فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تصنيع واقيات الطرق والحواجز

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

إنتاج واقيات ال رق والحوادز

منتدات الم رو

انتاج الواقيات المعدنيه وحوادز ال رق

تةنيف الم رو

ةناعي

عدد األيدي العاملة

 17عامل وموظف

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

171111

المودودات الثابتة

4111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

115111

رأس المال العامل

691111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
مع النمو الكتير والمتةارع فم حجو اةتثمارات المملكة فم تطوير وتوةيع شتكة الطرق والمواصالت و اللي ترافىق
مع االرتفاع الكتير فم بععاع المركتات العاملة تاالمافة إلى ازعيىاع االهتمىاو تجىوعة ونوعيىة الخىعمات التىم تقىعمها
هلد الشتكة لعفع وتشجيع المةتثمرين فم مختلف المناطق وتاألخ

فيما يتعلىق تالمشىاريع الةىياحية والخعماتيىه فقىع

تهرت الحاجة إل اةتعماا الععيع من الواقيات والحواجز المععنية والتم تهعف إل زياعة االمىان لمةىتخعمم الطىرق
وتحعيع الحعوع للشوارع الرئةيه والفرعيه و تما يتناةى والمواصفات العالميه المعتمعد  .من هنىا تىرزت الحاجىه الى
هلا المشروع.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 -0مرورة توفير احتياجات المملكة من الواقيات والحواجز الناجو عن فىت طىرق جعيىعة وزيىاعة االهتمىاو تالةىالمة
المرورية .
 -5المملكىىة حاليىىا تشىىهع زيىىاعة االةىىتثمارات فىىم الطىىرق وتالتىىالم زيىىاعة االهتمىىاو تالواقيىىات والحىىواجز الالزمىىة لهىىلد
الطرق من حي الةالمة العامة .
 -3خلق فر

اةتثمارية جيعة وتوفير فر

عما جعيعة فم المنطقة .

 -4تحةين الومع االقتصاعي لصاحى  /بصحاى المشروع .

ثالثا :منتدات الم رو
سيقوم المشروع المقتر تإنتاج الواقيات والحواجز الالزمة للطرق التم تةاعع عل الةالمة العامىة حيى ةىوف يىتو
انتاج هلد القطع تمختلف انواعها طتقا لمواصفة الجهات المعنية والمعتمعد عالميا.

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1
() 6

مراحل التةنيع
تتلخ

عملية التصنيع تالخطوات التالية:
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() 3

 -شراء كويالت الصاج وتالةماكات المطلوته .

() 4

-ق

لو الصاج حةى المقاس المطلوى

() 5

-ق

الزوايا والفواصا تالطوا المناةى .

() 2

 -تثقيى الصاج والزوايا والفواصا .

() 7

 -عرفلة الصاج حةى التصميو المطلوى.

() 8

 -جلفنة القطع والزوايا لعى احع المصانع القريته.

() 9

 -الفح

التشطيى والتخزين.

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع ممن المناطق الصناعية  /الحرفية التم توفر كافة الخعمات وكللل ةهولة تىوفير المىواع الخىاو
والمععات وةهولة المواصالت كللل توفر الهناجر الصناعية الجاهزة لالةتئجار تأةعار مناةتة.

( )3البناء وتعديالت البناء:
احتياجات المشىروع مىن األتنيىة ى  211و 5ويمكىن تنفيىل المشىروع مىمن تنىاء إةىمنتم بو هنجىر معىعنم مةىتأجر.
افترض احتياج التناء لتعض التععيالت تما يتناةى واالةتخعاو وقىع قىعرت تمتلى  0111عينىار .يتىين الجىعوا التىالم
توزيع مةاحات التناء واةتخعاماتها

ددول رقم ()1
البند

المساحة /م6

صالة إنتاج و إعارة ,وخعمات

321

مةتوععات

021
511

المدمو

( )4اآلالت والمعدات:
قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالم 052111عينار توزعت كمىا هىو
متين تالجعوا رقم (-:)6
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ددول رقم ()6
العدد

التكلرة /دينار

األدهزة
مقص ةاج ول 651سم سماكة  5ملم

1

14111

مكبس اكسنترك قوت  161ن

1

61111

فيبر قص ةناعي

6

9111

ماكنة درفله وت كيل

1

55111

درالت تثقي ةناعيه ق ر  35ملم

1

5111

 6قم

17111

قوال للت كيل والدرفله والتثقي

5111

عدد وادوات مختلره

165111

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتدداج المشىىروع إلى بثىىا مكتتىىم وخىىزائن لحفىىت الملفىىات والمةىىتنعات إمىىافة إلى جهىىاز حاةىىوى وتلفىىون وماكينىىة
تصوير وللل حةى الجعوا التالم وتقعر تكلفة هلد التجهيزات حوالم ( )2111عينار.

( )2وسائل النقل:
يلىىزو المشىىروع ةىىيارة متوةىىطة الحجىىو وفىىان لتةىىيير بعمىىاا المشىىروع المختلفىىة وتقىىعر كلفتهمىىا حىىوالم ()32111
عينار

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  000111عينار توزعت

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء

التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

0111

%2
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اآلالت ومععات

052111

%01

بثا وتجهيزات

2111

%02

وةائط نقا

32111

%02

171111

المدمو

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 00فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد

الوظيرة
ةاح الم رو  /مدير

1

مالي وإداري وديوان

6

م رف انتاج

6

عمال فنيين مهرة وسائق

4

عمال عاديين

5

مراسل وعامل تنظيرات وحارس

3

17

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج متعععة منها ما هو اير مصنع وبخرى شته مصنعة وبخرى مصنعة (اإلكةةوارات)

ومن اهو المواع االولية المةتخعمة صاج اةوع تةماكات مختلفة وزوايا مععنية وتراام وطواميا وجميعها
متوفرة تالةوق المحلم.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي
والمواصالت الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  4111عينار.
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ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالت

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته حةى خترة معع العراةة يقعر تحوالم  002111عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة حي يقوو تتعوير المخلفات التالةتيكية عن طريق تحتيتها وإعاعة تيعها لمصانع
التالةتيل وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار

البند

0111

بعماا تناء
اآلالت ومععات

052111

بثا وتجهيزات

2111

وةائط نقا

32111
171111

إدمالي المودودات الثابتة

4111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

002111

رأس المال الت غيلي

691111

التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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