فكرة مشروع مقـترحة

مشروع إنتاج صابون الغار

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
إنتاج ةابون الغار

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ةابون بلدي بزيت الغار وزيت الزيتون

تةنيف الم رو

ةناعي
8

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

60500

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1611

رأس المال العامل

15125
72865

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوال :مقدمة
يعتبر الصابون من مواع التنتيف الفعالة التم صنعها اإلنةان منل زمن بعيع وللل باةتعماا ما يتوفر
لعيه من مواع بولية .ومع بن تطورام كثيرة حعثم فم مجاا صناعة الصابون ةواء من الناحية
التقنية بو من ناحية المواع األولية والتم اةتخعمم فيها الكثير من المواع الصناعية

فان الصابون

المنتا من مواع بولية معتمها طبيعم بقم محافتا عل بهميته با إن االتجاهام األخيرة زاعم من
االهتماو بالمنتجام الطبيعية بما فم للل مختلف بنواع الصابون التقليعية بي المنتجة من مواع
االبيتها طبيعم.
تمتاز انواع الصابون المنتجة من مواع طبيعية بخواصها المميزة التم تةاعع فم المحافتة عل نعومة
الجلع كما يعتقع بنها تفيع فم تقوية الشعر .وصابون الغار هو واحع من بنواع الصابون المنتجة من
مواع طبيعية حي
بحي

يةتعما زيم الغار فم إنتاجه كما ويةتعما زيم الزيتون إل جانى زيم الغار

يتا االةتفاعة من خوا

الزيتيان معا .وتتميز هلد الصناعة بععو حاجتها لتقنية معقعة وإنما

تعتمع بةاةا عل المهارة اليعوية.

ثانيا ً :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهعف المشروع المقتر إل إنتاج صابون الغار وهو من انواع الصابون التقليعية المعروفة بخواصها
المفيعة للجلع والشعر وتصنع باةتعماا كال من زيم الغار وزيم الزيتون.
ومن بهو مبررام هلا المشروع مايلم:
 توفر معتو المواع األولية ومةتلزمام التعبئة والتغليف محليا.
 توفر إمكانية جيعة لتصعير منتجام المشروع إل الكثير من األةواق الخارجية.
 خلق فرصة اةتثمارية جيعة وتوفير ععع من فر
 تحةين الومع االقتصاعي لصاحى المشروع.
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العما الجعيعة.

ثالثا ً :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع المقتر بإنتاج صابون الغار وهو من الصوابين التقليعية المعروفة فم المنطقة لما لها
من فوائع وخوا

مفيعة للجةو ويحتوي صابون الغار عل كال من زيم الغار و زيم الزيتون بنةى

مختلفة .وينتا صابون الغار عل

شكا قطع شبه مكعبة الشكا مععا وزن الواحعة منها  021او

وتكون مغلفة بعلبة مناةبة من الورق المقوى المطبوع.

رابعا ً :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بي عوائق قانونية شريطة التزاو صاحى المشروع بشروط الصحة العامة.

خامسا ً :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )0مراحل التةنيع
 يمزج كال من زيم الغار وزيم جفم الزيتون ويتو خلطهما حت يتجانس المزيا. يةخن المزيا الزيتم فم خزان الطبخ. يماف محلوا الصوعا الكاوية مع الخلط والتةخين المةتمرين إل بن تتو عملية التصبن. يماف الماء والملح وتفصا طبقة الصابون عن بقية المواع. تكرر العمليام الةابقة ععة مرام حت إتماو التصبن المطلوى. يفرع المزيا عل طبالم خشبية خاصة ويترل للتجفيف والتبريع. -التقطيع والتعبئة فم على الورق المقوى ثو الصناعيق الكرتونية.

) (2المساحة والموقع:
يمكن إقامة المشروع فم بي من مراكز المحافتام المختلفة فم المملكة ممن إحعى المعن الصناعية
بو الحرفية لتوفر البن التحتية.
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( )3البناء وتعديالت البناء:
يحتاج المشروع إل صالة لإلنتاج ومةتوعع للمواع األولية وللمنتجام الجاهزة ومكتى ويبين الجعوا
بعناد توزيع المةاحام المطلوبة.

البند
صالة إنتاج
مةتوععام
مكتى ومختبر
المدمو

جعوا رقو ()0
تكلرة المتر المربع/دينار
المساحة /متر مربع
011
052
011
052
130
21
311

إدمالي التكلرة/دينار
05211
05211
6500
31511

( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجعوا التالم احتياجام المشروع من المععام واآلالم الالزمة مع تكلفتها بما فم للل
التركيى والتشغيا:

األدهزة
خزان خلط
خزان الطبخ مع القاععة
مرجا مع مةتلزمام التةخين
طاوالم عما ورفوف تخزين
ععع متنوعة
خزانام ماء ووقوع وممخام

جعوا رقو ()5
تكلرة الوحدة/دينار
0211
0211
0111
المدمو

العدد
0
0
0
-

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر قيمة األثا والمفروشام واألجهزة المكتبية بحوالم  2000عينار.

( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع ةيارة نقا وتقعر كلفتها بحوالم  10000عينار.
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التكلرة /دينار
0211
0211
0111
0111
0211
0211
17111

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
بناءاً عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  01211عينار توزعم كما
يلم:
جعوا رقو ()0
التكلرة/دينار
31500
00111
5111
01111
21511

البند
بعماا بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع  8فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم:
جعوا رقو ()4
العدد
0
0
0
4
0
8

الوظيرة
مالل المشروع
محاةى
فنم تصنيع صابون
عاما
ةائق
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
يبين الجعوا التالم المواع األولية الالزمة لإلنتاج وتكاليفها:

المادة
زيم الغار
زيم الجفم
الصوعا الكاوية
الملح
على مطبوعة
صناعيق كرتونية
المدمو

جعوا رقو ()2
السعر للوحدة /دينار
الكمية
5011
 0.82طن
0511
 40.02طن
211
 8.40طن
011
 5.24طن
 /2الف
 211الف
1.0
 01االف
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التكلرة االدمالية /دينار
8182
22081
4552
542
5211
0111
73435

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
تشما نفقام التأةيس وما قبا التشغيا رةوو التةجيا والترخي

ومصاريف متفرقة وتقعر تكلفتها

بحوالم  0511عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولغايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشغيلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثابتة حةى خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  15125عينار.

سادسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع اثار بيئية ةلبية للمشروع المقتر .

سابعا ً :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعوا رقو ()2
التكلرة/دينار
31500
00111
5111
01111
21511
0511
15125
76825

البند
بعماا بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال بعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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