فكرة مشروع مقـترحة

مشروع
الطباعة على الفناجين واطباق البورسالن

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
ال باعة على الرنادين

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

فنادين وا باق بورسالن م بوعة

تةنيف الم رو

ةناعي حرفي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

64511

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

6511

رأس المال العامل

8851
35851

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يعتبر مشروع الطباعة على الفناجين واإلطباق لو نقله نوعيه فم عالو تكاثرم فيه المومام فم كافه
إشكالها و نواعه ولمالحقه هلد المومام تو التفكير فم هلا المشروع ليحاكم رربام وميوا فئة اليستهان
بها من حي

الععع فم مجتمعنا الحالم وخاصة األشخا

نواع الفن اوبشخ

المررمين برسومام معينه اوبفنانين من مختلف

لوقيمه لها اعتبارها ومكانتها اواي نوع خر من الرسومام .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
سوف يقوو هلا المشروع المقتر بطباعه صور على اإلطباق والفناجين كما شرنا سابقا ً إما ألشخا

و

لمناتر معينه و رسومام و كما يراد صاحى المشروع و حسى رربة الزبون نفسه و سوف تكون هلد
المنتجام بععة إحجاو و شكاا و لوان .

ثالثا :منتدات الم رو
سوف يقوو المشروع المقتر
ألشخا

بإنتاج فناجين و طباق ملصق عليها صوراً متعععة كما شرنا سابقا ً إما

و لمناتر و عبارام لها عالله ممحكه و محزنه لتحاكم كافه لواق وميوا المستهلل وكما يراد

المنت لهلد الصور المطبوعة .

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

هكلا مشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

عملية التةنيع

يتو ومع الصورة المراع إلصاقها على الفنجان و الطبق عاخا الماسح الموئم و من ثو معالجتها و تععيا
القياسام و ما إلى للل بواسطة برام التصميو الجرافيكم ( . ( Adobe Photoshop
يتو طباعة الصورة بماكينة طباعة و من ثو تثبم على الفنجان و يتو مرطها بماكينة حرارية .و يترل لفترة
بحي

يتو التأكع من تثبيم هلد الصور على الفنجان  /الطبق مع مراعاة ن يقوو بهلد العملية شخ

خلفية عن التصميو الجرافيكم و الطباعة .
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له

) (2المساحة والموقع:
يمكن اقامة المشروع فم اي مكان فم العاصمة عمان.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجام المشروع من البناء لمحا ال يتجاوز مسطحه االفترامم  021متر مربع و بقيمة إيجار
شهري ال تتجاوز  521عينار مع افتراض ن هلا المحا بحاجة لصيانة و تععيالم بناء تقعر بحوالم
 01111عينار.

( )4العدد واالدوات:
قعرم تكلفة الععع واالعوام بحوالم  8,011عينار توزعم كما هو مبين بالجعوا عناد-:
ددول رقم ()6
العدد واالدوات
جهاز حاسوى
ماسح موئم scanner
طابعة وجهاز حراري
توابع الكترونية

تكلرة الوحدة/دينار
211
200
2111
0111
المدمو

العدد
0
1
0
0

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر قيمة االثا والمفروشام واالجهزة المكتبية بحوالم  2811عينار.

( )2وسائل النقل:
لن يحتاج المشروع الى وسيلة نقا لرايام التسويق .
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التكلرة /دينار
211
200
2111
0111
8711

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء على ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  50211عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
عماا بناء
الععع واالعوام
االثا والتجهيزام
المدمو

التكلرة/دينار
01111
8011
2811
64511

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع على النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
3

الوظيرة
مالل المشروع
مصمو
عاما
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هم اوراق خاصة وحبر متععع االلوان للطابعة وفناجين واوانم واطباق.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إلى المراسالم

والمواصالم الستقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  5211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض ن ر س
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %02من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة ي ما يعاعا  8821عينار
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سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع للمشروع او منتجاته اي نتائ او اثار سلبية على البيئة.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية ور س الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
01111
8011
2811
1
64511
5211
8821
35851

البند
عماا بناء
الععع واالعوام
ثا وتجهيزام
وسائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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