فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج صابون شرائح
( )Paper Soap Stripes

2017

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

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إن هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى النواحل الةنيمـة وحممم اتسمترمار الملتم لتنةيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمرين المهتمين عيى التكاليف اتسترمارية اللتمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعيومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكمن ،وسمعيا ألن تكمون البيانمات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكمن ،فقمد تممت تيمارات ميدانيمة لمشماريع وماسسمات ومموردين ذات علقمة

بةكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلم لكمون اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عواممما أو وممروف يصممعب التنبمما باتماهاتهمماد مممما يسممتدعل مممن المسممترمرين المهتمممين بعممد اتقتنمماع بةكممرة
المشروع التومه رعداد دراسة المدوى اتقتصادية الكامية ليمشروع المقترح
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ملخص المشروع
إنتاج صابون -شرائح (Paper soap
) stripes

فكرة المشروع المقترحة
منتجات المشروع

صابون رفيم جدا بشكل شرائح

تصنيف المشروع

صناعل/صناعات كيميائية

عدد األيدي العاملة

11

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات ال ابتة

93000

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

1000

رأس المال العامل

13950
107950

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بإنتاج صابون اتيدي المعقمم و المعطمر بطريقمة الشمرائح (، )Paper Soap Stripes
حيث تستعما شريحة مع كا مرة غسيا ايدي  ،ويمكن استعماا هذا النوع ممن الصمابون لطملب الممدار
وللستعماا الشخصل حيث توضع فل الحقيبة أو فل الميب و تستعما عند الحامة  ،ويتمرا المشروع فل
مشغا متوسط يعما عيى انتاج الصابون بشرائح

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
مع اتنتشار الكبير للمراض والتل ترتبط ارتباطا وريقا مع اتختلط الكبير و النوافة ،اصبح هنما حاممة
إلى استعماا الصابون عيى شكا شرائح والذي يستعما لمرة واحدة فقط ونم قبا شخص واحد فل كما ممرة
استعماا ،و من الممكمن اسمتعماا همذا النموع فمل السمةر ،المرحلت ،الممدار

و المامعمات ،فمل المكاتمب و

المصانع و المستشةيات و اتسواق الكبيرة و غيرها  ،حيث يحافو الشخص عيمى النوافمة الخاصمة بمه دون
ان يضطر إلى اتختلط باتخرين و لم

الصابون أو أي مستحضرات تنويمف بشمكا مشمتر  ،بارضمافة

إلى عدم ومود متبقيات بعد اتستعماا مما يقيا من اترر البيئل السلء د
إن إعتمماد السموق المحيممل عيمى اتسممتيراد ،بارضمافة إلممى الطيمب المتتايممد عيمى اسممتهل ممواد التنويممف و
التعقيم منعا تنتشار اتمراض  ،تعتبر عواما إيمابية فل مصيحة إنشاء هذا المشروعد
بناء عييه ،يعتبر هذا المشروع فكرة اسمترمارية ميمدة حيمث أن ارنتماج سميغطل ممتء ممن طيمب السموق
المحيل ،و من الممكن أن يتمه ليتصدير إلى األسواق الخارمية تحقا ،كما انه يحقق فرصمة اسمترمارية فمل
هذا المماا وامكانية تشغيا اتيدي العامية

ال ا :منتجات المشروع
المنتج عبارة عن صابون عيى شكا شرائح ورقية يمتم تصمنيعها و تعبئتهما ضممن عبموات صمغيرة محمولمة
وتستعما كا شريحة لمرة واحدة فقطد

