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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  القانونية لفكرة المشروع النواحي رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  األولية ومستلزمات الخدمة. المواد 9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع



 

Page 3 of 9 
 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع

 

 ملخص المشروع

   شركة خدمات الطرق  فكرة المشروع المقترحة 

تقديم خدمات الطرق للسيارات على الخط السريع  منتجات المشروع 

   خدمي   تصنيف المشروع 

 7 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 45,925 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 13,778 رأس المال العامل 

 60,203 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

االونه  الذي    في  الصحراوي  الطريق  كثيرة األعطال وألن  والسيارات  الحديثة  السيارات  االخيرة والنتشار 

المحافظات من شمالها لجنوبها ، وألن هذا الطريق   يعتبر عصب المملكة االردنية الهاشمية في التنقل بين 

خ تطبيق  طريق  عن  الخدمات  تقديم  فكرة  جاءت  وغيرها  السيارات  تصليح  لكراجات  عامة  يفتقر  دمات 

 للسيارات. 

  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

  المشروع: فكرة مبررات  

 . عمل  سبعة فرص توفير  -

عليها  - الطلب  كمية  تتزايد  التي  المشاريع  هذه  لمثل  السوق  حاجة  فيها    تلبية  تكثر  التي  المناطق  في 

  حركة السيارات وتقل فيها الخدمات المقدمة لها. 

  : فكرة المشروع أهداف 

اوقات متأخرة من  المساعدة على تخطي   - الصحراوي وغيره في  الطريق  باستخدام  الخوف  مرحلة 

   . الليل 

  تحقيق دخل مادي لصاحب فكرة المشروع.  -

 السائق على الطرق السريعة.  المعاناه التي يواجههاالتخلص من  -
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  المشروع خدماتثالثا: 

  سيعمل المشروع قيد الدراسة على توفير ما يلي :  

 تقديم خدمة شحن السيارات بالونش في حال حدوث عطل فني يصعب اصالحه أو حدوث حادث.  -

 خدمة شحن بطارية السيارات وتشغيلها.  -

 وتبديل االطارات.   خدمة اصالح البناشر -

 خدمة تزويد السيارات بالوقود.  -

 خدمة شحن سيارات الكهرباء. -

 خدمة فتح السيارات في حالة نسيان المفتاح داخل السيارة   -

 تقديم خدمة الكهرباء للسيارات. -

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

  لترخيص عيادة طب نفسي.  النواحي القانونية الالزمه

التنظيمية    ال النواحي  من حيث  المشروع خصوصا  وتسجيل  ترخيص  حيث  من  قانونية  أية عوائق  يواجه 

  .ومطابقتها لمتطلبات الترخيص 

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 الخدمة  تقديم مراحل  ) 1(

  QRـCODEبالبداية يتم االشتراك بخدمة الشركة بوضع ستيكرز  -

 عند حدوث مشكلة او خلل معين بالسيارة .  -

 يتم قراءة الكود الموجود على الليبل الوجود بالسيارة عن طريق التطبيق الخاص بالشركة.  -

 يتم فتح التطبيق وطلب المساعدة عن طريق تحديد الموقع ونوع العطل.  -

 ومن ثم تقوم الشركة باالتصال بالزبون وتحديد وقت الوصول له   -

  وبعد ذلك يتم اتخاذ االجراء المعين بالنسبة للعطل او الخلل الموجود.  -
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  :المساحة والموقع ) 2(
 

عن    تقل  ال  بمساحة  مكتب  الى  المشروع  و  2م25يحتاج  المشروع  صاحب  مكتب  من  تتكون  كتب  م، 

  . وفي منطقة تتوفر فيها كافة الخدمات سكرتيرة ووحدة صحية ومطبخ 

  

  :اآلالت والمعدات  ) 3(

هو مبين دينار توزعت كما   14,200والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي    االالت قدرت تكلفة  

  -بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  عدد غيار بنشر كاملة   2,000  3  6,000
  جهاز شحن بطاريات السيارات    800  4  3,200
ــال   2,000  --  2,000 ــالح االعطـ ــة الصـ ــدات متفرقـ االالت ومعـ

