فكرة مشروع مقـترحة

إنتاج أثاث وإكسسوارات مطعمة بالفسيفساء

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكررة
المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جددوى ققامدة ذكدما معد و ممرا
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيرذ فكررة
المشروع بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسة واقعيرة مرا أمكرن ،وسرعيا ألن تكرون البيانرات
الواردة في الدراسة واقعية مرا أمكرن ،فقرد تمرت زيرارات ميدانيرة لمشراريع وماسسرات ومروردين ذات عالقرة

بفكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإلي ادات وتقددي حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ذا مدن
ذمه الد اسة لحين قعداد د اسة جدوى اقتصدادية للمعد و ،وذلر لكرون اريررادات المتوقعرة تررتبط بعردة
عوامررل أو وررروف ي ررع

التنبررا باتجاهاتهررام ممررا يسررتدعي مررن المسررتثمرين المهتمررين بعررد االقتنرراع بفكرررة

المشروع التوجه رعداد دراسة الجدوى االقت ادية الكاملة للمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :المقدمة
انيا  :مب ات وأذداف المع و
ال ا :منتجات المع و
ابعا :النواحي القانونية لفك ة المع و
خامسا :الد اسة الفنية لفك ة المع و
 .1م احل التصنيم
 .2المساحة والموقم
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدا ة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل
 .11أس المال العامل
سادسا:اآل ا البيئية لفك ة المع و
سابعا :التكاليف اإلجماليةللمع و
امنا :وسائل تمويل المع و
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ملخص المع و
إنتاج أثاث وإكسسوارات مطعمة بالفسيفساء

فك ة المع و المقت حة
منتجات المع و

قطم زينة عخصية ومنزلية

تصنيف المع و

ح في/ح ف يدوية
4

عدد األيدي العاملة

حجم االست ما الكلي لفك ة المع و
التكلفة بالدينا األ دني

البيان

17500

الموجودات ال ابتة

500

مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل

4000

أس المال العامل

22000

المجمو الكلي لحجم االست ما
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بإنتاج حلي واكسسوارات منزلية مطعمة بالفسيفساء ،وذل لسد جزء من احتياجات السوق
المحلي من مستلزمات الزينة الشخ ية واالكسسوارات المنزلية ،ويتمثل المشروع في مشغل متوسط يعمل
على انتاج قطع االثاث المنزلي البسيط ومقتنيات الزينة الشخ ية باشكال واحجام مختلفة م

انيا  :مب ات وأذداف فك ة المع و
يعتبر هذا المشروع فكرة استثمارية جيدة حيث أن ارنتراج سريغطي جرزء مرن طلر السروق المحلري ،و مرن
الممكن أن يتجه للت دير إلى األسواق الخارجية الحقا ،كما انه يشغل مجموعة من االيدي العاملةم

ال ا :منتجات المع و
يعتمررد المشررروع علررى توريررد قطررع خشرربية باحجررام مختلفررة وتطعيمهررا بالفسيفسرراء فضررال عررن تطعرريم االثرراث
المنزلي بالفسيفساء كالطاوالت والخزائن وغيرها.

ابعا :النواحي القانونية لفك ة المع و المقت حة
ال يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع

خامسا :الد اسة الفنية لفك ة المع و المقت حة
()1

م احل االنتاج

تتلخص عملية االنتاج بمجموعة من الخطوات تتمثل فري اعرداد الت راميم المطلوبرة فري البدايرة ثرم توريرد
االساس الخشبي وق ره وتجهيرزه لتطعيمره بالفسيفسراء ،والمق رود هنرا القطرع الخشربية ال رغيرة لغايرات
الحلي الشخ ية واالكسسوارات المنزلية ،اما في ما يخرص تطعريم االثراث المنزلري والمكتبري بالفسيفسراء
فيتم اعداد الت ميم حس رغبة الزبون ومن ثرم تجهيرز قطرع االثراث مرن خرالل اجهرزة المشرغل ومرن ثرم
تطعيمها بالفسيفساء يدويا وتركها لتجف وتشطيبها لت بح جاهزة للتسليمم
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)(2المساحة والموقم:
من الممكن إقامة المشروع في أية منطقة من المملكة شريطة توفر المواد الخام والعمالة الالزمة وبمساحة ال
تقل عن  80متر مربع لغايات المشغل والمعرضم

( )3البناء:
يمكن استئجار مخزنين مت لين لغايات اعمال المشروع المقترح ونقدر معدل االجرة السنوية بحدود 5000
دينررار سررنويا ،تتبرراين بحس ر منطقررة تنفيررذ المشررروعمكما نقرردر احتياجررات المشررروع الررى بعررض التعررديالت
والتمديدات المرتبطة بالخدمات العامة وبحدود  2000دينارم

()4اآلالت والمعدات:
تكلفة التجهيزات والمعدات األساسرية مرع التركير والتشرغيل بحروالي  13500دينرار توزعرت كمرا هرو
مبين بالجدول أدناه -:قدرت
جدول رقم ()1
األجهزة
مجموعة منجرة
معدات حفر على الخش
مضخة هواء
طاوالت عمل وأرفف تخزين
عدد متفرقة

تكلفة الوحدة/دينا
10000
250
500
2000
500
المجمو

العدد
1
2
1
1
1

()5األ اث والتجهيزات والديكو ات:
تقدر كلفة األثاث و التجهيزات الالزمة للمشروع بحوالي  2000دينار
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التكلفة /دينا
10000
500
500
2000
500
13500

()6التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  17500دينار توزعت
كمايلي-:
جدول رقم ()2
البند
تعديالت وتاسيس بناء
اآلالت ومعدات
أثاث وتجهيزات
المجمو

نسبة االستهالك
%5
%10
%15

التكلفة/دينا
2000
13500
2000
17500

()7العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 4فرص عمل موزعة من حيث الوويفة والعدد على النحو التالي -:
جدول رقم ()3
العدد
1
1
2
4

الوظيفة
مدير مشروع
نجار تحف
فني تطعيم فسيفساء
المجمو

()8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكون المواد األولية من قطع الخش وحجر الفسيفساء ومواد الل ق والتلميع ومتفرقاتم

مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل
ستتألف م اريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص ألول مرة وبعض الم اريف
االدارية قبل التشغيل والتي تقدر بحوالي  500دينارم

( )11أس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين يج
ولغايات الو ول إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقر

إعداد دراسة جدوى اقت ادية مف لة لها

ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس المال

التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي  %35من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حس
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  4000دينارم
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سادسا :اآل ا البيئية لفك ة المع و المقت حة
ال يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفك ة المع و المقت حة
الجدول التالي يبين تكاليف المشروع ارجمالية التي تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها الم اريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول قم ()4
تعديالت وتاسيس
اآلالت ومعدات
أثاث وتجهيزات
قجمالي الموجودات ال ابتة
مصا يف التأسيس وما قبل التعغيل
أس المال التعغيلي

التكلفة/دينا
2000
13500
2000
17500
500
4000

البند

التكاليف اإلجمالية للمع و

22000

امنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البحث هي مقترح لفكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين م اريفه
وإيراداته لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقت ادية النهائية
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