فكرة مشروع مقـترحة

إنتاج أدوات المائدة والطهي من الفخار

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

المحتويات
وال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات و اداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
راب ا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .2المساحة والموقع
 .3البناء وت ديالت البناء
 .4اآلالت والم دات
 .5األثاث والتدهيزات
 .6وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة وال مال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11ر س المال ال امل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
ساب ا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
ادوات المائدة الرخارية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ادوات للمائدة وال بخ من الرخار

تةنيف الم رو

ةناعي/ةناعي
11

عدد األيدي ال املة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

51211

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

ر س المال ال امل

22348
74148

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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والً  :مقدمة
تتعدد أنواع وأشكاا األدوات المةتخدمة ألاراض المائدة ولرايات الطهي ةواى في المنزا أو المطاعو أو
كأدوات مةاعدة في مجاتت تقديو الطعاو والشراى وتتنوع المواد المةتخدمة في صناعة هلد األدوات
فهنالل ما هو من األلمنيوو أو المينمين أو الزجاج أو من األلمنيوو المرط

ط قة من التيفلون وايرها .إت

أن األدوات المصنعة من الفخار ( الصلصاا ) ت ان عنها و تةتعما في مجاتت متعددة وت تزاا فئات
ك يرة من المجتمعات تةتعما هلد األدوات إمافة إل أن عض أنواع المأكوتت ت تزاا تحمر وتط خ أو
تشوى وتقدو من خنا اةتعماا األدوات واألواني المصنوعة من الفخار ( الصلصاا ) حصرا وان عن
القوا أن اةتخداو هلد األدوات تم ا جان ا مراو ا من ق ا عدد ك ير من فئات المجتمع ةواى في المنازا أو
الفنادق أو المطاعو ويهدف المشروع المقتر إل إنتاج أصناف مائدة ومط خ مختلف األشكاا والمقاةات
من الفخار (الصلصاا) وتوفيرها أةعار مناة ة إل أن هنالل طلى دائو عل هلد المنتجات ولرايات هلد
الدراةة وفي داية المشروع يفما إنتاج األدوات واألنواع التي يكون الطلى عليها أك ر ما يمكن ونتيجة
لنةتقصاىات والزيارات التي تمت مع عض موزعي و تجار األدوات المنزلية يقتر ال دى إنتاج األدوات
التالية :
 الفخاريات أقيةة ةعة  0كرو ـ  2كرو لرايات الط خ و الطهي واةطة األفران الحرارية .
 الصواني من قياس قطر 01ةو ـ 01ةو مختلف األشكاا.
 الصحون ةواى الدائرية أو ال يماوية أو المةتطيلة لرايات اةتعماا الط خ الشو في األفران
وتةتعماتت المائدة.
 أدوات لتقديو عض أنواع المأكوتت والمشرو ات تةتعماتت المائدة.
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ثانيا  :مبررات و اداف فكرة الم رو
 -0هنالل طلى دائو و مةتمر عل األدوات المط خية وأدوات وأواني الطهي والمائدة المصنعة من الفخار
(الصلصاا ) من ق ا المطاعو والفنادق وقطاعات مختلفة من المواطنين.
 -5ت يزاا األردن يةتورد كميات ك يرة من هلد المواد وخاصة من الصين.
 -3إمكانية التصدير لألةواق الخارجية متاحة في حاا إنتاج األدوات موموع الدراةة جودة عالية.
 -0أن جميع المواد األولية الداخلة في صناعة األواني الفخارية لرايات الطهي والمائدة معفاة من الرةوو
الجمركية إمافة إل توفر جزى أةاةي من المادة األولية لتصنيع هلد األدوات وهي (الصلصاا) في
األردن.
 -2خلق فرصة اةت مارية جيدة في المنطقة و توفير فر

عما جديدة.

 -2تحةين الومع اتقتصاد لصاحى  /أصحاى المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع المقتر

إنتاج األدوات المط خية لرايات الطهي وتةتعماتت المائدة والمصنعة من الفخار

(الصلصاا ) حةى القياةات واألصناف الدارج اةتعمالها وهي:
 الفخاريات ةعة  0كرو ـ  2كرو لرايات الط خ و الطهي واةطة األفران التي تعما عل الراز أو
الكهر اى لتحمير عض أنواع المأكوتت.
 الصواني من قياس قطر 01ةو ـ  01ةو مختلف األشكاا.
 الصحون والز اد

واألوعية لرايات الط خ أو تةتعماتت المائدة وخاصة في المطاعو والفنادق

ومحنت يع المأكوتت اإليطالية.
 أدوات مختلفة تةتعما لتقديو عض أنواع المأكوتت والمشرو ات وتةتعماتت المائدة والمط خ.
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راب ا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ت يوجد أية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وأنها مشاريع صديقة لل يئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع:

يتو إنتاج ادوات المائدة الفخارية الشكا التالي:
 تشكيا الطين واةطة الدواليى الدوارة .ويتو للل يدويا اةتخداو عض األدوات ال ةيطة.
 التجفيف.
 الشواى في األفران عل درجة حرارة تتراو

ين  0.511 – 011درجة مئوية.

 التزجي  Glazingوالدهان و الشواى مرة اخرى.
 الترليف والتخزين لحين ال يع.

) (2المساحة والموقع:
يقتىىىىر إقامىىىىة المشىىىىروع فىىىىي محافتىىىىة ال لقىىىىاى فىىىىي منطقىىىىة عىىىىين ال اشىىىىا ومىىىىواحيها مىىىىمن المنطقىىىىه
الصناعية/الحرفية حي تتوفر األ نية والخدمات المرورية النزمة لم ا هلا المشروع اإلمافة إل القرى
من الةوق المةتهدف حي تتوةط هلد المنطقه مجاا اتةتعماا لمنتجات هلا المشروع .

