فكرة مشروع مقـترحة

إنتاج أحواض إسمنتية للنباتات

5107
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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 :الم دمة
ب اب  :م رراا وأ داف المشروع
بل ب :م تجبا المشروع
را عب :ال واحي ال ب و اة للمرة المشروع
خبمقب :الدراقة الل اة للمرة المشروع
 .1مراحل التص اا
 .6المقبحة والموقا
 .3ال بء وتعداالا ال بء
 .4اآلالا والمعداا
 .5األ بث والتجبا اا
 .2وقبئ ال ل
 .7التمبلاف ارجمبلاة للموجوداا ال ب تة
 .8اردارة والعمبل
 .9المواد األولاة ومقتل مبا الخدمة
 .11مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال
 .11رأس المبل العبمل
قبدقب:اآل بر ال ائاة للمرة المشروع
قب عب :التمبلاف ارجمبلاة للمشروع
بم ب :وقبئل تموال المشروع
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ملخص المشروع
إ تبج أحواض إقم تاة لل بتبا

فمرة المشروع الم ترحة
م تجبا المشروع

أحواض راعة مختللة األشمبل واألحجبا

تص اف المشروع

ص بعي

عدد األادي العبملة

8

حجا االقت مبر الملي للمرة المشروع
التمللة بلدا بر األرد ي

ال اب
الموجوداا ال ب تة

38721

مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال

1111

رأس المبل العبمل

13168
56888

المجموع الملي لحجا االقت مبر

4

أوالأ :م دمة
شهد األردن خال العقود االخيره نه ة عمرانية كبيره جدا ترافقر ما التطورالكبيرالذي شم
ك أوجر اال تصاد األردني وباألخ

في طاع البناء واإلنشاءات  ،و د تميزت النه ة

العمرانية بانتشار صناعة واستعما األحواض اإلسمنتية والبالستيكية التي تستعم لزراعة
األنواع المختلفة من نباتات الزينة  ،و د انتشر استعما مث هذه األحواض في المباني السكنية
والتجارية على حد سواء ،حي يهدت استخدامها إلى إعطاء مسحة جمالية لإلنشاءات المختلفة ،
ومن هنا جاءت فكرة هذا المشروع.
يتمث المشروع المقتتر فتي إنشتاء معمت لتصتنيا أحتواض زراعيتة إستمنتية بمختلتت األشتكا
واألحجتتام وذلتتك الستتتخدامات زراعيتتة مثت احتتتواء األزهتتار ونباتتتات الزينتتة ستتواء الطبيعيتتة أو
المصنعة .وتو ا هذه األحواض في متداخ المنتاز أو فتي الستاحات العامتة والحتدائ لوايتات
إعطاء منظر جمالي للمو ا المو وعة فير.
هتتذه األحتتواض تستتتخدم بشتتك كبيتتر وتمتتتاز بمظهتتر جمتتالي وذلتتك لتعتتدد األشتتكا والرستتومات
والزخارت التي يمكن استخدامها في التصنيا كما أنهتا متينتة الصتنا و يتر ابلتة للتلتت بستهولة
لكونها ثقيلة الوزن عند تعبئتها بالترا المستخدم لوايات زراعية وتثبت في مكان و عها ،وكما
هو م عروت فان هنالتك طلت متنتامي علتى متواد وأدوات التديكور لمختلتت االستتعماالت ومنهتا
األحواض األسمنتية للزراعة.

ثانيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
هنالك طلت دائتم ومتنتامي علتى منتجتات ومتواد التديكور ومنهتا األحتواض اإلستمنتية للزراعتة،
وتستعم من ب عدد كبير من الجهات سواء فرديتة أو مرسستية فتي جميتا المشتاريا اإلنشتائية
لوايات اإلسكان أو التجارية أو الخدمات أو المتنزهات والحدائ العامة ،ومن شأن هذا المشروع
تلبية الطل

المتنامي علتى التديكورات الخارجيتة لألبنيتة ،ف تال عتن تتوفير فتر

وتحسين الو ا اال تصادي لصاح  /أصحا المشروع.
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عمت جديتدة

بل ب :م تجبا المشروع
يبلغ عدد األشكا واألحجام المتوفرة في السو المحلي والتي يكون الطلت عليهتا كبيتراً حتوالي
( )01شك وحجم .ولكن لوايات هذه الدراسة فسيتم اعتماد األحجام واألشكا التالية والتتي هتي
مر وبة أكثر من يرها:
 -0حوض سداسي وسط
 -5حوض سداسي صوير
 -3حوض مربا كبير
 -4حوض مربا وسط
 -2حوض مربا صوير
 -1حوض مستطي كبير
 -7حوض مستطي وسط
 -8حوض زاوية خماسي
 -9حوض دائرة وسط
-01

