فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مخرطة لنحت احجام مختلفة من حجر
البازلت

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايول ة بهدف تقد م أفكار مشةةةار ق مقترحة تتضةةةمن تحل ل النواحل الفن ة والتمو ل ة

لفكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما عنل إن هذه الدراسة هل دراسة أول ة تلقل الضوء على النواحل الفن ـةةةةةةةة وحجم ا ستالمار الفزم لتنف ذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمر ن المهتم ن على التكال ف ا ستالمار ة الفزمة لتنف ذ المشروع .
تم الحرص أن تكون الب انات والمعلومات الواردة فل الدراسةةةةةة وامع ة ما أمكن ،وسةةةةةع ا ت ين تكون الب انات
الواردة فل الدراسةةةة وامع ة ما أمكن ،فقد تمت ز ارات م دان ة لمشةةةار ق وماسةةةسةةةات ومورد ن ذات عفمة

بفكرة المشةةةروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووول المتوقت تم اسوووت نا ها من
هذه الدراسوووة لحين إعداد دراسوووة جدوى اقتلوووادية للمشوووروع ،وذلك لكون اإل رادات المتومعة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف صةةةةةةع

التنبا باتجاهاتها .مما سةةةةةةتدعل من المسةةةةةةتالمر ن المهتم ن بعد ا متناع بفكرة

المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى ا متصاد ة الكاملة للمشروع المقترح
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المحتو ات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :منتجات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1مراحل التلنيت
 .2المساحة والموقت
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآل ار البيئية لفكرة المشروع
سابعا :التكاليف اإلجمالية للمشروع
امنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

مخرطة لنحت احجام مختلفة من حجر البازلت

منتجات المشروع

اشكال مختلفة من حجر البازلت

تلنيف المشروع

لناعي /حرفي

عدد األيدي العاملة

20

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات ال ابتة

50500

ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1000

رأس المال العامل

7575
59075

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
س ة قوم المشةةروع بنحت اشةةكال ص ة رة مختلفة من حجر البازلت المتوفر وح

ان هذا المنحوتات متوفرة

كاعمال دو ة فل مناطق مختلفة من المملكة وخصةةوص ةا ت بالقر من الموامق الس ة اح ة مالل مد نة ام الجمال
ا الر ة ،ا ان فكرة المشةةةةةةةروع هو امامة مخرطة لنحت اشةةةةةةةكال مختلفة بجودة عال ة وكم ات اكبر توفر
الومت والجهد وذلك لسد جزء من احت اجات السائح المحلل وا جنبل فل هذا المجال ،و تمالل المشروع فل
مش ل متوسط عمل على انتاج هذه ا حجام المختلفة من حجر البازلت.

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
الطل المتزا د على هذه المنحوتات من مبل السةةةةائح المحلل وا جنبل ،اضةةةةافة الى توفر المادة الخام وهل
حجر البازلت وبكم ات كب رة فل مختلف مناطق المملكة.
بنا تء عل ه ،عتبر هذا المشةةةةروع فكرة اسةةةةتالمار ة ج دة ح

أن اإلنتاج سةةةة طل جزء من الطل على هذه

المنتجات ،و من الممكن أن تجه للتصد ر إلى ايسواق الخارج ة حقا ت ،كما انه حقق فرصة استالمار ة فل
هذا المجال وامكان ة تش ل ا دي العاملة

ال ا :منتجات المشروع
المنتج عبارة عن انتاج اشكال مختلفة من احجار البازلت المتوفرة فل المنطقة.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
وجد أ ة عوائق مانون ة لترخ ص هكذا مشار ق
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خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التلنيت

تتلخص عمل ة التصةةةن ق بمجموعة من الخطوات تتمالل فل اسةةةتخدام احضةةةار حجر البازلت من المناطق
القر بة والبدء بعمل ة النحت والتشةةك ل باحجام واشةةكال وتصةةام م مختلفة ومن الم ب عها فل معاري مر بة
من الموامق ا الر ة.

) (2المساحة والموقت:
من الممكن إمامة المشروع فل أ ة منطقة س اح ة توفر ف ها حجر البازلت.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احت اجات المشروع من ايبن ة

 200م 2و مكن تنف ذ المشروع ضمن هنجر معدنل ،و ب ن الجدول

التالل توز ق مساحات البناء واستخداماتها :
جدول رمم ()1
البند

المساحة /متر مربت
100

تكلفة المتر المربت/دينار
100

إجمالي التكلفة/دينار
10000

مستودعات

50

100

5000

مكاتب وخدمات

50

100

5000

-

-

2000

لالة انتاج ومستودع

تمديدات لحية وكهربائية

22000

المجموع
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( )4اآلالت والمعدات:
مدرت تكلفة التجه زات والمعدات ايسةةةاسةةة ة مق الترك

والتشةةة ل بحوالل  15500د نار توزعت كما هو

مب ن بالجدول أدناه-:
جدول رمم ()2
تكلفة
األجهزة
الوحدة/دينار
1500
مخرطة ص رة
7000
مخرطة كب رة مخصصة لحجر البازلت
5000
عدد وادوات نحت
2000
رفوف لعري المنتجات
المجموع

العدد

التكلفة /دينار

1
1
-

1500
7000
5000
2000
15500

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كلفة ايالا و التجه زات الفزمة للمشروع بحوالل  3000د نار

( )6وسائل النقل:
لزم المشروع س ارة فان للنقل و التوز ق ،تقدر أن تبلغ تكلفتها بحوالل  10000د نار.

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء على ما تقدم تقدر تكال ف الموجودات الالابتة للمشروع المقترح بحوالل  50500د نار توزعت كما لل-:
جدول رمم ()3
البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالا وتجه زات
وسائل النقل
المجموع

التكلفة/دينار
22000
15500
3000
10000
50500
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نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
س وفر المشروع  20فرصة عمل موزعة من ح

الوظ فة والعدد على النحو التالل -:

جدول رمم ()4
العدد
1
1
2
16
20

الوظيفة
مد ر مشروع
مصمم ومشرف
عمال تعبئة
عمال نحت وتشط
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكون المواد ايول ة من حجر البازلت المتوفر بكم ات كب رة.

ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصار ف التأس س وما مبل التش ل من رسوم التسج ل والترخ ص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطا العروي والتل تقدر بحوالل  1000د نار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من مبل المستف د ن ج إعداد دراسة جدوى امتصاد ة مفصلة لها ول ا ات
الوصول إلى تكال ف إجمال ة للمشروع امر

ما كون للوامق س تم افتراي أن رأس المال التش لل وفقا

لطب عة المشروع واحت اجاته عادل حوالل  %15من إجمالل تكال ف الموجودات الالابتة حس
الدراسة واستنادا لمشار ق مشابهة أي ما عادل  7575د نار.

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
وجد آالار ب ئ ة سلب ة للمشروع
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خبرة معد

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الجدول التالل ب ن تكال ف المشروع اإلجمال ة التل تتألف من الموجودات الالابتة مضافا لها المصار ف
التأس س ة ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
22000
15500
3000
10000
50500
1000
7575

البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالا وتجه زات
وسائل النقل
إجمالي الموجودات ال ابتة
ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

59075

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كون الوال قة م د البح هل مقترح لفكرة مشروع و تتضمن دراسة مال ة للمشروع تب ن مصار فه وإ راداته
لن تم تحد د ك ف ة تمو ل المشروع إ بعد إعداد دراسة الجدوى ا متصاد ة النهائ ة
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