فكرة مشروع مقـترحة

إنتاج أفران الخبز العربي لالستعمال المنزلي

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
انتاج افران الخبز العربي لالستعمال المنزلي

فكرة الم رو المقترحة

انتاج افران الخبز العربي لالستعمال المنزلي

منتدات الم رو

ةناعي

تةنيف الم رو

13

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

92511

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

رأس المال العامل

64165
166165

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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والً  :مقعمة
شهع االرعن فم االعواو القليله الماميه طفرد نوعيه فم طريقة بيع وتةويق مختلف انواع الةلع
االةتهالكيه .وقع اةتحولم المنتجام لالةتعماا المنزلم عل االهتماو الكبير من حي طريقة العرض
والتنوع وقع تهرم فم االةواق ومراكز التةوق الكبيرد فم االونه االخيرد الععيع من الةلع التم تةتعما
فم المنازا والبيوم ةواءا فم المعن او القرى وااللرياف ومن هلد الةلع كان هنال الععيع من انواع افران
الراز التقليعيه لالةتعماا المنزلم والتم يتو تصنيعها بما يتناةى مع عاعام الطبخ والخبز التقليعيه والتم
تحتاج ال افران لام حجو كبير وحرارد اعل من تلل التم توفرها االفران لام التصميو االروبم.
وبالراو من وجوع الععيع من المصانع والورش التم تقوو بانتاج مثا هلا النوع من االفران اال ان الحاجه ال
تزاا كبيرد وال ةيما الا تو انتاج االفران بتصاميو جعيعد تطور الشكا والمممون ومن هنا جاءم فكرة
هلا المشروع .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
مع االزعياع الكبير فم اععاع الةكان واللي ترافق بترير جلري فم االنماط االةتهالكيه للمجتمع وباالخ
باتجاد تحةين نوعية الحياد االةتهالكيه للمواطن فقع اصبح وجوع الفرن العرى من الةلع االةاةيه الت ال
بع من وجوعها فم البيوم والمنازا
واالةباى التالية تبرر انشاء هلد الصناعة:
والكفاءد

 -0االفران المباعه فم الةوق المحلم هم مصنع بطرق بعائيه وتفتقر ال التصميو الحعي
فم االعاء وبالتالم ةتحا هلد الصناعه محا هلد االنواع.
 . -5توفر االيعي العامله الماهرد والمختصه بتصنيع الصاج والةتينلس ةتيا.
 -3التوفير فم كلفة التصنيع من ناحيه وللل باالةتعانه بخعمام بعض المصانع القائمه وللل بالةترالا
الطاقه االنتاجيه الفائمه لعيهو.
تحةين الومع المالم لصاحى المشروع وخلق فر اةتثماريه جعيعة.

ثالثا :منتدات الم رو
ةىىيقوو هىىلا المشىىروع بانتىىاج االفىىران العربيىىه التىىم تةىىتعما فىىم المنىىازا لعمليىىام الخبىىز والطىىبخ التقليىىعي
وةوف يتو تصنيع هلد االفران باةتعماا الصاج والمواةير المععنيه.
وةوف يتو تصنيع هلد المواقع باةتعماا الطرق التم تعتمع المهارد اليعويه والفنيه وباةتعماا بعض االجهزد
والماكنام الب ةيطه المتوفرد فم الةوق المحلم وكىللل ةىيتو االةىتفاعد مىن خىعمام بعىض المصىانع لتصىنيع
بعض االجزاء التم تحتاج ماكنام خاصه.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع ية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع
تتلخ عملية التصنيع بالخطوام التالية:
 ق الوا الةتينلس ةتيا والصاج حةى القياةام المطلوبة تطعي القطع المقصوصه حةى التصميو والقياس المطلوبة كبس وتثقيى القطع المصنعة لحاو االجزاء الخاصه بشبكة الراز وفحصها عهان االجزاء الخارجية تركيى االجزاء المختلفه مع بعمها (التجميع) -تركيى شبكة الراز وفحصها

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم محافتة الزرقاء بةةبى وجوع كثافه ةكانية كبيرد فم المنطقه والتم تتمتاز بكبر
حجو العائالم فيها هلا باالمافه ال توفر البنيه التحتية وااليعي العامله الماهرد وعل قطعة ارض يتو
اةتئجارها بمةاحة  411م 6تقريبا.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجام المشروع من األبنية ى  011و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن بناء إةمنتم و هنجر مععنم
مةتأجر ببعا إيجار ةنوي 0111عينار .وافترض احتياج البناء لبعض التععيالم بما يتناةى واالةتخعاو
وقع قعرم بمبلغ  3111عينار .يبين الجعوا التالم توزيع مةاحام البناء واةتخعاماتها :
ددول رقم ()1
البند

المساحة /متر مربع

ةالة انتاج ومستود

651

إدمالي التكلرة للتعديالت/دينار
0111

مستودعات

111

0111

مكات وخدمات ومعرض

51

0111
3111

المدمو
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( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةية مع التركيى والتشريا بحوالم  200211عينار توزعم كمىا هىو
مبين بالجعوا عناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
مق صاج طوا  5111ملو

تكلرة الوحدة/دينار

العدد

التكلرة /دينار

11111

1

11111

مكبس اكةنتريل قوة  01طن

7511

1

7511

طعاجه هايعروليل قوة  01طن

11111

1

11111

مقع كهربائم  02ملو

6511

1

6511

وحعة معالجه وتنتيف وطالء

2111

1

2111

فرن طالء حراري  521عرجه

8111

1

8111

ماكنام لحاو متخصصه

4511

3

4511

ععع واعوام انتاج وصيانه

6511

قم

6511

ععع واعوام جلخ وتلميع

6511

قم

6511

2111

قم

2111

قوالى ق

وتشكيا وتثقيى

59511

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا بمبلغ  0111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتبية

وكراةم وخزائن وكنبايام وخالفه.
( )2وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايام التةويق وتوريع المواع األولية إل اا بم بتكلفة قعرم بحوالم  310111عينار.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  060211عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()6
البند
عماا بناء
اآلالم ومععام
ثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%3
%25
%0
%30
%111

التكلرة/دينار
3111
20211
0111
31111
92511

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 13فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()3
الوظيرة
صاحى المشروع /معير

العدد
0

مالم وإعاري ومبيعام

5

مشرف انتاج ومهنعس

0

عماا فنيين مهرة

3

عماا عاعيين

0

مراةا وعاما تنتيفام

5

المدمو

13

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
ةاج مدلرن مواسير معدنيه مواد عازله زداج زوايا معدنيه واسالك براغي ولوازم تركي

ولوازم يكة الغاز وجميعها متوفرة بالةوق المحلم.
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و الء ق ع

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  0211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض ن ر س
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثابتة حةى خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة ي ما يعاعا  500052عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع اثار بيئية للمشروع والمخلفام ةيتو ومعها فم اماكنها المخصصة.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية ور س الماا العاما-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
3111
20211
0111
31111
92511
0211
50052
166165

البند
عماا بناء
اآلالم ومععام
ثا وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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