فكرة مشروع مقـترحة

غسيل سيارات بماكينات البخار(متنقلة)

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 :خدمات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1وةف الخدمة
 .6المساحة والموقع
 .3اآلالت والمعدات
 .4األثاث والتدهيزات
 .5وسائ النقل
 .2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .7ايدارة والعمال
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .10رأس 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
غسيل سيارات بماكينات البخار (متنقلة)

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

غسيل سيارات

تةنيف الم رو

خدمات
6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

16500

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

600

رأس المال العامل

1523
14623

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتبر خعمة غسيل السيارات من الخعمات المرورية والتم يمكن لالفراع تقعيمها من خالل محطات الرسيل
بو بمواقع السيارات فم المنزل او العمل عون الحاجة للهاى اصحاى السيارات ال المحطات المختصة
خصوصا وان الععيع من الناس ال يملكون الوقت لللهاى ال مراسل السيارات .
يالحت ان خعمات غسيل السيارات بموقعها يقعو بشكل ملحوت من خالل عمالة وافعة بعون اية تراخي
اعوات متخصصة بالتنتيف وبطرق تقليعية مما يؤثر عل

جوعة الخعمة ورم

او

الزبائن ومع تطور

التكنولوجيا المتعلق باالعوات والمععات الخاصة بعملية التنتيف فانه اصبح من الممكن توتيف هلد
التكنولوجيا واستخعامها كمشاريع متنقلة تقعو خعمة متخصصة برسيل السيارات خصوصا لمن يرغى برسيل
سيارته فم كراج منزله او كراج شركته ويفمل التركيز عل الفئات التم توفر الخعمات المساععة التماو
عملية التنتيف وهم الكهرباء ومثل هلد الفئات كثيرة وبحاجة لهكلا خعمات مثل معارض السيارات
وشركات تاجير السيارات السياحية واصحاى السيارات الراغبين برسيلها وتنتيفها بمنازلهو:

مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فر

عمل ألبناء المناطق المستهعفة.

 تحسين مستوى عخل األفراع.
 إحالل عمالة محلية بعل عمالة وافعة عل خعمات تمتاز بارتفاع الطلى عليها مع شرعية هكلا خعمات
من خالل ترخيصها والحصول عل إلن مزاولة المهنة.
 ععو وجوع مشاريع مشابهة تقعو خعمات المشروع.

ثالثا :خدمات الم رو
المشروع عبارة محطة غسيل متنقلة مختصة بتنتيف وغسيل السيارات من الخارج ومن العاخل وخعمات
تلميع العجالت وإزالة خعوش الطالء البسيطة

سوف تخعو زبائنها فم مواقع عملهو وفم منازلهو وإلن

المشروع سيق ّعو خعمة غسيل شاملة افمل بكثير من الخعمة التقليعية (غسيل الشارع) بالتأكيع فان الزبائن
Page 5 of 8

سيرغبون فم عفع المزيع لهكلا خعمات شخصية .رم الزبائن سيكون وسيلة المشروع التسويقية األكثر
فعالية لنمو العمل مع مرورة توزيع بطاقات العمل والمنشورات الععائية لتسويق العمل فم البعاية.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
هكلا مشاريع مع مرورة مراعاة شروط تراخي

ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

الجهات المختصة

ممن منطقة عمل المشروع والتم قع تحتاج ال موافقات بمنية.
 -مراعاة توفر شروط السالمة العامة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

وةف الخدمة

المشروع عبارة محطة غسيل متنقلة مختصة بتنتيف وغسيل السيارات من الخارج ومىن الىعاخل وخىعمات
تلميع العجالت وإزالة خعوش الطالء البسىيطة سىوف تخىعو زبائنهىا فىم مواقىع عملهىو وفىم منىازلهو والن
المشروع سيق ّعو خعمة غسيل شاملة افمل بكثير من الخعمة التقليعية (غسيل الشىارع) بالتأكيىع فىان الزبىائن
سيرغبون فم عفع المزيع لهكلا خعمات شخصية .رم الزبىائن سىيكون وسىيلة المشىروع التسىويقية األكثىر
فعالية لنمو العمل مع مرورة توزيع بطاقات العمل والمنشورات الععائية لتسويق العمل فم البعاية .

) (2المساحة والموقع:
يقتىىر إقامىىة المشىىروع فىىم كافىىة محافتىىات المملكىىة لات الكثافىىة السىىكانية المرتفعىىة وخصوصىىا محافتىىات
العاصمة واربع والبلقاء والزرقاء والعقبة.

( )3اآلالت والمعدات:
قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األساسية مع التركيى والتشريل بحوالم  0111عينار توزعت كما هىو
مبين بالجعول :
ددول رقم ()1
األدهزة
ماكينة تنتيف عاخلم
ماكينىىىىىىة غسىىىىىىيل سىىىىىىيارات
خارجم (بخار)

تكلرة الوحدة/دينار
0111
0111
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العدد
0
0

التكلرة /دينار
0111
0111

2000

المدمو

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجات المشروع من األثا بمبلغ  211عينار يمثل مكتى لإلعارة وتجهيزات مكتبية وكراسم

( )5وسائل النقل:
سيحتاج المشروع إل وسيلة نقل ممثلة بـسيارة فان بو بل بى مستخعو بحالة جيعة للوصول إل الزبائن
وتقعر تكلفة وسيلة النقل بحوالم  0111عينار طبقا ألسعار السوق المحلم.

( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  05211عينار توزعت

كمايلم-:
ددول رقم ()6
البند
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وسائط نقل
المدمو

التكلرة/دينار
0111
211
0111
16500

نسبة االستهالك
%01
%02
%02

( )7العمالة:
سيوفر المشروع فرصتم عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()3
العدد
0
0
6

الوظيرة
مالل المشروع
عامل فنم
المدمو

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة مواع التنتيف الخاصة والمعطرات وبقمشة خاصة لعملية التنتيف وجميعها متوفرة
بالسوق المحلم.
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()9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشريل من رسوو التسجيل والترخي

ألول مرة والتم تقعر بحوالم 511

عينار.

( )10رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبل المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
المال التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %05.2من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعل  0200عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع آثار بيئية سلبية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعول يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس المال العامل-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
0111
211
0111
16500
511
00211
14623

البند
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وسائط نقل
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 تمويل المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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