فكرة مشروع مقـترحة

تصنيع اباجورات األلمنيوم للشبابيك واألبواب

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريق مقترحة تتضةةةمح تحليل النواحل الةنية والتمويلية

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إح هذه الدراسة هل دراسة أولية تلقل الضوء على النواحل الةنيـةةةةةةةة وحجم ا ستالمار الفزم لتنةيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمريح المهتميح على التكاليف ا ستالمارية الفزمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أح تكوح البيانات والمعلومات الواردة فل الدراسةةةةةة وامعية ما أمكح ،وسةةةةةعيا ت يح تكوح البيانات
الواردة فل الدراسةةةة وامعية ما أمكح ،فقد تمت زيارات ميدانية لمشةةةاريق وماسةةةسةةةات ومورديح ذات عفمة

بةكرة المشةةةروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووول المتوقت تم اسوووت نا ها من
هذه الدراسوووة لحين إعداد دراسوووة جدوى اقتلوووادية للمشوووروع ،وذلك لكوح اإليرادات المتومعة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصةةةةةةعب التنبا باتجاهاتها مما يسةةةةةةتدعل مح المسةةةةةةتالمريح المهتميح بعد ا متناع بةكرة
المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى ا متصادية 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
تةنيع ابادورات األلمنيوم لل بابيك واألبوا

فكرة الم رو المقترحة

ابادورات األلمنيوم لل بابيك واألبوا

منتدات الم رو

ةناعي

تةنيف الم رو
عدد األيدي العاملة

19

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

106000

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

3000

رأس المال العامل

95411
614411

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
شهع االرعن خالا العقوع االخيرد نهمة عمرانية كبيرد جعا ترافقة مع التطورالكبيراللي شما كا اوجه
االقتصاع االرعنم وباالخ

فم قطاع البناء واالنشاءات

وقع تميزت النهمه العمرانيه بانتشار صناعة

واةتعماا االباجورات للشبابيك واألبواب والمصنعة من ماعتم األلمنيوم والبالةتيك وقع ةاعع تطور
وانتشار مصانع البالةتيك واأللمنيوم عل

ةهولة إنتاج األنواع واإلشكاا المختلفة من البروفيالت فم

انخفاض كلفة تصنيع االباجورات لات التصاميم واألشكاا المختلفة حي

صبحت احع األةاةيات التم

تةتعما فم عملية البناء .
وقع كان اةتفاع االرعن كثيرا من التطور اللي حع
حي

عالميا فم تكنولوجيا صناعة األلمنيوم واةتخعامها

صبح باالمكان اةتعماا األلمنيوم فم الععيع من االةتخعامات لتشكيا الهويه المعماريه لالنشاءات

والمبانم بمختلف حجامها الصريرة والكبيرة فم مختلف المعن والمواحم الجعيعة حي

انتشرت الورش

والمصانع العامله فم هلا المجاا ومن هنا برزت فكرة هلا المشروع.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهعف هلا المشروع ال تحقيق االهعاف التاليه :
 -0هنالك طلب قائم ومتزايع عل المنتجات المختلفه االباجورات المصنعة من األلمنيوم .
 -5التطور الكبير فم وةائا واةاليب البناء وزياعة االهتمام باةتعماا االباجورات فم الكثير من المجاالت.
 -3خلق فر

اةتثمارية جيعة وتوفير فر

عما جعيعة فم المنطقة .

 -4تحةين الومع االقتصاعي لصاحب  /صحاب المشروع .

ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوم هلا المشروع عل اةاس بناء مصنع صرير لق

وتشكيا بروفيالت األلمنيوم لتصنيع حصائر

االباجورات وتجميعها تمهيعا لبيعها للمشاريع اإلنشائية والبيوت وللك حةب القياةات واألحجام المطلوبة
ي يمكن اةتخعامها فم المجاالت التالية :
 -0لترطية الشبابيك واألبواب
 -5لعما بواب لبعض الخزائن قطع األثا
 -3لعما واقيات وةتائر لواجهات المحالت والمعارض
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع ية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا و نها مشاريع صعيقة للبيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

ةيقوم المشروع بانتاج حصائر االباجورات المصنعة من األلمنيوم وعزلها بماعة الفوم والتم يمكن ان
تةتخعم فم المجاالت التالية :
 -0لترطية الشبابيك واألبواب
 -5لعما بواب لبعض الخزائن قطع األثا
لعما واقيات وةتائر لواجهات المحالت والمعارض
يعتمع الطلب عل هلا المنت عل ععة عواما من اهمها حجم وةرعة نمو وتطور قطاع االنشاءات بشكا
عام

حي

يعتبر هلا القطاع المحرك االةاةم لنمو ونهمة القطاعات االقتصاعيه المختلفه فم المملكه .

