فكرة مشروع مقـترحة

مشروع
معمل صابون طبي شفاف

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايول ة بهدف تقد م أفكار مشةةةار ق مقترحة تتضةةةمن تح ل الحواحي الفح ة والتمو ة

لفكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما عحي إن هذه الدراسة هي دراسة أول ة ت قي الضوء ع ى الحواحي الفح ـةةةةةةةة وحثم ا ستالمار الفيم لتحف ذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمر ن المهتم ن ع ى التكال ف ا ستالمار ة الفيمة لتحف ذ المشروع .
تم الحرص أن تكون الب احات والمع ومات الواردة في الدراسةةةةةة وامع ة ما أمكن ،وسةةةةةع ا ت ين تكون الب احات
الواردة في الدراسةةةة وامع ة ما أمكن ،فقد تمت ي ارات م داح ة لمشةةةار ق وماسةةةسةةةات ومورد ن ذات عفمة

بفكرة المشةةةروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووول المتوقت تم اسوووت نا ها من
هذه الدراسوووة لحين إعداد دراسوووة جدوى اقتلوووادية للمشوووروع ،وذلك لكون اإل رادات المتومعة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف صةةةةةةعب التحبا باتثاهاتها مما سةةةةةةتدعي من المسةةةةةةتالمر ن المهتم ن بعد ا متحاع بفكرة
المشروع التوثه إلعداد دراسة الثدوى ا متصاد ة الكام ة ل مشروع المقترح
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المحتو ات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :منتجات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1مراحل التلنيت
 .2المساحة والموقت
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآل ار البيئية لفكرة المشروع
سابعا :التكاليف اإلجمالية للمشروع
امنا :وسائل تمويل المشروع
Page 3 of 9

ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

معمل لابون طبي شفاف

منتجات المشروع

إنتاج لابون طبي شفاف

تلنيف المشروع

لناعي/لناعات لحية

عدد األيدي العاملة

7

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات ال ابتة

82,300

ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1,000

رأس المال العامل

16,500
99,800

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة:
ستخدم الصابون الطبي الشفاف بشكل واسق من مبل فئة اإلحاث ح ث احه ساعد ع ى المحافظة ع ى حضارة
وطراوة البشةةرة كما ان الفحادب بكافة درثاتها ،والمسةةتشةةف ات والع ادات ومعظم المطاعم تسةةتخدمها بشةةكل
روت حي وبكم ات كب رة
تمالل المشةةروع في إمامة معمل متوسةةط عمل ع ى احتاج الصةةابون الطبي الشةةفاف باشةةكال واحثام مخت فة،
وب عه الى مخت ف القطاعات الخدم ة

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع:
تتمالل مبررات المشروع بما ي:
• إعتماد السوب المح ي بشكل رئ سي ع ى ا ست راد لت ب ة حاثة الفئات المستهدفة
• الط ب المتيا د ع ى استهفك الصابون الطبي حت ثة إليد اد الوعي الصحي عحد أفراد المثتمق
ايردحي وخاصة فئة الس دات
•

محدود ة المحافسة

• المساهمة في التحم ة المح ة المستدامة من خفل توف ر فرص عمل ثد دة
• تحس ن دخل المستالمر
• فرصة التصد ر الى الخارج والمساهمة في الحاتج القومي
كافة هذه العوامل إ ثاب ة ولمص حة إحشاء المشروع المقترح
وبحا تء ع ى ما سبق ،عتبر هذا المشروع فكرة استالمار ة ث دة

ال ا :منتجات المشروع:
المحتج هو صابون طبي شفاف ،س تم إحتاثه ع ى شكل مطق بوين  20غم لكل مطعة ،وتغ فه بمادة شفافة،
وتعبئته بكرتون صةةغ ر الحثم كما احه س ة تم مهر كل مطعة بإسةةم وشةةعار وعحوان الثهة المصةةحق ال ها مالل
الفحادب والمستشف ات والمطاعم و تم استخدام مادة الث سر ن الطبي إلحتاج الصابون الطبي الشفاف.

Page 5 of 9

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة:
تط ب المشروع الحصول ع ى الموافقات المبدئ ة من الثهات الرسم ة ذات العفمة تتمالل في ويارة
الصحة ،ويارة الصحاعة والتثارة ،ويارة الب ئة ،دائرة المواصفات والمقا س

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة:
()1

مراحل التلنيت:

تت خص عم ة التصةةةةةح ق بمثموعة من الخطوات تتمالل في تسةةةةةخ ن مادة الث سةةةةةر ن في ثهاي خاص،
وإضافة العطور الفيمة ومن الم صبها في موالب خشب ة غ ر صقة او مصحوعة من مادة المطاط ،و تم
تقط عها بدمة بشكل مستط ل او مربق ،الم تغ فها بمادة شفافة وتعبئتها بكرات ن وإلصاب ل بل ع ها

