فكرة مشروع مقـترحة

الرسم والطباعه على المالبس

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
 .1المساحه والموقع
 .6االالت والمعدات
 .3االثاث والديكورات والتدهيزات المكتبيه
 .4التكاليف االدماليه للمودودات الثابته
 .5العمالة
 .2المواد االوليه ومستلزمات الخدمه
 .7مةاريف التاسيس وما قبل الت غيل
 .8راس المال العامل
سادسا :االثار البيئية لركرة الم رو المقترح.
سابعا :التكاليف االدماليه لركرة الم رو المقترح
ثامنا :وسائل التمويل
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ملخص الم رو
الرسم على المالبس وال باعه على التي يرت

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ال باعة على المالبس

تةنيف الم رو

ةناعي
6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

2700

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

555

رأس المال العامل

675
3875

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
 يعتبر الرسم والطباعة على المالبس من االمور التي يقبل عليها الشباب.
 تستهدف منتجات المشروع الشباب بشكل عام.
 يمكىىن تةىىويق المشىىروع مىىن خىىالا التيىىع المتاشىىر والتواصىىا مىىع اصىىحاى المحىىاا التجاريىىة الكتيىىرة
والموالم واإلعالن تواةطة االنترنم.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقق فرص عمل ألبناء التجمعات السكانية المستهدفة.
 تحسين مستوى دخل صاحب المشروع والعاملين فيه.
 تقديم خدمة مميزه بأسعار مناسبة.

ثالثا :منتدات الم رو
ترتكز فكرة المشروع عل عما مشروع للرةو عل المالتس والطتاعة عل التم شيرم حي
الفكرد من االشياء التم يقتا عليها الشتاى واألطفاا فم مختلف المناطق امافة ال

تعتتر

اهتماو تعض

الجهام عليها فم عمليام الععاية واإلعالن عن انشطتهو وترامجهو المتنوعة.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
 كافة التجمعات السكانية في المملكة.
 يحتاااا المشااروع ملااى مساااحة ال تقاال عاان  84متاار مربااتق وتقاادر األجاارة الشااهرية للمو اات المقتاار
بحوالي  011دينار.
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( )2اآلالت والمعدات:
تتمثاال معاادات المشااروع بتااوفير طابعااه متخصصااة باإلضااافة ملااى اجهاازة كمبيااوتر عاادد 5ق وتعتمااد الطا ااة
االنتاجياة علاى مهااارة العااملين عليهااا وطبيعاة وحجام ألمنتجااات وتقادر التكلةااة االجمالياة للمعاادات واألدوات
بمبلغ ( )5511دينار طبقا ً لألسعار السائدة في السوق ألمحلي كما هي موزعة في الجدول ادناه:
ددول رقم ()1
سعر الوحده دينار التكلرة التقديريه/دينار
العدد
البيان
طاتعه
0211
0211
0
5

جهاز كومتيوتر

011

021

6655

المدمو

( )3األثاث والتدهيزات والديكورات:
ددول رقم ()6
الكلره
250

البيان
كراةم  +مكتى

كرةم انتتار

150

طفايه وصيعليه اةعافام اوليه

100

المدمو

555

( )4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  5011عينار توزعم كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

التكلرة/دينار
2200
500
2700
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نسبة االستهالك
%01
%02

( )5العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتم عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
الوظيرة
مالل المشروع
عاما

العدد
0
0

االدرة ال هريه
011
511

محموع الرواتى
ممان اجتماعم %00
المدمو

االدرة السنويه
0011
5811
0111
001
2225

( )2المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
 تشكل كلةة المواد االولية الالزمة لهذا المشروع ما نسبته  %00من يمة مبيعاتهق والتي تتمثل في
االحبار وااللوان المختلةة الالزمة لتشطيب المنتج.

()7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
يترتببع علببى الم ببروت اف ب تكبباليم تسببجيع الم ببروت وبعببم المببباريم العموميببة بببع الت ب يع وعليببه تقببار

القيمة االجمالية لمباريم التأسيس المتو عة للم روت بمبلغ ( )211اينار.

( )8رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  675عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
 -مراعاة توفر روط السالمة العامة .
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
5511
211
6755
211
675
3875

البند
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية.

Page 8 of 8

