فكرة مشروع مقـترحة

انتاج أسقف معلقة

5107

1

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 :الم دمة
ب اب  :م رراا وأ داف المشروع
بل ب :م تجبا المشروع
را عب :ال واحي ال ب و اة للمرة المشروع
خبمقب :الدراقة الل اة للمرة المشروع
 .1مراحل التص اا
 .6المقبحة والموقا
 .3ال بء وتعداالا ال بء
 .4اآلالا والمعداا
 .5األ بث والتجبا اا
 .2وقبئ ال ل
 .7التمبلاف ارجمبلاة للموجوداا ال ب تة
 .8اردارة والعمبل
 .9المواد األولاة ومقتل مبا الخدمة
 .11مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال
 .11رأس المبل العبمل
قبدقب:اآل بر ال ائاة للمرة المشروع
قب عب :التمبلاف ارجمبلاة للمشروع
بم ب :وقبئل تموال المشروع

3

ملخص المشروع
إ تبج أق ف معل ة

فمرة المشروع الم ترحة
م تجبا المشروع

أق ف معل ة م الج صا لمبفة إقتعمبالا الدامور

تص اف المشروع

حرفي  /ص بعي

عدد األادي العبملة

11

حجا االقت مبر الملي للمرة المشروع
التمللة بلدا بر األرد ي

ال اب

161511

الموجوداا ال ب تة
مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال

6111

رأس المبل العبمل

64111
142211

المجموع الملي لحجا االقت مبر

4

أوالأ :م دمة
شهد األردن خال العقود االخيره نه ة عمرانية كريره جدا ترافقر ما التطورالكريرالذي شم
ك

أوجر اال تصاد األردني وراألخ

في طاع الرناء واإلنشاءات ،و د تميزت النه ة

العمرانية رانتشار صناعة واستعما الديكورات الداخلية للرناء ،و د انتشر استعما االسقف
المعلقة في المراني السكنية والتجارية على حد سواء ،حي

يهدف استخدامها إلى إعطاء لمسة

جمالية لإلنشاءات المختلفة ،ومن هنا جاءت فكرة هذا المشروع.
يهدف المشروع المقتر الى انتاج االسقف المعلقة من الجرصين رقياسات مختلفة وتوفيرها
للمواطنين سواء في طاع اإلنشاءات لوايات االسكان او لوايات تجارية ورسعر مناس  ،خاصة
وان هنالك طل

متنامي على مواد الديكور واالنشاءات لمختلف االستعماالت كما أن هنالك

فرصة جيدة لتصدير مث هذا االنتاج وخاصة الى أسوا الخليت العرري.

ثانيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
 .0هنالك طل

ائم ومتـنامي على منتجات مواد الديكور ومنها أسقف الجرصين من ر

طاع اإلنشاءات أل راذ سكنية او تجارية .
 .5ال زا األردن يستورد كميات من االسقف المعلقة رشك

عام ومنها االسقف من

الجرصين.
 .3اال را الملحوظ على أعما الديكور المختلفة وخاصة التجارية منها راستعما األسقف
المعلقة من الجرصين وذلك النخفاذ تكلفتها مقارنة رأسعار االسقف المعلقة من المواد
االخرى.
 .4امكانية التصدير للخارج.
 .2خل فر

عم جديدة.

استثمارية جيدة وتوفير فر

 .2تحسين الو ا اال تصادي لصاح  /أصحا

المشروع.

بل ب :م تجبا المشروع:
سيقوم المشروع المقتر رانتاج االسقف المعلقة من الجرصين لوايات اإلنشاءات والديكور من
مختلف األشكا والقياسات.

5

را عب :ال واحي ال ب و اة للمرة المشروع الم ترحة
انونية لترخي

ال يوجد أية عوائ

هكذا مشاريا

من الموا ا المخصصة لمث هذه المشاريا كالمناط

والمعام اإلنشائية والحرفية والمدن الصناعية.

خبمقب :الدراقة الل اة للمرة المشروع الم ترحة
() 1

مراحل التص اا

تتلخ

عملية التصنيا رالخطوات التالي:
.0
.5

خلط الجر
ص

رالماء رنس محددة  ،وخف المزيت لحين التجانس.

عجينة الجرصين

عملية الص

من وال

خاصة رشك رالط األسقف المنوي أنتاجر  ،هذا وتتم

على مرحلتين ،ويزود رالط األسقف أثناء الص

رشرك التقوية الرالستيكي،

هذا ويتم التشكي رواسطة مكارس يدوية.
.3

تمتد فترة تشكي رالط األسقف  51-02د يقة  ،ثم يتم فكها وتجفيفها في رفة خاصة
راستخدام الهواء الساخن .

.4

التوليف

من عروات كرتون سعة  6رالطات ،أي  5.06م ، 5والتخزين لحين الريا.

( )6المقبحة والموقا:
تقدر إحتياجات المشروع رحوالي  211متر مررا من الرناء ،وهذا النوع من الصناعة يحتاج الى رناء
إسمنتي رسيط أو جدران من اإلسمنت وسقف هيك معدني.

