فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج دبس العنب

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
انتاج دبس العن

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

دبس العن

تةنيف الم رو

ةناعي
( 5غير دائمة)

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

11971

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

611

رأس المال العامل

5457
12267

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة
العنب هو احد ملول الفواكه الثال
طازجا ً بو مجففا ً حي

( الرطب التين والعنب) ويعتبر العنب بفما الفواكه الاء ةواء

يةمن الجةو ويصفم الدو ويخفض المرط المرتفع .ويصنع منه دبس العنب

وهو مفيد الحتواد عل مركبام تقاوو بكتيريا الفو التم تةبب تةوس األةنان.
والعنب هو شجر الكرو ويعرف علميا باةو  Vitis Vineferaمن الفصيلة العنبية )(Vitaceae
واألجزاء المةتعملة من النبام هم الثمار واألوراق والعصارة والبلور .ويقاا بان الموطن األصلم
للعنب هو اةبانيا وادخله الفينيقيون ال جزر األرخبيا واليونان وايطاليا ومصر وبالد الشاو وعرفم
منه بنواع عديدة منل عهد النبم نو عليه الةالو وثمار العنب منها اللون األخمر واألصفر والعنابم
والبنفةجم واألةود.
المحتويام الكيميائية للعنب عديدة بهمها الفالفوفيرام وحمض العف

وحمض الطرطريل

واالينوةوا والبكتين وبمال الكالةيوو والفةفور والبوتاةيوو والحديد والصوديوو واليود بنةب عاليه
وفيتامينام ب ب ج.
تحد

بطباء العرب واإلاريق عن فواد العنب ةواء طازجا ً بو مجففا ً وبشكا عصير بو مكثف وقاموا

بوصفه كعالج لكثير من األمراض مثا إدرار البوا وتطهير المعدة ومكافحة الحامض البولم لزيادة
إفراز المرارة وإلابة الحص

والتخل

من الرماا واإلمةال وبمراض المفاصا والتةمو وبعض

حاالم الةا الصدري ويوصف تناوا دبس العنب مع التفا والكمثرى والةفرجا كمطهر عاو وفم
تنقية الدو يحتوي العنب عل  %25من وزنه عل الماء ولللل فهو مثالم لتصنيع العصير والدبس.
وتنتشر زراعة العنب فم مناطق عديدة فم المملكة بهمها محافتة البلقاء وجرش وعجلون وحاليا
يزرع فم االب مناطق المملكة.
يحتاج اإلنةان إل التنوع فم اةتخداو الفواكه فم مأكوالته ويةتخدمها فم اةتعماالم عديدة وحي
بن موةو إنتاج العنب يتو فم بوقام معينة خالا الةنة تمتد من شهر تموز لراية تشرين األوا وان
إنتاج المملكة من العنب خالا تلل الفترة بصبح كبيراً وبالتالم برزم الحاجة إل

معالجة الفائض

باإلنتاج وللل لصعوبة التصدير للبلدان المجاورة وخاصة ةوريا وفلةطين لوجود إنتاج كبير لدى هلد
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البلدان فان عملية تصنيع دبس العنب ةتةاعد عل امتصا

جزء كبير من اإلنتاج حي

بن هنالل

طلب متزايد عل دبس العنب خاصة فم فصا الشتاء .وقد كان يتو ترطية حاجة الةوق المحلم من
الطلب عل دبس العنب عن طريق جلبه من فلةطين وخاصة منطقة الخليا واالةتيراد من ةوريا
وتركيا.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهدف المشروع إل اةترالا الفائض من إنتىاج العنىب عىن حاجىة الةىوق المحلىم وللىل بتصىنيع دبىس
العنىىىب .ويعتبىىىر تصىىىنيع دبىىىس العنىىىب إحىىىدى الطىىىرق لحفىىىت المىىىواد الرلائيىىىة الةىىىترالا الفىىىائض عىىىن
االةتهالل كما يهدف المشروع إل تقديو فر
مجىىزي ألصىىحاب المشىىروع وتىىوفير فىىر

اةتثمارية جيدة وزيىادة دخىا المىزارع وتحقيىق عائىد

عمىىا جديىىدة وتحةىىين المةىىتوى االقتصىىادي واالجتمىىاعم

للعاملين فم المشروع.
كما يهدف المشروع إل ما يلم:


تقديو فرصة اةتثمارية جيدة.



زيادة الدخا وتحقيق عائد جيد لمالل المشروع.



