مشروع شنط ( حقائب ) الٌد النسائٌة

تصمٌم وصناعة شنط ٌد نسائٌة مختلفة األحجام فً المنزل بشكل شخصً أو فردي  ..وفق مواصفات ومقاٌٌس جدٌدة وممٌزة بخامات
 .جذابة تتصف بالجودة والمتانة وجمال الشكل واستمرارٌة االستخدام

 :الفئة المستهدفة
.السٌدات  /الفتٌات  /طالبات المدارس فً المراحل المختلفة

 :أنواع الشنط المطلوب إنتاجها
خروج  /مدرسٌة تتناسب مع الفئة والمرحلة الدراسٌة (إبتدائً/متوسط/ثانوي)  +مقلمة لؤلقالم مرفقة )/ Sport /سهرات  /عمل(رسمٌة
بحقٌبة الدراسة  /بوك نسائً حامل للنقود  /شنط الحوامل  /شنط الموالٌد

 :الخامات التً ستصنع منها الحقائب
الجلد  /القماش  ..أو أي نوع آخر
 .أن تكون هناك خلفٌة كاملة أو مهارة أساسٌة عن تصمٌم وتفصٌل حقٌبة الٌد النسائٌة

-

أخذ دورات تأهلٌة ومتخصصة من خاللها ٌتم التعرف على أنواع اآلالت المستخدمة والباترونات الخاصة بالتصامٌم واألدوات
 .والخامات
 ..االطالع على المجالت المتخصصة فً هذا المجال وآخر موضات حقائب الٌد النسائٌة
 .االبتكار الشخصً المتجدد والجذاب الغٌر مقلد لآلخرٌن ٌعتبر أحد عوامل جذب للمشتري
ٌ .فضل وضع اسم تجاري أو ماركة للمنتج

-

خطوات تنفٌذ المشروع من المنزل :

االحتٌاجات األساسٌة التكلفة الثابتة :
 .تخصٌص غرفة فً المنزل لمزاولة النشاط
مكٌف سبٌلت ٌونت  0011جنٌها

-

-

مكنة خٌاطة  0011جنٌها  -مع مراعاة أن تكون من النوع الممتاز لتفصٌل القماش /الجلد

-

-

طاولة عمل وقص الباترون والقماش  011جنٌها
رفوف لوضع الشنط  011جنٌها

-

-

خزانة صغٌرة لحفظ مواد الخٌاطة  011جنٌها

-

مقصات /مسطرة  /دبابٌس تثبٌت  /المتر  /إبر  /مسدس شمع  /آلة كبس وتثبٌت  /إبرة نزع الخٌوط المتشابكة .الخ 011
جنٌها
مكواة مالبس  001جنٌها
آلة حاسبة  01جنٌها
زبالة  01جنٌها
ساعة حائط  01جنٌها

-

-

-

نقره لتكبٌر أو تصغٌر الصورة ونقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة بحجمها الطبٌعً

 :المصروفات
مواد الخٌاطة والمكنة من ( خٌوط  /أزرار  /جرار  /طبشور  /باترون  /زٌت للمكنة  /بونتٌكس .. /الخ )  011جنٌها شهرٌا × سنة = -
 0011جنٌها
اقمشة متنوعة  01متر كبداٌة ×  00جنٌها للمتر الواحد =  911جنٌها شهرٌا × سنة =  01811جنٌها سنوٌا ( عرض القماش -
) عرضٌن ) أو عرض واحد
.بطانة الحقٌبة  01متر ×  7جنٌها للمتر الواحد =  001جنٌها شهرٌا × سنة =  0101جنٌها سنوٌا

-

 .اكسسوارات معدنٌة وغٌر معدنٌة خاصة بالحقائب 011جنٌها شهرٌا × سنة =  0111جنٌها سنوٌا

-

مصارٌف كهرباء  011جنٌها شهرٌا ً × سنة =  0011جنٌها سنوٌا

-

فاتورة موباٌل  011جنٌها شهرٌا × سنة =  0011جنٌها سنوٌا
مصارٌف صٌانة  011جنٌها × سنة =  0011جنٌها سنوٌا

