فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج اغذية مخصصة

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريق مقترحة تتضةةةمح تح يل النواحل الةنية والتموي ية

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إح هذه الدراسة هل دراسة أولية ت قل الضوء ع ى النواحل الةنيـةةةةةةةة وحثم ا ستالمار الفيم لتنةيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمريح المهتميح ع ى التكاليف ا ستالمارية الفيمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أح تكوح البيانات والمع ومات الواردة فل الدراسةةةةةة وامعية ما أمكح ،وسةةةةةعيا ت يح تكوح البيانات
الواردة فل الدراسةةةة وامعية ما أمكح ،فقد تمت ييارات ميدانية لمشةةةاريق وماسةةةسةةةات ومورديح ذات عفمة

بةكرة المشةةةروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووول المتوقت تم اسوووت نا ها من
هذه الدراسوووة لحين إعداد دراسوووة جدوى اقت وووادية للمشوووروع ،وذلك لكوح اإليرادات المتومعة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصةةةةةةعب التنبا باتثاهاتها مما يسةةةةةةتدعل مح المسةةةةةةتالمريح المهتميح بعد ا متناع بةكرة
المشروع التوثه إلعداد دراسة الثدوى ا متصادية الكام ة ل مشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :منتجات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1مراحل الت نيت
 .2المساحة والموقت
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10م اريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآل ار البيئية لفكرة المشروع
سابعا :التكاليف اإلجمالية للمشروع
امنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

انتاج اغذية متخ

ة

منتجات المشروع

انتاج اغذية متخ

ة

ناعي /ناعات غذائية

ت نيف المشروع

11

عدد األيدي العاملة

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات ال ابتة

47050

م اريف التأسيس وما قبل التشغيل

1000

رأس المال العامل

23500
71550

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
المشةةةةةروع عبارة عح مطبخ انتاثل متخصةةةةةص بإعداد وثبات متكام ة لمرضةةةةةى ا مراض الميمنة مالل
السرطاح ،الحساسية الغذائية ،التوحد ،امراض المناعة والسكري

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
حاثة مرضى السرطاح و الحساسية وامراض المناعة وغيرها إلى اصناف معينة مح الغذاء
توفر الكةاءات والموارد البشرية ذو كةاءة عالية ل عمل فل المشروع فل ا ردح.
ا يدياد الكبير فل أعداد مرضى السرطاح فل ا ردح سواء مح ا ردنييح أو مح الوافديح إلى
ا ردح بقصد العفج و حاثتهم إلى غذاء خاص ع ى ا خص االناء فترات العفج الحرثة.
البحث الدائم عح بدائل أو غذاء مساعد ل عفج مح ا مراض الميمنة

ال ا :منتجات المشروع
سيقوم المشروع باعداد وثبات متكام ة لمرضى ا مراض الميمنة مالل السرطاح والحساسية والتوحد
والسكري وامراض المناعة وغيرها

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد أية عوائق مانونية لترخيص هكذا مشاريق سوى الحصول ع ى الموافقات الصحية

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل االنتاج

تت خص عم ية ا نتاج بشةةراء افضةةل المواد ا ولية المناسةةبة ل ةئات المسةةتهدفة وتثهييها وانتاثها وتوصةةي ها
ل ةئات المستهدفة بمواصةات عالية الثودة تفئم احتياثاتهم

) (2المساحة والموقت:
يةضةةةل اح يكوح مومق المشةةةروع مريبا مح العاصةةةمة التل تتيكي فيها المسةةةتشةةةةيات والمراكي المتخصةةةصةةةة
بعفج المرضى المستهدفيح وبمساحة تعادل 150م2
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( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياثات المشةةةةةةروع بمسةةةةةةاحة  150م 2يمكح اسةةةةةةتثارها واثراء التعديفت الفيمة وبما يتناسةةةةةب
واحتياثات الم شروع ،و يبيح الثدول التالل توييق م ساحات البناء وا ستخداماتها وتك ةة التعديفت الخا صة
بالبناء :
ثدول رمم ()1
البند

المساحة /متر مربت
50

تكلفة المتر المربت/دينار
مقطوع

إجمالي التكلفة/دينار
5000

تجهيز مستودع

50

مقطوع

1000

تمديدات كهربائية و حية

50

مقطوع

2000

مطبخ وبالط ارضي وجران

8000

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
مدرت تك ةة التثهييات والمعدات ايسةةةاسةةةية مق التركيب والتشةةةغيل بحوالل 19,050دينار تويعت كما هو
مبيح بالثدول أدناه-:
ثدول رمم ()2
األجهزة
الفثات ل خضار
الفثات لحوم
فريير خضار
فريير لحوم
غاي ايطالل
ادوات مطبخ
ثريل وخفطات ومق ى
هود وشةاطات

تكلفة الوحدة/دينار
1800
1800
1750
1750
2850
1500
المجموع

العدد
2
2
1
1
1
1
-

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر ك ةة ايالاث و التثهييات الفيمة ل مشروع بحوالل  2,000دينار

( )6وسائل النقل:
ي يم المشروع سيارة فاح ل نقل و التوييق ،تقدر أح تب غ تك ةتها بحوالل 18,000دينار
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التكلفة /دينار
3600
3600
1750
1750
2850
1500
2500
1500
19050

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء ع ى ما تقدم تقدر تكاليف الموثودات الالابتة ل مشروع المقترح بحوالل  47,050دينار تويعت كماي ل-:
ثدول رمم ()3
التكلفة/دينار
8000
19,050
2000
18000
47,050

البند
تعديفت بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهييات
وسائل النقل
المجموع

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 11فرص عمل مويعة مح حيث الوظيةة والعدد ع ى النحو التالل -:
ثدول رمم ()4
العدد
1
1
1
2
6
11

الوظيفة
مدير مشروع
خبير تغذية
طباخ رئيسل
طباخ مساعد
ادارييح(محاسب وسكرتيرة وتسويق
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتميي المواد ايولية ل طعام بكونها مواد عضةةوية خالية مح المبيدات و المواد الكيميائية باإلضةةافة إلى شةةراء
انواع معينة مح الطحالب المائية وبعض المنتثات المخصصة لمرضى السرطاح والحساسية باإلضافة إلى
المواد ايخرى ا عتيادية والتل تتألف مح طحيح وييوت وسكر وم ح ودواثح ولحوم وخضروات وغيرها
المواد ايولية مح ال حوم والخضروات الخ

( )10م اريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما مبل التشغيل مح رسوم التسثيل والترخيص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  1000دينار
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( )11رأس المال العامل:
كوح الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها مح مبل المستةيديح يثب إعداد دراسة ثدوى امتصادية مةص ة لها ولغايات
الوصول إلى تكاليف إثمالية ل مشروع امرب ما يكوح ل وامق سيتم افتراض أح رأس المال التشغي ل وفقا
لطبيعة المشروع واحتياثاته يعادل حوالل  %50مح إثمالل تكاليف الموثودات الالابتة حسب خبرة معد
الدراسة واستنادا لمشاريق مشابهة أي ما يعادل  23,500دينارتقريبا

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد آالار بيئية س بية ل مشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الثدول التالل يبيح تكاليف المشروع اإلثمالية التل تتألف مح الموثودات الالابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
8000
19050
2000
18000
47050
1000
23,500

البند
تعديفت بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهييات
وسائل النقل
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما مبل التشغيل
رأس المال التشغي ل

71550

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كوح الواليقة ميد البحث هل مقترح لةكرة مشروع و تتضمح دراسة مالية ل مشروع تبيح مصاريةه وإيراداته
لح يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الثدوى ا متصادية النهائية
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