فكرة مشروع مقـترحة

مشروع إنتاج دهانات في عبوات رذاذية
(أريسول)

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
ةناعة داانات في عبوات رشاشية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

داانات رشاشية

تةنيف الم رو

ةناعي
7

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

21611

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

6511

رأس المال العامل

15151
77751

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
ان فن وعلىو الىدهانات يعىود الكثىر مىن  01الىف عىاو حيى قىاو االنسىان القىديو بتلىوين اشىكال ورمىوز بدائيىة تصىف
حياتهو ونشاطاتهو عل عل جدران الكهوف التي كانوا يعيشون فيها والتزال هذة ماثلة حتى يومنىا هىذا .تطىورت
بمرور القرون الطرق و المواد المستخدمة و تهرت الدهانات بشكل تجاري مىع بىدايات القىرن القىرن الثىامن عشىر
وبدأ طلبها من المستهلكين.
فىىي بدايىىة االربعينىىات فىىي القىىرن المامىىي تقىىدمت صىىناعة الىىدهانات بىىاختراع عبىىوة االريسىىول التي كانىىت اصىىال قىىد
طورت لالستخدامات العسكرية و ذلل لنف المبيدات الحشرية والتي سرعان ما استعملت لعدد من المنتجات و منهىا
الدهانات.
ومنذ خمسينات القرن المامي والدهانات الرذاذية تتمتع بنجا كبير و لكنها واجهت كذلل عدد تحديات منهىا منىع
استخداو مواد الكلوروفلوروكربىون ,فىي اواخىر السىبعينات لمىا تسىببه لطبقىة االوزون والتوجىة الىذي تهىر بعىدها فىي
اواخر التسعينات لتحديد نسىع المركبىات العمىوية المتطىايرة التىي يمكىن اسىتخدامها ممىا اثىر على نوعيىة التركيبىات
الكيماوية للدهانات .وعل الراو من ذلل تبق الدهانات الرذاذية مراوبة االستخداو من المستهلكين .
تجدر االشارة هنا بان المواد المستعملة في الدهانات الرذاذية تشتمل عل :
 االصباغ وهي تعطي اللون المطلوع و تقوو بالترطيىة .هنىال اربعىة انىواع مىن االصىباغ التىي تسىتعمل وهىي اللىوناالبىىيض مثىىل ثىىاني اكسىىيد التيىىدتانيوو الىىذي يعمىىل عل ى تثبيىىت المىىوء وثانيىىا االصىىباغ الملونىىة التىىي هىىي عبىىارة عىىن
مركبات كيماوبة تركيبيىة العطىاء اللىون المراىوع .وثالثىا االصىباغ الخاملىة و تسىتعمل كمىواد مالئىة ممىا يحسىن مىن
خوا

طبق ة الدهان الناتجىة و اخيىرا االصىباغ الفاعلىة و التىي تقىوو بوتىائف امىافية مثىل الحمايىة مىن االشىعة فىوق

البنفسجة.
يتو اختيار االصباغ بدقة حي يمكن لها أن تؤثر عل برض الخوا

للتركيبات الكيماوية للدهانات مثل اللزوجة.

