فكرة مشروع مقـترحة
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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

أوال :الم دمة
ب اب  :م رراا وأ داف المشروع
بل ب :خدمبا المشروع
را عب :ال واحي ال ب و اة للمرة المشروع
خبمقب :الدراقة الل اة للمرة المشروع
 .1وصف خدمبا المشروع
 .6المقبحة والموقا
 .3ال بء وتعداالا ال بء
 .4اآلالا والمعداا
 .5األ بث والتجبا اا
 .2التمبلاف ارجمبلاة للموجوداا ال ب تة
 .7اردارة والعمبل
 .8المواد األولاة ومقتل مبا الخدمة
 .9مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال
 .11رأس المبل العبمل
قبدقب:اآل بر ال ائاة للمرة المشروع
قب عب :التمبلاف ارجمبلاة للمشروع
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صبلة لممبرقة لع ة الجولف

تص اف المشروع

ترفابي

عدد األادي العبملة
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حجا االقت مبر الملي للمرة المشروع
التمللة بلدا بر األرد ي

ال اب
الموجوداا ال ب تة
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مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال

1111

رأس المبل العبمل

4511
61711

المجموع الملي لحجا االقت مبر

4

أوالأ :م دمة
تعترر ريا ة الجولف رمفهومها العام وتطريقاتها العملية حكرا على األ نياء ربرب ارتفاع
تكاليف المرافق والخدمات واألدوات المتعلقة رهذه الريا ة ،وعلى الر م من ر رة العديد من
األفراد رتعلمها وإتقانها إال أن ارتفاع تكاليف مماربتها يشك عائقا لذوي الدخ المحدود
والمتوبط يحو دون مماربتها.
إن فكرة إ امة ملعب مغلق للجولف بيشك نقلة نوعية لدى العديد من األفراد خصوصا من
حي

المماربة والتعلم وتأهيلهم مبتقرال لمراريات دولية ،وانطال ا من إتاحة الفرصة لجميا

الموهورين لمماربة مواهرهم رأ

التكاليف جاءت فكرة المشروع المقتر خصوصا وانر ال

يوجد في األردن بوى نادي ولف واحد وهو نادي الرشارات حتى تاريخ اعداد الدرابة ،وعلير
فانر رات من ال روري توفير مث هذه المالعب التعليمية والترفيهية ،لتمكين الرا رين رمماربة
هذه الريا ة من مماربتها واالبتمتاع رها .

ثانيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
 تحقيق فر

عم ألرناء المناطق المبتهدفة.

 تحبين مبتوى دخ األفراد.
 التبلية والترفير والتعلم على مماربات ريا ة الجولف.
 عدم وجود مشاريا مشارهة تقدم خدمات المشروع.

بل ب :خدمبا المشروع:
تنحصر خدمات المشروع في تابيس صالة لمماربة ريا ة الجولف رشك مصغر للهواة
والرا رين في تعلم هذه الريا ة وتوفير االشراف والتدريب للهواة ،كما بتت من خدمات
المشروع كافتيريا تقدم المشرورات الباخنة والراردة والباندويتشات البريعة الخفيفة للزرائن.

5

را عب :ال واحي ال ب و اة للمرة المشروع الم ترحة
ال يوجد أية عوائق انونية لترخي
رورة مراعاة شروط تراخي

ما

هكذا مشاريا

من الموا ا المخصصة لالنشطة الخدمية والتجارية

الجهات المختصة

من منطقة عم المشروع والتي تحتاج الى

موافقات أمنية ورد موا ف.

خبمقب :الدراقة الل اة للمرة المشروع الم ترحة
وصف خدمبا المشروع

() 1

بيقوم المشروع رتقديم خدماتر للزرائن رطريقتين ،إحداهما دورات تدريرية للرا رين رتعلم هذه الريا ة
روابطة مدررين محترفين ،والطريقة األخرى رتقديم خدمة الدخو الحر لمماربة هذه الريا ة لمن يعرفها
وير ب رالتبلية ،ولتحقيق هذا الهدف وتمكين الطرفين المتدررين والرا رين رالتبلية من دخو الملعب
أن يعم المشروع رمعد  05باعة يوميا على مدار  331يوم عم بنويا.

يف

ويمكن توزيا خدمات المشروع كما يلي:
 خدمة الدورات التدريرية :وبتكون دورات جماعية ورمعد باعتين للدورة الواحدة في الفترةالصراحية ،أي رمعد  6دورات يوميا.
 الفترة المبائية بتكون للترفير والتبلية للرا رين رمماربة الريا ة مقارللشخ

ربم دخو

يبمح

راللعب لمدة محددة.

كما بتت من خدمات المشروع كافتيريا تقدم المشرورات الباخنة والراردة والباندويتشات البريعة الخفيفة
للزرائن.

