فكرة مشروع مقـترحة

فريق دمى وشخصيات كرتونية

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكررة
المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جددوى ققامدة ذكدما معد و ممرا
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيرذ فكررة
المشروع بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسة واقعيرة مرا أمكرن ،وسرعيا ألن تكرون البيانرات
الواردة في الدراسة واقعية مرا أمكرن ،فقرد تمرت زيرارات ميدانيرة لمشراريع وماسسرات ومروردين ذات عالقرة

بفكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإلي ادات وتقددي حجدم السدوا المتوقدت تدم اسدتانانذا مدن
ذمه الد اسة لحين قعداد د اسة جدوى اقتصدادية للمعد و ،وذلر لكرون اريررادات المتوقعرة تررتبط بعردة
عوامررل أو وررروف يصررعب التنبررا باتجاهاتهرراد ممررا يسررتدعي مررن المسررتثمرين المهتمررين بعررد االقتنرراع بفكرررة
المشروع التوجه رعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :المقدمة
اانيا  :مب ات وأذداف المع و
االاا :منتجات المع و
ابعا :النواحي القانونية لفك ة المع و
خامسا :الد اسة الفنية لفك ة المع و
 .1م احل التصنيت
 .2المساحة والموقت
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األااث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة
 .8اإلدا ة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل
 .11أس المال العامل
سادسا:اآلاا البيئية لفك ة المع و
سابعا :التكاليف اإلجماليةللمع و
اامنا :وسائل تمويل المع و
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ملخص المع و
فك ة المع و المقت حة

فريق دمى وشخصيات كرتونية

منتجات المع و

خدمات ت فيهية للمناسيات الخاصة والعامة

خدمي

تصنيف المع و

4

عدد األيدي العاملة

حجم االستاما الكلي لفك ة المع و
التكلفة بالدينا األ دني

البيان
الموجودات الاابتة

800

مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل

500
200

أس المال العامل
المجمو الكلي لحجم االستاما

1500
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أوالً  :مقدمة
هررذا النرروع مررن المشرراريع يعتبررر مررن المشرراريع البسرريطة و يررر المكلفررة مررن حيررم حجررم االسررتثمار ،وسرريقوم
المشروع بتقديم خدمة الشخصريات الكرتونيرة للمناسربات واالحتفراالت الخاصرة والفقررات الترفيهيرة المقدمرة
من الفنادق والمطاعم و يرها من المرافق الترفيهية ،من خالل فريرق مرن االشرخاص يرتردون ازيراء تجسرد
الشخصيات الكرتونية المحببة لالطفال وتنفيذ رقصات ترفيهية ومسرحيات بسيطة " حركات تمثيلية مرافقة
للموسيقى"د

اانيا  :مب ات وأذداف فك ة المع و
يعتبر هذا المشروع فكررة اسرتثمارية جيردة لعردم حاجتهرا الرى موقرع دالرم للمشرروع أو حجرم اسرتثمار كبيرر،
فضرال عرن انتشرار المطراعم والفنرادق والمواقرع الترفيهيرة التري يتزايرد طلبهرا علرى هرذه الخدمرة للترفيره عررن
زبالنها من االطفال فضال عن المناسبات الخاصرة لالسرر والجمعيرات التري تقريم حفرالت تقردم علرى هامشرها
خدمة ترفيهية لالطفال مرن خرالل الشخصريات الكرتونيرة ،وتعتبرر الفكررة مطروقرة فري المردن الرليسرة مثرل
العاصمة عمان ،اال ان باقي المحافوات من الممكن تنفيذ المشروع فيها لعدم توفرهاد

االاا :خدمات المع و
يقدم المشروع خدمة تجسيد الشخصيات الكرتونية من خالل فريق من العاملين بارتداء ازيراء خاصرة تجسرد
هذه الشخصيات الكرتونية مقابل أجور نقدية تعادل  20دينار بالحد االدنى للشخصية الواحدة.

ابعا :النواحي القانونية لفك ة المع و المقت حة
ال يوجد أية عوالق قانونية لترخيص هكذا مشاريع
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خامسا :الد اسة الفنية لفك ة المع و المقت حة
)(1المساحة والموقت:
ال يحترراا المشررروع لموقررع دالررم ،ويررتم التنسرريق مررع فريررق العرراملين مررن خررالل الهرراتف ويحررتفو كررل عامررل
بمجموعة االزياء الكرتونية التي يجسدها في منزلهد

()2التجهيزات
قردرت تكلفرة التجهيرزات األساسرية للمشرروع المقتررح بحروالي  800دينرار توزعرت كمرا هرو مبرين بالجردول
أدناه-:
جدول رقم ()1
األجهزة
زي شخصيات كرتونية
حقالب تخزين
اكسسوارات ترفيه "قبعات سحرية ،وجوه مهرجين ،متفرقات
المجمو

تكلفة الوحدة/دينا
100
25
125

العدد التكلفة /دينا
600
6
75
3
125
1
800

()3التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  12500دينار توزعت
كمايلي-:
جدول رقم ()2
البند
التجهيزات
المجمو

التكلفة/دينا
800
800

Page 6 of 8

نسبة االستهالك
%30

()4العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 4فرص عمل موزعة من حيم الوويفة والعدد على النحو التالي -:
جدول رقم ()3
العدد
1
3
4

الوظيفة
مدير مشروع " ممثل شخصية كرتونية"د
ممثل شخصية كرتونية
المجمو

( )5مستلزمات الخدمة
تتكون مستلزمات الخدمة من اكسسروارات خاصرة تقردم كهردايا لالطفرال كالبلونرات والصرور الملصرقة علرى
الوجوه ومتفرقاتد

مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من بعض المصاريف االدارية قبل التشغيل كمصاريف التنقالت
والحملة االعالنية ما قبل التشغيل والتي تقدر بحوالي  500دينارد

( )6أس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين يجب إعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة لها
ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس المال
التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي  %25من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  200دينار ،حيم ان المشروع تنحصر مصاريفه
الدورية في اجور مجسدي الشخصيات الكرتونية ومصاريف التنقل والهاتف ولمدة زمنية تقل عن اسبوعد

سادسا :اآلاا البيئية لفك ة المع و المقت حة
ال يوجد آثار بيلية سلبية للمشروع
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سابعا :التكاليف اإلجمالية لفك ة المع و المقت حة
الجدول التالي يبين تكاليف المشروع ارجمالية التي تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول قم ()4
التكلفة/دينا
800
800
500
200

البند
التجهيزات
قجمالي الموجودات الاابتة
مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل
أس المال التعغيلي

1500

التكاليف اإلجمالية للمع و

اامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البحم هي مقترح لفكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه
وإيراداته لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقتصادية النهالية
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