 المىىذيبات و بىىتو اختيىىار المىىذيبات التىىي تتطىىاير بسىىرعة ويمكىىن الختيىىار المىىذيع ايىىر المناسىىع ان يىىؤثر على ثباتيىىةاالصباغ او يمكن ان ينتا اتنفاخا لطبقة الدهان حال جفافها كما يمكن ان يفقد التركيبة الكيماوية ثباتيتها.
 الراز الدافع و يتو اختيارد اعتمادا عل كمية المرط الذي يولدد داخل العبوة فخليط البيوتان /بروبان يمتلل مىرطابخاريىىىىىا مقىىىىىدارد  5.2كرىىىىىو سىىىىىو 5اال ان اسىىىىىتعماالته فىىىىىد تحىىىىىددت و تهىىىىىرت اىىىىىازات دافعىىىىىة بديلىىىىىة تعىىىىىرف
بالهيىىىدروفلوروكربون و تشىىىتمل هىىىذد المجموعىىىة علىىى ثنىىىائي الفلىىىورايثين والمعىىىروف بىىىالرقو ( أ )025و ربىىىاعي
فلوروميثين المعروف بالرقو (001أ).
 مكونات اخرى و هذد تشتمل عل المركبات المثبتة النتشار الصبرات و درجىة الحمومىة و الكثافىة و مانعىة لصىدأالعبوة.
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يهدف المشروع المقتر إل إنتاج الدهانات الرذاذية وباربعة الىوان أنىواع مختلفىة مىن مختلفىة هىي االبىيض واالسىود
واالحمر والشفاف وتوفيرها للمواطن بسعر مناسع خاصة ان اإلنتاج المحل ال يرط كامل احتياجات الطلع فىي
السوق المحل وال زال هنالل استيراد كبيىر لهىا مىن الخىارج مع مالحتىة أن منتجىات هىذا القطىاع فى االردن لىديها
فرصة جيدد للتصدير إل األسواق الخارجية مع مراعاة أن التصدير يعتمد عل جودة المنتا.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
للمشروع عدة مبررات وأهداف منها:
 .0هنالل طلع قائو ومستمر عل الدهانات في العبوات الرذاذية من قبل قطاعات واسعة.
 .5ال زال األردن يسىىىتورد كميىىىات كبيىىىرة مىىىن هىىىذد المنتجىىىات حيىىى أن اإلنتىىىاج المحلىىىي ايىىىر كىىىاف لترطيىىىة
احتياجات الطلع المتزايد .
 .0إمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة بشكل جيد و خاصة األسواق العربية .
 .1خلق فر

عمل جديدد.

استثمارية في المنطقة و توفير فر

 .2تحسين الومع االقتصادي لصاحع المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
سييوم ا مشروييا م مشرمبيياا البيينا مشييأةنلن

رو ييمع ن ي ط ي م

روألوييل رن طييل نا وييل ش ي م

م س أ م حرا مشوفنف بلنسب مشذ ق م سبهالك مشسنئأ
مشو م

سنسييول م ييو

محجنا ر حأع سول  033رل بحي

ةيذ

طلى خنخ غننء السبوك

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
البد من مراعاة بعض االمور القانونية من تراخي
الصحية والوقائية للحصول عل التراخب

بيئية لمثل هذد المشاريع والتي تشترط بعض االمور

المطلوبة.
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

تكون الخطوة االول في االنتاج لدهان العبوات الرذاذية بتحمير المركز السائل للدهان في خزان و نشمل
عل خلط المكونات السائلة بداية مثل المذيبات العموية والمواد مانعة الصدأ و منتمات اللزوجية
ومنتمات درجة الحمومة في الخالط ).) Impeller type
وتكون الخطوة الحرجة في االنتاج هي التاكد من ان جزيئات الصيرة الصلبة قد انتشرت جيدا وحي ان
الخلط العادي اير كاف النتشار متجانس لذا يجع استخداو اجهزة طاحنة مثل ) . (Roller Millأو
)(Ball Mill
حي تخلط االصباغ الجافة مع كمية من الدهان المركز و تصع في الطاحنة عند اتماو ترطيع االصباغ
يماف المزيا و يحرل حت يتجانس و بتو فحصة في المختبر لمطابقة درجة اللون ويمكن تاخي
االنتاجية بما يلي-:
 .0تجهيز ووزن المواد األولية حسع التركيبة المطلوبه وبدقة .
 .5البدء بعملية الخلط بناء عل خطوات الخلط المعتمدة وفح

ا لخلطة مخبريا.