-

مجالت أو قرطاسٌة  011جنٌها× سنة =  0011جنٌها سنوٌا
ورق للتشفٌس داخل الشنط  011جنٌها × سنة =  0011جنٌها سنوٌا

-

نقره لتكبٌر أو تصغٌر الصورة ونقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة بحجمها الطبٌعً

 :وبذلك تكون

 .التكالٌف ( األصول ) الثابتة =  0001جنٌها
المصروفات =  0801جنٌها شهرٌا =  00001جنٌها سنوٌا

 :خطوات تسوٌق المشروع من المنزل وهً ب  0طرق  ..وإذا عندكم طرق أخرى ٌرجى إثرااااء الشااااااااات بها

الطرٌقة األولى  :اإلعالن من خالل الصحف والمنتدٌات والتوصٌل بالسٌارة والبرٌد  ،وممكن تحدٌد كمٌة شهرٌة لبٌعها ألحد المتاجر إذا
 .كان اإلنتاج كبٌر وفٌه إقبال وذلك بموجب عقد إتفاقٌة
:التكلفة ( األصول ) الثابتة
..سٌارة فان  00111جنٌها أو سٌارة كٌا  08111جنٌها حسب الرغبة
وممكن السائق الخاص باألسرة ( إن وجد) ممكن ٌتم تكلٌفه بالعمل وهو األفضل برأًٌ
.

 :المصارٌف
الدعاٌة واإلعالن  011جنٌها شهرٌا × سنة =  0011جنٌها
وقود+صٌانة  011جنٌها شهرٌا × سنة =  0011جنٌها
راتب المندوب  0111جنٌها

-

-

فً حالة التوصٌل بالسٌارة ٌفضل تحدٌد سعر بٌن  001جنٌها  011 -جنٌها كحد أقصى للسعر عند الطلب  ..مع حساب قٌمة المشوار
بـ 01جنٌها  ..سواء تم الشراء أو لم ٌتم  .وٌكون التوصٌل بالنسبة لمن هم خارج المدٌنة عن طرٌق مكاتب البرٌد والشحن  ..وتكون قٌمة
 .الشحن مضافة إلى سعر البضاعة

 :وبذلك تكون

.التكلفة ( األصول الثابتة) =  00111جنٌها أو  08111جنٌها قٌمة السٌارة

.المصروفات الشهرٌة =  0011جنٌها  ،،،والسنوٌة  09011جنٌها

الطرٌقة الثانٌة  :تصمٌم كشك واالستئجار فً مركز تجاري  ..وٌفضل المجمعات التً تحوي محالت مالبس وإكسسوارات وفساتٌن
 .نسائٌة

 :التكلفة ( األصول ) الثابتة

نقره لتكبٌر أو تصغٌر الصورة ونقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة بحجمها الطبٌعً

تصمٌم الكشك =  01111جنٌها
لوحة باسم الكشك –  0111جنٌها
االضاءة =  011جنٌها
الكاشٌر =  0011جنٌها أقل سعر
كرسً =  001جنٌها
 011جنٌها  + Grid wall hookاستاند أو استٌج عرض للشنط
زبالة  01جنٌها
ساعة حائط  01جنٌها

نقره لتكبٌر أو تصغٌر الصورة ونقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة بحجمها الطبٌعً

 :المصارٌف

استخراج الرخص التجارٌة ولوحة االعالن  0011جنٌها سنوٌا

-

استئجار موقع للكشك  0111جنٌها شهرٌا × سنة =  00111جنٌها
راتب العامل  0111جنٌها × سنة =  00111جنٌها

-

ماء+كهرباء  011جنٌها × سنة =  0011جنٌها

-

الدعاٌة واإلعالن  011جنٌها شهرٌا × سنة =  0011جنٌها
قرطاسٌة وأكٌاس  011جنٌها × سنة =  0011جنٌها
موباٌل  011جنٌها × سنة =  0011جنٌها

