فكرة مشروع مقـترحة

مشروع شركة توصيل

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشااري مقترحاة تتضام تحييال الااواحل الةاياة والتموييياة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعال إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى الاواحل الةاياـة وحمام اتساترمار الالتم لتاةياذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمري المهتمي عيى التكاليف اتسترمارية اللتمة لتاةيذ المشروع.
تم الحرص أ تكو البيااات والمعيومات الواردة فل الدراسة واقعياة ماا أمكا  ،وساعيا أل تكاو البياااات
الواردة فل الدراسة واقعية ماا أمكا  ،فقاد تمات تياارات ميدااياة لمشااري وماسساات وماوردي ذات علقاة

بةكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلا لكاو اريارادات المتوقعاة تارتبط بعادة
عواماال أو وااروف يصااعب التابااا باتماهاتهااا .ممااا يسااتدعل ما المسااترمري المهتمااي بعااد اتقتااااع بةكاارة
المشروع التومه رعداد دراسة المدوى اتقتصادية الكامية ليمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :منتجات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1مراحل التصنيم
 .2المساحة والموقم
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .11رأس 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

مشروع توصيل

خدمات التوصيل

منتجات المشروع
تصنيف المشروع

خدمي

عدد األيدي العاملة

12

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

51400

الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

200

رأس المال العامل

7000
58600

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
المشروع عبارة ع شركة توصيل تقوم بتوصيل الطيبات م ملبس وسي وبضائ وومبات مطاعم
وخضار ومواد تموياية وغيرها م البضائ بارضافة إلى توصيل الخدمات مرل دف الةواتير وإامات
المعاملت وغيرها م خدمات التوصيل م خلل ممموعة م سيارات التوصيل ااطلقا م مكتب خاص
بالشركة ع طريق تطبيق عيى الهواتف الاقالة أو ع طريق اتتصاتت الهاتةية.

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
 oتوفير الوقت والمهد م خلل خدمات المشروع بالاسبة لألسرة اليوم بات عيى درمة عالية م اتهمية
فل ول عمل األب واألم فل عصر التكاولوميا وعصر السرعة.
 oتوفر الوعل لدى الممتم

المحيل والمستهدفي

م

اهمية ومود شركات خاصة بتاويم امورهم

ومساعدتهم عيى اامات اعمالهم بشكل ممتات.
بااء عيياه ،يعتبار هاذا المشاروع فكارة اساترمارية ميادة حيا

اااه يحقاق فرصاة اساترمارية فال هاذا المماال

وامكااية تشغيل اتيدي العامية .

ال ا :منتجات المشروع
الماتج عبارة ع خدمة تقوم عيى تقديم خدمات توصيل الطيبات داخل المحافوة.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد أية عوائق قااواية لترخيص هكذا مشاري

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
( )1المساحة والموقم:
م الممك إقامة المشروع فل أية ماطقة م المميكة فل مكتب عادي ليتمك م إدارة المشروع م خالل
الهاتف ومركت اتصال .
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( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتيامات المشروع م تعديلت األباية ب  500دياار حسب المدول التالل :
مدول رقم ()1
التكلفة  /دينار

البيان

250
250
500

دها
تمديد شبكات حاسوب تمديدات كهربائية
المجموع

( )4األ اث والتجهيزات والديكورات:
قدرت تكيةة التمهيتات بحوالل  10,900دياار توتعت كما هو مبي بالمدول أدااه- :
مدول رقم ()2
العدد تكلفة الوحدة/دينار
100
2
20
5

البيان
مكاتب
كراسل

التكلفة /دينار
200
100

طاولة وسطية

1

200

200

أمهتة وبرامج الحاسوب وموق الكتروال ومركت اتتصال

-

10000

10000

ارا بوفيه

-

100

100

صوبات غات م اتسطوااات

2

150

300
10900

المجموع

( )5وسائل النقل:
ييتم المشروع  4سيارة موفرة فل الوقود بقيمة  40000دياار.
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( )6التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بااء عيى ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  51,400دياار توتعت
كماييل-:
مدول رقم ()3
البند
أعمال بااء
أرا وتمهيتات وآتت ومعدات
وسائل الاقل
المجموع

التكلفة/دينار
500
10900
40000
51400

نسبة االستهالك
%5
%10
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 12فرص عمل موتعة م حي الوويةة والعدد عيى الاحو التالل -:
مدول رقم ()4
العدد
1
2
1
8
12

الوظيفة
مدير مشروع
كول ساتر
سكرتيرة
سائقي شةتي
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
ل يكو هاا مستيتمات خدمة أو بضاعة متامرة كو المشروع يعمل كوسيط ريصال سيعة او خدمة
مقابل مبيغ معي يعتمد عيى المسافة والوقت المستغرق ،ات أاه ولغايات التحةو فل الدراسة سيتم تقدير اسبة
تحتساب مستيتمات الخدمة تقدر بـ  %5م اتيرادات وبااء عيى توق اريرادات وحمم الاشاط.

( )10مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل م رسوم التسميل والترخيص ألول مرة بارضافة إلى المراسلت
والمواصلت تستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  200دياار.
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( )11رأس المال العامل:
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبل المستةيدي يمب إعداد دراسة مدوى اقتصادية مةصية لها
ولغايات الوصول إلى تكاليف إممالية ليمشروع اقرب ما يكو ليواق سيتم افتراض أ رأس المال
التشغييل وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادل حوالل  %15م إممالل تكاليف المومودات الرابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستاادا لمشاري مشابهة أي ما يعادل  7000دياارتقريبا .

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

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدول التالل يبي تكاليف المشروع ارممالية التل تتألف م المومودات الرابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
500
10900
40000
51400
200
7000

البند
أعمال بااء
أرا وتمهيتات
وسائل الاقل
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغييل

58600

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البح

هل مقترح لةكرة مشروع وت تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إت بعد إعداد دراسة المدوى اتقتصادية الاهائية
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مصاريةه