حوض دائرة صوير

-00

حوض كاس وسط

-05

أعمدة روماني حجم وسط
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را عب :ال واحي ال ب و اة للمرة المشروع الم ترحة
ال يوجد أية عوائ

انونية لترخي

هكذا مشاريا

من الموا ا المخصصة لمث هذه المشاريا كالمناط

والمعام اإلنشائية والحرفية.

خبمقب :الدراقة الل اة للمرة المشروع الم ترحة
() 1

مراحل التص اا

يتم إنتاج األحواض اإلسمنتية لوايات الزراعة على نوعين :األو باستعما اإلسمنت األسود والثاني
باستعما اإلسمنت األبيض ،وعملية التصنيا تتم بالشك التالي:
باستعما اإلسمنت األسود:
تح ر الخلطة الخرسانية باستعما اإلسمنت األسود والرم األبيض الناعم المخلوطة بالماء وتص
القوال

المعدة حس

الهيك الخارجي للقال

األشكا المطلوبة وخال عملية الص
وعند انتهاء تعبئة القال

يتم رج القال

بواسطة رجاج يرك

على

يتم و ا واعد للحوض عبارة عن طعة معدنية مفر ة

على شك مستطي 01سم 2 Xسم تورز في الجزء العلوي من القال

والذي يشك السطح السفلي

للحوض ،وتقوى األحواض بسلك حديد  3مم على شك كانات عدد  3تو ا داخ تجويت القال
لثالثة أسالك عمودية ،ويترك المزيت من الخرسانة في القال
القال

في

إ افة

لمدة  01 – 8ساعات وبعد ذلك يتم فك

ويترك الحوض ليجت لمدة  54ساعة ويتم سقايتر بالماء ليكتس

المتانة وعدم التفسخ ثم يتم دهن

األحواض من الخارج باأللوان المطلوبة.
– باستعما اإلسمنت األبيض
تح ر الخلطة الخرسانية باستعما اإلسمنت األبيض والرم األبيض وحصمة سي والممزوجة بالمياه.
ويتم ص هذه الخلطة في القال حس الشك والزخرفة المطلوبة حس ما هو وارد عند تصنيا األحواض
باستعما اإلسمنت األسود ولكن بعد عملية إزالة القوال
السطح الخارجي من الجوان

للقال

عن الخرسانة يتم بواسطة فرشاة معدنية حك

إلزالة الطبقة من اإلسمنت األبيض لتبرز الحصمة للخارج ويعطي

شك ديكور للحوض.
ج -بعد االنتهاء من عملية التصنيا يتم تق األحواض لمو ا العرض تمهيداً لبيعها.

إن الطا ة اإلنتاجية للقال
في القال

تتطل

للواحد هي حوض واحد يوميا ،حي

أن يتم إزالة القال

أن عملية تح ير الخلطة اإلسمنتية وصبها

بعد مرور ( )01 – 8ساعات من عملية الص  ،ولذلك فان الطا ة

القصوى للمشروع المتو ا هي  05حوض من مختلت األشكا واألحجام في اليوم الواحد أي ما مجموعر
( )3111حوض/السنة على أساس وردية عم واحدة  8ساعات  311/يوم /سنة.

) (2المقبحة والموقا:
يقتر إ امة المشروع في المدن الصناعية/الحرفية حي

تتتوفر األبنيتة والختدمات ال ترورية الالزمتة لمثت

هذا المشروع ،وفي المدن التي يتوفر فيها معد نمو في مسطحات البناء.
ولوايات هذه الدراسة يف

استئجار طعتي ارض؛ األولى إل امة المشروع عليها والثانية لعترض منتجتات

المشروع ويف

أن يكون مو ا القطعة الثانية على جوان الطر العامة والرئيسية والتي يمكتن الحصتو

لها على ترخي

من الجهات المسئولة للموافقة على إ امة مو ا العرض.

وتقتتدر مستتاحة األرض الالزمتتة إل امتتة المشتتروع بحتتوالي ( )211متتتر مربتتا ،بينمتتا تقتتدر مستتاحة األرض
الالزمة للعرض بحوالي ( )021متر مربا .

