فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صالون تجميل سيدات متنقل

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 :النواحي القانونية لركرة الم رو
رابعا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1وةف الخدمة
 .6المساحة والموقع
 .3اآلالت والمعدات
 .4وسائ النقل
 .5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .2ايدارة والعمال
 .7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .9رأس المال العامل
خامسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سادسا :التكاليف ايدمالية للم رو
سابعا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
ةالون سيدات متنقل

فكرة الم رو المقترحة
خدمات الم رو

ةالون سيدات (قص،س وار،مكياج)

تةنيف الم رو

خدمات
1

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

8278

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

688

رأس المال العامل

285
9475

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتبر خدمات تجميل السيدات ( قص

بصدي يصر

سوص ار

ميص

يصر

المطل بة األساسية لسيدات المجتمع األردي  .تأت ف رة إقامة صال
أ هيصصاا ال ريصصر مص السصصيدات اللص ات تعصصت بعص ا الخصصدمات
إضافية مقابل الحص ل ىليعا ف الميئل د

تجعيصئ العصرا

) مص الخصدمات

تجميل السيدات المتيقصل بيصاع ىلص

بوص ل د ريا

الحاجة إل ال هاب للصال

مصصايع لصصديع مص دفصصع مبصصال
ا يتظار لساىات ط يلةا فضال

ى تحقيق أىل قدر م الخص صية للسيدات ف ميائلع ا كللل فان الةيعام يحتجن بحيانا إل هىلد الخعمىة
تشكا جماعم لالةتععاع لحفالم الخطتة والزواج (العائالم) وتقلىا هىلد الخعمىة مىن الحاجىة إلى تفريى بزواج
الةيعام و بقرتائهن من بشرالهو لتوصيلهو إل الصالونام ومرافقتهن تعع التزيين إل منازلهن وكللل مثا هلا

المشروع يجنى الةيعام ارتعاء ثياى الحفلة متكرا واللهاى إل الصالون تها.
تتوريىىع بجهىىزة ولىىوازو تجميىىا الةىىيعام وتقىىعيو هىىلد الخعمىىة للةىىيعام فىىم

وعليىىه فىىإن فكىىرة المشىىروع تىىتلخ
منازلهن.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقصق فصر

ىمصصل للسصيدات الحاصصصالت ىلص وصصعادة مئا لصة للمعيصصة

م اقصصع تجاريصصة رتكصصا

لصص

ا سصصترمارا

يسصتطع إقامصصة الموصر

صص لا تحقيصصق دخصصل مياسصصب للمقصصبالت ىلصص تأسصصي

فص
هصص ا

المور .
 تلبية احتياجات الك ات المستعدفة من الةيعام الل ات تعت بع ا الخدمات
أ يتحكظ

تكضل ال هاب للصال يات

يعا ىل ال هاب للصال يات.

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

هكلا مشاريع مع ضرورة توفر رخص مزاولة المهنة والخبرة الكافية

في هذا المجال.
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رابعا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

وةف الخدمة
سو ار

يقعو المشروع خدمات تجميل السيدات ( ق

الخدمات المطل بة األساسية لسيدات المجتمع األردي
ال هاب للصال

بدي ير

مي

م خالل صال

ير

تجعيئ العرا

متيقل د

)م

الحاجة إل

ا يتظار لساىات ط يلة.

) (2المساحة والموقع:
يمكن إقامة المشروع في كافة التجمعات السكانية الرئيسة في المملكةا وال يحتىاج المشىروع إلى اةىتئجار
متن خا

للمشروع.

( )3اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالم  071عينار توزعم كما هىو
متين تالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
ةشوار تخار

تكلرة الوحدة/دينار
511

العدد
0

التكلرة /دينار
511

ةشوار واقف

052

0

052

ةشوار عاعي

01

0

30

جهاز تعقيو

01

0

01

جهاز ةحى الشعر

02

0

02

ععع يعوية

521

0

521
278

المدمو

( )4وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايام التنقا ال وةيلة نقا (ةيارة خاصة) تتكلفة قعرم تحوالم  0111عينار.
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( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  0071عينار توزعم كمايلم-:
ددول رقم ()6
البند
اآلالم ومععام
وةائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
071
0111
8278

نسبة االستهالك
%01
%02

( )2العمالة:
ةيوفر المشروع فرصة عما واحعة كما فم الجعوا التالم -:
ددول رقم ()3
العدد
0
1

الوظيرة
مالل المشروع
المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تستعلا خدمة تجميل السيدات مجم ىة م مستلئمات الخدمةا ه متعددةا مرل :الوامب هات األصباغ
ا

سيجي

ال ريمات قط ....الخ وجميعها متوفرة تالةوق المحلم.

( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة والتم تقعر تحوالم 511

عينار.

( )9رأس 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  %7من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  012عينار.
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خامسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع

سادسا ً :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
071
0111
8278
511
012
9475

البند
اآلالم ومععام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

سابعا ً :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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