فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صناعة الطحينية

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
م رو ةناعة ال حينية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ال حينية بالسمسم

تةنيف الم رو

ةناعي
9

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

55451

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

رأس المال العامل

12235
73585

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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اوالً :مقدمة
لقع عرفم الطحينة منل القعو فم تالع الشاو نتراً لقيمتها الرلائية العالية الحتوائها عل التروتينام فقىع
اةتخعمم عل نطاق واةع فم تحمير تعض األطتاق الرلائية المنزلية وفم المطىاعو لتحمىير تعىض
والمةتحه وايرها .وقع تو تصنيعها من الةمةو تطرق تعائية

بنواع األطتاق الشعتية مثا الحم

و تو تطوير طريقة التصنيع واةتخعمم المكننىة فىم عمليىة اإلنتىات التىم بعم لزيىاعة الطاقىة اإلنتاجيىة
ولتحةين نوعية المنتا وزياعة كمية اإلنتات.

ثانيا ً :مبررات وأاداف فكرة الم رو
المشروع المقتر هو انتىات الطحينىة مىن الةمةىو لترطيىة جىزء مىن احتياجىام الةىوق المحلىم والتىم
يتزايع الطلى عل منتجام هلد الصناعة ومن بهو متررام المشروع:
 ال يوجع معاصر للطحينة فم مناطق متعععة فم المملكة و التم تعتمع عل الشركام والمؤةةام
الصناعية المنتجة للطحينة فم عمان.
 توفير فر

عما وطنية جعيعة.

 تحةين الومع االقتصاعي لصاحى المشروع.

ثالثا ً :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع تإنتات الطحينة لام القيمة الرلائية العالية وةيتو تعتئة المنتجام فم عتوام تالةتيكية
(تولم تروتلين) زنة نصف كرو وواحع كرو.

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

هكلا مشاريع شريطة التزاو صاحى المشروع تشروط الصحة العامة.
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خامسا ً :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )0مراحل التةنيع:
 يتو اةيا الةمةو تالماء ثو ينقع تمحلوا الملىوحعة التحمي

ويشىطف تالمىاء مىرة ثانيىة ويجفىف ويمىرر على

.

 -ينخا الةمةو المحم

لفصىا الشىوائى منىه ويرىلى الةمةىو المنقى إلى مطحنىة للحصىوا على

الطحينة .
 يجمع الناتا فم خزان الحفت ثو يعتأ تالعتوام المطلوتة للةوق ويتو توميى كا  05عتوة ةىعة( 1.2بو  )0كرو حةى الطلى تصناعيق كرتون مقوى بو صوانم كرتونية مرلفة تالنايلون.

)(2المساحة والموقع:
يمكن إقامة المشروع فم بي من مراكز المحافتام المختلفة فم المملكة

ممن إحعى المعن

الصناعية بو الحرفية لتوفر التنم التحتية.

( )3البناء:
تتلغ إجمالم المةاحة الالزمة للمشروع حىوالم  011و 5وتشىما وحىعة اإلنتىات والتعتئىة والترليىف واإلعارة
والمةتوععام ويقعر تعا اإليجىار الةىنوي تحىوالم  0211عينىار ةىنويا ويتىين الجىعوا التىالم مةىاحام
التناء التقعيرية للمشروع كما ويلزو تعض األعماا اإلنشائية لتناةى المتطلتىام والشىروط الصىحية وتقىعر
تكلفتها تحوالم  5211عينار.

البند
صالة االنتات والمرافق
مةتوععام
االعارة
المدمو

جعوا رقو ()0
المساحة /متر
مربع
021
011
21
311
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تكلرة المتر
المربع/دينار
-

إدمالي التكلرة/دينار
0211
211
211
6511

( )4اآلالت والمعدات:
يوم

الجعوا التالم احتياجام المشروع من المععام واآلالم الالزمة مع تكلفتها تما فم لل

التركيى والتشريا:
جعوا رقو ()5
تكلرة الوحدة/دينار
األدهزة
0011
جهاز تحمي
881
جهاز تقشير
0011
مناخا
00511
مطحنة ةمةو
0251
ماكنة تعتئة نصف اوتوماتيكية
0011
مرجا تخاري  0طن
5511
خزانام ةتانلس ةتيا
0521
موازين وعرتام نقا عاخلم متنوعة
المدمو

العدد
0
0
0
0
0
0
0
-

التكلرة /دينار
0011
881
0011
00511
0251
0011
8811
0521
37951

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتات المشروع إل بثا

و تجهيزام مكتتية و ايرها ألاراض اإلعارة والموتفين وتقعر تكلفتها تحوالم

 5111عينار

( )2وسائل النقل:
يحتات المشروع ةيارة نقا وتقعر كلفتها تحوالم  00111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  22021عينار توزعم كما
يلم-:
البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا

جعوا رقو ()0
التكلرة/دينار
5211
00921
5111
00111
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%10

55451

المدمو

( )8العمالة:
عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ةيوفر المشروع  9فر

جعوا رقو ()0
العدد
0
0
0
0
2
9

الوظيرة
مال المشروع
محاةى
مةؤوا تةويق
فنم انتات
عاما
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يتين الجعوا التالم المواع األولية الالزمة لإلنتات وتكاليفها:

المادة
ةمةو
مل
عتوام /وحعام
صوانم  /ليتا
المدمو

الكمية
 008طن
 01طن
081111
02111

جعوا رقو ()2
السعر للوحدة /دينار
5111
011
1.00
1.00

التكلرة االدمالية /دينار
595111
0111
52511
0921
367151

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تشما نفقام التأةيس وما قتا التشريا رةوو التةجيا والترخي

ومصاريف متفرقة وتقعر تكلفتها

تحوالم  1500عينار.

( )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 يعاعا حوالم  %01من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  05502عينار.
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سادسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
اليوجع اثأر تيئية ةلتية للمشروع المقتر .

سابعا ً :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعوا رقو ()2
التكلرة/دينار
5211
00921
5111
00111
55451
0211
05502
73585

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