فكرة مشروع مقـترحة

مشروع إنتاج تحف بواسطة الحفر على الحجر

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
الحرر على الحدر

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

تحف حدرية ورخامية

تةنيف الم رو

ةناعي
5

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

31500

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1000

رأس المال العامل

7875
41375

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يشهع األرعن استقرار سياسن واقتصاعي نتيجة االستقرار األمنىن وعليىه فقىع حقىق االقتصىاع األرعنىن خىالل
السنوام الخمس المامية على وجه الخصو

نتائا ايجابية لو يشىهعها منىل عىعة سىنوام فقىع سىجل النىاتا

القومن اإلجمالن نموا حقيقيا خالل السنوام  5102 – 5115على سبيل المثال بلغ بالمتوسط من - %5.2
 %6وقع شمل هلا النمو جميع قطاعام االقتصاع األرعنن وقع حتن قطاع اإلنشاءام بشكل خا

تطىوراً

عمرانيا ً كبيراً شمل مختلف بنواع األبنية التجارية والسكنية والخعمية والخاصة من فناعق ومطاعو ومشاريع
سياحية وبنىول ومراكىز تجاريىة ومعىارض ومىعن سىكنية وترفيهيىة ومستشىفيام وجامعىام ومعاهىع تعليميىة
ومساجع واعمار المقامام واألمرحة والمراكز العالجية والرعاية االجتماعية واألبنية الصناعية ...الخ.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يعتبر هلا المشروع من مىمن المشىاريع السىياحية و الىلي يهىعف إلىى خلىق سىلع جعيىعة و ايىر متىوفرة فىن السىوق
األرعنن و هن عبارة عن حفر رسومام بثرية بسىيطة بو بسىماء شخصىيه بو مىعن سىياحية و بثريىة تخى

األرعن بو

المنطقة حي سيكون هلا المنتا لو بحجاو مختلفة كبيرة متوسطة و صىريرة و مىن الممكىن بن يكىون هىلا لىون بو يىتو

تلوينه من قبل الحرفن اللي سيقوو بهلد الحرفة . .

ثالثا :منتدات الم رو
يهعف هلا المشروع المقتر إلى خلق سلع جعيعة تستهعف اهتماو السيا العر و األجان مىن خىالل إنتىاج بو عمىل
بحجار محفور عليها صور سياحية متنوعة .

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع اعاعة تعوير

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
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() 1

مراحل التةنيع

بن من بهو عناصر اإلنتاج لهلا المشروع تعتمع بساساًُ على فن و لوق الحرفن  /المهنن اللي سوف يقوو
بتصنيع شكل اللوحة على الحجر بواسطة جهاز ليزر بو مععام حم و حفر لعمل صىور لام منتىر جىلا
و بأشكال و بحجاو متعىععة .و كىلل ل تعتمىع الطاقىة اإلنتاجيىة علىى معىعام بسىيطة و التىن يجى توافرهىا فىن
المشروع .

)(2المساحة والموقع:
تقىىعر احتياجىىام المشىىروع مىىن البنىىاء لمحىىل ال تتجىىاوز مسىىاحته  051متىىر مربىىع و بقيمىىة إيجىىار شىىهري ال
تتجاوز  0211عينار .

( )3البناء وتعديالت البناء:
ومن المتوقع ان يحتاج المشروع مع افتىراض بن هىلا المحىل بحاجىة لصىيانة و تعىعيالم بنىاء تقىعر بحىوالن
 2111عينار.

( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األساسىية مىع التركيى والتشىريل بحىوالن  0111عينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجعول بعناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
ععع و بعوام متنوعة
جهاز ليزر
منشار ق
مسطحام انتاج وطاوالم

تكلرة الوحدة/دينار
0211
2111
211
211
المدمو
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العدد
0

التكلرة /دينار
0211

0
3
5

2111
0211
0111
9111

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا بمبلغ  50211عينار يمثل مكت لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتبية
وكراسن وخزائن وكنبايام وخالفه.

( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع لرايام التسويق وتوريع المواع األولية إلى بل ب بتكلفة قعرم بحوالن  020111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء على ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالن  30211عينار توزعم

كمايلن-:
ددول رقم ()6
البند
بعمال بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط نقل
المدمو

التكلرة/دينار
2111
0111
5211
02111
31511

نسبة االستهالك
%02.0
%5..2
%.
%50.6
%111

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 6فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والععع على النحو التالن -:

ددول رقم ()3
العدد
0
0
5
5
2

الوظيرة
مالل المشروع
فنن حفر وانتاج
عامل
عامل تنتيفام ومراسال
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هن احجار متنوعة ورخاو واونكس
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( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشريل من رسوو التسجيل والترخي

ألول مرة باإلمافة إلى المراسالم

والمواصالم الستقطا العروض والتن تقعر بحوالن  0111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبل المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقر

ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس

المال التشريلن وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالن  %52من إجمالن تكاليف الموجوعام
الثابتة حس خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعل  7875عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للبيئة حي يقوو باستخال

الزيوم من النباتام الطبية وبالتالن ال يوجع آثار بيئية سلبية

للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعول يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التن تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس المال العامل-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
5000
0111
5211
02111
31511
0111
7875
40375

البند
بعمال بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط نقل
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 البح

هن 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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