فكرة مشروع مقـترحة

مشروع ورشة متنقلة لغسيل السيارات

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
 .6البناء وتعديالت البناء
 .3اآلالت والمعدات
 .4األثاث والتدهيزات
 .5وسائ النقل
 .2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .7ايدارة والعمال
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس 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
ور ة متنقلة لغسيل السيارات

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

خدمة غسيل السارات

تةنيف الم رو

خدمات

عدد األيدي العاملة

2

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

13800

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

500

رأس المال العامل

1225

المدمو الكلي لحدم االستثمار

15525
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أوالً :مقدمة
تعتبر خدمة تلميع وتنظيف السيارات من الخدمات الضرورية والتي يتم الحصول عليها من خالل محطات
الغسيل أو مشاغل مختصة بتلميع السيارات مما يشكل لدى الكثيرين مشكلة بالتوجه لمقدمي الخدمات
خصوصا من حيث الوقت والتكلفة.
إن خدمات تلميع وتنظيف السيارات بموقعها إذا ما صوحبت بدمج التكنولوجيا الحديثة بالمهارات الفنية
لألفراد القائمين على هكذا خدمات ستالقي رواجا جيدا لدى الفئات المستهدفة خصوصا وان أسعارها ستكون
منافسة ألسعار المحطات والمشاغل المختصة.
يعتبر المشروع المقترح من المشاريع الخدمية والتي يمكن الي شخص يمتلك المهارات الفنية الالزمة أن
يقوم بتأسيسه ،حيث يتطلب المشروع توفر المعرفة الالزمة في عمليات التلميع وإزالة الخدوش البسيطة
(البولش).
تقوم فكره المشروع على شراء سيارة خاصة يتم تجهيزها بالمعدات الالزمة لتقديم خدمة تنظيف وتلميع
السيارات في مواقعها مما يوفر على متلقي الخدمات الوقت والمال في آن واحد.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 توفير فرص عمل جديدة.
 تحسين مستوى دخل صاحب المشروع والعاملين فيه.
 توفير خدمة حديثة ألصحاب المركبات.
 عدم وجود مشاريع مشابهة تقدم خدمات المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
المشروع خعمم يتمثل تورشة متنقلة تقوو عل تقعيو خعمة اسيل السيارات.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
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يوص عل صاحى المشروع المقتر المتتنم لفكرة المشروع قيع العراسة مراجعة جميع المؤسسات
والعوائر لات العالقة والمانحة للتراخي

الالزمة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع
 يحتاا المشاروع إلاى مكتاب صاغير بمسااحة ال تتجااوز 51م 5باإلضاافة إلاى سايارة مناسابة ستساتخدم
كورشة متنقلة لتقاديم خادمات التلمياع والتنظياف تحتاوي كافاة أدوات التنظياف والتلمياع الالزماة لخدماة
العمالء.

( )2البناء وتعديالت البناء
لن يتم تقدير أي مبالغ ألغراض تعاديالت البنااء علاى أساا

أن المبناى المساتأجر جااهز لممارساة نشااط

المشروع ،تم تقادير مبلاغ شاهري يقادر بحاوالي  52ديناار علاى اعتباار أن المخازن ال يقاع ضامن مواقاع
االزدحام التجاري.

( )3اآلالت والمعدات
تتمثال معادات المشاروع بجهااز ( )Steam Jetوجهااز لتحويال تياار  05فولات إلاى تياار  551فولات
ومكنساة كهربائياة ذات نوعياة مميازة باإلضاافة إلاى تجهيازات أخارى فنياة للوحادة بالكامال وتعتماد الطاقاة
اإلنتاجية على مهارة العاملين عليها وتقدر التكلفة اإلجمالية للمعادات واألدوات بمبلاغ ( )2111ديناار طبقاا
لألسعار السائدة في السوق المحلي ،كما هي موزعة في الجدول أدناه:
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جدول رقم ()1
العدد

سعر الوحدة/دينار

الكلفة التقديرية/دينار

البيان
جهاز غسيل بالبخار

0

0111

0111

جهاز تحويل الفولتية

0

211

211

مكنسة كهربائية

0

211

211

معدات خاصة بالتلميع

-

0111

0111
2111

المجموع

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتا المشروع إلى بعض األثاث والتجهيزات البسيطة من مكتب وكراسي وجاهز حاسوب وتقدر
تكلفتها اإلجمالية بحوالي  011دينار موزعة كمايلي:
جدول رقم ()2
العدد

سعر الوحدة/دينار

الكلفة التقديرية/دينار

البيان
مكتب وكراسي

0

021

021

جهاز حاسوب

0

011

011

أرمة

0

021

021

دهان وإنارة

-

511

511
011

المجموع

Page 7 of 10

( )5وسائل النقل:
يحتا المشروع إلى وسيلة نقل تستخدم كورشة متنقلة للوصول إلى الزبائن وتقدر تكلفتها طبقا ألسعار
السوق المحلي بحوالي  0111دينار.

( )6التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  00011عينار توزعت كمايلم:
جعول رقو ()0
التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

البند
اآلالت ومععات

5000

%01

بثا وتجهيزات

800

%02

وسائط نقل

8000

%02

00011

المجموع

( )7العمالة:
سيوفر المشروع فرصتم عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم:
جعول رقو ()4
العدد

الوظيرة
مالل المشروع

0

عامل

0
6

المدمو

Page 8 of 10

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تشكل تكلفة مستلزمات الخدمة لهذا المشروع ما نسبته  %51من قيمة إيراداته ،وتتمثل مستلزمات الخدمة
بمواد التنظيف الخاصة والمعطرات وأقمشة خاصة لعملية التنظيف والتلميع ومعاجين التلميع (البولش).

( )9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قتل التشغيل من رسوو التسجيل والترخي

ألول مرة تاإلمافة إل

المراسالت والمواصالت الستقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتل المستفيعين ستقوو مراكز إراعة تإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولغايات الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
المال التشغيلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %0من إجمالم تكاليف الموجوعات الثاتتة
حسى خترة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعل  0552عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال توجع بي اثار سلتية عل التيئة عنع ممارسة نشاط المشروع المقتر .

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعول يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس المال العامل:
جعول رقو ()2
التكلرة/دينار

البند

1

بعمال تناء
اآلالت ومععات

2111

بثا وتجهيزات

011

وسائط نقل

0111
00011

إجمالم الموجوعات الثاتتة
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مصاريف التأسيس وما قتل التشغيل

211

ربس المال التشغيلم

0552
02252

التكاليف اإلجمالية للمشروع

ثامنا :وسائل التمويل
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويل المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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