فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مشغل تريكو وكروشيه

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحييمل الامواحل الةايمة والتمويييمة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعال إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى الاواحل الةايمـة وحممم اتسمترمار الملتم لتاةيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمري المهتمي عيى التكاليف اتسترمارية اللتمة لتاةيذ المشروع .
تم الحرص أ تكو البيااات والمعيومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكم  ،وسمعيا أل تكمو البياامات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكم  ،فقمد تممت تيمارات ميداايمة لمشماريع وماسسمات ومموردي ذات علقمة

بةكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلم لكمو اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عوامممل أو وممروف ياممعب التابمما باتماهاتهمماد مممما يسممتدعل مم المسممترمري المهتمممي بعممد اتقتامماع بةكممرة
المشروع التومه رعداد دراسة المدوى اتقتاادية الكامية ليمشروع 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 التصنيم
 .2المساحة والموقم
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
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 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآل ار البيئية لفكرة المشروع
سابعا :التكاليف اإلجمالية للمشروع
امنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

مشغل تريكو والكروشية

منتجات المشروع

مالبس نسائي وبيبي واطفال

تصنيف المشروع

اااعل

عدد األيدي العاملة

8

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

15200

الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

200

رأس المال العامل

6000
21400

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سمميقوم المشممروع بجاتمما الملبمما الاسمماوية والوتديممة واممااعة حرامممات البيبممل م م الامموف ي التريكممو
والكروشيه اليدوي ،وذل لسد متء م احتيامات السوق المحيل م هذا الاوع م الملباد

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
إ إعتماد السوق المحيل عيى اتستيراد ،بارضافة إلى الطيب المتتايمد عيمى اسمتهل الملبما تماشميا ممع
الامو المشهود فل التعداد السكاال األردال ،تعتبر عوامل إيمابية فل مايحة إاشاء هذا المشروعد
بااء عييه ،يعتبر هذا المشروع فكرة اسمترمارية ميمدة حيمن أ اراتما سميغطل ممتء مم طيمب السموق
المحيل ،و م الممك أ يتمه ليتادير إلى األسواق الخارمية تحقا ،كما ااه يحقق فرامة اسمترمارية فمل
هذا الممال وامكااية تشغيل اتيدي العامية د

ال ا :منتجات المشروع
الماتج عبارة ع ملبا اساوية واطةال وبيبل واوف يدويد

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد أية عواوق قااواية لترخيص هكذا مشاريعد

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التصنيم

تتيخص عميية التاايع بممموعة م الخطوات تتمرل فل اعداد التااميم المطيوبمة فمل البدايمة رمم تةاميل
اتقمشمة مم الامموف حسمب التامميم والقيمماا المطيموب  ،وبعممد ذلم

تامايعة حسممب التاماميم واتشممكال

المطيوبممة  ،ومم رممم تركيممب اتكسسمموارات و تركيممب األمممتاء المختيةممة مممع بعضممها يالتمميممع رممم فحممص
الوحده الماتمه وتغييةها بالااييو .

) (2المساحة والموقم:
م الممك إقامة المشروع فل أية ماطقة م المميكة شريطة توفر المواد الخام والعمالة اللتمةد
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( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتيامات المشروع م األباية ب 100م 2ويمك تاةيذ المشروع ضم مخمت بمابي  ،و يبمي الممدول
التالل توتيع مساحات البااء واستخداماتها وتكيةة تعديلتها الداخيية :
مدول رقم ي1
البند
صالة انتاج ومستودع
مكاتب وخدمات
تمديدات صحية وكهربائية

المساحة /متر مربم
80

تكلفة المتر المربم/دينار
20

إجمالي التكلفة/دينار
1600

20

20

400

-

-

200
2200

المجموع لتعديالت البناء

( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكيةة التمهيتات والمعدات األساسمية ممع التركيمب والتشمغيل بحموالل  7000ديامار توتعمت كمما همو
مبي بالمدول أدااه-:
مدول رقم ي2
األجهزة
ماكاة حبكة  5خيوط اااعل
ماكاة حبكة  2خيوط
ماكاة درتة اااعل
ماكاة درتة 803
ماكاة تريكوباساب 4لو سويسري
ماكاة تريكو باساب  5800يدوي 2لو
طاولة قص
مكوى بخار
مروحة
كتالو  /بوردا
المجموع

تكلفة
الوحدة/دينار
800
300
700
200
2000
750
150
10
30
5

العدد

التكلفة /دينار

1
1
1
1
2
1
1
2
2
4

800
300
700
200
4000
750
150
20
60
20
7000

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كيةة األران و التمهيتات اللتمة ليمشروع بحوالل  1000دياار
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( )6وسائل النقل:
ييتم المشروع سيارة فا لياقل و التوتيع ،تقدر أ تبيغ تكيةتها بحوالل  5000دياار مستعملد

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بااء عيى ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  15200دياار توتعت
كماييل-:
مدول رقم ي3
التكلفة/دينار
2200
7000
1000
5000
15200

البند
أعمال بااء
اآلتت ومعدات
أران وتمهيتات
وساول الاقل
المجموع

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع ي  12فرص عمل موتعة م حين الوويةة والعدد عيى الاحو التالل -:
مدول رقم ي4
العدد
1
1
2
4
8

الوظيفة
مدير مشروع
مامم ومشرف
عمال تعبوة وتشطيب
عمال تتاايع
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكو المواد األولية م اتقمشة والخيوط والمطاط واتكسسوارات و مواد تعبوة ددد الخد

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مااريف التأسيا وما قبل التشغيل م رسوم التسميل والترخيص ألول مرة بارضافة إلى المراسلت
والمواالت تستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  200دياارد
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( )11رأس المال العامل:
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبل المستةيدي يمب إعداد دراسة مدوى اقتاادية مةاية لها
ولغايات الواول إلى تكاليف إممالية ليمشروع اقرب ما يكو ليواقع سيتم افتراض أ رأا المال
التشغييل وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادل حوالل  %40م إممالل تكاليف المومودات الرابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستاادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  6000دياار تقريباد

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد آرار بيوية سيبية ليمشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدول التالل يبي تكاليف المشروع ارممالية التل تتألف م المومودات الرابتة مضافا لها المااريف
التأسيسية ورأا المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
2200
7000
1000
5000
15200
200
6000

البند
أعمال بااء
اآلتت ومعدات
أران وتمهيتات
وساول الاقل
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

21400

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البحن هل مقترح لةكرة مشروع وت تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إت بعد إعداد دراسة المدوى اتقتاادية الاهاوية
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مااريةه

