فكرة مشروع مقـترحة

صيانة القوارب

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
ثانرا  :مبررات وأهداف الم رو
ثالثا :منتجات الم رو
رابعا :النواحي القانونرة لرةرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنرة لرةرة الم رو
 .1مراحل التةنرع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعدرالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتجهر ات
 .2التةالرف ايجمالرة للموجودات الثابتة
 .7ايدارة والعمال
 .8المواد األولرة ومستل مات الخدمة
 .9مةاررف التأسرس وما قبل الت غرل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البرئرة لرةرة الم رو
سابعا :التةالرف ايجمالرة للم رو
ثامنا :وسائل تمورل الم رو
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ملخص الم رو
ةرانة القوار

فةرة الم رو المقترحة

ةرانة محرةات وجسم القوار

منتجات الم رو

حرفي

تةنرف الم رو

4

عدد األردي العاملة

حجم االستثمار الةلي لرةرة الم رو
التةلرة بالدرنار األردني

البران
الموجودات الثابتة

18151

مةاررف التأسرس وما قبل الت غرل

1111

رأس المال العامل

1811
61851

المجمو الةلي لحجم االستثمار
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أوالً :مقدمة
يعتتر هلا المشروع من المشاريع الخعمية والتم يمكن للمواطنين ممن تتوفر لعيهو الخترة الجيىعة
فم بعماا الميكانيل وبعماا معالجىة الجةىو الخىارجم للقىوارب التحريىة بن يقومىوا تتأةيةىه فىم معينىة
العقتة.
ترتكز فكرة المشروع عل إقامة ورشة فنية لعما صيانة وإصال للقوارب التحريىة (محركىام و جةىو
خارجم) وللل من خالا تخصيص موقع محالي للشاطئ لتةهيا عمليىة الصىيانة وتشىما الصىيانة
المحركام (العيزا والتنزين ) وكللل الجةو الخارجم للقىارب ( خشىب فيتىر حعيىع) تاةىتخعاو فنيىين
متخصصين تهىلد األعمىاا و يقىعو المشىروع قيىع العراةىة خعماتىه على مىعار العىاو للىل بن القىوارب
تحتاج لصيانام فورية تةتب ععو تحملها لكلفة اسنتتار وخصوصا القوارب الةياحية.
وتعتتر العقتة من المعن لام النمو الةريع نتراً لموقعها المتميز كمنفل تحري وحيع لألرعن وإلعالنها
منطقىىة اقتصىىاعية خاصىىة منىىل عىىاو  5110ويتلىىع عىىعع ةىىكان معينىىة العقتىىة حىىوالم ( )005بلىىف نةىىمة
تحةب برقاو عائرة اإلحصا ام العامة المقعرة تنهاية العاو ( )5102كمىا يؤمهىا ةىنويا ً حىوالم ()372
بلف ةائح وزائر تحةب برقاو معيرية الةياحة  /ةلطة منطقة العقتة اسقتصاعية الخاصة للعاو ()5101
وتشير برقاو الةلطة التحرية – العقتة للعاو  5101إل وجوع حوالم  0101مركب تحري (قارب
يخم قارب نزهة قارب صيع يخم ةياحم قارب زجاجم  )...ويتلع عىعع المىرخص منهىا للعىاو
 )705( 5101قارب قامم تتجعيع رخصها الةنوية مما يعكس ةوقا متوقعا وطلتا جيعا عل خىعمام
صيانة القوارب التحرية فم معينة العقتة.

ثانيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
 تحقيق فرص عمل جديدة في المنطقة.
 توفير خدمة صيانة القوارب البحرية في موقع محاذي للشاطئ  ،مما يقلل الحاجة الى نقل القوارب إلى
المنطقةة الحرفيةة وبالتةةالي تاربةدا باةد عمةةل الصةيانة إلةى ضبةةرار جةةيمة نتيجةة النقةةل عبةر شةةوار
المدينة المليئة بالمطبات التي تؤثر ةلبا على هذه القوارب.
 تحقيق عوائد اةتثمارية جيدة للراغبين باالةتثمار.
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ثالثا :منتجات الم رو
يرتكز عما المشروع عل تقعيو خعمام صيانة محركام القوارب تنوعيها :التنزين والعيزا وكللل خعمة
صيانة وتععيا الجةو الخارجم للقوارب من خالا اعماا الفيترجالس والخشب والحعيع.

