
 

 

 

 دراسة جدوى مشروع سنترال

 موقع طالب جامعة القاهرة: المصدر
 :أهمية المشروع

ال يخلو أي حي أو شارع في الوقت الحالي من وجود سنترال يوفر خدمة االتصاالت ألفراد الحي، وهذه 
المحلي  السنتراالت توفر خدمات قد تكون غير متوافرة لدى الجميع في المنازل كخدمة االتصال الدولي أو

  .للمحافظات، أو خدمة تحويل المكالمات للمنازل
  .هذا باإلضافة إلى أن هذا المشروع يوفر عائد جيد ومربح للقائمين عليه

 :اإلمكانيات المطلوب توافرها

 .وجود سنترال تابع للشركة المصرية لالتصاالت في الحي الذي سيتم إنشاء المشروع فيه .١
 .(إيجار أو تمليك(ل فيه وجود محل يصلح إلقامة السنترا .٢
 .وجود خطوط تليفونية أرضية خالية في السنترال الرئيسي الذي سيتبعه مشروعك .٣
 .(آالف ١٠(تصريح ببيع الخدمة التليفونية بتكلفة قدرها عشرة آالف جنيه  .٤

 



 

 

 

  .(محول(جهاز سويتش  .٥
 :تكلفة المشروع اإلجمالية

  .(إيجار المحل(ألف جنيه بخالف  ١٥حوالي 
 :شاء المشروعخطوات إن

يبدأ المشروع باختيار منطقة بها سنترال تابع للشركة المصرية لالتصاالت، ثم تأجير أو شراء محل  �
إلقامة السنترال الخاص بالمشروع فيه، ثم التوجه للشكة للحصول على تصريح ببيع الخدمة 

 .التالتليفونية بتأمين وتكلفة قدرها عشرة آالف جنيه تدفع للشركة المصرية لالتصا
خطوط خارجي  ٣، وهو عبارة عن KX-TES 824 بعد ذلك يتم تركيب جهاز السنترال الرئيسي �

 .خطوط داخلية ٨من الشركة المصرية لالتصاالت، و 
خاصية تحويل المكالمات للمنازل (خط أرضي بالسنترال مزودة بخدمات المؤتمرات  ٢كما يلزم عدد  �

 .ة االشتراك الدولي، باإلضافة إلى خدمة الكود المحلي، وخدمة إظهار رقم الطالب وخدم)أو الكبائن
مزود بآالت تليفون بها إمكانية تشغيل تلك الخدمات ) المشروع(بعد ذلك يجب أن يكون السنترال  �

  .مثالً ) #(و(*) و) الفالش(كزر 
، وهذا الجهاز يقسم الخط إلى خطين فتستطيع سحب أكثر )سويتش(كذلك يجب وجود جهاز تحويل  �

 .(جنيه مصري ١٩٠٠( في نفس الوقت، وهذا الجهاز تبلغ تكلفته  من خط
يتم حساب قيمه المكالمات حسب كل محافظة أو دولة، ولحساب سع الدقيقة في كل منها برجاء  �

 .مراجعة السنترال بأسعار المحافظات والبعد الزمني لكل محافظه، وكذلك أسعار الدول
  .ساب المكالمات، وهذا يلزمه توافر جهاز كمبيوتريمكن أن تقوم بتزويد السنترال ببرنامج ح �

  .وبذلك يكون مشروعك قد اكتمل
 :خدمات إضافية يقدمها السنترال

مندوب إحدى  يجب توفير خدمة االتصال بتليفون محمول في السنترال، ويتم ذلك باالتفاق مع �
ا يناسب إمكانياتك وتختار م) بيزنس نظام فواتير(خط  ٢شركات المحمول وذلك لالشتراك في عدد 

  .ومشروعك
 .جنيه على كل ساعة ١٢والمكسب الصافي لساعة التحدث على التليفون المحمول هو 

