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على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج  والتـعاون اـلدولي  حرصـــــاً من وزارة التخطيط     
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تـشجيع إقامة  

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
دون تحليل  لية لفكرة المـشروع  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتموي

إن هذه الدراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشــروعل ةلنواحي المالية و الســوقية الالزما
هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطالع 

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة     ــــ ) في مختلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
  المشــــاريعالمجتمعات المحلية من    احتياجات مع  وألوية المملكة من حيث اقتراح أفكار مشــــاريع  تتماشــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

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

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
وتقدير  علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب 
ــروع ــادية للمشـ ــة جدوى اقتصـ ــوق    ،لمراكز إرادة إلعداد دراسـ وذلك لكون اإليرادات المتوقعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاحب المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم اال قتراض والمـس
ــعب التنبؤ   ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ ــرائية للفئات المسـ ــروع والقدرة الشـ المشـ
باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

  ية الكاملة للمشروع المقترح. بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصاد 

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

  

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

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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 ملخص المشروع

 مغسلة سيارات متنقلة  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 

 .غسيل السيارات من الخارج 

 . غسيل و تلميع السيارات من الداخل 

  .غسل المقاعد 

   .تنظيف و تعقيم المكيفات إلزالة الروائح الكريهة منها 

   .تنظيف المحرك 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 1 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع 

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 9,136 الموجودات الثابتة 

 150 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 1,827 العامل رأس المال 

 11,113 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 .أوالً : مقدمة

والتي تتمثل في تقنية التنظيف بالبخار ذات فاعلية و  ،  تعد التقنية المستخدمة في مغسلة السيارات المتنقلة   

جودة عالية مقارنة بالطرق التنظيف العادية ، حيث ان هذه التقنية تعمل على توفير نسبة كبيرة من المياه و  

تقوم على استعمال ما يتراوح بين لتر واحد الى لترين فقط خالل عملية التنظيف الكامل للسيارة      و المنظفات ،  

  ضافة الى أهمية هذه التقنية بتوفير الوقت و الجهد مع الحفاظ على جودة النتائج. باإل 

،  و   العمالء  لدى  الطيبة  السمعة  على  كبير  حد  الى  المغسلة  نشاط  التسويق  يعتمد  ذلك  يتطلب    الصحيح  و 

  و تقديم الخدمات بشكل جيد و بأسعار معقولة. للمشروع  

في عدم وجود تكاليف كبيرة مثل االيجار  و تتمثل احدى المزايا الرئيسية لمشروع غسيل السيارات المتنقل  

  و التي يمكن ان تمثل احيانا نصف اجمالي ربح غسيل السيارات.  ،  الشهري مثل المغاسل التقليدية

  . ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع

  : المبرر 

  السيارات بصورة ملحوظة ، كان ال بد من تقديم خدمات متنوعة ألصحاب  في ظل تزايد أعداد

السيارات في مواقعهم ، باستخدام تقنيات و معدات حديثة لتحقيق أعلى مستوى من النظافة واللمعان  

 في اقصر وقت ممكن. 

  .تحسين الوضع االجتماعي و االقتصادي لصاحب المشروع 

 

  : الهدف 

   وقت و أي مكان ، حيث سيتم التنقل بين المناطق و ليس هنالك منطقة  الوصول الى العمالء في أي

 محددة او معينة لتقديم خدمات المشروع. 

  .سيتم اتباع الطرق الحديثة لتنظيف و تعقيم السيارات من الداخل و الخارج 

  .توفير فرص عمل لصاحب المشروع 

  العمالء. بناء سمعة جيدة ليصبح المشروع خيار اساسي لدى عدد كبير من 
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  .ثالثا: منتجات المشروع

تقوم فكرة المشروع المقترح على تقديم باقة متميزة من الخدمات في ما يخص غسيل السيارات باستخدام  

  -:تقنية التنظيف بالبخار مثل 

 غسيل السيارات من الخارج. 

  غسيل و تلميع السيارات من الداخل. 

   غسل المقاعد. 

  تنظيف و تعقيم المكيفات إلزالة الروائح الكريهة منها.  

  تنظيف المحرك.  

  و غيرها من الخدمات اإلضافية   وذلك باستخدام معدات حديثة و متطورة في هذا المجال. 

  

 . رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة

الحات التشريعية والتنظيمية بهدف تبسيط قوانين  طبقت المملكة األردنية الهاشميّة جملة من التغييرات واإلص

وعمليات تأسيس الشركات ، األمر الذي عزز ازدهار المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتهدف  

بيئة   وترسيخ   ، المشاريع  وأصحاب  األعمال  رّواد  ودعم  تشجيع  إلى  الُمطبقة  واإلجراءات  القوانين  سلسلة 

  . تثمارياالبتكار وتحسين المناخ االس

و لغايات التأسيس يتوجب على صاحب المشروع أخذ الموافقات الالزمة من الجهات ذات االختصاص و التي  

  . تنظم الخدمة المقدمة

 . خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة

    :المقدمة الخدمة ) 1(

سيارات باستخدام  التقوم فكرة المشروع المقترح على تقديم باقة متميزة من الخدمات في مجال خدمة غسيل  

و تشمل الخدمات على ( خدمات متكاملة لغسيل السيارات من الداخل و الخارج ،إزالة  ،  تقنية التنظيف بالبخار  