توفير عدد من فر

العما وتحةين المةتوى االقتصادي واالجتماعم للعاملين فم

المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
إنشاء معما لتصنيع دبس العنب ويفما اةتخداو العنب من األصناف الةلطم والعجلونم بنوعية
األبيض واألةود ويتو إنتاج دبس العنب عن طريق تركيز عصير العنب بواةطة طبخه عل درجة
حرارة يتو فيها تخفيف محتويام العصير من الماء ورفع تركيز المحتويام الصلبة إل نةبة %52
تمهيداً لحفت المنتا لمدة طويلة والمحافتة عل

خصائصه الطبيعية والكيماوية دون بن يتلف.
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رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد بية عوائق قانونية لترخي

المشروع المقتر .

.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )1مراحل التةنيع
يجب التفرقة بين تصنيع ما يعرف (بالعنبية) ودبس العنب إن العنبية عبارة عن عصير العنب مماف
إليه الةكر ويمكن طبخه عل مصدر حراري مناةب لمدة  5-5ةاعام بما عملية تصنيع دبس العنب
فتتو حةب الخطوام التالية:
الخطوة األول :
ب -اختيار العنب الكاما النما وليس من المروري ان يكون من الصنف األوا حي

يتوفر فم

األةواق خالا موةو العنب كميام كبيرة من العنب لرايام العصير بشكا بةاةم ولكن المهو
آن تكون الثمار ةليمة خالية من بية عيوب.
ب-

اةا العنب بالمياد بشكا جيد.

ج-

عصر العنب بواةطة ماكينة العصير وخالا عملية العصر يتو خلط العصير الناتا
بالرما المعروف باةو (الحَّ ور) وهو متوفر بكميام كبيرة فم معتو مناطق المملكة
ويمكن الحصوا عليه مجانا ً ويلزو كمية ( )0.2كرو من الحَّ ور لكمية العصير اليومية
المفترمة ( 511كرو من العنب) ويتو تحريل العصير مع الرما حت
ويترةب الباقم فم العصير .والحَّ ور يفيد فم عملية امتصا

يلوب الرما

الحمومة من العنب

وتركيز طعو الدبس المعروف وليس كما فم (العنبية) كما انه يعما عل

منع تجمد

الدبس.
د -بعد إتماو عملية العصر وخلط رما الحَّ ور يتو تصفية العصير بواةطة بكياس من القماش
(المعروف باةو الخاو) وللل للحصوا عل عصير العنب خاليا ً من بية قشور بو بلور بو بقايا
الرما ..
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الخطوة الثانية
يتو الم العصير بعد العمليام بعالد عل درجة حرارة مصدرها ةخانام الراز بو بي مصدر حرارة
مشابهة حي

يتو الم العصير لمدة تتراو بين  4 – 5.2ةاعام بوا  5ةاعام يكون الرلم عل

نار عالية والفترة الباقية التم تتراو مدتها بين (  )0.2 – 0ةاعة الم تكون عل نار هادئة ويمكن
اةتعماا األوعية ثنائية التصفيح فم عملية الرلم بو األوعية العادية ولكن يفما اةتخداو الثنائية
التصفيح حت ال يتو حرق المنتا.
الخطوة الثالثة
بعد إتماو عملية الرلم يأخل العصير شكا اللزوجة المطلوبة وللل بزيادة تركيز المادة الصلبة بالعصير.
وهنا يماف كمية بةيطة من ملح الليمون عل المزيا ويةتمر اليه لمدة  2دقائق ثو يصبح المزيا
جاهزاً.
الخطوة الرابعة
تبريد دبس العنب تلقائيا ً بومعه فم مكان جيد التهوية ويرط

بقماش شفاف لمنع تعرمه للربار

واألتربة قبا التعبئة ومن ثو وتعبئته فم عبوام ةواء زجاجية بو بالةتيكية باألوزان المناةبة ويفما
بوزان  521او  211او و  0111او وومع الملصقام (بطاقة البيان) عليها وبللل يصبح المنتا
جاهزاً للتةويق .وقد يلزو آن يتو تعبئة العبوام داخا صناديق كرتونية حةب الطلب بو حةب طريقة
الترليف.

) (2المساحة والموقع
يمكن اختيار موقع المشروع بالقرب من مصادر انتاج العنب وتعتبر مناطق الةلط جرش اربد
عجلون عل ةبيا المثاا من المناطق المناةبة لهلا النوع من اإلنتاج وللل لتوفر األيدي العاملة وبيما
توفر الخدمام المرورية األخرى كما يجب مراعاة توفر ما يلم فم الموقع:
ب -توفر المياد النتيفة الصالحة للشرب.
ب -ةهولة التخل

من الفمالم وبقايا المواد الداخلة فم التصنيع.

