فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج الشبك المعدني

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

Page 3 of 9

ملخص الم رو
انتاج ال بك المعدني

فكرة الم رو المقترحة

بك سلك معدني

منتدات الم رو

ةناعي

تةنيف الم رو

2

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

166111

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

71111
193111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تنتشر المشاريع اإلةكانية في األردن ومشاريع شق الطرق وإنشاء الةدود وإةتصال

األراضي الزراعية

والمالعى الرياضية .والتي تعتبر جميعها المةتخدو الرئيس لهلا المنت .
يعتبرالشبك المعدني من الوةائا المهمة في حماية الطرق والةدود والمزارع

باإلضافة إل اةتخدامته المتعددة

ومنها قطاع اإلنشاءام برك تربية األةماك والمالعى الرياضية وايرها .وتمتاز هلد الصناعة ببةاطتها راو
بهميتها الكبيرة كوةيلة للحماية بمختلف انواعها.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 ان ةوق الشبك المحلي دائو ومةتمر .
 إحالا اإلنتاج المحلي بدال من المةتوردام.
 توفير عدد من فر


العما.

تحةين الوضع المالي لصاحى المشروع

ثالثا :منتدات الم رو
إنتاج ال بك المعدني بعرض حتى  3امتار وباستخدام األسالك المدلرنة وبسماكات تتراوح بين  3-1.2ملم تبعا
لإلستخدام.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للبيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

يتو انتاج الشبك بالطريقة التالية:
 .0تركيى الةلك الخاو عل ماكنام الةحى
 .5جدا االةالك حةى القياس المطلوى
 .3لف الشبك النات حةى القياةام وترليفة
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( )6المساحة والموقع:
يقتىىر إقامىىة المشىىروع فىىي محافتىىة العاصىىمة ضىىمن المنىىاطق الصىىناعية/الحرفيىىة حي ى تتىىوفر األبنيىىة والخىىدمام
الضرورية الالزمة لمثا هلا المشروع باإلضافة إل القرى مىن الةىوق المةىتهدف حيى تتوةىط هىلد المنطقىه مجىاا
االةتعماا لمنتجام هلا المشروع.

( )3البناء وتعديالت البناء:
 تقدر احتياجام المشروع من األبنية بحوالي  211مربع وبما يتناةى مع هلا النوع من الصناعة ويقتر بنيكون البناء هنجر معدني بجدران اةمنتية وللك بما يةمح باةترالا االرتفاع وعما ةدة لالةتخدامام األخرى.
وقد تو افتراض حاجة البناء إل

بعض بعماا التعديالم بما يتناةى واالةتخداو وتقدر هلد التكاليف بحوالي

( )2111دينار.

ددول رقم ()1
المساحة /متر مربع

البند
ةالة إنتاج

311

مخزن للمواد األولية

21

مخزن للبضاعة الداازة

71

مكات وخدمات

41

م غل للةيانة وق ع الغيار

31

511

المدمو

( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األةاةية مع التركيى والتشريا بحوالي  94000دينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجدوا بدناد-:
ددول رقم ()6
العدد
0

التكلرة /دينار
02111

االالت والمعدات
رافعة وكية قدرة  3ن

0

52111

ماكنة لحام أسالك

0

2000

ماكنة غزل ال بك المعدني عرض 3م
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-

عدد وادوات متنوعة

5111
94111

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقدر احتياجام المشروع من األثا بمبلغ  3000دينار يمثا مكتى لإلدارة وللموتفين وتجهيزام مكتبية
وكراةي وخزائن وكنبايام وخالفه.

( )2وسائل النقل:
ةيحتاج المشروع لرايام التةويق وتوريد المواد األولية إل ةيارة صريرة الحجو بتكلفة قدرم بحوالي
 20000دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالي  122000دينار توزعم

كمايلي-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا بناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
5000
94000
3000
20000
166111

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالي -:

ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
5

الوظيرة
مالك المشروع
مهندس
عاما فني
عاما عادى
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0
2

ةائق (موزع )
المدمو

() 9

المواد األولية ومستلزمات الخدمة

تتمثا المادة األولية الرئيةة باألةىالك الفوالليىة المجلفنىة ويىتو شىراؤها على شىكا روالم بأقطىار تتىراو بىين
3-0.0ملو وبمتوةط ةعر  0511دينار للطن .كما يةتخدو بكميىام بةىيطة قضىبان لحىاو ل ةىالك الفوالليىة فىي
حالة انقطاعها.

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

ألوا مرة باإلضافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاى العروض والتي تقدر بحوالي  0111دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة بإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلي وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته تقدر بحوالي  01111دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صديق للبيئة حي يقوو بتدوير المخلفام البالةتيكية عن طريق تحبيبها وإعادة بيعها لمصانع
البالةتيك وبالتالي ال يوجد آثار بيئية ةلبية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إعداد جدوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجودام الثابتة مضافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار

البند
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2111
00111
3111
51111
166111
0111
01111
193111

بعماا بناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هي مقتر

لفكرة مشروع وال تتضمن دراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية.
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