فكرة مشروع مقـترحة

إنتاج مزيل البقع عن المالبس

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
فكرة الم رو المقترحة

إنتاج مزيل البقع الزيتية والةدأ عن المالبس

منتدات الم رو

مزيل البقع الزيتية والةدأ عن المالبس
ةناعي

تةنيف الم رو

5

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

61511

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1611

رأس المال العامل

4111
65811

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتتر التقع الزيتية والصعب األكثر شيوعا تين التقع التم قع تلو

المالتس والتيامام فم المةتشفيام

والفناعق والمطاتخ والمطاعو وورش الصيانة والمنازا وتعانم مختلف القطاعام من هلد المشكلة و يتو
معالجة موقع التلو
نوعية التلو

الزيتم للقماش تاةتخعاو مزيالم التقع الزيتية عن القماش والتم يعتمع اختيارها عل

الزيتم ومصعرد ففم المةتشفيام

كالتراقين الهالمم هم مصعر التلو
النتاتية هم مصعر التلو
التقع الناتجة عن التلو

تعتتر الزيوم المةتخعمة فم العمليام الجراحية

الرئيةم للتيامام وفم المطاتخ والمطاعو تعتتر زيوم الطتخ

و فم ورش الصيانة تعتتر الشحوو وزيوم الةيارام مصعرا لهلا التلو

وتأتم

تصعب الحعيع تالعرجة الثانية من التقع األكثر شيوعا واالتا ال يةتطيع مةحوق

الرةيا بن يقوو تإزالة جميع بنواع هلد التقع عن المالتس بثناء الرةيا للا فانه يتطلى معه اةتخعاو مواع
متخصصة لعيها القعرة عل

إزالة هلد التقع عل

اختالف بنواعها عن القماش والمالتس والتيامام

والمةتخعمة فم مختلف مرافق الحياة ويمكن اةتخعاو هلد المنتجام فم المعالجة اليعوية بو تطريق بلتخ بو
من هلد التقع قتا عملية الرةيا الروتينم ويقوو األرعن

النقع للتقعة تاةتخعاو مزيالم ةائلة القواو للتخل

تاةتيراع معتو احتياجاتها من هلد المزيالم من ععع من العوا من خالا وكالء محليين للشركام
األجنتية .ويوجع صناعة محلية محعوعة لمثا هلد المنتجام.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 افتقار الةوق المحلم نةتيا لتصنيع مزيالم التقع تشكا عاو و تقع الزيوم والصعب تشكا خاتمواصفام وجوعة وكفاءة بعاء عالية.
 توفير المنتجام للمةتهلل المحلم ومنافةة المنتجام المةتورعة. توفر الةوق االةتهالكم المنزلم والمؤةةاتم فم األرعن.ويهعف المشروع ال :
 ترطية جزء من احتياجام الةوق المحلم من هلد المنتجام. -توفير فر

عما وطنية جعيعة.

 -تحةين مةتوى العخا لصاحى المشروع.
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و

ثالثا :منتدات الم رو
مزيا تقع الزيوم عل

شكا ةائا تةعة  0لتر و  521ما والصعب تةعة  211ما تتالءو والنمط

االةتهالكم المؤةةاتم والمنزلم وطلى الةوق.

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

هكلا مشاريع .

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

 تتو عملية وزن مكونام المعاعلة ( الصيرة التصنيعية ). تماف مكونام الصيرة التصنيعية ال الخالط ةعة حوالم  52لتر مىع التحريىل للةىما تالتجىانسلمحتويام الخالط من الصيرة التصنيعية .وتماف كمية الماء الالزمة مع اةتمرار عمليىة التحريىل
وتشكا الماعة الفعالة:
 فم حاا مزيا الصعب حوالم  %4من حمض الهيعروفلوريل فىىىم حىىىاا مزيىىىا الزيىىىوم والشىىىحوو الصىىىوعا الكاويىىىة والمىىىليتام العمىىىوية كىىىالكحوا واألةىىىيتونحوالم %25.واإلمافام الكيماوية األخرى حوالم .%0
 هلا والصعب حوالم لمماف ال المنتجام : مزيا الصعب حوالم %62 مزيا الزيوم والشحوو حوالم %63.79 تةتررق عملية انتاج الخلطة الواحعة من هلد المنتجام  61 -21عقيقة. -يتو فح

