فكرة مشروع مقـترحة

إنتاج الزبدة والسمنة والجميد البلدي

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 الزبدة والسمنة والدميد

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

الزبدة والسمنة والدميد البلدي

تةنيف الم رو

ةناعي/تةنيع غشائي
15

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

137111

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

4111

رأس المال العامل

54811
195811

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة
يعانم معتو مربم الماشية وخاصىة البىدو الرحىا بو شىبة الرحىا والقىاطنين فىم الباديىة مىن مشىكلة تسىويق
منتجاتهو من الحليى الطازج وللل لعدو وجود مصىانع قريبىة مىن بمىاكن تواجىدهو األمىر الىلي يىؤدي إلى
تقليا دخا مالكم بو مربم الحيوانام الحلوى ويمطرهو إل تأخير فطو المواليد من الخراف لعىدو قىدرتهو
على تسىىويق منتجىىاتهو مىىن الحليىىى بو اللجىىوء بي تصىىنيع بحىىد مشىىتقام األلبىىان بهىىدف القىىدرة على تخىىزين
المنتجىام ألطىىوا فتىرة زمنيىىة ممكنىة حتى يىتمكن مربىىم الماشىية مىىن تسىويق منتجىىاتهو بثنىاء فتىىرة الترحىىاا
واالنتقاا من منطقة إل بخرى للا بدا اإلنسان منل عهد بعيد بالبحى عىن وسىائا وطرائىق لحفىت الفىائض
من الائه إما لرايام استعماله الشخصم فم فترام بخرى من السنة بو بهدف حفتىه لحىين إمكانيىة تسىويقه
فىىم بمىىاكن بخىىرى نتىىرا البتعىىادهو عىىن بمىىاكن التسىىويق وبصىىبحم طرائىىق الحفىىت المختلفىىة حرفىىة اسىىترلها
المستثمرون بيمىا اسىترالا لالسىتفاد ة مىن فتىرة تىوفر المنتجىام بأسىعار زهيىدة وبيعهىا فىم مواسىو وبمىاكن ال
تتوفر فيها نفس المنتجام بأسعار تسويقية جيدة تدر عليهو دخال مرتفعا ومن المواد التم كانم بحاجىة إلى
تعدد الصناعام فيها برية حفتها لفترام طويلة هم مادة الحليى التىم تعتبىر هىم ومنتجاتهىا المختلفىة اىلاء
كامال لإلنسان لما تحتويه من عناصر مرلية ومرورية لبناء وصيانة جسو اإلنسان كما يعرف عن الحليى
سرعة تلفه فم األجواء الطبيعية وال يمكن حفتة بصورته الطازجة لفترة طويلة من الزمن دون بن يطرب بي
ترير عل صفاته الطبيعية باعتبارد بيئة مناسبة للكثير مىن الميكروبىام سىواء الموجىودة فيىه بو مىن الوسىط
الخارجم التم تؤدي بالنهاية إل تلف الحليى وفسادد وللل فم حاا عدو تخزينه فم تروف مالئمة .
من هنا بدب اإلنسان بالبح

عن طرائىق وبىدائا مختلفىة تمىمن لىه حفىت الحليىى لو القيمىة الرلائيىة العاليىة

لفترام طويلة وبأشكاا مختلفة بو تصنيع مشتقاته بطرق وبشكاا مختلفة تممن حفتها لفترام طويلة األمد
من اجا استهالكها فم بوقام مختلفة من السنة وإمكانية تخزينها تحم تروف حرارية متباينة بدون اللجىوء
فم كثير من األحيىان إلى عمليىة الحفىت بالتبريىد ومىن الطىرق الشىائعة فىم الحفىت صىناعة الجبنىة بأنواعهىا
المختلفة واللبن الرائى واللبنة والجميد باإلمافة إل صناعة الزبدة والسمنة.
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ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تصنيع الزبدة والسمنة والجميد لام النوعية الجيدة .
 خلىق فىىرص عمىىا وتحسىىين األحىىواا االقتصىىادية واالجتماعيىة لمربىىم الماشىىية مىىن خىىالا تصىىنيع
المنتجام.
 تحقيق إيراد جيد لمالل المشروع.
 خلق فرصة استثمارية جيدة.

