فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج االكياس الورقية

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشااري مقترحاة تتضام تحيياا الناواحل الةنياة والتموييياة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية والسوقية الالزمة للحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى النواحل الةنياـة وحمام االساترمار الالتم لتنةياذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمري المهتمي عيى التكاليف االسترمارية اللتمة لتنةيذ المشروع.
وسعيا ً أل تكو البيانات الواردة فل الدراسة واقعية ما أمك  ،فقد تمت تيارات ميدانياة لمشااري وماوردي

ومؤسسااات ذات علقااة بةكاارة المشااروع ،علم اا ب ناالن التوقااااع المتاليااة ناااقيراداع وتياادير حجاام السااو
المتوق ا

تاام اساات نا ها ماان هااذل الدراسااة لحااين إعااداد دراس اة جاادوى اقتدااادية للمشااروع ،وذلاال لكااو

اإليرادات المتوقعة ترتبط بعدة عواما أو ظروف يصعب التنباؤ باتماهاتهاا مماا يساتدعل ما المساترمري
المهتمي بعد االقتناع بةكرة المشروع التومه إلعداد دراسة المدوى االقتصادية الكامية ليمشروع المقترح
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المحتوياع
أوال  :الميدمة
انيا  :منرراع وأهداف فكرة المشروع
ال ا :منتجاع المشروع
راناا :النواحي اليانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1مراحل التدني
 .2المساحة والموق
 .3النناء وتاديالع النناء
 .4اآلالع والماداع
 .5األ اث والتجهيزاع
 .6وسائط النيل
 .7ماداع السالمه الاامه
 .8التكاليف االجماليه للموجوداع ال انته
 .9الاماله
 .10المواد األولية ومستلزماع الخدمة
 .11مداريف التلسيس وما قنل التشغيل
 .12رأس المال الاامل
سادسا:اآل ار النيئية لفكرة المشروع
ساناا :التكاليف اقجمالية للمشروع
امنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
انتاج االكياس الورقية

فكرة المشروع الميترحة

اكياس ورقية نادة احجام الغراض التسو

منتجاع المشروع
تدنيف المشروع

دناعي/دناعاع

عدد األيدي الااملة

8

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة نالدينار األردني

النيان
الموجوداع ال انتة

84500

مداريف التلسيس وما قنل التشغيل

1000

رأس المال الاامل

12675
98175

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالب  :ميدمة
المشروع المقترح عبارة ع مشغا متوسط سيقوم بإنتاج اكياس ورقياة متنوعاة األشاكاا واألحماام ،وذلال
لسد متء م احتيامات السوق المحيل حيث اصبحت م المنتمات ذات معادالت اساتهلل عالياة بعادما تام
تمربتها م الكريار ما المسا تهيكي وما المحالت واربتات مادارتها حياث ياتم اساتهلكها ما قباا محالت
الهدايا والسوبر ماركت والبقالة والعطارة والملبس والمكتباات ومستحضارات التممياا وصصوصاا بعاد ا
اصبح متطيب ليحةاظ عيى البيئة واستبدالها بدال م االكياس البلستيكية

انيا  :منرراع وأهداف فكرة المشروع
يعتبر مشروع تصني األكياس الورقية م المشاري النامحة والتل تعود باألرباح المرضية عيى صاحبها،
وذلل نظرا ً النتشار استعمالها بشكا واس فل معظم المحلت التمارية بسبب منظرها األنيق والمرتب،
وقدرتها عيى الحةاظ عيى محتوياتها م مصتيف األغراض سييمة ومرتبة

ال ا :منتجاع المشروع
يصاانف المشااروع عيااى انااه مشااروع صااناعل يقااوم بتشااكيا المااواد االوليااة المتمريااة بااروالت الااورق ورق
الكرافت والورق المضاد ليتيوت والورق االبيض وورق االعلنات وغيرهاا) وتحوييهاا الاى اكيااس ورقياة
باحمام مصتيةة للستةادة منها يةضّاا أ تكاو المنتماات ما األكيااس الورقياة ما مميا األحماام لضاما
اإلقباا عييها ما أكبار قادر ما المساتهيكي  ،ما اتبااع طبعاات ورساومات مصتيةاة عييهاا ليتنويا فال شاكا
صصاة لمناسابات معيناة مراا ياوم
المنتمات ،باإلضافة إلى تصصيص متء م اإلنتاج لألكياس الورقية المص ّ
الحب ويوم األم وأعياد الميلد بطبعات مميّتة تد ّا عيى كا منها

راناا :النواحي اليانونية لفكرة المشروع الميترحة
ال تومد اية عوائق قانونية م حيث الترصيص والتسميا لهكذا مشاري
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خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع الميترحة
()1

مراحل التدني

تتيصص عميياة التصاني بممموعاة ما الصطاوات تتمراا فال اعاداد التصااميم المطيوباة فال البداياة وما
صلا آالت حديرة النتاج االكياس بنظام تحكم يعرف ب CNCيتم م صلله تحريل الموررات واالدوات
اللتمة لتقطي الروا الداصا ،ذات لوحة الكترونية يتم برممتها لياتحكم بببعااد الكايس المطياوب وماتودة
بنظام تتييت ذاتل اضافة الى نظام لصق المنتج الذاتل ايضا ع طريق عيبة الصمغ والةرشاة الموماودة
فيها ليصرج بعد ذلل الى منضدة التسييم عيى شكا اكياس