رابعا :النواحي القانونرة لرةرة الم رو المقترحة
فم حاا توفير موقع للمشروع المقتر تالقرب من مرفا القوارب فانه يلزو لهلا المشروع الحصوا عل
(تفويض ) تخصيص لموقع المشروع من قتا مجلس مفومم ةلطة منطقة العقتة اسقتصاعية الخاصة
وتأمين المتطلتام الخاصة تالموافقام التيئية وفم حاا تاةيس المشروع فم المنطقة الحرفية فانه يلزو
للمشروع الحصوا عل موافقة من قةو اسةتامار – ةلطة منطقة العقتة اسقتصاعية الخاصة تاإلمافة إل
الةجا التجاري وموافقة كا من :العفاع المعنم ومعيرية الصحة العامة.

خامسا :الدراسة الرنرة لرةرة الم رو المقترحة
() 1

وةف الخدمة:

كما اشرنا ةاتقا فان المشروع ةيقعو خعمام صيانة محركام القوارب تنوعيها :التنزين والعيزا وكللل
خعمة صيانة وتععيا الجةو الخارجم للقوارب من خالا اعماا الفيترجالس والخشب والحعيع.

) (2المساحة والموقع:
يحتىىاج المشىىروع لتخصىىيص مىىا مةىىاحته ( )511متىىر مرتىىع مىىن برامىىم الشىىاطم الجنىىوتم او مخىىزنين
تمةاحة  01متر مرتع وةاحة خارجية تمةاحة تزيع عل  011متر مرتع فم المنطقة الحرفية.
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( )3البناء وتعدرالت البناء:
فم حاا التنا يلزو المشروع إقامة هنجر مععنم مكشوف الجوانب ويحتوي على

رفىة لصىيانة المحركىام

ومرافق صحية ومكتب صرير وتمةاحة إجمالية ( )021و 5وتإجمالم كلفة تنا ( )02111عينار ويتين
الجعوا التالم توزيع مةاحام التنا واةتخعاماتها :
جدول رقم ()1
البند
صالة خعمة
مرافق

المساحة /متر مربع
011
21
المجمو

تةلرة المتر المربع/درنار
011
011

إجمالي التةلرة/درنار
01111
2111
15111

( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجعوا التالم المععام واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقعيرية لها علما ً تان المععام الرئيةية
هم القوالب ويمكن تصنيع القوالب محليا ً.
جدول رقم ()6
األجه ة
جكات رفع

تةلرة الوحدة/درنار
211

العدد
5

التةلرة /درنار
011

بكرات ةحب

021

5

211

عدد نجارين

مجموعة

-

211

طفايات حريق وصندوق إةاافات

021

0

021

عدد يدوية و متفرقة

مجموعة

-

211
6151

المجمو
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( )5األثاث والتجهر ات والدرةورات:
يحتاج المشروع إل باا مكتتم تةيط وجهاز حاةوب وتلفون وفاكس وتقعر تكلفة هلد التجهيزام حوالم (
 ) 0111عينار.

( )2التةالرف ايجمالرة للموجودات الثابتة
تنا عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الااتتة للمشروع المقتر تحوالم  00121عينار توزعم كما
يلم-:
جدول رقم ()3
البند
بعماا تنا
اآلسم ومععام
باا وتجهيزام
المجمو

التةلرة/درنار
02111
5121
0111
18151

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )7العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 3فرص عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جدول رقم ()4
العدد
0
0
0
0
4

الوظررة
مالل المشروع
فنم ميكانيل محركام
فنم اعماا فيتر جالس وخشب
مةاعع  -عاما
المجمو

( )8المواد األولرة ومستل مات الخدمة
مةتلزمام الخعمة تتماا فم مواع الفيتر جالس وهم متوفرة تالةوق المحلم.
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( )9مةاررف التأسرس وما قبل الت غرل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخيص ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم
والمواصالم ومتفرقام والتم تقعر تحوالم  0111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا العاما التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %01من إجمالم تكاليف الموجوعام
الااتتة حةب خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  0011عينار.

سادسا :اآلثار البرئرة لرةرة الم رو المقترحة
س توجع بية مخلفام مارة للتيئة من عمليام إنتاج منتجام المشروع المقتر

ويمكن التخلص من ااار

الزيوم وتقايا الفيتر جالس واعماا العهان فم مواقع مخصصة.

سابعا :التةالرف ايجمالرة لرةرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الااتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
جدول رقم ()5
التةلرة/درنار
02111
5121
0111
18151
0111
0011
61851

البند
بعماا تنا
اآلسم ومععام
باا وتجهيزام
إجمالي الموجودات الثابتة
مةاررف التأسرس وما قبل الت غرل
رأس المال الت غرلي
التةالرف ايجمالرة للم رو
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ثامنا :وسائل التمورل:
كون الوايقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وس تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إس تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى اسقتصاعية
النهائية
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