فكرة مشروع مقـترحة

مشروع إنتاج أطباق األلمنيوم المستهلكة

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
ا باق االلمنيوم المستهلك

فكرة الم رو المقترحة

ا باق االلمنيوم المستهلك بمقاسات مختلرة.

منتدات الم رو

ةناعي

تةنيف الم رو

9

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

87000

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

2000

رأس المال العامل

24360
113321

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
مع التطور الكبير اللي شهعته االرعن خالا السنوام الماميه فقع طراء ترير كبير فم الععيع من العاعام
االستهالكيه لشريحه واسعه من المجتمع المحلم

وللل بما يتناسى وطبيعة ورتم الحياد المعاصرد بما

تتطلبه من سرعة وتنوع  .وقع انتشرم الععيع من مطاعم الوجبام السريعه فم مختلف المعن االرعنيه والتم
تتطلى توفر الععيع من الخعمام والسلع المساععد مثا مواع التعبئه وتقعيم االطعمه المختلفه بطريقه سريعه
وعمليه تحافت عل

نتافتها وسهولة وسرعة تقعيمها مثا االطباق البالستيكيه واطباق االلمنيوم باشكاا

واحجام مختلفة ومن هنا برزم فكرة هلا المشروع .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 -0هنالل طلى قائم ومتزايع عل اطباق األلمنيوم استخعام لمرة واحعة وخاصة لعى المطاعم .
 -5خلق فر

استثمارية جيعة وتوفير فر

عما جعيعة فم المنطقة .

 -3تحسين الومع االقتصاعي لصاحى  /أصحاى المشروع .
 -4توفير طلبام الزبائن وبالتالم القعرة عل المنافسة وزياعة المبيعام.

ثالثا :منتدات الم رو
سيقوم المشروع المقتر بإنتاج أطباق األلمنيوم بمقاسام وأشكاا مختلفة حي أصبحم تعتبر ماعة أساسية
فم الععيع من المطاعم ومن الممكن استعمالها عاخا المنازا فم المناسبام التم تتطلى كميه كبيرد من
األوانم المنزلية .

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

هكلا مشاريع .
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1
تتلخ

مراحل التةنيع
عملية التصنيع بالخطوام التالية:

.0عملية السحى لروالم االلمنيوم.
.5كبس االوانم حسى القالى المطلوى.
.3الترليف.

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم معينة عمان منطقة الرجيى او ابو علنعا مىمن المنىاطق الصىناعية/الحرفيىة حيى
تتوفر األبنية والخعمام المرورية الالزمة لمثا هلا المشروع باإلمافة إل القرى من السوق المستهعف .

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجام المشروع من األبنية ى  021م 5ويمكن تنفيل المشروع ممن بنىاء إسىمنتم مسىتأجر ببىعا
إيجار سنوي  0211عينار .افتىرض احتيىاج البنىاء لىبعض التعىعيالم بمىا يتناسىى واالسىتخعام وقىع قىعرم
بمبلغ  3111عينار .يبين الجعوا التالم توزيع مساحام البناء واستخعاماتها :
ددول رقم ()1
المساحة /م5

البنع
صالة انتاج

02

مستوععام

21

مكاتى وخعمام

52
021

المجموع
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( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األساسية مع التركيى والتشريا بحوالم  00111عينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجعوا أعناد-:
تكلفة المععام واألجهزة الالزمة للمشروع
ددول رقم ()2
الععع

التكلفة /عينار

البنع

0

05111

5

51111

 05طقم

54111

ماكنة ترليف بالستيل حراري

0

2111

تااطة هواء

0

5211

مق

وحاما روالم االلمنيوم

مكبس كهربائم قود  41طن
مختلفه

قوالى تشكيا وق

5211

ععع واعوام مختلفه

00111

المجموع

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل

أثا

مكتبم وخزائن لحفت الملفام والمستنعام إمافة إل

جهاز حاسوى وتلفون

وفاكس وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزام حوالم  3111عينار.

( )2وسائل النقل:
يحتاج المشروع لسيارة بل أى يمكن شراءها مستعمله بكلفة  02111عينار.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعم تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  00111عينار توزعم كما
يلم-:
ددول رقم ()3
البيان
أعماا بناء
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
وسائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

التكلرة/دينار
3111
00111
3111
02111
87111

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 9فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
الوظيرة
صاحى المشروع /معير

العدد
0

مالم وإعاري وعيوان

0

مشرف

0

عماا فنيين

5

عماا عاعيين

3

مراسا وعاما تنتيفام

0

المدمو

9

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج متعععة وهم روالم األلمنيوم بمقاسام مختلفة .والتم تتراو فم هلا النوع
من الصناعة بين  %22 -%41وألاراض هلد العراسة تم اعتماع نسبة .%21
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( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوم التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراسالم

والمواصالم الستقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  2000عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوم مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %28من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة أي ما يعاعا  24360عينار.

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

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
3111
00111
3111
02111
87111
2000
24360
113360

البيان
أعماا بناء
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
وسائط نقا
المدمو
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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