فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تزيين الشوكوالتة

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
 .1مراحل االنتاج
 .6المساحة والموقع
 .3األثاث والتدهيزات والديكورات
 .4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .5ايدارة والعمال
 .2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .7مةاريف 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
م رو تزيين ال وكوالتة

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

وكوالته

تةنيف الم رو

خدمات
6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

17511

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

4111
66111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتتر الشوكوالتة من بةاةيام ومةتلزمام كافة المناةتام من بعياع وبفرا ونجا ومواليىع جىعع وايرهىا
من المناةتام التم نحتفا تها وتالتالم ال يمكن ألي مناةتة نحتفا تها بن تخلو من قطع الشوكوالته.
لقع تطورم مفاهيو التعاما مع الشوكوالته فم المناةتام المختلفة حي يتوجه الرالتية تةتى بمور اجتماعية
واقتصاعية إل الشوكوالته لام الجوعة العالية فم الطعو والترليف وقع تطور هلا التوجىه مىؤخرا خصوصىا
للوي العخا المرتفع ولرايىام إتىراز القىعرام الماليىة تعىعو االكتفىاء تنوعيىة وجىوعة الشىوكوالته فقىط والتىم
يمكن للرالتية تحصيلها تا لطريقة ترليفها وتقعيمها خالا األعراس واألعياع والمناةىتام المختلفىة خصوصىا
وان طريقة تقعيو الشوكوالته وترليفها تاإلمافة إل جوعتها يتىرز القىعرة الماليىة ألصىحاى المناةىتام ويقىعو
انطتاعام الرقم االجتماعم التم تميز هلد األفراع عن تقية بفراع المجتمع نترا لتكلفتها المرتفعة.
لقع تزايع الطلى فم الةنوام الخمس الةاتقة على الشىوكوالتة المزينىة ويعكىس تزايىع الطلىى التطىور الىلي
صىىاحى عمليىىة تىىزيين الشىىوكوالتة حيى كانىىم التعايىىة تتىىزيين قطىىع الشىىوكوالتة تالشىىتر والليتىىا لتنتقىىا إل ى
اةتخعاو الكريةتاا والفميام واألحجار الكريمة وايرها من بعوام الزينة لام التكلفة المرتفعة.
المشروع المقترح عبارة عن مشغل لتزيين الشوكوالتة يتبع له معرض يقوم بعرض المنتجات وبيعها
مباشرة للفئات المستهدفة.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فر

عما ألتناء المناطق المةتهعفة.

 تحةين مةتوى عخا األفراع.
 تلتية الراتام االجتماعية خصوصا لعى الفئام لام العخا المرتفع.

ثالثا :منتدات الم رو
ةىىيقوو المشىىروع تتىىزيين حتىىام الشىىوكوالتة مىىن خىىالا عمىىاا مهىىرة فىىم مجىىاا التىىزيين وفىىم المشىىرا التىىاتع
للمشروع حي

يتو التجهيز تنىاء على طلتيىام مةىتقة نتىرا لعىعو المعرفىة المةىتقة تخيىارام الفئىة المةىتهعفة
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ةواء من حي

نوع الشوكوالتة بو طريقة تزيينهىا حيى ةىيقوو الزتىائن تاختيىار زينىة الشىوكوالته تنىاء على

عينام مععة مةتقا يتو عرمها من خالا معرض المشروع.

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
() 1

مراحل االنتاج

ةىىيقوو المشىىروع تتىىزيين حتىىام الشىىوكوالتة مىىن خىىالا عمىىاا مهىىرة فىىم مجىىاا التىىزيين وفىىم المشىىرا التىىاتع
للمشروع حي

يتو التجهيز تنىاء على طلتيىام مةىتقة نتىرا لعىعو المعرفىة المةىتقة تخيىارام الفئىة المةىتهعفة

ةواء من حي

نوع الشوكوالتة بو طريقة تزيينهىا حيى ةىيقوو الزتىائن تاختيىار زينىة الشىوكوالته تنىاء على

عينام مععة مةتقا يتو عرمها من خالا معرض المشروع.
ةىىيقوو المشىىروع تتقىىعيو خعماتىىه لمفىىراع المةىىتهعفين عىىن طريىىق التيىىع المتاشىىر مىىن خىىالا المعىىرض التىىاتع
للمشرا.

) (2المساحة والموقع:
 يقتر إقامة المشروع متوةط لكافة المناطق الررتية وةها الوصوا إلية من كافة مناطق عمان الررتية
مثا الصويفية تالع العلم بو عتعون عل ةتيا المثاا ال الحصر.
 يحتاج المشروع إل مةاحة تقعر تحوالم 52

و– 5

01

و5

منها  01و 5للمعرض وتاقم المةاحة

للمشرا.وقع تو افتراض حاجة الموقع ال تععيالم تكلفة .5211

( )3األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  02111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتتية
وكراةم وخزائن وكنتايام وخالفه.
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( )4التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  00211عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()1
البند
بعماا تناء
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%02

التكلرة/دينار
5211
02111
17511

( )5العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 5فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()6
العدد
0
0
6

الوظيرة
مال المشروع
مةاعع فنم تزين
المدمو

( )2المواد األولية ومستلزمات الخدمة
ةتتألف المواع األولية ومةتلزمام الخعمة الخاصة تالمشروع قيع التح

من الشوكوالتة الجاهزة

واإلكةةوارام المتنوعة من فميام وكريةتاا صريرة الحجو تاإلمافة إل

الةيليكون والشتر وورق

الترليف وايرها وجميعها متوفرة تالةوق المحلم.

( )7مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي
والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  211عينار.
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ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

( )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 تقعر ى حوالم  0111عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة حي يقوو تتعوير المخلفام التالةتيكية عن طريق تحتيتها وإعاعة تيعها لمصانع
التالةتي وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع.

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
5211
02111
17511
211
0111
66111

البند
بعماا تناء
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.
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