فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مشغل النتاج القوارير والفازات الملونة

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

المحتويات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :منتجات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1مراحل التصنيم
 .2المساحة والموقم
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8العماله
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مصاريف 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

قوارير زجاجية وفازات ملونه

منتجات المشروع

قوارير زجاجية وفازات ملونه

تصنيف المشروع

صناعي/حرفي

عدد األيدي العاملة

6

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

48000

الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

500

رأس المال العامل

7200
55700

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بإنتاج الفازات والقوارير الزمامية المختلفة الشكل والحمم واللو وحسب الطلمب ومهمارة
الفنل المنتج لهذه الحرفه ،حيث تستخدم هذه المنتمات كقطع فنيمة لتمميمل المكما د ويمتم تسمويقها مم خملل
البازارات للسياح او محلت الموالت واسواق االدوات المنزليةد

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
إ االعتماد الكبير للسوق المحلل على االستيراد فل هذا الممال ،إضافة إلى الطلب المتزايد علمى اسمتهل
تل القطع الفنية تماشيا مع النمو المشهود فل التعداد السكانل األردنل ،تعتبر فراة ميدة ومشممعة رنشماء
مرل هذا المشروعد
وبناء عليه ،يعتبمر همذا المشمروع فكمرة اسمترمارية ميمدة حيمث أ ارنتماج سميغطل ممزء مم طلمب السموق
المحلل ،وم الممك أ يتمه للتادير إلى األسواق الخارمية الحقا ،كما انمه يحقمف فرامة اسمترمارية فمل
هذا الممال وامكانية تشغيل االيدي العاملةد

ال ا :منتجات المشروع
المنتج عبارة ع تشكيلة واسعة م القوارير والفازات وغيرها م المنتومات الزمامية الملونمة والمختلفمة
الحمم والشكل ،وحسب مهارة وذوق الفنا فل هذا الممال.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ال يومد أية عوائف قانونية لترخيص هذا المشروعد

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التصنيم

تتلخص عملية التانيع بممموعة م الخطوات تتمرل فل:
✓ توفير وممع الزمماج المسمتعمل بمختلمف اشمكاله وألوانمه مم مختلمف المامادر وبعمو الممواد
الملونةد
✓ اهر الزماج بفر خاص لذل د وتشكيله حسب الطلب باستخدام عملية النفخ ،وتتم هذه العملية
بغمس أنبوب نفمخ مم الحديمد طولهما بمي 2د 1و5د 1مم األمتمار فمل الزمماج المنامهر المذي
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يلتاف بعو منه بطرف األنبوبة الذي يكو شكله أشبه بالكمررىد ويبدأ أحد العمال فمل المنفخ
بلطمف فممل األنبوبممة حتمى ينممتفخ الزممماج ويتممماوب ممع نفممخ العامممل المذي يقمموم بإعطائممه الشمكل
المطلمموب ع م طريممف الممنفخد ويمك م للزممماج وهممو فممل هممذه المرحلممة أ يعاممر ويمممط ويفتممل
ويقطعد ويقوم العامل بتسخي همذا الزمماج ممرة بعمد أخمرى للحفماو عليمه طريما مرنماد وعنمدما
يااغ الزماج الساخ فل شكله النهائل المطلموب ،فمإ همذا الشمكل يكسمر مم طمرف األنبوبمة
الحديديةد وبارمكا نفخ الزماج فل قوالب حديدية سواء باليد أو باآلالتد

) (2المساحة والموقم:
م الممك إقامة المشروع فل أية منطقة م المملكة شريطة توفر المواد الخام والعمالة اللزمة

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتيامات المشروع م األبنية ب  150م 2ويمك تنفيذ المشروع ضم هنمر معدنل ،و
يبي المدول التالل توزيع مساحات البناء واستخداماتها :
البند
صالة انتاج ومستودع
مستودعات
مكاتب وخدمات
تمديدات صحية وكهربائية

مدول رقم ( )1البناء وتعديلته
تكلفة المتر المربم/دينار
المساحة /متر مربم
100
80
100
20
100
20
المجموع

إجمالي التكلفة/دينار
8000
2000
2000
1000
13000

( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التمهيزات والمعدات األساسية مع التركيمب والتشمغيل بحموالل 18500دينمار توزعمت كمما همو
مبي بالمدول أدناه-:
مدول رقم ()2االالت والمعدات
العدد
تكلفة
األجهزة
الوحدة/دينار
1
15000
فر حراري للاهر يعمل على الغز
10
100
مقاات يدوية وملزم ومستلزمات االنتاج
1
2000
طاوالت عمل وأرفف تخزي
1
500
متفرقات (معدات سلمة/وطفايات/وملبسدد)
المجموع
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التكلفة /دينار
15000
1000
2000
500
18500

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كلفة األراث والتمهيزات اللزمة للمشروع بحوالل  1500دينار

( )6وسائل النقل:
يلزم المشروع سيارة فا للنقل والتوزيع ،تقدر تكلفتها بحوالل 15000دينارد

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة للمشروع المقترح بحوالل  48000دينار توزعت
كمايلل-:
البند
أعمال بناء
اآلالت ومعدات
أراث وتمهيزات
وسائل النقل
المجموع

مدول رقم ()3التكاليف االممالية للمومودات الرابتةد
نسبة االستهالك
التكلفة/دينار
%5
13000
%10
18500
%15
1500
%15
15000
48000

( )8العمالة:
سيوفر المشروع ( )6فرص عمل موزعة م حيث الوويفة والعدد على النحو التالل -:
مدول رقم ( )4العمالة
العدد
1
2
2
1
6

الوظيفة
مدير مشروع
فنل
مساعد
مستخدم
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكو المواد األولية م الزماج المستعمل فل االغلب وبعو االلوا والمواد الكيماوية ددد الخد
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( )10مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مااريف التأسيس وما قبل التشغيل م رسوم التسميل والترخيص ألول مرة بارضافة إلى المراسلت
والمواالت الستقطاب العروو والتل تقدر بحوالل  500دينارد

( )11رأس المال العامل:
كو الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبل المستفيدي يمب إعداد دراسة مدوى اقتاادية مفالة لها
ولغايات الواول إلى تكاليف إممالية للمشروع اقرب ما يكو للواقع سيتم افتراو أ رأس المال التشغيلل
وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادل حوالل  %15م إممالل تكاليف المومودات الرابتة حسب خبرة
معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  7200دينار تقريباد

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
يومد بعو االرار البسيطة ع عملية استخدام االلوا وبعو الكيماويات البسيطة ،ويمك السيطرة عليها
باستخدام الكمامات ،وفلترة المشغل ،رغم ا االرار المنبعرة هل فل حدودها الدنيا والتل التارر على المحيط
بشكل عامد

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدول التالل يبي تكاليف المشروع ارممالية التل تتألف م المومودات الرابتة مضافا لها المااريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ( )5التكاليف االجمالية للمشروع المقترح
التكلفة/دينار
البند
13000
18500
1500
15000
48000
500
7200
55700

أعمال بناء
اآلالت ومعدات
أراث وتمهيزات
وسائل النقل
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي
التكاليف اإلجمالية للمشروع
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امنا :وسائل التمويل:
كو الوريقة قيد البحث هل مقترح لفكرة مشروع والتتضم دراسة مالية للمشروع تبي مااريفه وإيراداته
ل يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد إعداد دراسة المدوى االقتاادية النهائية
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