فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج القهوة من نواة التمر

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضممن تحييما النمواحل الةنيمة والتمويييمة

لةكممرة المشممروع دون تحليللا نللو حا لي يللا و ةللواليا

لللا لحكللع ىلللى لللد قللدو ذاليلللا ك ل

لشروع مما يعنل إن هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى النواحل الةنيـة وحجم االستثمار الالزم
لتنةيذ فكرة المشروع بهدف إطالع المستثمرين المهتمين عيى التكاليف االستثمارية الالزمة لتنةيذ المشروع .
وسعيا ً ألن تكون البيانات الواردة فل الدراسة واقعية ما أمكن ،فقد تمت زيارات ميدانيمة لمشماريع ومموردين

ومؤسسممات ذات عالقممة بةكممرة المشممروع  ،ىلل لي ب نلللن توالالليع لتاليللا نلليقير د ع وتيللدير حقللع ةللو
لتوالل تلع ةلتؤني ي لللن ل ا در ةلا حللين ذىلد د در ةلا قللدو

الت ليديا للشلروع  ،وذلم لكممون

اإليرادات المتوقعة ترتبط بعدة عواما أو ظروف يصعب ال تنبمؤ باتجاهاتهما ممما يسمتدعل ممن المسمتثمرين
المهتمين بعد االقتناع بةكرة المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكامية ليمشروع المقترح
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المحتويات
أوال :

ليدلا

ؤينيي  :لنرر ع وأ د ف لشروع
ؤي ؤي :لنتقيع لشروع
ر ناي:

نو حا يينونيا فكرة لشروع

خيلةي:

در ةا فنيا فكرة لشروع

 .1لر حا ت ني
 .2لةيحا و لوال
 .3ننيء وتادي ع ننيء
 .4آلالع و لاد ع
 .5ألؤيث و تقهي ع
 .6وةيئط نيا
 .7تكي يف ققلي يا للوقود ع ؤينتا
 .8قد رة و اليا
 .9لو د ألو يا ولةتل ليع خدلا
 .10ل يريف تلةيس ولي النا تشغيا
 .11رأس ليا ايلا
ةيدةي :آلؤير نيئيا فكرة لشروع
ةيناي :تكي يف ققلي يا للشروع
ؤيلني :وةيئا تلويا لشروع
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للخص لشروع
فكرة لشروع ليترحا

نتيج يهوة لن نو ة تلر

لنتقيع لشروع

يهوة لن نو ة تلر

ت نيف لشروع

نيىا /نيىيع غ ئيا
5

ىدد أليدي ايللا

حقع الةتؤلير كلا فكرة لشروع
تكلفا ني دينير ألردنا

نيين

3,250

لوقود ع ؤينتا

600

ل يريف تلةيس ولي النا تشغيا

4,030

رأس ليا ايلا

7,880

لقلوع كلا حقع الةتؤلير

Page 4 of 8

أوالب  :ليدلا
سيقوم المشروع بإنتاج القهوة من نواة التمر حيث تتميز هذه القهوة بخيوها من الكافيين ،وذل تيبية لرغبات
المستهيكين ،ويتمثا المشروع فل مشملا متوسمط يعمما عيمى انتماج القهموة ممن نمواة التممر بنكهمات وأوزان
مختيةة

ؤينيي  :لنرر ع وأ د ف فكرة لشروع
إن إعتماد السوق المحيل عيى االستيراد ،باإلضافة إلى الطيب المتزايمد ليمسمتهيكين عيمى بمديا ليقهموة التمل
تحتوي عيى كافيين ،تعتبر عواما إيجابية فل مصيحة إنشاء هذا المشروع
بنمما ًء عييممه ،يعتبممر هممذا المشممروع فكممرة اسممتثمارية جيممدة حيممث أن اإلنتمماج سمميلطل جممزء مممن طيممب السمموق
المحيل ،و من الممكن أن يتجه ليتصدير إلى األسواق الخارجية الحقا ً ،كما انه يحقق فرصمة اسمتثمارية فمل
هذا المجاا وامكانية تشليا االيدي العامية

ؤي ؤي :لنتقيع لشروع
المنتج عبارة عن قهوة من نمواة التممر اخاليمة ممن الكمافيينت ،يمتماز بإضمافة نكهمات مختيةمة مثما الزعةمران
والهيا والقرنةا وغيرها ،باإلضافة الى إمكانية تعبئته بعبوات ذات اوزان مختيةة

