فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مشغل تصنيع جكات الطوبار

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  :الم دمة
ثانيا  :مبررا وأاداف الم رو
ثالثا :منتدا الم رو
رابعا :النواحي ال انونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديال البناء
 .4اآلال والمعدا
 .5األثاث والتدهيزا
 .2وسائ الن ل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودا الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزما 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 غل لتةنيع دكا ال وبار

فكرة الم رو الم ترحة
منتدا الم رو

دكا ال وبار

تةنيف الم رو

ةناعي /معدني
11

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودا الثابتة

71711

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

6511

رأس المال العامل

65195
99695

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :م دمة
عايشت المملكة األردنية الهاشمية خالل السنوات المامية تطوراً ونمواً سريعين في سوق العقار والتي
شهدت إقباالً كبيراً عل إنشاء المباني والعمارات السكنية فمالً عن المباشرة باقامة بنايات لات طوابق
متعددة عالية "األبراج" والتي يتو تنفيلها من قبل شركات محلية وعالمية ودخل األردن سوق البورصة
العقارية المزدهرة في المنطقة بعد ن بد ت االعمال االنشائية للبن التحتية لعدد من المشاريع العقارية
العمالقة بتغيير المشهد العقاري األردني في موء إزدياد الطلب اللي شهدته سوق العقارات في السنوات
القليلة المامية من مستثمرين محليين و جانب.

تؤكد تقارير رسمية ن حجو االستثمار في قطاع االنشاءات األردني سيتجاوز خالل الخمسة عواو القادمة
الثالثين مليار دينار ردني وتر ّشح تكهّنات القطاع العقاري للحفات عل جالبيته حت نهاية العقد الحالي
عل

قل تقدير مما دفع وال يزال يدفع العديد من المستثمرين ال تأسيس شركات جديدة و تحويل اايات

شركات قائمة إلستغالل الطفرة التي تمر بها العقارات في المملكة ناهيل عن اعتبار العقار ماللاً آمنا ً
للكثيرين في موء تخبّط األسواق المالية في المنطقة خالل األعواو المامية.

حفزت العقارات األردنية وما شهدته من نمو كبير خالل األعواو القليلة المامية نمو صناعات مهمة مثل
صناعة االسمنت والحديد والكوابل واأللمنيوو والخرسانة الجاهزة واألنابيب وايرها عدا عن التصميو
الداخلي واألثا

ومنها كللل صناعة جكات الطوبار ويتمثل المشروع المقتر في إنشاء مشغل إلنتاج

جكات الطوبار بقياسات مختلفة.

ثانيا  :مبررا وأاداف فكرة الم رو
إن إنشاء مشروع مشغل لتصنيع جكات الطوبار يساهو في تلبية إحتياجات قطاع اإلنشاءات األردني
المتزايدة من إحتياجاته المتزايدة من هلا النوع من المواد اإلنشائية والمتمثلة في إنتاج جكات
مجز للمستثمرين في هلا
الطوبار(الدعائو المعدنية) لات المواصفات المعتمدة ويساهو كللل في تحقيق عائد
ٍ
المجال ويحقق يما مجموعة من فرص العمل الجيدة للشباب األردني الباح عن عمل.
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ثالثا :منتدا الم رو
سىينت المشىىروع جكىىات الطوبىىار المصىىنعة مىىن المواسىىير المعدنيىىة محليىة الصىىنع بىىأطوال مختلفىىة وسىىيكون
قص إرتفاع لجل الطوبار الواحد هو  021سو.

رابعا :النواحي ال انونية لركرة الم رو الم ترحة
ال يوجد ية عوائق قانونية لترخيص هكلا مشاريع صناعية وينبغي تلبية متطلبات الجهات المرخصة في
موقع المشروع والبنية التحتية المطلوبة وكللل تلبية متطلبات مؤسسة المواصفات والمقاييس في المنت
النهائي.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو الم ترحة
() 1

مراحل التةنيع

تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية:
 قص المواسير المعدنية حسب القياسات المطلوبة.
 خراطة وتسنين المواسير المعدنية حسب التصميو المعتمد.
 تثقيب المواسير المعدنية.
 قص قطع الصاج وتجهيزها لعملية اللحاو.
 تنفيل عملية لحاو المواسير ولحاو قطع الصاج.
 معالجة الجكات والدهان بالمواد المانعة للصد .
 تجهيز مسامير التثبيت.
 تجهيز الطربوش العلوي.
 الدهان النهائي للجكات.
 تجميع الجكات في ماكن التخزين المناسبة داخل المصنع.