"صورة تعبيرية آللة انتاج اكياس الورق"

) (2المساحة والموق :
م الممك إقامة المشروع فل أية منطقة م المميكة شريطة توفر المواد الصام والعمالة اللتمة
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( )3النناء وتاديالع النناء:
تقدر احتيامات المشروع م األبنية ب  300م 2ويمك تنةيذ المشروع ضم هنمر معدنل ،و يبي المدوا
التالل توتي مساحات البناء واستصداماتها :
مدوا رقم )1
النند

المساحة /متر مرن
175

تكلفة المتر المرن /دينار
100

إجمالي التكلفة/دينار
17500

مستودعاع

75

100

7500

مكاتب وخدماع

50

100

5000

-

-

2000

دالة انتاج ومستودع

تمديداع دحية وكهرنائية

32000

المجموع

( )4اآلالع والماداع:
قدرت تكيةة التمهيتات والمعدات األساسية م التركيب والتشغيا بحوالل  37500ديناار توتعات كماا هاو
مبي بالمدوا أدناه-:
مدوا رقم )2
األجهزة
آلة تصني االكياس

تكلفة الوحدة/دينار
37500
المجموع

الادد
1

التكلفة /دينار
37500
37500

( )5األ اث والتجهيزاع والديكوراع:
تقدر كيةة األراث و التمهيتات اللتمة ليمشروع بحوالل  2000دينار
مدوا رقم )3
الادد
20
3
1
10
1
-

النيان
ارفف

طاولة عما
طاولة مكتب وكرسل
كراسل استقباا
ارمة
لواتم مطبخ وتدفئة
المجموع
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سار الوحدة
30
150
300
10
250
300

التكلفة /دينار
600
450
300
100
250
300
2000

( )6وسائل النيل:
ييتم المشروع سيارة فا لينقا والتوتي ولغايات تامي المواد االولية ،وتقدر الكيةة بحوالل  7000دينار،
كما يحتاج المشروع الى رافعة شوكية قدرت تكيةتها بحوالل  5000دينار ،وعييه تبيغ اممالل تكيةة هذا
البند حوالل  12000دينار

( )7ماداع السالمة الاامة
م المتوق ا تبيغ تكيةة هذا البند حوالل  1000دينار وتشما معدات السلمة وعدد م صوذ الرأس
وكمامات واشارات تحذيرية وممموعة واقيات اذ باالضافة الى لوحة تحكم حريق وكواشف دصا ونقطتل
اطلق  bcfبودرة) يدوية ومرسل انذار وذلل شامل المرة التركيب والتشغيا.

( )8التكاليف اقجمالية للموجوداع ال انتة
بناء عيى ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  84500دينار توتعت
كماييل-:
مدوا رقم )4
النند
أعماا بناء
اآلالت ومعدات
أراث وتمهيتات
وسائا النقا
معدات سلمة
المجموع

التكلفة/دينار
32000
37500
2000
12000
1000
84500

نسنة االستهالك
%5
%10
%15
%15
%15

( )9الامالة:
سيوفر المشروع  ) 8فرص عما موتعة م حيث الوظيةة والعدد عيى النحو التالل -:
مدوا رقم )5
الادد
1
4
1
2
8

الوظيفة
مدير مشروع
عاما انتاج
مندوب مبيعات
سائق
المجموع
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( )10المواد األولية ومستلزماع الخدمة:
تتمرا الماواد الصاام اللتماة ليتصاني فال أوراق الكرافات ،وأوراق اإلعلناات ،واألوراق المااهتة المسابقة
الطب  ،والتل غالبا ً ما كانت تستعما فل تغييف الهدايا والملباس ،والتال تتاوفر بكرارة فال األساواق الحالياة
ببسعار بسيطة ،م مراعاة اصتيار األنواع األكرر مودة منها لضما مودة اإلنتاج

( )11مداريف التلسيس وما قنل التشغيل
ستتبلف مصاريف التبسيس وما قبا التشغيا م رسوم التسميا والترصيص ألوا مرة باإلضافة إلى المراسلت
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبا المستةيدي والمواصلت الستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل
 1000دينار

( )12رأس المال الاامل:
يمب إعداد دراسة مدوى اقتصادية مةصية لها ولغايات الوصوا إلى تكاليف إممالية ليمشروع اقرب ما
يكو ليواق سيتم افتراض أ رأس الماا التشغييل وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادا حوالل %15
م إممالل تكاليف المومودات الرابتة حسب صبرة معد الدراسة واستنادا لمشاري مشابهة أي ما يعادا
 12675دينار

سادسا :اآل ار النيئية لفكرة المشروع الميترحة
ال يومد آرار بيئية سيبية ليمشروع

ساناا :التكاليف اقجمالية لفكرة المشروع الميترحة
المدوا التالل يبي تكاليف المشروع اإلممالية التل تتبلف م المومودات الرابتة مضافا لها المصاريف
التبسيسية ورأس الماا العاما-:
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جدول رقم ()6
التكلفة/دينار
32000
37500
2000
12000
1000
84500
1000
12675

النند
أعماا بناء
اآلالت ومعدات
أراث وتمهيتات
وسائا النقا
معدات سلمة عامة
إجمالي الموجوداع ال انتة
مداريف التلسيس وما قنل التشغيل
رأس المال التشغيلي

98175

التكاليف اقجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البحث هل مقترح لةكرة مشروع وال تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إال بعد إعداد دراسة المدوى االقتصادية النهائية
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مصاريةه