ر ناي :نو حا يينونيا فكرة لشروع ليترحا
ال يوجد أية عوائق قانونية لترخيص هكذا مشاريع
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خيلةي :در ةا فنيا فكرة لشروع ليترحا
()1

لر حا ت ني

تتيخص عميية التصنيع بمجموعة من الخطوات تتمثا فل إفراغ التمرمن النواة ،ثم يتم تجميع النواة ويتم
غسيها ويتم وضعها فل مصةاة ليتم التخيص من الماء ومن ثم تعريضها ليشمس لمدة يوم كاما بعد ذلم
يتم تحميصها عيى النمار العاديمة المى أن يصمبن لونهما مائما أكثمر ليمون األسمود ،ثمم يمتم تبريمدها وطحنهما
بمطحنة القهوة مع إضافة أي نكهة مرغوبة وطحنها مع القهوة

) (2لةيحا و لوال :
من الممكن إقامة المشروع فل أية منطقة من المميكة شريطة توفر المواد الخام والعمالة الالزمة

( )3ننيء وتادي ع ننيء:
يمكن إقامة المشروع بمخزن مساحته  30م ،2وال يحتاج الى أيمة تعمديالت خاصمة ،وممن المتوقمع أن إيجمار
موقع بهذه المواصةات يبيغ حوالل  80دينار شهريا ً

( )4آلالع و لاد ع:
قدرت تكيةة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيمب والتشمليا بحموالل  2,250دينمار توزعمت كمما همو
مبين بالجدوا أدناه-:
جدوا رقم ا1ت
ألقه ة
حماصة قهوة سعة  5كلم
مطحنة قهوة
ماكينة تلييف
ميزان
عدد مطبخ مختيةة

تكلفا وحدة/دينير
900
300
150
50
لقلوع

ادد
1
2
1
2
-

( )5ألؤيث و تقهي ع و ديكور ع:
تقدر كيةة األثاث و التجهيزات الالزمة ليمشروع بحوالل  1,000دينار
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تكلفا /دينير
900
600
150
100
500
2,250

( )6تكي يف ققلي يا للوقود ع ؤينتا
بناء عيى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة ليمشروع المقترح بحوالل  3,250دينار توزعت كماييل-:
جدوا رقم ا2ت
تكلفا/دينير
2,250
1,000
3,250

نند
اآلالت ومعدات
أثاث وتجهيزات
لقلوع

نةنا الةته ك
%10
%15

( )7الي ا:
سيوفر المشروع ا5ت فرص عما موزعة من حيث الوظيةة والعدد عيى النحو التالل -:
جدوا رقم ا3ت
ادد
1
2
2
5

وظيفا
مدير مشروع
عماا فرز ليتمر عن النواة
عماا تحميص وتعبئة وتلييف
لقلوع

( )8لو د ألو يا ولةتل ليع خدلا
تتكون المواد األولية من نوى التمر ،نكهات إضافية مثا الزعةران والهيا والقرنةا وغيرها ،باإلضافة الى
مستيزمات التعبئة والتلييف

) (10ل يريف تلةيس ولي النا تشغيا
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشليا من رسوم التسجيا والترخيص ألوا مرة باإلضافة إلى المواصالت
والتل تقدر بحوالل  600دينار

( )11رأس ليا ايلا:
كون الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستةيدين يجب إعداد دراسة جدوى اقتصادية مةصية لها
وللايات الوصوا إلى تكاليف إجمالية ليمشروع ،فقد تم إفتراض دورة تشلييية لرأس الماا العاما مدتها
شهر واحد لكافة التكاليف التشلييية والمواد االولية وااليجارات ومن المتوقع أن يصا الى حوالل 4,030
دينار
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ةيدةي :آلؤير نيئيا فكرة لشروع ليترحا
ال يوجد آثار بيئية سيبية ليمشروع

ةيناي :تكي يف ققلي يا فكرة لشروع ليترحا
الجدوا التالل يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التل تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
قدوا رالع ()4
تكلفا/دينير
2,250
1,000
3,250
600
4,030
7,880

نند
اآلالت ومعدات
أثاث وتجهيزات
ذقلي ا لوقود ع ؤينتا
ل يريف تلةيس ولي النا تشغيا
رأس ليا تشغيلا
تكي يف ققلي يا للشروع

ؤيلني :وةيئا تلويا:
كون الوثيقة قيد البحث هل مقترح لةكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية ليمشروع تبين مصاريةه
وإيراداته لن يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقتصادية النهائية
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