( )3البناء وت ديالت البناء:
تقدر احتياجات المشروع من األ نية ى ( )311متر مر ع وتعت ر األ نية اتةمنتة والحديدية مناة ة لهلا
النوع من الصناعة وتتوفر في المناطق الصناعية المرخصة أو المدن الصناعية وقد افترض اةتئجارها
دا إيجار ةنو قدرد  2111دينار .وي ين الجدوا التالي توزيع المةاحات المطلو ة للمشروع.
جدوا رقو ()0
البند

المساحة /م2

ةالة انتاج

151

مستودعات

111

مكات لإلدارة والخدمات

51

المدمو
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311

تو افتراض حاجة ال ناى إل

عض أعماا التعدينت ما يتناةى واتةتخداو وتقدر هلد التكاليف حوالي

( )3111دينار.

( )4اآلالت والم دات:
قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األةاةية مع التركيى والتشريا حوالي  29200دينار توزعت كمىا هىو
م ين الجدوا أدناد-:
األجهزة
دواليى كهر ائية لعملية تشكيا األدوات
واألواني

جدوا رقو ()5
التكلفة /دينار
العدد
3

0111

أفران كهر ائية للشو (الحرق)
خنط لمواد التزجي

5
0

02111
0211

مااطة هواى وتجهيزات وأدوات دهان

0

0211

طاوتت عما للزخرفة والتوميى

-

5011

عدد وأدوات مختلفة

-

0011

أدوات إطفاى الحريق والةنمة العامة

-

211

تمديدات كهروميكانيكية

-

5211
50511

المجموع
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( )5األثاث والتدهيزات
يحتاج المشروع إل

أا

والديكورات:

مكت ي وخزائن لحفت الملفات والمةتندات امافة إل

جهاز حاةوى وتلفون

وفاكس وماكينة تصوير وتقدر تكلفة هلد التجهيزات حوالي (  ) 3111ديناركما هي مومح الجدوا التالي
جدوا رقو ()3
االثاث والديكورات

التكلرة

ا ا مكت ي وديكور للمعرض
جهاز كم يوتر و رام تصميو وطا عه
لوازو مكت يه واجهزة اتصاا وتصوير
المجموع

0211
0111
211
3111

( )6وسائل النقل:
يلزو المشروع ةيارة صريرة الحجو لتةيير أعماا المشروع المختلفة وتقدر كلفتها حوالي ( ) 02111
دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
ناى عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودات ال ا تة للمشروع المقتر

حوالي  21511دينار توزعت

كمايلي-:
البند
أعماا ناى
اآلتت ومعدات
أ ا وتجهيزات
وةائط نقا
المدمو

جدوا رقو ()0
التكلرة/دينار
3111
50511
3111
02111
51211
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8ال مالة:
ةيوفر المشروع ( ) 01فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالي -:
جدوا رقو ()2

الوظيرة
مالل المشروع
مالي وإداري ومبي ات

ال دد
0
0

م رف إنتاج

0

عمال فنيين مهرة

3

عمال عاديين

3

مراسل وعامل تنظيرات وحارس

0
11

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يومىىح الجىىدوا التىىالي احتياجىىات المشىىروع مىىن المىىواد األوليىىة وتكلفتهىىا الةىىنوية حةىىى الطاقىىة اإلنتاجيىىة
المةترلة علما ً ان المادة األولية األةاةية في المشروع النزمة لإلنتاج الطين ( الصلصىاا) ويىتو اةىتيرادد
من الخارج من عدة مصادرة أهمها تركيا إيطاليا واة انيا
ومواصفات الطين ( الصلصاا ) المطلوى لإلنتاج هي :
 -0أن يكون خاليا من األمن أو أن تكون نة ة األمن أقا ما يمكن.
 -5أن ت يوجد ه كلس أو ج س أو ك ريت نة ة تزيد عن 3ـ.%2
 -3أن يكون منئو لعملية التكةية مادة الزجاج حت ت يحصا تشقق األدوات واألواني المنتجة.
 -0أن يك ى ون لىىين ومتجىىانس وأن ت يتهىىر ىىه شىىقوق أ نىىاى عمليىىة الفح ى

والتىىي تىىتو واةىىطة اليىىدين والعىىين

المجردة.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما ق ا التشريا من رةوو التةجيا والترخي
والمواصنت تةتقطاى العروض والتي تقدر حوالي  0211دينار.
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ألوا مرة اإلمافة إل المراةنت

( )11ر س المال ال امل:
كون الفكرة مقترحة و عد اعتمادها من ق ا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة إعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض أن رأس
الماا التشريلي وفقا لط يعة المشروع واحتياجاته تعادا  %02من إجمالي تكاليف الموجودات ال ا تة حةى
خ رة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشا هة أ ما يعادا  55300دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صديق لل يئة ت يوجد آ ار يئية ةل ية للمشروع

ساب ا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدوا التالي ي ين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجودات ال ا تة ممافا لها المصاريف
التأةيةية ورأس الماا العاما-:
جدوا رقو ()2
التكلرة/دينار
3111
50511
3111
02111
51211
0211
55300
74148

البند
أعماا ناى
اآلتت ومعدات
أ ا وتجهيزات
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما ق ا التشريا
رأس الماا التشريلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الو يقة قيد ال ح

هي مقتر

لفكرة مشروع وت تتممن دراةة مالية للمشروع ت ين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إت عد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى اتقتصادية
النهائية
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