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

  .يعاني منها الشباب األردني

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

المستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم 
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 
لمسـتهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات ا

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

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

  

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

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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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

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 دراي كلين فكرة المشروع المقترحة 

 غسل مناشف الصالونات المشروع  خدمات

 تجاري  تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 8,350 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 2,000 رأس المال العامل 

 10,550 المجموع الكلي لحجم االستثمار 

  

  

  

  

  

  



 

Page 5 of 8 
 

  

  أوالً : مقدمة

بعملية   المشروع  كلينيقوم  والمناشف  لمالبس  ل  الدراي  وللبشاكير  عام  التجميل  بشكل  بصالونات  الخاصة 
 بعده.   بشكل خاص وذلك عن طريق التوصيل سواء قبل الدراي الكلين او

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

  المبرر : 

   .بشكل ملحوظ صالونات التجميل  زيادة  -
 مما يعطي المشروع ميزة في التنظيف. ، زيادة االمراض المعدية -
 محافظة المفرق. عدم وجود مشاريع متخصصه في  -

  الهدف:  

   .تحقيق دخل جيد لصاحب المشروع  -
  لصاحب المشروع. تحقيق فرصة عمل  -

  

  المشروع خدماتثالثا: 

والمناشف من   البشاكير  او  المالبس  من  المختلفة  األنواع  يتم جمع  متنقل  كلين  دراي  عن  المشروع عبارة 

بالتنظيف    ا غسلهويتم  اصحابهم   الى اصحابهم  من خالل معدات خاصة  في  وتجفيفهم وتكييسهم وارجاعهم 

  هم. أماكن

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

  . المشروع بالحصول على التراخيص الالزمة قوم صاحب يس
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  خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 :المساحة والموقع ) 1(

  ذات الكثافة السكانية. كافة محافظات المملكة يقترح إقامة المشروع في 
  

  :اآلالت والمعدات  ) 2(

هـو دينـار توزعـت كمـا   3,350قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  غسالة   600  2  1,200
  حماصة   800  2  1,600
  مكواة   150  1  150
  ماكنة تغليف   200  2  400

  المجموع   3,350
  
  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 3(

  ال يحتاج المشروع الى اثاث او تجهيزات او ديكورات.
  

 :وسائل النقل ) 4(
  

بحالة جيدة للوصول للزبائن وتقدر تكلفة وسيلة    ةمستخدمممثلة بسيارة    نقل   يلة يحتاج المشروع المقترح لوس

  طبقا لألسعار السوق المحلي.  دينار  5,000النقل بحوالي 
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 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

بحوالي   المقترح  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  كما   8,350بناء  توزعت    دينار 

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  0  أعمال بناء 
  %10  3,350  معدات الاآلالت و

  %15  0  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  5,000  وسائط نقل 

    8,350  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

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

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع  
  1  عامل  

  2  المجموع 
    

 المواد األولية ومستلزمات الخدمة   ) 7(

ميعها متوفرة  جاصة لعملية التنظيف وخمشة قاصة والمعطرات وأخمواد التنظيف ال األولية االزمةالمواد 

  .ي بالسوق المحل

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

  دينار   200وتقدر بحوالي  التراخيصتنحصر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بمصاريف التنقل و
  

  : رأس المال العامل ) 9(
 

دينار بدورة راس مال عامل مدتها   2,000سيتم تقدير احتياجات المشروع من بضاعة المتاجرة بحوالي 

  شهر لبضاعة المتاجرة وباقي المصاريف التشغيلية. 
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 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

بالطرق العلمية في    مشروعمن المشروع المقترح وسيتم التعامل مع جميع مخلفات الال يوجد اثار بيئية 

  اتالفها.  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  0  أعمال بناء 
  3,350  معدات الاآلالت و

  0  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  5,000  وسائط نقل 

  8,350  إجمالي الموجودات الثابتة 
  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  2,000  رأس المال التشغيلي 
  10,550  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

 


