فكرة مشروع مقـترحة

مشروع إنتاج صابون سائل لأليدي

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 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
انتاج صابون سائل لأليدي

فكرة الم رو المقترحة

صابون سائل لأليدي

منتدات الم رو
(  ) 7فر

عدد األيدي العاملة

عمل

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

075211

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

05311

رأس المال العامل

055111
218811

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
وةف الم رو
صناعة الصابون من الصناعام التقليدية القديمة قدو التاريخ كونه من االحتياجام المرورية فم
حياتنا اليومية وال يمكن االسترناء عن استعماله ألي كان 5ويشكل الجزء الرئيس فم مستلزمام
العناية الشخصية لمختلف األعمار.

عرف اإلنسان استعمال الصابون منل القدو وبدب بتصنيع

الصابون الصلى من بنواع مختلفة من الزيوم (زيم الزيتون زيم جوز الهند زيم النخيل)....
مع هيدروكسيد الصوديوو ومع هيدروكسيد البوتاسيوو إلنتاج الصابون السائل.
تو تطوير تصنيع الصابون بإمافة محسنام كثيرة له منها ما يعط نعومه للبشرة ومنها ما يناسى
البشرة الحساسة والجافة ومنها ما يرلى البشرة ( بما يماف له من فيتامينام –إنزيمام –
مستخلصام األعشاى مثل البابون 5الصبار5زهرة األلريون) ومن اإلمافام ما يعط راود وفيرة
للصابون النات باألمافه إل األلوان المختلفة والروائح العديدة التم يمكن إمافتها.
بما إن الهدف األساسم من استعمال الصابون هو إزالة األوساخ العالقة عل البشرة (سواء اليدين بو
الجسو ) بوجود راود فقد طورم تركيبام جديدة من الصابون السائل تساعد فم عملية التنتيف
بصورد سريعة وسهله بدون عناء فرل الصابون التقليدي .وهنال بالن تركيبام عديدة من
الصابون لتناسى جميع بنواع البشرة (الحساسة والجافة) والصابون السائل المعقو اللي يقوو بعملية
التنتيف والتعقيو فم وقم واحد كونه يحتوى عل

مادد فعاله معقمة وبخيرا وليس آخرا هنال

الصابون السائل اللي يزود عل شكل كريمم براوة وفيرة من الصابون سريعة التنتيف وسهلة
الرسيل.
يهدف المشروع إل

انتاج تركيبتين بساسيتين واحدد من صابون األيدي السائل بإمافام مختلفة

والتركيبة الثانية من صابون األيدي المعقو ويهدف المشروع إل توفير هلد المنتجام للمواطن بسعر
مناسى ملبيا احتياجام الطلى فم السوق المحل علما بأنه ما زال هنال استيراد لهلا المنت من
الخارج

وهلا القطاع لديه فرصه جيدد للتصدير إل األسواق الخارجية مع مراعاة بن التصدير

يعتمد عل جودة المنت .
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ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 هنالل طلى قائو ومستمر عل

صابون األيدي بمختلف بنواعه من قبل قطاعام واسعة من

المواطنين.
 ال زال األردن يستورد كميام كبيرة من صابون األيدي

وحي

بن اإلنتاج المحلم اير كاف

لترطية احتياجام الطلى المتزايدة.
 إمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة بشكل جيد و خاصة األسواق العربية .
 خلق فر

عمل جديدة.

استثمارية فم المنطقة و توفير فر

 تحسين الومع االقتصادي لصاحى المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
سيقوو المشروع المقتر بداية بإنتاج صابون األيدي السائل لالستخداو الشخصم بتركيبه بساسيه
تناسى البشرة العادية .ويقوو المشروع 5بيما بإنتاج 5الصابون السائل المعقو بإمافام مختلفة
وبتركيبه بساسيه وبأحجاو موحدة للمنتجين هم  211مل.

يعبأ المنت فم عبود بالستيكية شفافة

تحتوى عل ممخة بالستيكيه ويتو إلصاق ليبل شفاف مبينا علية المعلومام المطلوبة فم المواصفة
القياسية األردنية .وتتو مناولتها داخل كرتون خارجم مقوى .
ويمكن بن يتو الحقا انتاج بصناف بخرى بإمافام مختلفة يقتر منها :
-0بالفيتامينام A,E
-5بزيم زهرة البابون اوبزيم األلريون بو بزيم الصبار .
 -3صابون الراوة وللل بتزويد العبوام ببخاخ خا

.

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

هكلا مشاريع.

Page 6 of 11

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع
ب -تجهيز وتوزين المواد األولية حسى التركيبة المطلوبة وبدقة .
ى -البدء بعملية الخلط بناء عل الخطوام المعتمدة .
مخبري للخلطة (بثناء وبعد االنتهاء من الخلطة ).

