فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صناعة االاثا المعدني

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

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
ةناعة اثاث معدني

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

اثاث معدني

تةنيف الم رو

ةناعي
8

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

96111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

63111
112111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتتر محافتام عمان وارتد والزرقاء من اكتر محافتام المملكة وبكاثرها ةكانا وتتركز فيها النشاطام
الصناعية والتجارية ويةع

بصحاى المشاريع االقتصادية إل االةتاثمار في هلد المحافتام مما يحقق

ألصحاتها عائدا جيدا وفي هلد األياو ومع التطور الصناعي في مختلف دوا العالو تطورم صناعة األاثا
المعدني وتعددم منتجاته واتخلم بشكاال عديدة من منتجام األاثا المعدني ماثا األةرة والكراةي واالرائل
والخزائن والطاوالم والمنامد والقاصام وطاوالم الكمتيوتر واألفران واألتواى وايرها  .هلا تاإلمافة
إل العديد من بعماا الديكورام المعدنية .وتخصصم تعض المشاريع في إنتاج بنواع محددة من األاثا
المعدني فمنها من اخت

في صناعة األاثا

المكتتي (خزائن ومكاتى وقاصام) وآخر في صناعة األاثا

المنزلي (األةرة) وايرها .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهدف هلا المشروع ال تحقيق االهداف التاليه :
 خلق فر


عما جديدة في المنطقة .

اةتاثمارية جيدة وتوفير فر

تحةين الومع االقتصادي لصاحى  /بصحاى المشروع .

 يعتتر وجود األاثا

ااية ملحة ةواء في المنازا بو المؤةةام لام النشاطام المختلفة ويشكا

األاثا المعدني جزء جيدا من األاثا
 إحالا اإلنتاج المحلي تدال من المةتوردام.

ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع تانتاج تعض انواع االاثا المعدني الشعتي واللي يشما المنتجام التالية:
 .0االةرة المعدنية المصنعة من التروفيالم والمواةير المعدنية
 .5طاوالم الصاج المكتتية
 .3خزائن الملفام المعدنية
 .4الرفوف المعدنية المصنعة من الصاج

Page 5 of 10

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للتيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1
تتلخ

مراحل التةنيع
عملية التصنيع تالخطوام التالية:
 .0ق

الصاج والتروفيالم حةى القياةام المطلوتة

 .5تطعي وتشكيا الصاج حةى التصميو المطلوى .
 .3تشريو وتاثقيى الصاج والتروفيالم ولحامها حةى التصاميو والقياةام المطلوتة .
 .4طالء القطع المصنعة وتجميعها .

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع في محافتة الزرقاء ممن المنطقه الصناعية(الحرفية) حي تتوفر األتنية والخدمام
المرورية الالزمة لماثا هلا المشروع تاإلمافة إل القرى من الةوق المةتهدف حي تتوةط هلد المنطقىه
مجاا االةتعماا لمنتجام هلا المشروع .

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياجام المشىروع مىن األتنيىة ى  521و 5ويمكىن تنفيىل المشىروع مىمن تنىاء إةىمنتي بو هنجىر
معدني مةتأجر تتدا إيجار ةنوي (  ) 2111دينار .افترض احتياج التناء لتعض التعديالم تما يتناةى
واالةتخداو وقد قدرم تمتلغ

(  ) 52111دينار.

يتين الجدوا التالي توزيع مةاحام التناء واةتخداماتها وتكلفتها في حاا التناء :
ددول رقم ()1
البند
صالة إنتاج و إدارة
مةتودعام
مكاتى وخدمام

المساحة /متر مربع
021
02
52
المدمو

تكلرة المتر المربع/دينار
011
011
011
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إدمالي التكلرة/دينار
02111
0211
5211
65111

( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالي  22,111دينار توزعم كمىا هىو
متين تالجدوا بدناد-:
ددول رقم ()6
األدهزة
صصصصص

مق ص ص ص ص ص

صصصصص

سم كة  3ملم

م كين ص ص ص ص ص صصة ت ع ص ص ص ص ص صصي

3م
صصصصصصص

تكلرة الوحدة/دينار
01111
03111

العدد
0
0

التكلرة /دينار
01111
03111

3م()Press Break
ع جة م اسير

011

0

011

فيبر

0111

0

0111

مق

ملف م اسير
مقص صصاب ب ص ص

0011
 01ملص صصم 30

001

0011
5

011

ملم
م كنة لح م تنقي

011

0

011

م كنة لح م CO2

0011

0

0011

مخر ة

0011

0

0011

مكبس اكسنتريك

0111

0

0111

00111

0

00111

حص ص ص ص صرار مص ص ص ص ص

ف ص ص ص صصر اهص ص ص ص ص
تجهيزاته
مجم عة نج رة
عاا أا ا

من عة

0111

0

0111

111

---

111
55111

المدمو
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل باثا مكتتي وخزائن لحفت الملفام والمةتندام امافة إل جهاز حاةوى وتلفون
وفاكس وماكينة تصوير وتقدر تكلفة هلد التجهيزام حوالي (  )5111دينار.

( )2وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايام التةويق وتوريد المواد األولية إل تل بى تتكلفة قدرم تحوالي  01,111دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الاثاتتة للمشروع المقتر

تحوالي  25,111دينار توزعم

كمايلي-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
باثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

التكلرة/دينار
52111
22111
5111
01111
96111

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 8فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالي -:

ددول رقم ()4
العدد
0

الوظيرة
ةاح الم رو  /مدير
مالي وإداري وديوان

0

م رف إنتاج

0

عمال فنيين مهرة

5

عمال عاديين

5

مراسل وعامل تنظيرات وحارس

0
8

المدمو
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يعتتر الصاج والتروفيالم هما المادة األةاةية الالزمة للمشروع وتشكا حوالي  %21من كلفة المنت
النهائي ونترا لتنوع االنواع والتصاميو واالحجاو وتما ان االنتاج ةيكون في الرالى حةى حاجة العميا
فان المواد االوليه للمشروع تو تقديرها تناءا عل خترة العاملين في هلا المجاا واةتنادا عل االةعار
الةائدد للمواد االولية عند اعداد الدراةة ولرايام هلد الدراةة ةوف يتو تقدير قيمة المواد االولية تنةتة
 % 21من االيرادام الةنوية للمشروع.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتي تقدر تحوالي  0111دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعد اعتمادها من قتا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة تإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلي وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالي  %52من إجمالي تكاليف الموجودام
الاثاتتة حةى خترة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشاتهة بي ما يعادا  53111دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صديق للتيئة حي يقوو تق

وتجميع المواد االوليه وتالتالي ال يوجد آاثار تيئية ةلتية للمشروع.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدوا التالي يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجودام الاثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
52111
22111
5111
01111
96111
0111
53111
112111

البند
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
باثا وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الواثيقة قيد التح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال تعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية
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