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

مراحل التصنيم

عميية إنتماج الصمابون عمادة تقسمم إلمى ممرحيتين بماختلف الممواد اتوليمة م األولمى عمييمة الصموبنة (تحويما
التيت عيى اختلف انواعه إلى مادة الصابون) و المرحية الرانية تقسيم و تشكيا الصابون و تغييةه د
الماكينة التل سيتم اعتمادها فل الدراسة هو خط إنتاج متكاما يبدأ من تذويب تيت النخيا أو أي نموع تيمت
(عمدا تيمت التيتممون) صموبنة التيممت  ،تمةيمف التيمت بممالهواء و تبريمده ،طحممن منمتج الصممابون ( Soap
 ، ) noodlesتعريضه ليهواء و تقطيع وتشكيا الصابون حسب الحمم المطيوب د
رم يتم إضافة المنتمات الن هائية إلى ماكينة التغييف الخاصة و التل تعما عيى تعبئة الصابون بحممه النهائل
فل عبوات خاصة  ،بمعدا  10شرائح فل كا كي د
الطاقة ارنتامية النهائية بمعدا  300كغم/الساعة من الصابون المورقل  ،تحتماج الماكينمة مسماحة تقديريمة ت
تقا عن  300م

2

و هذه الماكينة ت تحتاج اكرر من  3عماا إنتاج غير التعبئة و التغييفد

) (2الموقم:
من الممكن إقامة المشروع فل أية منطقة من المميكة شريطة توفر المواد الخام والعمالة اللتمة

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتيامات المشروع من األبنية ب  425م 2ويمكن تنةيذ المشروع ضمن هنمر معدنل ،و يبين المدوا
التالل توتيع مساحات البناء واستخداماتها م
مدوا رقم ()1
البند

المساحة /متر مربم
300

تكلفة المتر المربم/دينار
100

إجمالي التكلفة/دينار
30000

مستودعات

75

100

7500

مكاتب وخدمات

50

100

5000

-

-

2000

صالة انتاج ومستودع

تمديدات صحية وكهربائية

44500

المجموع
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( )4اآلالت والمعدات:
يحتاج المشروع إلى ماكينة واحدة ( خط إنتاج متكاما ) كما يبينها المدوا التاللم-
مدوا رقم ()2
األجهزة
ماكينممة صممناعة الصممابون الممورقل
( Paper toilet soap
machine
طاوتت عما وأرفف تختين
قطع غيار

تكلفة الوحدة/دينار
25000
2000
500
المجموع

العدد
1

التكلفة /دينار
25000

1
1

2000
500
27500

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كيةة األراث و التمهيتات اللتمة ليمشروع بحوالل  3,000دينار

( )6وسائل النقل:
ييتم المشروع سيارة فان لينقا و التوتيع ،تقدر أن تبيغ تكيةتها بحوالل  18,000دينارد

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء عيى ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  93000دينار توتعت
كماييلم-
مدوا رقم ()3
البند
أعماا بناء
اآلتت ومعدات
أراث وتمهيتات
وسائا النقا
المجموع

التكلفة/دينار
44500
27500
3000
18000
93000
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نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 11فرص عما موتعة من حيث الوويةة والعدد عيى النحو التالل م-
مدوا رقم ()4
العدد
1
1
3
5
1
11

الوظيفة
مدير مشروع
مشرف عماا
عماا إنتاج عيى الماكينة
عماا تعبئة و تحميا
سائق
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكون المواد األولية من التيوت ،المواد العطرية و اتضافات بارضافة إلى ورق التغييف و الكرتون

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسي

وما قبا التشغيا من رسوم التسميا والترخيص ألوا مرة بارضافة إلى المراسلت

والمواصلت تستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  1000دينارد

( )11رأس المال العامل:
كون الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستةيدين يمب إعداد دراسة مدوى اقتصادية مةصية لها
ولغايات الوصوا إلى تكاليف إممالية ليمشروع اقرب ما يكون ليواقع سيتم افتراض أن رأ

الماا

التشغييل وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادا حوالل  %15من إممالل تكاليف المومودات الرابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  13950دينارد

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد آرار بيئية سيبية ليمشروع
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سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدوا التالل يبين تكاليف المشروع ارممالية التل تتألف من المومودات الرابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأ

الماا العامام-

جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
44500
27500
3000
18000
93000
1000
13950

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

107950

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كون الوريقة قيد البحث هل مقترح لةكرة مشروع وت تتضمن دراسة مالية ليمشروع تبين مصاريةه
وإيراداته لن يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إت بعد إعداد دراسة المدوى اتقتصادية النهائية
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