فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج نشارة الخشب لغايات مزارع الدواجن
وغيرها

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضممن تحييما النمواحل الةنيمة والتمويييمة

لةكممرة المشممروع دون تحليللا نواللونحم نوة ويللس و نواللوميس نو ةللس ولحكللع ىلللى ةللد قللدو ذم ةللس ك ل ن
ةشروع مما يعنل إن هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى النواحل الةنيـة وحجم االستثمار الالزم
لتنةيذ فكرة المشروع بهدف إطالع المستثمرين المهتمين عيى التكاليف االستثمارية الالزمة لتنةيذ المشروع .
وسعيا ً ألن تكون البيانات الواردة فل الدراسة واقعية ما أمكن ،فقد تمت زيارات ميدانيمة لمشماريع ومموردين

ومؤسسممات ذات عالقممة بةكممرة المشممروع  ،ىلة ل ب نلللن نوتوما ل ع نوةتاليللس ن ل قيرندنع وتيللدير حقللع نواللو
نوةتوم ل تللع ناللت ا

ةللن ل ل نودرناللس وحللين ذىللدند درناللس قللدو نمت ل ديس ولةشللروع ،وذلممل لكممون

اإليرادات المتوقعة ترتبط بعدة عواما أو ظروف يصعب التنبمؤ باتجاهاتهما ممما يسمتدعل ممن المسمتثمرين
المهتمين بعد االقتناع بةكرة المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكامية ليمشروع المقترح
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نوةحتوي ع
أوال  :نوةيدةس
اي  :ةنررنع وأ دنف نوةشروع
و  :ةاتق ع نوةشروع
رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع
خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع
 .1ةرنحا نوت اي
 .2نوةا حس ونوةوم
 .3نونا ء وتادي ع نونا ء
 .4نآلالع ونوةادنع
 .5نأل ث ونوتقهي نع
 .6وا ئط نوايا
 .7نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
 .8نقدنرة ونواة ا
 .9نوةوند نألوويس وةاتل ة ع نوخدةس
 .10ة

ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا

 .11رأس نوة ا نوا ةا
ا دا :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع
ا نا  :نوتك ويف نققة ويس ولةشروع
ةا  :وا ئا تةويا نوةشروع
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ةلخص نوةشروع
فكرة نوةشروع نوةيترحس

نات ج اش رة نوخشب

ةاتق ع نوةشروع

اش رة نوخشب

ا ىم /ا ى ع خشنيس

ت ايف نوةشروع

10

ىدد نأليدي نوا ةلس

حقع نالات ة ر نوكلم وفكرة نوةشروع
نوتكلفس ن وديا ر نألردام

نوني ن
نوةوقودنع نو نتس
ة

24500

ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا

1000
8575

رأس نوة ا نوا ةا

34075

نوةقةوع نوكلم وحقع نالات ة ر
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أوالب :ةيدةس
سيقوم المشروع بإنتاج نشارة الخشب ،وذلل لسد جمزء ممن احتياجمات السموم المحيمل لمربمل المدواجن ممن
نشارة الخشب وكذلل منتجل الةطر ومنتجل الةحمم سمريع االشمتعاا ،وكبسمه بعمد المعالجمة لغايمات التدف مة،
ويتمثا المشروع فل مشغا متوسط يعما عيى انتاج نشارة الخشب بدرجات معينة

اي  :ةنررنع وأ دنف فكرة نوةشروع
إن اعتماد السوم المحيل عيى االستيراد لممادة الةحمم سمريع االشمتعاا ،باإلضمافة إلمى الطيمب المتزايمد عيمى
مادة نجارة الخشب لغايات تربية الدواجن ولتقييما تكيةمة منتجمل الةطمر ممن اسمتخدام ممادة التمبن فمل زراعمة
الةطر ،تعتبر عواما إيجابية فل مصيحة إنشاء هذا المشروع
بنا ًء عييه ،يعتبر هذا المشروع فكرة اسمتثمارية جيمدة حيمن أن اإلنتماج سميغطل جمزء ممن طيمب السموم
المحيل ،ومن الممكن أن يتجه ليتصدير إلى األسوام الخارجية الحقا ً ،كما انمه يحقمف فرصمة اسمتثمارية فمل
هذا المجاا وامكانية تشغيا االيدي العامية

و  :ةاتق ع نوةشروع
المنتج عبارة عن نشارة الخشب والتل يتم انتاجها حسب الطيب فل درجة الةمرم منهما الخشمن لغايمات تربيمة
الدواجن والناعم لغايات االقراص المضغوطة ليةحم سريع االشتعاا اضافة الى المتوسطة والتل تطيمب ممن
منتجل الةطر

رننا  :نواونحم نوي اوايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
ال يوجد أية عوا ف قانونية لترخيص هكذا مشاريع
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خ ةا  :نودرناس نوفايس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
()1

