فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج بوظة عربية

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 االنتاج
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .7ايدارة والعمال
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .9مداريف 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
انتاج بوظة عربية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

بوظة عربية

تدنيف الم رو

دناعي
4

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

62111

المودودات الثابتة
مداريف التأسيس وما قبل الت غيل

411

رأس المال العامل

6211
69111

المدمو الكلي لحدم االستثمار

أوالً :مقدمة
تتنوع حاجام اإلنةان المختلفة وخاصة ما يتعلق منها بالمواع الرلائيىة وكلمىا زاع مةىتوى عخىا الفىرع كلمىا
زاعم حاجام اإلنةان إل التنويع فم الائه وتعتبر البوظة العربية من المواع الرلائية الجيعة واللليلة الطعو
الحتوائهىا على مكىىون رئيةىم وهىىو الحليىىى المعىروف برنائىىه بالمعىىاعن والفيتامينىام الالزمىىة ل نةىىان .هىىعا
ويزعاع الطلى عل البوظة فم فصا الصيف .ال تعتبر من المرطبام التىم تةىتهلل فىم االشىهر التىم ترتفىع
بها عرجام الحرارة.

ثانيا :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 يلبم حاجة الةكان لنوع جعيع من البوظة تتميز بالنوعية الجيعة واللليلة والمرلية.
 يحقق عائع جيع لمالل المشروع.
 خلق فر

عما ألهالم المنطقة
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ثالثا :منتدات الم رو
يتمثا المشروع بمحا خا

لتحمير وبيع البوظة العربية  Hard Ice Creamوللل ابتعاء من فصا

الربيع إل طواخر فصا الخريف من كا عاو طي بمععا  8طشهر فم الةنة.

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

هكلا مشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل االنتاج

يتو تحمير البوظة العربية التم يتو صناعتها بالطرق التقليعية والتم تتميز بملاقها الجيع ويتميز هلا النوع
عن باقم اصناف البوظة كونه طازجا ويباع مباشرة للمةتهلل بعع االنتاج.

) (2المساحة والموقع:
يحتاج المشروع ال مخزن تجاري واحع عل ان يقع عل احع الشوارع التجارية الرئيةة فم المعينة
وبمةاحة بحعوع  01-21متر مربع.

( )3البناء وتعديالت البناء:
يحتاج البناء إل طعماا تععيالم تتناةى واالةتخعاو من اعماا تبليط ةيراميل تمعيعام صحية عيكورام
وطعماا طلمنيوو كهرباء ماء وايرها .وقع قعرم كلفة تلل التععيالم بحوالم  0111عينار.

( )4اآلالت والمعدات:
يحتاج المشروع ال بعض االجهزة والمععام موزعة كما هو مبين بالجعوا طعناد:
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ددول رقم ()3
األجهزة
ماكينة بةترة
ماكينة تجميع
فريزر عرض ةعة  05حوض
فريزر عاموعي
طاولة ةتانلس ةتيا
طعوام ومععام خلط
ميزان إلكترونم وماكينة نقع
رفوف

تكلفة الوحعة/عينار
0111
00111
011
011
511
511
011
511
المجموع

الععع
0
0
0
0
0
-

التكلفة /عينار
0111
00111
011
011
511
511
011
511
55811

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تتمثا احتياجام المشروع من األثا ى طربع طاوالم و 00كرةم بكلفة تقعيرية  011عينار.

( )6التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  50011عينار توزعم كما
يلم:
ددول رقم ()4
البند
طعماا بناء
اآلالم ومععام
طثا وتجهيزام
المدمو

التكلرة/دينار
0111
55811
011
62111

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

( )7العمالة:
يحتاج المشروع (  ) 4فر

عما عائمة موزعة من حي الوظيفة والععع عل النحو التالم:
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ددول رقم ()5
العدد
0
0
5
4

الوظيرة
مالل المشروع
معلو بوظة
عاما عائو
المدمو

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يحتاج المشروع ال المواع االولية ومةتلزمام الخعمة تتمثا بالحليى ةكر وماء فانيال وشوكالتة نكهام
وطصباغ واةنةام(نكهام) وفةتق حلبم باإلمافة إل ةحلى خشن للتماةل وةحلى ناعو للمرونة .تقعر تكلفة
إنتاج كرو من البوظة من المواع االولية بما يعاعا  1.011عينار فم حالة اةتخعاو اةنةام البوظة و 0.211
عينار فم حالة اةتعماا النكهام الطبيعة وةيعتمع المشروع فم إنتاجه عل اةتعماا النكهام الطبيعية وبللل
فان تكلفة المواع األولية فم الةنة االول

ةتبلغ  04081عينار شاملة لمواع التعبئة من عبوام بالةتيكية

وبةكوم.

( )9مداريف التأسيس وما قبل الت غيل
يحتاج المشروع ال مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل

المراةالم والمواصالم والتم تقعر بحوالم  411عينار.

( )10رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض طن رطس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %10من إجمالم تكاليف الموجوعام الثابتة
حةى خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة طي ما يعاعا  2610عينار.
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سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع اية اثار بيئيه للمشروع حي انها تقتصر عل المخلفام الناتجة من عملية االنتاج مثا اوراق
الترليف واألكياس وايرها.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية ورطس الماا العاما:
ددول رقم ()2
التكلرة/دينار
0111
55811
011
62111
411
5001
69111

البند
طعماا بناء
اآلالم ومععام
طثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قبا التشريا
رطس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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