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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع   للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية  مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

) فـي مختلـف محافظـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة    
وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

ستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم الم
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
تهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـ

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   وتعديالت البناءالبناء . 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  المشروعاآلثار البيئية لفكرة  سادسا:

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 تطبيق لخدمات الدراي كلين فكرة المشروع المقترحة 
 تقديم كافة خدمات الدراي كلين المشروع  خدمات

 خدمي   تصنيف المشروع 

 3 عدد األيدي العاملة 

  المشروعحجم االستثمار الكلي لفكرة 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 16,270 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 1,600 رأس المال العامل 

 18,070 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

المشاريع   أنجح  أحد  المالبس  أنه من  يعد مشروع مغسلة  والتي تحقق أرباًحا ممتازة. كما  الصغيرة 

من   كونه  واألردن  ومصر  الخليج  دول  في  خاصةً  العربي،  الوطن  دول  في  رواًجا  المشاريع  أكثر 

تتمثل في غسيل   الزبائن والتي  المنزلية على  أعباء األعمال  التي توفر جزًءا من  الخدمية  المشاريع 

الم هذا  يعد  لذلك  والمفروشات.  األشخاص المالبس  من  للكثير  يمكن  التي  المشاريع  أهم  من  شروع 

العمل به سواء من الرجال أو النساء. باإلضافة إلى ذلك، فهو يتميز بعدم الحاجة إلى خبرة طويلة في  

  .المجال

  يعد مشروع مغسلة المالبس من أنجح المشاريع الصغيرة ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها:  

 .سهولة إدارة المشروع  

 ج إلى خبرة طويلة للعمل في هذا المجال. ال يحتا  

 .سرعة اإلنجاز، إذ ال يستغرق تجهيزه الكثير من الوقت  

   .انخفاض التكاليف ورأس المال الالزم للبدء بالمشروع  

  انخفاض عدد العمال الالزم لمشروع مغسلة المالبس حيث يكفي وجود عاملين كحد أقصى. 
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  المشروع ثانيا : مبررات وأهداف فكرة 

  مبررات فكرة المشروع

  . مشروع خدمي يحتاجه السوق ويقدم خدماته لشريحة كبيرة من المجتمع. 1

 . توفير خدمات الداري كلين من خالل عدة نوافذ تسويقية .  2

 

  المشروع أهداف فكرة

  . ساعة  24توفير خدمات متنوعة للزبائن وعلى مدى .  1

 . للزبائن  سريعةخدمة . توفير 2
  

  المشروع خدماتثالثا: 

  سيقوم المشروع بتوفير الخدمات التالية: 

  . توفير خدمة غسيل وكي المالبس بخدمة ذات جودة عالية ومن دون تعرض المالبس للتلف او الضياع .  1

  . توفير خدمة غسيل الحرامات والسجاد .  2

  
  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

ال   والتجارة  المشروع  الصناعة  وزارة  في  التسجيل  سوى  معينة  جهات  من  خاصة  موافقات  الى  يحتاج 

والحصول على ترخيص من بلدية اربد الكبرى، وبالتالي فالمشروع ال يواجه أية عوائق قانونية من حيث  

  الترخيص والتسجيل خصوصاً من حيث النواحي التنظيمية ومطابقتها لمتطلبات الترخيص. 
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

  الخدمةمراحل  ) 1(

الكتروني  اطالق . 1 بالمؤسسة   موقع  الهاتف  خاص  على  تطبيق  وأو  على  ال،  نشط  بشكل  تفاعل 

 .اإلنترنت 

 .للعمالء سيتم تقديمهاالخدمة التي  تحديد  . 2

 .أسعار الخدمة تحديد  . 3

 . تقديم الخدمة للعميل . 4

  

  :المساحة والموقع ) 2(
 

الممكن تقديم كافة الخدمات من خالل الموقع االلكتروني   ومن،  بمكان حيوي المشروع الى موقع فعلييحتاج 

  او التطبيق. 

  :أجهزة ومعدات ) 3(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  6,460بحوالي  األجهزة والمعدات قدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   األجهزة 
جهاز تنظيف وتجفيف المالبس والمفروشات سعة  

  كيلو  10
2,000  1  2,000  

  360  1  360  غسالة كبيرة للمالبس 
  500  1  500  حماصة للمالبس 

  3,600  1  3,600  مكواة بخار او مكبس بخار 
  6,460      المجموع 
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  :أجهزة الحاسوب ) 4(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  1,810بحوالي  الحاسوب أجهزة قدرت تكلفة 

  ) 2جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   األجهزة 
 1,700  2 850  جهاز حاسوب  

  110  1  110  طابعة 
  1,810      المجموع 

  

  :أصول ثابتة أخرى ) 5(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  8,000بحوالي  األصول الثابتةقدرت تكلفة 

  ) 3جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   الـبـنـد
 8,000  1 8,000  تطبيق المشروع 

  8,000      المجموع 
  
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   16,270بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 4رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  6,460  أجهزة ومعدات 
  %33  1,810  أجهزة الحاسوب 

  %15  8,000  أصول ثابتة اخرى 
    16,270  المجموع 
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  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل   فرص  3 يوفر المشروع س

  ) 5جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  2  موظف 

  3  المجموع 
    

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

التشغيل    قدرت  قبل  وما  التأسيس  والمعامالت    200بحوالي  مصاريف  المواصالت  تشمل  وهي  دينار، 

  الورقية الالزمة من اجل الحصول على التراخيص الالزمة. 

  

 : رأس المال العامل ) 9(

  ) 6جدول رقم (

  التكلفة/ دينار   الدورة/ شهر   التكلفة السنوية/ دينار   البيان
 700  12 700  ) 1( مصاريف تشغيلية 

  900  1  10,800  الرواتب 
  1,600      المجموع 

  ) تشمل مصاريف صيانة التطبيق ومتابعته.1(

  

  
 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

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

  والتي يتم التخلص منها بطرحها بالحاويات المخصصة لها.  وأوراق   الكرتون والبالستيك
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 7رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  6,460  أجهزة ومعدات 
  1,810  أجهزة حاسوب 

  8,000  أصول ثابتة اخرى 
  16,270  إجمالي الموجودات الثابتة 

  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  1,600  رأس المال التشغيلي 

  18,070  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية

 


