فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج أثاث بالستيكي لألطفال

2017

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
اثاث بالستيكي لال رال

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

كراسي و اوالت بالستيك لال رال

تةنيف الم رو

ةناعي
2

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

64500

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

2000

رأس المال العامل

18715
85615

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً .مقدمة:
مع زياعة التطور االجتماعي واالقتصاعي اللي شهعته مختلف المجتمعام فإن نمط المعيشة األسرية
واألعوام التي يحتاجها ويستعملها األفراع تعرمم أيما ً لتريرام كثيرة .ساعع عل تسريعها عخول مواع
صناعية جعيعة.
فمستلزمام المنزل من أنواع األثاث المختلفة كانم تصنع بشكل رئيسي من الخشى والمعاعن ثو نت عن
تصنيع البالستيل بأنواعه الععيعة ومواصفاتها المتعععة ان استعملم هلد األنواع إلنتاج الكثير من مستلزمام
المنزل خصوصا ً في مجال األثاث وأعوام المطبخ.

ثانيا .مبررات وأاداف فكرة الم رو :
يهعف المشروع المقتر إلنتاج بعض أصناف األثاث البالستيكي الخا

باألطفال وتحعيعاً كراسي الجلوس

سواء التي بمسنع تهر ولراعين أو بمسنع تهر.
ومن أام مبررات الم رو :
 .1هنال طلى جيع عل األثاث البالستيكي الخا

باألطفال لما له من مزايا تفوق األصناف المماثلة

المصنوعة من الخشى أو المععن.
 .2نتراً لحجو قطع األثاث البالستيكي الكبير فإن كلفة الشحن الخاصة بها تعتبر مرتفعة نسبيا ً وهلا
يعطي األفملية لإلنتاج المحلي عل أية أصناف مستورعة.
 .3خلق فرصة استثمارية جيعة وتوفير فر

عمل جعيعة.

 .4تحسين الحالة االقتصاعية لصاحى المشروع.

ثالثا .منتدات الم رو :
سيقوو المشروع بانتاج أصناف من أثاث األطفال البالستيكي وتحعيعا:
 كرسي بمسنع للتهر واللراعين (مععل وزن  088اراو).
 كرسي بمسنع للتهر فقط (مععل وزن  088اراو).
 طاولة الوسط الصريرة وتصلح ايما ككرسي وقوف (مععل وزن  088اراو).
حيث ان الكراسي هي األصناف األكثر استعماالً لألطفال مع أهمية مالحتة ان المشروع المقتر سيكون
قاعراً عل انتاج بقية األصناف وللل باستعمال قوالى حقن إمافية فقط.
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رابعا .النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة:
ال يوجع أية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع.

خامسا .الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة:
( )1مراحل التةنيع:
يتو تصنيع هلة المنتجام كما يلي:
 تجهز حبيبام البولي بروبلين والماعة الملونة حسى الكميام الالزمة. تلقو المواع في ماكنة الحقن ( )Injection moulding machineحيث يتو صهر الحبيباموتشكيلها حسى شكل القالى.
 المعاينة والتفتيش. -الترليف.

) (2موقع الم رو :
تعتبر مراكز المحافتام خاصة التي فيها معن صناعية مواقع مناسبة إلقامة هلا المشروع فيها .وبناءا عليه
يقتر اقامة هلا المشروع في محافتة الزرقاء وللل لتوفر الخعمام والبنية التحتية واالسواق.

( )3المساحة و البناء:
يبين جعول رقو ( )1احتياجام المشروع من األبنية الالزمة واستخعاماتها ومساحتها.
ددول رقم ()1
6

المساحة ( م )

البند
صالة اإلنتاج

08

مستوععام المواع األولية والجاهزة

08

مكاتى

08
161

المدمو

ويتبين من الجعول السابق ان إجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي  108متر مربع ويقعر بعل إيجار
السنوي لها بنحو  0088عينار وللل بواقع  08عينار/المتر المربع.ويحتاج البناء ال بعض التععيالم وتقعر
قيمتها بحوالي  1088عينار ارعني.
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( )4اآلالت والمعدات:
يبين جعول رقو ( )0احتياجام المشروع من اآلالم والمععام الالزمة وتكلفتها شاملة التركيى والتشريل.
ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
األدهزة
ماكنة تشكيل بالحقن مع كومبيوتر للتحكو اآللي.
08888

العدد

التكلرة /دينار

1

08888

أطقو قوالى

0888

0

10888

جاروشة بالستيل

0888

1

0888

ععع ولوازو متنوعة

0888

0888
44111

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع ال أثاث وتجهيزام مكتبية تقعر كلفتها بنحو  0888عينار تقريبا.

( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع سيارة نقل متوسطة وتقعر كلفتها بنحو  10888عينار.

( )7التأمينات المستردة:
يحتاج المشروع ال تأمينام مسترعة تعفع ال جهام مختلفة كالكهرباء والماء والهاتف والمنطقة الصناعية
وقعرم بحوالي  088عينار تقريبا.

( )8التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالي 64,500عينار توزعم كما
يلي-:
البيان
أعمال بناء
اآلالم ومععام
أثاث وتجهيزام
وسائط نقل
المدمو

ددول رقم ()3
التكلرة/دينار
1088
00888
0888
10888
24511
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نسبة االستهالك
%0
%18
%10
%10

( )9العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 0فر

عمل موزعة من حيث الوتيفة والععع عل النحو التالي -:
ددول رقم ()4
العدد
1
1
1
0
1
2

الوظيرة
مالل المشروع
سكرتيرة
عامل فني
عامل عاعى
سائق (موزع )
المدمو

( )11المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
تتمثل المواع األولية للمشروع في أثمان البالستيل والمواع الملونة وايرها من المواع الالزمة لإلنتاج في
هلا المجال والتي يتو شراؤها من السوق المحلي مع العلو أن مععل وزن الكرسي يساوي  088اراو منها
 008اراو بالستيل و  08اراو حبيبام ألوان ووزن الطاولة  088اراو منها  000اراو بالستيل و 00
اراو ألوان.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشريل حوالي  0888عينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهن
والتعاقع عل المععام واستكمال العراسام.

( )16رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبل المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض أن رأس
المال التشريلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالي  %29من إجمالي تكاليف الموجوعام الثابتة
حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة أي ما يعاعل  10,080عينار.
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سادسا .اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة:
المشروع صعيق للبيئة حيث انه ال يوجع آثار بيئية سلبية للمشروع.

سابعا .التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة:
الجعول التالي يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
1088
00888
0888
10888
24511
0888
10080
85615

البند
أعمال بناء
اآلالم ومععام
أثاث وتجهيزام
وسائط نقل
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا .وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البحث هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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