فكرة مشروع مقـترحة

مشروع معمل النتاج خل الثوم

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايول ة بهدف تقد م أفكار مشةةةار ق مقترحة تتضةةةمح تح ل النواحل الةن ة والتمو ة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة للحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما عنل إح هذه الدراسة هل دراسة أول ة ت قل الضوء ع ى النواحل الةن ـةةةةةةةة وحثم االستثمار الفيم لتنة ذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستثمر ح المهتم ح ع ى التكال ف االستثمار ة الفيمة لتنة ذ المشروع .
وسةةع ا أل يح تكوح الب انات الواردة فل الدراسةةة وا ع ة ما أمكحد فقد تمت ي ارات م دان ة لمشةةار ق ومورد ح

ومؤسةةةةةسةةةةةات ذات عف ة بةكرة المشةةةةةروع د علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووووو
المتوقع تم اسووووتهنامها من هذد الدراسووووة لحين إعداد دراسووووة جدوى اقتةووووادية للمشووووروع دوذلك لكوح
اإل رادات المتو عة ترتبط بعدة عوامل أو ظروف صةةةعل التنبؤ باتثاهاتهام مما سةةةتدعل مح المسةةةتثمر ح
المهتم ح بعد اال تناع بةكرة المشروع التوثه إلعداد دراسة الثدوى اال تصاد ة الكام ة ل مشروع المقترحم
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المحتو ات
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 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلهار البيئية لفكرة المشروع
سابعا :التكاليف اإلجمالية للمشروع
هامنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

انتاج خل الهوم

منتجات المشروع

خل الهوم

تةنيف المشروع

ةناعي/ةناعات غذائية

عدد األيدي العاملة

9

حجم االستهمار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات الهابتة

25455

مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1000

رأس المال العامل

5091
31546

المجموع الكلي لحجم االستهمار
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أوالً  :مقدمة
سةة قوم المشةةروع بجنتاج خل الثوم وتعبئته بعبوات بأحثام مخت ةةد وذلك لسةةد ثيء مح الط ل المتيا د ع ى
منتثات المشروع م

هانيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
عتبر هذا المشةةروع فكرة اسةةتثمار ة ث دة ح

أح اإلنتاج س ة ءطل ثيء مح ط ل السةةو المح لد كما انه

حقق فرصة استثمار ة فل هذا المثال وامكان ة تشء ل اال دي العام ة

هالها :منتجات المشروع
المنتج عبارة عح خل الثوم بعبوات مخت ةة االحثامم

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ال وثد أ ة عوائق انون ة لترخ ص هكذا مشار قد ولكح ثل مراعاة شروط تراخ ص الثهات المختصة
ضمح منطقة عمل المشروعم

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التةنيع

تت خص عم ة التصةةن ق بمثموعة مح الخطوات تتمثل فل اعداد خل التةاح الذي عتبر ايسةةال لتصةةن ق
الخل مح المواد ايخرى ( تم تثه ي التةاح الس ة م الخالل مح االصةةابات و س ة ه بشةةكل ث د وتثة ةه ث دا
مح الماء – ثم تقط ق كل تةاحة الى اربق أثياء-وضةةةةةةةق طق التةاح فل وعاء محكم فل مكاح مظ م لمدة
 40وم -تم تصة ة الخل الناتج مح الشوائل العالقة بة -حةظ الخل فل عبوات محكمة ونظ ةة)د وبعد ذلك
لتح ض ر خل الثوم تم ا ضافة الثوم المقطق والمهرول بنةل كم ة الخل المراد تح ض رها وو ضق الخ ط
فل عبوات يثةاث ةة محكمةة اال ف بقطعةة مةان داكنةة ال وح فل الثفثةة لمةدة  10ا ةام مق التحر ك
المستمر وم ا لضماح تثانل الخ ط و ةضل أح ترك فراغ فل الهواء (ما ب ح الءطاء والخل بمقدار -4
5سةةم)د وال تم فتحه خفل اي ام العشةةرة وهنالك مح تركه لمدة أربع ح وم عندها صةةبا الخل و ا ثدا

ونافعا أكثر.
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) (2المساحة والموقع:
مح الممكح إ امة المشروع فل أ ة منطقة مح المم كة شر طة توفر المواد الخام والعمالة الفيمة

