فكرة مشروع مقـترحة

مركز صيانة األجهزة الخلوية

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

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1المساحة والموقع
 .6اآلالت والمعدات
 .3األثاث والتدهيزات
 .4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .5ايدارة والعمال
 .2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .8رأس 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
مركز متخةص لةيانة األدهزة الخلوية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ةيانة األدهزة الخلوية

تةنيف الم رو

خدمات
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

0593

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

555

رأس المال العامل

1185
5235

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
لصىيانة األجهىزة الخلويىة تكافىه بنواعهىا فىم وةىط معينىة

تقوو فكرة المشروع عل إقامة مركىز متخصى

الكرل لتةهيا عملية الوصوا إليه واةتخعاو فنيين متخصصين تهلد األعماا علما بن المحافتة تفتقر إل
خعمة صيانة األجهزة الخلوية الصينية لعىعو وجىوع متخصصىين وفنيىين لصىيانة تلىل األجهىزة لىللل ةىيتو
التركيز عل هلا النوع من األجهزة.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فر

عما ألتناء المحافتة.

 توفير خعمة صيانة بجهزة االتصاا الخلوي و خاصة الصينية الصنع فم المنطقة.
 تحقيق عوائع جيعة للرااتين فم االةتثمار .

ثالثا :منتدات الم رو
خدمة صيانة أجهزة االتصال الخلوي.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
 كافة التجمعام الةكانية فم المملكة وخاصة محافتة الكرل.
 يحتاج المشروع إل اةتئجار شقة عل شارع رئيةم تمةاحة تقعر تحوالم  01و 5مقاتا بجرة شهرية
متوقعة تتلغ حوالم  511عينار ويمكن تخصي

ارفة للصيانة وارفة للترمجة وارفة لإلعارة

ويتطلى للمشروع توفر الكهرتاء والماء وشتكام الصرف الصحم والمواصالم.
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( )6اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةىية مىع التركيىى والتشىريا تحىوالم  5521عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()1
تكلرة الوحدة/دينار
األدهزة
211
جهاز كمتيوتر
011
ععع يعوية وبجهزة صيانة متفرقة
021
طفايام حريق وصنعوق إةعافام
المدمو

التكلرة /دينار
0211
011
021
6655

العدد
3
0
0

( )3األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  0011عينار يمثا تجهيزام األثا المكتتية وتجهيز طاوالم
الصيانة ومكيف هواء.

( )4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  3521عينار توزعم كمايلم-:
ددول رقم ()6
التكلرة/دينار
5521
0011
3555

البيان
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%01
%02

( )5العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 3فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()3
العدد
0
5
3

الوظيرة
معير (فنم)
فنم صيانة
المدمو
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( )2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يحتاج المشروع لتعض مةتلزمام تقعيو خعمة صيانة االجهزة الخلوية مثا مواع التنتيف الخاصة وتعض
المواع المةتهلكة.

( )7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يترتى عل المشروع عفع تكاليف تةجيا المشروع وتعض المصاريف العمومية قتا التشريا وقع تحتاج مثا
هلد المشاريع إل تعض المصاريف التأةيةية األخرى مثا تمعيعام كهرتائية وتمعيعام صحية وتقعر تمتلغ
( )211عينار.

( )8رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %31من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  0002عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة حي ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع

Page 7 of 8

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
5521
0011
3555
211
0002
5235

البيان
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قتا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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