فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج اقالم رصاص

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
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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
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ملخص الم رو
انتاج اقالم رةاص
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أوالً  :مقدمة
تعتتر بقالم الرصاص من المةتلزمام المرورية جعا للطالى والتم ال يمكن االةترناء عنها وخاصة
فم المراحا التأةيةية للصفوف الةتة األول من مراحا العراةة

وال يزاا يعتمع الةوق المحلم

عل تلتية احتياجاته من بقالم الرصاص تالكاما من الخارج عن طريق االةتيراع تمتالغ كتيرة جعا
وتعتتر فكرة هلا المشروع من المشاريع الجعيعة عل األرعن والرياعية إلا ما خطط له تشكا جيع.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
تأمين احتياجام الطالى لجميع المراحا العراةية من بقالم الرصاص حي يعتمع حاليا تالكاما عل
تأمين احتياجام الطلتة من هلد الماعة عل األقالم المةتورعة من العوا األوروتية والصين الشعتية.
ويهعف المشروع إل :
 تصنيع بقالم الرصاص للطالى لام النوعية الجيعة وتةعر منافس لألقالم المةتورعة.
 تحقيق عائع جيع ألصحاى المشروع.
 خلىىق فىىرص عمىىىا للععيىىع مىىن الةىىىكان وتحةىىين المةىىتوى االقتصىىىاعي واالجتمىىاعم للعىىاملين فىىىم
المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
يقوم المشروع تتصنيع بقالم الرصاص وةيقوم المشروع تتصنيع األقالم عن طريق تجميع قطعتم
الخشى الخاصة تالقلم والمحشوة مةتقا تماعة الجرافيم (رصاص) والتم يتم تعتئتها تعلى كرتونية
تحتوي عل  05عتوة تحتوي كا منها عل  05قلم .ويمكن للمشروع بن ينتا بقالم التلوين فم مرحلة
الحقة.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخيص هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع
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تقتصر العملية اإلنتاجية عل ترلية الخط اإلنتاجم تمعخالم اإلنتاج ليتم اإلنتاج تالية بوتوماتيكية يتم
تععها ترليف المنتا يعويا.

) (2المساحة والموقع:
يقتر

بن المشروع ةيقام ممن تناء يلتم احتياجاته فم معينة صناعية .تقعر احتياجام المصنع من

األتنية تحوالم  551متر مرتع.

( )3البناء وتعديالت البناء:
ةيتم افترض بن التناء ةيكون تحاجة لتعض التععيالم تما يتناةى واالةتخعام وقع قعرم كلفتها
تحوالم  2111عينار .كما بن المةاحة الالزمة محعوعة نةتيا وما يلزم هو تععيالم فم الةاحام
الخارجية لتخزين المواع األولية (الشرائح الخشتية) وصالة االنتاج ويمكن إيجازها وتيان كلفتها
التقعيرية كما فم الجعوا بعناد:
ددول رقم ()1
المساحة /متر مربع
01
041
-

البند
مةتوعع مواع بولية جاهزة
صالة إنتاج و إعارة
تمعيعام صحية وكهرتائية
المدمو

إدمالي التكلرة/دينار
5111
5111
0111
5111

( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالم  00211عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()6
األدهزة
الخ اينتادي اآللي  /خ متكامل
لتدميع األقالم

تكلرة الوحدة/دينار
01111

العدد
0

التكلرة /دينار
01111

0211

-

0211

اوالت تعبئة وتوضي وعدد
متنوعة

73511

المدمو
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  5111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتتية
وكراةم وخزائن وكنتايام وخالفه.

( )2وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايام التةويق وتوريع المواع األولية إل ت بى تتكلفة قعرم تحوالم  010111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعم تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  01211عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
2111
00211
5111
01111
91511

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 0فرص عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
5
0
5
8

الوظيرة
مال المشروع
محاةى
مشرف فنم
عاما فنم
منعوى متيعام
عاما عاعي
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
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المواع األولية الالزمة لإلنتاج هم الشرائح الخشتية نصف المصنعة وقياةها  00.2ةم  0.5 Xةم تينها 0
حشوام جرافيم (رصاص ) وتعرف هلد الشرائح تالةنعويشة ويتم الحصوا عليها من ععة مصاعر مختلفة
مثا الصين

بوروتا وبمريكا  .كما يلزم لتصنيع األقالم قطع ومواع بخرى من ممحاة شريط مععنم

بصتاغ واراء ومواع ترليف عاخلية وخارجية .

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوم التةجيا والترخيص ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم
والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  0211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوم مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتم افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %55من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  00001عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
2111
00211
5111
01111
91511
0211
00001
111911

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

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