فكرة مشروع مقـترحة

تصنيع المداخن المعزولة

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 التصنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مصاريف 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 المداخن المعزولة

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

إنتاج المداخن قياسات من  8أنش  12أنش

تصنيف الم رو

صناعي
 8عمال وموظرين

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

74111

مصاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

65111
111111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
شهع األرعن خالا العقوع األخيرة نهمة عمرانية كتيرة جعا ترافقه مع التطور اللي االقتصاعي اللي شىما كىا بوجىه
االقتصاع وقع تميزم النهمة العمرانية تانتشار الععيع من الصناعام العاملىة فىم قطىاع اإلنشىاءام والتنىاء .وقىع زاع
اهتماو العاملين فم هلا القطىاع مىن الشىركام االةتشىارية الهنعةىية تمومىوع المواصىفام والمقىاييس الفنيىة الخاصىة
تمختلف بوجه العما اإلنشائم والكهرتائم والميكانيكم وتاللام مع عخوا الععيع من شركام التناء العالمية واإلقليميىة
فم الععيع من المشاريع اإلنشائية المخمة .وقع ترافق للل مىع تطىور تكنولوجيىا التصىنيع العالميىة للمىواع والمكونىام
التم تةتعما فم قطاع المتانم و اإلنشىاءام ومىن هىلد المىواع المىعاخن المختلفىة القيىاس التىم تةىتعما لرايىام إخىرا
الرازام الناتجة عن اةتعماا التويلرام والمواقع وايرها.ومن هن جاءم فكرة هلا المشروع.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 -0هنالىىل طلىىى قىىائو ومتزايىىع عل ى المنتجىىام المختلفىىة مىىن المىىعاخن والناتجىىة عىىن ارتفىىاع حجىىو ونوعيىىة المشىىاريع
العمرانية المختلفة.
 -5التطور الكتير فم وةائا وبةاليى التنىاء وزيىاعة االهتمىاو تاةىتعماا المىعاخن المعزولىة فىم الكثيىر مىن المجىاالم
التم ال تصنع محليا حت اآلن.
 -3خلق فر

اةتثمارية جيعة وتوفير فر

عما جعيعة فم المنطقة.

 -4تحةين الومع االقتصاعي لصاحى  /بصحاى المشروع .

ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع تإنتا القياةام المختلفة من المعاخن المعزولة التم يمكن بن تةتخعو فم المجاالم التالية:
 -0لمخار تويلرام التعفئة.
 -5لمواقع الحطى المةتعملة فم الفلا والقصور.
 -3لألفران والمشاوي للتيوم والمطاعو.
 -4لألفران المةتعملة فم تعض المصانع.
وةوف يتو إنتا المعاخن قياس  05, 01 , 8و 04بنش وحةى المواصفام المعتمعة.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التصنيع

تتلخ

عملية التصنيع تالخطوام التالية:
 ق

الصا بو الةتينلس ةيا حةى القياس المطلوى

 لف القطع ولحامها بو تتكيلها
 عما خطوط التقوية للحواف
 لف المواع العازلة وترتيطها
 تميع الرالف الخارجم وتتكيله
 الترليف

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم محافتة العاصمة فم المنطقىة الصىناعية ومىمن المنطقىة الصىناعية/الحرفيىة حيى تتىوفر
األتنية والخعمام المرورية الالزمة لمثا هلا المشروع تاإلمافة إل القرى من الةوق المةتهعف حي تتوةط هىلد
المنطقة مجاا االةتعماا لمنتجام هلا المشروع.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقىىعر احتياجىىام المشىىروع مىىن األتنيىىة ى  511و 5ويمكىىن تنفيىىل المشىىروع مىىمن تنىىاء إةىىمنتم بو هنجىىر معىىعنم
مةىىتأجر .افتىىرض احتيىىا التنىىاء لىىتعض التعىىعيالم تمىىا يتناةىىى واالةىىتخعاو وقىىع قىىعرم تمتلى  4111عينىىار .يتىىين
الجعوا التالم توزيع مةاحام التناء واةتخعاماتها:

وتيان كلفتها التقعيرية كما فم الجعوا بعناد:
ددول رقم ()1
المساحة /متر مربع
011

البند
صالة انتاج
مستودعات

21

مكات وخدمات

21
611

المدمو
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( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجعوا التالم المععام واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقعيرية لها علما تان معتو الماكينىام والمعىعام
واألجهزة الالزمة متوفرة فم الةوق المحلم عنع ععع كتير من وكالء الشركام الصانعة.

تكلرة المعدات واألدهزة الالزمة للم رو ددول رقم ()6
العدد

التكلرة /دينار

البند

1

16111

1

11111

ماكينة تبكيل صناعية

1

8111

ماكينة لحام اردون

6

7111

ماكينة لف ظلو التقوية

1

5111

عدد وأدوات يدوية وكهربائيه مختلرة

1

4111

مقص صاج قياس  611متر
عادة صاج يدوية ول  1.65متر

42111

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتل  4111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتتية
وكراةم وخزائن وكنتايام وخالفه.

( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع ةيارة متوةطة الحجو لتةيير بعماا المشروع المختلفة وتقعر كلفتها حوالم ( )51111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  04111عينار توزعم كما
يلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام

التكلرة/دينار
4111
40111
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نسبة االستهالك
%2
%01

بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

%02
%02

4111
51111
74111

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 8فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد
0

الوظيرة
صاح الم رو  /مدير
مالي وإداري ومبيعات

0

م رف إنتاج

0

عمال فنيين مهرة

5

عمال عاديين

5

مراسل وعامل تنظيرات

0
8

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
ت عتتر األنواع المختلفة من الصا المجلفن والةتينلس والمواع العازلة المواع األةاةية للمشروع ويختلف ةعر هلا

الماعة تتعا لنوعية ومصعر الصا المةتعما وجميعها متوفرة تالةوق المحلم.

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

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  0111عينار.

( )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 التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته تقعر تحوالم  52111عينار.
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سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة حي يقوو تتعوير المخلفام التالةتيكية عن طريق تحتيتها وإعاعة تيعها لمصانع
التالةتيل وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
4111
40111
4111
51111
74111
0111
52111
111111

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم 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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