فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج الطوب الخفيف واألوعية الزراعية من
التف البركاني

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

المحتويا
أوال :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل االنتاج
.2المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائل النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد االولية
 .9مةاريف 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
فكرة الم رو المقترحة

انتاج ال و الخريف واألوعية الزراعية من التف البركاني

منتدات الم رو

ال و الخريف واألوعية الزراعية من التف البركاني
ةناعي

تةنيف الم رو

11

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

111111

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

6111

رأس المال العامل

31111
136111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة
يوجع في األرعن في منطقة األزرق والصفاوي كميا هائلة من التف البركاني (حص بركاني خفيف)
ويوجع منه اللون البني (الشوكوال) واللون األةوع.
تتميز ماعة التف البركاني ومنتجاتها اإلنشائية بصفا ععيعة لهمها:
 خفة الوزن بةبب طبيعتها الرروية والعازلة للحرارة والبروعة والمقاومة للمياد وحت المالحة
منها ولألحماض.
 تخفيف األحماا اإلنشائية وبالتالي متطلبا التةليح وحجو األةاةا والجةور.
 ومن مميزاته الجعيرة باالهتماو تفاعله مع اإلةمن والجير المطفأ وتشكيله روابط قوية.
 وبالررو من لن الخرةانة المصنوعة منه تزن حوالي نصف الخرةانة العاعية لكنها تفوق
متانته وقعرة تحمله مع مراعاة نةبة اإلةمن في كليهما.
 تتميز الةطو المنتجه من هلد الخرةانة بجمالية فريعة يمكن لن تةترا في لعماا العيكور
ةواء صنع األشكاا من التف البني لو األةوع.
 كا هلد الصفا والمزايا للتف البركاني تجعله مرشحا إلنتاج الطوب الخفيف بكا قياةاته
العارجة في الةوق.
تتبن فكرة هلا المشروع اةترالا التف األرعني في انتاج الطوب الخفيف والطوب العيكوري واألحواض
والقواوير الزراعية الجميلة وكلها منتجا

جعيعة يعتقع بأنها ةتجع ةوقا رائجا رير لنه عل المةتثمر ان

يبلا جهعا في إجراء عراةة فنية للوصوا إل الخلطا
من المنتجا

الصحيحة وطرق التصنيع وعليه لن يصنع نمالج

التي ةينتجها في معما آخر باألجرة حت

يةتطيع معرفة النتائز وبعع التأكع من كفاءة

التصنيع وتثبي معاعلة الخلط والتصنيع.

ثانيا :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 إقامة وحعة صناعية صريرة الحجو ( )Pilot plantقابلة للتوةع إلنتاج الطوب واألحواض
الزراعية وللوا العيكور العازلة.
 تةويق المنتجا عاخا األرعن وخارجه.
لما المبررا فهي كما يلي:
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 توفير ماعة لولية لها صفا

الخفة والعزا والجمالية إلنتاج منتجا

لألعماا اإلنشائية

العيكورية والزراعة المنزلية.
 إعخاا منتجا

جعيعة للةوق لها فوائع جمة لهمها توفير المواع والطاقة بةبب العازلية واالةترناء

عن البوليةترين.
 تحقيق ربح مجزي للمةتثمر.
 تشريا ليعي عاملة عاطلة عن العما.
 إيجاع ةلعة تصعيرية تعخا العملة الصعبة إل الوطن وتةاهو في تحةين الميزان التجاري.

ثالثا :وةف الم رو
المشروع عبارة عن عملية انتاج الطوب الخفيف الوزن اللي يةتعما في البناء واألوعية الزراعية التي
تزرع فيها النباتا وللل من التف البركاني(الحصمة البركانية) كما يوجع إمكانية إلنتاج الوا العيكور
العازلة.

