فكرة مشروع مقـترحة

حفظ وتعبئة وتغليف اوراق العنب

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحليما النمواحل الفنيمة والتمويليمة

لفكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تلقل الضوء على النواحل الفنيمـة وحممم اتسمترمار الملتم لتنفيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمري المهتمي على التكاليف اتسترمارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أ تكو البيانات والمعلومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكم  ،وسمعيا أل تكمو البيانمات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكم  ،فقمد تممت تيمارات ميدانيمة لمشماريع وماسسمات ومموردي ذات علقمة

بفكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلم لكمو اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عواممما أو ظممروف ياممعب التنبمما باتماهاتهمماد مممما يسممتدعل مم المسممترمري المهتمممي بعممد اتقتنمماع بفكممرة
المشروع التومه رعداد دراسة المدوى اتقتاادية الكاملة للمشروع 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 التصنيم
 .2المساحة والموقم
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مصاريف 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
حفظ وتعبئة وتغليف اورال العنب

فكرة المشروع المقترحة
منتجات المشروع

اورال عنب محفوظة ومغلفة

تصنيف المشروع

صناعي /صناعات زراعية

عدد األيدي العاملة

5

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

29940

الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

500

رأس المال العامل

4491
34931

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بتعبئة وتغليف وحفظ اوراق العنب بعبوات ،وذل لسد متء م احتيامات السموق المحلمل
م هذاالمنتج الذي يستورده م اتسواق الخارمية  ،ويتمرما المشمروع فمل مشمغا متوسمط يعمما ومعالممة
حفظ اوراق العنب وتعبئتها وتغليفها د

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
يستورد السوق المحلمل همذا المنمتج مم اتسمواق الخارميمة وتحديمدا مم اتسمواق التركيمة  ،ويشمهد السموق
المحلل طلب مرتفع على اوراق العنب الذي يعتبر مقمبلت وومبمة مرووبمة علمى ممدار العمام ،وت اوراق
العنممب تنممتج بشممكا موسمممل والطلممب عليهمما دائممم فمما حامممة السمموق لتمموفير هممذا المنممتج علممى مممدار العممام
يعتبرعاما ايمابل فل إنشاء هذا المشروع ،باتضافة الى عاما مهم وهو توفر اوراق العنب بكميات كبيرة
خلا الموسمد
بنمماء عليممه ،يعتبممر هممذا المشممروع فكممرة اسممترمارية ميممدة حيممس أ ارنتمما سمميغطل مممتء مم طلممب السمموق
المحلل ويعما احلا متئل للمستوردات ،و م الممك أ يتممه للتامدير إلمى األسمواق الخارميمة تحقما،
كما انه يحقق فراة استرمارية فل هذا المماا وامكانية تشغيا اتيدي العاملةد

ال ا :منتجات المشروع
المنتج عبارة ع اوراق عنب يتم حفظها وتعبئتها وتغليفها وطرحها للسواق ضم عبوات مناسبةد

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد أية عوائق قانونية لترخيص المشروعد
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خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التصنيم

تتلخص عملية التانيع بالخطوات التالية:
1د شراء اوراق العنب فل موسم انتامها باسعار منخفضةد
2د تنظيف اوراق العنب وفرت اتوراق الاغيرة والمناسبة للتعبئة والحفظدد
3د استخدام ماكينة تعبئة وتغليف وحفظ بمحلوا ملحل تركيتة %10د
4د عملية تغليف وتعبئة وتغريغ العبوات م الهواء بشكا اللد
5د التغليف ضم عبوات باحمام واوتا مناسبة وم رم عملية التختي والتسويقد

) (2المساحة والموقم:
م الممك إقامة المشروع فل أية منطقة مم المملكمة شمريطة تموفر الممواد الخمام والعمالمة اللتممة ،ويمكم
اقتراح منطقة اتووار الشمالية كموقع للمشروع بسبب توفر المواد اتولية واتيدي العاملةد

( )3البناء وتعديالت البناء:
يحتا تنفيذ المشروع الى بناء يحتوي على رلرة ورف ،ورفة لفرت وتنظيمف اوراق العنمب وورفمة للتعبئمة
وللتحتي باتضافة الى ورفة مكتب ،وتقدر المساحة اتممالية لبناء المشروع 120م 2والمدوا التالل يبمي
التكلفة التقديرية لبناء المشروع:
البند
ورفة للفرت والتنظيف