، وذلك باالتفاق مع )المدفوعة مقدماً (توفير كروت شحن للتليفون المحمول وكروت االتصال المنزلي  �
ول على تلك الكروت مندوبي الشركات التي توفر تلك الخدمات، حيث يمكن أن تبلغ تكلفة الحص



 

 

 

  .، مع العلم أن صاحب مشروع السنترال يحصل على نسبة من بيع تلك الكروت)ألف جنيه(حوالي 



 

 

 

 

 دراسة جدوى مشروع نقل منتجات

تم عمل هذه الدراسات بمساعدة الصندوق / وحدة المشروعات الصغيرة  -المجلس القومى للمرأة : المصدر 
 . اإلجتماعى للتنمية

 مقدمة: أوًال 
وتعتمد هذه المشروعات الصغيرة علي . تحتاج المشروعات الصغيرة إلي مشروعات خدمية مثل النقل والتسويق 

وذلك لصغر ميزانية  . تأجير سيارات لنقل المنتجات الخاصة بهم سواء كانت صناعات غذائية أو صناعات أخري
ن السيارة يعتبر حمل كبير علي المشروع الصغير المشروع الصغير ويعتمد النقل علي سيارة لنقل المنتجات وثم

  . هذا باإلضافة إلي استهالك الوقود وصيانتها
لذلك يعتبر مشروع النقل من المشروعات الصغيرة الخدمية التي يمكن للمرأة أن تديرها بكل سهولة وتفتح آفاق 

فإن تحسين مستويات المعيشة وزيادة  وذلك للتصدي لمشكلة البطالة بين اإلناث وبالتالي جديدة لفرص عمل المرأة
  . معدالت التنمية بالمجتمع المصري يرتبط ارتباطا وثيقا بدور المرأة في الحياة االجتماعية واالقتصادية

 مدى الحاجة إلي إقامة المشروع: ثانيا 
 في إطار تطوير محافظات جمهورية مصر العربية أصبح في كل محافظة منطقة صناعية بها العديد من

) الخ .... صناعات معدنية  –صناعات هندسية  –صناعات غذائية (المصانع التي تنتج صناعات عديدة 
 محال وسوبر ماركت وتجار الجملة( وتحتاج هذه المصانع لنقل منتجاتهم وتوصيلها للعمالء من 

..............).  
خدمي أو مشروع مغذي لمشروعات ومشروع النقل هذا من اإلمكان أن يخدم محالت تنظيف المالبس كمشروع 

  . كما أن مثل هذه المشروعات تساعد في عملية تسويق المنتجات. أخري 
 العناصر الفنية للمشروع: ثالثا 
 طريقة العمل في المشروع (1)

  : في مراحل المشروع األولي –أ 
 . يتم عمل تعاقدات مع تجار الجملة والمحال لنقل المواد الغذائية اليهم �
 .ل تعاقدات أيضا مع المصانع الصغيرة لنقل منتجاتهم إلي العمالءيتم عم �
  .يتم استقبال أوامر العمل من العمالء عن طريق الهاتف �
 بعد ذلك في اإلمكان أن يخدم هذا المشروع محالت التنظيف الجاف لتوصيل المالبس بعد تنظيفها للعمالء –ب 



 

 

 

.  
 : المساحة والموقع (2)

تحتوي علي غرفة أو غرفتين لتخزين المواد المراد توزيعها ومكتب ) ٢م١٠٠-٦٠(تراوح من يلزم المشروع مساحة ت
  .ويجب تزويد المخزن بتهوية جيدة. صغير إلدارة المشروع 

 : المستلزمات الخدمية المطلوبة (3)
المستهلكة  فولت وهاتف الستقبال طلبات العمالء وتقدر الطاقة الكهربية ٢٢٠يحتاج المشروع إلي مصدر كهربي 

  . جنيه شهريا ٨٠حوالي 
  . جنيه شهريا٧٠هذا باإلضافة إلي استهالك المكالمات الهاتفية بحوالي
  . جنيه شهريا ١٥٠أي ان اجمالي المستلزمات الخدمية للمشروع حوالي 

