فكرة مشروع مقـترحة

إنتاج مفارش األثاث المنزلي

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 والتدهيزات والديكورات
 .4التكاليف االدمالية للمودودات الثابته
 .5العماله
 .2المواد االوليه ومستلزمات الخدمه
 .7مةاريف التاسيس وماقبل الت غيل
 .8راس المال العامل
سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحه
ثامنا :وسائل التمويل
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ملخص الم رو
أنتاج مرارش االثاث المنزلي

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

أنتاج اقم ة االثاث

تةنيف الم رو

ةناعي
6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

1281

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

6261
4811

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يعتبر هذا المشروع من المشاريع الحرفية الصناعية والتي يمكن للعائالت التي يتوفر بين افرادها الخبرة
الجيده في اعمال الخياطة والتصميم والتطريز أن يقوموا بتأسيسه ،حيث يتطلب المشروع توفر المعرفةة
الكافية في عمليات التشطيب وتجهيز المنتج للعرض او البيع.
تقوم فكره المشروع على استغالل المواد الخام المتاحة وبواقي األقمشة المتوفرة لدى العديد من المشاغل
والمصةانع والتةي يمكةن شةرابها بأسةعار رمزيةة ويمكةةن مةن خاللهةا انتةاز نمةاذز مميةزه يةتم اسةةتخدامها
كمفارش للسفرة وأطقم الكنب وقطع االثاث المختلفة من خالل خياطتها وأضافه بعةض المطةرزات علةى
جوانبها الشيء الذي يضفي جماالً على القطع ويساعد في عمليات تسويقها.
.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فرص عمل ألبناء التجمعات السكانية المستهدفة.
 تحسين مستوى دخل االسرة وتعزيز ثقافة العمل األسري.
 إحالل المنتج بدل السلع المستوردة.

ثالثا :منتدات الم رو
تقوم الفكرة على انتاز مفارش األثاث المنزلي من السلع المطلوبة لدى العديد من االسر الستخدامها
لتجميل وحماية االثاث (السفرة ،الطاوالت ،اطقم الكنب..الخ).

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة.
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )1المساحة والموقع:
 كافة التجمعات السكانية في المملكة.
 يحتةةاز المشةةروع إلةةى شةةقة/مخةةزن بمسةةاحة بحةةدود  21متةةر مربةةع ،وتقةةدر األجةةرة الشةةهرية للموقةةع
المقترح بحوالي  021دينار.

( )6اآلالت والمعدات:
تتمثةةل مع ةدات المشةةروع بتةةوفير طابعةةه متخصصةةة باإلضةةافة إلةةى اجهةةزة كمبيةةوتر عةةدد  ،5وتعتمةةد الطاقةةة
االنتاجية على مهارة العةاملين عليهةا وطبيعةة وحجةم المنتجةات ،وتقةدر التكلفةة االجماليةة للمعةدات واألدوات
بمبلغ ( )0211دينار طبقا ً لألسعار السائدة في السوق المحلي ،كما هي موزعة في الجدول ادناه:
ددول رقم ()1
سعر الوحده دينار التكلرة التقديريه/دينار
العدد
البيان
511
011
5
طاولة ق
ماكنة خياطة  3رؤوس

0

011

011

مكوى تخار

0

021

021

رفوف تخزين و عرض

-

-

311

-

-

521

ععع واعوام ق

وخياطة

1511

المدمو
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( )3األثاث والتدهيزات والديكورات:
قدرت التكلفة اإلجمالية لألثاث والديكورات البسيطة التي يحتاجها المشروع من كراسي ومروحة وصيدلية
إسعافات أولية بمبلغ  081دينار موزعة كمايلي-:
ددول رقم ()6
الكلره التقديرية
01

البيان
كراةي ععع 3
مروحة

52

طفايه وصيعليه اةعافام اوليه

52

المدمو

181

( )4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالي  0081عينار توزعم كمايلي-:
ددول رقم ()3
البند
اآلالم ومععام
بثاث وتجهيزام
المدمو

التكلرة/دينار
0211
081
1281

نسبة االستهالك
%01
%02

( )5العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتي عما موزعة من حيث الوتيفة والععع عل النحو التالي -:
ددول رقم ()4
الوظيرة
مالل المشروع
خياط

العدد
0
0
محموع الرواتى
ممان اجتماعي %00

المدمو
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االدرة ال هريه
521
511

االدرة السنويه
3111
5511
2511
295
5994

( )2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تشكل كلفة المواد االولية الالزمة لهذا المشروع ما نسةبته  %51مةن قيمةة مبيعاتةه ،والتةي تتمثةل فةي زوائةد
االقمشة لدى المشاغل والمصانع وكذلك الخيوط واإلكسسوارات المختلفة الالزمة لتشطيب المنتج.

( )7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يترتببع ىلببم الم ببر ت اف ب تكبباليم تسببجيع الم ببر ت لعببم المببباريم العم ميببة قلببع الت ب يع ىلي ب ت ببار

ال يمة االجمالية لمباريم التأسيس المت قعة للم ر ت لمللغ ( )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 التشريلي وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالي  %52من إجمالي تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  2620عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة وال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
تو إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
0211
081
1281
211
5051
4811

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

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التحث هي 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.
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