فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مكتب خدمات ومواد دعائية

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

المحتويات
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1المساحة والموقع
 .6اآلالت والمعدات
 .3األثاث والتدهيزات
 .4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .5ايدارة والعمال
 .2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .7مصاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .8رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
مكتب خدمات دعائية

فكرة الم رو المقترحة

خدمات دعائية

منتدات الم رو

(  ) 3فر

عدد األيدي العاملة

عما

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

00,051

المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قبل الت غيل

211

رأس المال العامل

3111
154461

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
ةاهمت صناعة اإلعالن تإثراء االقتصاد المحلم تشىكا كتيىر حيى

يتهىر هىلا مىن خىالا حجىو اإلنفىاق

اإلعالنم اللي ةجا فم المملكة خالا الةنوات المامية فتاإلطالع عل حجىو اإلنفىاق اإلعالنىم خىالا
ً
عاو  5112يالحت بن هلد الصناعة شهدت نمواً ملحوتا ً فم المملكة مةجلة  331مليون ديناراً
مقارنىة
تالعاو  5112اللي تلغ  522مليون دينار .
وكما هو معروف فإن اإلعالو يعتتر من بحد األنشطة الترويجية انتشارا و تىأثيراً على المتيعىات مىن
خالا مدخا الجلب اللي يعتر عنه اإلعالو و هلا يعتمىد تشىكا بةاةىم على بشىكاا التصىميو التىم يىتو
اعتمادها لتروي ال ةلعة وعل مدى اإلتداع اللي يتو إتهارد فم مثا هلد المواد والتم عادة يخىت

تهىا

فنيون لهو خترة فم مجاا التصميو تاإلمافة إل بهمية جودة مخرجات هىلد المىواد و التىم تعتمىد على
جودة الطتاعة.
من هنا تترز بهمية وجود مراكز متخصصة تتقديو خىدمات التصىميو والطتاعىة علمىا ً بن هنالىل العديىد
من القطاعات التم تحتاج لمثا هلا النوع من الخدمات المةاندة.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تىىوفير خىىدمات الطتاعىىة عل ى مىىواد مختلفىىة ألاىىراض الدعايىىة لات جىىودة عاليىىة وتأةىىعار
منافةة و تالكميات التم يحتاجها و يحددها الزتون.
 توفير فر

عما جديدة.

 تحقيق عوائد اةتثمارية جيدة.
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ثالثا :الخدمات التي يقدمها الم رو
ةيقوو المشروع المقتر تداية تتقديو الخدمات المتينة تاليا:

 الطتاعة عل الكؤوس
 الطتاعة عل بكياس الكرتون (كيلو)
 الطتاعة عل األقالو
 الطتاعة عل الميداليات
 الطتاعة عل مةتلزمات المطاعو (رتطة)
 الطتاعة عل األكياس الورقية
 الطتاعة عل المفكرة الةنوية
 الطتاعة عل شمةيات الةيارات

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

هكلا مشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
تقدر احتياجات المشروع تحوالم  80متر مرتع وتما يتناةب مع هلا النوع من الخدمات .وقد افترض لرايات هلد
الدراةة اةتئجار متنم ممن المناطق المشار إليها تتدا إيجار ةنوي يتلغ  0,211دينار .
يقتر إقامة المشروع فم بي من مدن المملكة ال ةيما تلل التم يتواجد فيها مدن  /تجمعات تجارية حي تتوفر فيها
الخدمات المرورية الالزمة و األيدي العاملة.
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( )6اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األةاةية مع التركيىب والتشىريا تحىوالم  0,311دينىار توزعىت كمىا هىو
متين تالجدوا التالم-:
جدوا رقو ( )0تكلفة المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع
الماكنة

العدد

التكلرة/دينار

تكلرة الوحدة/دينار

طاتعة متخصصة

0

4000

0111

مكتس مواد دعائية

1

500

211

بجهزة كمتيوتر

3

400

0511

ماكنة طتاعة مكتس

0

3500

3211

طفاية حريق

5

21

011
0311

المدمو

( )3األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا و تجهيزات مكتتية تتمثا فم المكاتب والكراةم والخزائن وبجهزة الهاتف وبجهزة
الكمتيوتر و ايرها وتقدر تكلفتها تحوالم  5,651دينار.

جدوا رقو ( )5األثا والتجهيزات والديكورات
الـتكلرة (دينار)

الصـــنـــف
بثا مكتتم
تلفزيون  +ريةيفر

221
200

مكيف عدد ()5

900

كاونتر و كراةم انتتار

440

كولر ماء

100

آرمـــة ولوحات إعالنية

230

الـمـدـمـو

64261
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( )4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
ما تقدو تقدر تكاليف الموجودات الثاتتة للمشروع المقتر

تناء عل

تحوالم  00,051دينار توزعت

كمايلم-:
جدوا رقو ()3
التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

البند
اآلالت ومعدات

0,311

%01

بثا وتجهيزات

5,651

%02

114061

المدمو

( )5العمالة:
ةيوفر المشروع ( )3فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:
جدوا رقو ()0
العدد

الوظيرة
صاحب المشروع(مدير)

0

موتف إنتاج

5
3

المدمو

( )2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تشكا المواد األولية فىم هىلا المشىروع مىا نةىتته  % 31مىن إجمىالم إيىرادات المشىروع المتوقعىة وتشىما
( كىىؤوس بكيىىاس كرتىىون بقىىالو ميىىداليات مةىىتلزمات مطىىاعو بكيىىاس ورقيىىة مفكىىرة ةىىنوية شمةىىيات
للةيارات).

( )7مصاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يترتب عل المشروع دفع تكاليف تةجيا المشروع وتعض المصىاريف العموميىة قتىا التشىريا وقىد تحتىاج
مثا هلد المشاريع إل تعض المصىاريف التأةيةىية األخىرى مثىا تمديىدات كهرتائيىة وايرهىا وعليىه تقىدر
القيمة اإلجمالية لمصاريف التأةيس المتوقعة للمشروع تمتلغ ( )211دينار.
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( )8رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعد اعتمادها من قتا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة تإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجودات الثاتتة
حةب خترة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشاتهة بي ما يقارب  3,111دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال توجد بي آثار تيئية ةلتية تلكر للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودات الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
جدوا رقو ()2
التكلرة/دينار

البيان
اآلالت ومعدات
بثا وتجهيزات
إدمالي المودودات الثابتة

0,311
6,261

114061

مصاريف التأةيس وما قتا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

211
34111
154461

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال تعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية
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