فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مشغل لتجميع البرادي
الخشبية والمعدنية والبالستيكية

2017

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 غل لتدميع البرادي الخ بية والمعدنية والبالستيكية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

انتاج البرادي بانواعها

تةنيف الم رو

ةناعي
8

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

17411

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

811

رأس المال العامل

9918
68118

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً .مقدمة:
الستائر المعدنية من طهو ما يميز الوحدام اإلدارية وللل بسبى رونقها الجلاى ومتانتها وقوة تحملها وسهولة
تنتيفها وتتميز طيما بقلة التكلفة ويتوفر منها الشرائح عرض  52ملو و 52ملو و 25ملو.
الستائر المعدنية تتكون من رطس علوية من الصاج بمقاس 6سو × 6سو بداخلها ماكينة التشغيل لرفع
وخفض الستارة بواسطة حبل كردون مصنوع من الترلين وماكينة القالى لتغير ومع الشرائح وهم
مشحمة ومغلقة وال تسمح بدخول طي طتربه.
الرطس العلوية تحتوي عل حامل سيخ مصنوع من الصلى شديد المقاومة للصدمام والتآكل يمر بداخلها
سيخ مجلفن يحمم الرطس العلوية جانبان من خامة البالستيل الشرائح المعدنية من األلمونيوو المدهون
(الكتروستاتيكا) المعالجة ألشعة الشمس ومقاومة للحريق العلبة السفلية مصنوعة من الصاج بمقاس
4سو × 5سو متصلة بشرائط التعليق وتعمل كثقل للستارة وتعمل عل حفت اتزانها وتكون من نفس اللون
يتو تعليق الشرائح عل شريط من البالستيل عرض 52مو.
وهنال طنواع طخرى من الستائر هم ستائر الــ  P.V.Cوالستائر الخشبية حي

تصنع الستائر من شرائح

 P.V.Cطو الشرائح الخشبية.
ستائر  P.V.Cمقاومة للحرائق وحرارة الشمس دون طن يتأثر لونها عرض الشريحة 9سو

تلتصق

الشرائح بعمها ببعض عند الغلق بمسافة ال تقل عن 1سو من الجهتين تعلق شرائح الستارة رطسيا بواسطة
داليام تتحرل داخل مجري من األلمونيوو الثقيل تثبم الشرائح فم الداليام العلوية عن طريق طيام
بالداليام وللل إلحكاو السيطرة تتحرل الشرائح بواسطة كردون من الترلين لتحريل الشرائح عل المحور
األفقم وبها دالية من البالستيل المقوي فم نهايتها وسالسل بالستيل لتحريل الشرائح عل المحور الرطسم
تتو حركة الشرائح بدرجة دوران 185درجة وحركة الدوران سلسة وسهلة ستائر الـ  P.V.Cسهلة الغسيل
يدويا ً وال تحتاج طي مجهود وتنتف فم طماكنها.
الستائر الخشبية تتكون من شرائح خشبية عرض  52ملو و 52ملو و 25ملو.تجمع وتعمل بنفس طريقة
الستائر المعدنية
فكرد المشروع المقتر

تقوو عل

شراء مكونام الستائر من شرائح معدنية وبالستيكية وخشبية

واإلكسسوارام التابعة لها والعمل عل تجميعها بهدف تفصيل ستائر مختلفة األشكال واألنواع.
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ثانيا .مبررات وأاداف فكرة الم رو :
 تحقيق فر

عمل ألبناء التجمعام السكانية المستهدفة.

 إحالل المنتع بدل السلع المستوردة باستيراد خامتها بدال من استيراد المنتجام لاتها.
 زيادة الدخل لألفراد.

ثالثا .منتدات الم رو :
ستائر خشبية ومعدنية وبالستيكية.

رابعا .النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة:
ال يوجد طية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع.

خامسا .الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة:
( )1مراحل التةنيع:
سيقوو المشروع بشراء الشرائح المعدنية المطلية الجاهزة للتجميع وكللل الشرائح الخشبية والبالستيكية
واإلكسسوارام الالزمة من خيوط وبكرام وماكينام التشغيل ليصار إل تجميعها داخل المشغل من قبل
مختصين بعمل الستائر حي
طما فيما يخ

سيتو ق

الشرائح البالستيكية والخشبية باألطوال والعرض المناسبين للتجميع

الشرائح المعدنية فستكون مقصوصة ومشطبة وجاهزة للتجميع.

