فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج العبوات الكرتونية

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحييما النمواحل الةنيمة والتمويييمة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى النواحل الةنيمـة وحممم اتسمترمار الملتم لتنةيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمري المهتمي عيى التكاليف اتسترمارية اللتمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أ تكو البيانات والمعيومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكم  ،وسمعيا أل تكمو البيانمات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكم  ،فقمد تممت تيمارات ميدانيمة لمشماريع وماسسمات ومموردي ذات علقمة

بةكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلم لكمو اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عواممما أو وممروف ي ممع

التنبمما باتماهاتهممام مممما يسممتدعل مم المسممترمري المهتمممي بعممد اتقتنمماع بةكممرة

المشروع التومه رعداد دراسة المدوى اتقت ادية الكامية ليمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :منتجات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1مراحل التصنيم
 .2المساحة والموقم
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآل ار البيئية لفكرة المشروع
سابعا :التكاليف اإلجمالية للمشروع
امنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

انتاج العبوات الكرتونية

منتجات المشروع

عبوات كرتونية

تصنيف المشروع

ناعل

عدد األيدي العاملة

12

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات ال ابتة

83000

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1000

رأس المال العامل

12500
96500

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بإنتاج العبوات الكرتونية متنوعة األشكاا واألحمام م الكرتو المعاد تدويره ،وذل لسد
متء م احتيامات السوق المحيل م هذا النوع م العبوات  ،ويتمرا المشمروع فمل مشملا متوسمط يعمما
عيى انتاج العبوات الكرتونية باشكاا واحمام مختيةة م

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
إ إعتماد السوق المحيل عيى اتستيراد ،بارضمافة إلمى الطيم المتتايمد عيمى اسمتهل العبموات الكرتونيمة
تماشمميا مممع النمممو المشممهود فممل التعممداد السممكانل األردنممل ،تعتبممر عواممما إيمابيممة فممل م مميحة إنشمماء هممذا
المشروعم
بنمماء عييممه ،يعتبممر هممذا المشممروع فكممرة اسممترمارية ميممدة حيممج أ ارنتمماج سمميلطل مممتء م م طي م السمموق
المحيل ،و م الممك أ يتمه ليت دير إلى األسواق الخارمية تحقا ،كما انه يحقق فر مة اسمترمارية فمل
هذا المماا وامكانية تشليا اتيدي العامية م

ال ا :منتجات المشروع
المنتج عبارة ع عبوات ت نع م الكرتو المعاد تدويره م

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريعم

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التصنيم

تتيخص عميية الت نيع بممموعة م الخطوات تتمرا فل اعداد الت اميم المطيوبة فمل البدايمة رمم قمص
الكرتو حس الت ميم والقياس المطيو

 ،وبعد ذل

ت منيعة حسم الت ماميم واتشمكاا المطيوبمة ،

وم رم تركي اتكسسوارات و تركي األمتاء المختيةة مع بعضها (التمميع) رم فحص الوحده المنتمه
وتلييةها بالناييو .
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) (2المساحة والموقم:
م الممك إقامة المشروع فل أية منطقة م المميكة شريطة توفر المواد الخام والعمالة اللتمةم

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتيامات المشروع م األبنية

 300م 2ويمك تنةيذ المشروع ضم هنمر معدنل ،و يبي المدوا

التالل توتيع مساحات البناء واستخداماتها وتكيةتها:
مدوا رقم ()1
البند

المساحة /متر مربم
200

تكلفة المتر المربم/دينار
100

إجمالي التكلفة/دينار
20000

مستودعات

50

100

5000

مكاتب وخدمات

50

100

5000

-

-

2000

صالة انتاج

تمديدات صحية وكهربائية

32000

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكيةة التمهيتات والمعدات األساسية مع التركي

والتشليا بحوالل  30000دينمار توتعمت كمما همو

مبي بالمدوا أدناه-:
مدوا رقم ()2
األجهزة
اتت ومعدات م ال ي

تكلفة الوحدة/دينار
30000
المجموع

العدد
1

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كيةة األراج و التمهيتات اللتمة ليمشروع بحوالل  3,000دينار

( )6وسائل النقل:
ييتم المشروع سيارة فا لينقا والتوتيع ،تقدر أ تبيغ تكيةتها بحوالل  18,000دينارم
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التكلفة /دينار
30000
30000

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء عيى ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  83000دينار توتعت
كماييل-:
مدوا رقم ()3
البند
أعماا بناء
اآلتت ومعدات
أراج وتمهيتات
وسائا النقا
المجموع

التكلفة/دينار
32000
30000
3000
18000
83000

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 12فرص عما موتعة م حيج الوويةة والعدد عيى النحو التالل -:
مدوا رقم ()4
العدد
1
1
3
7
12

الوظيفة
مدير مشروع
م مم ومشرف
عماا تعبئة وتشطي
عماا ت نيع
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكو المواد األولية م الكرتو الخام م الورق المعاد ت نيعه وت ق ومواد التعبئة ممم الخم

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف م اريف التأسيس وما قبا التشليا م رسوم التسميا والترخيص ألوا مرة بارضافة إلى المراسلت
والموا لت تستقطا العروض والتل تقدر بحوالل  1000دينارم
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( )11رأس المال العامل:
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبا المستةيدي يم
وللايات الو وا إلى تكاليف إممالية ليمشروع اقر

إعداد دراسة مدوى اقت ادية مة ية لها

ما يكو ليواقع سيتم افتراض أ رأس الماا

التشلييل وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادا حوالل  %15م إممالل تكاليف المومودات الرابتة حس
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  12500دينارم

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد آرار بيئية سيبية ليمشروع با المشروع

ديق ليبيئة كونه يستخدم الكرتو المعاد تدويرة كمادة خام

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدوا التالل يبي تكاليف المشروع ارممالية التل تتألف م المومودات الرابتة مضافا لها الم اريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
32000
30000
3000
18000
83000
1000
12500

البند
أعماا بناء
اآلتت ومعدات
أراج وتمهيتات
وسائا النقا
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

96500

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البحج هل مقترح لةكرة مشروع وت تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إت بعد إعداد دراسة المدوى اتقت ادية النهائية
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م اريةه

