فكرة مشروع مقـترحة

معمل تشكيل الهياكل المعدنية للبيوت البالستيكية

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحليمل النمواحل الةنيمة والتمويليمة

لةكممرة المشممروع دون تحليللا نواللونحم نوة ويللس و نواللوميس نو ةللس ولحكللع ىلللى ةللد قللدو ذم ةللس ك ل ن
ةشروع مما يعنل إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تلقل الضوء على النواحل الةنيـة وحجم االستثمار الالزم
لتنةيذ فكرة المشروع بهدف إطالع المستثمري المهتمي على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنةيذ المشروع .
وسعيا ً أل تكو البيانات الواردة فل الدراسة واقعية ما أمك  ،فقد تمت زيارات ميدانيمة لمشماريع ومموردي

ومؤسسممات ذات عالقممة بةكممرة المشممروع  ،ىلة ل ب نلللن نوتوما ل ع نوةتاليللس ن ل قيرندنع وتيللدير حقللع نواللو
نوةتوم ل تللع ناللت ا

ةللن ل ل نودرناللس وحللين ذىللدند درناللس قللدو نمت ل ديس ولةشللروع ،وذلممل لكممو

اإليرادات المتوقعة ترتبط بعدة عوامل أو ظروف يصعب التنبمؤ باتجاهاتهما ممما يسمتدعل مم المسمتثمري
المهتمي بعد االقتناع بةكرة المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح
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نوةحتوي ع
أوال  :نوةيدةس
اي  :ةنررنع وأ دنف نوةشروع
و  :ةاتق ع نوةشروع
رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع
خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع
 .1ةرنحا نوت اي
 .2نوةا حس ونوةوم
 .3نونا ء وتادي ع نونا ء
 .4نآلالع ونوةادنع
 .5نأل ث ونوتقهي نع
 .6وا ئط نوايا
 .7نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
 .8نقدنرة ونواة ا
 .9نوةوند نألوويس وةاتل ة ع نوخدةس
 .10ة

ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا

 .11رأس نوة ا نوا ةا
ا دا :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع
ا نا  :نوتك ويف نققة ويس ولةشروع
ةا  :وا ئا تةويا نوةشروع
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ةلخص نوةشروع
فكرة نوةشروع نوةيترحس

تشكيا نوهي كا نوةادايس ولنيوع نون اتيكيس

ةاتق ع نوةشروع

نوهي كا نوةادايس ولنيوع نون اتيكيس

ا ىم /ا ى ع ةادايس

ت ايف نوةشروع

9

ىدد نأليدي نوا ةلس

حقع نالات ة ر نوكلم وفكرة نوةشروع
نوتكلفس ن وديا ر نألردام

نوني ن
نوةوقودنع نو نتس
ة

53500

ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا

1000
26750

رأس نوة ا نوا ةا

81250

نوةقةوع نوكلم وحقع نالات ة ر
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أوالب  :ةيدةس
سيقوم المشروع بإنتاج الهياكل المعدنية للبيوت البالستيكية ،وذلل لسد جمزء مم احتياجمات السموم المحلمل
م هذا النوع م المنتجات ،ويتمثل المشروع فل مشغل متوسط يعمل على انتماج الهياكمل المعدنيمة للبيموت
البالستيكية باشكال واحجام مختلةة

اي  :ةنررنع وأ دنف فكرة نوةشروع
إ إعتماد السوم المحلل على االستيراد ،باإلضافة إلى الطلب المتزايد على البيوت البالستيكية واستخدامها
فل الزراعات المحمية نظرا الزدياد االفات الزراعية التل تصيب الزراعات المكشوفة والتوفير فل كميمات
المياه المستخدمة للري وامكانية زراعة المحاصيل لةتره اطول م الزراعات المكشوفة و تماشيا ً مع النمو
المشهود فل التعداد السكانل األردنل ،تعتبر عوامل إيجابية فل مصلحة إنشاء هذا المشروع
بنا ًء عليه ،يعتبر هذا المشروع فكرة اسمتثمارية جيمدة حيمن أ اإلنتماج سميغطل جمزء مم طلمب السموم
المحلل ،و م الممك أ يتجه للتصدير إلى األسوام الخارجية الحقا ً ،كما انه يحقق فرصمة اسمتثمارية فمل
هذا المجال وامكانية تشغيل االيدي العاملة