 .0تجهيز خط التعبئة ومعايرة ماكنة تعبئه الدهان و ماكنة تعبئه السائل حسع الوزن والحجو
المطلوبين.
 .1ومع البخاخ عل فوهة العبوة يدويا وكبسة لتتو تعبئه العبوات بعدها بالراز أوتوماتيكيا.
 .2التأكد من الوزن الصحيح للعبوة ومن نتافة المنتا .
 .6ومع المنتا ف الحوض المائي لفح

أي تسريع محتمل لراز العبوة .

 .7ومع الكبسة وتجفيف العبوة وومع الرطاء البالستيكي يدويا.
 .2ومع المنتا ف الكراتين الخارجية المختومة برقو التشريلة وتاريخ إنتاجها.
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العملية

( )6المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع في أي من مدن المملكة ال سيما تلل التي يتواجد فيها مدن /تجمعات تجارية حي
تتوفر فيها الخدمات المرورية الالزمة و األيدي العاملة وتقدر احتياجات المشروع ع ( ) 561مترا مربعا
وبما يناسع وهذا النوع من الصناعة .وتبلغ قيمة االيجار  2611دينار حسع الموقع.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تو افترض احتياج البناء لبعض التعديالت بما يتناسع واالستخداو وقد قدرت بمبلغ  0111دينار.

( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيع والتشريل بحوالي  21711دينار توزعت كمىا هىو
مبين بالجدول أدناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
خط تعبئة عبوات االريسول ويشتمل عل ماكنة تعبئة

تكلرة الوحدة/دينار
15111

العدد
0

التكلرة /دينار
15111

الىىدهان و تعبئةالسىىائل و مكىىبس البخاخىىات وحىىزامين
ناقلين وماكنة تعبئة الراز
61

51

0511

اسطوانات (بيوتين\بروبين) سعة  21كرو
حوض مائي مزود بسخان  21و

0111

0

0111

خزان خلط ستينلس ستيل سعة  521لتر

221

1

5511

ماكنة طحن الصبرات وخالط

0111

0

0111

-

-

5211

011

5

0211

-

-

0111

مستلزمات سالمة عامة
ميزان صناعي وميزان مخبري
طاوالت وكراسي وأثا انتاج ومستلزمات متفرقة

54711

المدمو
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقدر احتياجات المشروع من األثا بمبلغ  5,211دينار يمثل مكتع لإلدارة وللموتفين وتجهيزات مكتبية

وكراسي وخزائن وكنبايات وخالفه.
( )2وسائل النقل:
اليحتاج المشروع ال وسيلة نقل في بداية عملة.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقتر

بحوالي  60201دينار توزعت

كمايلي-:
ددول رقم ()6
البند
أعمال بناء
اآلالت ومعدات
أثا وتجهيزات
المدمو

التكلرة/دينار
0111
21711
5211
21611

نسبة االستهالك
%2
%62
%1
%.111

( )8العمالة:
سيوفر المشروع ( )7فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالي -:

ددول رقم ()3
العدد
0
0
0
0
0
5
7

الوظيرة
مالل المشروع
محاسع
مدير انتاج
مندوع مبيعات
عامل فني
عامل انتاج
المدمو
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواد األولية الالزمة لإلنتاج هي عبوات اريسول  011مل ومذيع عموي ومادة دافعة ومواد كيماوبة مختلفة
وكراتين خارجية

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشريل من رسوو التسجيل والترخي

ألول مرة باإلمافة إل المراسالت

والمواصالت الستقطاع العروض والتي تقدر بحوالي  5211دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين ستقوو مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايات الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرع ما يكون للواقع سيتو افتراض أن رأس
المال التشريلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي  %52من إجمالي تكاليف الموجودات
الثابتة حسع خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  02121دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
يوجد للمشروع آثار بيئية سلبية للمشروع كونة يتعامل مع مواد كيميائية.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إعداد جدول يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجودات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
0111
21711
5211
21611
5211
02121
77751

البند
أعمال بناء
اآلالت ومعدات
أثا وتجهيزات
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية
النهائية
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