فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مشغل ثالجات عرض

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 م غل ثالدات عرض

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

إنتاج ثالدات العرض المةنعة من مادة الستينلس ستيل

تةنيف الم رو

ةناعي
9

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

22341

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

12585
83965

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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اوالً :مقدمة:
شهع األرعن فم األعواو القليلة المامية طفرة نوعيه فم طريقة تيع وتةويق مختلف بنواع الةلع
االةتهالكية وقع اةتحولت المنتجات الغلائية عل االهتماو الكتير من حي
ترتى عل لل

طريقة العرض والتنوع وقع

ازعياع كتير فم الطلى عل وةائل العرض المختلفة وتاألخ

ثالجات العرض والتم

تةتعمل لعرض الةلع المختلفة هلا تاإلمافة للمحافتة عليها ألكتر فترد ممكنه وقع كان النتشار األةواق
الكترى األثر األكتر فم اهتماو بصحاى محالت تيع المواع الغلائية الصغيرة تثالجات لحفت وعرض الةلع
الموجوعة لعيهو.

ثانيا ً :مبررات وأاداف فكرة الم رو :
مع االزعياع الكتير فم بععاع الةكان واللي ترافق تتغير جلري فم األنماط االةتهالكية للمجتمع تاتجاد
االةتفاعة من نعمه تكنلوجتا التتريع فقع طرب خالل العشرة ةنوات األخيرة نمو كتير فم اةتعمال ثالجات
العرض المصنعة من ماعة الةتينلس ةتيل والزجاج حي

تو تصنيع الععيع منها فم تعض المصانع والورش

المحلية تأحجاو وقعرات مختلفة تتناةى مع متطلتات المجتمع المحلم وقع ةاعع وجوع الععيع من فنيم عملية
تشكيل الصاج الةتينلس ةتيل واللحاو والتكييف والتتريع فم نمو الطلى تةتى االنخفاض النةتم لكلفة
التصنيع هلا تاإلمافة إل ارتفاع كلفة اةتيراعها تةتى ارتفاع كلفة الشحن.

ثالثا ً :منتدات الم رو :
ةيقوو المشروع تإنتاج ثالجات العرض المصنعة من ماعة الةتينلس ةتيل تثالثة قعرات (قياةات) مختلقه
ولل لغايات اةتعمالها فم المواقع التالية:
 محالت التقاله العامة محالت األلتان واالجتان المطاعو والمالحو النواعي والمةتشفيات محالت تيع الخمار والفواكهوةوف يتو تصنيع هلد التراعات تاةتعمال الطرق التم تعتمع المهارة اليعوية والفنية وتاةتعمال تعض
االجهزة والماكينات اليةيطة المتوفرة فم الةوق المحلم وكلل
المصانع لتصنيع تعض األجزاء التم تحتاج ماكينات خاصة.
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ةيتو االةتفاعة من خعمات تعض

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

هلا النوع من المشاريع.

خامسا ً :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة:
( )0مراحل التةنيع:
تتلخ

عملية التصنيع تالخطوات التالية:
 -ق

بلوا الةتينلس ةتيل حةى القياةات المطلوتة

 تطعيا القطع المقصوصة حةى التصميو والقياس المطلوتة كتس وتثقيى القطع المصنعة لحاو األجزاء الخاصة تشتكة التتريع وفحصها تجهيز كويالت النحاس لتصنيع المكثف والمتخر -عزل الثالجة تالمواع الخاصة تركيى األجزاء المختلفة مع تعمها (التجميع) تركيى وحعة التتريع (المااطة الكهرتائية) وفحصها -فح

الوحعة المنتجة وتغليفها تالنايلون

) (2المساحة والموقع:
يمكن إقامة المشروع فم بي من مراكز المحافتات المختلفة فم المملكة

ممن إحعى المعن

الصناعية بو الحرفية لتوفر التنم التحتية.

( )3البناء:
تقعر احتياجات المشروع من األتنية ى  011و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن تناء إةمنتم بو هنجر مععنم
مةتأجر تتعل إيجار ةنوي  0211عينار و افترض احتياج التناء لتعض التععيالت تما يتناةى واالةتخعاو
وقع قعرت تمتلغ  0111عينار يتين الجعول التالم توزيع مةاحات التناء واةتخعاماتها:
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البند
صالة االنتاج والمرافق
مةتوععات
االعارة
المدمو

جعول رقو ()0
المساحة /متر
مربع
002
02
21
311

تكلرة المتر
المربع/دينار
10
10
10

إدمالي التكلرة/دينار
1750
750
211
3111

( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجعول التالم احتياجات المشروع من المععات واآلالت الالزمة مع تكلفتها تما فم لل
التركيى والتشغيل:

األدهزة
مق صاج طول  5111ملو
مكتس اكةنتري قوة  21طن
طعاجة هيعرولي قوة  01طن
مقع كهرتائم  02ملو
ماكنات لحاو متخصصة
ععع واعوات انتاج وصيانة
ععع واعوات جلخ وتلميع
اجهزة تفريغ وتعتئة وفح ااز التتريع
قوالى ف وتشكيل وتثقيى
المدمو

جعول رقو ()5
تكلرة الوحدة/دينار
0111
0111
05111
0011
0511
0511
0001
0511
0011

العدد
0
0
0
0
5
طقو
طقو
طقو
طقو

التكلرة /دينار
0111
0111
05111
0011
5011
0511
0001
0511
0011
45841

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا مكتتم وخزائن لحفت الملفات والمةتنعات امافة إل جهازين حاةوى وتلفون
وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزات حوالم  5211عينار.

( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع ةيارة متوةطة الحجو لتةيير بعمال المشروع المختلفة وتقعر كلفتها حوالم 02111عينار.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  44001عينار توزعت كما
يلم-:
جعول رقو ()0
التكلرة/دينار
0111
02001
5211
02111
22341

البند
بعمال تناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وةائط نقل
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع  0فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جعول رقو ()0
العدد
0
0
0
5
0
0
9

الوظيرة
صاحى المشروع /معير
مالم واعاري وعيوان
مشرف انتاج
عامل فنم
عامل
عامل تنتيفات
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يتين الجعول التالم المواع األولية الالزمة لإلنتاج وتكاليفها:

المادة
ةتانلس ةماكات
مختلفة
مواع عازلة
مااطة
اازكهرتائية
قطع كهرتائية

جعول رقو ()2
قياس  161سم
552

قياس  151سم
011

قياس  181سم
021

 4.02عينار /كغو
 02عينار

41
01

01
051

01
001

 01عينار /طقو

01

41

01

سعر الوحدة
 4111عينار /طن
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واجزاء التركيى
زجاج مزعوج
مكثف ومتخر
ااز تتريع
المدمو

 54عينار /اةطوانة

البيان
قياس  051ةو
قياس  021ةو
قياس  001ةو
المدمو

01
051
51
595

41
041
52
795

جعول رقو ()4
قيمة المواد للبراد الكمية المنتدة سنويا ً
01
 202عينار
21
 002عينار
51
 0141عينار

01
511
01
1121

قياس  181سم
00021
00021
50511
78811

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
تشمل نفقات التأةيس وما قتل التشغيل رةوو التةجيل والترخي

ومصاريف متفرقة وتقعر تكلفتها

تحوالم  0111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتل المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولغايات الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
المال التشغيلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعل  04202عينار.

سادسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة:
اليوجع اثأر تيئية ةليتة للمشروع.
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سابعا ً :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة:
جعول رقو ()0
التكلرة/دينار
0111
02001
5211
02111
22341
0111
04202
83965

البند
بعمال تناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وةائط نقل
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 تمويل المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية.
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