ةرنحا نوت اي

تتيخص عميية التصنيع بمجموعة من الخطوات تتمثما فمل جممع مخيةمات االشمجار وخصوصما بعمد تقيميم
اشجار الزيتون او مخيةات المناجر من قطع االخشاب ومن ثم يتم اخضاعها لعميية تنظيف من اية عوالف
فيها ويتم فرمها حسب الغاية منها

) (2نوةا حس ونوةوم :
من الممكن إقاممة المشمروع فمل أيمة منطقمة ممن المميكمة شمريطة تموفر مسماحة السمتيعاب الماكينمة االةراممة
والمواد االولية من االخشاب

( )3نونا ء وتادي ع نونا ء:
تقدر احتياجات المشروع ممن األبنيمة بحموالل  175م 2ويمكمن تنةيمذ المشمروع ضممن هنجمر معمدنل ،ويبمين
الجدوا التالل توزيع مساحات البناء واستخداماتها:
جدوا رقم ا1
نوناد
وس نات ج وةاتودع
ةك تب وخدة ع
تةديدنع

حيس وكهرن ئيس

نوةا حس /ةتر ةرن
150

تكلفس نوةتر نوةرن /ديا ر
100

ذقة وم نوتكلفس/ديا ر
1500

25

100

2500

-

-

2000
6000

نوةقةوع
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( )4نآلالع ونوةادنع:
قدرت تكيةة التجهيزات والمعدات األساسمية ممع التركيمب والتشمغيا بحموالل  8500دينمار توزعمت كمما همو
مبين بالجدوا أدناه -:
جدوا رقم ا2
نألقه ة
ماكينة انتاجية  500كغم /ساعة
ماكينة انتاجية 300كغم  /ساعة
قطع غيار

تكلفس نووحدة/ديا ر
4500
3500
500
نوةقةوع

نوتكلفس /ديا ر
4500
3500
500
8500

نوادد
1
1
1

( )5نأل ث ونوتقهي نع ونوديكورنع:
تقدر كيةة األثان والتجهيزات الالزمة ليمشروع بحوالل  2,000دينار.

( )6وا ئا نوايا:
ييزم المشروع سيارة فان لينقا والتوزيع ،تقدر أن تبيغ تكيةتها بحوالل  8,000دينار

( )7نوتك ويف نققة ويس ولةوقودنع نو نتس
بناء عيى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة ليمشروع المقترح بحوالل  24,500دينار توزعت كما
ييل -:
جدوا رقم ا3
نوناد
أعماا بناء
اآلالت ومعدات
أثان وتجهيزات
وسا ا النقا
نوةقةوع

نوتكلفس/ديا ر
6000
8500
2000
8000
24500
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اانس نالاته ك
%5
%10
%15
%15

( )8نواة وس:
سيوفر المشروع ا  10فرص عما موزعة من حين الوظيةة والعدد عيى النحو التالل -:
جدوا رقم ا4
نوادد
1
2
2
2
1
2
10

نووظيفس
مدير مشروع
موظف ماكينات اتيقيم
عماا تعب ة
عماا نقا وتخزين
سا ف توزيع
عماا تحميا وتنزيا
نوةقةوع

( )9نوةوند نألوويس وةاتل ة ع نوخدةس
تتكون المواد األولية من االخشاب من كافة المصادر امخيةات مناجر ،تقييم اشجار ،اثان مستعما الخ

ة

ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا

ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشغيا من رسوم التسجيا والترخيص ألوا مرة باإلضافة إلى المراسالت
والمواصالت الستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  1000دينار

( )11رأس نوة ا نوا ةا:
كون الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستةيدين يجب إعداد دراسة جدوى اقتصادية مةصية لها
ولغايات الوصوا إلى تكاليف إجمالية ليمشروع أقرب ما يكون ليواقع سيتم افتراض أن رأس الماا التشغييل
وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالل  %35من إجمالل تكاليف الموجودات الثابتة حسب خبرة
معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  8575دينار

ا دا  :نآل ر نونيئيس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
ال يوجد آثار بي ية سيبية ليمشروع
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ا نا  :نوتك ويف نققة ويس وفكرة نوةشروع نوةيترحس
الجدوا التالل يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
قدوا رمع ()5
نوتكلفس/ديا ر
6000
8500
2000
8000
24500
1000
8575

نوناد
أعماا بناء
اآلالت ومعدات
أثان وتجهيزات
وسا ا النقا
ذقة وم نوةوقودنع نو نتس
ة ريف نوتلايس وة منا نوتشغيا
رأس نوة ا نوتشغيلم

34075

نوتك ويف نققة ويس ولةشروع

ةا  :وا ئا نوتةويا:
كون الوثيقة قيد البحن هل مقترح لةكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية ليمشروع تبين مصاريةه
وإيراداته لن يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقتصادية النها ية
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