فكرة مشروع مقـترحة

إنتاج وتركيب خزائن الحائط

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
 .2وسائط 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
إنتاج وتركيب خزائن الحائط

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

خزائن للحائط ثابتة ورفوف وغرف تخزين

تةنيف الم رو

ةناعي
13

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

131111

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

6111

رأس المال العامل

51111
186111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
شهع األرعن خالا العقعين المنصرمين نهمة عمرانية كتيرة جعا فاقم كا التوقعام .وقع ترافقم هلد
النهمة مع االرتفاع الكتير فم ععع ةكان المملكة والنات عن النمو الطتيعم لععع الةكان (بكثر من )%3
تاإلمافة ال الهجرام القصرية من العوا المجاورة نتيجة للتروف الةياةية المحيطة تالمنطقة.
وقع ترافق مع للل تريرا كتير فم األنماط االةتهالكية للمواطنين تشكا عاو وللل تةتى االنفتا والتطور
اللي شما مختلف نواحم الحياة وتاللام فم قطاع التناء واإلنشاءام وما يرتتط تها من بجهزة وبعوام
وبثا

لالةتخعاو المنزلم .وقع تهرم فم اآلونة األخيرة تعض المصانع التم تقوو تإنتاج وتركيى خزان

الحائط وارف تخزين المالتس الثاتتة تحي

بصتحم تحا تشكا تعريجم محا خزائن المالتس التقليعية

ومن هنا جاءم فكرة هلا المشروع.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
مع االزعياع الكتير فم اععاع الةكان والىلي ترافىق تتريىر جىلري فىم االنمىاط االةىتهالكيه للمجتمىع وتىاالخ
تحةين نوعية الحيىاد االةىتهالكيه للمىواطن وتىاالخ

تاتجىاد

فئىة الطتقىه الوةىط ومىا فىوق مىن المجتمىع فقىع طىرء خىالا

العشر ةنوام االخيرد نمو كتير فم اةتعماا خزائن الحائط وارف التخزين الثاتتة المصنعة مىن الخشىى واأللمنيىوو
او الحعيع وكللل الزجاج والمرايا.
واألةتاى التالية تترر انشاء هلد الصناعه :
 . -0توفر األيعي العامله الماهرد والمختصه تتصنيع الخشى النجارد واأللمنيوو.
 -5التوفير فم كلفة التصنيع من ناحيه وللل تاالةتعانه تخعمام تعض المصانع القائمىه وللىل تالةىترالا الطاقىه
االنتاجيه الفائمه لعيهو.
 -3تخفيف اةعار التيع تةتى التوفير فم كلفة االةتيراع والشحن للخزائن الجاهزة .

ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع تانتاج خزائن الحائط الثاتتة والتم يتو تصنيعها (تناءوهىا) تاةىتعماا بلىوا الخشىى تأنواعىه المختلفىة
(الممروط المعاكس الالتيه) تاإلمافة ال اةتعماا تروفيالم األلمنيوو و/بو الحعيع حي يتو تصنيع هىلد القطىع
ممن مواصفام قياةية محععة مةتقا وقاتلة للتركيى تشكا ةها وةريع فم المواقع التم تحتاجهىا وللىل تعىع طالئهىا
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حةى راتة العميا .وتتو عملية التصنيع تاةتعماا الطرق الحعيثة فم النجارة وصناعة األلمنيوو وتاةىتعماا مىا يلىزو
من ماكينام مصممة لهلد الراية .

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

تتلخ

عملية التصنيع تالخطوام التالية:

 ق

الوا الخشى حةى القياةام المطلوتة.

 فرز وتثقيى االلوا المقصوصة.
 تلتيس الحواف واالةطح المختلفة تالفورمايكا تانواعها المختلفة.
 ق

تروفيالم األلمنيوو و/بو الحعيع وتجميعها.

 تركيى الخزائن فم الموقع المطلوى.

) (2المساحة والموقع:
يقتر اقامه هلا المشروع فم المنطقه الصناعيه القريته معينة الحةن الصناعية وللل لالةتاى التاليه :
 توفر التنيه التحتيه والخعمام االةاةيه توفر تعض الورش والمصانع التم يمكن ان تامين تعض الخعمام التصنيعيه المطلوته. توفر االيعي العامله الفنيه. -قرى المنطقه من الةوق المحتما لتيع وتةويق هلد الخزائن.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقىىعر احتياجىىام المشىىروع مىىن األتنيىىة ى  311و 5ويمكىىن تنفيىىل المشىىروع مىىمن تنىىاء إةىىمنتم بو هنجىىر معىىعنم
مةتأجر تتىعا إيجىار ةىنوي  0111عينىار .و افتىرض احتيىاج التنىاء لىتعض التعىعيالم تمىا يتناةىى واالةىتخعاو وقىع
قعرم تمتلغ  2111عينار .يتين الجعوا التالم توزيع مةاحام التناء واةتخعاماتها:
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ددول رقم ()1
المساحة /متر مربع
521
21
311

البند
صالة إنتاج وإعارة
مةتوععام
المدمو

( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالم  00111عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()6
األدهزة

تكلرة الوحدة/دينار
51111

العدد

التكلرة /دينار

1

9111

ماكينة ترريغ خ ب عامة

5211

1

16111

من ار الواح خ ب كبير

0211

1

14111

521

1

16111

ماكينة كبس بروفيالت الحواف

1

8511

ماكينة كبس الرورمايكا

1

16111

مقص بروفيالت حديد (فيبر)

1

6511

مقص بروفيالت ألمنيوم

1

3111

من ار خ ب لة (عامودي)

ماكينة تسوية الحواف

3111

عدد وأدوات مختلرة

72111

المدمو

* الطاقة اإلنتاجية التقعيرية للخط تعاعا 011كرو /ةاعة صينم المنشأ للتقعيرام األولية ويتو تحعيع الطاقة اإلنتاجية له عنع
إععاع العراةة النهائية تناء عل حصة المشروع الةوقية وقيمته النهائية ومنشأد تناء عل راتة المةتثمر.

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا تمتلغ  0111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتتية
وكراةم وخزائن وكنتايام وخالفه.
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( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع ةيارة نصف نقا وتا
عينار.

فىان لتةىيير بعمىاا المشىروع المختلفىة وتقىعر كلفتهىا حىوالم ()02111

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  031111عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

التكلرة/دينار
2111
00111
0111
02111
131111

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 03فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد

الوظيرة
ةاحب الم رو  /مدير

1

مالي وإداري ومبيعات

6

مهندس تةميم

1

م رف انتاج

1

عمال فنيين مهرة

3

عمال عاديين

3

ةاحب الم رو  /مدير

6

13

المدمو
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هم بلوا خشتية مصنعة مختلفة بلوا فورمايكا مختلفة بلوا خشى صلى مواع
الصقة وااو تروفيالم بلمنيوو وحعيع و مرايا وزجاج اوكةةوارام ولوازو للتركيى والتجميع ةكل وامافام

وعهان ومعجون وجميعها متوفرة تالةوق المحلم.

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

ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  5111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته تقعر تحوالم  21111عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة حي يقوو تتعوير المخلفام التالةتيكية عن طريق تحتيتها وإعاعة تيعها لمصانع
التالةتيل وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
2111
00111
0111
02111
131111
5111

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
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21111
186111

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 تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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