فكرة مشروع مقـترحة

العاب الكترونية

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
العا الكترونية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

العا الكترونية للتسلية والترفيه

تةنيف الم رو

ترفيهي
(  ) 6فرص عمل

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

6000

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1000

رأس المال العامل

6181
9181

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تتوزع وةائا الترفيه والتةلية تين بنواع مختلفة من المحالم واألعوام خارج المنزا وتالنةتة للشتاب
خاصة فم ةن ما تين  52 - 01ةنة ووةائا الترفيه تشما ممارةة الريامة تمختلف انواعها ومقاهم
اإلنترنم وبلعاب التليارعو واأللعاب اإللكترونية وعور الةينما وايرها الكثير من اشكاا التةلية والترفيه.
ان تعض وةائا الترفيه والتةلية للشتاب قع تتوفر تتكلفة قليلة كممارةة األلعاب الريامية وتعمها مكلف
ألنه يتو تاةتخعاو اجهزة ومععام مقاتا بجور مالية كمقاهم اإلنترنم وصاالم التليارعو واأللعاب
اإللكترونية وعور الةينما وايرها من مرافق التةلية والتم يالحت ان معتمها يتركز فم منطقة العاصمة مع
انخفاض كتير فم عععها تتقية المحافتام.
بن تنوع وةائا التةلية والترفيه المتاحة للشتاب بمر مراوب ته طالما تلم ممن الحعوع المعقولة ولو
تتحوا ال

حالة من اإلعمان والملهاة المارة وهو ما تةع

التعليمام الصاعرة عن الجهام الرةمية

المخولة تتنتيو هلا النوع من النشاط لتالفيه ومتطه ممن المعايير المقتولة.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهعف المشروع المقتر

إلنشاء مركز لأللعاب اإللكترونية حي

يقعو خعمام التةلية والترفيه وتحعيعاً

للشتاب ممن تتراو بعمارهو عاعة تين  52 – 01ةنة.
من بهو متررام المشروع:
 .1إن توفر وةائا التةلية والترفيه ال زاا عون الحاجة الفعلية للقطاع الكتير من الشتاب فم األرعن
 .2تركز معتو المراكز المماثلة فم منطقة الوةط والعاصمة وقلة عععها فم تقية المحافتام.
 .3خلق فرصة اةتثمارية جيعة
 .4توفير فر

عما جعيعة

 .5تحةين الحالة االقتصاعية لصاحب المشروع.
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ثالثا :منتدات الم رو
إن مراكز األلعاب اإللكترونية هم من وةائا التةلية والترفيه التم يقتا عليها الشتاب "اللكور منهو خاصة"
نتراً لععو امكانية توفرها وحيازتها تشكا شخصم بو عائلم تةتب تكلفتها المرتفعة ونتراً لتركز معتو هلد
المراكز فم منطقة الوةط والعاصمة خصوصا ً فإن ععع هلد المراكز فم المحافتام األخرى يتا محعوعاً
ومن هنا جاءم فكرة هلا المشروع المقتر .

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
ةيقوو المشروع المقتر تتوفير خعمة األلعاب اإللكترونية لقطاع الشتاب وخاصة اللكور ( )52 – 01ةنة
واالتية األلعاب اإللكترونية التم تتوفر فم مثا هلد اآلالم ويفملها الشتاب هم فم مجاالم األلعاب
الريامية وةتاقام الةيارام والمرامرام واألعماا العةكرية.
من المهو مالحتة بنه وفقا ً لتعليمام وزارة العاخلية األرعنية الخاصة تهلد المراكز فإنها تفتح اتواتها فم
األياو العاعية مما ال يتجاوز  8ةاعام يوميا ً ولل ما تين الةاعة الثانية تعع التهر والعاشرة ليال مع ععو
وجوع قيوع عل فترام العما فم اياو الجمع والعطا كما تمنع هلد التعليمام عخوا من هو عون ةن
الةاعةة عشر.

