فكرة مشروع مقـترحة

تصنيع الماء الزجاجي

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
تصنيع الماء الزجاجي
ةائا مانع لتةرى المياد عاخا الحجر
والجعران األةمنتية الخارجية بو الةتعماالم
مشاتهة
صناعي /الماء الزجاجي

فكرة المشروع المقترحة
منتجام المشروع
تصنيف المشروع

01

ععع األيعي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
الموجوعام الثاتتة

007,11

مصاريف التأةيس وما قتا التشريا

07211

ربس الماا العاما

007011
221111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يشهع قطاع الصناعام اإلنشائية والمقاوالم في األرعن نموا كتيرا و يصاحى هلا النمو نشاط بخر
ملحوت في قطاعام إنتاج وتصنيع وتجارة مختلف مواع ومةتلزمام التناء .وتما إن معتو بنماط التناء
المتتعة في األرعن هي تاةتعماا الحجر الطتيعي بو الخلطام اإلةمنتية لرايام تناء الواجهام الخارجية
لألتنية تمختلف بنواعها وكنتيجة لععو االهتماو في معتو األحيان تتطتيق تعض المواصفام بو كوعام
التناء وععو مراعاة اإلشراف من قتا مهنعةين مؤهلين خالا مرحلة التناء وخاصة بثناء انجاز بعماا
الهيكا الخارجي والجعران لألتنية ألتع بن تتهر تعض العيوى والمشاكا تعع االنتهاء من كافة بعماا
التناء وإشراله ومن هلد العيوى التي يعاني منها الكثير من مالكي األتنية مشكلة تةرى المياد
والرطوتة وخاصة في فصا الشتاء حي

تكثر األمطار التي تنفل من خالا العيوى في األةطح

الخارجية للحجر بو الجعران اإلةمنتية لعاخا التناء.
يهعف المشروع المقتر

إل

إقامة مصنع إلنتاج ما يعرف في الةوق األرعني تاةو ماعة

(الماء الزجاجي) وهي عل شكا ةائا ناتا عن تفاعا ولوتان ععة مواع كيماوية مع تعمها وعنع
رشها تفرع الرش بو طالئها تواةطة بلفراشي عل

الةطو

الخارجية للجعران ةواء الحجر بو

االةمنم وعنع جفافها تعطي طتقة تالةتيكية تنفل من خالا الثقوى والفتحام الرير مرئية والمةامام
والشقوق الموجوعة عل

الةطو الخارجية للحجر بو االةمنم وتمنع تةرى المياد والرطوتة إل

الجعران وهلد الماعة مقاومة لعرجام حرارة الجو والتريرام في العواما الجوية من حرارة بو تروعة.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 .0هنال

طلى قائو ومتزايع عل معتو المعاجين والمواع المانعة للتةرى لمختلف الحاجام ولكن

الماء الزجاجي بفملها من ناحية معالجة ومنع تةرى المياد والرطوتة من األةطح والجعران
الخارجية ولل لخاصيته المتميزة تةع العيوى الناتجة عن وجوع الفتحام والتشققام تهلد الجعران
مهما صرر حجمها.
 .5ال يزاا األرعن يةتورع كميام كتيرة من ماعة الماء الزجاجي.
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 .3يوجع في األرعن مصنعين فقط يقومان تإنتاج هلد الماعة إمافة لمنتجام كيماوية متعععة والجهة
الرئيةي في إنتاج هلد الماعة هي الشركة األرعنية الةويةرية للمنتجام الكيماوية ولعيها معرض
للتيع متاشرة وتقوو تاةتيراع الماء الزجاجي من ععة مصاعر إمافة إل إنتاجها.
 .0إمكانية التصعير للخارج متاحة تشكا جيع حي

بن الشركة األرعنية الةويةرية وكما بفاع معير

اإلنتاج تقوو تتصعير كميام من إنتاجهو ولكن لو يعطي بية برقاو.
 .2توفير فر

اةتثمار جعيعة وفر

عما جعيعة.

 .6تحةين الومع االقتصاعي لصاحى /بصحاى المشروع.

ثالثا :وةف المنتج
ةيقوو المشروع المقتر

تإنتاج ماعة – Water Proofing and Protective Coatings

 Water Repellentوالتي تعرف في الةوق المحلي تاةو الماء الزجاجي والتي تصنع من تركيتام
معينة من تعض المواع الكيماوية والتي تشكا الطتقة المانعة لتةرى المياد من العيوى التي قع تتهر في
األةطح والواجهام الخارجية للتناء ةواء في الحجر الطتيعي بو في اإلةمنم كما تةتعما هلد الماعة
تعع صى الخرةانة متاشرة وفي تعاية عملية التتخر والجفاف حي

يالحت تهور كثير من الشقوق

نتيجة لعيوى في نةى خلط المواع الخراةانية .ويمكن اةتعماا هلد الماعة إلاالق الشقوق بو الفرااام
حي

بن اةتعماا الماء الزجاجي في هلد المرحلة يعطي نتائا جيعة لمنع تةرى المياد فيما لو تمم

المعالجة في مرحلة الحقة حي

ينصح الختراء في تقنيام التناء تاةتعماا هلد المواع حاا تهور

المشكلة.

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

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

مراحل التةنيع :

تتو عملية التصنيع تشكا متةط تالخطوام التالية:
 .0تجهيز ووزن المواع الكيماوية األولية وتحمىير الكميىة الالزمىة مىن الوةىط المىائي المعىاعا للىوزن
المعتمع.
 .5خلىىط المىىواع تواةىىطة الخالطىىام ويجىىى مراعىىاة إمىىافة المىىواع الكيماويىىة تالترتيىىى حةىىى معاعلىىة
وطريقة التصنيع المعتمعة حي بن إمافة ماعة قتا بخرى تالترتيى ولو عىن طريىق الخطىأ ةتفشىا
عملية التفاعا والخلط ويةتمر تحري المواع تالخالط حت يتو لوتانها تالوةط المائي وإنهاء عملية
التفاعا والتمازج.
 .3قياس واختتار عملية التمازج واللوتان.
 .0التعتئة والترليف.