و  :ةاتق ع نوةشروع
المنتج عبارة ع هيا كل معدنية م االنابيب المعدنية وباطوال مختلةة يتم تصمميمها بشمكل قوسمل او مربمع
بحين تغطى بمادة بالستيكية لحماية المزروعات م العوامل الجوية مثل الصقيع او ارتةاع الحرارة بشمكل
كبير وهل محكمة بحين تمنمع مم اصمابة المزروعمات بماالمراو او وصمول الحشمرات الناقلمة لالممراو
وتحافظ على نسبة كبيرة م الرطوبة مما يوفر فل كميات المياه المستخدمة للري

رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
ال يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع
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خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
()1

ةرنحا نوت اي

تتلخص عملية التصمنيع بمجموعمة مم الخطموات تتمثمل فمل اعمداد التصماميم المطلوبمة فمل البدايمة والتمل
تتناسب مع المساحات ثم قص االنابيب حسب التصميم والقياس المطلوب

) (2نوةا حس ونوةوم :
م الممك إقامة المشروع فل أية منطقة م المملكة شريطة توفر الموقع والعمالة الالزمة

( )3نونا ء وتادي ع نونا ء:
تقدر احتياجات المشروع م األبنية ب  300م 2ويمك تنةيذ المشروع ضم هنجر معدنل ،و يبي الجدول
التالل توزيع مساحات البناء واستخداماتها :
جدول رقم ()1
نوناد

نوةا حس /ةتر ةرن
175

تكلفس نوةتر نوةرن /ديا ر
100

ذقة وم نوتكلفس/ديا ر
17500

ةاتودى ع

75

100

7500

ةك تب وخدة ع

50

100

5000

-

-

2000

وس نات ج وةاتودع

تةديدنع

حيس وكهرن ئيس

32000

نوةقةوع
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( )4نآلالع ونوةادنع:
قدرت تكلةة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيمب والتشمغيل بحموالل  8,500دينمار توزعمت كمما همو
مبي بالجدول أدناه-:
جدول رقم ()2
نألقه ة
طعاجه كهربائية
ماكينة لحام
مقدح ثابت
مقدح متحرل
مقص كهربائل-فيبر-
عدد يدوية
طاوالت عمل وأرفف تخزي
قطع غيار

تكلفس نووحدة/ديا ر
2000
500
400
200
500
300
1000
500
نوةقةوع

نوتكلفس /ديا ر
4000
1000
800
400
500
300
1000
500
8500

نوادد
2
2
2
2
1
1

( )5نأل ث ونوتقهي نع ونوديكورنع:
تقدر كلةة األثان و التجهيزات الالزمة للمشروع بحوالل  1000دينار

( )6وا ئا نوايا:
يلزم المشروع سيارة شح للنقل و التوزيع ،تقدر أ تبلغ تكلةتها بحوالل  12000دينار

( )7نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالل  53500دينار توزعت
كمايلل-:
جدول رقم ()3
نوناد
أعمال بناء
اآلالت ومعدات
أثان وتجهيزات
وسائل النقل
نوةقةوع

نوتكلفس/ديا ر
32000
8500
1000
12000
53500
Page 7 of 9

اانس نالاته ك
%5
%10
%15
%15

( )8نواة وس:
سيوفر المشروع (  ) 9فرص عمل موزعة م حين الوظيةة والعدد على النحو التالل -:
جدول رقم ()4
نوادد
1
1
5
2
9

نووظيفس
مدير مشروع
مصمم ومشرف
عمال حداده
عمال تحميل وتنزيل
نوةقةوع

( )9نوةوند نألوويس وةاتل ة ع نوخدةس
تتكو المواد األولية م االنابيب المعدنية والوصالت

ة

الخ

ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا

ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل م رسوم التسجيل والترخيص ألول مرة باإلضافة إلى المراسالت
والمواصالت الستقطاب العروو والتل تقدر بحوالل  1000دينار

( )11رأس نوة ا نوا ةا:
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبل المستةيدي يجب إعداد دراسة جدوى اقتصادية مةصلة لها
ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكو للواقع سيتم افتراو أ رأس المال
التشغيلل وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالل  %50م إجمالل تكاليف الموجودات الثابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادل  26750دينار

ا دا  :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
ال يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع
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ا نا  :نوتك ويف نققة ويس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
الجدول التالل يبي تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتألف م الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
نوتكلفس/ديا ر
32000
8500
1000
12000
53500
1000
26750

نوناد
أعمال بناء
اآلالت ومعدات
أثان وتجهيزات
وسائل النقل
ذقة وم نوةوقودنع نو نتس
ة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
رأس نوة ا نوتشغيلم

81250

نوتك ويف نققة ويس ولةشروع

ةا  :وا ئا نوتةويا:
كو

الوثيقة قيد البحن هل مقترح لةكرة مشروع وال تتضم

دراسة مالية للمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقتصادية النهائية
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مصاريةه

