فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مشغل كبس برابيش هيدروليك

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحييمل الامواحل الةايمة والتمويييمة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية والسوقية الالزمة للحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعال أ هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى الاواحل الةايمـة وحممم اتسمترمار المزمم لتاةيمذ
فكرة المشروع بهدف اطزع المسترمري المهتمي عيى التكاليف اتسترمارية الزممة لتاةيذ المشروع .
تمم الحممر

عيمى أ تكممو البياامات والمعيومممات المواردة فممل الدراسمة وامعيممة مما أمكم  ،وسمعيا أل تكممو

البيااات الواردة فل الدراسة وامعية ما أمك  ،فقد تمت ميمارات ميداايمة لمشماريع وماسسمات ومموردي ذات

عزمة بةكرة المشروع ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوق المتوقع تعم اسعتؤنا ها
من هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ،وذلك لكو اإليرادات المتومعة ترتبط بعدة
عوامممل أو وممروف ياممعب التابمما باتماهاتهمماد مممما يسممتدعل مم المسممترمري المهتمممي بعممد اتمتامماع بةكممرة
المشروع التومه إلعداد دراسة المدوى اتمتاادية الكامية ليمشروع المقترحد
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ملخص المشروع
مشغل كبس برابيش الهيدروليك

فكرة المشروع المقترحة
منتجات المشروع

برابيش هيدروليك جاهزة

تصنيف المشروع

صناعي

عدد األيدي العاملة

2

حجم االستؤمار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات الؤابتة

11000

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

300

رأس المال العامل

10000
21300

المجموع الكلي لحجم االستؤمار
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أوالً  :مقدمة
سمميقوم المشممروع بكممبس بممرابيش الهيممدروليك متاوعممة األشممكال واألحمممام ،وذلممك لسممد ممممء مم احتيامممات
السوق المحيل م هذا الاوع م مطع الغيار ،ويتمرل المشروع فل مشغل متوسط يعمل عيى كبس البرابيش
وتركيب الراوس الزممة باشكال واحمام مختيةة لتتزئم مع احتيامات اآلليات الرقيية المختيةةد

ؤانيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
إ اعتماد السوق المحيل عيى اتستيراد ،باإلضافة إلى الطيب المتمايد عيى ماتمات المشروع وذلك لميادة
أعداد اآلليات الرقيية وكذلك المعدات الاااعية فل الماااع والمشاغل المختيةمة ،تعتبمر عواممل إيمابيمة فمل
مايحة إاشاء هذا المشروعد
بااء عييه ،يعتبر هذا المشروع فكرة اسمترمارية ميمدة حيمن أ اإلاتما سميغطل مممء مم طيمب السموق
المحيل ،خاواا فل المااطق التل تكرر فيها أعداد اآلليات الرقيية واآلليات اإلاشائية والماااعد

ؤالؤا :منتجات المشروع
المشروع عبارة ع مشغل اغير يتم تمهيمه بماكامة خاامة لكمبس البمرابيش والمامت عبمارة عم بمرابيش
هيدروليك بأطوال وأمطار مختيةة يتم تمهيمها بتركيب مطع عيى أطرافها تكو بعدها ماهمة لزستخدامد

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد أية عوائق مااواية لترخي

هكذا مشاريع

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1
تتيخ

مراحل التأسيس
عميية التأسيس باستئمار مومع مااسمب ليمعمدات والماكامات الزمممة ليمشمروع عيمما أ المعمدات

والتمهيمات ليست ذات حمم كبير وت تتطيب أية إعدادات خاامة ويمكم أ يكمو مخماما بأبعماد 4*8م
مااسب مع ومود سدة لتخمي مدخزت اإلاتا .
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) (2المساحة والموق :
م م الممك م إمامممة المشممروع فممل أيممة ماطقممة م م المميكممة ويةضممل داخممل مدياممة اممااعية لامميااة السمميارات
واآللياتد وت ييمم مساحة كبيرة لمرل هذا المشروعد

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتيامات المشروع م األباية وتعديزتها بحوالل  1000ديامار ويمكم تاةيمذ المشمروع ضمم مخمم
تماري ،ويبي المدول التالل توميع تكاليف التعديزت المطيوبة:
مدول رمم ()1
إجمالي التكلفة/دينار
400

البند
تجهيز مشغل (قواط وفواصل)
تمديدات كهربائية

200

تمديدات صحية وكهربائية  3فاز

400
1000

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
مدرت تكيةة التمهيمات والمعدات األساسمية ممع التركيمب والتشمغيل بحموالل  9000ديامار تومعمت كمما همو
مبي بالمدول أدااه-:
مدول رمم ()2
األجهزة
ماكاة كبس برابيش
ماكاة م
طاوتت عمل وأرفف تخمي
عدد وأدوات مختيةة

تكلفة الوحدة/دينار
7500
250
750
500
المجموع

العدد
1
1
1
1

( )5األؤاث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كيةة األران و التمهيمات الزممة ليمشروع بحوالل  1000دياارد
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التكلفة /دينار
7500
250
750
500
9000

( )6التكاليف اإلجمالية للموجودات الؤابتة
بااء عيى ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  11000دياار تومعت
كماييل-:
مدول رمم ()3
البند
أعمال بااء
اآلتت ومعدات
أران وتمهيمات
المجموع

التكلفة/دينار
1000
9000
1000
11000

نسبة االستهالك
%5
%10
%15

( )7العمالة:
سيوفر المشروع فراتل عمل مومعة م حين الوويةة والعدد عيى الاحو التالل -:
مدول رمم ()4
العدد
1
1
2

الوظيفة
مدير مشروع
عامل
المجموع

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكو المواد األولية م برابيش بأطوال وأمطار مختيةة وكذلك راوس خااة ألاومة الهيدروليكد

( )9مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مااريف التأسيس وما مبل التشغيل م رسوم التسميل والترخي

ألول مرة باإلضافة إلى المراسزت

والمواازت والتل تقدر بحوالل  300دياارد

( )10رأس المال العامل:
يتكو رأس المال العامل بشكل رئيسل م تكيةة مخمو المواد األولية وهل البرابيش والراوس الخااة
وييمم اتحتةاو بمخمو معقول م تيك المواد اورا لتاوع األمطار واألطوال واألحمام والتل تختيف
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بحسب الطيبد وحسب مشاريع مشابهة ييمم ما ممموعه حوالل  10000دياار ساويا م مخمو تيك
الموادد

سادسا :اآلؤار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد آرار بيئية سيبية ليمشروعد

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدول التالل يبي تكاليف المشروع اإلممالية التل تتألف م المومودات الرابتة مضافا لها المااريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
1000
9000
1000
11000
300
10000

البند
أعمال بااء
اآلتت ومعدات
أران وتمهيمات
إجمالي الموجودات الؤابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

21300

التكاليف اإلجمالية للمشروع

ؤامنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة ميد البحن هل مقترح لةكرة مشروع وت تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إت بعد إعداد دراسة المدوى اتمتاادية الاهائية
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مااريةه

