فكرة مشروع مقـترحة

مشروع أزياء اطفال

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
فكرة الم رو المقترحة

أزياء ا رال

منتدات الم رو

أزياء ا رال

تةنيف الم رو

ةناعي
4

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

3411

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

6718
2218

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يالبر شصةرب ال ر ةالنبارالص ةأش لىهرال مرركالمهال لمش ت ار

ترتكز فكرر لمشررر ع ى رم ىشرص ت رشيا

(ةشب ن ،قشيص ،ةيجالشالت فسالتين  .....لمر ) ،يعتةرر ذر ل لمشررر ع شرن لمشررالريع لمشجدير لقت رالديال
شظرررل مشصئشر لمتك ار لمترررةي ي

ال ر فر ىش يررالت لمت ررالشيا لمششررال  ، ،افررالف م ب ررا ى يهررال شررن قةررص

لمزةالئن ةسةا لىدلد لالباالص شست زشالتها لمش ت اه .
تعتةر ششتجالت لمشرر ع شن لنشر ر لمتر يلةرص ى يهرال لنفررلد ( كر رل لشرال )  ،ى شرال ةرأن مسرعالر لمششرت
تتاال ت حسا ش سا لمب ا ى يهال حجا لالشتال. ،
 تعتةر مزيالء لنباالص شن لمس ع لمشب ة مدى لمعديد شن لالسر ف ش ت ف لال قالت لمش لسا .
 تستهدف ششتجالت لمشرر ع لالسر ةركص ىالا.


يشكن تس يق لمشرر ع شن صص لمةيع لمشةالرر لمت ل ص شع ل حالا لمشحالص لمتجالري لمكةير
لإلىصن ة لسب لالشترشت لالت الص لمشةالرر ةالمجهالت لمت
لمرعةي لمش ت ا .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحليق فرص ىشص نةشالء لمتجشعالت لمسكالشي لمشستهدف .
 تحسين شست ى د ص لالسر تعزيز ثلالف لمعشص لنسري.
 احصص لمششت

ةدص لمس ع لمشست رد .

ثالثا :منتدات الم رو
تصميو وخياطة مالتس خاصة تاألطفال.
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لمش الت

تل ا ى م تشسيق لمشعالرض لالس لق

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع أية عوائق قانونية لترخي

مثل هلد المشاريع خصوصا وأنها مشاريع صعيقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
مراحل التةنيع

() 1

تتعا العملية التصنيعية من اةتقتال المواع االولية من القماش والخيوط واععاع التصايو التم ةيتو انتاجها .
كما أن اععاع تصاميو مناةتة وعصرية تالشكل الةليو ةتؤعى إل إنتاج مالتس اطفال لام جوعة وتصميو
وتقطيع القماش وخياطته واخيرا اجراء التشطتيام النهائية لكل قطعة

عالم تعع للل يتو ق

( )6المساحة والموقع:
 كالف لمتجشعالت لمسكالشي ف لمشش ك ىش شال لمشحالفظالت لمجش ةي

ال.

 يحتال ،لمشرر ع امم شسالح ال تلص ىن  21شتر شرةع ،تلدر لنجر لمرهري م ش قرع لمشلتررب ةحر لم
 011ديشالر

( )3اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةىية مىع التركيىى والتشىريل تحىوالم  0521عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعول أعناد-:
جعول رقو ()0
تكلرة الوحدة/دينار
011

العدد
4

التكلرة /دينار
411

األدهزة

شالكشالت يالب

421

4

0011

شك ى ة الر

521

0

521

كشةي تر

011

5

011

--

--

511

بال الت

ىدد لد لت قص

يالب

3651

المدمو
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( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ 021عينار يمثل كراةم مروحة طفاية حريق .

( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  0411عينار توزعم كمايلم:
جعول رقو ()5
التكلرة/دينار
0521
021
3411

البند
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%01
%02

( )2العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 4فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جعول رقو ()0
العدد
0
0
4

الوظيرة
مالل المشروع
موتفام تفصيل
المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
تركص ك ا لمش لد لال مي لمصزش مه ل لمشرر ع شال شسةته  %22شرن قيشر لإليررلدلت ،تتشثرص فر لنقشرر
لم ي ب لإلكسس لرلت لمش ت ا لمصزش متربيا لمششت
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مكيالب لمتعةئ

لمتة يف.

( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يترتا ى م لمشرر ع دفع تكالميف تسجيص لمشرر ع ةعض لمش رالريف لمعش شير قةرص لمتررةيص ،قرد تحترال،
شثررص ذ ر م لمشرررالريع امررم ةعررض لمش ررالريف لمتأسيسرري لن رررى شثررص تشديرردلت كهرةالئي ر

تشديرردلت

ررحي

غيرذال ،ى يه تلدر لمليش لالجشالمي مش الريف لمتأسيب لمشت قع م شرر ع ةشة غ ( )211ديشالر.

( )9رأس المال العامل:
تا تلدير رلب شالص لمشرر ع لمعالشص ةشالء ى م تلديرلت

ةر شعدي لمدرلس

لمتر قردد تررل ب ةرين - 52

 % 01ةشال يعرالدص ةالمشت سرب  %50شرن لجشرالم ك ار لمش جر دلت لمثالةتر م شررر ع لمشلتررب ةشرال يعرالدص
 5510ديشالر.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة حي يقوو تتصنيع مالتس االطفال وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
ال جعول يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف التأةيةية
ورأس المال العامل-:
جعول رقو ()4
التكلرة/دينار
0521
021
3411
211
5510
2218

البند
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قتل التشريل
رأس المال التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويل المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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