فكرة مشروع مقـترحة
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أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحييما الامواحل الةايمة والتمويييمة

لةكممرة المشممروع دون تحليللا نواللونحم نوة ويللس و نواللوميس نو ةللس ولحكللع ىلللى ةللد قللدو ذم ةللس ك ل ن
ةشروع مما يعال إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى الاواحل الةايـة وحجم االستثمار الالزم
لتاةيذ فكرة المشروع بهدف إطالع المستثمري المهتمي عيى التكاليف االستثمارية الالزمة لتاةيذ المشروع .
وسعيا ً أل تكو البيااات الواردة فل الدراسة واقعية ما أمك  ،فقد تمت زيارات ميداايمة لمشماريع ومموردي

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 لكممو

اإليرادات المتوقعة ترتبط بعدة عواما أو ظروف يصعب التابمؤ باتجاهاتهما ممما يسمتدعل مم المسمتثمري
المهتمي بعد االقتااع بةكرة المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكامية ليمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :نوةيدةس
اي  :ةنررنع وأ دنف نوةشروع
و  :ةاتق ع نوةشروع
رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع
خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع
 .1ةرنحا نوتةاي
 .2نوةا حس ونوةوم
 .3نونا ء وتادي ع نونا ء
 .4نآلالع ونوةادنع
 .5نأل ث ونوتقهي نع
 .6وا ئط نوايا
 .7نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
 .8نقدنرة ونواة ا
 .9نوةوند نألوويس وةاتل ة ع نوخدةس
 .10ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
 .11رأس نوة ا نوا ةا
ا دا :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع
ا نا  :نوتك ويف نققة ويس ولةشروع
ةا  :وا ئا تةويا نوةشروع
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ةلخص نوةشروع
فكرة نوةشروع نوةيترحس

ذى دة تةةيع نأل ث

ةاتق ع نوةشروع

أ ث ةا د تةةيةه نقودة أىلى

تةايف نوةشروع

ةا ىم/ةا ى ع ةفروش ع

ىدد نأليدي نوا ةلس

6

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

نوني ن

8,000

نوةوقودنع نو نتس

600

ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا

5,000

رأس نوة ا نوا ةا

13,600

نوةقةوع نوكلم وحقع نالات ة ر
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أوالب  :ةيدةس
تشكا قطع األثاث القديمة عائق كبير فل المازا ،خاصة أ المبع

ال يحمب المتخين مم أشمياءه القديممة،

وامادرا ممما يقموم احممد بإعمادة إسممتخدام قطمع األثمماث هممذه وإعمادة تصممميمها لتمتالئم بشممكا أكبمر مممع التصمماميم
المعاصرة ،لذلل يقوم األغيب برمل هذه القطع أو وضعها فل الحديقة لعيها تستخدم فل يوم م االيام حتمى
ت بيى تماما اتيجة االمطار والتعر

ليشمس والرياح م هاا أتت فكرة هذ المشروع بااشاء مشملا صملير

يقوم بإعادة تصميم قطع األثاث وإكسابها رواقا ً جميال لجذب الزبائ

اي  :ةنررنع وأ دنف فكرة نوةشروع
أصممبم مم الضممرورد إيجمماد بممديا ممماخة

التكيةممة مم األثمماث خاصممة ليشممباب المقبيممي عيممى الممزوا وال

يميكو القدرة المالية لتيبيمة كافمة متطيبمات المامزا مم األثماث فمل ظما أسمعار األثماث فمل السموا ،كمما ا
ماتجات المشروع تمثا تحف فاية لتزيي الماازا أيضا ً بأسعار ماخةضة
بامما ًء عي يممه ،يعتبممر هممذا المشممروع فكممرة اسممتثمارية جيممدة حيممث أ اإلاتمما سمميلطل جممزء مم طيممب السمموا
المحيل ،و م الممك أ يتجه ليتصدير إلى األسواا الخارجية الحقا ً ،كما ااه يحقق فرصمة اسمتثمارية فمل
هذا المجاا وامكااية تشليا االيدد العامية

و  :ةاتق ع نوةشروع
الماتج عبارة ع قطع أثاث معاد تصميم هادستها بطريقة تجعما ماهما قطمع أثماث ذات جمودة أفضما وشمكا
أجما ويمك إستخدامها بطرا متعددة

رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
ال يوجد أية عوائق قااواية لترخين هكذا مشاريع
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خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
()1

ةرنحا نواةا

ب
أوال :تاظيف األثاث المراد تجديده م األتربة واللبار وأية ميوثات أخرى
ايب  :باستخدام الصاةرة يتم البدء بصاةرة األثاث ،ثم وضع المعجو عيى األثاث وتركه يوم م أجا
الجةاف ،ثم صاةرة قطع األثاث مرة أخرى بحيث يتم إزالة المعجو الصيب ماه تما ًما حتى ال يظهر كطبقة
كثيةة بعد الدها  ،وترل األثاث يوم
و ب  :البدء بعما األلوا  ،وم أجا التوفير يمك تركيب عدد م األلوا داخا المحا بشراء ألوا يسيرة.
رنناب  :بعد خيط األلوا بالطريقة المطيوبة وتخييق األلوا المراد الدها بها ،البدء بتيوي األثاث باستخدام
فرشاة حسب حجم األثاث المراد تيوياه
ا  :فل حالة دها أكثر م لو يجب تيوياه قطعه قطعة غالبًا يأخذ يوم أو يومي حتى يجف ،وحتى ال
خة ب
تختيط األلوا عيى بعضها البع

