فكرة مشروع مقـترحة
تصنيع العلب الورقية الخاصة بعمليات التغليف حسب
الطلب ( للمشاريع الحرفية)

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

المحتويا
أوال  :الم دمة
ثانيا  :مبررا وأهداف المشروع
ثالثا :منتجا المشروع
رابعا :النواحي ال انونية لركرة المشروع
خامسا :الدراسة الرنية لركرة المشروع
 .1المساحة والموقع
 .6المعدا واالال
 .3األثاث والتجهيزا
 .4التكاليف ايجمالية للموجودا الثابتة
 .5ايدارة والعمال
 .2المواد األولية ومستلزما الخدمة
 .7مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .8رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة المشروع
سابعا :التكاليف ايجمالية للمشروع
ثامنا :وسائل تمويل المشروع

Page 3 of 8

ملخص المشروع
مشغل متخصص لتصنيع العلب الورقية الخاصة بعمليات التغليف
(لتغليف منتجات المشاريع الحرفية )

فكرة المشروع الم ترحة
منتجا المشروع

عل ورقية للتغليف

تةنيف المشروع

ةناعي

عدد األيدي العاملة

4

حجم االستثمار الكلي لركرة المشروع
التكلرة بالدينار األردني

البيان
الموجودا الثابتة

0659

مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1999

رأس المال العامل

6775
13965

المجموع الكلي لحجم االستثمار
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أوالً  :م دمة
تقوو فكرة المشروع عل إقامة مشرا متخصص لتصنيع العلى الورقية الخاصة معمليا
منتجا

المشاريع الحرفية ) ف وللل من خ ا انشا مشرا يقوو متصنيع تلل العلى حةى الطلى للمشاريع

الحرفية ماخت ف قنواعها ةوا كان
محي

الترليف (لترليف

( صامونف إكةةوارا ف عطورف مطرزا

يتو طماعة نوع المنتي والمنشأة واةو صاحى المشروع عل

اةتخعاو الخاما

قو نحاس قو قش ..الخ)

العلمةف وتنمع قهمية المشروع من

الورقية المتوفرة مالةوق المحلم؛ إليجاع وةائا ترليف للمنتجا

التكاليف ومتميزة فم الشكاف إس انه يةتلزو اةتخعاو عمالة لا

الحرفية؛ اقتصاعية

كفا ة فنية عالية ومعرمة عل إنتاج النمالج

مالجوعة والمواصفا الفنية المناةمة للتصميو.

ثانيا  :مبررا وأهداف فكرة المشروع
يهعف المشروع إل تحةين منتجا

المشاريع الحرفية ( من خ ا الترليف المرتمط متةويقها) ومأةعار

معقولة مما يممن تحقيق قعر معقوا من األرما ف وكللل يهعف المشروع إل توفير فرص العما ألمنا
المجتمعا المحليةف وتوفير فرصة اةتامارية تحقق عوائع مناةمة للمةتامرين.

ثالثا :منتجا المشروع
ةيقوو المشروع منتاج مختلف العلى الورقية الخاصة معمليا الترليف (لترليف منتجا المشاريع الحرفية )
ومن مختلف اسحجاو واسشكاا واسلوان وحةى طلى الزمون؛ محي يتو طماعة نوع المنتي والمنشأة واةو
صاحى المشروع عل العلمة.

رابعا :النواحي ال انونية لركرة المشروع الم ترحة
 مرورة مراعاة شروط تراخيص الجهاوالملعية فم منطقة عما المشروع جها

المختصة ممن منطقة عما المشروعف وتعتمر معيرية الصحة
الترخيص الرةمية إمافة إل

تجاري من ررفة الصناعة والتجارة.
 -مراعاة توفر شروط الة مة العامة.
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مرورة الحصوا عل

ةجا

خامسا :الدراسة الرنية لركرة المشروع الم ترحة
 .1المساحة والموقع:
يمكن إقامة المشروع فم كافة محافتا

المملكةف وخاصة المحافتا

التم تنتشر فيها األشراا الحرفية ماا

 :مأعما والعقمة ومعان وجرش وعجلون وارمع .و يحتاج المشروع إل ممن ممةاحة س تقا عن  011متر
مرمع سةتر له كمشرا و مكتى لإلعارةف وتقعر القيمة المتوقعة لإليجار ممملغ  5011عينار ةنويا.

