فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تاجير معدات منزلية

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحييما النمواحل الةنيمة والتمويييمة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى النواحل الةنيمـة وحجمم اتسمترمار الملزم لتنةيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمري المهتمي عيى التكاليف اتسترمارية اللزمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أ تكو البيانات والمعيومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكم  ،وسمعيا أل تكمو البيانمات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكم  ،فقمد تممت زيمارات ميدانيمة لمشماريع وماسسمات ومموردي ذات علقمة

بةكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلم لكمو اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عواممما أو وممروف ياممعب التنبمما باتجاهاتهمماد مممما يسممتدعل مم المسممترمري المهتمممي بعممد اتقتنمماع بةكممرة
المشروع التوجه رعداد دراسة الجدوى اتقتاادية الكامية ليمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :خدمات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1المساحة والموقم
 .2البناء وتعديالت البناء
 .3اآلالت والمعدات
 .4األ اث والتجهيزات
 .5التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .6اإلدارة والعمال
 .7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .8مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .9رأس المال العامل
سادسا:اآل ار البيئية لفكرة المشروع
سابعا :التكاليف اإلجمالية للمشروع
امنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

ملخص المشروع

تاجير معدات منزلية

منتجات المشروع

تاجير معدات منزلية

تصنيف المشروع

خدمي /تاجير معدات

عدد األيدي العاملة

2

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

19725

الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

500

رأس المال العامل

1973
22198

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بتاجير المعدات اللزمة لعمييات الايانة المنزلية مقبا مبالغ مالية بسيطة  ،حيث ا اغيب
المعدات التل سيتم تاجيرها يحتاجها المنزا مره او مرتي سنويا واغيب همذه العمدد تبماع بسمعر مرتةمع ممما
يغنل ع شرااها وتحما كيةة رمنها المرتةع د

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
•
•
•
•
•

توفير المعدات المنزلية واسعار بسيطة فل متناوا الجميع د
ارتةاع ارما بعض التجهيزات اللزمة لعمييات الايانة د
خيق حيوا مبتكرة للهالى ومساعدتهم عيى توفير الكرير م اتموااد
مساعدة اتهالى عيى انجاز المهام واتعماا بالشكا المرالل وذل عبر تقديم منتجات جيدة لهمد
نشر فكر جديد فل المنطقة او المكا الذي يقام فية المشروع ،فالناس مع الوقت سيقتنعو بةكرة
اتستئجار او اتستعارة بدت م الشراء وذل فيما يخص السيع التى ت يحتاجو اليها بشكا يومل
او بشكا دائمد

ال ا :خدمات المشروع
تاجير المعدات المنزلية باسعار بسيطة

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
) (1المساحة والموقم:
يةضا اقامة المشروع فل موقع متميز فل احدي المناطق السكنية الكبيرة وذل لضما تحقيق معدتت
مرتةعة م المبيعات واترباح ،ويراعل ا تكو مساحة المحا مناسبة بحيث تتمك م عرض المنتجات
بشكا مناسب كما يراعل عما بعض الديكورات بالمحا والمحافوة عيى نوافتة وموهرة العام م الداخا
والخارجد
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( )2البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياجات المشروع م األبنية ب  50م 2ويمك تنةيذ المشروع ضم مخز  ،و يبي الجدوا التالل
توزيع مساحات البناء واستخداماتها :
جدوا رقم ()1
البند
صالة عرض ومستودع
تمديدات صحية وكهربائية

المساحة /متر مربم
50

تكلفة المتر المربم/دينار
100

إجمالي التكلفة/دينار
5000

-

-

1000

المجموع

6000

( )3اآلالت والمعدات:
قدرت تكيةة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيا بحوالل  12725دينمار توزعمت كمما همو
مبي بالجدوا أدناه-:
جدوا رقم ()2
األجهزة
مكنسة كهربائية كبيرة
مقدح كهربائل متحر
ماكنة حةر (هييتل)
مضخة مياه
مولد كهرباء
اقاله معدنية
ماكنة تنويف سجاد
كمرسر هواء اغير
منشار شجر كهربائل
حقيبة عدد يدوية
ونش اغير
حراث كهربائل ليحدائق
طرمبة رش اشجار

تكلفة الوحدة/دينار
1000
75
200
150
250
500
2000
350
150
75
1200
600
75
المجموع
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العدد
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2

التكلفة /دينار
2000
150
400
300
500
1000
4000
700
300
225
2400
600
150
12725

( )4األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كيةة األراث و التجهيزات اللزمة ليمشروع بحوالل 1000دينار

( )5التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء عيى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  19725دينار توزعت
كماييل-:
جدوا رقم ()3
البند
أعماا بناء
اآلتت ومعدات
أراث وتجهيزات
المجموع

التكلفة/دينار
6000
12725
1000
19725

نسبة االستهالك
%5
%10
%15

( )6العمالة:
سيوفر المشروع فراتل عما موزعة م حيث الوويةة والعدد عيى النحو التالل -:
جدوا رقم ()4
العدد
1
1
2

الوظيفة
ااحب مشروع
مووف
المجموع

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكو المواد األولية م المواد اللزمة ليايانة والتنويف ليمعداتد

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مااريف التأسيس وما قبا التشغيا م رسوم التسجيا والترخيص ألوا مرة بارضافة إلى المراسلت
والمواالت تستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  500دينارد

( )8رأس المال العامل:
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبا المستةيدي يجب إعداد دراسة جدوى اقتاادية مةاية لها
ولغايات الواوا إلى تكاليف إجمالية ليمشروع اقرب ما يكو ليواقع سيتم افتراض أ رأس الماا
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التشغييل وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالل  %10م إجمالل تكاليف الموجودات الرابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  1973دينارد

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ت يوجد آرار بيئية سيبية ليمشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الجدوا التالل يبي تكاليف المشروع ارجمالية التل تتألف م الموجودات الرابتة مضافا لها المااريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
6000
12725
1000
19725
500
1973

البند
أعماا بناء
اآلتت ومعدات
أراث وتجهيزات
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

22198

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البحث هل مقترح لةكرة مشروع وت تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إت بعد إعداد دراسة الجدوى اتقتاادية النهائية
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مااريةه

