فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صناعة مستحضرات التجميل من الصبار

2017

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

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إن هذه الدراسة هل دراسة أولية ت قل الضوء ع ى النواحل الةنيـةةةةةةةة وحجم ا ستالمار الفيم لتنةيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمرين المهتمين ع ى التكاليف ا ستالمارية الفيمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمع ومات الواردة فل الدراسةةةةةة وامعية ما أمكن ،وسةةةةةعيا ت ين تكون البيانات
الواردة فل الدراسةةةة وامعية ما أمكن ،فقد تمت ييارات ميدانية لمشةةةاريق وماسةةةسةةةات وموردين ذات عفمة

بةكرة المشةةةروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووول المتوقت تم اسوووت نا ها من
هذه الدراسوووة لحين إعداد دراسوووة جدوى اقتلوووادية للمشوووروع ،وذلك لكون اإليرادات المتومعة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصةةةةةةع

التنبا باتجاهاتها .مما يسةةةةةةتدعل من المسةةةةةةتالمرين المهتمين بعد ا متناع بةكرة

المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى ا متصادية الكام ة ل مشروع المقترح

Page 2 of 9

المحتويات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :منتجات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1مراحل التلنيت
 .2المساحة والموقت
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10ملاريف 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
لناعة مستحضرات التجميل من اللبار

فكرة المشروع المقترحة
منتجات المشروع

مستحضرات تجميل

تلنيف المشروع

لناعي /مواد طبيعية

عدد األيدي العاملة

19

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات ال ابتة

66500

ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1000

رأس المال العامل

9975
77475

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سةةيقوم المشةةروع بجنتا مسةةتحضةةرات التجميل التل تشةةمل الصةةابون باحجام واشةةكال مات ةة وانواع مات ةة
من الشةةامبوهات اضةةافة الى ييت الصةةبار المةيد ل بشةةرة ،وذلك لسةةد جيء من احتياجات السةةوم المح ل من
هذا النوع من المستحضرات ،ويتمالل المشروع فل مشغل متوسط يعمل ع ى انتا هذه ا صناف من مادة
الصبار المتوفرة فل المنطقة.

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
إن إعتماد السوم المح ل ع ى ا ستيراد ،باإلضافة إلى الط

المتيايد ع ى استهفك مستحضرات التجميل

تماشةةةةةيا ت مق النمو المشةةةةةهود فل التعداد السةةةةةكانل ايردنل ،تعتبر عوامل إيجابية فل مصةةةةة حة إنشةةةةةاء هذا
المشروع.
بنا تء ع يه ،يعتبر هذا المشةةةروع فكرة اسةةةتالمارية جيدة حيإل أن اإلنتا سةةةيغطل جيء من ط

السةةةوم

المح ل ،و من الممكن أن يتجه ل تص ةدير إلى ايسةةوام الاارجية حقا ت ،كما انه يحقق فرصةةة اسةةتالمارية فل
هذا المجال وامكانية تشغيل ا يدي العام ة

ال ا :منتجات المشروع
المنتج عبارة عن انتا مسةةتحضةةرات تجميل مات ةة ا نواع وا حجام من مادة الصةةبار التل تعتبر المنطقة
بيئة مناسةةبة ليراعتها ،فالصةةبار الذي ياكل كةاكهة وتسةةتادم اورامه العريضةةة كع ف ل ماشةةية يعتبر فرصةةة
استالمارية ايضا ت فل انتا مستحضرات التجميل ومنتجات طبية عالية الجودة.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
يوجد أية عوائق مانونية لترايص هكذا مشاريق
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خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التلنيت

تت اص عم ية التصةةةةةنيق بمجموعة من الاطوات تتمالل فل تجميق الواح الصةةةةةبار ذات ا صةةةةةناف عالية
ا نتاجية والتل تحتوي ع ى المادة الطبية بشكل جيد ،الم يتم عصر هذه ا لواح من افل ماكينات ااصة
بحيإل يتم انتا المادة الهفمية التل توضق بنس مات ةة فل عم ية تصنيق مستحضرات التجميل المات ةة
من انواع الصابوان والشامبو وبعض انواع الكريمات.

) (2المساحة والموقت:
من الممكن إمامة المشروع فل أية منطقة من المم كة شريطة توفر مادة الصبار والعمالة الفيمة.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياجات المشروع من ايبنية

 300م 2ويمكن تنةيذ المشروع ضمن هنجر معدنل ،و يبين الجدول

التالل توييق مساحات البناء واستاداماتها :
جدول رمم ()1
البند

المساحة /متر مربت
175

تكلفة المتر المربت/دينار
100

إجمالي التكلفة/دينار
17500

مستودعات

75

100

7500

مكاتب وخدمات

50

100

5000

-

-

2000

لالة انتاج ومستودع

تمديدات لحية وكهربائية

32000

المجموع
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( )4اآلالت والمعدات:
مدرت تك ةة التجهييات والمعدات ايسةةةاسةةةية مق التركي والتشةةةغيل بحوالل  21500دينار تويعت كما هو
مبين بالجدول أدناه-:
جدول رمم ()2
األجهزة
ماكينة العصر
ماكينة تعقيم
افط رئيسل
ماكينة تعبئة رئيسية
ماكينة تعبئة سوائل
ادوات مياس وفحوصات
حاضنة ماتبر لةحص البكتيريا

تكلفة الوحدة/دينار
10000
5000
3000
1500
800
200
1000
المجموع

التكلفة /دينار
10000
5000
3000
1500
800
200
1000
21500

العدد
1
1
1
1
1
1
1

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر ك ةة ايالاإل و التجهييات الفيمة ل مشروع بحوالل  3000دينار

( )6وسائل النقل:
ي يم المشروع سيارة فان ل نقل و التوييق ،تقدر أن تب غ تك ةتها بحوالل  10000دينار.

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء ع ى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الالابتة ل مشروع المقترح بحوالل  66500دينار تويعت كماي ل-:
جدول رمم ()3
البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاإل وتجهييات
وسائل النقل
المجموع

التكلفة/دينار
32000
21500
3000
10000
66500
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نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع  19فرصة عمل مويعة من حيإل الوظيةة والعدد ع ى النحو التالل :
جدول رمم ()4
العدد
1
3
15
19

الوظيفة
مدير مشروع
مالل واداري
عمالة
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكون المواد ايولية من نبات الصبار عالل ا نتاجية.

ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما مبل التشغيل من رسوم التسجيل والترايص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطا العروض والتل تقدر بحوالل  1000دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها من مبل المستةيدين يج إعداد دراسة جدوى امتصادية مةص ة لها ولغايات
الوصول إلى تكاليف إجمالية ل مشروع امر

ما يكون ل وامق سيتم افتراض أن رأس المال التشغي ل وفقا

لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالل  %15من إجمالل تكاليف الموجودات الالابتة حس
الدراسة واستنادا لمشاريق مشابهة أي ما يعادل  9975دينار.

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

Page 8 of 9

ابرة معد

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الجدول التالل يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتألف من الموجودات الالابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
32000
21500
3000
10000
66500
1000
9975

البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاإل وتجهييات
وسائل النقل
إجمالي الموجودات ال ابتة
ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

77475

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كون الواليقة ميد البحإل هل مقترح لةكرة مشروع و تتضمن دراسة مالية ل مشروع تبين مصاريةه وإيراداته
لن يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الجدوى ا متصادية النهائية
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