فكرة مشروع مقـترحة

تصنيع تنكات رش زراعية بالستيكية

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  :الم دمة.
ثانيا  :مبررات وأهداف المشروع.
ثالثا :منتجات المشروع.
رابعا :النواحي ال انونية لركرة المشروع.
خامسا :الدراسة الرنية لركرة المشروع.
 .1المساحة والموقع.
 .6المعدات واآلالت.
 .3األثاث والتجهيزات.
 .4وسائ الن ل.
 .5تأمينات مستردة.
 .2التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة.
 .7ايدارة والعمال.
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة.
 .9مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل.
 .11رأس المال العامل.
سادسا:اآلثار البيئية لركرة المشروع.
سابعا :التكاليف ايجمالية للمشروع.
ثامنا :وسائل تمويل المشروع.
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ملخص المشروع
مشغل انتاج تنكات رش زراعية

فكرة المشروع الم ترحة
منتجات المشروع

تنكات رش زراعية بالستيكية

تصنيف المشروع

صناعي

عدد األيدي العاملة

11

حجم االستثمار الكلي لركرة المشروع
التكلرة بالدينار األردني

البيان
الموجودات الثابتة

81211

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1511

رأس المال العامل

68611
111311

المجموع الكلي لحجم االستثمار
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أوالً  :م دمة:
يعوا األرعن عل الزراعة لتكون القاععة بسقتصاعيه للتنمية الريفية المتكاملة من خ ا اسةتامار األفما
للموارع الطتيعية المتاحة وتوفير المواع اسوليه للصناعام المرتتطة تالزراعة وتوليع فرص العما للمةاهمة
فم تنا مجتمعام زراعية مةتقرة وععو اسةتقرار فم التجمعام الةكانية القائمة.
ومع اةتمرار النمو الكتير ألععاع الةكان؛ إمافة إل الزياعة فم الصاعرام الزراعية فم الةنوام األخيرة؛
فقع ازعاعم الحاجة إل المنتجام الزراعية؛ حي

بخلم الحكومام المتتالية وعل معى العقوع المامية؛

اسهتماو تهلا القطاع لما له من بهمية إةتراتيجية واقتصاعية؛ حي

حعام انط قه كتيرد لهلا القطاع وفم

مختلف المج م؛ مما زاع فم المةاحام المزروعة؛ كما بعى للل إل تهور الععيع من الصناعام المةانعة
لهلا القطاع ماا صناعة تنكام الرش للمتيعام الزراعية المحمولة عل عج م؛ ومن هنا جا م فكرة هلا
المشروع.

ثانيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع:
يهعف هلا المشروع إل تحقيق األهعاف التالية-:
 .0خلق فرص اةتامارية جعيعة.
 .5توفير فرص عما جعيعة فم المنطقة.
 .3تحةين الومع اسقتصاعي لصاحى  /بصحاى المشروع.
 .4خلق تعيا للةلع المةتورعة.
 .2توفير طلتام الزتائن وتالتالم القعرة عل المنافةة وزياعة المتيعام.

ثالثا :منتجات المشروع:
المشروع عتارة عن مصنع صرير إلنتا تنكام الرش الت ةتيكية ةعة 0و 3و 5و 3المزوعة تعج م
وممخة تعما عل كهرتا التراكتور بو عل التنزين وةوف يتو اةتيراع األجزا المختلفة ال زمة لهلا
المنتا من تعض العوا كما ةيعما المصنع عل تصنيع بلشصم اللي ةيحما التنل والممخة والتراتيش.
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رابعا :النواحي ال انونية لركرة المشروع الم ترحة:
 مرورة مراعاة شروط تراخيص الجهام المختصة ممن منطقة عما المشروع امانة عمان اوالتلعيةفم منطقة عما المشروع جهام الترخيص الرةمية إمافة إل مرورة الحصوا عل ةجا تجاري من
ررفة الصناعة والتجارة.
 -مراعاة توفر شروط الة مة العامة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة المشروع الم ترحة:
 .1المساحة والموقع:
يقتر إقامة هلا المشروع فم بلمنطقة الصناعية فم بتو علنعا بو الرجيى وللل لألةتاى التالية-:
 .0توفر التنية التحتية والخعمام األةاةية.
 .5توفر تعض الورش والمصانع التم يمكن ان تؤمن تعض الخعمام التصنيعية المطلوتة.
 .3توفر األيعي العاملة الفنية.
 .4قرى المنطقة من الةوق المحتما لتيع وتةويق هلد المععام.
كما تقعر احتياجام المشروع من األتنية تـ 311و

5

ويمكن تنفيل المشروع ممن تنا إةمنتم بو هنجر

مععنم مةتأجر تتعا إيجار ةنوي حوالم  0111عينار .ويتوقع ان يحتا

التنا لتعض التععي م تما

يتناةى وطتيعة المشروع؛ وقع قعرم تمتلغ  3111عينار.
والجعوا يتين التالم توزيع مةاحام التنا واةتخعاماتها -:
جدول توزيع البناء ()1