م -فح

 تجهيز خط التعبئة ومعايرة ماكنة التعبئة حسى الوزن المطلوى.ج -التأكد من الوزن الصحيح للعبود ومن نتافة المنت .
 إلصاق بطاقام البيان.خ -ومع المنت فم الكراتين الخارجية وختمها برقو التشريله.

)(2المساحة والموقع:
تقدر احتياجام المشروع بحوالم  561متر مربع وبما يناسى وهلا النوع من الصناعة .وقد افترض لرايام
هلد الدراسة استئجار مبنم ممن المناطق المشار إليها إيجار ببدل سنوي يبلغ  3611دينار .
يقتر إقامة المشروع فم بي من مدن المملكة ال سيما تلل التم يتواجد فيها مدن /تجمعام تجارية
حي تتوفر فيها الخدمام المرورية الالزمة و األيدي العاملة .

( )3البناء وتعديالت البناء:
يبين الجدول التالم تفاصيل عن األبنية المطلوبة لعمل المشروع وتوزيع المساحام لكل جزء .
جدول رقو ( )0تكلفة األبنية الالزمة للمشروع
المساحة /م6

البند
صالة انتاج ومختبر

011

مخزن مواد بوليه وبماعة جاهزد

051

مكتى و خدمام ومختبر

01
621

المدمو
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( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األساسية مع التركيى والتشريل بحوالم  305211دينار توزعم كمىا هىو
مبين بالجدول التالم-:
ددول رقم ( )6تكلرة المعدات واألدهزة الالزمة للم رو
العدد

تكلرة الوحدة/دينار

التكلرة/دينار

خال ثنائي الددار حدم  6111لتر

1

8111

8111

بويلر وتمديداته

1

5111

5111

ماكنة تعبئة سوائل كثيره

6

1651

6511

مضخة سوائل كثيره

1

4111

4111

دهاز تنقية المياه

1

3111

3111

-

6111

6111

3

4111

4111

-

6111

6111

الماكنة

أدوات مختلرة ستانلس ستيل ومعدات
سالمة عامة
ميزان
اوالت وكراسي وأثاث انتاج ومستلزمات
مختبر متررقة

المدمو

31511

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل

بثا

و تجهيزام مكتبية تتمثل فم المكاتى والكراسم والخزائن وبجهزة الهاتف

وبجهزة الكمبيوتر و ايرها وتقدر تكلفتها بحوالم  5111دينار.

( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع لرايام التسويق وتوريد المواد األولية إل بل بى بتكلفة قدرم بحوالم  055111دينار.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  075211دينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

البند
بعمال بناء

5111

%2

اآلالم ومعدام

30211

%01

بثا وتجهيزام

5111

%02

وسائط نقل

05111

%02

47511

المدمو

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 7فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
العدد

الوظيرة
ةاح الم رو  /مدير انتاج
محاس

1
1

مندو مبيعات

1

فني مختبر

1

عامل فني

1

عامل إنتاج

6

7

المدمو
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواد األولية الالزمة لإلنتاج هم الخلطام الكيماوية المختلفة الخاصة بمواد التنتيف ويمكن شراؤها من
الشركام الكيماوية المتخصصة فم انتاج مثل هلد المواد باالمافة ال العبوام المختلفة التم يتو الحصول
عليها من المصانع المتخصصة بصناعة العبوام البالستيكية.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشريل من رسوو التسجيل والترخي

ألول مرة باإلمافة إل

المراسالم والمواصالم الستقطاى العروض ومصاريف متفرقة وتقدر تكلفتها بحوالم ( )0311دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين ستقوو مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
المال التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجودام الثابتة
حسى خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة بي ما يقارى  055111دينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
سيقوو المشروع المقتر اللي يعتبر صديقا للبيئة بداية بإنتاج صابون األيدي السائل لالستخداو الشخصم
بتركيبه بساسيه تناسى البشرة العادية .ويقوو بيما بإنتاج الصابون السائل المعقو بإمافام مختلفة وبتركيبه
بساسيه وبأحجاو موحدة للمنتجين هم  211مل .يعبأ المنت فم عبود بالستيكية شفافة تحتوى عل ممخة
بالستيكيه ويتو إلصاق ليبل شفاف مبينا علية المعلومام المطلوبة فم المواصفة القياسية األردنية وتتو
مناولتها داخل كرتون خارجم مقوى  .وبالتالم ال يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدول التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس المال العامل-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار

البند
بعمال بناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وسائط نقل
إدمالي المودودات الثابتة

65111
315511
65111
165111

478511

مصاريف التأسيس وما قبل التشريل
ربس المال التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

08311
058111
218811

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية
النهائية.
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