فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مصنع تفريز وتغليف البطاطا

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 الملزم لتنفيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمري المهتمي على التكاليف اتسترمارية اللزمة 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 زيمارات 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 وممروف يصممعب التنبمما باتماهاتهمماد مممما يسممتدعل مم المسممترمري المهتمممي بعممد اتقتنمماع بفكممرة
المشروع التومه رعداد دراسة المدوى اتقتصادية الكاملة للمشروع المقترح

Page 2 of 8

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
فكرة المشروع المقترحة

تفريز وتغليف البطاطا

منتجات المشروع

بطاطا مفرزه ومعبئه للبيم

تصنيف المشروع

صناعل/تصنيع غذائل

عدد األيدي العاملة

9

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

241000

الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1000

رأس المال العامل

36000
278000

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بإنتاج البطاطا المفرزه وتغليفها وطرحها بالسوق  ،وذل لسد ممزء مم احتياممات السموق
المحلل م هذا النوع م البطاطا  ،ويتمرا المشروع فل مشغا متوسط يعما علمى انتماج البطاطما المفمرزه
وتعبئتها حسب طلب السوق

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
إ إعتماد السوق المحلل على اتستيراد ،بارضافة إلى الطلب المتزايد على استهل البطاطما المفمرزه مم
السوق المحلل وخاصه المطاعم والمحلت التماريه مع النمو المشهود فل التعداد السمكانل األردنمل ،تعتبمر
عواما إيمابية فل مصلحة إنشاء هذا المشروعد
بناء على ما سبق يعتبر هذا المشروع فكرة استرمارية ميدة حيث أ ارنتاج سيغطل مزء م طلب السموق
المحلل ،و م الممك أ يتمه للتصدير إلى األسواق الخارمية تحقا ،كما انه يحقق فرصمة اسمترمارية فمل
هذا المماا وامكانية تشغيا اتيدي العاملة

ال ا :منتجات المشروع
المنتج عبارة ع بطاطا مفرزه يتم تعبئتها فل المصنع وطرحها باتسواق المحلية.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع سوى اتلتزام بالشروط الصحية

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التصنيم

تتلخص عملية التصنيع بممموعة م الخطوات تتمرا فل اعمداد وتحويما الممواد الخمام مم البطاطما المى
اصابع مفرزه وماهزه للقلل ومغلفه تستهدف اتسر والمطاعم وتتم مميع المراحا م خملا خمط انتماج
مخصص لهذه الغاية يقوم بغسا البطاطا وتقشيرها وتقطيهعا وطبخها وتبريدها وتعبئتها وتفريزها.
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) (2المساحة والموقم:
إقاممة المشمروع فممل منطقمة اتغمموار مممدي بشممكا اكبمر كممو المنطقمه زراعيممه وتتموفر بهمما الممواد الخممام
والعمالة اللزمة

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتيامات المشروع م األبنية ب  600م 2ويمك تنفيذ المشروع ضم هنمر معدنل ،و يبي المدوا
التالل توزيع مساحات البناء واستخداماتها وتكلفتها :
مدوا رقم ()1
البند

المساحة /متر مربم
400

تكلفة المتر المربم/دينار
100

إجمالي التكلفة/دينار
40000

مستودعات تبريد وتفريز

100

250

25000

مكاتب وخدمات

100

100

10000

-

-

3000

صالة انتاج ومستودع

تمديدات صحية وكهربائية

78000

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التمهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيا بحوالل  135500دينار توزعت كما هو
مبي بالمدوا أدناه-:
مدوا رقم ()2
األجهزة
خط انتاج متكاما شاما التركيب
بويلر
مكيف  1ط
خزا استيا

تكلفة الوحدة/دينار
120000
10000
500
5000
المجموع

العدد
1
1
1
1

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كلفة األراث و التمهيزات اللزمة للمشروع بحوالل  2500دينار
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التكلفة /دينار
120000
10000
500
5000
135500

( )6وسائل النقل:
يلزم المشروع سيارة رلمه عدد  2موديا  2000للنقا والتوزيع ،تقدر أ

تبلغ تكلفتها بحوالل

 25000دينارد

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة للمشروع المقترح بحوالل  241000دينار توزعت
كمايلل-:
مدوا رقم ()3
البند
أعماا بناء ومستوعات تبريد
اآلتت ومعدات
أراث وتمهيزات
وسائا النقا
المجموع

التكلفة/دينار
78000
135500
2500
25000
241000

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 9فرص عما موزعة م حيث الوويفة والعدد على النحو التالل -:
مدوا رقم ()4
العدد
1
1
4
3
9

الوظيفة
مدير مشروع
مووف مالل
عماا تعبئة وتشطيب
حارس +سائق عدد 2
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكو المواد األولية م البطاطا ومواد التعبئة والتغليفد

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشغيا م رسوم التسميا والترخيص ألوا مرة بارضافة إلى المراسلت
والمواصلت تستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  1000دينارد
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( )11رأس المال العامل:
كو الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبا المستفيدي يمب إعداد دراسة مدوى اقتصادية مفصلة لها
ولغايات الوصوا إلى تكاليف إممالية للمشروع اقرب ما يكو للواقع سيتم افتراض أ رأس الماا
التشغيلل وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادا حوالل  %15م إممالل تكاليف المومودات الرابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  36000دينار تقريباد

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد آرار بيئية سلبية للمشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدوا التالل يبي تكاليف المشروع ارممالية التل تتألف م المومودات الرابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
78000
135500
2500
25000
241000
1000
36000

البند
أعماا بناء ومستودعات تبريد وتفريز
اآلتت ومعدات
أراث وتمهيزات
وسائا النقا
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

278000

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البحث هل مقترح لفكرة مشروع وت تتضم

دراسة مالية للمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيفية تمويا المشروع إت بعد إعداد دراسة المدوى اتقتصادية النهائية
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مصاريفه

