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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  المشروعمنتجات   ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع 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 والعمال. 8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  ثامنا: وسائل تمويل المشروع

 

 ملخص المشروع

 كلين اونالين تطبيق دراي  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 
دراي كلين لكافة انواع المالبس والسجاد  

 والحرامات وغيرها  

 خدمي   تصنيف المشروع 

 5 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 19,575 الموجودات الثابتة 

 300 التشغيل مصاريف التأسيس وما قبل 

 5,873 رأس المال العامل 

 25,748 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

المجتمعإلنشغال  نظراً   الجامعات    أفراد  فكرة  وطالب  جاءت  عام  بشكل  الحياة  بمشاغل  السيدات  وخاصة 

وهو مشروع قائم على عمل تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهاتف  مشروع تطبيق الدراي كلين اونالين  

  . النقال الخاص بالزبون طالب الخدمة

  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

 : مبررات فكرة المشروع 

 لمثل هذا النوع من المشاريع الغير متوفر على االطالق. تلبية حاجة السوق  -

 زيادة الطلب على خدمة الدراي كلين من قبل طالب الجامعة.  -

 توفير فرص عمل البناء المنطقة.  -

  تحقيق الدخل الجيد لصاحب الفكرة قيد البحث  -

   : أهداف فكرة المشروع 

  توفير فرص عمل البناء المنطقة.  -

 لصاحب الفكرة قيد البحث. تحقيق الدخل الجيد  -

-  ً   عن طريق التطبيق والتوصيل.  تقديم خدمة أفضل وأسهل وأسرع استخداما

  

  ثالثا: منتجات المشروع

تقديم خدمة غسيل السجاد وهي االصعب على ربات البيوت على االطالق بسبب عدم وجود االماكن   -

  في غالب االوقات. 

 بكافة أنواع األقمشة. تقديم خدمة غسيل كافة أنواع المالبس   -



 

Page 5 of 9 
 

 تقديم خدمة غسيل الحرامات.  -

 تقديم خدمة التنظيف الجاف في المنزل للكنب والبردايات وغيرها.  -

  تقديم خدمة تنظيف الخزانات من الداخل والتعقيم.  -

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

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

  .ومطابقتها لمتطلبات الترخيص 

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(

  .بالبداية يتم تحميل التطبيق من قبل المتعامل طالب خدمة الدراي كلين 

   الشهري  يقوم الكوبونات االشتراك  الفكرة واالتفاق معه على نظام  بالتواصل مع صاحب  المتعامل 

وأخذ أكياس الدراي كلين والسلة التي يتم وضعها على باب منزل الزبون وأخذ كوبونات االشتراك  

 الشهري المدفوعة مسبقاً. 

  .يقوم المتعامل بتحديد الخدمة المرادة من التطبيق 

 ل صاحب الفكرة على جوالت السيارة الخاصة بالمشروع باالسبوع. وضع برنامج من قب 

  .أخذ كافة الطلبات من أمام منازل المتعاملين 

  .عمل الدراي كلين أو الكوي المطلوب لكل متعامل حسب طلبه 

  المالبس أو الحرامات أو غيرها بعد غسلها على المتعاملين طالبين الخدمة.جولة ترجيع 

  

  :المساحة والموقع ) 2(
 

لغايات االنشاء يتم استخدام    2م60لهذا المشروع يتم إستئجار على األقل مخزنين بما ال تقل مساحتهما عن  

المخازن   ، يتم استئجار  الثقيلة  الحرامات والسجاد والقطع  المالبس واالخر لغسيل  مخزن ألغراض غسيل 

  تحميل وتنزيل وغيرها.  في منطقة سهلة الوصول لها وتتوفر فيها كافة الخدمات من اماكن اصطفاف و
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  :اآلالت والمعدات  ) 3(

هـو مبـين دينار توزعت كما  7,100والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي   االالت قدرت تكلفة  

  -بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  ماكنة ترقيم االدوار   100  1  100

  حماصة الدراي كلين   600  2  1,200
  كيلو  10غسالة فل اتوماتيك حجم   400  3  1,200
  غسالة السجاد   2,500  1  2,500
  معدات متفرقة للتنضيف الجاف بالمنازل   1,000  --  1,000
  ماكنة كي المالبس   350  2  700
  مجفف بخار   200  2  400

  المجموع   7,100
  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(
  

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  3,675بحوالي  االثاث والتجهيزات المكتبيةقدرت تكلفة 

  ) 2جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   األجهزة 
 250  1 250  مكتب وكرسي مدير   

  1,200  2  600  طن   2مكيف 
  75  1  75  كولر ماء  

  150  1  150  شاشة وريسيفر  
  350  1  350  كاميرات مراقبة  
  1,200  2  600  باب سيكوريت  

  450  1  450  آرمة  
  3,675      المجموع 
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 :وسائل النقل ) 5(
  

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  5,000بحوالي  وسائط النقلقدرت تكلفة 

  ) 3جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   دينار تكلفة الوحدة/   األجهزة 
 5,000  1 5,000  سيارة توزيع بوكس   

  5,000      المجموع 
  

  :أصول ثابتة أخرى ) 6(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  3,000بحوالي  األصول الثابتةقدرت تكلفة 

  ) 4جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   الـبـنـد
 3,000  1 3,000  المشروع تطبيق 

  3,000      المجموع 
  

  :حواسيب ) 7(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  800بحوالي  الحواسيب قدرت تكلفة 

  ) 5جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   األجهزة 
 700  1 700  جهاز حاسوب  

  100  1  100  طابعة 
  800      المجموع 

  
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 8(

بحوالي   المقترح  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزعت    19,575بناء  دينار 

  - :كمايلي 

  ) 6رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  7,100  معدات الاآلالت و
  %15  3,675  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
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  %15  5,000  نقل وسائط  
  %15  3,000  اصول ثابتة اخرى  

  %33  800  حواسيب   
    19,575  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 9(

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

  ) 7جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  صاحب المشروع  
  3  عمال تنظيف  

  1  سائق  
  5  المجموع 

    

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

التشغيل    قدرت  قبل  وما  التأسيس  والمعامالت    300بحوالي  مصاريف  المواصالت  تشمل  وهي  دينار، 

  الورقية الالزمة من اجل الحصول على التراخيص الالزمة. 

  
  

  : رأس المال العامل ) 11(
 

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

 واحد فقط. 

 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   الكرتون والبالستيك
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

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

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

 بعد عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المقترح: 

  
  ) 8رقم (جدول  

  التكلفة/دينار   البند
  7,100  معدات الاآلالت و

  3,675  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  5,000  وسائط نقل 

  3,000  اصول ثابتة اخرى  
  800  حواسيب  

  19,575  الثابتة إجمالي الموجودات 
  300  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  5,873  رأس المال التشغيلي 
  25,748  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  اجمالي الموجودات الثابتة  % من 30رأس المال التشغيلي  

  :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

 


