تحقق التوازن النفسي والجسدي للطفل .  عناية حديثة تتناسب مع احتياجات األطفال.
  

  :المساحة والموقع ) 2(

  250حوالي    تتراوح قيمه اجرة المبنى  ،  حيث تقدر  ²م100تقدر مساحته    مبنى مستقل  يحتاج المشروع الى  

  .   دينار سنوي 3,000أي ما يعادل  شهريا   دينار
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 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  دينار 3,000يحتاج الموقع الى تعديالت في البناء في حال كان غير جاهز تقدر التكاليف االجمالية حوالي 

  وكما هو بالجدول التالي: 

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
   تمديدات صحية وكهربائية وبناء دورة مياه  -  -  1,000

   دهان داخلي وخارجي  -  -  1,000

  مظالت خارجية بارتفاعات مختلفة  -  -  500

  خشبية مختلفة بارتفاعاتدرابزين   -  -  300

  رسم على الجدران  -  -  200

  المجموع   3,000
  
  

  :والمعداتاألجهزة  ) 4(

هو  دينار توزعت كما    2,000 قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األســاســية مع التركيب والتشــغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
 كاميرات مراقبة  -  -  1,000

  العاب أطفال داخلي وخارجي  -  -  1,000

  المجموع   2,000
  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  : مع تكلفتها التقديرية  األثاث والديكور وهي موزعة كالتالي بعض من الى   يحتاج المشروع 

  األثاث والتجهيزات والديكور    تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مكيفات   -  -  1,000
  بوصة تايجر مع نظام ستااليت  40شاشة   -  -  250
  ثالجة  -  -  250
  قارمة كبيرة مضيئة  -  -  150
   حاجز خشبي  -  -  180
  كولر  -  -  100
  قيزر ماء  -  -  50
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  صيدلية اسعافات اولية  -  -  50
  خزائن +كراسي وطاوالت طعام  -  -  500
  أدوات مطبخ صحية  -  -  300
  اسرة اطفال  -  -  300
  ادارةمكتب   -  -  200
  طقم فراش عربي  -  -  200
  كراسي هزازات اطفال  -  -  200
  موكيت   -  -  300
  ترتان خارجي  -    250
  ارضيات اسفنجية  -  -  200
  حرامات اطفال  -  -  300
   مايكروويف  -  -  50

  المجموع   4,830
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

  - :يلي   دينار توزعت كما -6,400بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  3,000  أعمال بناء 
  %10  2,000  معدات الو األجهزة  

  %15  4,830  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
    9,830  المجموع 

 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  على النحو التالي وحسب قانون وترخيص الحضانات يجب ان يكون عدد العاملين فيها بحسب عدد األطفال  

  ) أطفال دون السنة. 6. مقدمة رعاية لكل (1

  ) أطفال ممن هم من عمر سنة على سنتين.  8. مقدمة رعاية لكل (2

  ) أطفال ممن هم من عمر سنتين إلى اربعة سنوات, 10(. مقدمة رعاية لكل 3

وستبلغ قيمة الرواتب االجمالية شاملة الضمان االجتماعي حوالي     فرص عمل  4   يوفر المشروعس وعليه 

  - النحو التالي : على دينار و 4,798
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  ) 3جدول رقم (
الضمان   الراتب    العدد   الوظيفة 

  االجتماعي  
  المجموع 

  -المشروعمدير 
  صاحب المشروع 

1  350  598  4,798  

  12,339  1,028  300  3  مقدمات رعاية  
  17,137  1,626  650  4  المجموع 

    
  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(

مصاريف ترخيص المشروع باإلضافة لبدل المواصالت التي يدفعها صاحب   تتضمن مصاريف التأسيس من 

  دينار.  150المشروع وتقدر بحوالي 

  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  ان المشروع خدمي. ال يوجد أي آثار بيئية للمشروع حيث 

  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة . 

  : للسنة االولي وهي على النحو التالي  الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح يبين 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  3,000  أعمال بناء 
  2,000  معدات الاآلالت و

  4,830  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  9,830  إجمالي الموجودات الثابتة 

  150  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  17,137  رواتب واجور 

  3,000  ايجارات  
  30,117  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 


