فكرة مشروع مقـترح

إنتاج البالط األسمنتي المعشق

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

المحتويام
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
إنتاج البال األسمنتي المع ق

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

بال إسمنتي

تةنيف الم رو

ةناعي
12

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

333711

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

11111

رأس المال العامل

84965
468265

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة:
تو البعء باستخعاو هلا النوع من الىبالط فىي األرعن حىعيثا ً ويمتىاز بمتهىر جمىالي ويمكىن اسىتخعامه لرايىام
عمليام عيكور األرصفة والساحام .كما يمتاز بمتانته ومقاومته للعواما الطبيعية ويتحما بثقاا كبيرة بعكس
البالط العاعي مما يزيع من عمرد االفتراضي كما يمكن صيانته بسهولة بعون بن يتو إزالته كمىا فىي الىبالط
العاعي .كما بن هنالل فرصة لتصعير هلا البالط لبعض العوا العربية المجاورة إضافة إل بن هنالل إقباال
متزايعا عل استخعاو هلا البالط كبعيا لبالط األرصفة التقليعي.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو :
 هنالل طلى كبير عل هلا النوع من البالط للمزايا التي يتمتع بها والتي سبق لكرها بعالد. سعر هلا البالط مناسى مقارنة بأسعار البالط العاعي المعروف. يتوقع بن يزعاع الطلى عل هلا النوع من البالط إل بن معتو المشاريع المستقبلية ألمانة عمانالكبرى وبعض بلعيام المعن الرئيسة ستعتمع هلا النوع من البالط لرايام إنشاء جزء كبير من
األرصفة والساحام العامة.
 -يعتبر المشروع فرصة استثمارية جيعة كما يوفر ععع من فر

العما الجعيعة.

 تحسين الوضع االقتصاعي لصاحى  /بصحاى المشروع.يهعف المشروع المقترح إل إنشاء مصنع إلنتاج البالط اإلسمنتي المعشق ) (Interlock Tilesويستخعو
هلا البالط في تبليط الساحام العامة واألرصفة والحعائق ومعاخا المنازا ومواقف السيارام ويمكن إنتىاج
هلا البالط باألشكاا واأللوان التي يطلبها السوق ولل بترير القوالى والمواع الملونة المستعملة.

ثالثا :منتدات الم رو :
سىىيقوو المشىىروع المقتىىرح بإنتىىاج الىىبالط اإلسىىمنتي المعشىىق  Interlock Tilesالمصىىنع مىىن االسىىمنم
والحصىىمة المنوعىىة (والكىىوارتز والرمىىا بلسىىيلي وصىىخور البازلىىم) والمىىواع الملونىىة وجميىىع هىىلد المىىواع
متوفرة في السوق المحلي.
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يمكن إنتاج هلا البالط بأشكاا مختلفة مما يمكن من استخعامه كعيكور للسىاحام العامىة واألرصىفة ومواقىف
السيارام وخاصة للفناعق والمطاعو والمشاريع السياحية مما يعطي منتر جماليا للموقع.

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

هلا النوع من المشاريع حي سيتو اختيار موقع مناسى تتوفر فيه كافة

الشروط المطلوبة من الجهام لام العالقة مثا البلعية ووزارة البيئة .

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع:

يمكن تلخيص عملية التةنيع بالخ وات التالية:

 تحضير الخلطة المطلوبة من اسمنم وحصمة منوعة. -يتو بعع للل ضخ الخليط إل ماكينة تصنيع البالط حي

تقوو هلد الماكينة آليا بتشكيا البالط بواسطة

قوالى خاصة وعل حواما حعيعية (طبالي).
 -التجفيف والسقاية بالماء لحين الجفاف التاو واكتساى الصالبة المطلوبة.

