فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صناعة البالونات باشكال والوان مختلفة

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايول ة بهدف تقد م أفكار مشةةةار ق مقترحة تتضةةةمن تحل ل النواحل الفن ة والتمو ل ة

لفكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة للحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما عنل إن هذه الدراسة هل دراسة أول ة تلقل الضوء على النواحل الفن ـةةةةةةةة وحثم ا ستالمار الفيم لتنف ذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمر ن المهتم ن على التكال ف ا ستالمار ة الفيمة لتنف ذ المشروع .
وسةةع ا أل ين تكون الب انات الواردة فل الدراسةةة وا ع ة ما أمكند فقد تمت ي ارات م دان ة لمشةةار ق ومورد ن

ومؤسةةةةةسةةةةةات ذات عف ة بفكرة المشةةةةةروع د علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووووو
المتوقع تم اسووووتهنامها من هذد الدراسووووة لحين إعداد دراسووووة جدوى اقتعووووادية للمشووووروع دوذلك لكون
اإل رادات المتو عة ترتبط بعدة عوامل أو ظروف صةةةعل التنبؤ باتثاهاتهام مما سةةةتدعل من المسةةةتالمر ن
المهتم ن بعد ا تناع بفكرة المشروع التوثه إلعداد دراسة الثدوى ا تصاد ة الكاملة للمشروع المقترحم
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

عناعة البالونات باشكال والوان مختلفة

منتجات المشروع

بالونات باشكال واحجام مختلفة

تعنيف المشروع

عناعي  /انتاجي

عدد األيدي العاملة

12

حجم االستهمار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

127500

الموجودات الهابتة
معاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1000

رأس المال العامل

44625
173125

المجموع الكلي لحجم االستهمار
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أوالً :مقدمة
س ة قوم المشةةروع بصةةناعة البالونات باشةةكال والوان مختلفةد وذلك لتوف رها للسةةوا المحلل وتغط ة النقص
فل اسةةت راد البالوناتد و تمالل المشةةروع فل مشةةغل متوسةةط عمل على صةةناعة البالونات باحثام واشةةكال
والوان مختلفةم

هانيا :مبررات وأهداف فكرة المشروع
اعتماد السةةةةةوا المحلل على ا سةةةةةت راد للبالوناتد باإلضةةةةةافة إلى الطلل المتيا د على البالونات وتوف رها
باحثام مختلفةم
بنا ألء عل هد عتبر هذا المشةةةروع فكرة اسةةةتالمار ة ث دة ح إل أن اإلنتا سةةة غطل ثيء من طلل السةةةوا
المحللد كما انه حقق فرصة استالمار ة فل هذا المثال وامكان ة تشغ ل ا دي العاملة

هالها :منتجات المشروع
المنتج عبارة عن مصنق بالبالونات اذ مكن تصن ق البالونات باحثام واشكال مختلفة لتلبل حاثات السوام

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
وثد أ ة عوائق انون ة لترخ ص هكذا مشار ق

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل العناعة

تبدأ بسكل الصبغة فل خيان الفتكس “المطاط”د والتل تم ميثها حوالل  16ساعة إلشباع اللونم ومن
الم تم غمر ماك نة على شةةةةةةةكل بالونات فل خيان الفتكسد الم تمرر ب ن فرشةةةةةةةات ن تقومان برفق طرف
البالون إلى ايعلى لتصةةةةب له فوهة سةةةةهل نفخه من خفلهام و تم بعد ذلك عمل حمام سةةةةاخن لها بالماء
وبودرة التالك لتسةةةه ل إيالتها من والبهام وتمرر بعد ذلك ب ن آلة تنفإل الهواء لتقوم بسةةةحبها من والبهام
والمرحلة بل ايخ رة تم غسلها فل الغسالةد أما المرحلة ايخ رة فتتمالل فل عمل اختبارات النفخ لهام
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) (2المساحة والموقع:
من الممكن إ امة المشةةةةروع فل أ ة منطقة من المملكة شةةةةر طة توفر مسةةةةاحة سةةةةت عال الماك نة (الطابعة)
والمواد ا ول ة م

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احت اثات المشةةةروع من ايبن ة ل  175م 2و مكن تنف ذ المشةةةروع ضةةةمن هنثرد و ب ن الثدول التالل
توي ق مساحات البناء واستخداماتها:
ثدول ر م ()1
البند
هنجر
مكتب وخدمات
تمديدات عحية وكهربائية

المساحة /متر مربع
150

تكلفة المتر المربع/دينار
100

إجمالي التكلفة/دينار
15000

25

100

2500

-

-

2000
19500

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
درت تكلفة التثه يات والمعدات ايسةةةاسةةة ة مق الترك ل والتشةةةغ ل بحوالل  97000د نار تويعت كما هو
مب ن بالثدول أدناه -:
ثدول ر م ()2
تكلفة الوحدة/دينار
األجهزة
96000
ماك نة صنق البالون /12960ساعة
1000
طق غ ار
المجموع

( )5األهاث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كلفة ايالاإل والتثه يات الفيمة للمشروع بحوالل  3,000د نار.
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العدد
1
1

التكلفة /دينار
96000
1000
97000

( )6وسيلة نقل :
ليم المشروع س ارة فان للنقل والتوي قد تقدر أن تبلغ تكلفتها بحوالل  8,000د نارم

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات الهابتة:
بناء على ما تقدم تقدر تكال ف الموثودات الالابتة للمشروع المقترح بحوالل  127,500د نار تويعت كما
لل -:
ثدول ر م ()3
التكلفة/دينار
19500
97000
8000
3000
127500

البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
وسائل نقل
أالاإل وتثه يات
المجموع

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
س وفر المشروع (  ) 12فرص عمل مويعة من ح إل الوظ فة والعدد على النحو التالل -:
ثدول ر م ()4
العدد
1
1
2
2
2
1
2
1
12

الوظيفة
مد ر مشروع
محاسل
موظف ماك نات
عمال تعبئة
عمال نقل وتخي ن
سائق توي ق م
عمال تحم ل وتني ل
مراسل
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكون المواد ايول ة من (مطاطد اصباغد كرتونممالخ)م
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معاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصار ف التأس س وما بل التشغ ل من رسوم التسث ل والترخ ص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطال العروض والتل تقدر بحوالل  1000د نارم

( )10رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من بل المستف د ن ثل إعداد دراسة ثدوى ا تصاد ة مفصلة لها ولغا ات
الوصول إلى تكال ف إثمال ة للمشروع أ رل ما كون للوا ق س تم افتراض أن رأس المال التشغ لل وفقا
لطب عة المشروع واحت اثاته عادل حوالل  %35من إثمالل تكال ف الموثودات الالابتة حسل خبرة معد
الدراسة واستنادا لمشار ق مشابهة أي ما عادل  44625د نارم

سادسا :اآلهار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
وثد آالار ب ئ ة سلب ة للمشروعم

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الثدول التالل ب ن تكال ف المشروع اإلثمال ة التل تتألف من الموثودات الالابتة مضافا لها المصار ف
التأس س ة ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
19500
97000
3000
8000
127500
1000
44625

البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاإل وتثه يات
وسائل نقل
إجمالي الموجودات الهابتة
معاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

173125

التكاليف اإلجمالية للمشروع
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هامنا :وسائل التمويل:
كون الوال قة د البحإل هل مقترح لفكرة مشروع و تتضمن دراسة مال ة للمشروع تب ن مصار فه وإ راداته
لن تم تحد د ك ف ة تمو ل المشروع إ بعد إعداد دراسة الثدوى ا تصاد ة النهائ ةم
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