فكرة مشروع مقـترحة

لمشروع انتاج دبس الرمان

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
 .2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .7ايدارة والعمال
 .8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .9مةاريف 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 الرمان

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

دبس الرمان

تةنيف الم رو

ةناعي
5

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

7681

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

1861
9211

المدمو الكلي لحدم االستثمار

أوالً  :مقدمة
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تنتشر زراعة الرمان فم مناطق جرش واربد و الةلط وكما هو الحاا فم العديد من بلدان حوض
البحر األبيض المتوةط وتقةو بصناف الرمان إل

ثالثة بصناف الحاممة والحلوة ومتوةطة

الحالوة .يحتوي عصير الرمان عل ةكريام تتراو نةبتها من  %0..5-%2.5وعل حامض
الليمون  %..0-1.5حةى الصنف .كما تعتبر ثمار الرمان من بان الثمار باألصباغ (-%01.1
 )%25.5ويةتخرج من قشرة الرمان وبزهارها صبرام لتلوين الحرير والقطن والكتان .كما
يةتخرج من قشور الشجرة وثمارها مادة العف

المةتعملة فم دبااة الجلود ومن ثمار الرمان

وجلورد يةتخرج دواء لمعالجة الدودة الشريطية واإلةهاا المعوي .من فوائد الرمان الطبية بيما بنه
قد يحةن من بثار األمراض التنفةية والصدرية مثا االلتهابام وينشط الدورة الدموية وفم حالة
اةتعماا مرلم قشور الثمار فيعتقد بأنها تفيد فم معالجة قرحة المعدة و التقرحام .تتميز األنواع
البرية باحتوائها عل نةبة عالية من الحمومة وتةتعما للحصوا عل مةحوق حامض الليمون.
كثيرا ما يحتاج اإلنةان إل التنويع فم مأكوالته ويتناولها بأشكاا متعددة وفم بزمان وبماكن مختلفة قد
ال يتواجد فيها هلا النوع بو لال .للا لجأ اإلنةان إل اةتهالل الرمان الحلو طازجا كفاكهة بو تجفيفه
واةتهالكه عند الحاجة عن طريق طبخه .وفم بوقام تدنم بةعار الثمار تلجأ ربام البيوم بو
المةت ثمرين إل تصنيعه عل شكا دبس الةتخدامه كمنهكام تماف إل اللحوو وخاصة إل

لحوو

البط والديل الرومم واإلوز إلعطائه ملاقا جيدا ولليلا .كما يةتخدو فم العديد من المأكوالم بهدف
توفير القيمة الرلائية للرمان اليها.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهدف المشروع إل

اةترالا األصناف لام الملاق الحامض والفائمة عن حاجة الةوق واير

المراوبة فم االةتهالل كفاكهة والمتوفرة بأةعار زهيدة .إن مثا هلد المشاريع يمكنها امتصا
الفائض من األةواق وتصنيعه وتعتبر طريقة تصنيع دبس الرمان إحدى طرق حفت المواد الرلائية
باةترالا الفائض عن االةتهالل.

كما يهدف المشروع إل ما يلم:
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تقديو فرصة اةتثمارية جيدة.



زيادة دخا المزارع وتحقيق عائد جيد لمالل المشروع.



توفير عدد من فر

العما وتحةين المةتوى االقتصادي واالجتماعم للعاملين فم

المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
يصنف المشروع من ممن مشاريع الصناعام الرلائية العاملة فم مجاا تصنيع الدبس من اجا تأمينه
وبيعه للمةتهلكين الةتخدامه فم الكثير من وصفام األالية.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للبيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )1مراحل التةنيع
 تةتخدو ثمار الرمان الحاممة اير المراوبة لالةتهالل العادي فم تصنيع دبس الرمان واير
القابلة للتةويق بأةعار مناةبة من اجا اةترالا توامع كلفتها فم الموةو وللل باةتخداو
طريقة تركيز العصير بواةطة بوعية ثنائية الجدار والمعروفة باةو  Double Jacketتتةع
إل  511كرو فم الطبخة الواحدة لمدة  1 -2ةاعام يتو فيها تركيز الدبس وتنتشر طريقة
تصنيع الدبس فم القرى عل نفس المبدب ولكن يتو فيها اةتخداو بوعية الطبخ العادية وتطبخ
عل نار الراز مباشرة حت يتو تجفيف الماء الموجود فم عصير الرمان.
 تتو عملية التصنيع كما يلم :
 الخطوة األول :
 .0اةتخراج العصير
 .5انتخاى األصناف التم يمكن اةتخدامها فم اةتخراج العصير لتصنيع دبس الرمان
وعموما يفما اختيار بصناف الرمان الرنية بالعصير والنكهة وال بد من اآلخل بعين
االعتبار الوفرة فم العصير من الصنف اللي يتو اختيارد.
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 .2فرز الثمار المعدة للتصنيع ويجى اةتبعاد الثمار اير النامجة ألنها ال تعطم كمية
كبيرة من العصير كللل اةتبعاد الثمار التالفة والفاةدة خوفا من التأثير عل

نكهة

وطعو الدبس.
 .1اةا الثمار مع إنها من الثمار التم يتو تقشيرها للتخل

من األوةاخ العالقة والبكتيريا

وبقايا مبيدام اآلفام الزراعية.
 .2تقشير ثمار الرمان للتخل

من القشرة واللى األبيض الداخلم الشفاف واةتخراج

العصير بواةطة آلة عصر آلية.



