فكرة مشروع مقـترحة

انتاج أطباق البيض 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

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
فكرة الم رو المقترحة

ةناعة ا باق البيض البالستيكية

منتدات الم رو

ا باق البيض لمناولة بيض المائدة

تةنيف الم رو

ةناعي
2

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

93600

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1200

رأس المال العامل

6845
10104599945

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
إن الطريقة التقليعية لمناولة وتسويق بيض المائعة وايصاله للمستهلل هم استخعاو أطباق مصنعة من
عجينه الورق .تشكا هلد األطباق لتستوعى أععاعا تختلف من عولة ألخرى ولعا أكثرها انتشارا فم العالو
تلل التم تحتوى عل ععع ( 05عزينة) من بيض المائعة .وهنالل ما يحوي الععع  6أو الععع  8وف معتو
العوا تتو تعبئه ( )5.2أو ( )3عزينه لكا وحعة تعبئه .كلما كان الكرتون المستعما فم أطباق البيض
الكرتونية أكثر امتصاصا للماء فانه يقلا من ارتجاج البيض فم المناولة والنقا ويحافت علية لحين وصوله
إل المستهلل .والكرتون يمنع فقعان الرطوبة وثانم أكسيع الكربون ويحافت عل البيض من امتصا
الروائح والنكهام اير المراوى فيها.
أما للحصوا عل

نتائ

أفما فم عملية التخزين فانه يفما استبعاا األطباق الكرتونية باألطباق

البالستيكية التم من خاللها يمكن الحصوا عل تهوية جيعة للبيض عون التعرض للرطوبة ولالل من
خالا المسامام الموجوعة فم األطباق البالستيكية.
يهعف المشروع إل إنتاج األطباق البالستيكية لمناولة وترليف وتسويق بيض المائعة ويهعف المشروع
إل توفير هلد المنتجام لمنتجم بيض المائعة بسعر مناسى ليستطيعوا تلبية متطلبام العرض والمنافسة
فم السوق المحل بشكا جعيع علما بأن ما يستعما منها حاليا هو من اإلنتاج المستورع وهلا المنت لعيه
فرصه جيعد للتصعير إل األسواق الخارجية مع مراعاة أن التصعير يعتمع عل جوعة المنت .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 .0هنالل طلى قائو ومستمر عل من قبا قطاعام واسعة من المواطنين عل شراء بيض المائعة فم
أطباق بالستيكية لما يتالزو مع هلد األطباق من تعري و تنتيف وأمان فم مناولة بيض المائعة
المباع لهو بهلد الطريقة.
 .5ال زاا األرعن يستورع هلد األطباق البالستيكية وليس هنال أنتاج محلم لترطية احتياجام الطلى.
 .3إمكانية التصعير لألسواق الخارجية متاحة بشكا جيع و خاصة األسواق العربية.
 .4خلق فر

استثمارية فم المنطقة و توفير فر

عما جعيعة.

 .2تحسين الومع االقتصاعي لصاحى المشروع.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع أية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع وتخمع لشروط الصحة العامة .

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )0مراحل التةنيع
 تسخن حبيبام كلوريع متععع الفنيا فم األكستروعر لتحويلها ال سائا متجانس لزج القواو مع استمرار
تحريل السائا حت يصا السىائا الى اللزوجىة المناسىبة ويىتو امىافة األمىافام الكيماويىة الى السىائا
ومجانستها جيعا  .يمخ الخليط السائا من خالا قالى البثق الىلي يحىعع السىماكة المطلوبىة للصىفائح أو
الرقائق المنتجة .
 تمرر الصىفائح الناتجىة على اسىطوانة تبريىع مىع الفحى

لمسىتوى سىماكة الفلىو النىات مىن قالىى البثىق

واسطوانة التبريع حي يتو تريير السماكة فم هلد الخطوة اإلنتاجية.
 لتمرر بععها عل اسطوانة هزازة تساعع عل التبريع االماف للمرحلىة السىابقة وعلى الشىع العرمىم
للرقائق والصفائح .
 تمر الصفائح بععها عل وحعة الشع الطولم حي يتو الشع باتجاد الماكنة نفسها .
 توجه الصفائح لخطوط اإلنتىاج المكملىة حيى

تمىرر إلى خىط التشىكيا ألطبىاق تحىم تىروف الحىرارة

والتفريغ الهوائم.
 يومع المنت فم الكراتين الخارجية ويتو ختمها برقو ألتشريله.

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم مراكز المحافتام السيما تلل التم يتواجع فيها معن صناعية/حرفية حي
تتوفر الخعمام المرورية والبنم التحتية الالزمة.
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( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجام المشروع بحوالم  081متر مربع وبما يناسى وهلا النوع من الصناعة  .ويبين الجعوا
التالم توزيع المساحام المطلوبة.
ددول رقم ()1
المساحة /م6

البند

صالة إنتاج

71

مخزن مواع أوليه وبماعة جاهرد

71

مكتى و خعمام ومختبر

41

المدمو

181

( )4اآلالت والمعدات:
ددول رقم ()6
األدهزة
خط بثق رقائق كلوريع متععع الفنيا

تكلرة الوحدة/دينار

العدد

التكلرة /دينار

21111

1

21111

شلر وتمعيعام

2111

1

2111

فرن تشكيا وقوالى

18111

1

18111

جهاز تنقية المياد

6611

1

6611

مععام سالمة عامة

6111

-

6111

ميزان

811

3

6411

أثا إنتاج ومستلزمام مختلفة

1111

-

1111

91211

المدمو
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا بمبلغ  5,111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتبية
وكراسم وخزائن وكنبايام وخالفه

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  33,611عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%01
%02

التكلرة/دينار
30611
5111
93211

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 6فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد
0

الوظيرة
مدير إنتاج /ةاح الم رو
محاس  /مندو مبيعات

0

فني إنتاج

5

عامل إنتاج

5
2

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هم كلوريع متععع الفنيا وكرتون خارجم ومواع اخرى بالستيكية.
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( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراسالم

والمواصالم الستقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  0511عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض أن رأس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %7من إجمالم تكاليف الموجوعام الثابتة
حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة أي ما يعاعا  6842عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يعتبر المشروع صعيق للبيئة حي يقوو انتاج منتجام بالستيكية صعبة التحلا.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
30611
5111
93211
0511
6842
111245

البند
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم 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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