ثالثا :منتدات الم رو
إن المشروع المقتر عبارة عن معما لتصنيع مشتقام األلبان من زبدة وسمنة و جميد فم بحد المواقع
الرئيسة من المناطق القريبة من مصادر الحليى.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد بية عوائق قانونية لترخيص هلد المشاريع

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع
تتلخص عملية التصنيع بالخطوام التالية:
 استالو الحليى وفحصه للتأكد من صالحيته.
 البسترة عند  02-01درجة مئوية وترويى الحليى وحفته عل درجة حرارة منخفمة نسبيا
( 2درجة مئوية).
 امافة الملح ال اللبن الرايى فم اليوو التالم وفصا الزبدة بواسطة بجهزة الخض الخاصة
بللل .تبريد الحليى حت  52درجة مئوية.
 يحوا جزء من الزبدة إل السمنة من خالا التسخين بالحرارة ويماف هنا الملونام ومنكهام
األعشاى الخاصة بالسمنة .ثو تعبأ السمنة فم عبوام زجاجية سعة  211او وكللل الحاا
بالنسبة للزبدة.
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 لتصنيع الجميد يؤخل اللبن الرايى المنزوع منه الزبدة ويخلط بالملح بنسبة  %2ويعبأ فم بكياس
من القماش ويصف من المياد الزائدة عن طريق الترشيح كما فم تصنيع اللبنة.
 يشكا اللبن المصف

الطاوالم متعددة الطبقام لرايام التجفيف.

كرويا باأليدي وينشر عل

ويعبأ عند الجفاف التاو بعبوام كرتونية سعة  01كرو.

( )6المساحة والموقع:
تعتبر محافتة الكرل مناسبة إلقامة هلا المشروع حي

بن هنالل بعداد ال بأس بها من باناو المأن

والماعز التم تعتبر المصدر الرئيس للمواد األولية الالزمة للمشروع .وعليه يقتر إقامة المشروع ممن
المدينة الصناعية الموجودة فم المحافتة لتوفر الخدمام المرورية واأليدي العاملة.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياجام المشروع من األبنية بحوالم  511و 5يعتقد إنها ستكون كافية وتوفر احتياجام المشروع
من صالة إنتاج ومستودعام وخدمام .هلا وتعتبر األبنية اإلسمنتية هم األنسى لهلا النوع من المشاريع.
تو افتراض توفر المبن المطلوى وقد اعتبر بن بدا اإليجار السنوي يبلغ  0111دينار بي بواقع 55.2
دينار للمتر المربع.
يعتقد بان البناء سيكون بحاجة لبعض بعماا التعديالم بما يتناسى واالستخداو ومنها بعماا سيراميل
تمديدام صحية وتصريف مياد تصنيع ارفة تبريد وارفة حامنة...الخ .قدرم كلفة تلل األعماا بمبلغ
 01111دينار.
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( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األساسية مع التركيى والتشريا بحوالم  05111دينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجدوا بدناد-:
ددول رقم ()6
التكلرة /دينار

األدهزة
بويلر بخار

11111

جهاز بسترة

18111

دبيام حليى

8111

طاوالم ستانلس ستيا مشبل

6111

خزانام ستانلس ستيا سعة 0و3

4111

طاوالم تجفيف ستيا متعددة الطبقام

4111

جهاز خض اللبن /لفصا الزبدة

8111

خزانام تبريد ستنالس ستيا سعة  5طن

15111

طناجر  /حلا

3111

مناصى ااز

1111

مولد كهرباء احتياط

2111

تجهيزام خاصة بررفة التبريد

5111

اخرى (خزانام مياد ممخام عدد وبدوام...الخ)

5111

بدوام مختبر وتشما  :ميزان حساس حماو مائم جهاز
طرد مركزي الكتوميتر  PHميتر زجاجيام وايرها

5111

94111

المدمو
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقدر احتياجام المشروع من األثا بمبلغ  3111دينار يمثا مكتى لإلدارة وللموتفين وتجهيزام مكتبية
وكراسم وخزائن.

( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع لسيارة نقا مبردة بتكلفة قدرم بحوالم  55111دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  030111دينار توزعم كما
يلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا بناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

التكلرة/دينار
01111
05111
3111
55111
137111

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 02فرص عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم-:
ددول رقم ()4
العدد

الوظيرة
ةاح الم رو

1

مدير إنتاج

1

مدير تسويق

1

مالي وإداري

1

فني مختبر

1

مسرف إنتاج فني

1

عمالة

2

حارس وعامل تنظيرات وكرتيريا

3

المدمو

15
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتمثا المواد األولية الرئيسة بحليى األاناو وهم متوفرة عل مدار العاو

كما تشما المواد األولية عل

ملح الطعاو عبوام زجاجية عبوام كرتون و نكهام بعشاى (تحويجة) .

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تشما مصاريف التأسيس رسوو التسجيا والترخيص وإيصاا الخدمام ومصاريف متفرقة بخرى وتقدر
بحوالم  5111دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستفيدين ستقوو مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %51من إجمالم تكاليف الموجودام
الثابتة حسى خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة بي ما يعادا  25811دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
01111
05111
3111
55111
137111
5111
25811
002811

البند
بعماا بناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قبا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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