الخطوة الثانية :تصنيع الدبس:
.0الم العصير المةتخرج من الثمار فم بوعية ثنائية التصفيح مصنوعة من الةتانلس
ةتيا ةعة  021كرو من العصير فم المرة الواحدة.
 .5ةيؤدي الم العصير من اجا تصنيع دبس الرمان إل

خفض رطوبة العصير

وتركيز المواد الصلبة فم العصير المراد تصنيعه إل بن تصا نةبة الدبس التم تو
تحوليها لحوالم  % 22ولقد تبين من خبرة العاملين فم هلا المجاا بان العصير
يفقد من وزنه عند الطبخ حوالم من %01-01

ويجى بن تكون ثمار الرمان

المراد تصنيع الدبس منها طازجة ومكتملة النما وةليمة ويفما اخل الثمار
النامجة والعصرية ويفما البدء بتصنيع الدبس مباشرة بعد اةتخراج العصير من
الثمار حت يبق محافتا عل النكهة والطعو والخوا

الكيماوية الخاصة بالرمان.

 .2تبريد الدبس وتعبئته فم عبوام زجاجية زنة  521او وبللل تصبح جاهزة
للتةويق.
 .4كا كرو ثمار رمان تعطم ( )%02.1-22.2عصير بي بمتوةط حوالم %21
وكا كرو عصير يعطم بعد طبخة حوالم ( )%21-11دبس رمان إي بمتوةط
 %22بي بمعن بن كرو الثمار تعطم  002او من دبس الرمان.

) (2المساحة والموقع:
يجى بن يراع عند اختيار موقع المشروع ما يلم :
 بن يكون قريبا من بماكن إنتاج ثمار الرمان وقريبا من مراكز التةويق.
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 توفر مصدر مائم صالح للشرى بشكا دائو ونتيف وخالم من معادن العةر الدائو.
 ةهولة التخل

من الفمالم الصلبة والةائلة وهو شرط صحم هاو.

 تعتبر منطقة جرش واربد وعجلون والةلط من المواقع المالئمة لهلا المعما لقربة من بماكن
توفر المواد األولية .

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياجام المشروع من األبنية بـحوالم  011متر مربع توفر كا من صالة اإلنتاج المةتودعام
وخدمام لإلدارة والعماا ويفما بن يكون البناء إةمنتيا بارتفاع مناةى يوفر التهوية المطلوبة وان
يفم بالشروط الصحية الخاصة بالصناعام الرلائية من جدران وبرميام  .تو افتراض بن البناء
مةتأجر ببدا إيجار ةنوي  5111دينار .كما افترض بن البناء بحاجة لبعض التعديالم بما يتناةى
واالةتخداو ةتنفل من قبا صاحى المشروع قدرم كلفتها بمبلغ  0111دينار.

( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األةاةية مع التركيىى والتشىريا بحىوالم  2,521دينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجدوا بدناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
حوض اةيا الثمار ةعة  211كرو

تكلرة الوحدة/دينار العدد

التكلرة /دينار

311

1

311

211

1

211

وعاء دبا جاكم ةعة  511لتر

6111

1

6111

طاوالم ةتانلس مشبكه (1.2 x 1.2x 0.0و)

711

6

1411

عدد وبدوام متنوعة

511

-

511

خزانام مياد

81

2

481

ماكينة عصر البلور الةتخال

العصير

المدمو
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5681

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا بةيط تقدر كلفتة بحوالم  0111دينار..

( )6التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  0,521دينار توزعم كمايلم-:
ددول رقم ()6
البند
بعماا بناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

التكلرة/دينار
0111
2521
0111
7681

( )7العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 2فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:

ددول رقم ()3
العدد
0

الوظيرة
صاحى المشروع /لمدة  2بشهر
عاما فنم لمدة  2بشهر

0

عاما عادي لمدة  2بشهر

2
5

المدمو

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
ثمتر الرمان عبوام ةعة  521او مع ليبا عبوام كرتون ةعة  51عبوة مواد كيماوية مختلفة.

) (9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي
والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقدر بحوالم  211دينار.
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ألوا مرة باإلمافة إل المراةالم

( )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 اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجودام
الثابتة حةى خبرة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشابهة بي ما يعادا  0251دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صديق للبيئة حي و ال يوجد آثار بيئية ةلبية للمشروع.

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-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
0111
2521
0111
1
7681
211
0251
9211

البند
بعماا بناء
اآلالم ومعدام
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 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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