فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تصميم نوافذ وابواب

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
 .2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .7ايدارة والعمال
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .9مةاريف 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
تةميم نوافش وابوا

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ابوا ونوافش معدنيو وخ بية

تةنيف الم رو

ةناعي
4

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

9111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

5111
14511

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتبر النوافذ واالبواب من االساسيات التي باتت تعطي بعدا جماليا لتصميم المعماري في المباني السكنية
والتجارية مما يسهم في زيادة ارتياح الساكنين و الزائرين كما ان لها دورا هاما في مجال التهوية واالضاءة
وتنسيق الشكل الخارجي للمبنى حيث جاءت هذه الفكرة لغايات ايجاد مركز متكامال يعنى بعمل التصاميم
والديكورات الخاصة باالبواب والنوافذ الخشبية والمعدنية وتنفيذها ،بما يتالئم مع أذواق الناس وفي ذات
الوقت اعطاء جماليات مميزة بعيده عن النماذج التقليدية العادية .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحقيق فرص عمل ألبناء التجمعات السكانية المستهدفة.
 تحسين مستوى الدخل لصاحب المشروع والعاملين فيه.
 توفير منتج بمواصفات جيدة .

ثالثا :منتدات الم رو
تصميم النوافذ واالبواب الخاصة بالمنازا الخشبية والمععنية ومن ثم تنفيذها بحي تكون ذام طابع جمىالم
مميز.

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

هكذا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للبيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

تبعا العملية التصنيعية من اةتقباا طلبام الزبائن ومن ثم العما عل تصماميم تلبم احتياجتهم العما عل
تصنيع االبواب والنوافع.

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع بالقرب من تواجع المصانع كمعينة عبع هللا الثىانم الصىناعية فىم منطقىة ةىحاب حيى
تكثر المصانع هنال وتتوفر الخعمام المرورية المشروع.
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( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجىام المشىروع بموقىع تبلىا مةىاحته حىوالم 021متىر مربىع حيى يمكىن اةىئجار موقىع مناةىب
والمةاحة المطلوبة للمشروع تفاصيلها كما فم الجعوا بعناد:
ددول رقم ()1
المساحة /متر مربع
011
21
151

البند
صالة إنتاج
اعارة ومكتب تصميم
المدمو

( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةىية مىع التركيىب والتشىريا بحىوالم  0211عينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()6
األدهزة
أجهزة كمبيوتر
عدد حدادة متنوعه
عدد نجاره
عدد قص المنيوم

تكلرة الوحدة/دينار
021
5111
5111
5111
المدمو

العدد
5
0
0
0

التكلرة /دينار
0211
5111
5111
5111
7511

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا بمبلا  0211عينار يمثا مكتب لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتبية

وكراةم وخزائن وكنبايام وخالفه.
( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعم تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  0111عينار توزعم كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام

التكلرة/دينار
0211
0211
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نسبة االستهالك
%01
%02

9111

المدمو

( )7العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 4فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
0
4

الوظيرة
مالك المشروع (فني)
مصمم
نجار
حداد
المدمو

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج تتمثل باألخشاب والحديد وبروفايالت األلمنيوم والبراشيم والبراغي والمسامير
والغراء باإلضافة إلى المستهلكات من الفيبر والمناشير وجميعها متوفرة بالةوق المحلم.

( )9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوم التةجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاب العروض والتم تقعر بحوالم  211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المةتفيعين ةتقوم مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع ةيتم افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته تقعر بحوالم  2111عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للبيئة حي يقوم بتعوير المخلفام البالةتيكية عن طريق تحبيبها وإعاعة بيعها لمصانع
البالةتيل وبالتالم ال يوجع آثار بيئية ةلبية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
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إععاع جعوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
0211
0211
9111
211
2111
14511

البند
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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