فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صناعة الشاش الزراعي للبيوت البالستيكية

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

المحتويات
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
م رو ةناعة ال اش الزراعي

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

إنتاج ال اش الزراعي للبيوت البالستيكية

تةنيف الم رو

ةناعي
8

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

88681

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

رأس المال العامل

62484
112624

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوال :مقدمة:
يعوا األرعن عل الزراعة لتكون القاععة القتصاعيه للتنمية الريفية المتكاملة من خالا االستثمار األفما
للموارع الطبيعية المتاحة وتوفير المواع االوليه للصناعات المرتبطة بالزراعة وتوليع فر

العما للمساهمة

في بناء مجتمعات زراعية مستقرة وععو االستقرار في التجمعات السكانية القائمة.
ومع استمرار النمو الكبير إلععاع السكان فقع حعثت انطالقه كبيرد للقطاع الزراعي في مختلف مجاالت هلا
القطاع

حي

زاعت المساحة المزروعة عن  5.4مليون عونو وللل حسى بيانات عائرة اإلحصاءات

العامة – الكتاى اإلحصائي السنوي لعاو  . 5105وقع ترافق للل مع تهور الععيع من الصناعات المسانعة
لهلا القطاع مثا صناعة شبل النايلون الزراعية ومن هنا جاءت فكرة هلا المشروع.

ثانيا ً :مبررات وأاداف فكرة الم رو :
يهعف هلا المشروع إل تحقيق األهعاف التالية:
 -0خلق فر

استثمارية جيعة وتوفير فر

عما جعيعة في المنطقة.

 -5تحسين الومع االقتصاعي لصاحى  /صحاى المشروع.
 -3خلق بعيا للشبل المستورع.
 -4توفير طلبات الزبائن وبالتالي القعرة عل المنافسة وزياعة المبيعات.

ثالثا ً :منتدات الم رو :
المشروع عبارة عن مصنع صرير إلنتاج الشبل الزراعي المستعملة في المزارع المحمية المختلفة المنتشرة
في المملكة وسوف يقوو المشروع بإنتاج هلا الشبل من ماعة البوليبروبولين متوسطة الكثافة وللل
باستعماا ماكنه نسي خاصة بللل بحي
 01يارعة ملفوفة عل

تقوو هلد الماكنه بنس الخيوط البالستيكية وعما ثواى بطوا

روالت ورقيه مصممه لهلد الراية.

رابعا ً :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة:
ال يوجع ي عوائق قانونية لتنفيل هلا النوع من المشاريع.
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خامسا ً :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )0مراحل التةنيع:
تتلخ

عملية التصنيع بالخطوات التالية:

 ترلية الماكنه بالخيوط البالستيكية المطلوبة. تشريا الماكنه ومعايرة بالسرعة والمواصفات المطلوبة للشبل المراع إنتاجه. لف الشبل المنتجة بشكا وتوماتيكي وعما ثواى حسى المواصفات المطلوبة. -ترليف األثواى المنتجة باستعماا األكياس البالستيكية.

) (2المساحة والموقع:
يقتر

قامه هلا المشروع في المعن الصناعية والحرفية وللل لألسباى التالية:
 توفر البنية التحتية والخعمات االساسيه. توفر بعض الورش والمصانع التي يمكن إن تؤمن بعض الخعمات التصنيعية المطلوبة. توفر األيعي العاملة الفنية. -قرى المنطقة من السوق المحتما لبيع وتسويق هلد المععات

( )3البناء:
تقعر احتياجات المشروع من األبنية بحوالي  511و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن بناء إسمنتي و هنجر
مععني مستأجر ببعا إيجار سنوي  0111عينار وافترض احتياج البناء لبعض التععيالت بما يتناسى
واالستخعاو وقع قعرت التكلفة بمبلغ  4101عينار ويبين الجعوا التالي توزيع مساحات البناء واستخعاماتها:
البند
صالة اإلنتاج والمرافق
مستوععات
االعارة
المدمو

جعوا رقو ()0
المساحة /متر
مربع
031
21
51
611
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تكلرة المتر
المربع/دينار
01
51
21

إدمالي التكلرة/دينار
5101
0111
0111
4181

( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجعوا التالي احتياجات المشروع من المععات واآلالت الالزمة مع تكلفتها بما في للل
التركيى والتشريا:
جعوا رقو ()5
تكلرة الوحدة/دينار
األدهزة
21111
ماكينة نس تريكو خيط زراعي مع جهاز اللف
3111
كمريسة هواء صريرد
0511
جهاز تبريع ماء
0511
ععع و عوات للصيانة
0511
طاوالت عما وترليف
المدمو

العدد
0
0
0
طقو
0

التكلرة /دينار
21111
3111
0511
0511
0511
23611

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل

ثا مكتبي وخزائن لحفت الملفات والمستنعات إمافة إل جهازين حاسوى وتلفون

وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزات حوالي  3111عينار.

( )2وسائل النقل:
يلىىزو المشىىروع سىىيارة متوسىىطة الحجىىو لتسىىيير عمىىاا المشىىروع المختلفىىة وتقىىعر كلفتهىىا حىىوالي 00111
عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر بحوالي  00501عينار توزعت كما
يلي-:

البند
عماا بناء
اآلالت ومععات
ثا وتجهيزات
وسائط نقا
المدمو

جعوا رقو ()3
التكلرة/دينار
4101
13511
3111
00111
88681
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%01

( )8العمالة:
سيوفر المشروع  0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالي-:
جعوا رقو ()4
العدد
0
5
0
0
5
0
8

الوظيرة
صاحى المشروع /معير
مالي و عاري ومبيعات
مشرف إنتاج
عاما فني
عاما
عاما تنتيفات
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
يبين الجعوا عناد المىواع االوليىه التىي تلىزو إلنتىاج الخيىوط الزراعيىة مىع نسىبتها للقياسىات المنىوي إنتاجهىا
وللل حسى األسعار التي تو الحصوا عليها من المستورعين األساسين لهلد المواع
المادة
خيوط نايلون
مواع تعبئه وترليف

جعوا رقو ()2
سعر الوحدة
الكمية السنوية
0011
 021طن
 2111طقو

0.52

المدمو

القيمة ايدمالية
522111
1521
621651

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
تشما نفقات التأسيس وما قبا التشريا رسوو التسجيا والترخي

ومصاريف متفرقة وتقعر تكلفتها

بحوالي  0211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض ن ر س
الماا التشريلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالي  %31من إجمالي تكاليف الموجوعات
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة ي ما يعاعا  51404عينار.
Page 8 of 9

سادسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة:
اليوجع اثأر بيئية سلبية للمشروع.

سابعا ً :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة:
إععاع جعوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية ور س الماا العاما-:
جعوا رقو ()0
التكلرة/دينار
4101
13511
3111
00111
88681
0211
51404
112624

البند
عماا بناء
اآلالت ومععات
ثا وتجهيزات
وسائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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