فكرة مشروع مقـترح

مشروع تصنيع مكعبات ملحية لتربية المواشي

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

المحتويات
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
اآلثار البيئية لركرة الم رو
التكاليف ايدمالية للم رو
وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
فكرة الم رو المقترحة

تةنيع مكعبات ملحية لتربية الموا ي

منتدات الم رو

تةنيع مكعبات ملحية لتربية الموا ي

تةنيف الم رو

ةناعي
8

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

52751

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

رأس المال العامل

18469
72279

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تشير االحصاءات الرةميه ال

ازعياع اةتهالل المملكه من اللحوو بانواعها المختلفه باالمافه االزعياع

الكبير في اةتهالل منتجات االلبان المختلفه ةواء البقريه اوالماعز او المان وقع ترافق للل مع ازعياع
الوعي الصحي للمةتهلل وبالتالي اهتمامه الكبير بجوعد ونوعيه اللحوو وااللبان التي يةتهلكها .وقع انعكس
للل ايما عل اهتماو المزارعين باةتعماا كا ما يمكن ان يؤعي ال تحةين نوعية اللحوو وااللبان المنتجه
محليا ومن هنا كان زياعة االهتماو باةتعماا مكعبات الملح التي تعما عل رفع جوعة االنتا لهلد المزارع
والتي يمكن ان يتو تصنيعها محليا باةتعماا االمالح المتوفرد بكثرد لعى شركة البوتاس العربيه.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
مع االزعياع الكبير في حجو االةتثمار في االرعن في قطاع تربية االبقار والمواشي لرايات الحصوا عل
االلبان واللحوو باالمافه لبعض المنتجات الجانبيه االخرى مثا االةمعد العمويه والجلوع فقع تهرت
الحاجه لتصنيع بعض المواع التي يتو اةتعمالها عل

نطاق واةع في هلد المزارع مثا مكعبات الملح

الممروط اللي يةتعما لتزويع االبقار والماشيه بالمتممات الرلائيه الهامه والتي تؤثر عل جوعة ونوعية
والقيمه الرلائيه لمنتجات هلد المزارع من ابقار ولحوو واخرى.

ثالثا :منتدات الم رو
يهعف هلا المشروع النتا مكعبات الملح الخا

واللي يةتعما لراية تزويع االبقار والماشيه باالمالح

المععنيه كمتممات رلائيه لتحةين نوعية منتجات هلد المزارع من لحوو والبان .حي

ةيقعو هلا المشروع

مكعبات الملح المصنعه بطريقة الكبس باةتعماا المرط العالي والتجفيف بعع امافة بعض االمالح المععنية
المرورية وخلطها بشكا متجانس .هلا وةوف يتو اةتخعاو ملح الطعاو المنت في شركة البوتاس كماعة
اوليه اةاةية لهلا المشروع تشكا اكثر من  %69من المواع االولية المةتعملة.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للبيئة
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )1مراحا التصنيع
تتلخ

عملية التصنيع بالخطوات التالية:
 طحن الملح الخاو وفلترته (تنخيله) باةتعماا فلتر خا -تجفيف الملح المفلتر للتخل

لتوحيع قياس كرةتاالت الملح المةتعما

من الرطوبه الزائعد

 طحن وتجهيز االمافات الالزمه خلط االمافات مع الملح المجهز وللل بعع امافة الماعد الالصقه كبس الخليط في مكبس المرط الهيعروليكي -ترليف المكعى النات بعع الكبس بالنايلون الحراري وومع كا اربعة مكعبات في كرتونه ورقيه.

() 6

الموقع:

يقترح إقامة المشروع في محافتة الزرقاء ممن المناطق الصناعية  /الحرفية التي توفر كافة الخعمات
امافة إل وجوع الععيع من مزارع االبقار والماشيه في المناطق القريبه (منطقة المليا والخالعيه تحوي
اكثر من  %01من ابقار المملكه ) هلا باالمافه ال توفر االيعي العامله والفنيه المطلوبه .

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجات المشروع من األبنية ى  011و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن بناء إةمنتي بو هنجر مععني
مةتأجر ببعا إيجار ةنوي  6111عينار .تو افتراض احتيا البناء لبعض التععيالت بما يتناةى واالةتخعاو
وقع قعرت بمبلغ  0211عينار .يبين الجعوا التالي توزيع مةاحات البناء واةتخعاماتها :
جعوا رقو ()0
البند

صالة إنتا و إعارة
مةتوععات
مكاتى خعمات

المساحة /متر مربع

تكلرة المتر المربع/دينار

إدمالي التكلرة/دينار

7.02
7.02
7.02

5070.2
702
000.2
3511

521
011
21
المدمو
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( )4اآلالت والمعدات:
قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األةاةية مع التركيىى والتشىريا بحىوالي 33750عينىار توزعىت كمىا هىو
مبين بالجعوا بعناد-:
جعوا رقو ()5
األدهزة
مطحنه ملح ةعه 521
كرو
خالط ملح مع مجفف ةعة
521
خالط مواع كيماويه ةتانلس
ةتيا
مكبس هيعروليل قعرة
 021طن
ماكنة ترليف نايلون
بالحرارد قياس  91ةو
ععع واعوات انتا وصيانه

تكلرة الوحدة/دينار
5111

العدد
0

التكلرة /دينار
5111

5211

0

5211

0211

0

0211

52111

0

52111

5111

0

5111

021

طقو

021
33751

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجات المشروع من األثا بمبلغ  0111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزات مكتبية
وكراةي وخزائن وكنبايات واجهزة اتصاالت .

( )2وسائل النقل:
ةيحتا المشروع لرايات التةويق وتوريع المواع األولية إل بل بى بتكلفة قعرت بحوالي  02111عينار.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  22521عينار توزعت

كمايلي-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا بناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وةائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

التكلرة/دينار
0211
00021
0111
02111
55651

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 7فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالي -:

ددول رقم ()4
العدد

الوظيرة
ةاح الم رو  /مدير

1

مالي وإداري وديوان

1

م رف انتاج

1

عمال فنيين مهرة

1

عمال عاديين

3

مراسل وعامل تنظيرات

1

8

المدمو
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يشكا الملح الموجوع في شركة مصانع البوتاس اكثر من  %69من المواع الخاو التي تعخا في انتا مكعى
الملح هلا باالمافه ال بعض المتممات االخرى ويبين الجعوا اعناد اهو المواع االوليه المةتعمله النتا
الطن الواحع من المكعبات

ددول رقم ()5
ملح طعاو خاو

%69

محلي/البوتاس

امالح مععنيه مختلفه

%5

مةتورع

مواع الصقه

0.2

مةتورع

موع ترليف

%1.2

محلي

المجموع

%011

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

ألوا مرة باإلمافة إل المراةالت

والمواصالت الةتقطاى العروض والتي تقعر بحوالي  0211عينار.

( )11رأس المال العامل:
تقعر احتياجات ربس الماا العاما للمشروع بمبلغ  07056عينار وتعاعا  %01من اجمالي قيمة
الموجوعات الثابتة.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع اثار ةلبية بيئية للمشروع المقترح.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالي يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
البند
تعديل البناء

التكلرة/دينار
0211

األدهزة والمعدات

00021

األثاث والتدهيزات

0111

وسائ النقل

02111

التأمينات المستردة

0211
52751
0211
07056
72279

إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قبا التشريا
ربس الماا العاما
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هي مقترح 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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