دراسة جدوى مشروع نقل منتجات
أوالً  :مقدمة
تحتاااا اشمشاارواات اشةااليرم رشاات مشاارواات ادميااة متاال اشنقاال واشتسااوي

وت تمااد ا

اشمشرواات اشةليرم الت تأجير سيارات شنقال اشمنتجاات اشااةاة ساا ساوات صانات ةانااات
غ ائية أو ةنااات أاري و شك شةلر ميزانية اشمشروع اشةالير وي تماد اشنقال الات سايارم
شنقل اشمنتجات وتمن اشسيارم ي ت ر حمل ص ير الت اشمشروع اشةلير

ا اإلضافة رشت اساتسكك

اشوقود وةيانتسا .
ش شك ي ت ر مشروع اشنقل من اشمشرواات اشةليرم اشادمياة اشتات يمصان شلمارأم أن تادير ا صال
سسوشة وتفتح آفاق جديدم شفرص امل اشمرأم و شك شلتةدي شمشصلة اش طاشة ين اإلناث و اشتاشت
فإن تحسين مستويات اشم يشة وزيادم م دالت اشتنمية اشمجتمع اشمةاري يارت ط ارت اطاا وتيقاا
دور اشمرأم فت اشحيام االجتمااية واالقتةادية .
تانيا  :مدى اشحاجة رشت رقامة اشمشروع
فت رطار تطوير محافظات جمسورية مةر اش ر ية أة ح فت صال محافظاة منطقاة ةانااية ساا
اش ديد من اشمةانع اشتت تنتج ةنااات اديدم (ةنااات غ ائية – ةنااات ندسية – ةنااات
م دنية

اشخ ) وتحتاا

اشمةانع شنقل منتجاتسا وتوةايلسا شل ماكت مان ( محاال وساو ر

مارصت وتجار اشجملة ..............).
ومشروع اشنقل

ا من اإلمصان أن يادا محكت تنظيف اشمك ا

مل ي شمشرواات أاري صما أن متل

صمشاروع اادمت أو مشاروع

اشمشرواات تسااد فت املية تسوي اشمنتجات .

تاشتا  :اش ناةر اشفنية شلمشروع
)(1طريقة اش مل فت اشمشروع
أ – فت مراحل اشمشروع األوشت :
▪

يتا امل ت اقدات مع تجار اشجملة واشمحال شنقل اشمواد اشل ائية اشيسا .
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▪

يتا امل ت اقدات أيضا مع اشمةانع اشةليرم شنقل منتجاتسا رشت اش مكت .

▪

يتا استق ال أوامر اش مل من اش مكت ان طري اشساتف .

ب – د شك فت اإلمصان أن يادا

ا اشمشروع محكت اشتنظيف اشجااف شتوةايل اشمك ا

اد

تنظيفسا شل مكت .
)(2اشمساحة واشموقع:
يلزا اشمشروع مساحة تتراوح من (100-60ا )2تحتوي الت غرفة أو غرفتين شتازين اشمواد
اشمراد توزي سا ومصتب ةلير إلدارم اشمشروع ويجب تزويد اشمازن تسوية جيدم .
)(3اشمستلزمات اشادمية اشمطلو ة:
يحتاا اشمشروع رشت مةدر صسر ت  220فوشت و اتف الستق ال طل اات اش ماكت وتقادر اشطاقاة
اشصسر ية اشمستسلصة حواشت  80جنيه شسريا .
ا اإلضافة رشت استسكك اشمصاشمات اشساتفية حواشت70جنيه شسريا .
أي ان اجماشت اشمستلزمات اشادمية شلمشروع حواشت  150جنيه شسريا .
)(4اآلالت واشم دات واشتجسيزات:

سيارم نقل

تجسيزم شةندوق اشسيارم
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تصلفة اشم دات اشمستادمة

تصلفة اشم دات اشمستادمة
)(5احتياا اشمشروع من اشاامات اكل دورم رأ

احتياا اشمشروع من اشاامات اكل دورم رأ

اشمال

)(6اشرسا اشتاطيطت شموقع اشمشروع:

اشرسا اشتاطيطت شموقع اشمشروع
)(7اش ماشة:

اش ماشة

▪

ادد اشورديات  2:وردية
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اشمال ( شسرواحد) :

▪

ادد سااات اش مل  8:سااات

)(8أس ار ادمة اشنقل
▪
▪
▪

اشمتوسط فت اشيوا ادد  16نقلة
س ر اشنقلة اشواحدم (متوسط)30جنية
رجماشت اشس ر شسريا  12000جنيه

)(9اشدااية واإلاكن:
▪

يتا اشدااية شس ا اشمشروع ان طري ط ع ورق ةلير م ين فيه اشادمات اشتات يقادمسا
مشروع نقل اشمنتجات ويصون موضح فيه تليفون مقر اشمشروع وانوانه .

▪

وتتا املية اشدااية ايضا ان طري وضع ملةقات سا اسا وانوان وتليفون اشمشروع
الت سيارم اشنقل اشااةة اشمشروع .

▪

ا اإلضافة اشت االشتراك فت اشم ارض اشداالية وان طري مجاش
اشااةة اشمناط اشةنااية اشتت حول اشمشروع .

وتتصلف مةاريف اشدااية واإلاكن حواشت 100جنية شسريا .
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ردارات اشجم يات

