فكرة مشروع مقـترحة

إنتاج الجزم 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

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
انتاج الجزم البالستيكية

فكرة المشروع المقترحة
منتجام المشروع

جزم بالستيكية

تصنيف المشروع

صناعم /بالستيكم

ععع األيعي العاملة

02
حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

002,211

الموجوعام الثابتة
مصاريف التأسيس وما قبا التشريا

0,211

ربس الماا العاما

00,111
123,111

المدمو الكلي لحدم االستثمار

Page 4 of 10

أوالً  :مقدمة
تمتاز الجزمام البالستيكية بععم نفاليتها للماء مما يجعلها مناسبة فم موسم األمطار بو عنعما يكون المشم
مطلوبا ً فم مواقع مبتلة بو موحلة كاألرامم الزراعية.
ونتراً ألن الجزمام البالستيكية ارخ

بكثير من الجلعية فإنها تناسى لوي العخا المحعوع فمالً عن

مالءمتها للفئام التم تكون بكثر استهالكا ً لهلا النوع من األحلية مثا العاملين فم بعض الصناعام
والخعمام وسكان الريف والعاملين فم الزراعة

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
ومن بهم مبررام المشروع:
 .0إن األحلية بما فيها الجزمام هم من المستلزمام التم ال يسترنم بي فىرع عنهىا وبالتىالم فهنالىل طلىى
قائم باستمرار ومتزايع بيما ً.
 .5هنالىىل فئىىام محىىععة خاصىىة العىىاملين فىىم الزراعىىة والععيىىع مىىن الخىىعمام والصىىناعام تعتبىىر الجزمىىام
البالستيكية مرورية لهم بثناء العما وليس لها بعيا آخر .
 .3يتوقع بن تكون هنالل فرصة جيعة لتصعير منتجام المشروع إل بعض األسواق المجاورة .
 .0خلق فرصة استثمارية جيعة وتوفير فر

عما جعيعة .

 .2تحسين الومع االقتصاعي لصاحى المشروع .

ثالثا :وةف المنتج
يهعف المشروع المقتر إل إنشاء معما لتصنيع الجزم البالستيكية و هنالل بنواع مختلفة من الجزمام
(االبواط الطويلة) والتم يستعملها األفراع من الجنسين عل اختالف بعمارهم خصوصا فم فصا الشتاء
الماطر .وإلا كانم الجزمام المصنوعة من الجلع هم األكثر استعماال خاصة من النساء فإن الجزمام
البالستكية بكثر استعماالً من قبا الرجاا وصرار السن من الجنسين.
تمتاز الجزمام البالستيكية بععم نفاليتها للماء مما يجعلها مناسبة فم موسم األمطار بو عنعما يكون المشم
مطلوبا ً فم مواقع مبتلة بو موحلة كاألرامم الزراعية.
كما بن هلد الجزمام مناسبة فم فصا الشتاء لألطفاا من الجنسين لسهولة استعمالها ومالءتها لحركتهم
خارج المنزا خصوصا بنه يمكن إنتاجها بألوان متعععة مما يتناسى واحتياجام األطفاا.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
هكلا مشاريع .

ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع :

تتم عملية التصنيع بشكا مبسط بالخطوام التالية:
 -ترلى حبيبام ( )P.V.Cحسى الكمية المحععة لقمع الترلية الخا

بماكينة الحقن Injection

 Moulding Machineبما فيه المواع الملونة.
 تقوم الماكينة بصهر الحبيبام وحقنها فم قوالى تشكيا الجزمام وتبرع القطع المشكلة. المعاينة والتفتيش. -الترليف والتخزين لحين البيع.

) (2الموقع:
ان معتم مناطق المملكة مناسبة إلقامة المشروع المقتر ولكن يفما ان يكون الموقع ممن بي
من المعن الصناعية المقامة فم مختلف مراكز محافتام المملكة وللل لتوفر البنية التحتية والمرافق
والخعمام العامة إمافة إل

إمكانية الحصوا عل مزايا تشجيع االستثمار واإلعفاءام الجمركية

والمريبية.

( )3المساحة وتععيالم البناء:
تقعر احتياجام المشروع من األبنية بحوالم  211م 5ويمكن تنفيل المشىروع مىمن بنىاء إسىمنتم بو هنجىر
مععنم مستأجر ويبين الجعوا التالم توزيع مساحام البناء واستخعاماتها :
جعوا رقم ()0
المساحة /م6
311
021
21
511

البند
صالة إنتاج
مستوععام
مكاتى وخعمام
المدمو
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لرايام تقعير تكاليف المشروع تم افتراض احتياج البناء لبعض التععيالم بما يتناسى واالستخعام وقع
إمافة ألعماا التمعيعام الكهربائية والميكانيكية قعرم تكلفتها بحوالم  0,111عينار

( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األساسية مع التركيى والتشريا بحوالم  01,211عينار توزعم كمىا هىو
مبين بالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()6
البند
ماكينة تشكيا الجزمام بالحقن مع كومبيوتر للتحكم اآللم.
بطقم قوالى
مطحنة فواقع بالستيل
ععع ولوازم متنوعة
المدمو

العدد
0
08
0

التكلرة  /دينار
01111
02111
3111
5211
91511

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا

بمبلغ  0,111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزام مكتبية

وكراسم وخزائن وكنبايام وخالفه موزعة كمايلم-:
ددول رقم ()3
التكلرة  /دينار
0211
5111
211
4111

البيان
اثا مكتبم وعيكور للمعرض
جهاز كمبيوتر وبرام تصميم وطابعه
لوازم مكتبيه واجهزة اتصاا وتصوير
المدمو

( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع لرايام التسويق وتوريع المواع األولية إل
 02,111عينار.
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وسيلة نقا بتكلفة قعرم بحوالم

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعم تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  002,211عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()4
البيان
تععيالم بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
0,111
01,211
0,111
02,111
115,511

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 02فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()5
العدد
0
0
0
0
0
0
5
2
5
15

الوظيرة
صاحى المشروع
مهنعس/معير مصنع
مالم وإعاري
منعوى مبيعام
بمين مخزن
سكرتيرة
فنم/معير إنتاج وصيانة
عماا
حارس ومراسا
المدمو
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتفاوم بوزان الجزمام حسى المقاس والتصميم
المشروع نحو 021ام

يبلغ مععا وزن الزوج من المقاسام التم سينتجها

مع تقعير الفاقع خالا عملية التصنيع بنسبة  %3ويومح الجعوا التالم

احتياجام المشروع من المواع األولية ومستلزمام الترليف -:
ددول رقم ()2
البنـــد
حبيبام بم فم سم
حبيبام ملونة
نايلون ترليف
بكياس سعة  51زوج

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوم التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراسالم

والمواصالم الستقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  0,211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوم مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتم افتراض بن ربس
الماا التشريلم حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة ووفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا
حوالم  %01من إجمالم تكاليف الموجوعام الثابتة بي ما يعاعا  00,111عينار تقريبا

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع آثار بيئية سلبية للمشروع
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
يبين الجعوا بعناد تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
0,111
01,211
0,111
02,111
115,511
0,211
00,111
123,111

البيان
تععيالم بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قبا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتم تحعيع كيفية تمويا المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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