() 6

المقبحة والموقا:

المو ا المقتر للمشروع هو كافة المناطق الغررية من محافظة العاصمة ومحافظات المملكة ذات الكثافة
البكانية المرتفعة وخصوصا محافظات اررد والزر اء.

تبوية أو رووف في مجما

ويحتاج المشروع إلى صالة مفتوحة رمباحة ال تق عن  011م 5ويف
تجاري.

( )3ال بء وتعداالا ال بء:
تقدر احتياجات المشروع من حي المباحة المخصصة النشطة المشروع رحوالي  011م ،5و د يبتوجب
اجراء تعديالت على الرناء رحبب مو ا المشروع ،ويرين الجدو التالي توزيا المباحات وابتخداماتها :
جدول رقا ()1
المقبحة /متر مر ا
51

ال د
مكتب إدارة
صالة لملعب الجولف

311

كافتيريا ما صالة جلوس

61

حمامات

51

( )4التجبا اا والمعداا:
يو ح الجدو التالي المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها علما ً ران المعدات الرئيبية
يمكن شرارها محليا ً.
جدول رقا ()6
األجب ة
مجبمات اصطناعية

تمللة الوحدة/دا بر
05

العدد
011

5211

مجموعة

م ارب ولف  +طارات
المجموع
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التمللة /دا بر
0511
5211
3711

( )5األ بث والتجبا اا والداموراا:
جدول رقا ()3
تمللة الوحدة/دا بر
211

العدد
3

التمللة /دا بر
0211

األجب ة

طاوالت جلوس

56.6

02

011

كرابي كافتيريا

01

61

611

تجهيزات كافتيريا

3111

ــ

3111

نظام حابوب للمتارعة وحابوب وطارعة

021

ـــ

021

إنارة وديكورات وبالمة عامة

0211

ــ

0211

نظام موبيقى وصوتيات

021

0

021

مكيفات  5طن

المجموع

11511

( )2التمبلاف ارجمبلاة للموجوداا ال ب تة
رناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثارتة للمشروع المقتر رحوالي  02511دينار توزعت كما
يلي-:
جدول رقا ()4
ال اب
اآلالت ومعدات
أثا وتجهيزات
المجموع

التمللة/دا بر
3011
00211
15611
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ق ة االقتبالك
%01
%02

( )7العمبلة:
بيوفر المشروع (  ) 3فر

عم رالحد االدنى ،موزعة من حي الوظيفة والعدد على النحو التالي -:

جدول رقا ()5
العدد
0
0
0
3

الوظالة
صاحب المشروع  /مدرب
مدرب
موظف كافتيريا
المجموع

( )8المواد األولاة ومقتل مبا الخدمة
وتتمث مبتلزمات الخدمة رالطارات والمبتهلكات أثناء عملية اللعب  ،في حين تتمث الر اعة للمتاجرة
الخاصة رالكافتيريا في ائمة المواد التموينية الالزمة لتجهيز الشطائر والمشرورات الباخنة والراردة.

() 9

مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال

بتتألف مصاريف التأبيس وما ر التشغي من ربوم التبجي والترخي

ألو مرة راإل افة إلى المرابالت

والمواصالت ومتفر ات والتي تقدر رحوالي  0111دينار.

( )11رأس المبل العبمل:
كون الفكرة مقترحة ورعد اعتمادها من ر المبتفيدين بتقوم مراكز إرادة راعداد درابة جدوى ا تصادية
مفصلة لها ولغايات الوصو إلى تكاليف إجمالية للمشروع ا رب ما يكون للوا ا بيتم افتراذ أن رأس
الما

العام

التشغيلي وفقا لطريعة المشروع واحتياجاتر يعاد

حوالي  %31من إجمالي تكاليف

الموجودات الثارتة حبب خررة معد الدرابة وابتنادا لمشاريا مشارهة أي ما يعاد  0211دينار.

قبدقب :اآل بر ال ائاة للمرة المشروع الم ترحة
ال توجد أية مخلفات

ارة للريئة للمشروع المقتر .
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قب عب :التمبلاف ارجمبلاة للمرة المشروع الم ترحة
الجدو التالي يرين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجودات الثارتة م افا لها المصاريف
التأبيبية ورأس الما العام -:
جدول رقا ()2
التمللة/دا بر
3011
00211
15611
0111
0211
61711

ال د
تجهيزات ومعدات
أثا وتجهيزات
إجمبلي الموجوداا ال ب تة
مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال
رأس المبل التشغالي
التمبلاف ارجمبلاة للمشروع

بم ب :وقبئل التموال:
كون الوثيقة يد الرح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تت من درابة مالية للمشروع ترين مصاريفر

وإيراداتر لن يتم تحديد كيفية تموي المشروع إال رعد التوجر لمراكز إرادة إلعداد درابة الجدوى اال تصادية
النهائية
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