) (1المساحة والموقع:
الموقع المقتر إلنشاء المشروع هو مراكز المحافتام اير الكتيرة ( بي اير العاصمة والزرقاء وارتع)
والتم تفتقر لمراكز التةلية والترفيه.
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( )2البناء وتعديالت البناء:
يلزو للمشروع محا من تاب مةاحته الواحع حوالم  88متر مرتع ويقعر تعا إيجار الةنوي له تنحو 5811
عينار ولل تواقع  21عينار/و ²وتقعر كلفة تععيالم التناء  0211عينار.

( )3اآلالت والمعدات:
ةيقوو المشروع المقتر تتوفير خعمة االلعاب االلكترونية المتنوعة والتم يقتا الشتاب عليها وتشرا هلد
االلعاب تواةطة قطع النقوع المععنية ومعتو هلد االلعاب تشرا تواةطة قطعة النقوع من فئة المائة فلس.
بما األجهزة وعععها  51جهاز تقوو تتوفيرها شركام مختصة تمتلكها وتزوع المحالم تها ولل

مقاتا

 %21من اإليراعام " عل ةتيا المثاا شركة اتو اللهب وشركة قوقا فم العاصمة عمان".

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتىىاج المشىىروع إلى بثىىا مكتتىىم وخىىزائن لحفىىت الملفىىام والمةىىتنعام امىىافة إلى جهىىاز حاةىىوب وتلفىىون
وفاكس وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزام حوالم ( ) 0211عينار.
ددول االثاث والتدهيزات المكتبيه
ددول رقم()1
العدد

القيمه

البيان
اثاث مكتبي ( اولة مكت وكراسي )

1

511

دهاز كمبيوتر وبرامج تةميم و ابعه

1

1111

لوازم مكتبيه وادهزة اتةال وتةوير

-

6111
3511

المدمو

( )5وسائل النقل:
ال يلزو المشروع وةيلة نقا
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( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  20111عينار توزعم كما
يلم-:
ددول رقم ()6
البند
بعماا تناء
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%02

التكلرة/دينار
0211
0211
5111

( )7العمالة:
ةيتول صاحب المشروع /المعير عملية التةويق والعالقام العامة والشؤون الماليىة للمشىروع المقتىر كمىا
يلزو توفر بيعي عاملة فنية معرتة تشرف عل صالة االلعاب االلكترونية ويتيىـن الجىـعوا التىالم احتياجىام
المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والةنوية التم ةتعفع لهو
الروات واألدور ( بالدينار )

ددول رقم ()3
العدد

الوظيرة
ةاح الم رو  /مدير

1

م رف ةالة

1
6

المدمو

(  ) 8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تشما نفقام التأةيس وما قتا التشريا رةوو التةجيا والترخي
تحوالم ( )0111عينار .
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ومصاريف متفرقة وتقعر تكلفتها

( )9رأس المال العامل:
تقعر احتياجام ربس الماا العاما للمشىروع تمتلى  5081عينىار على بةىاس عورة انتاجيىة لمىعة ةىتة شىهر
لاليجارام وشهر واحع لتاقم المصاريف التشريلية .

ددول رقم ()4
الكلرة سنويا

الكلرة اسبوعيا

( دينار)

( دينار)

مدة رأس المال
العامل اسبوعيا

ادمالي رأس
المال العامل
الم لو

روات

2211

137.5

4

550

االيدار

2400

50

24

1200

تكاليف ت غيلية مساعدة

4860

101.25

4

405

تكاليف متررقة ما عدا االيدار

300

6.25

4

25

بنود رأس المال العامل

المدمـــــــو

295

عورة ربس الماا العاما = (اجمالم ربس الماا العاما ÷ اجمالم الكلفة اةتوعيا ) ÷ 8
=(  0.82 = 8 ÷ ) 295 ÷ 2180شهر

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع للمشروع اي اثار تيئية ةلتية.
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2180

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
يومح الجعوا ملخ

تكاليف المشروع تالعينار

ددول رقم ()5
التكلرة  /دينار

البند

1511

تعديل البناء
األدهزة والمعدات

1

األثاث والتدهيزات

3511

التأمينات المستردة

1111

مدمو تكاليف األةول الثابتة

2111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

6181

إدمالي تكاليف الم رو

9181

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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