فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مركز وصيانة سيارات هجينة

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشااري مقترحاة تتضام تحيياا الناواحل الةنياة والتموييياة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية والسوقية الالزمة للحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى النواحل الةنياـة وحجام اتساترمار الالزم لتنةياذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمري المهتمي عيى التكاليف اتسترمارية اللزمة لتنةيذ المشروع.
وسعيا ً أل تكو البيانات الواردة فل الدراسة واقعية ما أمك  ،فقد تمت زيارات ميدانياة لمشااري وماوردي

ومؤسسااات ذات علقااة بةكاارة المشااروع ،علم اا ب ناالن التوقااااع المتاليااة ناااقيراداع وتياادير حجاام السااو
المتوقا

تاام اساات نا ها ماان هااذل الدراسااة لحااين إعااداد دراساة جاادوى اقتدااادية للمشااروع ،وذلاال لكااو

اإليرادات المتوقعة ترتبط بعدة عواما أو ظاروف يصاعا التنباؤ باتجاهاتهاا مماا يساتدعل ما المساترمري
المهتمي بعد اتقتناع بةكرة المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى اتقتصادية الكامية ليمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :الميدمة
انيا  :منرراع وأهداف فكرة المشروع
ال ا :خدماع المشروع
راناا :النواحي اليانونية لفكرة المشروع الميترحه
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع الميترحه
 .1ودف الخدمه
 .2المساحة والموق
 .3النناء وتاديالع النناء
 .4اآلالع والماداع
 .5األ اث والتجهيزاع والديكوراع
 .6التكاليف اقجمالية للموجوداع ال انتة
 .7الاماله
 .8مستلزماع الخدمة
 .9مداريف التلسيس وما قنل التشغيل
 .10رأس المال الاامل
سادسا:اآل ار النيئية لفكرة المشروع الميترحه
ساناا :التكاليف اقجمالية لفكرة المشروع الميترحه
امنا :وسائل التمويل
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ملخص المشروع
فكرة المشروع الميترحة

مركز فحص وديانة سياراع هاينرد

خدماع المشروع

فحص وديانة سياراع هاينرد

تدنيف المشروع

خدمي/خدمي

عدد األيدي الااملة

7

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة نالدينار األردني

النيان
الموجوداع ال انتة

47491

مداريف التلسيس وما قنل التشغيل

1000

رأس المال الاامل

7213
55614

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالب  :الميدمة
سيقوم المشروع بتقديم خدمات الةحص وصيانة السيارات الهايبرد ،وذلال لساد جازء ما احتياجاات الساو
المحيل م هذا النوع م الخدمات ،ويتمرا المشاروع فال محاا متكاماا يعماا عياى تقاديم خادمات الةحاص
الكاما والصيانة ليسيارات الهايبرد

انيا  :منرراع وأهداف فكرة المشروع.
 اتنتشار الكبير والتوجه لدى المواطني لشراء السيارات الهجينة كونها توفر فل البنزي وصديقة ليبيئة
باإلضافة إلى مناسبة سعرها وانتشارها السري

ال ا :خدماع المشروع.
الخدمة عبارة ع تقديم فحص وصيانة السيارات الهايبرد

راناا :النواحي اليانونية لفكرة المشروع الميترحة.
ت يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاري

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع الميترحة.
( )1ودف الخدمه:
يصاانف المشااروع م ا المشاااري الخدميااة ،حياار ساايقوم المشااروع بةحااص كهرباااء وميكانياال الساايارات
الهايبرد م خلا الكمبيوتر وبرامج متخصصة بانواع السيارات المختيةة م التميز بتقديم الخدماة نظارا
لخبرة صاحا المشروع المتميزة فل برمجيات السيارات الهايبرد

( )2المساحة والموق :
م الممك إقامة المشروع فل أية منطقة حرفية م المميكة

( )3النناء وتاديالع النناء:
تقااادر احتياجاااات المشاااروع مااا األبنياااة ا  300م ،2و يباااي الجااادوا التاااالل توزيااا مسااااحات البنااااء
واستخداماتها:
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جدوا رقم ()1
النند
مخزنين للفحص على