 .6اآلال والمعدا :
قعر

تكلفة اسس

والمععا

األةاةية مع التركيى والتشريا محوالم  5521عينار توزع

كما هو ممين

مالجعوا قعناد-:
جدول رقم ()1
تكلرة الوحدة/دينار
األجهزة
5111
مقص كهربائي
0111
ماكينة تشكيل
011
طاوالت خشبية
011
مكيف
011
كمبيوتر
5211
طابعة كرتون ليزر
511
عربات متحركة
021
طفايات حريق وصندوق إسعافات
011
عدد يدوية و متفرقة
المجموع

التكلرة /دينار
5111
0111
011
011
011
5211
011
021
011
8659

العدد
0
0
0
0
0
0
5
0
0

* ةيتو تحعيع الطاقة اإلنتاجية لمشرا عنع إععاع العراةة النهائية منا عل حصة المشروع الةوقية وقيمته النهائية؛ منا عل
ررمة المةتامر.

 .3األثاث والتجهيزا والديكورا :
يحتاج المشروع إل

قاا

وقجهزة مكتمية تشما تجهيز مكتى اإلعارة ماألاا

واألجهزة ماا الخزائن

والمكاتى والمراو والفاكس وريرهاف وقع تو تقعيرد تكلفتها ممملغ  0111عينار تقريما.
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 .4التكاليف ايجمالية للموجودا الثابتة
منا عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعا الاامتة للمشروع المقتر محوالم  0521عينار؛ توزع كمايلم-:
جدول رقم ()6
التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

اآلس والمععا

5521

%01

قاا وتجهيزا

0111

%02

الوظيرة

0659

المجموع

 .5العمالة:
ةيوفر المشروع ( )0فرص عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جدول رقم ()3
العدد

الوظيرة
مدير (فني)

1

فني انتاج

3
13

المجموع

 .2المواد األولية ومستلزما الخدمة
تتماا المواع األولية للمشروع؛ في أثمان الكرتون وأحبار الطباعة والالصق وغيرها من المواع ال زمة
لإلنتاج فم هلا المجاا؛ والتم يتو شراؤها من الةوق المحلم.

 .7مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل
يترتى عل المشروع عفع تكاليف تةجيا المشروع ومعض المصاريف العمومية قما التشرياف وتحتاج ماا
هلد المشاريع إل معض المصاريف التأةيةية األخرى ماا تمعيعا
تأةيس الكهرما والمياد وتقعر ممملغ ( )0111عينار.
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كهرمائية وتمعيعا

صحية ومصاريف

 .8رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة ومعع اعتماعها من قما المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة مإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايا

الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقعف ةيتو افتراض قن رقس

الماا التشريلم وفقا لطميعة المشروع واحتياجاته؛ يعاعا حوالم  %01من إجمالم تكاليف الموجوعا
الاامتة حةى خمرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشامهة قي ما يعاعا  5772عينار تقريما.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة المشروع الم ترحة
س يوجع قية قاار ميئية ةلمية للمشروع؛ كونه س يتو إنتاج قية مواع قو مخرجا للميئة خارج مكان المشروع؛
الة مة العامة للعاملين فم المشروع كالكماما

إس ان المشروع يتطلى اةتخعاو مععا

وواقيا

األيعي

للوقاية من روائح واةتعماا المركما الكيماوية فم معض األحمار والمركما األخرى.

سابعا :التكاليف ايجمالية لركرة المشروع الم ترحة
الجعوا التالم يمين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعا

الاامتة ممافا لها المصاريف

التأةيةية ورقس الماا العاما-:
جدول رقم ()4
التكلرة/دينار
5521
0111
0659
0111
6775
13965

الوظيرة
اسس والمععا
قاا وتجهيزا
إجمالي الموجودا الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي
التكاليف ايجمالية للمشروع

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوايقة قيع المح

هم مقتر

لفكرة مشروع وس تتممن عراةة مالية للمشروع تمين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إس معع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى اسقتصاعية
النهائية
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