فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مدينة العاب مائية

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريق مقترحة تتضةةةمح تح يل النواحل الةنية والتموي ية

لةكرة المشةةروع دون تحليل النواحي المالية و السوووةية الم

للحك على مدى جدوى إةامة هكذا مشووعو

مما يعنل إح هذه الدراسة هل دراسة أولية ت قل الضوء ع ى النواحل الةنيـةةةةةةةة وحثم ا ستالمار الفيم لتنةيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمريح المهتميح ع ى التكاليف ا ستالمارية الفيمة لتنةيذ المشروع .

تم الحرص أح تكوح البيانات والمع ومات الواردة فل الدراسةةةةة وا عية ما أمكح علما ً بأن التوةعات المتعلقة
باإليعادات وتقديع حج السوق المتوةع ت استثناؤها من هذه الدعاسة لحين إعداد دعاسة جدوى اةتصادية
للمشووووووعو

وذلك لكوح اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة عوامل أو ظروف يصةةةةةةعب التنبا باتثاهاتها مما

يسةةةتدعل مح المسةةةتالمريح المهتميح بعد ا تناع بةكرة المشةةةروع التوثر إلعداد دراسةةةة الثدو ا تصةةةادية
الكام ة ل مشروع المقترح
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ملخص المشعو
فكعة المشعو المقتعحة

مدينة العاب مائية

خدمات المشعو

تقدي مجموعة من األلعاب المتنوعة التي تعتمد على المساةط
والمجاعي المائية

تصنيف المشعو

خدمي/تعفيهي
40

عدد األيدي العاملة

حج االستثماع الكلي لفكعة المشعو
التكلفة بالديناع األعدني

البيان

172500

الموجودات الثابتة
مصاعيف التأسيس وما ةبل التشغيل

1000

عأس المال العامل

25875
279375

المجمو الكلي لحج االستثماع
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أوالً  :مقدمة
المشروع عبارة عح انشاء مدينة مائية اكوابارك حيث ستحتوي ع ى يحف يات مائية كبيرة و متعددة با ضافة
الى حوض سباحة كبير ذو تصميم خفب وايضا يحتوي ع ى حوض العائفت وهو مخصص لفطةال
وعائ تهم المشروع يقدم مثموعة مح ايلعاب المائية المتنوعة التل تعتمد ع ى المسا ط والمثاري المائية
كنمط مغاير عح ا نماط مدح المفهل التق يدية

ثانيا  :مبععات وأهداف فكعة المشعو
نظرا ل نمو المشهود فل التعداد السكانل ايردنل وخاصة الةئة العمرية مح عمر ( )14 -5ونتيثة ل تطور
ا تصةةةادي وا ثتماعل وتحسةةةح مسةةةتو دخل المواطنيح يضةةةاف لذلك التغير الالقافل والةكري اصةةةبحت
ايسةةةةةةةره تهتم بتربية ورعاية أطةالها والمحافظة ع يهم وكما هو معروف فاح الطةل فل بداية عمره يكوح
لدير شةةةةةةغف ومحبا ل عب وهنالك كالير مح ايلعاب ما تنمل طريقة تةكير الطةل كما تنمل مواهبر وحيث اح
وسةةةائل التسةةة ية والترفير أصةةةبحت مح المتط بات الضةةةرورية وايسةةةاسةةةية لمطةال حتى اح كالير مح ع ماء
النةس يضةةةةةعوح ضةةةةةمح نظرياتهم فيما يتع ر بةسةةةةة وب تربية ايطةال وتع يمهم وتنمية مواهبهم برامج تتيح
ل طةل اح يقضةةل ثيءا مح و تر فل ال عب وال هو والتسةة ية وحيث اح فكرة المشةةروع المقترح تعتبر تغيير
عح ا لعاب النمطية التق يدية
يهدف المشةةروع المقترح إلى إنشةةاء مدينة العاب مائية لمطةال ول كبار بحيث تكوح ايلعاب مصةةنوعة مح
مواد البفسةةةتيك والبفسةةةتيك القابل ل نةا باشةةةكال مخت ةة مالل المنايل والحيوانات والطيور أو تق يد ل ليات
والقطارات والسيارات والطائرات أو العاب ع ى شكل بعض أنواع الةواكر والخضروات وايشثار
بناء ع ير يعتبر هذا المشةةةةةةروع فكرة اسةةةةةةتالمارية ثيدة حيث أح الخدمات التل سةةةةةةيقدمها هل لير تق يدية
وست بل حاثة الطةل مح ال عب داخل المياه باإلضافة الى امكانية تشغيل ايدي عام ة

