فكرة مشروع مقـترحة

مشروع الطباعةعلى البالونات

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايول ة بهدف تقد م أفكار مشةةةار ق مقترحة تتضةةةمح تحل ل النواحل الةن ة والتمو ل ة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة للحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما عنل إح هذه الدراسة هل دراسة أول ة تلقل الضوء على النواحل الةن ـةةةةةةةة وحثم ا ستالمار الفيم لتنة ذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمر ح المهتم ح على التكال ف ا ستالمار ة الفيمة لتنة ذ المشروع .
وسةةع ا أل يح تكوح الب انات الواردة فل الدراسةةة وا ع ة ما أمكحد فقد تمت ي ارات م دان ة لمشةةار ق ومورد ح

ومؤسةةةةةسةةةةةات ذات عف ة بةكرة المشةةةةةروع د علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووووو
المتوقع تم اسووووتهنامها من هذد الدراسووووة لحين إعداد دراسووووة جدوى اقتعووووادية للمشووووروع دوذلك لكوح
اإل رادات المتو عة ترتبط بعدة عوامل أو ظروف صةةةعل التنبؤ باتثاهاتها .مما سةةةتدعل مح المسةةةتالمر ح
المهتم ح بعد ا تناع بةكرة المشروع التوثه إلعداد دراسة الثدوى ا تصاد ة الكاملة للمشروع المقترح.
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

الطباعة على البالونات

منتجات المشروع

طباعة رسوم وكتابات مختلفة على البالونات

تعنيف المشروع

حرفي

عدد األيدي العاملة

4

حجم االستهمار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات الهابتة

6500

معاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1000

رأس المال العامل

2275
9775

المجموع الكلي لحجم االستهمار
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أوالً :مقدمة
سةةة قوم المشةةةروع بالطباعة على البالونات وتوف رها للسةةةول المحلل وتغط ة النقص فل اسةةةت راد البالونات
المطبوعةد و تمالل المشروع فل مشغل متوسط عمل على الطباعة على البالونات باشكال والواح مختلةة.

هانيا :مبررات وأهداف فكرة المشروع
اعتماد السةةةةةول المحلل على ا سةةةةةت راد للبالونات المطبوعةد باإلضةةةةةافة إلى الطلل المتيا د على البالونات
المطبوعة والخاصة با ع اد والمناسبات وتوف رها.
بنا ألء عل هد عتبر هذا المشروع فكرة استالمار ة ث دة ح ث أح اإلنتاج س غطل ثيء مح طلل السول المحللد
كما انه حقق فرصة استالمار ة فل هذا المثال وامكان ة تشغ ل ا دي العاملة

هالها :منتجات المشروع
المنتج عبارة عح مشةةةةغل للطباعة على البالونات اذ مكح الطباعة والرسةةةةم والكتابة على البالونات باشةةةةكال
مختلةة لتلبل حاثات السول فل ا ع اد والمناسبات المختلةة.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
وثد أ ة عوائق انون ة لترخ ص هكذا مشار ق

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل الطباعة

تبدأ بتوف ر كم ات البالونات المراد الطباعة عل ها وتثه ي الرسم او الكتابة ومح الم وضق البالونات .

) (2المساحة والموقع:
مح الممكح إ امة المشةةةةروع فل أ ة منطقة مح المملكة شةةةةر طة توفر مسةةةةاحة سةةةةت عال الماك نة (الطابعة)
والمواد ا ول ة .
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( )3البناء وتعديالت البناء:
حتاج الم شروع لمبنى م ساحته  48م 2و مكح ا ستئثار مخيح تثاري لهذه الغا ة د و س حتاج الم شروع الى
تنة ذ بعض التعد فت وا ضةةافات على التمد دات الكهربائ ة والصةةح ة للمخيح تقدر تكلةتها بحوالل 1000
د نار.

( )4اآلالت والمعدات:
درت تكلةة التثه يات والمعدات ايسةةةةاسةةةة ة مق الترك ل والتشةةةةغ ل بحوالل  4000د نار تويعت كما هو
مب ح بالثدول أدناه -:
ثدول ر م ()1
األجهزة
ماك نة الطباعة /1200ساعة
طق غ ار

تكلفة الوحدة/دينار
3500
500
المجموع

العدد
1
1

التكلفة /دينار
3500
500
4000

( )5األهاث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كلةة ايالاث والتثه يات الفيمة للمشروع بحوالل  1,500د نار.

( )6التكاليف اإلجمالية للموجودات الهابتة:
بناء على ما تقدم تقدر تكال ف الموثودات الالابتة للمشروع المقترح بحوالل  6,500د نار تويعت كما لل-:
ثدول ر م ()2
البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثه يات
المجموع

التكلفة/دينار
1000
4000
1500
6500

Page 6 of 8

نسبة االستهالك
%5
%10
%15

( )7العمالة:
س وفر المشروع (  ) 4فرص عمل مويعة مح ح ث الوظ ةة والعدد على النحو التالل -:
ثدول ر م ()4
العدد
1
1
1
1
4

الوظيفة
مد ر مشروع
موظف ماك نات
عمال تعبئة
مراسل
المجموع

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكوح المواد ايول ة مح (بالوحد اصباغد كرتوح..الخ)

( )9معاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصار ف التأس س وما بل التشغ ل مح رسوم التسث ل والترخ ص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطال العروض والتل تقدر بحوالل  1000د نار.

( )10رأس المال العامل:
كوح الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها مح بل المستة د ح ثل إعداد دراسة ثدوى ا تصاد ة مةصلة لها ولغا ات
الوصول إلى تكال ف إثمال ة للمشروع أ رل ما كوح للوا ق س تم افتراض أح رأس المال التشغ لل وفقا
لطب عة المشروع واحت اثاته عادل حوالل  %35مح إثمالل تكال ف الموثودات الالابتة حسل خبرة معد
الدراسة واستنادا لمشار ق مشابهة أي ما عادل  2275د نار.

سادسا :اآلهار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
وثد آالار ب ئ ة سلب ة للمشروع
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سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الثدول التالل ب ح تكال ف المشروع اإلثمال ة التل تتألف مح الموثودات الالابتة مضافا لها المصار ف
التأس س ة ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()4
التكلفة/دينار
1000
4000
1500
6500
1000
2275

البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثه يات
إجمالي الموجودات الهابتة
معاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

9775

التكاليف اإلجمالية للمشروع

هامنا :وسائل التمويل:
كوح الوال قة د البحث هل مقترح لةكرة مشروع و تتضمح دراسة مال ة للمشروع تب ح مصار ةه وإ راداته
لح تم تحد د ك ة ة تمو ل المشروع إ بعد إعداد دراسة الثدوى ا تصاد ة النهائ ة
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