) (2المساحة والموقت:
من الممكن إمامة المشةةةةةةةروع في أ محطقة في المم كة ،ا احه فضةةةةةةةل إمامته في محطقة مر بة من الفحادب
والمطاعم والتثمعات التثار ة لتسةةةةةةةه ل عم ة التسةةةةةةةو ق والتوي ق وتخف

تك فة الحقل وتعتبر أطراف

وضواحي المدن الرئ س ة من الموامق المحاسبة لقربها من الحشاط التثار  ،ولتوفر اي د العام ة الرخ صة
حسب ا ت
فضةةةل شةةةراء مطعة أر

بمسةةةاحة  2دوحم من أثل احشةةةاء البحاء وعمل مومف وحد قة ليراعة ايعشةةةاب

وايشثار الطب ة والعطر ة ومد مدر سعر اير

بححو  20,000د حار

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احت اثات المشةةةةروع من البحاء بمعدل مسةةةةاحة  300م 2و مكن تحف ذ المشةةةةروع ضةةةةمن هحثر معدحي،
و ب ن الثدول التالي توي ق مساحات البحاء واستخداماتها :
البند
لالة انتاج ومستودع

ثدول رمم ()1
المساحة /متر مربت تكلفة المتر المربت/دينار
100
175

إجمالي التكلفة/دينار
17,500

مستودعات

75

100

7,500

مكاتب وخدمات

50

100

5,000
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تمديدات لحية وكهربائية

-

2,000

-

32,000

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
مدرت تك فة التثه يات والمعدات ايسةةةاسةةة ة مق الترك ب والتشةةةغ ل بحوالي  9,300د حار تويعت كما هو
مب ن بالثدول أدحاه-:
األجهزة
ماكحة بالق صابون
ثهاي تقط ق
طاو ت عمل
عدد محوعة وم يان

ثدول رمم ()2
تكلفة الوحدة/دينار
3,500
3,000
400
المجموع

التكلفة /دينار
3,500
3,000
800
2,000
9,300

العدد
1
1
2
2,000

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر ك فة ايالاث و التثه يات الفيمة ل مشروع بحوالي  3,000د حار

( )6وسائل النقل:
يم المشروع س ارة فان ل حقل و التوي ق ،تقدر أن تب غ تك فتها بحوالي  18,000د حار

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة:
بحاء ع ى ما تقدم تقدر تكال ف الموثودات الالابتة ل مشروع المقترح بحوالي  82,300د حار تويعت كما ي-:
البند
أر
أعمال بحاء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثه يات
وسائل الحقل
المجموع

ثدول رمم ()3
التكلفة/دينار
20,000
32,000
9,300
3,000
18,000
82,300
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نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
س وفر المشروع (  ) 7فرص عمل مويعة من ح ث الوظ فة والعدد ع ى الححو التالي -:
ثدول رمم ()4
العدد
1
1
1
4
7

الوظيفة
مد ر مشروع
محاسب
فحي إحتاج
عمال إحتاج
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
تتكون المواد ايول ة من مادة الث سر ن ،مواد عطر ة ،مادة تغ ف شفافة ،مواد تعبئة

الخ

ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل:
ستتألف مصار ف التأس س وما مبل التشغ ل من رسوم التسث ل والترخ ص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطاب العرو

والتي تقدر بحوالي  1,000د حار

( )10رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من مبل المستف د ن ثب إعداد دراسة ثدوى امتصاد ة مفص ة لها ولغا ات
الوصول إلى تكال ف إثمال ة ل مشروع امرب ما كون ل وامق س تم افترا

أن رأس المال التشغ ي وفقا

لطب عة المشروع واحت اثاته عادل حوالي  %20من إثمالي تكال ف الموثودات الالابتة حسب خبرة معد
الدراسة واستحادا لمشار ق مشابهة أ ما عادل  16,500د حار تقر با ت

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة:
وثد آالار ب ئ ة س ب ة ل مشروع
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سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة:
الثدول التالي ب ن تكال ف المشروع اإلثمال ة التي تتألف من الموثودات الالابتة مضافا لها المصار ف
التأس س ة ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
20,000
32,000
9,300
3,000
18,000
82,300
1,000
16,500

البند
مطعة أر
أعمال بحاء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثه يات
وسائل الحقل
إجمالي الموجودات ال ابتة
ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

99,800

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كون الوال قة م د البحث هي مقترح لفكرة مشروع و تتضمن دراسة مال ة ل مشروع تب ن مصار فه وإ راداته
لن تم تحد د ك ف ة تمو ل المشروع إ بعد إعداد دراسة الثدوى ا متصاد ة الحهائ ة
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