ثالثا :خدمات المشعو
المشروع المقترح عبارة عح مدينة العاب مائية يقدم خدماتة لمطةال ول كبار بحيث تكوح ايلعاب مصنوعة
مح مواد البفستيك والبفستيك القابل ل نةا باشكال مخت ةة مالل المنايل والحيوانات والطيور أو تق يد ل ليات
والقطارات والسيارات والطائرات أو العاب ع ى شكل بعض أنواع الةواكر والخضروات وايشثار
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عابعا :النواحي القانونية لفكعة المشعو المقتعحة
يوثد أية عوائر انونية لترخيص هكذا مشاريق

خامسا :الدعاسة الفنية لفكعة المشعو المقتعحة
) (1المساحة والموةع:
مح الممكح إ امة المشةةةةةةةروع فل محافظات المم كة التل يتوفر لديها سةةةةةةةدود لتثميق مياه ا مطار كوح
المشةةةروع يعتمد بالدرثر ا ولى ع ى توفر مصةةةادر مياة ويحتاج ايضةةةا توفر طبيعة خفبة ثاذبة ويحتاج
الى مساحة(  2دونم)

( )2البناء وتعديمت البناء:
يبيح الثدول التالل توييق مساحات البناء واستخداماتها :
ثدول ر م ()1
البند
بناء بعكة سباحة تحوي جميع

المساحة /متع معبع
1000

تكلفة المتع المعبع/ديناع
-

إجمالي التكلفة/ديناع
100000

االلعاب *
مستودعات وغعف عمال

75

100

7500

غعف االداعة ومصلى

50

100

5000

تمديدات صحية وكهعبائية

-

-

10000

غعف غياع ومعافق صحية

100

100

10000

مطع وكفتيعيا ومقهى

100

100

10000

اماكن انتظاع ومساحات خضعاء

1000

30

30000
172500

المجمو
*تحتوي بحيعات صناعية وشمالت
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( )3اآلالت والمعدات:
درت تك ةة التثهييات والمعدات ايسةةةاسةةةية مق التركيب والتشةةةغيل بحوالل  75000دينار تويعت كما هو
مبيح بالثدول أدناه-:
ثدول ر م ()2
األجه ة
العاب مائية منوعة متكام ة*

تكلفة الوحدة/ديناع
المجمو

العدد
-

التكلفة /ديناع
75000
75000

* تشمل المضخات والةفتر ومنةاخ الهواء

( )4األثاث والتجهي ات والديكوعات:
تقدر ك ةة ايالاث و التثهييات الفيمة ل مشروع بحوالل  5000دينار

( )5التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة
بناء ع ى ما تقدم تقدر تكاليف الموثودات الالابتة ل مشروع المقترح بحوالل  252500دينار تويعت كماي ل-:
ثدول ر م ()3
البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهييات
المجمو

نسبة االستهمك
%5
%10
%15

التكلفة/ديناع
172500
75000
5000
252500

( )6العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 40فرص عمل مويعة ما بيح فرير متخصص بايلعاب المائية وعمال

( )7المواد األولية ومستل مات الخدمة
تتكوح المواد ايولية مح مناشف مواد تعقيم معدات ل سباحة
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الا

( )8مصاعيف التأسيس وما ةبل التشغيل
ستتةلف مصاريف التةسيس وما بل التشغيل مح رسوم التسثيل والترخيص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  1000دينار

( )9عأس المال العامل:
كوح الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها مح بل المستةيديح يثب إعداد دراسة ثدو ا تصادية مةص ة لها ولغايات
الوصول إلى تكاليف إثمالية ل مشروع ا رب ما يكوح ل وا ق سيتم افتراض أح رأس المال التشغي ل وفقا
لطبيعة المشروع واحتياثاتر يعادل حوالل 0
 %15مح إثمالل تكاليف الموثودات الالابتة حسب خبرة معد

الدراسة واستنادا لمشاريق مشابهة أي ما يعادل  25875دينار

سادسا :اآلثاع البيئية لفكعة المشعو المقتعحة
يوثد آالار بيئية س بية ل مشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكعة المشعو المقتعحة
الثدول التالل يبيح تكاليف المشروع اإلثمالية التل تتةلف مح الموثودات الالابتة مضافا لها المصاريف
التةسيسية ورأس المال العامل-:
جدول عة ()4
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهييات
إجمالي الموجودات الثابتة
مصاعيف التأسيس وما ةبل التشغيل
عأس المال التشغيلي

التكلفة/ديناع
172500
75000
5000
252500
1000
25875

البند

التكاليف اإلجمالية للمشعو

279375
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ثامنا :وسائل التمويل:
كوح الواليقة يد البحث هل مقترح لةكرة مشروع و تتضمح دراسة مالية ل مشروع تبيح مصاريةر وإيراداتر
لح يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الثدو ا تصادية النهائية
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