-

-

-

 :وبذلك تكون

 .التكالٌف ( األصول ) الثابتة =  00001جنٌها
المصروفات =  0911جنٌها شهرٌا  ،،،والسنوٌة  70011جنٌها
 .الطرٌقة الثالثة  :استئجار محل فً مركز تجاري  ..وٌفضل المجمعات التً تحوي محالت مالبس وإكسسوارات وفساتٌن نسائٌة

نفس الكشك بس على أوسع حبتٌن..نقره لتكبٌر أو تصغٌر الصورة ونقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة بحجمها الطبٌعً

نقره لتكبٌر أو تصغٌر الصورة ونقرتٌن لعرض الصورة فً صفحة مستقلة بحجمها الطبٌعً

 :التكلفة ( األصول ) الثابتة
دٌكورالرسٌبشن  +الكرسً =  0011جنٌها
لوحة باسم المحل –  0111جنٌها
االضاءة =  011جنٌها
الكاشٌر =  0011جنٌها أقل سعر
 .حبة ) عدد  011 = 0جنٌها  + Grid wall hook (100استاند أو استٌج عرض للشنط
.رفوف عرض زجاج وخشب وأدراج لتخزٌن البضاعة =  0111جنٌها

زبالة  01جنٌها
ساعة حائط  01جنٌها
 :المصارٌف
استخراج الرخص التجارٌة ولوحة اإلعالن  0011جنٌها سنوٌا

-

استئجار محل  0111جنٌها شهرٌا × سنة =  00111جنٌها
راتب العمال  0111جنٌها × سنة =  00111جنٌها
ماء+كهرباء  011جنٌها × سنة =  0011جنٌها

-

-

.تلفون أو موباٌل =  011جنٌها × سنة =  0011جنٌها

-

الدعاٌة واإلعالن  011جنٌها شهرٌا × سنة =  0011جنٌها
قرطاسٌة وأكٌاس  011جنٌها × سنة =  0011جنٌها

-

 :وبذلك تكون

 .التكالٌف ( األصول ) الثابتة =  00881جنٌها
المصروفات =  0911جنٌها شهرٌا  ،،،والسنوٌة  09911جنٌها

 :أخٌـــرا

 :وبعد أن نختار إحدى طرق البٌع نحسب المجموع الكلً

التكالٌف ( األصول ) الثابتة

) جنٌها  +التكالٌف الثابتة ( مشروع الكشك 00001جنٌها 6130

= 21360.

المصروفات

 .جنٌها شهرٌا  +مصروفات (مشروع الكشك  8701 = )0911جنٌها شهرٌا 2820
 .جنٌها سنوٌا  ( +مشروع الكشك 010901 = ) 70011جنٌها سنوٌا 33640

:مالحظة

بإمكانكم عمل تصامٌم للحقائب وإرسالها إلى المصانع المختصة بصناعة الحقائب فً الصٌن أو غٌرها من البلدان المنتجة والمعروفة - ،
 .وٌتطلب هذا األمر السفر إلى هذه الدول فً حالة إذا لم تكن الصناعة فً المنزل  ..واستٌراد ما تم تصمٌمه من المصنع

.بالنسبة لؤلرباح ٌ ..عتمد على عدد الشنط التً سٌتم إنتاجها واألسعار المطروحة

-

إذا افترضنا إنتاج  001شنط ٌد نسائٌة  ....وكان متوسط السعر  011جنٌها  ..والكمٌة التً بٌعت خالل شهر واحد  01شنطة ؟
وإذا افترضنا انتاج  001بوك نسائً  ..ومتوسط السعر  00جنٌها  ..والكمٌة التً بٌعت  00بوك؟

50 × 100 = 5000
25 × 15 = 375

 .. .طبعا هذا تخمٌن من عندي للمبٌعات ٌكون المجموع 0070

.وصاحبة المشروع تحدد األسعار التً تتناسب مع نوعٌة ما سٌتم انتاجه وبٌعه بحسب رؤٌتها الخاصة