 : اآلالت والمعدات والتجهيزات (4)
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  المستخدمةتكلفة المعدات 

 

 ����� ا
��دات ا
�	��د��
 

 : ( شهرواحد( احتياج المشروع من الخامات خالل دورة رأس المال  (5)

 

  ا#���ج ا
�!روع �ن ا
����ت ��ل دورة رأس ا
��ل
 

 : الرسم التخطيطي لموقع المشروع (6)
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 : العمالة (7)



 

 

 

 دراسة جدوى مشروع نقل منتجات من خالل موقع إلكترونى

تم عمل هذه الدراسات بمساعدة الصندوق / المشروعات الصغيرة وحدة  - المجلس القومى للمرأة : المصدر 
 . اإلجتماعى للتنمية

 مقدمة: أوًال 
يعيش العالم اآلن في عصر العولمة وعصر السماوات المفتوحة مما أدي إلي أن العالم اآلن كقرية صغيرة ممكن 

جهورية مصر العربية اآلن في وتعيش . أن نعرف عنه أي شيء وأي معلومة اآلن متاحة من خالل اإلنترنت 
عصر الحاسب اآللي وكل بيت اآلن يحتوي علي جهاز حاسب آلي بعد أن انتشرت تجارة الحاسب اآللي سواء 

هذا . بالنقد أو بالتقسيط مما دعا الشعب لشراء هذا الجهاز لالستفادة منه كما انتشرت أيضا مقاهي االنترنت 
والمتوسطة تحتاج إلي عمل دعاية وٕاعالن من خالل االنترنت لتسويق والجدير بالذكر أن المشروعات الصغيرة 

منتجاتهم كما أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلي مشروع خدمي مثل مشروع نقل المنتجات ألن ميزانية المشروع 
م الصغير ال يمكن أن تتحمل ثمن سيارة أو موتوسيكل لنقل المنتجات فتحتاج إلي مشروعات خدمية لنقل منتجاته

 . وذلك نظير أجر للنقل
 مدى الحاجة إلي إقامة المشروع: ثانيا 

يعتبر مشروع النقل من المشروعات الصغيرة الخدمية التي يمكن للمرأة أن تديرها بكل سهولة وتفتح آفاق جديدة 
ة وذلك للتصدي لمشكلة البطالة بين اإلناث وبالتالي فإن تحسين مستويات المعيشة وزياد لفرص عمل المرأة

 . معدالت التنمية بالمجتمع المصري يرتبط ارتباطا وثيقا بدور المرأة في الحياة االجتماعية واالقتصادية
في إطار تطوير محافظات جمهورية مصر العربية أصبح في كل محافظة منطقة صناعية بها العديد من 

) الخ .... ت معدنية صناعا –صناعات هندسية  –صناعات غذائية (المصانع التي تنتج صناعات عديدة 
 محال وسوبر ماركت وتجار الجملة( وتحتاج هذه المصانع لنقل منتجاتهم وتوصيلها للعمالء من 

..............). 
كما أن مثل هذه المشروعات تعتبر من المشروعات المربحة ويأتي العمل إليها من خالل االنترنت أو من خال 

 . الهاتف
 وعالعناصر الفنية للمشر : ثالثا 
 طريقة العمل في المشروع (1)
ويتضمن نوع الخدمات التي ) مشروع نقل منتجات ( يتم إنشاء موقع الكتروني باسم المشروع الخدمي  �

يقدمها المشروع من نقل المنتجات إلي العمالء بواسطة الدراجة البخارية وعنوان المشروع والتليفون 



 

 

 

 . ي العمالء وأسعار النقل لكل كيلو مترالخاص به ونوع المنتجات التي ينقلها المشروع إل
يتم جلب العمل عن طريق االنترنت أيضا للبحث في منتجات المصانع الصغيرة وعرض خدمات المشروع  �

 . علي أصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة
كما أنه يمكن عمل تعاقدات مع تجار الجملة والمحال والسوبر ماركت لنقل بعض المنتجات إليهم ،  �

 . تعاقدات أيضا مع المشروعات الصغيرة لنقل منتجاتهم إلي العمالء وعمل
 : المساحة والموقع (2)

تحتوي علي غرفة أو غرفتين لتخزين المواد المراد توزيعها ومكتب ) ٢م١٠٠-٨٠(يلزم المشروع مساحة تتراوح من 
 .ويجب تزويد المخزن بتهوية جيدة. صغير إلدارة المشروع 

 : دمية المطلوبةالمستلزمات الخ (3)
فولت وهاتف الستقبال طلبات العمالء وتقدر الطاقة الكهربية  ٢٢٠يحتاج المشروع إلي مصدر كهربي  �

 . جنيه شهريا ٨٠المستهلكة حوالي 
 . جنيه شهريا ٣٢٠بحوالي هذا باإلضافة إلي استهالك المكالمات الهاتفية واالنترنت �
 . جنيه شهريا ٤٠٠الي أي أن إجمالي المستلزمات الخدمية للمشروع حو  �
 : اآلالت والمعدات والتجهيزات (4)
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 (فسبا(تجهيزة للدراجة البخارية 
 

 تكلفة المعدات المستخدمة

 

 تكلفة المعدات المستخدمة
 

 : ( شهرواحد( احتياج المشروع من الخامات خالل دورة رأس المال  (5)

 

 الخامات خالل دورة رأس المال احتياج المشروع من
 



 

 

 

 : الرسم التخطيطي لموقع المشروع (6)



 

 

 

 

 الرسم التخطيطي لموقع المشروع
 

 : العمالة (7)



 

 

 

 دراسة جدوى مشروع مطعم سياحى

المشروع عبارة عن مطعم سياحى لتقديم المأكوالت الشرقية و الغربية و المشروبات بأنواعها الباردة و الساخنة ، 
اإلضافة الى المخزن و المطبخ و دورات المياهفرد ب ٤٠ترابيزات لعدد  ١٠المساحة المقترحة للصالة تسع   .  

فترات ٣الموسم السياحى على    

 . شهور ٥القصوى من شهر ديسمبر حتى شهر ابريل أى  .١
 . شهر ٢نهاية الموسم و بداية الموسم القادم فى شهر نوفمير و مايو  .٢
  . شهور ٥المصريين من يونية إلى اكتوبر أى  .٣

 التكاليف االستثمارية
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 الهيكل التمويلى



 

 

 

 . جنية ٢٧٥٠٠: قيمة القرض  �
 سنويا%  ٩قسط ربع سنوى بفائدة  ١٢سنة منها نصف سنة سماح ، و السداد على  3.5 : مدة القرض �
 ( ترسمل على قيمة القرض( جنية  1238 : قيمة فائدة السماح فى فترة السماح �
 ( سنة/ ج  ١٤٠١(  جنية ٣٥٠:قيمة فائدة القسط الربع السنوى  �
  جنية ٢٣٩٥) : من أصل الدين ( قيمة القسط  �
  جنية 2745 : قيمة القسط الربع السنوى المتساوى �

 التكاليف السنوية
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 إجمالى التكاليف الكلية السنوية



 

 

 

 اإليرادات

 المؤشرات االقتصادية

 جنية ١١٦٤٢=  ١٠٥٢١٨ – ١١٦٨٦٠= صافى الربح السنوى  �
 جنية ١٥٠٤٣=  ١٤٠١+  ٢٠٠٠+  ١١٦٤٢= صافى التدفق السنوى  �
 شهور ١٠سنة و  ١= فترة استرداد القرض النظرية  �
 % ٥٤.٧٠= العائد على االستثمار  �
  % IRR = 40.97 معدل العائد الداخلى �

 
 


