فكرة مشروع مقـترحة

مشروع ورشة صيانة مكيفات

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
 .1المساحة والموقع
 .6اآلالت والمعدات
 .3األثاث والتدهيزات
 .4وسائ النقل
 .5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .2ايدارة والعمال
 .7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .9رأس 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
ورشة صيانة مكيفات

فكرة الم رو المقترحة

خدمات صيانة مكيفات

منتدات الم رو
(  ) 3فر

عدد األيدي العاملة

عما

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

01,011

المودودات الثابتة

211

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

5,711

رأس المال العامل

14111

المدمو الكلي لحدم االستثمار

.
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أوالً  :مقدمة
ازداد اإلقباا فم الةنوات األخيرة على اةتخدام المكيفات لرايات التدفئة والتبريد فم المنازا والمحاالت
التجارية والمكاتى ويعود للال لعادة أةاباى منهاا ماا هاو متعلاق بةالول المةاتهلل كالثقافاة االةاتهالكية
للمواطن التم تةتوجى مواكباة تطاورات العصار باإلماافة إلاى ارتفااع أةاعار الوقاود الخاصاة بالتدفئاة
ناهيل عن الحواد الناجمة عن وةائا التدفئة التقليدية من اختناق وحرائق وايرها ومنها ما له عالقات
بالتريرات المناخية من ارتفاع لدرجات الحرارة صيفا أكثر من المعدالت الةانوية المعتاادة أو انخفاماها
شتا ًء دون المعدالت المعتادة.
وتعانم المتاجرة بالمكيفات من مشاكا خدمات ما بعد البيع على الرام من كفالة األجهزة إال أن أةالوى
وجااودة خاادمات الصاايانة يعتباار اياار ماارض للزبااائن ممااا يجعااا العديااد ماان المةااتهلكين التوجااه لفنيااين
مختصين بأعماا الصيانة وماع للال ال زاا عادم الرماى عان جاودة الخادمات قائماا بةابى التاأخير فام
تقديم الخدمات خصوصا فم فصا الصيف وكاللل عادم الكفاياة الفنياة لابعض الطاواقم مماا يانعكس ةالبا
على صيانة المكيفات.
المشروع عبارة عن ورشة متخصصة بصيانة أجهزة التكيياف يعتماد بشاكا رئايس علاى الكفااءة الفنياة
للعاملين بالمشروع وبالتالم جودة الخدمات ورمى الزبائن.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقق فر

عما ألبناء المناطق المةتهدفة.

 تحةين مةتوى دخا األفراد.
 الطلى المتزايد على شراء األجهزة والعجز بتلبية مشاريع الصيانة للطلى المتزايد مما يؤثر ةلبا على
جودة تقديم الخدمة.
 االنخفااض المةااتمر علااى أةاعار المكيفااات ،والترياارات المناخياة التاام تشااهدها المنطقاة ممااا يزيااد ماان
ارتفاع الطلى على أجهزة التكييف وبالتالم خدمات صيانتها.

ثالثا :الخدمات التي يقدمها الم رو
ةيقوم المشروع بتقديم خدمات الصيانة والتركيى للمنازا والمكاتى والمؤةةات معتمدا على جودة
الخدمات وةرعة اإلجابة للطلبات وكللل ةرعة انجاز الخدمة متفاديا نقاط المعف لدى المنافةين.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد أية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم أي من مدن المملكة ال ةيما تلل التم يتواجد فيها مدن  /تجمعات تجارية حي

تتوفر فيها الخدمات المرورية الالزمة و األيدي العاملة .ونترا لتفاوت األةعار فم المناطق المختلفة
المقترحة للمشروع ،ولرايات الدراةة ةيتم افتراض أن المشروع ةيحتاج إلى محا بمةاحة 52م

5

ببدا ةنوي يبلغ  0,011دينار ،يتم تقةيمه لالةتخدامات التالية-:
جدوا رقم ( )0المةاحات المطلوبة للمشروع

العدد

المساحة ايدمالية/م

البيان
مكتى إداري واةتقباا

0

9

مشرا صيانة

0

01

المدمو

6

65

( )6اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األةاةية مع التركياى والتشاريا بحاوالم  0,111ديناار توزعات كماا هاو
مبين بالجدوا التالم-:
جدوا رقم (  ) 5تكلفة المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع

التكلرة/دينار

نو المعدات

521
011
721
511
1211

عدد صيانة مكيفات متنوعة
أجهزة فح وتعبئة ااز
درا وهيلتم وصاروخ
طاولة صناعية وملحقاتها
المدمو
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( )3األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إلى أثا و تجهيزات مكتبية تتمثا فم المكاتى والكراةم والخزائن وأجهزة الهاتف وأجهزة
الكمبيوتر و ايرها وتقدر تكلفتها بحوالم  5,511دينار.
جدوا رقم (  ) 3األثا والتجهيزات والديكورات

الـتكلرة (دينار)

الةـــنـــف
قواطع جبةوم بورد وفورةيلنج ودهان
مكيف

011
311

مكتى وطقم جلوس

311

كهربائية وإنارة

011

آرمة

021

باى ألمنيوم ةحاى

021

جهاز كمبيوتر وطابعة

211
6,611

الـمـدـمـو
( )4وسائل النقل
يحتاج المشروع توفير ةيارة فان أو با

صرير لرايات الوصوا للزبائن ونقا المعدات والعماا وقماء

المشتريات .ولرايات المشروع تم تقدير قيمة الةيارة الالزمة لعما المشروع بةعر  7111دينار.

( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  01,011دينار توزعت

كمايلم-:
جدوا رقم (  ) 0التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة

البند

المدمو

التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

اآلالت ومعدات

0,111

%01

أثا وتجهيزات

5,511

%02

وةائط نقا

7,111

%01

11,811
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( )2العمالة:
عما موزعة من حي الوتيفة والعدد على النحو التالم -:

ةيوفر المشروع ( )3فر

جدوا رقم ( ) 2

العدد

الوظيرة
صاحى المشروع (مدير)

0

موتف إنتاج

5
3

المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تشااكا المااواد األوليااة فاام هاالا المشااروع مااا نةاابته  % 5ماان إجمااالم إياارادات المشااروع المتوقعااة ،وتتمثااا
بالمتطلبات البةيطة من براام ومةامير ومةتهلكات ريش الدرا والهلتم والصاروخ وبعض مواد التنتيف
الخاصة بخدمات المشروع .أماا فيماا يتعلاق بقطاع الرياار فياتم تأمينهاا مان قباا الزباائن أو شارائها لهام علاى
حةابهم الخا .

( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يترتى على المشروع دفع تكاليف تةجيا المشروع والترخي
ألوا مرة والتم تقدر بحوالم  211دينار.

ألوا مرة وكللل تةجيا وترخي

الةايارة

( )9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المةتفيدين ةتقوم مراكز إرادة بإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتم افتراض أن رأس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجودات الثابتة
حةى خبرة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشابهة أي ما يقارى  5,711دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال توجد أي آثار بيئية ةلبية تلكر للمشروع
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية ورأس الماا العاما-:
جدوا رقم ( ) 1

التكلرة/دينار

البيان
اآلالت ومعدات
أثا وتجهيزات
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة

1,211
6,611
7,111

11,811

مصاريف التأةيس وما قبا التشريا
رأس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

211
5,711
14111

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية تبين مصاريفه وإيراداته لن يتم

تحديد كيفية تمويا المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية النهائية
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