فكرة مشروع مقـترحة

مشروع النقش على المعادن

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضممن تحليما النمواحل الةنيمة والتمويليمة

لةكممرة المشممروع دون تحليللا نواللونحم نوة ويللس و نواللوميس نو ةللس ولحكللع ىلللى ةللد قللدو ذم ةللس ك ل ن
ةشروع مما يعنل إن هذه الدراسة هل دراسة أولية تلقل الضوء على النواحل الةنيـة وحجم االستثمار الالزم
لتنةيذ فكرة المشروع بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنةيذ المشروع.
وسعيا ً ألن تكون البيانات الواردة فل الدراسة واقعية ما أمكن ،فقد تمت زيارات ميدانيمة لمشماريع ومموردين

ومؤسسممات ذات عالقممة بةكممرة المشممروع ،ىلة ل ب نلللن نوتوما ل ع نوةتاليللس ن ل قيرندنع وتيللدير حقللع نواللو
نوةتوم ل تللع ناللت ا

ةللن ل ل نودرناللس وحللين ذىللدند درناللس قللدو نمتة ل ديس ولةشللروع ،وذلممل لكممون

اإليرادات المتوقعة ترتبط بعدة عواما أو ظمروف يعمعا التنبمؤ باتجاهاتهماا ممما يسمتدعل ممن المسمتثمرين
المهتمين بعد االقتناع بةكرة المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى االقتعادية الكاملة للمشروع المقترحا
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المحتويات
أوال  :نوةيدةس
اي  :ةنررنع وأ دنف فكرة نوةشروع
و  :ةاتق ع نوةشروع
رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع نوةيترحه
خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع نوةيترحه
 .1ةرنحا نوتةاي
 .2نوةا حس ونوةوم
 .3نونا ء
 .4نآلالع ونوةادنع
 .5نأل ث ونوتقهي نع ونوديكورنع
 .6نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
 .7نواة وه
 .8نوةوند نألوويس وةاتل ة ع نوخدةس
 .9ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
 .10رأس نوة ا نوا ةا
ا دا :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع نوةيترحه
ا نا  :نوتك ويف نققة ويس وفكرة نوةشروع نوةيترحه
ةا  :وا ئا تةويا نوةشروع
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ةلخص نوةشروع
فكرة نوةشروع نوةيترحس

نوايش ىلى نوةا دن

ةاتق ع نوةشروع

نوايش ىلى نوةا دن نلشك ا ةختلفس

تةايف نوةشروع

ةا ىم/ةا ى ع حرفيه

ىدد نأليدي نوا ةلس

1

حقع نالات ة ر نوكلم وفكرة نوةشروع
نوتكلفس ن وديا ر نألردام

نوني ن
نوةوقودنع نو نتس

3550

ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا

1000

رأس نوة ا نوا ةا

710
5260

نوةقةوع نوكلم وحقع نالات ة ر
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أوالب  :نوةيدةس
سمميقوم المشممروع بممالنقش علممى الممذها والةضممة بجميممع أنواعممه مممن سالس ما وأسمماور واممواتم ،حيممم سمميقوم
عاحا المشروع بالنقش وعياغة الذها والةضة باإلضافة حسا اذواق المستهلكينا

اي  :ةنررنع وأ دنف فكرة نوةشروع
إن إعتماد السوق المحلل على االستيراد ،باإلضافة إلى الطلا المتزايد على استهالل االكسسوارات تماشميا ً
مع اذواق المستهلكين ،تعتبر عواما إيجابية فل معلحة إنشاء هذا المشروعا
بنمما ًء عليممه ،يعتبممر هممذا المشممروع فكممرة اسممتثمارية جيممدة حيممم أن اإلنتمما سميغطل جممزء مممن طلمما السمموق
المحلل ،وكما انه يحقق فرعة استثمارية فل هذا المجااا

و  :ةاتق ع نوةشروع
يستهدف المشروع عياغة وعيانة الذها والةضة بجميع أنواعه من سالسا وأساور واواتم ،حيمم سميقوم
عاحا المشروع بعقا وعياغة المذها والةضمة باإلضمافة إلمى عميانتها وبيعهما لمحمالت المذها والةضمة
الموجودة فل المنطقةااا و غيرها.

رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
ال يوجد أية عوائق قانونية لترايص هكذا مشاريع ولكن يجا مراعاة شروط تراايص الجهات الماتعة
ضمن منطقة عما المشروعا

خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
()1

ةرنحا نوتةاي :

تتلاص عملية النقش والعياغة بمجموعة من الاطوات تتمثا فل اعداد التعاميم المطلوبة فل البداية ثم
قص القطعة حسا التعميم والقياس المطلوا ،وبعد ذلل ادااا على الماكنمة حسما التعماميم واالشمكاا
المطلوبة ثم اعطائها االمر للبدء بالتشكيا ،ومن ثم عياغتها بالشكا النهائل.
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) (2نوةا حس ونوةوم :
من الممكن إقامة المشروع فل أية منطقة من المملكة شمريطة تموفر الممواد الامام والعمالمة الالزممة والماكنمة
الالزمة للنقشا

( )3نونا ء :
تقدر احتياجات المشروع من األبنية ا  50م ، 2يمكن استئجارها دااا السوقا

( )4نآلالع ونوةادنع:
قدرت تكلةة التجهيزات والمعدات األساسمية ممع التركيما والتشمغيا بحموالل  2050دينمار توزعمت كمما همو
مبين بالجدوا أدناه-:
جدوا رقم ()1
نألقه ة
ماكينة حةر ونقش
مكيف 5ا1

تكلفس نووحدة/ديا ر
1500
550
نوةقةوع

نوادد
1
1

نوتكلفس /ديا ر
1500
550
2050

( )5نأل ث ونوتقهي نع ونوديكورنع:
تقدر كلةة األثام و التجهيزات الالزمة للمشروع بحوالل  1500دينار

( )6نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالل  3550دينار توزعت كمايلل-:
جدوا رقم ()2
نوناد
اآلالت ومعدات
أثام وتجهيزات
نوةقةوع

نوتكلفس/ديا ر
2050
1500
3550
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اانس نالاته ك
%10
%15

( )7نواة وس:
سيوفر المشروع فرعة عما واحدة

( )8نوةوند نألوويس وةاتل ة ع نوخدةس
تتكون المواد األولية من قطع من الذها والةضة وذلل لعملية التشكيا ااا الخا

( )9ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
ستتألف معاريف التأسيس وما قبا التشغيا من رسوم التسجيا والترايص ألوا مرة باإلضافة إلى المراسالت
والمواعالت الستقطاا العروض والتل تقدر بحوالل  1000دينارا

( )10رأس نوة ا نوا ةا:
كون الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستةيدين يجا إعداد دراسة جدوى اقتعادية مةعلة لها
ولغايات الوعوا إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرا ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس الماا التشغيلل
وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالل  %20من إجمالل تكاليف الموجودات الثابتة حسا ابرة
معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  710دينارا

ا دا  :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
ال يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع

ا نا  :نوتك ويف نققة ويس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
الجدوا التالل يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها المعاريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
قدوا رمع ()3
نوتكلفس/ديا ر
2050
1500
3550
1000
710

نوناد
اآلالت ومعدات
أثام وتجهيزات
ذقة وم نوةوقودنع نو نتس
ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
رأس نوة ا نوتشغيلم

5260

نوتك ويف نققة ويس ولةشروع
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ةا  :وا ئا نوتةويا:
كون الوثيقة قيد البحم هل مقترح لةكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين معاريةه
وإيراداته لن يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقتعادية النهائيةا
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