فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صناعة أبواب وقاصات فوالذية

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

المحتويات
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 اإلدمالية للمودودات الثابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف اإلدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
ةناعة أبوا وقاةات فوالشية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

أبوا وقاةات

تةنيف الم رو

ةناعي
11

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

58651

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

14526
73816

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتبىىر صىىناعة أبىىواب وقاصىىات فوالذيىىة واحىىعة مىىن الصىىناعات الحيويىىة فىىن المملكىىة نتىىرا للتوةىىع فىىن القطاعىىات
اإلةتثمارية المختلفة مىن تجىاري وصىناعن وخىعمن وخاصىة القطىاع المصىرفن ممىا جعىل اإلةىتثمار فىن مجىال هىذد
الصناعة من االةتثمارات ذات الجعوى االقتصاعية وذات الربحية المجعية .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
للمشروع ععة مبررات وأهعاف منها:
 .0تشجيع وزياعة الجذب االةتثماري لمحافتة العاصمة.
 .5المةاهمة فن تشريل ععع من أفراع المجتمع.
 .3إيجاع منتا محلن منافس للمةتورع.
 .4الحصول عل حصة جيعة من الةوق المحلن.
 .2إقامة اةتثمار مجعي عل الصعيع الشخصن والوطنن.
 .6نصنيع أبواب وقاصات فوالذية بماصفات مناةبة وةعر معقول.
 .7تحقيق ربح ماعي لصاحب المشروع .

ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو هذا المشروع بانتاج االبواب والقاصات الفوالذية التن ةتةتعمل فن البنول والشركات والبيوت بهىعف تىامين
الحماية واالمان للررف والوثائق والممتلكات الخا

بمةتعمليها

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

هكذا مشاريع خصوصا وأنها مشاريع اعاعة تعوير

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1
تتلخ
-ق

مراحل التةنيع
عملية التصنيع بالخطوات التالية:
ألوا الفوالذ والصاج حةب المقاةات المطلوبة
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 كبس وتثقيب القطع المصنعة لحاو األجزاء الخاصة بهيكل االبواب والقاصات وفحصها عهان األجزاء الخارجية تركيب األجزاء المختلفة مع بعمها (التجميع) تركيب االقفال والفصاالت وفحصها -فح

الوحعة المنتجة وترليفها بالنايلون

) (2المساحة والموقع:
تقىىعر احتياجىىات المشىىروع مىىن البنىىاء لمحىىل ال تتجىىاوز مةىىاحته  521متىىر مربىىع و بقيمىىة إيجىىار شىىهري ال
تتجاوز  6111عينار .

( )3البناء وتعديالت البناء:
تو افترض احتياج البناء لبعض التععيالت بما يتناةب واالةتخعاو وقع قعرت بمبلغ  3111عينار.

( )4اآلالت والمعدات:
قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األةاةية مع التركيب والتشريل بحوالن  37721عينىار توزعىت كمىا هىو
مبين بالجعول أعناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
مق صاج طول  0521ملو

تكلرة الوحدة/دينار
6111

العدد
0

التكلرة /دينار
6111

مكبس اكةنتريل قوة  72طن

05111

0

05111

طعاجه هايعروليل قوة  61طن

05111

0

05111

مقع كهربائن  42ملو

0211

0

0211

ماكينات لحاو متخصصة

5111

0

5111

ععع وأعوات إنتاج وصيانة

0111

طقو

0111

ععع وأعوات جلخ وتلميع

721

طقو

721
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قوالب ق

5211

وتشكيل وتثقيب

5211

طقو

37751

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجات المشروع من األثا بمبلغ  50211عينار يمثل مكتب لإلعارة وللموتفين وتجهيزات مكتبية
وكراةن وخزائن وكنبايات وخالفه.

( )2وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايات التةويق وتوريع المواع األولية إل بل أب بتكلفة قعرت بحوالن  020111عينار.

( )7التكاليف اإلدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر

بحوالن  25521عينار توزعت

كمايلن-:
ددول رقم ()6
البند
أعمال بناء
اآلالت ومععات
أثا وتجهيزات
وةائط نقل
المدمو

التكلرة/دينار
3111
37721
5211
02111
58651

نسبة االستهالك
%2
%62
%4
%56
%.111

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع ( )01فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالن -:

ددول رقم ()3
العدد
0
0

الوظيرة
مالل المشروع
مالن واعاري ومبيعات
Page 7 of 9

3
4
0
11

فنيين مهرة
عمال عاعيين
عامل تنتيفات ومراةال
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هن صاج وفوالذ ةماكات مختلفة ومواع عازلة واقفال وااالت واكةةوارات
امافة ال مواع الطالء والتنتيف والمعالجة.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبل التشريل من رةوو التةجيل والترخي

ألول مرة باإلمافة إل المراةالت

والمواصالت الةتقطاب العروض والتن تقعر بحوالن  0111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبل المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع ةيتو افتراض أن رأس
المال التشريلن وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالن  %52من إجمالن تكاليف الموجوعات
الثابتة حةب خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة أي ما يعاعل  04265عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع آثار بيئية ةلبية للمشروع

سابعا :التكاليف اإلدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعول يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التن تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية ورأس المال العامل-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
3111
37721
5211
02111
58651

البند
أعمال بناء
اآلالت ومععات
أثا وتجهيزات
وةائط نقل
إدمالي المودودات الثابتة
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0111
04265
73816

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف اإلدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هن مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويل المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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