فكرة مشروع مقـترحة

مشروع
إنتاج سخانات الماء الكهربائية

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
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
فكرة الم رو المقترحة

انتاج سخانات الماء الكهربائيه

منتدات الم رو

سخانات الماء الكهربائيه

تةنيف الم رو

ةناعي/ةناعات

عدد األيدي العاملة

 15عمال وموظرين

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

114000

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1500

رأس المال العامل

48195
123295

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
شىىهع األرعن فىىم األعىىواو القليلىىه المامىىية طفىىرة نوعيىىه فىىم طريقىىة بيىىع وتسىىويق مختلىىف بنىىواع السىىىلع
االستهالكية  .وقع استحولت المنتجات لالستعماا المنزلىم على االهتمىاو الكبيىر مىن حيى طريقىة العىرض
والتنوع وقع تهرت فم األسواق الععيع من السىلع التىم تسىتعما فىم المنىازا والبيىوت سىواء فىم المىعن او
القرى واألرياف ومن هلد السلع كان هنال الععيع من سخانات الماء التقليعية لالستعماا المنزلىم والتىم يىتو
تصنيعها بما يتناسى مع مسىاحة وحجىو العائلىة المسىتخعمة لهىا مىن اجىا اسىتعمالها فىم عمليىه تسىخين المىاء
لالستعماا المنزلم وبالررو من وجوع الععيع مىن المصىانع والىورا التىم تقىوو بإنتىاج مثىا هىلا النىوع مىن
السخانات إال بن الحاجة ال تزاا كبيرة وال سيما الا تو إنتاجها بتصاميو جعيعة من حي الشىكا والممىمون
ومن هنا جاءت فكرد هلا المشروع .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
مع االزعياع الكبير فم إععاع السكان واللي ترافق بترير جلري فم األنماط االسىتهالكية للمجتمىع وبىاألخ
باتجاد تحسين نوعية الحياة االستهالكية للمواطن فقع بصبح وجىوع السىخان الكهربىائم واحىع مىن األساسىيات
التم ال بع من وجوعها فم البيوت والمنازا
واألسباى التالية تبرر إنشاء هلد الصناعة :
 -0السخانات المصنعة فم السوق المحلم هم مصنع بطرق بعائية وتفتقر ال التصميو الحعي والكفاءة
فم األعاء وبالتالم ستحا هلد الصناعة محا هلد األنواع.
 . -5توفر األيعي العاملة الماهرة والمختصة بتصنيع الصاج والستينلس ستيا
 -3التوفير فم كلفة التصنيع من ناحية وللل باالستعانة بخعمات بعض المصانع القائمة وللىل باسىترالا
الطاقة اإلنتاجية الفائمة لعيهو.
 -4تحسين الومع المالم لصاحى المشروع وخلق فر

استثماريه جعيعة.

ثالثا :منتدات الم رو
السىخانات الكهربائيىه تصىنع باسىتعماا مىاعة الصىاج األسىوع والمواسىير وبعىض القطىع البالسىتيكية لتصىنيع
األجزاء المختلفة وللل باستعماا الطرق التقليعية لتشكيا الصىاج حيى سىيتو انتاجهىا بىثال قياسىات مختلفىة
( 31لتر  21لتر و 01لتر ) وللل حسى القياسات األكثر طلبا فم المملكة .
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للبيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
سىىىيقوو هىىىلا المشىىىروع بإنتىىىاج السىىىخانات الكهربائيىىىه التىىىم تسىىىتعما فىىىم المنىىىازا لعمليىىىات تسىىىخين المىىىاء
لالستخعامات المنزلية المختلفة وسوف يتو تصنيع هلد السخانات باستعماا الصاج والمواسير المععنية .
وسوف يىتو تصىنيع هىلد السىخانات باسىتعماا الطىرق التىم تعتمىع المهىارة اليعويىة والفنيىة وباسىتعماا بعىض
األجهزة والماكينات البسيطة المتوفرة فم السوق المحلم وكللل سيتو االسىتفاعة مىن خىعمات بعىض المصىانع
لتصنيع بعض األجزاء التم تحتاج ماكينات خاصة.
عملية التةنيع
تتلخ
-ق

عملية التصنيع بالخطوات التالية:
الوا والصاج حسى القياسات المطلوبة

 تطعي القطع المقصوصه حسى التصميو والقياس المطلوبة كبس وتثقيى وتشكيا القطع المصنعة لف ولحاو االجزاء الخاصه بالتنل العاخلم وفحصها عهان االجزاء الخارجية والعاخلية تركيى األجزاء المختلفة مع بعمها (التجميع) تركيى المقاومة الكهربائيه والثيرموستات وفحصها -فح

