فكرة مشروع مقـترحة

تصنيع خزانات المياه 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

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
إنتاج خزانات الماء البالستيكيه

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

خزانات ماء بالستيكيه سعة
1111 ،751و  6611لتر

تةنيف الم رو

ةناعي

عدد األيدي العاملة

12

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

195111

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

4111

رأس المال العامل

58511
657511

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
شهع األرعن خالا العقوع األخيرة نهمة عمرانية كبيرة جعا مترافقة مع التطور الكبيراللي شما كا بوجه
االقتصاع األرعنم وباألخ

فم قطاع البناء واإلنشاءات وقع تميزت النهمة العمرانية بانتشار استعماا

الخزانات البالستيكة فم ترلية شبكات الماء والتعفئة فم المبانم والمنشاءات المختلفة بحي

بصبحت البعيا

للخزانات المععنية التم كانت تستعما سابقا وقع ساعع تطور وانتشار مصانع البالستيل عل سهولة إنتاج
األنواع والقياسات المختلفة من الخزانات البالستيكية كما ساعع بيما فم انخفاض كلفة تركيى شبكات
توزيع المياه والتعفئة المنزلية مما ساعع بشكا كبير علم سرعة انتشار استعمالها فم مشاريع البناء .
وقع ترافق مع للل تهور بعض الصناعات المسانعة والم تعما عل تصنيع وانتاج ما يلزو لهلا القطاع من
الخزانات البالستيكية ومن هنا برزت فكرة هلا المشروع .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
مع استمرار النمو الكبير فم قطاع البناء وارتفاع وتيرة المشاريع اإلسكانية فقع برزت الحاجة لهلا المشروع
وللل لألسباى التالية :
 -0الخزانات الحعيعية الموجوعة فم السوق المحلم هم مصنع بطرق بعائية وتفتقر ال

التصميو

الحعي والكفاءة فم األعاء وبالتالم ستحا هله الصناعة محا هله األنواع.
 . -5توفر األيعي العاملة الماهرة والمختصة بتصنيع البالستيل.
 -3التوفير فم كلفة التصنيع من ناحية وللل باالستعانة بخعمات بعض المصانع القائمه وللل باسترالا
الطاقة االنتاجية الفائمة لعيهو.
 -4تحسين الومع المالم لصاحى المشروع وخلق فر

استثماريه جعيعة.

ثالثا :منتدات الم رو
الخزانات البالستيكيه موموع البح

تصنع من الحبيبات البالستيكية لماعة البوليبروبولين الخا

لهله

الصناعة وللل باستعماا طريقة الطرع المركزي  .وسوف يتو إنتاج القياسات التالية من الخزانات :
 .0خزان سعة  021لتر عموعي.
 .5خزان سعة 0011لتر عموعي.
 .3خزان سعة  5511لتر عموعي .
ويمكن إنتاج هله الخزانات باللون األسوع او بأي لون اخر وحسى الطلى.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ويجى ان تخمع الخزانات المنتجه للشروط والمواصفات الخاصة والعامة التاليه:
اوال  -:ال رو الخاةة:
 .0بن تكــون المـــواع األولــــية المســــتعمــلة فم صــنـاعــة الخـــزانات البــالستــيكية مطـابقة
للمواصــفات العالمية ( الموصـــفات البريــطــانم ومواصـفات حمـايــة البــيئة األمريكــية ) بو ما
يعاعلــها
 .5بن تكون مصنوعة من مواع اير سامة وال تتفاعا مع المياه ومقاومة لألشعة ونمو الطحالى
والفطريات وتتحما عرجات الحرارة بحع بعن  01و
 .3تكون جــعرانها العاخــلية مقــاومة للتعــرية والتشــقـقات ويكــون ســطحها العاخلم بملــس
ثانيا  - :ال رو العامه
 .0بن تصنع الخزانات بسمل مناسى بحي

تتحما ما يعاعا مرة ونصف من قيمة المرط العاخلم

للمياه بالخزان
 .5تكون فتحة التفتيش ( الفتحة العلوية للخزان) واسعة بحي
تنتيف الخزان

تتحما بقعر اإلمكان لتسهيا عملية

وبن تكون قريبة من نقطة عخوا المياه ومزوعة برطاء محكو الرلق لتالفم

التلو بالربار واألتربة والحشرات
 .3يكون الخزان مرفوعــا عل قواعــع بارتفـــاع مناسى ومائا ليســمح بتفريغ الخــزان وتنتيفــه
 .4بن تكون فتــحــة عخـوا الميــاه تحت مستوى السطح العلوي للخـزان وتتناســى وحجــو
العوامـــة
 .2بن تكون فتحة خروج المياه مرتفعة عن قاع الخزان بحوالم  02 01سو
 .0بن تكون فتحة تصريف المياه بأسفا الخزان وفم ومع انسيابم وبقطر مناسى لتسهيا عمليات
تفريغ الخزان وتنتيفه بسهولة ويسر
 .0يزوع الخزان بأنبوى للتهوية ( فتحة التهوية) وآخر لتصريف المياه الفائمة ( فتحة التصريف)
عل بن ترط ( الفتحات ) بشبكة من السلل الناعو لمنع عخوا الحشرات
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 .8يكون الجزء السفلم من الخزان مسـتويا تماما وال توجــع به بية تجويفات بو بروزات بو تقعرات
عاخلية
 .9بن تكون كافة توصيالت الخزان من مواع ال تساعع عل التلو