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احت اثات المشةةةروع مح ايبن ة بمسةةةاحة حوالل  100م 2و مكح تنة ذ المشةةةروع ضةةةمح بناء مسةةةتاثر
مكوح مح مخين حد و مكح تقسةةةة م مو ق العمل الى صةةةةالة انتاج ومسةةةةتودع ومكاتل ادارة ودورات صةةةةح ة
تحتاج الى بعض التعد فت مح تب ط وتمد دات كهرباء وتمد دات صح ة تقدر بحوالل  2500د نارم

( )4اآلالت والمعدات:
درت تك ةة التثه يات والمعدات ايسةةةاسةةة ة مق الترك ل والتشةةةء ل بحوالل  10455د نار تويعت كما هو
مب ح بالثدول أدناه-:
ثدول ر م ()2
األجهزة
حافظة خل مبردة ستان ل ست ل

تكلفة الوحدة/دينار
1500

العدد
1

التكلفة /دينار
1500

1000

1

1000

برم ل مق طاء محكم

25

9

225

طاوالت ستان ل ست ل

200

4

800

مكبل تةاح

4000

1

4000

ماكنة تقط ق

1000

1

1000

ثهاي تعق م

800

1

800

خياح ماء

100

2

200

م ياح

30

1

30

100

1

100

معدات متنوعة

100

-

100

ثفثة

700

1

700

خفط طنثرة ستان ل ست ل

اي مق اسطوانة

10455

المجموع
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( )5األهاث والتجهيزات والديكورات:
تقدر ك ةة ايثا و التثه يات الفيمة ل مشروع بحوالل  500د نار

( )6وسائل النقل:
يم المشروع س ارة فاح ل نقل و التوي قد تقدر أح تب غ تك ةتها بحوالل  12000د نارم

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات الهابتة
بناء ع ى ما تقدم تقدر تكال ف الموثودات الثابتة ل مشروع المقترح بحوالل 25455د نار تويعت كما ل-:
ثدول ر م ()3
التكلفة/دينار
2500
10455
500
12000
25455

البند
أعمال بناء
اآلالت ومعدات
أثا وتثه يات
وسائل النقل
المجموع

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
س وفر المشروع (  ) 9فرص عمل مويعة مح ح

الوظ ةة والعدد ع ى النحو التالل -:

ثدول ر م ()4
العدد
1
1
1
5
1
9

الوظيفة
مد ر مشروع
محاسل
موظف تسو ق
عمال
سائق
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكوح المواد ايول ة تةاحدثومدعبوات يثاث ةد ل بل ممممالخم
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()10مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصار ف التأس ل وما بل التشء ل مح رسوم التسث ل والترخ ص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت لءا ات تسث ل وترخ ص المشروع و رها والتل تقدر بحوالل  1000د نارم

( )11رأس المال العامل:
كوح الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها مح بل المستة د ح ثل إعداد دراسة ثدوى ا تصاد ة مةص ة لها ولءا ات
الوصول إلى تكال ف إثمال ة ل مشروع ا رل ما كوح ل وا ق س تم افتراض أح رأل المال التشء ل وفقا
لطب عة المشروع واحت اثاته عادل حوالل  %20مح إثمالل تكال ف الموثودات الثابتة حسل خبرة معد
الدراسة واالستةسار مح المتخصص ح فل الموضوع بمشار ق مشابهة أي ما عادل  5091د نارم

سادسا :اآلهار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ال وثد آثار ب ئ ة س ب ة ل مشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الثدول التالل ب ح تكال ف المشروع اإلثمال ة التل تتألف مح الموثودات الثابتة مضافا لها المصار ف
التأس س ة ورأل المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
2500
10455
500
12000
25455
1000
5091

البند
أعمال بناء
اآلالت ومعدات
أثا وتثه يات
وسائل النقل
إجمالي الموجودات الهابتة
مةاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

31546

التكاليف اإلجمالية للمشروع
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هامنا :وسائل التمويل:
كوح الوث قة د البح هل مقترح لةكرة مشروع وال تتضمح دراسة مال ة ل مشروع تب ح مصار ةه وإ راداته
لح تم تحد د ك ة ة تمو ل المشروع إال بعد إعداد دراسة الثدوى اال تصاد ة النهائ ةم
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