) (2المساحة والموقع:
يقترح إقامة المشروع في العاصمة عمان وضمن المناطق الصناعية حي

تتوفر كافة الخعمام الضرورية

باإلضافة إل قربه من السوق الرئيس المستهعف وسهولة نقا اإلنتاج إل باقي المحافتام عنع الحاجة.
وألاراض خفض تكاليف المشروع فقع افترض إقامة المشروع ضمن ارض مستأجرة ( 2عونمام تقريبا).
قعرم بجرتها السنوية بمبلغ  05211عينار.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تتألف ببنية المشروع كما في الجعوا بعناد :

البند
بناء المصنع /هنجر حعيعي
مبن االعارة
خانىىىىىىام  /قواطىىىىىىع للمىىىىىىواع

جعوا رقو ()0
تكلرة المتر المربع/دينار
المساحة /متر مربع
01
021
511
011
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إدمالي التكلرة/دينار
00511
51111
211

األولية
ساحام معبعد وبسوار

المدمو

01111
73711

-

( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األساسية مع التركيى والتشريا بحوالي  500111عينار توزعم كما هو
مبين بالجعوا بعناد-:
جعوا رقو ()5
تكلرة الوحدة/دينار
األدهزة
ماكينة تصنيع البالط بوتوماتيكية Block Maker
051111
تعما عل تشكيا وإنتاج البالط بطاقة 01و / 5ساعة

العدد

التكلرة /دينار

0

051111

قوالى لتشكيا البالط بأشكاا مختلفة مثا –Square
2111

 Hexagonوايرها ععع ()0

0

01111

خالط لمزج الرما واالسمنم والمواع األخرى سعة
 072لتر مزوع بجهاز تلقيو وقشاط ناقا وبجهزة تحكو
رافعىىة شىىوكيه بطاقىىة رفىىع ( )5طىىن مىىزوعة بىىـ اارفىىة
سعة  211لتر
طبالي حعيعية قياس  021سو  72 Xسو
تمعيعام كهروميكانيكية وبجور ومواع تركيى

52111

0

52111

52111

0

52111

511

51

0111

-

-

01111
614111

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
قعرم تكلفة األثا والتجهيزام المكتبية بحوالي  01111عينار توزعم كما هو مبين بالجعوا بعناد-:
البيان
بثا مكتبي وعيكور للمعرض

جعوا رقو ()0
تكلرة الوحدة/دينار
0111
0111

بجهزة كمبيوتر وبرام تصميو
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العدد
0

التكلرة /دينار
0111

-

0111

5111

لوازو مكتبية وبجهزة اتصاا وتصوير

0

المدمو

5111
11111

( )2وسائل النقل:
افترض احتياج المشروع لسيارة نقا وبا

فان لنقا الموتفين سيتو شراؤها محليا

قعرم كلفتها بمبلغ

 00111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  333700عينار توزعم كما
يلي-:
جعوا رقو ()0
التكلرة/دينار
70711
214000
10000
36000
333711

البند
بعماا بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%01

( )8العمالة:
سيوفر المشروع ( )00فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالي-:
جعوا رقو ()2
العدد
0
0
5
2
5
5
0
5

الوظيرة
مالل المشروع
مهنعس إنتاج
عاما فني
عاما عاعى
سائق
إعاري ومحاسى
مسؤوا مبيعام
حارس وعاما تنتيفام وكفتيريا
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12

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هي عبارة عن االسمنم والرما الناعو والكوارتز والسمسميه والصبرام واأللوان
وجميعها متوفرة بالسوق المحلي.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلضافة إل والتعاقع

عل المععام وإيصاا الخعمام والتي تقعر بحوالي  01111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالي  %52من إجمالي تكاليف الموجوعام
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  00952عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع اثأر بيئية سلبية للمشروع المقترح.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعوا رقو ()0
التكلرة/دينار
70711
500111
01111
00111
333711
01111
00952

البند
بعماا بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
Page 9 of 10

468265

التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هي مقترح لفكرة مشروع وال تتضمن 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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