فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تأجير الذهب والمجوهرات

2017

أعدت هذه الدراسةةةة األولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريق مقترحة تتضةةةمح تح يل الحواحل الةحية والتموي ية

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعحل إح هذه الدراسة هل دراسة أولية ت قل الضوء ع ى الحواحل الةحيـةةةةةةةة وحجم ا ستالمار الفيم لتحةيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمريح المهتميح ع ى التكاليف ا ستالمارية الفيمة لتحةيذ المشروع.
تم الحرص أح تكوح البياحات والمع ومات الواردة فل الدراسةةةةةة وامعية ما أمكح ،وسةةةةةعيا ت ألح تكوح البياحات
الواردة فل الدراسةةةة وامعية ما أمكح ،فقد تمت ييارات ميداحية لمشةةةاريق وماسةةةسةةةات ومورديح ذات عفمة

بةكرة المشةةةروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووول المتوقت تم اسوووت نا ها من
هذه الدراسوووة لحين إعداد دراسوووة جدوى اقتلوووادية للمشوووروع ،وذلك لكوح اإليرادات المتومعة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصةةةةةةعب التحبا باتجاهاتها .مما يسةةةةةةتدعل مح المسةةةةةةتالمريح المهتميح بعد ا متحاع بةكرة
المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى ا متصادية الكام ة ل مشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :منتجات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1مراحل التلنيت
 .2المساحة والموقت
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات واال اث
 .5است مارية اخرى
 .6التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .7اإلدارة والعمال
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .9ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .10رأس المال العامل
سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع
سابعا :التكاليف اإلجمالية للمشروع
امنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
تأجير ملاغ ذهب ومجوهرات

فكرة المشروع المقترحة
منتجات المشروع

خدمات تأجير

تلنيف المشروع

خدمي

عدد األيدي العاملة

1

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

16300

الموجودات ال ابتة
ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل

200

رأس المال العامل

4500
21000

المجموع الكلي لحجم االست مار

أوالً  :مقدمة
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يهدف المشروع لتأجير المصاغ الذهبل والمجوهرات ل سيدات لغايات استخدامه ،وذلك لوجود حاجة ورغبة
لدى السةةةيدات ل تييح بالذهب والح ل والمجوهرات خاصةةةة فل محاسةةةبات ا عرا

 ،ويتمالل المشةةةروع فل

محل لتأجير مطق الذهب والمجوهرات مقابل مب غ مالل وضماحات .

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
إح األوضاع ا متصادية الصعبة وغفء األسعار باتت تشكل عبء ع ى ا سر مما االر ع ى شراء الذهب
والمجوهرات لغفء أسعاره وصعوبة شرائه مح مبل بعض الةئات  ،ا اح المشروع ميد البحث مد يساعد
السيدات مح ذوي الدخل المتوسط والمحخةض مح امتحاء الذهب لغايات التييح به تماشيا ت مق الموضة .
بحا تء عل ما تقدم يعتبر هذا المشروع فكرة استالمارية جيدة حيث احه يحقق فرصة استالمارية فل هذا المجال
وامكاحية تشغيل ا يدي العام ة .

ال ا :منتجات المشروع
المحتج عبارة عح خدمة لتأجير المصاغ الذهبل والمجوهرات.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
يوجد أية عوائق ماحوحية لترخيص هكذا مشاريق

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
( )1المساحة والموقت:
مح الممكح إمامة المشةةروع فل أية محطقة مح المم كة شةةريطة توفر مسةةاحة محاسةةبة ام ها 3م* 3م ل تمكح مح
وضق الديكورات الفيمة لعرض الذهب او محيليا .

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياجات المشروع مح تعديفت األبحية بـ  950ديحار مويعة كما فل الجدول التالل:
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ملخص المشروع
جدول رمم ()1
تاجير معدات منزلية
البند

إجمالي التكلفة/دينار
200
400
250
100
950

دهان وبالط
باب سيكوريت
ارمة

تمديدات كهربائية واحارة
المجموع

( )4األ اث والتجهيزات واآلالت والمعدات:
تك ةة التجهييات والمعدات األسةةةاسةةةية مق التركيب والتشةةةغيل بحوالل  3,750ديحار تويعت كما هو
مبيح بالجدول أدحاه - :مدرت
جدول رمم ()2
األجهزة
كاميرات

تكلفة الوحدة/دينار
100

العدد
3

التكلفة /دينار
300

شاشة كمبيوتر
ميياح
محيكاحات رمبة ورا

250
100
500

1
1
-

250
100
500

50
700
50
300

1
3
3
1

50
2100
150
300
3750

ويديح

اله حاسبة
ستاحدات عرض خشب مق يجاج
كراسل احتظار
مكتب وكرسل
المجموع

( )5است مارية اخرى
تتمالل بمجموعة اطقم الذهب والمجوهرات المراد تأجيرها ولغايات تقدير حجم رأ

المال العامل ل مشروع

سيتم افتراض أح المشروع سيحتاج الى مجوهرات بمب غ اجمالل حوالل  13000ديحار ،وتمالل  4اطقم ذهب
تب غ ميمة الطقم الواحد بحد أدحى ما يقارب  1500ديحار ومجموعة مجوهرات تقدر تك ةتها بـحوالل
 7000ديحار.

( )6التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بحاء ع ى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الالابتة ل مشروع المقترح بحوالل  16,300ديحار تويعت كماي ل-:
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جدول رمم ()3
البند
أعمال بحاء
األالاث والتجهييات واآل ت ومعدات
استالمارية اخرى
المجموع

نسبة االستهالك
%5
%10
%33.33

التكلفة/دينار
950
2350
13000
16300

( )7العمالة:
سيوفر المشروع فرصة عمل واحدة فل المشروع المقترح ميد الدراسة ا اح عدد العمالة فل هكذا مشاريق
يعتمد ع ى مساحة المحل المستأجر وحجم المشروع.

( )8مستلزمات
يحتاج المشروع الى أي مست يمات سوى مواد تحظيف وت ميق وصياحة بيسطة
ايرادات التاجير

تتجاوي تك ةتها  %5مح

( )9ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسي

وما مبل التشغيل مح رسوم التسجيل والترخيص ألول مرة تقدر بحوالل  200ديحار.

( )10رأس المال العامل:
كوح المشروع

يحتاج لمست يمات خدمة فاحه مح المتومق أح يب غ را

المشروع المقترح حوالل  4500ديحار.

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
يوجد آالار بيئية س بية ل مشروع.

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
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المال العامل حسب معطيات

الجدول التالل يبيح تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتألف مح الموجودات الالابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأ

المال العامل-:

جدول رقم ()4
التكلفة/دينار
950
2350
13000
16300
200
4500
21000

البند
أعمال بحاء
األالاث والتجهييات واآل ت ومعدات
استالمارية اخرى
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسي وما مبل التشغيل
رأ المال التشغي ل
التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كوح الواليقة ميد البحث هل مقترح لةكرة مشروع و تتضمح دراسة مالية ل مشروع تبيح مصاريةه وإيراداته
لح يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الجدوى ا متصادية الحهائية
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