فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صناعة االثاث من الراتان (الخيزران)

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
فكرة الم رو المقترحة

انتاج االثاث من الخيزران

منتدات الم رو

انتاج االثاث من الخيزران

تةنيف الم رو

ةناعي /يدوي
8

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

2885028500

المودودات الثابتة

1500

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

25965

رأس المال العامل

59448

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يهعف المشروع المقتر إل إنشاء مشرا إلنتاج األثاث المصنع من الراتان وللل لترطية الطلى عل هلا
النوع من األثاث لالةتعماالم المنزلية والفناعق والمطاعو ومحالم الكوفم شوى والمقاهم… الخ .الراتان
عبارة عن نبام ينتشر بكثرة فم عوا جنوى شرق آةيا وعنعما يكتما نمود يكون عل شكا عيعان بأقطار
مختلفة وكلما زاع عمر النبتة كلما زاع قطرد ويمتاز الراتان بصالبته وةهولة تشكيله ةواء باةتعماا بخار
الهنعي) حيث ال توجع به عقع كما انه متين وتعمر منتجاته

الماء و الحرارة و يختلف عن البامبو (البو

طويالً بعكس البامبو حيث انه معرض للتلف بةهولة .كما يمتاز الراتان كما لكر بةهولة تشكيله مما يعطم
منتر جمالم لألثاث المصنع وخاصة بعع عملية عهنه وتلوينه.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 -0هنالل طلى كبير عل هلا النوع من األثاث للمزايا التم يتمتع بها وةبق لكرها.
 -5ةعر األثاث المنت من الراتان مناةى لفئام كثيرة من المةتهلكين مقارنة باألثاث الخشبم.
 -3يتوقع زياعة الطلى عل هلا النوع من األثاث إل ن هنالل مشاريع اةىتثمارية كبيىرة وخاصىة فىم مجىاا
القطاع الةياحم والتم هم من هو مةتهلكم اثاث الراتان.
 -4خلق فرصة اةتثمارية جيعة فم المنطقة و توفير فر

عما جعيعة.

 -2تحةين الومع االقتصاعي لصاحى  /صحاى المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع المقتر بإنتاج األثاث المصنع باةتعماا ماعة الراتان مثا الكراةم والصوفام والطاوالم
والمقاعع و طقو الكنى وطاوالم الوةط والرفوف والعالقام … الخ كما يمكن اةتعماا الراتان لتنفيل
بعض عماا العيكور وخاصة للفناعق والمطاعو ومحالم الكوفم شوى والفلا والقصور مما يعطم منتر
جمالم للموقع.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع ية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع .

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1عملية التةنيع :
عملية تصنيع األثاث من الراتان بالخطوام التالية:

تتلخ
 -0ق

عيعان الراتان باألقيةة المطلوبة1

 -5معالجة العيعان بالبخار وتشكيلها من خالا قوالى خاصة ( من الراتان والخشى) حةى الموعيالم
المطلوبة.
 -3تجميع األجزاء المكونة باةتخعاو قطع التوصيا (مةامير وبراام) وحبل العيعان الصريرة ( 4-5ملو)
والتم تةتخعو لرايام العيكور والزخرفة كما تةتخعو لرايام التوصيا والربط .
 -4العهان .
 -2يتو بشكا منفصا إععاع الطراحم الخاصة بالمقاعع من ق

وخياطة وحشو باإلةفن وخالفه.

( )6المساحة والموقع:
إن معتو المناطق المرخصة لرايام االةتعماا الصناعم و الحرفم مناةبة إلقامة مثا هلا المشروع ولكن
يفما إقامته ممن المناطق القريبة من عمان حيث الكثافة الةكانية والقرى من الفئام المةتهعفة.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجام المشروع من األبنية ى ( )411متر مربع ويمكن اقامتها ممن بناء اةمنتم او حعيعي عل
ان يكىىون بارتفىىاع مناةىىى الةىىترالله باقامىىة ةىىعة لرايىىام التجميىىع .يبىىين الجىىعوا التىىالم توزيىىع المةىىاحام
المطلوبة للبناء وتقعر كلفتها بحوالم  2111عينار.
ددول رقم ()1
المساحة /متر مربع
01
021
011
21
51
411

البند
صالة تقطيع وتحمير
صالة تجميع
مةتوععام
اعارة وخعمام عماا
ارفة بويلر
المجموع
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( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةية مع التركيى والتشريا بحوالم  00,321عينار توزعم كمىا هىو
مبين بالجعوا عناد-:
ددول رقم ()6
العدد
0
0
0
5
4
-0
---

األدهزة
مرجا بخار مع جهاز (ةلينعر) تليين الراتان
منشار شلة  01ةو
مااطة هواء
فرع لرش العهان
طاوالم للتفصيا والتجميع
قوالى تحمر من الراتان والخشى
ماكينة خياطة
ععع و عوام مختلفة
ععع واعوام للةالمة العامة واالطفاء
المدمو

التكلرة /دينار
2111
0211
221
511
021
0521
021
021
011
11351

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثاث بمبلغ  5,211عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتبية
وكراةم وخزائن وكنبايام وخالفه

( )6وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايام التةويق وتوريع المواع األولية إل بل ى بتكلفة قعرم بحوالم  01,111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  50,021عينار توزعم كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
عماا بناء
اآلالم ومععام
ثاث وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
2111
00321
5211
01111
68851
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 0فر

عما موزعة من حيث الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
3
5
8

الوظيرة
مالل المشروع
مالم واعاري
مشرف انتاج وتفصيا الموعيالم
عاما فنم
عاما عاعى
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة :
المواد األولية المستخدمة في اينتاج اي:
 -0الراتان وعيعان الراتان وقش الراتان.
 -5المةامير والبراام.
 -3مواع التلوين والعهان.
 -4مواع مةاععة للتشطيى قبا العهان مثا المعجون والتنر وورق لحف والتنعيو.
 -2قمشة منوعة وإةفن .

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

ألوا مرة باإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  0211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض ن ر س
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %01من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثابتة حةى خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة ي ما يعاعا  52002عينار.
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سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
يعتبر المشروع صعيق للبيئة حيث يقوو باةترالا ااصان الخيزران وتصنيعها ال اعوام ومةتلزمام اير
مارة بالبيئة ومفيعة لالنةان.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية ور س الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
2111
00321
5211
01111
68851
5211
52002
57315

البند
عماا بناء
اآلالم ومععام
ثاث وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البحث هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية

Page 9 of 9