وقع طر ت طفرد كبيرد فم هلا القطاع خالا الةنوات القليله الماميه حي

تشير االحصاءات الرةميه ال

انجاز اكثر من  4.54مليون متر مربع من االبنيه واالنشاءات
وبما ان اةتعماا االباجورات صبح من هم اةاةيات البناء فم االرعن وان اكثر من  %01تةتعما
االباجورات بطريقه او باخرى فم عملية البناء من هنا يمكن تقعير حجم الطلب المتوقع من القطع المنوي
إنتاجها .هلا مع العلم بان الرالبية العتم ( كثر من  )%41من االباجورات المةتعملة فم المملكة تنت
محليا فم الععيع من المصانع والورش والمبين همها فم الجعوا التالم :
جعوا رقم ()0
اسم المةنع /الور ة

العنوان

كمية اينتاج السنوي

ركة البتراء

عمان  /البنيات

 51111متر مربع

ركة كردية وحكيم

عمان  /المقابلين

 21111متر مربع

مةنع الرقير

عمان  /ماركا

 41111متر مربع

Page 6 of 11

ن المشروع عبارة عن مصنع النتاج وتصنيع حصائر االباجورات وان المنتجات ال تصنع عل

حي

خطوط انتاج اوتوماتيكية وللك لتععع المنتجات من جهة وصرر حجم اإلنتاج فان الطاقة اإلنتاجية المتوقعة
للمشروع تعتمع عل عاملين ةاةيين هما:
 -0نوع وععع التجهيزات و الالت والمععات المتوفرة فم المشروع.
 -5ععع ومهارة العاملين فم المشروع .
لما ةبق تقعر الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع بنةبه  % 2من حجم الطلب المحلم وللك كما هو
مومح بالجعوا التالم :
جعوا رقم ()5
الكميه السنويه

وةف المنتج

 61111متر مربع

أبادورات لل بابيك واألبوا

ةيبع المشروع تشريله بنةبة طاقة مةترلة  %01وقع تم افتراض زياعة فم كميات اإلنتاج نةبتها %01
ةنويا.

( )6المساحة والموقع:
يقتر

إقامة المشروع فم محافتة البلقاء فم منطقة عين الباشا

ومواحيها ممن المنطقه

الصناعية/الحرفية حي تتوفر األبنية والخعمات المرورية الالزمة لمثا هلا المشروع باإلمافة إل القرب
من الةوق المةتهعف حي تتوةط هلد المنطقه مجاا االةتعماا لمنتجات هلا المشروع .

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجات المشروع من األبنية ب  211م 5ويمكن تنفيل المشروع ممن بناء إةمنتم و هنجر مععنم
مةتأجر ببعا إيجار ةنوي  05111عينار .افترض احتياج البناء لبعض التععيالت بما يتناةب واالةتخعام
وقع قعرت بمبلغ  4111عينار .يبين الجعوا التالم توزيع مةاحات البناء واةتخعاماتها :
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جعوا رقم ()3
المساحة /م6

البند
ةالة انتاج

311

مستودعات

151

مكات وخدمات

51
511

المدمو

( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجعوا التالم المععات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقعيرية لها علما بان معتم الماكينات
والمععات واألجهزة الالزمة متوفرة فم الةوق المحلم عنع ععع كبير من وكالء الشركات الصانعة.
جعوا رقم ()4
العدد

التكلرة /دينار

البند
من ار ألمنيوم ةناعي اوتوماتيكي

6

15111

مكبس تثقي وت ريم بروفيالت األلمنيوم اوتوماتيكية

6

15111

ماكينة عزل فوم اتوماتيكية

1

66111

قوال وعدد وادوات مختلرة

 3قم

8111

عدد وادوات ةناعية

 3قم

3111
23111

المدمو
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
ثا

يحتاج المشروع إل

جهاز حاةوب وتلفون

مكتبم وخزائن لحفت الملفات والمةتنعات امافة إل

وفاكس وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزات حوالم  2111عينار.
جعوا رقم ()2
البيان

العدد

القيمه

اثا مكتبم

ثال اطقم

5111

جهاز كمبيوتر وبرام تصميم وطابعه

3

5111

لوازم مكتبيه واجهزة اتصاا وتصوير

طقم

0111
2111

المجموع

( )2وسائل النقل:
يلزم المشروع ةيارة صريرة الحجم وبا

فان لتةيير عماا المشروع المختلفة

وتقعر كلفتها حوالم

 45111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعم تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  001,211عينار توزعت

كمايلم-:
البيان
عماا بناء
اآلالت ومععات
ثا وتجهيزات
وةائط نقا
المدمو

ددول رقم ()2
التكلرة/دينار
211
03111
2111
45111
111511
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيتول صاحب المشروع /المعير عملية التةويق والعالقات العامة مع الجهات المةتهلكة النتاج المشروع
المقتر كما يلزم توفر يعي عاملة فنية معربة و خرى متوةطة ويبيـن الجـعوا التالم احتياجات المشروع
من القوى العاملة :
جعوا رقم ()4
العدد

الوظيرة

ةاح الم رو  /مدير

1

مالي وإداري وديوان

6

م رف إنتاج

6

عمال فنيين مهرة

5

عمال عاديين

2

مراسل وعامل تنظيرات وحارس

3

المدمو

() 9

19

المواد األولية ومستلزمات الخدمة

وتشما المواع االولية ومةتلزمات الخعمة كالتالم:
جعوا رقم ()0
نو الماده
بروفيالت المنيوم
فوم للعزل
ماكنة لف وتوابعها
ق ا لف االبدورات
ق ع ومكونات اخر
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( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تشما مصاريف التأةيس رةوم التةجيا والترخي

وايصاا الخعمات ومصاريف متفرقة اخرى وتقعر

بحوالم  3111عينار.

( )11رأس المال العامل:
تقعر احتياجات ر س الماا العاما للمشروع بمبلغ  02411عينار وتشكا ما نةبته  %01من اجمالم كلفة
الموجوعات الثابتة.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للبيئة و ال يوجع آثار بيئية ةلبية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية ور س الماا العاما-:
جعوا رقم ()0
التكلرة/دينار
211
03111
211
45111
112111
3111
02411
614411

البند
عماا بناء
اآلالت ومععات
ثا وتجهيزات
وةائط 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

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتم تحعيع كيفية تمويا المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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