فكرة مشروع مقـترحة

مشروع طباعة بوسترات

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

المحتويات
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1وةف الخدمة
 .6المساحة والموقع
 .3اآلالت والمعدات
 .4األثاث والتدهيزات
 .5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .2ايدارة والعمال
 .7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .9رأس 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
باعة بوسترات

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

بوسترات ولوحات اعالنية م بوعة

تةنيف الم رو

ةناعي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

4844

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

644

رأس المال العامل

6648
7648

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
ترتكز فكرة المشروع عل عما مشروع لطباعه البوسترات والعالمات الفنية والتجارية المختلفة بنا ًء عل
طلى اصحاى المشاريع او الجهة الراابة بلل حي تعتبر البوسترات واحعة من انجح وسائا االعالن او
التعريف بانشطة مختلف المشاريع والبراما واالنشطة و تستهدف منتجات المشروع كافة المؤسسات
والشركات والبرامج الحكومية والخاصة من مختلف القطاعات.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فرص عمل ألبناء التجمعات السكانية المستهدفة.
 تحسين مستوى دخل صاحب المشروع والعاملين فيه .
 توفير منتج وخدمة مميزة لطالبيها في ظل الطلب المتزايد على الخدمات اإلعالنية والدعائية .

ثالثا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع مع مرورة مراعاة شروط تراخي

الجهات المختصة

ممن منطقة عما المشروع ومراعاة توفر شروط السالمة العامة .

رابعا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

وةف الخدمة

طباعة البوسترات والعالمات التجارية والفنية المختلفة والتم تستهعف كافة المؤسسات والشركات والبراما
الحكومية والخاصة من مختلف القطاعات .

) (2المساحة والموقع:
يقترراقامة ارررام ايررا ا ر ام اح ظر ر لام ايي رريرا ر ام االترررا ملام ت م ر ر ام تبيرراا لاا ر لا م يررات لاا رر ا
اح ظرام ع صارا ماب ا م زاة ءا ا ب ا غياه  ،ويحتاج المشروع إلى مساحة ال تقل عن  21متر مربع.

( )3اآلالت والمعدات:
قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األساسىية مىع التركيىى والتشىريا بحىوالم  0011عينىار توزعىت كمىا هىو
مبين بالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة

تكلرة الوحدة/دينار
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العدد

التكلرة /دينار

طابعه بوسترات وعالمات فنية

0111

0

0111

جهاز كمبيوتر

011

5

011
3844

المدمو

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجات المشروع من األثا بمبلغ  0111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزات مكتبية

وكراسم وخزائن آرمة وعهان وطفاية صيعلية وإسعافات بولية.
( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  0011عينار توزعت كمايلم-:
ددول رقم ()6
البند
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
المدمو

التكلرة/دينار
0011
0111
4844

نسبة االستهالك
%01
%02

( )2العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()3
العدد
0
0
0
3

الوظيرة
مال المشروع (فنم)
مصمو
عاما عاعى
المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج تتمثل في االوراق واالحبار الملونة والقرطاسية المختلفة الالزمة لتجهيز
وتشطيب المنتج ،وجميعها متوفرة بالسوق المحلم.
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( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراسالت

والمواصالت الستقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  511عينار.

( )9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %04من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  5510عينار.

خامسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع آثار بيئية سلبية للمشروع

سادسا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
0011
0111
4844
511
5510
7648

البند
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

سابعا :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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