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

هكلا مشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل االنتاج

تتلخ

طريقة العما للحصوا عل الطوب واألحواض الزراعية كما يلي:
 يتو شراء التف مصنفا حةب األحجاو المطلوبة.
 يخلط التف حةب المقرر ويماف له اإلةمن بنةبة ( %51كنةبة مقترحة) وربما هيعروكةيع
الكالةيوو لتقوية التفاعا مع إمافة الماء لثناء الخلط للحصوا عل خلطة مفلفلة شبيهة بخلطا
الطوب العاعي.
 يتو تعبئة القوالب بالخلطة مع الرج ثو كبةها وتحريرها ونشرها عل ةطح مةتوي للتجفيف.
 بعع انتهاء التجفيف يومع الطوب عل طبالي ويرلف حةب األصوا تمهيعا لنقله.
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) (2المساحة والموقع:
يقتر لن يكون الموقع في لحع المواقع القريبة من المعن عل لن تكون لجرة الموقع رخيصة وبحي يتوفر
فيها الماء والكهرباء  3فاز والعمالة.

( )3البناء:
يقاو عليها بناء مةاحته  011متر مربع تقعر كلفتة بحوالي

المشروع بحاجة إل لرض مةاحتها  3عونما

 05111عينار يقتر لن يتو بناؤد من منتجا المشروع وتوزيع البناء كالتالي:
ددول رقم ()1
البند
مكاتب ومعارض وخعما

المساحة /متر مربع
011

تكلرة المتر المربع/دينار
051

المدمو

إدمالي التكلرة/دينار
05111
16111

( )4معدات واآلالت:
يحتاج المشروع إل مععا واآلال بتكلفة حوالي  00111عينار وللل كما هو مومح في الجعوا اعناد:
ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة  /دينار
البند
0211
خىىىالط بىىىاطون ةىىىعة  51تنكىىىة

العدد
0

إدمالي التكلرة/دينار
0211

كهربائي
مكبس طوب وقوالب مع رجاج

0111

5

0111

مكىىبس بىىالط رجىىاج مىىع ثالثىىة

0211

0

0211

قوالب
رافعة شوكية قعرة  3طن

00111

0

00111

متفرقا

0111

-

0111
47111

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل لثا مكتبي بتكلفة حوالي  5111عينار وللل كما هو مومح في الجعوا اعناد:
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ددول رقم ()3
البند
اثا مكتبي

تكلرة الوحدة  /دينار
021

العدد
-

إدمالي التكلرة/دينار
021

كمبيوتر وبرامز

021

0

021

لوازو مكتبيه

211

-

211
6111

المدمو

( )6وسائ النقل
يلزو المشروع ةيارة  L.B.بكلفة حوالي  50111عينار .وةيارة عبا كبين للمشروع بكلفة حوالي
 02111لي ما مجموعه  30111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعا

الثابتة للمشروع المقتر بحوالي  011111عينار توزع

يلي:
ددول رقم ()4
البند
البناء
مععا واالال
لثا وتجهيزا
وةائط النقا
المدمو

التكلرة/دينار
05111
00111
5111
30111
111111

نسبة االستهالك
%2
%02
%02
%02

( )8العمالة:
يحتاج المشروع (  ) 00فر

عما عائمة موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالي:

ددول رقم ()5
العدد
0
5
0

الوظيرة
مالل المشروع  /معير
مالي وإعاري ومبيعا
فني انتاج
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كما

0
0
11

عماا انتاج وةائق رافعه
ةائق
المدمو

( )9مواد اولية:
تتمثا المواع االولية بالتف البركاني باإلمافة ال االةمن والتي تقعر تكلفته بحوالي  003021عينار.

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

ألوا مرة باإلمافة إل

المراةال والمواصال والتي تقعر بحوالي  5111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايا

الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع ةيتو افتراض لن رلس

الماا التشريلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالي  %31من إجمالي تكاليف الموجوعا

الثابتة

حةب خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة لي ما يعاعا  31111عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع اثار بيئية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعوا التالي يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجوعا

الثابتة ممافا لها المصاريف

التأةيةية ورلس الماا العاما:
ددول رقم ()2
التكلرة/دينار
05111
00111

البند
تععيال البناء
المععا واآلال
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5111
30111
111111
5111
31111
136111

لثا وتجهيزا
وةائا النقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قبا التشريا
رلس الماا التشريلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هي 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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