مدوا رقم ()1
المساحة /متر مربم تكلفة المتر المربم/دينار
100
25

إجمالي التكلفة/دينار
2500

ورفة للتغليف والتحتي

50

100

5000

ورفة مكتب

25

100

2500

تواليت ومطبخ

20

100

2000

-

-

500

تمديدات احية وكهربائية

12500

المجموع
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( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التمهيتات والمعدات األساسمية ممع التركيمب والتشمغيا بحموالل  4080دينمار توتعمت كمما همو
مبي بالمدوا أدناه-:
األجهزة
ماكينة تغليمف وتشمميع وتفريمغ مم
الهواءد
مهات تعقيم
ادوات تنظيف وتقطيع واوانلد
طاوتت
ارفف تحتي

مدوا رقم ()2
تكلفة الوحدة/دينار
3500
700
30
50

العدد
1

التكلفة /دينار
2500

1
6
10

700
200
180
500
4080

المجموع

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
المدوا التالل يبي تكلفة اتراس والتمهيتات التل يحتامها المشروع والتل تقدر بمبلغ  1360دينار:
مدوا رقم ()3
اال اث والتجهيزات
طاولة مكتب وكرسل
كراسل
مكيف 5د 1ط
مهات كمبيوتر
كولر ماء

تكلفة الوحدة/دينار
120
10
450
80
المجموع

العدد
1
6
2
1

( )6وسائل النقل:
يلتم المشروع سيارة فا للنقا و التوتيع ،تقدر أ تبلغ تكلفتها بحوالل  12000دينارد
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التكلفة /دينار
120
60
900
200
80
1360

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة للمشروع المقترح بحوالل  29940دينار توتعت
كمايلل-:
مدوا رقم ()4
التكلفة/دينار
12500
4080
1360
12000
29940

البند
أعماا بناء
اآلتت ومعدات
أراس وتمهيتات
وسائا النقا
المجموع

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 5فرص عما موتعة م حيس الوظيفة والعدد على النحو التالل -:
مدوا رقم ()5
العدد
1
3
1
5

الوظيفة
مدير مشروع
عماا فرت وتنظيف وتعبئة
سائق
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكو المواد األولية م اوراق العنب وهل متوفرة بالسوق المحلل وباسعار منخفضة ،باتضافة المى ممواد
التغليف والتعبئةد

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مااريف التأسيس وما قبا التشغيا م رسوم التسميا والترخيص ألوا مرة بارضافة إلى المراسلت
والمواالت تستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  500دينارد

( )11رأس المال العامل:
كو الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبا المستفيدي يمب إعداد دراسة مدوى اقتاادية مفالة لها
ولغايات الواوا إلى تكاليف إممالية للمشروع اقرب ما يكو للواقع سيتم افتراض أ رأس الماا التشغيلل
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وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادا حوالل  %15م إممالل تكاليف المومودات الرابتة حسب خبرة
معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  4491دينارد

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
المشروع يعتمد على المواد اتولية الطبيعية المكونة م اوراق العنب وبالنسبة لمخلفات التعبئة والتغليف
فسيتم التخلص منها فل حاويات ويمك اعادة تدويرها ،وبالتالل فانه ت تومد اية ارار سلبية للمشروع على
البيئةد

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
تقدر التكايف اتممالية لفكرة المشروع المقترح بمبلغ  34931دينار ،والمدوا التالل يبي

تكاليف

المشروع ارممالية التل تتألف م المومودات الرابتة مضافا لها المااريف التأسيسية ورأس الماا العاما-:
جدول رقم ()6
التكلفة/دينار
12500
4080
1360
12000
29940
500
4491

البند
أعماا بناء
اآلتت ومعدات
أراس وتمهيتات
وسائا النقا
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال العامل*

34931

التكاليف اإلجمالية للمشروع
* تم احتساب راس الماا العاما بنسبة تقديرية  %15م اممالل تكاليف المومودات الرابتةد

امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البحس هل مقترح لفكرة مشروع وت تتضم

دراسة مالية للمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيفية تمويا المشروع إت بعد إعداد دراسة المدوى اتقتاادية النهائية
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مااريفه