( )3ال بء وتعداالا ال بء:
تقدر احتياجات المشروع من األبنية

 180م 5ويمكن تنفيذ المشروع

من بناء إسمنتي أو هنجر معدني

مستأجر ،ويبين الجدو التالي توزيا مساحات البناء واستخداماتها :
جدول رقا ()1
ال د
صالة إنتاج
مراف
تمديدات صحية وكهربائية
مكت معرض

المقبحة /متر مر ا
011
21
30
المجموع

تمللة المتر المر ا/دا بر
011
011
100

إجمبلي التمللة/دا بر
01111
2111
5111
3000
61111

( )4اآلالا والمعداا:
يو ح الجدو التالي المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها علما ً بان المعدات الرئيسية
هي القوال ويمكن تصنيا القوال محليا ً.
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جدول رقا ()6
األجب ة
وال مختلفة األشكا واألحجام

تمللة الوحدة/دا بر
211

العدد
05

التمللة /دا بر
1111

رجاج

521

5

211

فراشي سلك

05

2

11

مجارت ورفوش وأدوات مختلفة

511

مجموعة

511
2721

المجموع

( )5األ بث والتجبا اا والداموراا:
يحتاج المشروع إلى أثا

مكتبي وخزائن لحفظ الملفات والمستندات إ افة إلى جهاز حاسو

وتلفون

وفاكس وماكينة تصوير وتقدر تكلفة هذه التجهيزات حوالي (  ) 5111دينار.

( )2وقبئل ال ل:
سيحتاج المشروع لوايات التسوي وتوريد المواد األولية إلى بك أ بتكلفة درت بحوالي  010111دينار.

( )7التمبلاف ارجمبلاة للموجوداا ال ب تة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليت الموجودات الثابتة للمشروع المقتر بحوالي  380711دينار توزعت كما
يلي-:
جدول رقا ()3
ال د
أعما بناء
اآلالت ومعدات
أثا وتجهيزات
وسائط نق
المجموع

التمللة/دا بر
51111
1711
5111
01111
38721
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ق ة االقتبالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمبلة:
سيوفر المشروع (  ) 8فر

عم موزعة من حي الوظيفة والعدد على النحو التالي -:

جدول رقا ()4
العدد
0
0
0
3
5
8

الوظالة
مالك المشروع
مشرت إنتاج
فني
عام
حارس وخدمة
المجموع

( )9المواد األولاة ومقتل مبا الخدمة
المواد األولية الالزمة لإلنتاج هي االسمنت بنوعير األبيض واألسود وكذلك الرم والحديد وجميعها متوفرة
بالسو المحلي.

( )11مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال
ستتألت مصاريت التأسيس وما ب التشوي من رسوم التسجي والترخي

ألو مرة باإل افة إلى المراسالت

والمواصالت ومتفر ات والتي تقدر بحوالي  0111دينار.

( )11رأس المبل العبمل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من ب المستفيدين ستقوم مراكز إرادة باعداد دراسة جدوى ا تصادية
مفصلة لها ولوايات الوصو إلى تكاليت إجمالية للمشروع ا ر

ما يكون للوا ا سيتم افتراض أن رأس

التشويلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاتر يعاد

حوالي  %31من إجمالي تكاليت

الما

العام

الموجودات الثابتة حس خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريا مشابهة أي ما يعاد  030058دينار.

قبدقب :اآل بر ال ائاة للمرة المشروع الم ترحة
ال توجد أية مخلفات

ارة للبيئة من عمليات إنتاج منتجات المشروع المقتر  ،ويمكن التخل

االسمنت الفار ة في موا ا مخصصة علما بأنها مصنوعة من الور .
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من عبوات

قب عب :التمبلاف ارجمبلاة للمرة المشروع الم ترحة
الجدو التالي يبين تكاليت المشروع اإلجمالية التي تتألت من الموجودات الثابتة م افا لها المصاريت
التأسيسية ورأس الما العام -:
جدول رقا ()5
التمللة/دا بر
51111
1711
5111
01111
38721
0111
03058
56888

ال د
أعما بناء
اآلالت ومعدات
أثا وتجهيزات
وسائط نق
إجمبلي الموجوداا ال ب تة
مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال
رأس المبل التشغالي
التمبلاف ارجمبلاة للمشروع

بم ب :وقبئل التموال:
كون الوثيقة يد البح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تت من دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفر

وإيراداتر لن يتم تحديد كيفية تموي المشروع إال بعد التوجر لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى اال تصادية
النهائية
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