الوحعد المنتجه وترليفها بالنايلون والكرتون
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) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة هلا المشروع فم المنطقة الصناعية القريبة من منطقة الزرقاء الجعيعة الصناعية وللل لألسباى
التالية :
 توفر البنية التحتيه والخعمات االساسية توفر بعض الورا والمصانع التم يمكن بن توفر بعض الخعمات التصنيعية المطلوبة توفر األيعي العاملة الفنية -قرى المنطقة من السوق المحتما لبيع وتسويق هلد المواقع

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجات المشروع من األبنية ى  311و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن بناء إسمنتم بو هنجر مععنم
مستأجر ببعا إيجار سنوي  0111عينار .و افترض احتياج البناء لبعض التععيالت بما يتناسى واالستخعاو
وقع قعرت بمبلغ  4111عينار .يبين الجعوا التالم توزيع مساحات البناء واستخعاماتها :
جعوا توزيع البناء
المساحة /و5

البنع
صالة انتاج ومستوعع

072

مستوععات

72

مكاتى وخعمات

21
311

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجعوا التالم المععات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقعيرية لها علمىا بىان معتىو الماكينىات
والمععات واألجهزة الالزمة متوفرة فم السوق المحلم او يمكن تصىنيعها حسىى المواصىفات المطلوبىه امىا
مكبس االكسنتريل والطعاجه فيمكن شرائهما مستعمال من مستورعي الماكنات المستعمله
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تكلفة المععات واألجهزة الالزمة للمشروع
الععع

التكلفة /عينار

البنع
صاج طوا  5111ملو

0

01111

مكبس اكسنتريل قوة  41طن

0

01111

مكبس هايعروليل قوة  011طن

0

05111

مقع كهربائم  42ملو

0

5211

وحعة معالجه وتنتيف وطالء

0

7211

فرن طالء حراري  521عرجه

0

01111

ماكنات لحاو متخصصه

5

02111

ععع وبعوات انتاج وصيانه

طقو

5211

قوالى تشكيا الصاج

3طقو

7211

قوالى تشكيا البالستيل

5طقو

01111

مق

07111

المجموع

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتىىاج المشىىروع إلى بثىىا مكتبىىم وخىىزائن لحفىىت الملفىىات والمسىىتنعات امىىافة إلى جهىىاز حاسىىوى وتلفىىون
وفاكس وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزات حوالم ( )3111عينار .وللل حسى الجعوا التالم:
جعوا األثا والتجهيزات المكتبية
الععع

القيمه االجماليه

البيان

5طقو

0111

0

711

لوازو مكتبيه

طقو

011

اجهزة اتصاا وهاتف وفاكس

طقو

211

اثا مكتبم
كمبيوتر وطابعة

3111

المجموع
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( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع سيارة متوسطة الحجىو لتسىيير بعمىاا المشىروع المختلفىة وتقىعر كلفتهىا حىوالم ()02111
عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر

بناء عل

بحوالم 010,111عينار توزعت

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البيان
بعماا بناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وسائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

التكلرة/دينار
4111
07111
3111
02111
119111

( )8العمالة:
سيتول صاحى المشروع /المعير عملية التسويق والعالقات العامة مع الجهات المستهلكة النتاج المشروع
المقتر كما يلزو توفر بيعي عاملة فنية معربة وبخرى متوسطة ويبيـن الجـعوا التالم احتياجات المشروع
من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية التم ستعفع لهو
الرواتى واألجور(بالعينار)
الععع

الوتيفة
صاحى المشروع /معير

0

مالم وإعاري ومبيعات

5

مشرف انتاج

0

عماا فنيين مهرة

3

عماا عاعيين

6

مراسا وعاما تنتيفات

5
02

المجموع
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يبين الجعوا بعناد المواع األولية التم تلزو إلنتاج السخانات مع كلفتها للقياسات المنوي إنتاجها وللل حسى
االسعار التم تو الحصوا عليها من المستورعين األساسيين لهلد المواع
يبين الجعوا اعناد المواع االوليه التم تعخا فم تصنيع السخانات العربيه
انواع ونسى استعماا المواع االوليه
البيان

النسبه المئويه

صاج اسوع مزيت

%71

مواسير مععنيه

%5

مواع عازله

%6

برارم ولوازو تركيى

%5

قطع ولوازو كهربئيه

%05

مواع تنتيف وطالء

%0

المجموع

%011
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( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراسالت

والمواصالت الستقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  0211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  40,002عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع اثار بيئية تاهرية وسلبية للمشروع ويجى اتباع ومراعاة شروط السالمة العامة فم االنتاج
والمصنع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول كلرة الم رو التقديرية
التكلرة/دينار
4111

البند
بعماا بناء
اآلالت ومععات

07111

بثا وتجهيزات

3111

وسائط نقا

00111

التامينات المسترعة

5111
114111
0211
40002
123295

إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قبا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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