فكرة مشروع مقـترحة

ورشة صيانة تكييف متنقلة

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكررة
المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جددوى ققامدة ذكدما معد و ممرا
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيرذ فكررة
المشروع بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسة واقعيرة مرا أمكرن ،وسرعيا ألن تكرون البيانرات
الواردة في الدراسة واقعية مرا أمكرن ،فقرد تمرت زيرارات ميدانيرة لمشراريع وماسسرات ومروردين ذات عالقرة

بفكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإلي ادات وتقددي حجدم السدوا المتوقدت تدم اسدتانانذا مدن
ذمه الد اسة لحين قعداد د اسة جدوى اقتصدادية للمعد و ،وذلر لكرون اريررادات المتوقعرة تررتبط بعردة
عوامررل أو وررروف يصررعب التنبررا باتجاهاتهرراد ممررا يسررتدعي مررن المسررتثمرين المهتمررين بعررد االقتنرراع بفكرررة
المشروع التوجه رعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :المقدمة
اانيا  :مب ات وأذداف المع و
االاا :منتجات المع و
ابعا :النواحي القانونية لفك ة المع و
خامسا :الد اسة الفنية لفك ة المع و
 .1م احل التصنيت
 .2المساحة والموقت
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األااث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة
 .8اإلدا ة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل
 .11أس المال العامل
سادسا:اآلاا البيئية لفك ة المع و
سابعا :التكاليف اإلجماليةللمع و
اامنا :وسائل تمويل المع و
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ملخص المع و
فك ة المع و المقت حة

ورشة صيانة تكييف متنقلة

منتجات المع و

خدمة صيانة اجهزة التكييف

تصنيف المع و

خدمي
3

عدد األيدي العاملة

حجم االستاما الكلي لفك ة المع و
التكلفة بالدينا األ دني

البيان

18400

الموجودات الاابتة

500

مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل

2000

أس المال العامل

20900

المجمو الكلي لحجم االستاما
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بخدمات ف وتركيب وصريانة مكيفرات الهرواء الكهربا يرة ،وذلر مرن خرالل ورشرة صريانة
ميدانيررة ،ويتمثررل المشررروع فرري توريررد سرريارة نقررل صرركيرة بر أب وتجهيزهررا بمعرردات صرريانة وتركيررب
المكيفات كورشة ميدانية تقدم خدماتها لكل من محالت بيع اجهزة التكييرف لكايرات التركيرب كخدمرة مرا بعرد
البيع والمستهلكين لكايات الصيانة والف والتركيبد

اانيا  :مب ات وأذداف فك ة المع و
يعتبر هذا المشروع فكرة استثمارية جيدة حيث من الواضح التوسرع فري االعتمراد علرى اجهرزة التكييرف فري
المملكة وخاصة في بعض المدن مثل العقبة والعاصمة عمان ومناطق االغوار ،كما انه يشكل مجموعة من
االيدي العاملةد

االاا :خدمات المع و
يقدم المشروع كافة خدمات ما بعد البيع بالنسبة للمحرالت التري تبيرع االجهرزة الكهربا يرة ولريا لرديها فنيرين
للصرريانة والتركيررب حيررث يقرردم المشررروع المقترررح خرردمات التركيررب واالدامررة لالجهررزة المباعررة مررن هررذه
المحالت مقابل مبلغ من المال لقاء كل وحدة تكييف يتم تركيبها ،كما ان هرذا المشرروع ومرن خرالل الدعايرة
واالعالن يعتمد على المستهلكين لخمات التكييف بوحدات التكييف الكهربا ية لتقديم خدمات الصريانة خرار
حدود الكفالة المصنعية ونقل االجهزة وفكها وتركيبها.

ابعا :النواحي القانونية لفك ة المع و المقت حة
ال يوجد أية عوا ق قانونية لترخيص هكذا مشاريع

خامسا :الد اسة الفنية لفك ة المع و المقت حة
)(1المساحة والموقت:
ال يحتا المشروع لموقع دا م ،حيث ان واسطة النقل هي مكان تخزين معدات المشروعد
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()2اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية للمشروع المقترح بحوالي  3400دينرار توزعرت كمرا هرو مبرين
بالجدول أدناه-:
جدول رقم ()1
األجهزة
صاروخ دريل  1450واط
دريل شحن
درل حفر  1200واط
ريشة حفر باطون
سلم معدني
عدد متفرقة

تكلفة الوحدة/دينا
125
150
1400
750
100
500
المجمو

العدد
2
2
1
1
2
1

التكلفة /دينا
250
300
1400
750
200
500
3400

( )3وسائط النقل:
تقدر كلفة سيارة النقل الالزمة للمشروع بحوالي  15000دينار ،وهي عبارة عن ب أب مزود بصندوق
مكلق ومجهز برفوف تخزين بسيطة لبعض قطع الكيار والعدد الخفيفةد

()4التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  18400دينار توزعت
كمايلي-:
جدول رقم ()2
البند
اآلالت ومعدات
وسا ط النقل
المجمو

التكلفة/دينا
3400
15000
18400
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نسبة االستهالك
%10
%15

()5العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 3فرص عمل موزعة من حيث الوويفة والعدد على النحو التالي -:
جدول رقم ()3
العدد
1
1
1
3

الوظيفة
مدير مشروع سا ق د
فني تكييف
مساعد فني تكييف
المجمو

( )6مستلزمات الخدمة
تتكررون المررواد األوليررة مررن قطررع صرريانة متعلقررة بالوحرردة الخارجيررة الجهررزة التكييررف الكهربررا ي فضررال عررن
مسرررتهلكات متفرقرررة لعمليرررات التركيرررب والصررريانة كرررالري

الخفيفرررة لمعررردات الثقرررب واالشررررطة الالصرررقة

ومتفرقاتد

مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل
ستتألف مصاريف التأسيا وما قبل التشكيل من رسوم نقل ملكية واسطة النقل وبعض المصاريف االدارية قبل
التشكيل والتي تقدر بحوالي  500دينارد

( )7أس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين يجب إعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة لها
ولكايات الوصول إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأا المال
التشكيلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي  %10من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  2000دينارد

سادسا :اآلاا البيئية لفك ة المع و المقت حة
ال يوجد آثار بي ية سلبية للمشروع
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سابعا :التكاليف اإلجمالية لفك ة المع و المقت حة
الجدول التالي يبين تكاليف المشروع ارجمالية التي تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأا المال العامل-:
جدول قم ()4
اآلالت ومعدات
وسا ط النقل
قجمالي الموجودات الاابتة
مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل
أس المال التعغيلي

التكلفة/دينا
3400
15000
18400
500
2000

البند

التكاليف اإلجمالية للمع و

20900

اامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البحث هي مقترح لفكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه
وإيراداته لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقتصادية النها ية
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