() 6

المساحة والموقع:

يقتر إقامة المشروع بالقرب من تواجد المصانع والمدن الصناعية المنتشىرة فىي نحىاء المملكىة حيى تكثىر
المصانع هنال وتتوفر كافة الخدمات المرورية المشروع وعل قطعة ارض يىتو اسىتئجارها بمسىاحة دونىو
تقريبا تحوي هنجراً صناعيا ً لهلد الغاية.
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() 3

البناء وتعديال البناء:

األبنيىىة الالزمىىة للمشىىروع هىىي فىىي الغالىىب إسىىمنتية عل ى مسىىاحة  511و ²بكلفىىة تقىىارب 22,000دينىىار
وتتوزع عل النحىو التىالي :صىالة إنتىاج بمسىاحة  011و ²ومسىتودعات بمسىاحة  01و ²ومكاتىب وخىدمات
بمساحة  01و.²

() 4

اآلال والمعدا :

قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  50511دينىار توزعىت كمىا هىو
مبين بالجدول دناد-:
ددول رقم ()1
تكلرة
األدهزة
الوحدة/دينار
1
ماكينات قص المعادن (فيبر)
1
مخرطه قطر  021طول  5211ملو*
1600
مقد ثابت للمواسير*
5500
مقص صاج طول 0211ملو*
0111
ماكينات لحاو كهربائية قدرات مختلفة
0211
مااطة هواء+فرد رش
0211
عدد و دوات منوعة
المدمو

*

العدد

التكلرة /دينار

0
0
5
0
5
0
0

1500
12000
3200
5500
5111
0211
0211
67611

األسعار المبينة اي لمعدا مستعملة وةالحة لإلستخدام.

() 5

األثاث والتدهيزا والديكورا :

تقدر احتياجات المشروع من األثا بمبلغ  50211دينار يمثل مكتب لإلدارة وللموتفين وتجهيزات مكتبية
وكراسي وخزائن و جهزة الطباعة والحواسيب.

() 2

وسائل الن ل:

سيحتاج المشروع لغايات التسويق وتوريد المواد األولية إل
بحوالي  510111دينار.
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توفير سيارة متوسطة الحجو بتكلفة قدرت

() 7

التكاليف ايدمالية للمودودا الثابتة:

بناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقتر بحوالي  000011دينار توزعت كما
يلي-:
ددول رقم ()6
التكلرة/دينار
55111
50511
5211
51111
71711

البيان
عمال بناء
اآلالت ومعدات
ثا وتجهيزات
وسائط نقل
المدمو

() 8

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

العمالة:

سيوفر المشروع  01فرص عمل موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالي -:
ددول رقم ()3
العدد
0
0
5
0
0
0
0
11

الوظيرة
مالل المشروع/مدير
موتف ديوان ومالية وإدارة
فني حدادة
فني خراطة
عامل
سائق
مراسل وتنتيفات
المدمو

() 9

المواد األولية ومستلزما الخدمة:

المواد األولية الالزمة لإلنتاج هي المواسير المعدنية والصاج وقطع حديدية مختلفة وحديد مبروو ومواد تنتيف
ودهان الحديد ولوازو اللحاو وجميعها متوفرة بالسوق المحلي.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوو التسجيل والترخيص ألول مرة باإلمافة إل المراسالت
والمواصالت الستقطاب العروض إمافة لتأمينات اشتراكات الكهرباء سعة  0فاز واشتراكات المياد والهاتف
واإلنترنت وتأمينات اسطوانات الغاز والتي تقدر جميعها بحوالي  5211دينار.
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( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين ستقوو مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولغايات الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتو افتراض ن ر س
المال التشغيلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي  %02من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة
حسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة ي ما يعادل  520192دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو الم ترحة
ال يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع حي

يتو التخلص من كافة المخلفات بالطرق المناسبة والمتبعة في

المنشآت الصناعية.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو الم ترحة
يبين الجدول التالي إجمالي التكاليف الالزمة لتنفيل فكرة المشروع المقترحة:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
55111
50511
5211
51111
71711
5211
52192
99695

البند
عمال بناء
اآلالت ومعدات
ثا وتجهيزات
وسائط نقل
إدمالي المودودا الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

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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