المساحة /م6

البند
صالة انتا ومةتوعع

072

مةتوععام

72

مكاتى وخعمام

21
311

المجموع
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 .6اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة اسسم والمععام األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالم  24011عينار توزعم كما هو متين
تالجعوا بعناد-:
جدول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار

األجهزة
مقص صا طوا  0111ملو
مكتس اكةنتريل قوة  01طن
طعاجة مواةير هايعروليل
مقع كهرتائم  42ملو
وحعة معالجه وتنتيف وط
ماكنة قص فيتر للمواةير
ماكنام لحاو اررون متخصصه
ععع واعوام انتا وصيانه
قوالى تشكيا الصا
ماكنام جلخ وتةويه

7511
11111
11111
6511
7111
1511

5211
5211
0711
0211
المجموع

العدد

التكلرة /دينار

1
1
1
1
1
1
6
م
 3م
 6م

7511
11111
11111
6511
7111
1511
5111
6511
5111
3111

54111

* ةيتو تحعيع الطاقة اإلنتاجية للمصنع عنع إععاع العراةة النهائية تنا عل حصة المشروع الةوقية وقيمته النهائية؛ تنا عل
ررتة المةتامر.

 .3األثاث والتجهيزات المكتبية:
يحتا المشروع إل باا مكتتم وخزائن لحفت الملفام والمةتنعام إمافة إل جهاز حاةوى وتلفون
وفاكس وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزام تحوالم ( )4111عينار .وكما فم الجعوا التالم:

البيان
ااا مكتتم

جعوا رقو ()3
العدد
5طقو

ال يمة ايجمالية
0311

مكيف 0طن

0

011

كمتيوتر

5

0111

لوازو مكتتيه

طقو

211

اجهزة اتصاا وهاتف وفاكس

طقو

011
4111

المجموع
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 .4وسائ الن ل:
يلزو المشروع ةيارة متوةطة الحجو لتةيير بعماا المشروع المختلفة وتقعر كلفتها تحوالم ()00111
عينار.

 .2تأمينات مستردة:
يحتا المشروع ال تأمينام مةترعة تعفع ال جهام مختلفة كالكهرتا والما والهاتف والمنطقة الصناعية
وقعرم تحوالم  0211عينار تقريتا.

 .2التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة:
تنا عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الااتتة للمشروع المقتر تحوالم عينار؛ توزعم كمايلم-:
جدول رقم ()4
التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

تعديالت البناء

3111

%2

اآلالت واملعدات

24011

%01

باا وتجهيزام

4111

%02

وةائط نقا

00111

%02

تأمينام مةترعة

0211

%21

الوظيرة

المجموع

81211

 .7العمالة:
ةيتول

صاحى المشروع اإلعارة وعملية التةويق والع قام العامة مع الجهام المةتهلكة لمنتجام

المشروع المقتر

كما يلزو توفر بيعي عاملة فنية معرتة وبخرى متوةطة وةيوفر المشروع ( )00فرص

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم-:
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جدول رقم ()5
العدد

الوظيرة

0
0
0
3
4
0
11

صاحى المشروع /معير
مالم وإعاري ومتيعام
مشرف انتا
عماا فنيين مهرة
عماا عاعيين
مراةا وعاما تنتيفام وحارس
المجموع

 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
تتماا المواع األولية للمشروع؛ في التنكات البالستيكية باإلحجام المختلفة والشصي والمضخات والعجالت
واإلكسسوارات األخرى الالزمة للعمل ،وغيرها من المواع ال زمة لإلنتا فم هلا المجاا؛ والتم يتو شرا
تعمها من الةوق المحلم واةتيراع التعض األخر من الخار .

 .9مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل:
تشما مصاريف التأةيس رةوو التةجيا والترخيص وإيصاا الخعمام ومصاريف متفرقة بخرى وتقعر
تحوالم  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 التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته؛ يعاعا حوالم  %32من إجمالم تكاليف الموجوعام
الااتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  50501عينار تقريتا.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة المشروع الم ترحة:
س يوجع بية باار تيئية ةلتية للمشروع؛ كونه س يتو إنتا بية مواع بو مخرجام للتيئة خار مكان المشروع؛
إس ان المشروع يتطلى اةتخعاو مععام الة مة العامة للعاملين فم المشروع كالكمامام وواقيام األيعي
للوقاية من روائح واةتعماا المركتام الكيماوية فم تعض مواع العهان والمواع األخرى.
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سابعا :التكاليف ايجمالية لركرة المشروع الم ترحة:
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تقعر تحوالم  001اسف عينار تقريتا؛ وتتألف من
الموجوعام الااتتة ممافا لها المصاريف التأةيةية وربس الماا العاما-:
جدول رقم ()4
التكلرة/دينار
3111

الوظيرة

تعديالت البناء
اآلالت واملعدات

24011

باا وتجهيزام
وةائط نقا
تأمينام مةترعة
إجمالي الموجودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي
التكاليف ايجمالية للمشروع

4111
00111
0211
81211
0211
68611
111311

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوايقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع؛ وس تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته؛ للا لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إس تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى
اسقتصاعية النهائية.
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