فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج ادوات الطهي الفخارية

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريق مقترحة تتضةةةمح تح يل النواحي الفنية والتموي ية

لفكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعني إح هذه الدراسة هي دراسة أولية ت قي الضوء ع ى النواحي الفنيـةةةةةةةة وحثم ا ستالمار الفيم لتنفيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمريح المهتميح ع ى التكاليف ا ستالمارية الفيمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أح تكوح البيانات والمع ومات الواردة في الدراسةةةةةة وامعية ما أمكح ،وسةةةةةعيا ت يح تكوح البيانات
الواردة في الدراسةةةة وامعية ما أمكح ،فقد تمت ييارات ميدانية لمشةةةاريق وماسةةةسةةةات ومورديح ذات عفمة

بفكرة المشةةةروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووول المتوقت تم اسوووت نا ها من
هذه الدراسوووة لحين إعداد دراسوووة جدوى اقتلوووادية للمشوووروع ،وذلك لكوح اإليرادات المتومعة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصةةةةةةع

التنبا باتثاهاتها .مما يسةةةةةةتدعي مح المسةةةةةةتالمريح المهتميح بعد ا متناع بفكرة

المشروع التوثه إلعداد دراسة الثدوى ا متصادية الكام ة ل مشروع 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 التلنيت
 .2المساحة والموقت
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10ملاريف 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

انتاج ادوات الطهي الفخارية

منتجات المشروع

ادوات الطهي الفخارية

تلنيف المشروع

صناعي/حرفي

عدد األيدي العاملة

2

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات ال ابتة

8500

ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1000

رأس المال العامل

2100
11600

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
المشروع عباره عح مشغل نتاج ادوات الطهي الفخارية  ،وذلك لييادة الط

ا سر ع ى الطبخ با دوات

الفخارية.

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
المتيايد ع ى اسةةتهفك ادوات الطهي الفخارية حيث اح الطهي بالفخار يعتبر صةةحيا ت اكالر مح اواني

الط

الطهي المعدنية بمخت ف انواعها .
بنا تء ع يه ،يعتبر هذا المشةةةروع فكرة اسةةةتالمارية ثيدة حيث أح اإلنتاج سةةةيغطي ثيء مح ط

السةةةو

المح ي ،وامكانية تشغيل ا يدي العام ة

ال ا :منتجات المشروع
المنتج عبارة عح ادوات فخارية ( طناثر بغطاء ) حرارية  ،حيث يعتبر الطهي بالفخار مح اهم ا دوات
الطهي الصحيه ع ى خفف اواني الطبخ ا خرى (الستان س والتيفال ) ،ومح مييات الطبخ بالفخار احتفاظ
الخضةةةةروات بفوا دها وشةةةةك ها ايضةةةةا بعد الطبخ  ،وتحتاج لومت امل لنضةةةةج الطعام  ،وا هم مح ذلك عدم
افرايها اي مواد مضره نها صحيه .

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد أية عوا ق مانونية لترخيص هكذا مشاريق

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التلنيت

يستخدم في صناعة الفخار الطيح الص صال الذي يمتاي بالثودة العالية والنقاء ،حيث يعتبر الص صال المادة
ايساسية في صناعة الفخار ،وهناك الفث طر لتصنيق اآلنية الفخارية مح الطيح :
 .1الطريقة اليدوية  :تشكيل ا نية بشكل يدوي .
 .2القوال  :ص الص صال بالقوال مصصمه لتشكيل ا واني .
 .3الدو

او العث ة  :الة مخصصة لتشكيل ا واني الفخارية .
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) (2الموقت:
مح الممكح إمامة المشروع في أية منطقة مح المم كة شريطة توفر المواد الخام والعمالة الفيمة

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياثات المشةروع مح ايبنية بحوالي 50م 2ويمكح تنفيذ المشةروع ضةمح هنثر معدني ايضةا ،وتقدر
احتياثات هكذا مشاريق لتعديفت بسيطة

تتثاوي  1000دينار

( )4اآلالت والمعدات:
مدرت تك فة التثهييات والمعدات ايسةةةةاسةةةةية مق التركي والتشةةةةغيل بحوالي  7000دينار تويعت كما هو
مبيح بالثدول أدناه-:
ثدول رمم ()1
األجهزة
فرح كهربا ي
الة تصنيق الفخار
عدد ادوات

تكلفة الوحدة/دينار
5000
500
المجموع

العدد
1
2
-

التكلفة /دينار
5000
1000
1000
7000

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر ك فة ايالاث و التثهييات الفيمة ل مشروع بحوالي  500دينار .

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء ع ى ما تقدم تقدر تكاليف الموثودات الالابتة ل مشروع المقترح بحوالي  8500دينار تويعت كماي ي-:
ثدول رمم ()2
البند
تعديفت بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهييات
المجموع

التكلفة/دينار
1000
7000
500
8500
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نسبة االستهالك
%5
%10
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع ( ) 2فرص عمل مويعة مح حيث الوظيفة والعدد ع ى النحو التالي -:
ثدول رمم ()3
العدد
1
1
2

الوظيفة
صاح المشروع
مساعد
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكوح المواد ايولية مح اباريق ل قياس  ،الة تدوير ،مطق اسةةفنج ،ابر ودبابيس ل يخرفة ،مطق معادح ،ور
شفاف وص صال .

ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما مبل التشغيل مح رسوم التسثيل والترخيص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطا العروض والتي تقدر بحوالي  1000دينار.

( )11رأس المال العامل:
كوح الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها مح مبل المستفيديح يث إعداد دراسة ثدوى امتصادية مفص ة لها ولغايات
الوصول إلى تكاليف إثمالية ل مشروع امر

ما يكوح ل وامق سيتم افتراض أح رأس المال التشغي ي وفقا

لطبيعة المشروع واحتياثاته يعادل حوالي  %30مح إثمالي تكاليف الموثودات الالابتة حس
الدراسة واستنادا لمشاريق مشابهة أي ما يعادل  2100دينار.

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد آالار بي ية س بية ل مشروع
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خبرة معد

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الثدول التالي يبيح تكاليف المشروع اإلثمالية التي تتألف مح الموثودات الالابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()4
التكلفة/دينار
1000
7000
500
8500
1000
2100

البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهييات
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما مبل التشغيل
رأس المال التشغي ي

11600

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كوح الواليقة ميد البحث هي مقترح لفكرة مشروع و تتضمح دراسة مالية ل مشروع تبيح مصاريفه وإيراداته
لح يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الثدوى ا متصادية النها ية
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