فكرة مشروع مقـترحة

تصنيع مشارب دواجن ومواشي

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
تةنيع الم ار الدوادن والموا ي

فكرة الم رو المقترحة

الم ار البالستيكية االوتوماتيكية للدوادن والموا ي

منتدات الم رو

ةناعي/ةناعات بالستيكية

تةنيف الم رو

9

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

76000

المودودات الثابتة

1500

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

35987

رأس المال العامل
المدمو الكلي لحدم االستثمار
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114987

أوالً  :مقدمة
يعتتر الدجاج احد المكونام االةاةيه في ةلة الرلاء للعائله االردنيه واحد المصادر الهامه للتروتينام
الرلائيه  .وقد شهد قطاع الدواجن نموا كتيرا خالا العقود الماميه حي

يعتتر االن هلا القطاع من بهو

القطاعام االقتصاديه في األردن من الناحيتين االنتاجيه واالةتهالكيه ةواءا من ناحيه إنتاج الدواجن وتيض
المائدد او صناعة االعالف واالدويه التيطريه الخاصه تها ,هلا تاالمافه ال الصناعام المةاندد والخدمام
االخرى المرتتطه تهلا القطاع وتالخ

لجهة تخفيض الكلفه ورفع كفاءة االنتاج .

وقد ادى انتشار مزارع الدواجن في مختلف مناطق المملكه ال تروز الحاجه ال وجود صناعه الجهزة
العنايه وعلف وشرب الدواجن  ,ومن هنا ترزم فكرة هلا المشروع.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهدف هلا المشروع ال تحقيق الرايام التاليه
 -0خلق فر

اةتثمارية جيدة وتوفير فر

عما جديدة في المنطقة .

 -5ترطية الحاجة المحليه والحلوا محا المشارب المةتوردد
 -3تحةين الومع االقتصادي لصاحب  /بصحاب المشروع .
توفير طلتام الزتائن وتالتالي القدرة عل المنافةة وزيادة المتيعام

ثالثا :منتدات الم رو
تصىنع مشارب الدواجن والمواشي تشكا اةاةي مىن مجموعىه مىن القطىع التالةىتيكيه المشىكله لهىلا الرىرض
وحةب التصاميو الخاصه  ,ويتو تزويد هلد المشارب تصمامام اوتوماتيكيه (مةتوردد) لممان تدفق القىدر
المطلوب من الماء وعند الحاجه فقط ويتو تعليق هلد المشارب وةىط التيىوم الخاصىه تمىزارع الىدواجن او
حتائر الماشيه ويجري معايرتها للتحكو في كمية الماء تتعا لعدد الدواجن او الماشيه الموجودد في المزرعه.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للتيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

عملية التةنيع

تتلخ

عملية التصنيع للمشارب تالخطوام التاليه :

 تشكيا القطع التالةتيكيه تاةتعماا القوالب الخاصه لللل .
 تجميع القطع التالةتيكيه المختلفه مع تعمها التعض .
 تجمع االكةةوارام مع القطع التالةتيكيه .
 فح

المشارب

 الترليف تالنايلون والكرتون

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع في مدينة عمان منطقة الرجيب او اتو علندا ممن المناطق الصناعية/الحرفية حي

تتوفر

األتنية والخدمام المرورية الالزمة لمثا هلا المشروع تاإلمافة إل القرب من الةوق المةتهدف .

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياجام المشروع من األتنية ب  511و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن تناء إةمنتي مةتأجر تتدا
إيجار ةنوي  0211دينار .افترض احتياج التناء لتعض التعديالم تما يتناةب واالةتخداو وقد قدرم تمتلغ
 3111دينار .يتين الجدوا التالي توزيع مةاحام التناء واةتخداماتها :
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ددول رقم ()1
البند

المساحة /م6

صالة انتاج

051

مةتودعام

21

مكاتب وخدمام

31

المدمو

611

( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجدوا التالي المعدام واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها علما تان معتو القطع
والمعدام واألجهزة الالزمة متوفرة في الةوق المحلي عند عدد كتير من وكالء الشركام الصانعة.
ددول رقم ()6
البند

العدد

التكلرة /دينار

ماكنة حقن تالةتيل  211اراو

0

50111

قوالب تشكيا القطع التالةتيكيه

 2طقو

51111

 5طقو

0111

 3طقو

0111

عدد تجميع وفح
عدد يدويه وطاوالم تجميع

56111

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقدر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  3111دينار يمثا مكتب لإلدارة وللموتفين وتجهيزام مكتتية
وكراةي وخزائن وجهاز حاةوب وهاتف وفاكس.

( )2وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايام التةويق وتوريد المواد األولية إل تل بب تتكلفة قدرم تحوالي  00111دينار.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالي  00111دينار توزعم

كمايلي-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

التكلرة/دينار
3111
25111
3111
00111
72111

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالي -:

ددول رقم ()4
العدد

الوظيرة
صاحب المشروع /مدير

0

مالي وإداري وديوان ومتيعام

5

مشرف

0

عماا فنيين

0

عماا عاديين

3

مراةا وعاما تنتيفام

0

9

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواد األولية الالزمة لإلنتاج هي حتيتام تالةتيكية وصماو اوتوماتيكي لماكنة الحقن وهو من المةتهلكام
وقطع واكةةوارام للتجميع ومواد ترليف وتجميع اخرى وجميعها متوفرة في الةوق المحلي.
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( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاب العروض والتي تقدر تحوالي  0211دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعد اعتمادها من قتا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة تإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلي وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالي  %00من إجمالي تكاليف الموجودام
الثاتتة حةب خترة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشاتهة بي ما يعادا  32900دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يعتتر المشروع من المشاريع الصديقة للتيئة لكون منتجاته تالةتيكية واثرها الةلتي كتير ولفترام طويلة
عل التيئة.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدوا التالي يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجودام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
3111
25111
3111
00111
72111
0211
32900
113487

الوظيرة
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
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كون الوثيقة قيد التح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال تعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية
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