فكرة مشروع مقـترحة

مشروع معمل تشكيل الزجاج

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريق مقترحة تتضةةةمح تح يل الحواحل الةحية والتموي ية

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعحل إح هذه الدراسة هل دراسة أولية ت قل الضوء ع ى الحواحل الةحيـةةةةةةةة وحجم ا ستالمار الفزم لتحةيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمريح المهتميح ع ى التكاليف ا ستالمارية الفزمة لتحةيذ المشروع .
تم الحرص أح تكوح البياحات والمع ومات الواردة فل الدراسةةةةةة وامعية ما أمكح ،وسةةةةةعيا ت يح تكوح البياحات
الواردة فل الدراسةةةة وامعية ما أمكح ،فقد تمت زيارات ميداحية لمشةةةاريق وماسةةةسةةةات ومورديح ذات عفمة

بةكرة المشةةةروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووول المتوقت تم اسوووت نا ها من
هذه الدراسوووة لحين إعداد دراسوووة جدوى اقتلوووادية للمشوووروع ،وذلك لكوح اإليرادات المتومعة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصةةةةةةعب التحبا باتجاهاتها مما يسةةةةةةتدعل مح المسةةةةةةتالمريح المهتميح بعد ا متحاع بةكرة
المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى ا متصادية الكام ة ل مشروع المقترح
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المحتويات
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

معمل لتشكيل الزجاج

منتجات المشروع

اطقم زجاج لالستعمال المنزلي واطقم خالة بالديكور

تلنيف المشروع

لناعي/حرفي

عدد األيدي العاملة

2

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات ال ابتة

7200

ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل

100

رأس المال العامل

2160
9460

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سةةيقوم المشةةروع بأحتاج محتجات زجاجية ب ورية بمخت ف ايشةةكال وايحجام ،وذلك لسةةد جزء مح احتياجات
السوق المح ل ،ويتمالل المشروع فل معمل متوسط يعمل ع ى تشكيل الزجاج باشكال واحجام مخت ةة

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
 الط ب المتزايد ع ى محتجات المشروع سد جزء مح احتياجات السوق المح ل -ايجاد فرص عمل

ال ا :منتجات المشروع
المحتج عبارة عح محتجات زجاجية ب ورية بمخت ف ايشكال وايحجام.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
يوجد أية عوائق ماحوحية لترخيص هكذا مشاريق

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التلنيت

تت خص عم ية تشكيل الزجاج بإحضار الواح مح الزجاج ومح الم يتم تقسيم ا لواح الى اشكال ومجسمات
متحوعة بإستخدام معدات مص خاصة بالزجاج

) (2المساحة والموقت:
مح الممكح إمامة المشروع فل أية محطقة مح المم كة شريطة توفر المواد الخام والعمالة الفزمة

( )3البناء وتعديالت البناء:
يحتاج المشروع الى مساحة اجمالية تقدر ب80م،²
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( )4اآلالت والمعدات:
مدرت تك ةة التجهيزات والمعدات ايساسية حوالل 3200ديحار توزعت كما هو مبيح بالجدول أدحاه-:
جدول رمم ()2
األجهزة
صاروخ
درل
عةةةةدد متحوعةةةةه لقص وتركيةةةةب
الرجاج
طاو ت عمل وأرفف تخزيح

تكلفة الوحدة/دينار
350
350
500
2000
المجموع

العدد
1
1
-

التكلفة /دينار
350
350
500

-

2000
3200

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر ك ةة ايالاث والتجهيزات الفزمة والديكور ل مشروع بحوالل  4000ديحار

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بحاء ع ى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الالابتة ل مشروع المقترح بحوالل  7200ديحار توزعت كماي ل-:
جدول رمم ()3
التكلفة/دينار
3200
4000
7200

البند
اآل ت ومعدات
أالاث وتجهيزات
المجموع

نسبة االستهالك
%10
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع فرصتل عمل موزعة مح حيث الوظيةة والعدد ع ى الححو التالل -:
جدول رمم ()4
العدد
1
1
2

الوظيفة
مدير مشروع
مصمم
المجموع
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكوح المواد ايولية مح الواح زجاجية جاهزة ،صق،اكسسوار

الخ

( )10ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما مبل التشغيل مح رسوم التسجيل والترخيص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  100ديحار

( )11رأس المال العامل:
كوح الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها مح مبل المستةيديح يجب إعداد دراسة جدوى امتصادية مةص ة لها ولغايات
الوصول إلى تكاليف إجمالية ل مشروع امرب ما يكوح ل وامق سيتم افتراض أح رأس المال التشغي ل وفقا
لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالل  %30مح إجمالل تكاليف الموجودات الالابتة حسب خبرة معد
الدراسة واستحادا لمشاريق مشابهة أي ما يعادل  2160ديحار

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
يوجد آالار بيئية س بية ل مشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الجدول التالل يبيح تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتألف مح الموجودات الالابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
3200
4000
7200
100
2160

البند
اآل ت ومعدات
أالاث وتجهيزات
إجمالي الموجودات ال ابتة
ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

9460

التكاليف اإلجمالية للمشروع
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امنا :وسائل التمويل:
كوح الواليقة ميد البحث هل مقترح لةكرة مشروع و تتضمح دراسة مالية ل مشروع تبيح مصاريةه وإيراداته
لح يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الجدوى ا متصادية الحهائية
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