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  ثامنا: وسائل تمويل المشروع

 

 ملخص المشروع

 محل بيع مستلزمات الحلويات فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 
كافة اصناف مستلزمات الحلويات المستخدمة  بيع 

   في انتاج الحلويات

 تجاري    تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 9,475 الموجودات الثابتة 

 300 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 2,843 رأس المال العامل 

 12,618 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

مع انتشار قنوات الطبخ التعليمية المتخصصة بالحلويات انتشرت صناعة الحلويات وتنوعة بشكل كبير جدا  

بقوالب ومواد   اعدادها اال  يتم  أن  يمكن  بخلق اصناف جديدة وال  غير مسبوق  وتنوعاً  توسعاً  حيث شهدت 

الح بيع مستلزمات  فكرة مشروع  ، ومن هنا جاءت  تقليدية  لويات عبارة عن محل  متنوعة ومتجدده وغير 

الخامات   كافة  توفير  االولية  يستهدف  الشرقية  والمواد  الحلويات  انواع  جميع  لصنع  الالزمة  واألدوات 

  والغربية . 

 
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

 : مبررات فكرة المشروع 

  االطالق. تلبية حاجة السوق لمثل هذا النوع من المشاريع الغير متوفر على 

   المستخدم والمواد األولية المتجددة والغير متوفرة  زيادة الطلب على عدد وادوات الصناعة والخام 

 . باالسواق التقليدية

  .تحقيق الدخل الجيد لصاحب الفكرة قيد البحث  

   : أهداف فكرة المشروع 

  .توفير فرص عمل البناء المنطقة 

  مواقع التواصل االجتماعي من أن يتم طلبها عبر تقديم خدمة أفضل وأسهل وأسرع .  
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  ثالثا: منتجات المشروع

   انواع مختلف  في صناعة  المستعملة  واالدوات  المعدات  مختلف  وبيع  توفير  على  يعمل  المشروع 

والسكاكين المستخدمة في توزيع  الحلويات كالعجانات والخالطات الخاصة ومناخل الدقيق المعدنية  

وأدوات   التشكيل  وأدوات  بالصناعة  الخاصة  والقوالب  العجين  فرد  المستعملة في  الكريما والعصي 

 التقطيع وأواني الفرن المصنوعة من مادة الستانليس ستيل وأدوات التقديم وغيرها . 

  

  والص والمنكهات  كالطحين  والمستلزمات  األولية  المواد  يخص  ما  في  الغذائية ومختلف  أما  بغات 

أنواع الباودر والكريمات والكريمات السائلة وأنواع الشوكوالته المستخدمة في التحضير والمربى  

  وعجينة السكر والفواكة المجففة والمكسرات وغيرها . 

  

 رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة 

التنظيمية    ال النواحي  من حيث  المشروع خصوصا  وتسجيل  ترخيص  حيث  من  قانونية  أية عوائق  يواجه 

  .ومطابقتها لمتطلبات الترخيص 

  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 
  

  
  

  :المساحة والموقع ) 1(
 

لغايات االنشاء يتم استخدام مخزن    2م 32بما ال تقل مساحته عن    مخزن واحد  لهذا المشروع يتم إستئجار  

، يتم استئجار المخازن في منطقة سهلة الوصول لها وتتوفر فيها كافة الخدمات من  لغايات عرض البضائع  

  اماكن اصطفاف وتحميل وتنزيل وغيرها.  
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  :اآلالت والمعدات  ) 2(

هـو مبـين دينار توزعت كما  3,000والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي   االالت قدرت تكلفة  

  -بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
   فريزر بطح   400  2  800
   مطحنة قهوة   800  1  800
   ثالجة بابين   750  1  750
  ثالجة باب واحد   400  1  400
   باركود   250  1  250

  المجموع   3,000
  

   

 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 3(
  

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  5,675بحوالي  االثاث والتجهيزات المكتبيةقدرت تكلفة 

  ) 2جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   األجهزة 
 250  1 250  مكتب وكرسي مدير   

  1,200  2  600  طن   2مكيف 
  75  1  75  كولر ماء  

  150  1  150  شاشة وريسيفر  
  350  1  350  كاميرات مراقبة  
  1,200  2  600  باب سيكوريت  

  450  1  450  آرمة  
  2,000  -  2,000  رفوف خشب وديكور محمص 

  5,675      المجموع 
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  :حواسيب ) 4(

  -هو مبين بالجدول أدناه:دينار توزعت كما  800بحوالي  الحواسيب قدرت تكلفة 

  ) 3جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/ دينار   األجهزة 
 700  1 700  جهاز حاسوب  

  100  1  100  طابعة 
  800      المجموع 

  
  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 5(

  - :دينار توزعت كمايلي  9,475بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  ) 4رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  3,000  معدات الاآلالت و
  %15  5,675  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  %33  800  حواسيب   
    9,475  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

  -النحو التالي :  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل فرصتي   يوفر المشروع س

  ) 5جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  صاحب المشروع  
  1    موظف  

  2  المجموع 
    

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 7(
  

التشغيل    قدرت  قبل  وما  التأسيس  تشمل    300بحوالي  مصاريف  وهي  والمعامالت  دينار،  المواصالت 

  الورقية الالزمة من اجل الحصول على التراخيص الالزمة. 
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  : رأس المال العامل ) 8(
 

تم احتساب راس المال العامل على اعتبار ان مدة دورة راس المال العامل لكافة المصاريف التشغيليه شهر  

 ولمستلزمات الخدمة شهرين.  واحد فقط 

 لفكرة المشروع المقترحة سادسا: اآلثار البيئية 

من    العادية   حيث أن المخرجات تتمثل بالنفايات   ،ال يوجد تأثير يذكر على البيئة من قبل نشاطات المشروع

  والتي يتم التخلص منها بطرحها بالحاويات المخصصة لها.  وأوراق   الكرتون والبالستيك

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

التشغيلي  يبين   المال  رأس  تكاليف  قدرت  حيث  المقترح  المشروع  لفكرة  اإلجمالية  التكاليف  التالي  الجدول 

% من اجمالي الموجودات الثابتة وهي نسبة تقديرية من اجل اعداد فكرة المشروع وسيتم احتسابها فعليا  30

 بعد عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المقترح: 

  
  ) 6رقم (جدول  

  فة/دينار التكل  البند
  3,000  معدات الاآلالت و

  5,675  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  800  حواسيب  

  9,475  إجمالي الموجودات الثابتة 
  300  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  2,843  رأس المال التشغيلي 
  12,618  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  اجمالي الموجودات الثابتة  % من 30رأس المال التشغيلي  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

الجدوى االقتصادية  لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة  وإيراداته  

 . النهائية

 


