فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مصنع مسامير

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريع مقترحة تتضةةةمح تح يل النواحل الةنية والتموي ية

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إح هذه الدراسة هل دراسة أولية ت قل الضوء ع ى النواحل الةنيـةةةةةةةة وحثم ا ستالمار الفيم لتنةيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمريح المهتميح ع ى التكاليف ا ستالمارية الفيمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أح تكوح البيانات والمع ومات الواردة فل الدراسةةةةةة وامعية ما أمكح ،وسةةةةةعيا ت يح تكوح البيانات
الواردة فل الدراسةةةة وامعية ما أمكح ،فقد تمت ييارات ميدانية لمشةةةاريع وماسةةةسةةةات ومورديح ذات عفمة

بةكرة 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 يصةةةةةةعب التنبا باتثاهاتها مما يسةةةةةةتدعل مح المسةةةةةةتالمريح المهتميح بعد ا متناع بةكرة
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

ملنت مسامير

منتجات المشروع

ملنت مسامير

تلنيف المشروع

صناعل/صناعات معدنية

عدد األيدي العاملة

5

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات ال ابتة

72000

ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1000

رأس المال العامل

14400

المجموع الكلي لحجم االست مار

87400
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بإنتاج المساميرالمتنوعة بثميع ايشكال وايحثام ،وذلك لسد ثيء مح احتياثات السوق
المح ل مح هذا النوع المنتثات  ،حيث أح المسةةةةامير تسةةةةتمدم فل ثميع أنواع البناء و يمكح ا سةةةةت ناء
عنها بأي عامل آمر

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
إح إعتماد السةةةوق المح ل ع ى ا سةةةتيراد لمالل هذا النوع مح المنتثات عالل حيث أح نسةةةبة ا سةةةتهفك لها
كبيرة وتستورد مح الصيح والهند وكوريا وغيرها مح الدول المنتثة ل مسامير
بنا تء ع يه ،يعتبر هذا المشروع فكرة استالمارية ثيدة حيث أح اإلنتاج سي طل ثيء مح ط ب السوق المح ل،
و مح الممكح أح يتثه ل تصدير إلى ايسواق المارثية حقا ت ،كما انه يحقق فرصة استالمارية فل هذا المثال
وامكانية تش يل ا يدي العام ة

ال ا :منتجات المشروع
المنتج عبارة عح مسامير مشابل " المستمدمة فل ا مشاب "

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد أية عوائق مانونية لترميص هكذا مشاريع

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التلنيت

تت مص عم ية التصنيع بمثموعة مح الماكينات تتمالل فل تصنيع المسامير المشابل بوثود ماكينة سحب
ل وصةةول الى القطر المط وب ل مسةةمار وتشةةكيل الرأل ل مسةةاميرالم القطع وعمل الشةةق فل الرأل وافراح
لتقوية وتص يب المسامير ،وماكينة ت ميع.
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) (2المساحة والموقت:
مح الممكح إمامة المشةةةروع فل أية منطقة مح المم كة شةةةريطة توفر المواد المام والعمالة الفيمة وسةةةيحتاج
تقريبا ما يعادل مسةةةةاحة

تقل عح  300م 2اذا كنت سةةةةتنشةةةةأ مط انتاج ل مسةةةةامير ك ها اما أذا كانت هناك

تمصيص لنوع معيح فستقل المساحة

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياثات المشروع مح ايبنية ب  300م 2ويمكح تنةيذ المشروع ضمح هنثر معدنل ،و يبيح الثدول
التالل توييع مساحات البناء واستمداماتها :
ثدول رمم ()1
البند

المساحة /متر مربت
200

تكلفة المتر المربت/دينار
100

إجمالي التكلفة/دينار
20,000

مستودعات

50

100

5,000

مكاتب وخدمات

50

100

5,000

-

-

1000

لالة انتاج ومستودع

تمديدات لحية وكهربائية

31000

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
مدرت تك ةة التثهييات والمعدات ايسةةةاسةةةية مع التركيب والتشةةة يل بحوالل  24000دينار تويعت كما هو
مبيح بالثدول أدناه-:
ثدول رمم ()2
األجهزة
افراح
ماكينات مسامير مطع وت ميع
عدد وادوات

تكلفة الوحدة/دينار
8000
5000
1000
المجموع
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العدد
1
3
-

التكلفة /دينار
8000
15000
1000
24000

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر ك ةة ايالاث و التثهييات الفيمة ل مشروع بحوالل  2,000دينار

( )6وسائل النقل:
ي يم المشروع سيارة ل نقل والتوييع ،تقدر أح تب غ تك ةتها بحوالل  15,000دينار

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء ع ى ما تقدم تقدر تكاليف الموثودات الالابتة ل مشروع المقترح بحوالل  72000دينار تويعت كماي ل-:
ثدول رمم ()3
التكلفة/دينار
31000
24000
2000
15000
72000

البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهييات
وسائل النقل
المجموع

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 5فرص عمل مويعة مح حيث الوظيةة والعدد ع ى النحو التالل -:
ثدول رمم ()4
العدد
1
3
1
5

الوظيفة
مدير مشروع
عمال فنييح
موظف تسويق وبيع
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكوح المواد ايولية مح اسفك بامطار ممت ةة وبودرة لتقيسية ا سفك

( )10ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيل وما مبل التش يل مح رسوم التسثيل والترميص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  1000دينار
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( )11رأس المال العامل:
كوح الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها مح مبل المستةيديح يثب إعداد دراسة ثدوى امتصادية مةص ة لها ول ايات
الوصول إلى تكاليف إثمالية ل مشروع امرب ما يكوح ل وامع سيتم افتراض أح رأل المال التش ي ل وفقا
لطبيعة المشروع واحتياثاته يعادل حوالل  %20مح إثمالل تكاليف الموثودات الالابتة حسب مبرة معد
الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  14400دينار

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد آالار بيئية س بية ل مشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الثدول التالل يبيح تكاليف المشروع اإلثمالية التل تتألف مح الموثودات الالابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأل المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
31000
24000
2000
15000
72000
1000
14400

البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهييات
وسائل النقل
إجمالي الموجودات ال ابتة
ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

87400

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كوح الواليقة ميد البحث هل مقترح لةكرة مشروع و تتضمح دراسة مالية ل مشروع تبيح مصاريةه وإيراداته
لح يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الثدوى ا متصادية النهائية
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