) (2الموقع:
ان معتو مناطق المملكة مناةتة إلقامة المشروع المقتر ولكن يفما ان يكون الموقع ممن بي
من المعن الصناعية المقامة في مختلف مراكز محافتام المملكة ولل لتوفر التنية التحتية والمرافق
والخعمام العامة إمافة إل

إمكانية الحصوا عل مزايا تشجيع االةتثمار واإلعفاءام الجمركية

والمريتية.

( )3المةاحة وتععيالم التناء:
يحتاج المشروع المقتر إل

اةتئجار تناء مةاحته  581متر مرتع الةتعماا اإلعارة والمحاةتة

والتةويق وصالة اإلنتاج ومةتوععام المواع األولية المصنعة.
لرايام تقعير تكاليف المشروع تو افتراض بنه يلزو إجراء تعض التععيالم تالتناء إمافة ألعماا
التمعيعام الكهرتائية والميكانيكية قعرم تكلفتها تحوالي  27111عينار
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( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالي  5,7,11عينار توزعم كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
خالطام ةتانلس ةتيا مع عاموع الخلط والمحر
خط إزالة عةر الماء والتنقية من األمال
Softener (R.O.) and De-Ionizer
ُ
خزانام تالةتيكية عالية الكثافة لتخزين المواع المصنعة تمهيعا للتعتئة
ةعة  0111لتر
جهاز تعتئة يعوي مع كتس الرطاء
ميزان الكتروني  +ميزان عاعي
خزانام للمياد قتا المعالجة وتعع المعالجة ةعة  2111لتر /صاج مجلفن
ومعهون من الخارج مع التوصيالم والمواةير ومفاتيح اإلاالق
ععع وبعوام مختلفة وبعوام مختريه للفح
المدمو

العدد
5

التكلرة /دينار
6211

0

,211

0

0611

0
5

5211
611

0

6111

-

3111
27700

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا

تمتلغ  57111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتتية

وكراةي وخزائن وكنتايام وخالفه .

( )2وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايام التةويق وتوريع المواع األولية إل
 027111عينار.
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وةيلة نقا تتكلفة قعرم تحوالي

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالي  007,11عينار توزعم

كمايلي-:
ددول رقم ()6
البيان
تععيالم تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
27111
5,7,11
57111
027111
491711

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 01فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالي -:

ددول رقم ()3
الوظيرة
صاحى المشروع /معير
محاةى /معير مالي
مةئوا مشتريام ومةتوععام
ةكرتيرة وشؤون موتفين وعالقام عامة
مراةا وعاما تنتيف
كيماوي خترة
عاما فني
عماا عاعيين
ةائق
المدمو

العدد
0
0
0
0
0
0
0
5
0
11

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتين نتيجة االةتقصاءام والمعلومام التي بمكن الحصوا عليها من مصاعر ععيعة تتمثا تالجهام التي تقوو
تتصنيع الماعة موموع التح

وتعض المةتوععام والشركام المتخصصة تتيع المواع الكيماوية العاخلة في

صناعة ععع من المنتجام الكيماوية بو التي تو الحصوا من المواقع االلكترونية لتعض الشركام األجنتية
التي تتعاط

إنتاج وتيع المواع الكيماوية المةتعملة في اإلنشاءام بن منتجام الماء الزجاجي تختلف

مكوناتها من شركة ألخرى وان كا منتا له معاعلة خلط تختلف عن معاعلة المنتا اآلخر وفيما يلي وصف
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لتعض المواع الكيماوية وبنواعها التي تعخا ممن صناعة الماء الزجاجي ومواع العزا ومنع تةرى المياد
والرطوتة من األةطح الخارجية من االةمنم بو الحجر.
Bentonite – Polyurethane – PVA 
Inorganic Silicate – Negligible Chloride Content. 
Flourine – Containing Water - Acrylate. 
Monomer Acrylic – Acrylic Latex. 
Cementitious Polymer – SiOH/ Polymer. 
Silicon Polymer / Catalyst / Calcium Carbonate. 
Acetic Acid – Soft water. 
يتر للمهنعس الكيماوي المخت اختيار نوع المواع التي ةيتو اعتماعها لتصنيع ماعة الماء الزجاجي وتعتمع
جوعة المنتا عل اختيار المواع األولية لام الن وعية الجيعة والمناةتة للتصنيع والمعاعلة التي ةيتو اعتماعها
لنةى المواع المةتعملة وعملية خلطها مع الماء المخص

للخلط.

واعتماعاً عل نفس مصاعر التيانام والمعلومام بعالد فان المواع األةاةية العاخلة في اإلنتاج وهي مركتام
التلمرة واالكريل

والةيليكون والرما بو الـ  Clayتشكا ما نةتته  %00 - %0من مكونام الماء

الزجاجي والتاقي الوةط المائي والمواع الكيماوية المةاععة عل التفاعا تالنةتة إل اللتر /كرو الواحع.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتي تقعر تحوالي  0211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلي حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة ووفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا
حوالي  %31من إجمالي تكاليف الموجوعام الثاتتة بي ما يعاعا  007011عينار تقريتا

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
يتين الجعوا بعناد تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
27111
5,7,11
57111
027111
491711
07211
007011
221111

البيان
تععيالم تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قتا التشريا
ربس الماا التشريلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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