) (2موقع الم رو :
الموقع المقتر للمشروع كافة محافتام المملكة لام الكثافة السكانية العالية مثل العاصمة واربد والزرقاء.

( )3المساحة و البناء:
يحتاج المشروع إل مساحة تقدر بحوالم 555و 5تتوزع عل ارفة كمستودع للمواد األولية بمساحة 45و

5

وصالة لإلنتاج بمساحة 85و 5ومستودع للبماعة الجاهزة بمساحة 45و 5وارفة لإلدارة وطخرى استراحة
للعمال بمساحة إجمالية 55و 5وحماو ومطبخ صغير بمساحة 15و

5

وتقدر األجرة السنوية للموقع المقتر

بحوالم  5655دينار كمعدل سعر جيد لكافة المحافتام طي ما يعادل  555دينار شهريا تسدد بدفعام
شهرية
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( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة المعدام التم يحتاجها المشروع طبقا ً لألسعار السائدة فم السوق المحلم بحوالم  90155دينار
موزعة كما فم الجدول طدناد-:
ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
525
125
5555
1255
1555
5255
255

األدهزة
صاروخ ثابم
صاروخ متحرل
ماكنة تفريز
درل ثابم
مق معدن
منشار خشى
عدد يدوية متنوعة

العدد
1
1
1
1
1
1
1

المدمو

التكلرة /دينار
525
125
5555
1255
1555
5255
255
9111

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
قدرم تكلفة األثا والتجهيزام بحوالم  555دينار موزعة عل النحو التالم-:

ددول رقم ()3
التكلرة /دينار
185

البيان
تأثي مكتى
مروحة

42

طفاية وصيدلية إسعافام طولية

52
311

المدمو

( )2وسائل النقل:
يحتاج المشروع لوسيلة نقل للمشتريام والتسويق وتوصيل بعض الطلبام إن تطلى األمر ويفمل بل طى
مستعمل وبحالة جيدة جدا وتقدر تكلفته بحوالم  8555دينار طبقا ألسعار السوق المحلم.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
بناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  17,400دينار توزعم كما
يلم-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
9155
555
8555
17411

البند
اآلالم ومعدام
طثا وتجهيزام
وسائط نقل
المدمو

نسبة االستهالك
%15
%12
%12

( )8العمالة:
يحتاج المشروع إلدارة فنية متخصصة بالبرادي المعدنية ومن لوي الخبرام الجيدة إلدارة عمالة مؤلفة من
 6عمال وموتف للتسويق موزعة كما يلم-:
ددول رقم ()5
العدد

الوظيرة
مالل المشروع

1

موتف تسويق ومشتريام

1

عامل وفنم

6
8

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
تشكل كلفة المواد األولية الالزمة لهلا المشروع ما نسبته  %55من قيمة مبيعاته والتم تتمثل فم شرائح
من معادن واألخشاى والبالستل والمواد الالزمة لتشطيى المنتع من خيوط وماكينام تشغيل وجوانى
بالستيكية وايرها ويعود ارتفاع تكلفة المواد األولية لطبيعة المشروع القائمة عل
تصنيعه.
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تجميع المنتع وليس

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
يترتى عل المشروع دفع تكاليف تسجيل المشروع وترخيصه ألول مرة وترخي

وسيلة النقل وقد تحتاج

مثل هلد المشاريع إل بعض المصاريف التأسيسية األخرى مثل توصيل كهرباء  5فاز وايرها وعليه تقدر
القيمة اإلجمالية لمصاريف التأسيس المتوقعة للمشروع بمبلغ ( )855دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين ستقوو مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولغايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض طن رطس
المال التشغيلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالم  %25من إجمالم تكاليف الموجودام الثابتة
حسى خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة طي ما يعادل  9918دينار.

سادسا .اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة:
المشروع صديق للبيئة حي انه ال يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع.

سابعا .التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة:
الجدول التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية ورطس المال العامل-:
ددول رقم ()2
التكلرة/دينار
9155
555
8555
17411
855
9918
68118

البند
طعمال بناء
اآلالم ومعدام
طثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رطس المال التشغيلم
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا .وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية
النهائية
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