بحاا كو القطعة سيتم دهااها بأكثر م لو  ،يمك فل تيل الخطوة

استخدام الشريط الالصق لماع ترسب اليو إلى الجزء األخر ،هاال أشرطة مختيةة األحجام
ً
كامال هاال طرا عديدة ليرسم عيى األثاث ،ويمك فل هاا استخدام ورا األستاسا
ا  :بعد جةاف األثاث
اد ب
وتثبيته عيى األثاث بالالصق ثم التيوي بالةرشاة وال يازع االستاسا قبا جةاف اليو  ،او وضع قماش داتيا
واستخدام الروا يعطل مشهدًا جماليًا مميز خاصة لألدرا

ا ناب  :يمك استخدام الكربو والورا الالصق والقيم الرصان ،والرسم الجاهز ،حيث يتم وضع الرسم
اخيرا ،وبالقيم الرصان يتم تحديد الرسم ليطبع عيى الورا
الجاهز ثم الورا الكربو ثم الورا الالصق
ً
الالصق ،ثم باستخدام القاطع يتم قطع الورا ليصبم لديل رسم أو شكا فال يتم لصقه عيى األثاث والبدء
بالتيوي فل تيل الخطوة يمك استخدام أكثر م لو إلعطاء اشكاا جمالية مختيةة ومتاوعة
ةاب  :تترل قطع االثاث حتى تمام الجةاف
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) (2نوةا حس ونوةوم :
يمكم إقامممة المشممروع بمخممز مسمماحته 100م ، 2ومم الممكم إقامممة المشممروع فممل أيممة ماطقممة مم المميكممة
شريطة توفر المواد الخام والعمالة الالزمة

( )3نونا ء وتادي ع نونا ء:
ال يحتا الموقع الى أية تعديالت خاصة ،وم المتوقع أ يبيغ إيجار المخز حوالل  200دياار شهريا ً

( )4نآلالع ونوةادنع:
قدرت تكيةة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيمب والتشمليا بحموالل  7,000ديامار توزعمت كمما همو
مبي بالجدوا أدااه-:
جدوا رقم ()1
نألقه ة
صادوا عدة (مطرقة ،مةكات )
فراشل دها  +فرد رش دها
أدوات رسم هادسل

تكلفس نووحدة/ديا ر
5,000
1,200
800
نوةقةوع

نوادد
1
1
1

نوتكلفس /ديا ر
5,000
1,200
800
7,000

( )5نأل ث ونوتقهي نع ونوديكورنع:
تقدر كيةة األثاث و التجهيزات الالزمة ليمشروع بحوالل  1,000دياار

( )6نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
بااء عيى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة ليمشروع المقترح بحوالل  8,000دياار توزعت كماييل-:
جدوا رقم ()2
نوناد
اآلالت ومعدات
أثاث وتجهيزات
نوةقةوع

نوتكلفس/ديا ر
7,000
1,000
8,000
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اانس نالاته ك
%10
%15

( )7نواة وس:
سيوفر المشروع ( )6فرن عما موزعة م حيث الوظيةة والعدد عيى الاحو التالل -:
جدوا رقم ()3
نوادد
1
5
6

نووظيفس
مدير مشروع
عماا
نوةقةوع

( )8ةاتل ة ع نوخدةس
تتكو مستيزمات الخدمة م المسامير والبراغل والدهااات وااللوا

الخ

) (9ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشليا م رسوم التسجيا والترخين ألوا مرة باإلضافة إلى المواصالت
والتل تقدر بحوالل  600دياار

( )10رأس نوة ا نوا ةا:
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبا المستةيدي يجب إعداد دراسة جدوى اقتصادية مةصية لها
وللايات الوصوا إلى تكاليف إجمالية ليمشروع ،فقد تم إفترا

دورة تشلييية لرأس الماا العاما مدتها

شهر واحد لكافة التكاليف التشلييية والمواد االولية وااليجارات وم المتوقع أ يصا الى حوالل 5,000
دياار

ا دا  :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
ال يوجد آثار بيئية سيبية ليمشروع
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ا نا  :نوتك ويف نققة ويس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
الجدوا التالل يبي تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتألف م الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
قدوا رمع ()4
نوتكلفس/ديا ر
7,000
1,000
8,000
600
5,000
13,600

نوناد
اآلالت ومعدات
أثاث وتجهيزات
ذقة وم نوةوقودنع نو نتس
ةة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
رأس نوة ا نوتشغيلم
نوتك ويف نققة ويس ولةشروع

ةا  :وا ئا نوتةويا:
كو

الوثيقة قيد البحث هل مقترح لةكرة مشروع وال تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقتصادية الاهائية
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مصاريةه