واير قابلة للصعب ومن مواع

تتالئو مع الماعة المصنوع منها الخـزان
 .01بن تكون فتحات عخوا المياه للخزان وخروجها منه بحالة جيعة وال تترل بي بثر سلبم عل
نوعيـة وجــوعة الميــاه التم تمر بها.
 .00بن يتو تنتيف وتطهير وصيانة الخزانات بشكا عوري للتخل
بو فطريات بو تلو

من المواع المترسبة وبية طحالى

بكتيري وإلا لو تستخعو الخزانات لفطرة طويلة فإنه يجى بن ال تستخعو

من جعيع إال بعع معاينة المسؤولين فم بقساو الصحة فم المنطقة وبخل موافقة خطية منهـو.
 .05بن تكون المواع المستخعمة فم عهان الخزانات اير مارة بالصحة العامة وال تتفاعا مع الماء بو
تلوى فيه وال تحتوي عل مواع تشكا خطورة عل صحة وسالمة اإلنسان والبيئة كما يجى بن
يتو إعاعة عهان الخزانات عل فترات زمنية متفاوتة حسى الحاجة وبن تخمع المياه بصفة عامة
فم هله الخزانات للفح

العوري للتأكع من ععو تلوثها بمواع العخان ومن جوعتها وصالحيتها

لالستهالل اآلعمم.
 .03بعع االنتهاء من صناعة الخزانات يجى تنتيفها وإزالة الشوائى ومخلفات الصـناعة منــها
وإخمــاعها الختــبارات الجوعة التاليــة:
 الفحـ النتري
 مرــط الهـــواء
 اختــبار التفريــغ

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

تتلخ عملية التصنيع بالخطوات التالية:
( - )0حقن القوالى بالحبيبات البالستيكيه حسى الوزن المطلوى.
( - )5احكاو ااالق القالى وإعخاله إل مركز العوران عاخا ماكنه البالستيل.
( - )3تشريا الفرن وماكينة البالستيل إلكماا عملية التصنيع.
( - )4إخراج القالى وتبريعه وفل القالى وإخراج التنل المصنع.
( - )2فح وتنتيف الزائع.
( - )0تركيى المفف والباى.
( - )0ومع الملصقات الخاصة والتخزين.
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) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم محافتة الزرقاء بسبى وجوع كثافة سكانية كبيره فم المنطقه والتم تمتاز بكبر
حجو العائالت فيها هلا باإلمافة ال توفر البنيه التحتية واأليعي العامله الماهرة.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجات المشروع من األبنية ى  021و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن بناء إسمنتم بو هنجر مععنم
مسىىتأجر ببىىعا إيجىىار سىىنوي  05111عينىىار .و افتىىرض احتيىىاج البنىىاء لىىبعض التعىىعيالت بمىىا يتناسىىى
واالستخعاو وقع قعرت بمبلغ  4111عينار .يبين الجعوا التالم توزيع مساحات البناء واستخعاماتها:
جعوا رقو ()0
المساحة /متر مربع
411

البند
ةالة انتاج ومستود
مستودعات

311

مكات وخدمات

21

المدمو

751

( )4اآلالت والمعدات:
قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األساسية مىع التركيىى والتشىريا بحىوالم  028,111عينىار توزعىت كمىا
هو مبين بالجعوا بعناه-:
جعوا رقو ()5
العدد

األدهزة
ماكنة البالستيك والررن لل رد المركزي

التكلرة /دينار

1

81111

 3ا قم

41111

كمبريسير اواء

1

7511

دهاز تبريد ماء

1

7511

 6قم

3111

 3ا قم

6111

1

18111

قوال للت كيل  6611 ،1111 ،511لتر

عدد وأدوات مختلره
اوالت وستاندات عمل
رافعه وكيه  6ن مستعمله

158,111

المدمو
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* الطاقة اإلنتاجية التقعيرية للخط تعاعا 011كرو /ساعة صينم المنشأ للتقعيرات األولية ويتو تحعيع الطاقة اإلنتاجية له عنع
إععاع العراسة النهائية بناء عل حصة المشروع السوقية وقيمته النهائية ومنشأه بناء عل رابة المستثمر.

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل

بثا

مكتبم وخزائن لحفت الملفات والمستنعات امافة إل

جهاز حاسوى وتلفون

وفاكس وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هله التجهيزات حوالم ( )3111عينار.

( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع سيارة متوسطة الحجو وبا

فان لتسيير بعماا المشروع المختلفة وتقعر كلفتها حوالم

( )31111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  092,111عينار توزعت

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا بناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وسائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
4111
028111
3111
31111
195111
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 05فرصة عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
العدد

الوظيرة
ةاح الم رو  /مدير

1

مالي وإداري ومبيعات

6

م رف انتاج

1

عمال فنيين مهرة

6

عمال عاديين

4

مراسل وعامل تنظيرات وحارس

6

16

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
الخزانات البالستيكيه موموع البح

تصنع من الحبيبات البالستيكية لماعة البوليبروبولين الخا

لهله

الصناعة وجميعها متوفرة بالسوق المحلم.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تبلغ قيمة التأمينات المسترعة التم سيتو عفعها وهم تأمينات االشترال فم التيار الكهربائم  3فاز والمياه
والهاتف والفاكس وتأمينات اسطوانات الراز… الخ وتقعر كلفتها حوالم ( )4111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %31من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  28,211عينار.
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سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للبيئة حي يقوو بصناعة الخزانات البالستيكية وإعاعة بيعها وبالتالم ال يوجع آثار بيئية
سلبية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
4111
028111
3111
31111
195111
4111
28211
657511

البند
بعماا بناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وسائط 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 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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