المساحة /متر مرن
200

تكلفة المتر المرن /دينار
100

إجمالي التكلفة/دينار
20000

الكمنيوتر
مخزن لديانة الكهرناء

50

100

5000

مخزن للمكانيك

50

100

5000

-

-

2000

تمديداع دحية وكهرنائية

32000

المجموع

( )4اآلالع والماداع:
قدرت تكيةة التجهيزات والمعدات األساسية م التركيا والتشغيا بحوالل  14,991دينار توزعت كماا هاو
مبي بالجدوا أدناه-:
جدوا رقم ()2
تكلفة الوحدة/دينار
3500

الادد
1

التكلفة /دينار
3500

األجهزة
جل رف سيارات قائمتا  4 5ط أمريكل  1فاز
جهاز فحص عيى الكمبيوتر

2000

2

4000

جهاز فحص سيارات  -مستعما

1300

1

1300

جل تمساح ايطالل  4-2ط

371

1

371

جل تمساح ايطالل  6-3ط

420

1

420

ضاغطة هواء ايطالل

720

1

720

عربة عدة أمريكية  6أدراج

350

1

350

عدد متةرقة

830

1

830

جل رف سيارات قائمتا  4 5ط أمريكل  1فاز

3500

1

3500
14991

المجموع

( )5األ اث والتجهيزاع والديكوراع:
تقدر كيةة األرار والتجهيزات والديكورات اللزمة ليمشروع بحوالل  500دينار
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جدوا رقم ()3
التكلفة/دينار
150
200
150
500

النند
دها
أرمة
أرار بسيط (مكتا محاسبة ومقاعد بلستيل)
المجموع

( )6التكاليف اقجمالية للموجوداع ال انتة:
بناء عيى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  47491دينار توزعت
كماييل-:
جدوا رقم ()4
النند
أعماا بناء
اآلتت ومعدات
أرار وتجهيزات
المجموع

التكلفة/دينار
32000
14991
500
47491

نسنة االستهالك
%5
%10
%15

( )7الامالة:
سيوفر المشروع (  ) 7فرص عما موزعة م حير الوظيةة والعدد عيى النحو التالل -:
جدوا رقم ()5
الادد
1
1
1
1
1
1
1
7

الوظيفة
مدير مشروع
فنل فحص سيارت
مساعد ليةحص
فنل كهرباء
مساعد كهرباء
فنل مكانيل
مساعد مكانيل
المجموع
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( )8مستلزماع الخدمة:
المشروع ت يحتاج إلى بضاعة أو مواد أولية إت انه يتم شراء بعض القط البسيطة أو استبداا تالف م
األدوات اللزمة ألعماا الصيانة وبنسبة ت تتجاوز  %5م إجمالل اإليراد

( )9مداريف التلسيس وما قنل التشغيل:
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشغيا م رسوم التسجيا والترخيص ألوا مرة باإلضافة إلى المراسلت
والمواصلت تستقطاا العروض والتل تقدر بحوالل  1000دينار

( )10رأس المال الاامل:
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبا المستةيدي يجا إعداد دراسة جدوى اقتصادية مةصية لها
ولغايات الوصوا إلى تكاليف إجمالية ليمشروع اقرا ما يكو ليواق سيتم افتراض أ رأس الماا التشغييل
وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالل  %15م إجمالل تكاليف الموجودات الرابتة حسا خبرة
معد الدراسة واستنادا لمشاري مشابهة أي ما يعادا  7123دينار

سادسا :اآل ار النيئية لفكرة المشروع الميترحة.
ت يوجد آرار بيئية سيبية ليمشروع

ساناا :التكاليف اقجمالية لفكرة المشروع الميترحة.
الجدوا التالل يبي تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتألف م الموجودات الرابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
جدول رقم ()6
التكلفة/دينار
32000
14991
500
47491
1000
7123
55614

النند
أعماا بناء
اآلتت ومعدات
أرار وتجهيزات
إجمالي الموجوداع ال انتة
مداريف التلسيس وما قنل التشغيل
رأس المال التشغيلي
التكاليف اقجمالية للمشروع
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امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البحر هل مقترح لةكرة مشروع وت تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

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

Page 9 of 9

مصاريةه