الخليط مختريا للتأكع من تجانس الخليط وتشما الفحوصام األةاةية الىرقو الهيىعروجينم

وفعاليته .
 يتو تعتئة الخليط فم عتوام تالةتيكية من الخالط متاشرة من خالا عما صنتور تعتئة فم بةفاجةو الخالط.
 يتو ترطية العتوام تالرطاء العاخلم( ةعاعة). يتو ترطية العتوام تالرطاء الخارجم .Page 6 of 10

 يتو تجميع العتوام وومع الالصق اإلرشاعي عل جةو العتوة الخارجم. يتو توميى العتوام فم صوانم كرتونية ةعة  05عتوة/الصينية وترليفها تفيلو التولم ايثلين. -تنقا الصوانم ال المخزن تمهيعا إلرةالها للزتائن.

() 6

المساحة والموقع:

يقتر إقامة المشروع فم منطقة عمان لتوفر الخعمام إمافة لألةتاى التالية :
-

ةهولة توريع المنتجام ال بةواق المعن األرعنية األخرى.

-

وجوع كثافة مؤةةاتية وةكانية اةتهالكية عالية

 -توفر األيعي العاملة.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر إدمالي المساحة الالزمة للم رو بحوالي  161م ، 6ويبين الددول أدناه توزيع استخدامات البناء .

ددول رقم ()1
المساحة /م6
البند
91
اإلنتاج والتعتئة والترليف والتوميى
41
مةتوعع
51
اإلعارة وخعمام عمالية
161
المدمو
تو افتراض اةتئجار المتنى تتىعا إيجىار ةىنوي مقىعارد  5411عينىار كمىا قىعرم تعىعيالم التنىاء فىم حىعوع
 0211عينار.
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( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةىية مىع التركيىى والتشىريا تحىوالم  6111عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
األدهزة

ددول رقم ()6
تكلرة
الوحدة/دينار

خالط متحرل مع ترميا من الةتينلس ةتيا
وبخر تالةتيكم ( ةعة  52لتر)
تمعيعام صناعية ومةتلزمام مختريه
بخرى(موازين ومكاييا طاوالم ععع
وبعوام ومةتلزمام)
المدمو

العدد

التكلرة /دينار

4111

0

4111

-----

-----

5211
5211
6111

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  5111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتتية
وكراةم وخزائن.

( )2وسائل النقل:
من المتوقع بن تتلغ تكاليف وةائط النقا للمشروع حوالم  9111عينار تافتراض شراء ةيارة فان توزيع
حمولة  211كرو .

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  51211عينار توزعم كما
يلم-:
البيان
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

ددول رقم ()3
التكلرة/دينار
0211
6111
5111
9111
61511
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 2فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
العدد

الوظيرة
صاحى المشروع
معير انتاج
مةئوا تةويق
عاما

1
1
1
6
5

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكون المواع االولية ومةتلزمام الخعمة من ععع من المواع الكيميائية العاخلة فم تصنيع المنت تاإلمافة ال
المواع االزمة لترليف وتعتئة المنت موزعة كما فم الجعوا التالم.

ددول رقم ()5
مستلزمات التعبئة والتغليف
عتوام تالةتيكية ةعة لتر
عتوة تالةتيكية  1.2لتر
عتوة تالةتيكية  1.52ما
ليتا
صوانم كرتون و تولم ايثلين/شرينل

المواد االولية
حمض الهيعروفلوريل
صوعا كاوية
مواع صاتونية
مواع مثخنة
نونيا فينوا
مواع حافتة

-------------------------

بمونيا

--------------------------

كيتون ( بةيتون)
كحوا بولم
تراي ايثانوا بمين

----------------------------------------------------------------------------

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تشما نفقام التأةيس وما قتا التشريا رةوو التةجيا والترخي
( )0511عينار.
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ومصاريف متفرقة وتقعر تكلفتها تحوالم

( )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 يعاعا حوالم  %51من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  4011عينارز

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()2
التكلرة/دينار
0211
6111
5111
9111
61511
0511
4011
65811

البيان
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف 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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