
 
 

 
 
 
 

  

  

  

  فكرة مشروع مقـترحة 

    

  خدمات المربيات لألمهات الجدد والعامالت

  

  )محافظة إربد(

  "إرادةمراكز تعزيز اإلنتاجية   "

    

2021 



 

Page 2 of 10 
 

على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج  والتـعاون اـلدولي  حرصـــــاً من وزارة التخطيط     
اإلنتاجية (إرادة) بهدف تـشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز  

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
دون تحليل  تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المـشروع    للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية

إن هذه الدراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشــروعل ةلنواحي المالية و الســوقية الالزما
هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطالع 

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة     ــــ ) في مختلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع  

  .الصغيرة والمتوسطة

أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في   حرصــوا، وقد برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراســة مســتشــارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

ياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية  وـسع    
علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

مرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتث
ــروع ــادية للمشـ ــة جدوى اقتصـ ــوق    ،لمراكز إرادة إلعداد دراسـ وذلك لكون اإليرادات المتوقعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاحب  المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمـس
باإلضـــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـــعب التنبؤ    ،المســـتهدفة وغيرهاالمشـــروع والقدرة الشـــرائية للفئات  

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

ــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة  لمزيد من المعلومات يمكنك االت     ــ صال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

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

  

  بأقرب مركز لديك) (بادر باالتصال  
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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

 تقديم خدمات مربيات   فكرة المشروع المقترحة 

 تقديم خدمات المربيات لألمهات الجدد والعامالت  المشروع  خدمات

 خدمي   تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 12,430 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 1,010 رأس المال العامل 

 13,640 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

لطالما كان الحصول على وقت لممارسة الرياضة أو حضور المناسبات أمًرا مرهقًا بالنسبة لألمهات بسبب  

ال مشكلة  ال بالخارج؟   من تنتهي..    التي  واألم  بالطفل  إطالق   سيعتني  فكرة  أتت  لذلك  جديد صمم  ،  تطبيق 

المشغولين   اآلباء  ليساعد  بهبخصيًصا  موثوق  أطفال  جليسة  أقرب  يجدوا  متعلماأن  ومؤهل  ه،    ه بشكل جيد 

ل األطفال  مع  ذلكتللتعامل  إلى  احتاجوا  متى  كامل  يوم  وحتى  ساعتين  من  معينة  لمدة  أطفالهم   .جالس 

سة، أو حجز موعد مسبق خالل أسبوع قادم  لجليلبطريقتين، األولى هي الطلب الفورى    المقترح  يعمل التطبيق 

  يمكن لألهل أيًضا أن يتصفحوا التطبيق إلختيار الجليسة األمثل لطفلهم لحجز موعد و  .وذلك من خالل التطبيق 

 معها خالل شهر مثالً. 
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

  مبررات فكرة المشروع

  . مربيات ألوقات زمنية محددةال لخدمات حاجة األمهات العامالت . 1

 . الحاجة لوجود مصدر موثوق يوفر هذه الخدمات ضمن كفاءة وحرفية عالية. 2

 

  المشروع أهداف فكرة

خدمات  .  1 مدار  توفير  وعلى  أعمارهم  بمختلف  لألطفال  موثقات    24الرعاية  مربيات  خالل  من  ساعه 

 . ومدربات ومؤهالت 

 . المربيات المؤهالت مع الزبائن المحتملين من خالل التطبيق الذي سيتم تطويره ربط . 2

  

  المشروع خدماتثالثا: 

  : مربيات مؤهالت حسب اآلتيسيقوم المشروع بتوفير 

  . الطلب الفوري للمربيه . 1

  تحديد موعد الحق لإلستفادة من خدمات المربيه. .  2

  
  

 المشروع المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة 

والتجارة   الصناعة  وزارة  في  التسجيل  سوى  معينة  جهات  من  خاصة  موافقات  الى  يحتاج  ال  المشروع 

والحصول على ترخيص من بلدية اربد الكبرى، وبالتالي فالمشروع ال يواجه أية عوائق قانونية من حيث  

  تطلبات الترخيص. الترخيص والتسجيل خصوصاً من حيث النواحي التنظيمية ومطابقتها لم
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

  الخدمةمراحل  ) 1(

 .اإلنترنت شبكة تفاعل بشكل نشط على ال، وخاص بالمؤسسة  موقع الكتروني اطالق . 1

 .للعمالء سيتم تقديمهاالخدمة التي  تحديد  . 2

 .أسعار الخدمة تحديد  . 3

 البيانات الالزمة لتقديم الخدمة. تزويد المؤسسة بكافة الطلب من العميل   . 4

 قدم الخدمة والمدة الزمنية الالزمة إلتمام الخدمة. ت س التي  المربيه تحديد  . 5

 خالل الفترة الزمنية المتفق عليها. و إيصال المربية لموقع تقديم الخدمة . 6

  

  :المساحة والموقع ) 2(
 

الخدمات من خالل   تقديم  إذ سيتم  المشروع لموقع فعلي،  الكترونيال يحتاج  ، ولكنه  تطبيق هاتفي و موقع 

لغايات التشبيك والتواصل سيتم تجهيز مكتب إلستقبال العمالء، ويفضل ان يكون الموقع بمكان يسهل الوصول  

  اليه. 

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 3(

  ) 1جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   دينار تكلفة الوحدة/  الــبـــنـــد 
 400  2 200  مكتب 
  320  2  160  كرسي
  900  2  450  مكيف 

  1,000  -  1,000  دهان وديكور 
  2,620      المجموع 
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  :أجهزة الحاسوب ) 4(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  1,810بحوالي  أجهزة الحاسوب قدرت تكلفة 

  ) 2جدول رقم (

  دينار /التكلفة   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   األجهزة 
 1,700  2 850  جهاز حاسوب  

  110  1  110  طابعة 
  1,810      المجموع 

  

  :أصول ثابتة أخرى ) 5(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  8,000بحوالي  األصول الثابتةقدرت تكلفة 

  ) 3جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   الـبـنـد
 8,000  1 8,000  المشروع تطبيق 

  8,000      المجموع 

 

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   12,430بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 3رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %15  2,620  وديكورات   وتجهيزات أثاث  
  %33  1,810  أجهزة الحاسوب 

  %15  8,000  أصول ثابتة أخرى 
    12,430  المجموع 
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  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  -النحو التالي :  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل   تيفرص  يوفر المشروع س

  ) 4جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  1  سكرتيره 

  2  المجموع 
    

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

دينار، وهي تشمل المواصالت والمعامالت الورقية    200بحوالي  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    قدرت 

  الالزمة من اجل الحصول على التراخيص الالزمة. 

  

 : رأس المال العامل ) 9(

  ) 5جدول رقم (

  التكلفة/ دينار   الدورة/ شهر   دينار التكلفة السنوية/   البيان
 100  1 1,200  مصاريف تشغيلية  

  300  1  3,600  االيجار 
  610  1  7,320  الرواتب 
  1,010    12,120  المجموع 

  
 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

من    العادية   حيث أن المخرجات تتمثل بالنفايات   ،المشروعال يوجد تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات  

  التي يتم التخلص منها بطرحها بالحاويات المخصصة لها.  وراقاأل و  الكرتون والبالستيك
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 6رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  2,620  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  1,810  أجهزة حاسوب 

  8,000  أصول ثابتة أخرى 
  12,430  إجمالي الموجودات الثابتة 

  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  1,010  رأس المال التشغيلي 

  13,640  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :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

 