ج -مراعاة الشروط المناةبة للنتافة والصحة العامة.
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( )3البناء وتعديالت البناء
تقدر احتياجام المشروع من البناء بحوالم  021متر مربع وللل لتوفير مةتودع للعنب الطازج
حةب الكمية والمراد عصرها يوميا ً ووحدة لرةا العنب وصالة التصنيع والتعبئة.
يفما اةتخداو بناء إةمنتم بارتفاع  4 – 5.2متر لتوفير التهوية المطلوبة ويفم بالشروط الصحية
والبيئية فيما يتعلق بالصناعام الرلائية ويفما بن تكون األرمية بالط والجدران ةيراميل بارتفاع
 5متر عل األقا لصالة اإلنتاج.
تتوفر مثا هلد األبنية وببدا إيجار ةنوي بحوالم  0211دينار وةيفترض بان البناء المةتأجر
ةيحتاج إل بعض التعديالم وبما يتناةب مع عملية اإلنتاج وخاصة األرميام والجدران وبتكلفة
حوالم  5111دينار.

( )4اآلالت والمعدات
الجدوا التالم يبين العدد واألدوام الالزمة لعملية تصنيع دبس العنب وجميع هلد األدوام متوفرة فم
الةوق المحلم:
جدوا رقو ()0
العدد

البيان

تكلرة الوحدة
بالدينار

التكلرة ايدمالية
بالدينار

حوض اةيا العنب /ةتانلس ةتيا
0

0511

0511

طاولىىىة تصىىىفية للعنىىىب بعىىىد عمليىىىة الرةىىىا/
ةتانلس ةتيا 011ةو  21 xةو  51 xةو

5

011

0511

ماكينة عصر العنب

5

501

051

حوض تعبئة عصير العنىب  02كرىو وللخلىط

5

011

0511

011ةو طوا  21 Xةىو عىرض بعمىق 41
ةو
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برما الحور  /ةتانلس ةتيا
وعىىاء الىىم عصىىير العنىىب ةىىعة 511-021
لتر )(Double jacket

0

0211

0211

بكياس تصفية العصير مصىنوعة مىن القمىاش
ةعة  51كرو /كيس حةب الحاجة

مقطوع

0

011

حوض ةتانلس ةتيا ةعة  511لتىر لتصىفية
عصير العنب بعد معالجته برما الحور

0

0521

0521

مقطوع

521

511

5

511

511

عدد وبدوام مختلفة
خزان مياد ةعة  5و مكعب

0701

المجموع

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات
تقدر قيمة األثا والمفروشام واألجهزة المكتبية بحوالم  0111دينار.

( )2وسائل النقل
ال يحتاج المشروع لةيارة نقا فم بداية نشاطه اإلنتاجم.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  01701دينار توزعم كمايلم:
جدوا رقو ()5
التكلرة/دينار

نسبة االستهالك

البند
بعماا بناء

5111

%2

اآلالم ومعدام

0701

%01

بثا وتجهيزام

0111

%02

1

%02

وةائط نقا
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11971

المدمو

( )8العمالة
عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم :

ةيوفر المشروع (  ) 2فر

جدوا رقو ()5
العدد

الوظيرة
ةاح الم رو  /لمدة  3أ هر

1

عامل فني لمدة  3أ هر

1

عامل عادي لمدة  3أ هر

3

5

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يبين الجدوا التالم المواد األولية المةتخدمة فم اإلنتاج وكلفتها للةنة األول

للتشريا:

جدوا رقو ()4
المـــــــادة

الكمية

السعر للوحدة/دينار

التكلرة
ايدمالية/دينار

ثمار العنب الطازجة خالا الموةو +
 %5بدا فاقد خالا عملية الرةيا

 02.50طن

 421فلس /كرو

2505

والتصفية
ةكر
عبوام تعبئة بمتوةط  211او للعبوة
الواحدة  +فاقد بو تالف بنةبة %2

 5.0طن

 421فلس /كرو

742

02211

 521فلس /عبوة

5202
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ملصقام باةو وشعار المشروع المقتر
عبوام كرتون

إجمالم

-

511

إجمالم

-

411

المدمـــــــو

13286

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراةالم

والمواصالم وفتح قنوام تةويق والتم تقدر بحوالم  511دينار.

( )11رأس المال العامل
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة بإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %51من إجمالم تكاليف الموجودام
الثابتة حةب خبرة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشابهة بي ما يعادا  2420دينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال توجد بية آثار بيئة ةلبية من شأنها إعاقة تنفيل المشروع المقتر .

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إعداد جدوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
جدوا رقو ()2
التكلرة/دينار

البند
بعماا بناء

5111

اآلالم ومعدام

0701
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0111

بثا وتجهيزام

1

وةائط نقا

11971

إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

2420
12267

التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية
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