فكرة مشروع مقـترحة

مشروع دراي كلين متنقل

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريق مقترحة تتضةةةمن تحليل النواحل الةنية والتمويلية

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إن هذه الدراسة هل دراسة أولية تلقل الضوء على النواحل الةنيـةةةةةةةة وحثم ا ستالمار الفيم لتنةيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمرين المهتمين على التكاليف ا ستالمارية الفيمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة فل الدراسةةةةةة وامعية ما أمكن ،وسةةةةةعيا ت ين تكون البيانات
الواردة فل الدراسةةةة وامعية ما أمكن ،فقد تمت ييارات ميدانية لمشةةةاريق وماسةةةسةةةات وموردين ذات عفمة

بةكرة المشةةةروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووول المتوقت تم اسوووت نا ها من
هذه الدراسوووة لحين إعداد دراسوووة جدوى اقتلوووادية للمشوووروع ،وذلك لكون اإليرادات المتومعة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصةةةةةةعب التنبا باتثاهاتها مما يسةةةةةةتدعل من المسةةةةةةتالمرين المهتمين بعد ا متناع بةكرة
المشروع التوثه إلعداد دراسة الثدوى ا متصادية الكاملة للمشروع المقترح
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

دراي كلين متنقل

خدمات المشروع

دراي كلين لأل اث المنزلي

تلنيف المشروع

خدمي

عدد األيدي العاملة

4

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

20500

الموجودات ال ابتة
ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل

200

رأس المال العامل

2563
23263

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سةةةيقووم المشةةةروع بعملية تنظيف للالاز المنيل من سةةةثاد وموكيت وحرامات وكنب

ال  ،دا ل مومق

العمل او المنيل وبدون الحاثة الى نقل ايالاز الى مومق المشةةروع من فل معدات اصةةة يتم إحضةةارها
الى مومق العمل والقيام بعملية تنظيف أالاز المنيل بوثود عامل فنل يقوم بإسةةةةت دام المعدات والقايم بعملية
التنظيف

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
أصةةبحت عملية تنظيف ايالاز المنيلل تشةةكل عبء على ايسةةرة وايفراد لما تتطلبه من مثهود مضةةاعف،
باإلضةةةةةافة الى أن عملية نقل ايالاز المنيلل الى محفت الدراي كلين المت صةةةةةصةةةةةه فل تنظيف السةةةةةثاد
والموكيت والكنب تشكل ايضا عبء وثهد على ايسرة وتحتاج تكاليف مالية لعملية نقل ايالاز ،ولذلك يعد
وثود مشةةةةروع دراي كلين متنقل فكرة اسةةةةتالمارية ثيدة اصةةةةة وانه يقلل من التعب والثهد لدى ايسةةةةره
ويحافظ على ايالاز المنيلل من اإلهتفك المترتب من عملية نقله الى محفت الدراي كلين باإلضةةةةةافة الى
ضمان ثودة ال دمة المقدمة بسبب وثود ايسرة فل مومق تنظيف ايالاز المنيلل
سيقوم الم شروع ب دمة اليبائن موامق عملهم وفل منايلهم ،وإلن الم شروع سيقدّم دمة دراي كلين للالاز
افضةةل بكالير من ال دمة التقليدية ،فان اليبائن بالتأكيد سةةيروبون فل دفق المييد لهكذا دمات شةة صةةية
رضةةةى اليبائن سةةةيكون وسةةةيلة المشةةةروع التسةةةويقية ايكالر فعالية لنمو العمل مق ضةةةرورة توييق بطامات
العمل ،والمنشورات الدعائية لتسويق العمل فل البداية

ال ا :خدمات المشروع
المشروع عبادرة عن دراي كلين متنقل مت صصة بتنظيف ثميق ايالاز المنيلل من سثاد وموكيت وكنب
وبرادي وأوطية أسةرة ال

من فل معدات اصةة بالتنظيف يتم احضةارها الى منيل ايسةرة او العمل

والقيام بعملية التنظيف بوثود فنل مت صةةةص بعملية التنظيف وبإشةةةراف مباشةةةر من ايسةةةرة او صةةةاحب
العمل لضمان ثودة ال دمة المقدمة
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رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد أية عوائق مانونية لتر يص هكذا مشاريق

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
) (1المساحة والموقت:
يقترح إمامة المشةةةةةروع فل كافة محافظات المملكة ذات الكالافة السةةةةةكانية المرتةعة و صةةةةةوصةةةةةا محافظات
العاصمة واربد والبلقاء واليرماء والعقبة

( )2اآلالت والمعدات:
مدرت تكلةة التثهييات والمعدات ايسةةةاسةةةية مق التركيب والتشةةة يل بحوالل  10000دينار تويعت كما هو
مبين بالثدول أدناه-:
ثدول رمم ()1
تكلفة الوحدة/دينار
األجهزة
4000
ثهةةاي وسةةةةةةةيةةل السةةةةةةةثةةاد والكنةةب
والبرادي بالب ار
2000
ثهةةاي وسةةةةةةةيةةل الكنةةب والسةةةةةةةتةةائر
بالشامبو الةاتر حثم ص ير
المجموع

العدد
2

التكلفة /دينار
8000

1

2000
10000

( )3األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر احتياثات المشروع من ايالاز بمبلغ  500دينار يمالل مكتب لإلدارة وتثهييات مكتبية وكراسل
( )4وسائل النقل:
سيحتاج المشروع إلى وسيلة نقل مماللة بـسيارة فان أو بك أب مست دم بحالة ثيدة للوصول إلى اليبائن وتقدر
تكلةة وسيلة النقل بحوالل  10000دينار طبقا يسعار السوق المحلل

( )5التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموثودات الالابتة للمشروع المقترح بحوالل  20500دينار تويعت كمايلل-:
ثدول رمم ()2
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التكلفة/دينار
10000
500
10000
20500

البند
اآل ت ومعدات
أالاز وتثهييات
وسائل النقل
المجموع

نسبة االستهالك
%10
%15
%15

( )6العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 4فرص عمل مويعة من حيز الوظيةة والعدد على النحو التالل -:
ثدول رمم ()3
العدد
1
2
1
4

الوظيفة
مدير مشروع
عامل فنل
سائق
المجموع

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواد ايولية الفيمة مواد التنظيف ال اصة والمعطرات وأممشة اصة لعملية التنظيف وثميعها متوفرة
بالسوق المحلل

( )8ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما مبل التش يل من رسوم التسثيل والتر يص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  200دينار

( )9رأس المال العامل:
كون الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها من مبل المستةيدين ستقوم مراكي إرادة بإعداد دراسة ثدوى امتصادية
مةصلة لها ول ايات الوصول إلى تكاليف إثمالية للمشروع امرب ما يكون للوامق سيتم افتراض أن رأس
المال التش يلل وفقا لطبيعة المشروع واحتياثاته يعادل حوالل  %12 5من إثمالل تكاليف الموثودات
الالابتة حسب برة معد الدراسة واستنادا لمشاريق مشابهة أي ما يعادل  2563دينار
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سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد آالار بيئية سلبية للمشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الثدول التالل يبين تكاليف المشروع اإلثمالية التل تتألف من الموثودات الالابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()4
التكلفة/دينار
10000
500
10000
20500
200
2563

البند
اآل ت ومعدات
أالاز وتثهييات
وسائل النقل
إجمالي الموجودات ال ابتة
ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

23263

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كون الواليقة ميد البحز هل مقترح لةكرة مشروع و تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريةه وإيراداته
لن يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الثدوى ا متصادية النهائية
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