  الكهربائية وغيرها  
ــية   1,500  2  3,000 ــة شمس ــدة طاق ــة وح ــحن متنقل ــيارات اللش س

  الكهربائية  
  المجموع   14,200

  

  

 :والديكورات والتجهيزات المكتبيةاالثاث  ) 4(

دينار توزعت كمـا هـو مبـين   1,350بحوالي    االثاث والديكورات والتجهيزات المكتبيةقدرت تكلفة  

  -بالجدول أدناه:

  ) 1)2رقم (  جدول  

  التكلفة /دينار   العدد   دينار تكلفة الوحدة/  الــبـــنـــد 
 200  2 100  مكتب 
  150  2  75  كرسي
  1,000  2  500  مكيف 

  1,350      المجموع 
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  :الحواسيب ) 5(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  1,375بحوالي  الحواسيب قدرت تكلفة 

  ) 3جدول رقم (

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  حاسوب  جهاز  650  2  1,300

  آلة طابعة    75  1  75
  المجموع   1,375

  

 :وسائل النقل ) 6(
  

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  26,000بحوالي  وسائط النقلقدرت تكلفة 

  ) 4جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   األجهزة 
 10,000  2 5,000  سيارة اصالح اعطال خفيفة بوكس   

  16,000  2  8,000  ونش لنقل السيارات  
  26,000      المجموع 

  

   

 :اصول ثابتة اخرى  ) 7(

 دينار توزعت كما بالجدول االتي :   3,000قدرت تكلفة االصول الثابتة االخرى بحوالي 
  

  ) 5جدول رقم (

  البند  تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  الخدمة  تقديم تطبيق    3,000  1  3,000
  المجموع   3,000

  

  
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 8(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   45,925بناء على ما تقدم 

  - :يلي
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  ) 6رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  14,200  معدات الاآلالت و
  %15  1,350  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  %15  26,000  وسائط نقل 
  %15  3,000  اصول ثابتة اخرى  

  %33  1,375  حواسيب   
    45,925  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 9(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على عمل  سبعة فرص  يوفر المشروع س

  ) 7جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 
  2    سائق 

  2  كهربائي سيارات  
  1  مدير مشروع 

  2  عامل 
  7  المجموع 

    

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

التشغيل    قدرت  قبل  وما  التأسيس  والمعامالت    500بحوالي  مصاريف  المواصالت  تشمل  وهي  دينار، 

  الورقية الالزمة من اجل الحصول على التراخيص الالزمة. 

  
  

  : رأس المال العامل ) 11(
 

تم احتساب راس المال العامل على اعتبار ان مدة دورة راس المال العامل لكافة المصاريف التشغيليه شهر  

  واحد فقط. 
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 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

من    العادية   حيث أن المخرجات تتمثل بالنفايات   ،ال يوجد تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع

  والتي يتم التخلص منها بطرحها بالحاويات المخصصة لها.   وأوراق البالستيك 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

المال   رأس  تكاليف  قدرت  حيث  المقترح  المشروع  لفكرة  اإلجمالية  التكاليف  التالي  الجدول  التشغيلي  يبين 

% من اجمالي الموجودات الثابتة وهي نسبة تقديرية من اجل اعداد فكرة المشروع وسيتم احتسابها فعليا  30

 بعد عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المقترح: 

  
  ) 8رقم (جدول  

  التكلفة/دينار   البند
  14,200  معدات الاآلالت و

  1,350  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  26,000  وسائط نقل 

  3,000  اصول ثابتة اخرى  
  1,375  حواسيب  

  45,925  إجمالي الموجودات الثابتة 
  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  13,778  رأس المال التشغيلي 
  60,203  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  
  من اجمالي الموجودات الثابتة 30تم احتساب رأس المال التشغيلي %  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

دراسة الجدوى االقتصادية  لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد  وإيراداته  

 . النهائية

 