  ات اإلضافية ). الخدوش ، تنظيف المحرك ، إزالة العفن ، و غيرها الكثير من الخدم

التنقل في العديد من المواقع و الوصول لموقع العميل حسب الطلب   ليتم  سيارة  حيث يحتاج المشروع لوجود 

  وسيتم تجهيز السيارة بكافة المعدات واألدوات الالزمة لتنفيذ خدمات المشروع. 
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التنظيف بالبخار ذات فاعلية و جودة  تعد التقنية المستخدمة في مغسلة السيارات المتنقلة  والتي تتمثل في تقنية  

عالية مقارنة بالطرق التنظيف العادية ، حيث ان هذه التقنية تعمل على توفير نسبة كبيرة من المياه و المنظفات  

للسيارة   الكامل  التنظيف  فقط خالل عملية  لترين  الى  واحد  لتر  بين  يتراوح  ما  استعمال  على  تقوم  ،  حيث 

  هذه التقنية بتوفير الوقت و الجهد مع الحفاظ على جودة النتائج. باإلضافة الى أهمية 
  

 

  

  :المساحة والموقع ) 2(

التنقل في العديد من المواقع  ليتم    سيارة    حيث يحتاج المشروع لوجود يفتقر هذا المشروع لوجود موقع واقعي ،  

المعدات واألدوات الالزمة لتنفيذ خدمات  و الوصول لموقع العميل حسب الطلب ، و سيتم تجهيز السيارة بكافة  

  المشروع. 
  

 : البناء وتعديالت البناء ) 3(

يفتقر هذا المشروع لوجود موقع واقعي ، حيث سيتم ركن السيارة بنفس موقع سكن صاحب المشروع ، وسيتم  

بكافة المعدات  التنقل في العديد من المواقع و الوصول لموقع العميل حسب الطلب ، و سيتم تجهيز السيارة  

  واألدوات الالزمة لتنفيذ خدمات المشروع. 

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

دينار توزعت كما هو    3,136قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  - : مبين بالجدول أدناه 

  :  )1جدول رقم (

  

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 

  تنظيف بالبخار آلة   1,780  1  1,780

  غسيل  مكنسة  159  1  159

  بار   140مضخة   109  1  109

  ماكينة تبخير و تعقيم لغسيل السيارات بالبخار   780  1  780

  جهاز غسيل فرش السيارات   308  1  308

  المجموع   3,136
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 :النقل  وسائط ) 5(

  . 6,000المشروع لغايات التنقل لمواقع العمالء  بحوالي قدرت تكلفة وسيلة النقل التي سيحتاجها 
  

 : التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة ) 6(

كما    وزعت  دينار    9,136بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  - :يلي

  :  )2جدول رقم (

  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  3,136  معدات الاآلالت و

  %15  6,000  النقل  وسائط

      9,136  المجموع 

  : العمالاإلدارة و ) 7(

وقادرة على التنظيف الجيد للسيارات حتى يتم كسب  ،  يجب أن يتم اختيار عمالة ماهرة في هذه المهنة 

وع المقترح لتوفير فرصة عمل  يحتاج المشر ، و  وال يحدث أي خسائر بمقتنيات السيارة ،  ثقة الزبائن 

  - على النحو التالي :واحدة  

  :  )3جدول رقم (

  العدد   الوظيفة 

  1  موظف تنظيف 

  1  المجموع 

  

 : المواد األولية ومستلزمات الخدمة ) 8(

الفرش ، بخاخ   لتنظيف  التعقيم  مثل (منظف زجاج ، فوم  التنظيف و  المواد األولية من أدوات  تتألف 

للسجاد و القماش ، مناشف ، مناديل ورقية  ، منظف جلد ، منظف للعجالت و اإلطارات ، و غيرها من  

  . أدوات التنظيف ) 
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 : مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ) 9(
  

ستتألف مصاريف  التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل  و الترخيص ألول مرة ، باإلضافة إلى  

تقدر بحوالي   التجريبي والتي  التشغيل  تكاليف  العروض ، وكذلك  المراسالت والمواصالت الستقطاب 

  . دينار 150
  

  

  

 

    : رأس المال العامل  ) 10(
 

جدوى   دراسة  بإعداد  إرادة   مراكز  ستقوم  المستفيدون  قبل  من  اعتمادها  وبعد   ، مقترحة  الفكرة  كون 

اقتصادية مفصلة لها ، ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية  للمشروع  اقرب ما يكون  للواقع سيتم  

يعادل حوالي   احتياجاته  و  المشروع  لطبيعة  وفقا  التشغيلي  المال  أن رأس  إجمالي    20افتراض  %من 

  1,827تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة معد الدراسة  ، واستنادا لمشاريع مشابهة ، أي ما يعادل  

  . دينار تقريبا

 . سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة  
  

عمليات التنظيف  ال يوجد تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع ، حيث ان التقنية المستخدمة في  

  . و التعقيم ال تعتمد على استهالك كميات كبيرة من المياه باإلضافة الى انها ال تعتمد على استخدام الصابون

  . سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة

  :  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح 
  

  :  )4جدول رقم (

  التكلفة/دينار   البند

  3,136  معدات الاآلالت و

  6,000  وسائط النقل 

  9,136  إجمالي الموجودات الثابتة 

  150  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  1,827  رأس المال التشغيلي 

  11,113  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 

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

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