( )3ال بء وتعداالا ال بء:
تقدر احتياجات المشروع من األرنية

 211م 5ويمكن تنفيذ المشروع

مستأجر ،ويرين الجدو التالي توزيا مساحات الرناء واستخداماتها :
جدول رقا ()1

من رناء إسمنتي أو هنجر معدني

المقبحة /متر مر ا
552
21
52
011
011
المجموع

ال د
صالة انتاج
رفة تجفيف منتجات
رفة خدمات صناعية
مستودعات
ادارة وخدمات ومعرذ

إجمبلي التمللة/دا بر
55211
2111
5211
01111
01111
51111

تمللة المتر المر ا/دا بر
011
011
011
011
011

( )4اآلالا والمعداا:
يو ح الجدو التالي المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها علما ً ران المعدات الرئيسية
يمكن شرارها وتصنيعها محليا ً.
جدول رقا ()6
األجب ة
جهاز توليد هواء ساخن Hot Air Generator

تمللة الوحدة/دا بر
01111

العدد
0

التمللة /دا بر
01111

وال منوعة من الفيرر جالس المقوى

052

511

52111

مكارس يدوية

004

01

0111

طاوالت لإلنتاج

000

32

6111

عال ات حديدية للتجفيف سعة  0.211رالطة

3111

-

3111

شفاط هواء

021

0

021

عدد وأدوات أخرى

021

-

021

المجموع

53511

( )5األ بث والتجبا اا والداموراا:
يحتاج المشروع إلى أثا

مكتري وخزائن لحفظ الملفات والمستندات إ افة إلى جهاز حاسو

وفاكس وماكينة تصوير وتقدر تكلفة هذه التجهيزات حوالي (  ) 5111دينار.
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وتلفون

( )2وقبئل ال ل:
سيحتاج المشروع لوايات التسوي وتوريد المواد األولية إلى رك أ رتكلفة درت رحوالي  020111دينار.

( )7التمبلاف ارجمبلاة للموجوداا ال ب تة
رناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثارتة للمشروع المقتر رحوالي  051211دينار توزعت كما
يلي-:
جدول رقا ()3
ال اب
أعما رناء
اآلالت ومعدات
أثا وتجهيزات
وسائط نق
المجموع

التمللة/دا بر
21111
23211
5111
02111
161511

ق ة االقتبالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمبلة:
سيوفر المشروع (  ) 00فر

عم موزعة من حي الوظيفة والعدد على النحو التالي -:

جدول رقا ()4
العدد
0
0
0
0
2
5
11

الوظالة
مالك المشروع
مشرف إنتاج
محاس
فني
عام
حارس وخدمة
المجموع
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( )9المواد األولاة ومقتل مبا الخدمة
والشرك الرالستيكي للتقوية وصنادي

المواد األولية الالزمة لإلنتاج تتمث رمادة الجر

الكرتون للتوليف،

وجميعها متوفرة رالسو المحلي ،وينتت الرالط رالفياس الدارج  61 X 61سم ،5وتحتاج ك رالطة الى حوالي
 3.6كوم جرصين ويعرأ الرالط

من صنادي كرتون سعة  6رالطات ،أي  5.06م.5

( )11مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال
ستتألف مصاريف التأسيس وما ر التشوي من رسوم التسجي والترخي

ألو مرة راإل افة إلى المخططات

والمراسالت والمواصالت ومتفر ات والتي تقدر رحوالي  5111دينار.

( )11رأس المبل العبمل:
كون الفكرة مقترحة ورعد اعتمادها من ر المستفيدين ستقوم مراكز إرادة راعداد دراسة جدوى ا تصادية
مفصلة لها ولوايات الوصو إلى تكاليف إجمالية للمشروع ا ر

ما يكون للوا ا سيتم افتراذ أن رأس

التشويلي وفقا لطريعة المشروع واحتياجاتر يعاد

حوالي  %51من إجمالي تكاليف

الما

العام

الموجودات الثارتة حس خررة معد الدراسة واستنادا لمشاريا مشارهة أي ما يعاد  54011دينار.

قبدقب :اآل بر ال ائاة للمرة المشروع الم ترحة
ال توجد أية مخلفات

ارة للريئة من عمليات إنتاج منتجات المشروع المقتر  ،ويمكن التخل

االسمنت الفار ة في موا ا مخصصة علما رأنها مصنوعة من الور .

Page 9 of 10

من عروات

قب عب :التمبلاف ارجمبلاة للمرة المشروع الم ترحة
الجدو التالي يرين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجودات الثارتة م افا لها المصاريف
التأسيسية ورأس الما العام -:
جدول رقا ()5
التمللة/دا بر
21111
23211
5111
02111
161511
5111
54011
142211

ال د
أعما رناء
اآلالت ومعدات
أثا وتجهيزات
وسائط نق
إجمبلي الموجوداا ال ب تة
مصبراف الت قاس ومب ق ل التشغال
رأس المبل التشغالي
التمبلاف ارجمبلاة للمشروع

بم ب :وقبئل التموال:
كون الوثيقة يد الرح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تت من دراسة مالية للمشروع ترين مصاريفر

وإيراداتر لن يتم تحديد كيفية تموي المشروع إال رعد التوجر لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى اال تصادية
النهائية
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