فكرة مشروع مقـترحة

مشروع ساحة العاب سيارات كهربائية

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

المحتويات
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
ساحة ألعا سيارات كهربائية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

خدمة ترفيهية

تةنيف الم رو

خدمات
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

73151

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

6111

رأس المال العامل

7315
86425

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يعتبر هلا المشروع من المشاريع الخعمية فم القطاع السياحم الترفيهم والىلي يمكىن ألي شىخ
بن يقىىوو بتأسيسىىه و ترتكىىز فكىىرة المشىىروع على إقامىىة سىىاحة بلعىىاب سىىيارات كهربائيىىة ( 01سىىيارات
كهربائيىىة) وللىىل مىىن خىىالا تخصىىي

موقىىع بمسىىاحة ( )011و 5فقىىط إلنشىىاء األرمىىية الموصىىلة

ل لكهرباء والسقف المععنم الموصا بو المتمو للىعارة الكهربائيىة وللىل بجىوار بو مىن خىالا المسىاحات
الممكن توفرها فم الموالت والمجمعات التجارية القائمة بو األرامم المخصصة لالستثمار السياحم.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو :
تأتم الحاجة لهلا المشروع لععو وجوع معينىة مالهىم فىم معينىة العقبىة وافتقارهىا للعبىة سىاحة السىيارات
الكهربائية المحبوبة لىعى الفئىات العمريىة عون  02عىاو وبحيانىا حتى على مسىتوى العىائالت وكىللل
يحتاج زوار معينة العقبة إل مثا هلد المشاريع كون الجوانب السياحية فم معينىة العقبىة تسىتهعف كبىار
السن وال تركز عل صرار السن فم االبيتها.
وهلا المشروع سيساعع عل تنوع الخيارات الترفيهية فم المجمع التجاري الواحع وسيزيع من اإلقبىاا
عل المجمع اللي يتواجع فيىه هىلا المشىروع بو السىاحة المخصصىة ل اىراض السىياحية التجاريىة التىم
يتواجع فيها المشروع عنع تأسيسه كما يمكىن بن يىوفر هىلا المشىروع فىم حىاا تنفيىلد ( )3فىر

عمىا

جعيعة فم المنطقة.

ثالثا :منتدات الم رو :
يمكىن بن يقىعو المشىروع قيىع العراسىة خعماتىه على مىعار العىاو بلعىاب سىيارات كهربائيىة ( 01سىيارات
كهربائية)

إال بننا نتوقع تشريا المشروع ألكبر بععاع ممكنة من الزبائن فم بياو العطلة األسبوعية من

مساء يىوو الخمىيس وحتى مسىاء يىوو السىبت إمىافة إلى بيىاو العطىا فىم األعيىاع والمناسىبات الرسىمية
والعينية.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
يلزو لهلا المشروع الحصوا عل موافقة من قسو االستثمار – السلطة بو القسىو المعنىم بىالترخي

فىم

بمانة عمان باإلمافة للموافقات األمنية و يحتاج المشروع إل سجا مستثمر وموافقة كىا مىن :الىعفاع
المعنم ومعيرية الصحة العامة والموافقات األمنية لات العالقة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )1المساحة والموقع:
يلزو للمشروع تخصي

ساحة برمية بو طابقيه بمساحة إجمالية ( )011و 5محاطة بسىور مناسىب (

سياج مععنم بو خشبم بارتفاع 0و لعزلها عن بقية المرافق المجاورة إن وجع مرافق مجاورة للمشروع
للسيارات والبالرة مساحته المتوقعة ( )52و5

بو عزلها عن عخوا اير الالعبين إل الحيز المخص

والمساحة المتبقية للخعمات و ارفة التحكو والتلاكر ونقعر بن يكىون معىعا بىعا اإليجىار لهىلد المسىاحة
بحوالم ( )05111عينار سنويا.

()6البناء وتعديالت البناء:
تقعر تكلفة إنشاء المرافق والمساحة المطلوبة للخعمات وارفة التحكو والتلاكر والسور الحاجز بحوالم
( )0111عينار بحسب بسعار السوق الحالية.
ويمكن إيجازها وبيان كلفتها التقعيرية كما فم الجعوا بعناد:
ددول رقم ()1
البند
المرافىىىىىىىىىىىىىىق والمسىىىىىىىىىىىىىىاحة
المخص للسيارات

المساحة /متر مربع
011

تكلرة المتر المربع/دينار
---

المدمو

إدمالي التكلرة/دينار
0111
2111

( )3اآلالت والمعدات:
قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األساسية مع التركيب والتشريا بحوالم  67000عينىار توزعىت كمىا هىو
مبين بالجعوا بعناد-:
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ددول رقم ()6
األدهزة
سىىيارة كهربائيىىة عىىعع ( )01مىىع
األرمية والسقف الموصا
عم بالستيكية متفرقة
إكسسىىىىىوارات كهربائيىىىىىة (نتىىىىىاو
إماءة )
ماكنة تلاكر
خزانة نقع
طفايىىىىىىىات حريىىىىىىىق وصىىىىىىىنعوق
إسعافات

تكلرة الوحدة/دينار
---

العدد
01

-------

0
0

1000
500

521
011
----

0
0
0

250
100
150

المدمو

التكلرة /دينار
02111

27111

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجات المشروع من األثا بمبلغ  021عينار يمثا مكتب لإلعارة وللموتفين وتجهيزات مكتبية
وكراسم وخزائن وكنبايات وخالفه

( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  53,021عينار توزعت

كمايلم-:
ددول رقم ()3
الوظيرة
بعماا بناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
المدمو

التكلرة/دينار
0111
05111
021
73151
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )2العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 3فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
3

الوظيرة
(فني) ت غيل الساحة الكهربائية
محاس تشاكر
ضاب أمن
المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
ان طبيعة المشروع ال يحتاج ال مستلزمات خعمة .

( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراسالت

والمواصالت الستقطاب العروض والتم تقعر بحوالم  5111عينار.

( )9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %01من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثابتة حسب خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  5302عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للبيئة حي يقوو بتقعيو خعمة ترفيهية فقط وبالتالم ال يوجع آثار بيئية سلبية للمشروع.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
0111
05111
021
73151
5111
5302
86425

البند
بعماا بناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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