فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج العبوات االنبوبية البالستيكية

5107

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
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
م رو انتاج العبوات االنبوبية البالستيكية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

إنتاج العبوات البالستيكية

تةنيف الم رو

ةناعي
9

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

81651

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

رأس المال العامل

64375
117165

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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اوالً :مقدمة:
إن منتجات المشروع عبارة عن العبوات األنبوبية البالستيكية المخصصة لتعبئة مواع التجميا ومنتجات
العناية الشخصية وبعض المنتجات الكيميائية الصناعية األخرى .ولالطالع عل جعوى هلا المشروع
فان هلد العراسة تتممن النواحم الفنية لمتطلبات تأسيس المشروع ككميات اإلنتاج المتوقعة واحتياجاته
من المبانم واآلالت والمععات والقوى العاملة والمواع الالزمة للتشريا إل جانى النواحم االقتصاعية
والتحليالت المالية كحساسية المشروع ومؤشراته االقتصاعية المختلفة حسى تريرات قيو اإليراعات
والتكاليف وتأثيرها عل األربا مع احتساى التعفقات النقعية طبقا لتريرات الطاقة اإلنتاجية.

ثانيا ً :مبررات وأاداف فكرة الم رو :
بناء عل االستهالل المتزايع فم المملكة عل هلد العبوات والتم تستورع بكميات كبيرة فإننا نعتقع إن
هلا المشروع سوف يساهو بشكا فعاا فم خفض االستيراع من الخارج لمثا هلا المنت

بجانى كونه

فرصة استثمارية للباحثين عن االستثمار فم المملكة وسيساهو فم تشريا األيعي العاملة.

ثالثا ً :منتدات الم رو :
العبوات األنبوبية البالستيكية المتحصا عليها من ماعة البولم اثيلين عالم الكثافة (.)HDPE

رابعا ً :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة:
ال يوجع ية عوائق قانونية لترخي

هلا النوع من المشاريع.

خامسا ً :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة:
( )0مراحل التةنيع:
إن العملية التصنيعية تمر عبر المراحا التالية:
 تتو العملية التصنيعية بومع حبيبات البولم اثيلين (المستورعة و المشتراد محليا لررض انتاجاألنبوى المطلوى) فم قمع ماكنة التشكيا )Injection Blow Molding(.المجهزة إلنتاج مثا
هلد األنابيى حي

تتو معايرة هلد الماكنة عل عرجة الحرارة المطلوبة لمثا هلا المنت ليتو بععها
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استكماا عملية التشكيا بثق األنبوبة من الماكنة ومن ثو إزالة الشحنات االلكتروستاتيكية بواسطة
الماكنة المخصصة لللل والملحقة ليتو بعع للل طباعة العبوة حسى الطلى عل ماكنة الطباعة
الملحقة بالخط اإلنتاجم لتعبأ بععها هلد األنابيى فم صناعيق كرتونية سعة ( 01كرو) .
هلا ويتو استيراع األاطية ( السعاعات) جاهزة من الخارج تخفيما للكلفة االستثمارية.

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم إحعى المعن الصناعية.

( )3البناء:
يقتر

ن يستأجر مبن

و هنجر مععنم بمساحة تقعر بحوالم 521و 5حي

تقعر اجر مثا هلا المبن

بحوالم  0111عينار .ومن المتوقع إن يحتاج المبن إل تععيالت فم البناء بما يتناسى واالستخعاو
األمثا وتقعر كلفة هلد التععيالت بحوالم  5521عينار.

البند
صالة االنتاج والمرافق
مستوععات
االعارة
المدمو

جعوا رقو ()0
المساحة /متر
مربع
021
01
01
611

تكلرة المتر
المربع/دينار
01
01
02

إدمالي التكلرة/دينار
0121
011
011
6651

( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجعوا التالم احتياجات المشروع من المععات واآلالت الالزمة مع تكلفتها بما فم للل
التركيى والتشريا:
جعوا رقو ()5
تكلرة الوحدة/دينار
00111

األدهزة
خط إنتاجم متكاما يتكون من :
 ماكنة تشكيا (بثق) األنابيى()Injection Blow Molding Machine
مزوعة بقالبين للحجمين المنوي إنتاجهما*
 -ماكنة إزالة الشحنات االلكتروستاتيكيه
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العدد
0

التكلرة /دينار
00111

ماكنىىة طباعىىىة بىىىألوان ومجهىىىزة بقوالىىىى تصىىىميو
مختلفة
المدمو

77111

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل

ثا مكتبم وخزائن لحفت الملفات والمستنعات امافة إل جهازين حاسوى وتلفون

وفاكس وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزات حوالم  5111عينار.

( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  00521عينار توزعت كما
يلم-:
جعوا رقو ()3
التكلرة/دينار
5521
00111
5111
81651

البند
عماا بناء
اآلالت ومععات
ثا وتجهيزات
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )8العمالة:
سيوفر المشروع  9فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جعوا رقو ()0
العدد
0
0
0
0
3
5
9

الوظيرة
معير عاو ومعير انتاج
محاسى
سكرتارية وطباعة واستقباا
مسؤوا تسويق ومبيعات
فنيوا انتاج
عاما
المدمو
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يبين الجعوا اعناد المىواع االوليىه التىم تلىزو النتىاج الخيىوط الزراعيىه مىع نسىبتها للقياسىات المنىوي إنتاجهىا
وللل حسى االسعار التم تو الحصوا عليها من المستورعين االساسين لهلد المواع
المادة
حبيبات بولم اثيلين عالم الكثافة

جعوا رقو ()2
سعر الوحدة
الكمية السنوية
0021
0

القيمة االدمالية
9911

حبار طباعة

1.0

0311

5201

اطية ( سعاعات)

0.2

5911

03121

صناعيق كرتونية

 0101صنعوق

1.321

300
65894

المدمو

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تشما نفقات التأسيس وما قبا التشريا رسوو التسجيا والترخي

ومصاريف متفرقة وتقعر تكلفتها

بحوالم  0211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض ن ر س
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %31من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة ي ما يعاعا  50302عينار.

سادسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة:
اليوجع اثأر بيئية سلبية للمشروع.
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سابعا ً :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعوا رقو ()0
التكلرة/دينار
5521
00111
5111
81651
0211
50302
117165

البند
عماا بناء
اآلالت ومععات
ثا وتجهيزات
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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