فكرة مشروع مقـترحة

مشروع بناء مستودع تجميد لحوم وخضار

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
 .1المساحة والموقع
 .6البناء وتعديالت البناء
 .3اآلالت والمعدات
 .4األثاث والتدهيزات
 .5وسائل النقل
 .2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .7ايدارة والعمال
 .8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .9رأس 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
بناء مستود لحوم وخضار

فكرة الم رو المقترحة

خدمة تأدير مساحات لتخزين اللحوم والخضار

منتدات الم رو

خدمي

تةنيف الم رو

11

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

005211

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

6222

رأس المال العامل

81365
959865

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة
شهد االردن فم العقود الثالثة الماضيه ازديادا ملحوتا فم مستورداته من مختلف انواع المواد المجمدد
اللحوم بأنواعها المختلفة سواء تلل المستعمله للحوم التصنيعية او تلل المستوردد لراية االستهالل

وباألخ
المنزلم.

وقد شجع التطور الملحوت فم تكنولوجيا التبريد والتجميد فم انخفاض كلف الشحن ونوعيه الوسائا
المستعمله فم نقا المواد المجمدد من مختلف مناطق العالم ال االردن .وقد ترافق للل مع نمو فم حجم
االستثمارام االردنية فم ثالجام التبريد والتجميد للقطاعين العام والخا

ومن هنا برزم فكرة هلد

الدراسة.

ثانيا :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تأمين احتياجام المملكة المتزايدة لهلا النوع من الخدمام.
 خلق فر

استثمارية جيدة وتوفير فر

عما جديدة فم المنطقة.

 تحسين الوضع االقتصادي لصاحى  /بصحاى المشروع.

ثالثا :وةف الم رو
سيتم بناء ررف تبريد وسنشير اليها بررف التجميد .حي سيكون درجة الحرارة بقا من  01درجام
مئوية تحم الصفر .وستكون السلع التم سيتم تخزينها:
 اللحوم بكافة انواعها
 الخضار والفواكه المجمدة.
 المواد الرلائية المعلبة و التم بحاجة ال تخزين داخا الثالجام مجمدة وبكميام كبيرة.
ان هلا المشروع سيتم باإللية التالية:
 بناء  01ررف تبريد (تجميد) بمساحة  2متر عرض * 0متر طوا * 5متر ارتفاع وستكون كا 2
ررف مقابلة لألخرى و يوجد ممر بعرض  2امتار .ويجى عزا الررف جيدا وكللل يجى ان
تكون اعل من الشارع بحوالم المتر لتسهيا عملية التحميا و التنزيا
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
هكلا مشاريع.

ال يوجد بية عوائق قانونية لترخي

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
) (1المساحة والموقع:
يجى اختيار موقع المشروع الخا

ببناء مستودع حفت وتجميد للحوم والخضار فم المناطق الصناعية

حي تقدر حاجة المشروع من بناء  01ررف تبريد بمساحة بناء اجمالية  011متر مربع فم ارتفاع  5متر
وكللل عما رمبة للشاحنام لتنزيا وتحميا المواد الرلائية والمنتجام حي

تقدر احتياجام المشروع من

االرض بمساحه  5111متر مربع لرايام المشروع.
سيكون البناء عل الشكا التالم:
خمس ررف يمين وخمس ررف يسار ووجود ممر بعرض خمس متر بطوا  52متر ووجود رمبة بعرض
خمسة متر.
كا ررفة تحتوي عل وحدة تبريد  Evaporatorوخطوط تصريف المياد التم يتم استخدامها فم عملية
التبريد.
يتم ربط الررف بوحدة تبريد مركزية تعما عل ضرط راز االمونيا من خالا ضارطام لراية  01بار يتم
خاللها وصوا درجة حرارة المنت ال بقا من عشر درجام تحم الصفر التم تكون كافية لحفت المنت
بشكا صحم.

( )2البناء:
5

تقدر احتياجام المشروع من االرض بمساحه  5111متر مربع سيقام عليها مبن بمساحه  0111م

بقيمة  021111دينار اردنم سوف يحوي ررف التبريد والممرام وررف المكاتى والخدمام والماكينام
ويمكن تنفيل المشروع ضمن بناء إسمنتم معزوا من خالا  Sandwich panelsكما يلم:
ددول رقم ()1
البند
مستودع التبريد مع الخدمام

المساحة /متر مربع

تكلرة المتر المربع/دينار

إدمالي التكلرة/دينار

0111

021

021111
752222

المدمو
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( )3معدات واآلالت:
يحتاج المشروع إل معدام واآلالم بتكلفة حوالم  05211دينار وللل كما هو موضح فم الجدوا ادناد:
ددول رقم ()6
البند

تكلرة الوحدة /
دينار

العدد

إدمالي التكلرة/دينار

الماكينام

01111

5

51111

العزا واألبواى ووحدة التحكم والسيطرة

52111

0

52111

خدمام

0211

-

0211
96522

المدمو

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا مكتبم بتكلفة حوالم  0111دينار وللل كما هو موضح فم الجدوا ادناد:
ددول رقم ()3
البند
اثا مكتبم

تكلرة الوحدة  /دينار
211

العدد
-

إدمالي التكلرة/دينار
211

كمبيوتر وبرام

021

5

0211

لوازم مكتبيه

211

-

211

اجهزة اتصاا وهاتف وفاكس

211

-

211
3222

المدمو

( )5وسائ النقل
يلزم المشروع رافعة شوكيه تعما عل الكهرباء ألسباى صحية بحي

ال يتم وجود بثار للديزا عل المواد

الرلائية او فم الممرام و الررف وتقدر كلفتها حوالم  05111دينار وكللل سيارة الستعمالها لنقا
الموتفين والخدمام االخرى والصيانة بقيمة  02111دينار.

( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقدم تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  005211دينار توزعم كما
يلم:
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ددول رقم ()4
البند
البناء
معدام واالالم
بثا وتجهيزام
وسائط النقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%02
%02
%02

التكلرة/دينار
021111
05211
0111
00111
872522

( )7العمالة:
يحتاج المشروع (  ) 00فر

عما دائمة موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم:

ددول رقم ()5
العدد
0
0
0
0
0
0
11

الوظيرة
مالل المشروع  /مدير
مالم وإداري وديوان
مشرف ومسؤوا الثالجة
فنم ميكانيكم وكهرباء وتكييف وتبريد
عماا عادين وسائق رافعه
عاما نتافة  +مراسا
المدمو

( )8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يحتاج المشروع ال مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوم التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلضافة إل

المراسالم والمواصالم والتم تقدر بحوالم  5111دينار.

( )9رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستفيدين ستقوم مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل

تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتم افتراض بن ربس

الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %9من إجمالم تكاليف الموجودام الثابتة
حسى خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة بي ما يعادا  00052دينار.
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سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد اثار بيئية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جدوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما:
ددول رقم ()2
التكلرة/دينار
021111
05211
0111
00111
872522
5111
00052
959865

البند
تعديالم البناء
المعدام واآلالم
بثا وتجهيزام
وسائا النقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قبا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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