فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صناعة معاجين األسنان

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
م رو ةناعة معادين األسنان

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

معدون األسنان

تةنيف الم رو

ةناعي
11

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

112611

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

رأس المال العامل

69151
142751

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوال :مقدمة:
تعتتر معاجين األسنان من االحتياجام الضرورية فم المجتمعام اإلنسانية وال يمكن االسترناء عن
استعمالها وتشكا جزء بساسيا من مستلزمام العناية الشخصية لمختلف المستويام العمرية .هلا وقع بصتح
معجون األسنان جزء رئيسيا من الممارسة اليومية والنتافة الشخصية نتيجة للوعم الصحم .الشل بنه من
المعروف منل األزا ضرورة تنتيف األسنان للمحافتة عليها فوجع السوال مثال استخعاما لتنتيف األسنان
من تقايا الطعاو و تالتالم منع عمليام التخمر فم الفو.
استطاع اإلنسان مع التطور العلمم والطتم بن يطور وسائا بخرى لتنتيف األسنان حت

وصا إل

استعماا المعجون اللي تعبد تتركيتة تسيطة جعا تقوو تعما كشط لألوساخ المتراكمة عل األسنان ثو طورم
التركيتة وبضيف لها محسنام كثيرة ليتو تصنيع معاجين بسنان تأنواع مختلفة لتناسى طتيعة األسنان وعمر
المستهلل وبنواع اللثة وتنكهام مختلفة منها النعناع والموز والفراولة .وتو كللل تصنيع معاجين خاصة
تاألمال واإلنزيمام وللمعخنين وتتركيتام ععيعة بخرى تقاوو التسويس واالصفرار.

ثانيا ً :مبررات وأاداف فكرة الم رو :
يهعف المشروع المقتر إل إنتاج بنواع معاجين بسنان تتركيتام بساسية وبنواع نكهىام مختلفىة وتوفيرهىا
للمواطن تسعر مناسى خاصة بن اإلنتاج المحل ال يرط كاما احتياجىام الطلىى فىم السىوق المحلى وال
زاا هنالل استيراع كتير لها من الخارج .مع مالحتة بن منتجام هلا القطاع فم األرعن لعيها فرصة جيعد
للتصىىعير إل ى األ سىىواق الخارجيىىة مىىع مراعىىاة بن التصىىعير يعتمىىع عل ى جىىوعة المنىىت  .ومىىن بهىىو متىىررام
المشروع ما يلم:
 هنالىىل طلىىى قىىىائو ومسىىتمر علىى معىىىاجين األسىىنان مىىىن قتىىا قطاعىىام واسىىىعة جىىعا مىىىنالمواطنين.
 ال زاا األرعن يسىتورع كميىىام كتيىرة جىىعا مىن هىىلد المعىاجين حيى اإلنتىاج المحلىىم ايىىركاف لترطية احتياجام الطلى المتزايعة.
 إمكانية التصعير لألسواق الخارجية متاحة تشكا جيع و خاصة األسواق العرتية. خلق فرصة استثمارية فم المنطقة و توفير فر -تحسين الوضع االقتصاعي لصاحى المشروع.
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عما جعيعة.

ثالثا ً :منتدات الم رو :
سيقوو المشروع المقتر تعاية تإنتاج معجون بسنان للكتار وتنكهام مختلفة وتتركيته بساسىيه وتحجىو موحىع
للمنت هو  01ما .يعتأ المنت فىم تيىوى مىن األلمنيىوو بو األلمنيىوو المقىوى تالتالسىتيل (Laminated
) tubeو كرتون عاخلم متين علية المعلومام المطلوتة فم المواصفة القياسىية األرعنيىة و كمىا يىتو الترليىف
تالسيلوفان ومن ثو التعتئة فم عتوام كرتون مقوى.
يمكىىن للمشىىروع بن يقىىوو فىىم مراحىىا الحقىىه تإنتىىاج معىىاجين بسىىنان للصىىرار وبخىىرى خاصىىة مثىىا معىىاجين
المىىعخنين ومعىىاجين تىىاألمال ومعىىاجين تاإلنزيمىىام ومعىىاجين اللثىىة الحساسىىة .كمىىا يمكىىن بن تىىتو التعتئىىة
للمنتجام فم بحجاو وبنواع مختلفة من األناتيى.

رابعا ً :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة:
ال يوجع بي عوائق قانونية شريطة التزاو صاحى المشروع تشروط الصحة العامة.

خامسا ً :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة:
( )0مراحل التةنيع:
تتلخ

عملية التصنيع توزن المواع األولية المختلفة حسى نسى الخلط المطلوتة ومن ثو خلط

المكونام وعل مراحا تاإلضافة إل عمليام الفح

المخترية بثناء التصنيع ثو التعتئة ضمن

العتوام  /التيوتام يلم للل التعتئة والترليف فم العتوام الكرتونية المختلفة.

) (2المساحة والموقع:
يمكن إقامة المشروع فم بي من مراكز المحافتام المختلفة فم المملكة

ضمن إحعى المعن

الصناعية بو الحرفية لتوفر التنم التحتية.

( )3البناء:
تقعر احتياجام المشروع تحوالم  511متر مرتع ويفضا بن يكىون تنىاءا إسىمنتيا تتشىطيتام جيىعة و يتىين
الجعوا التالم توزيع مساحام التناء واستخعاماتها:
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البند
صالة إنتاج
مستوععام
اإلعارة
المدمو

جعوا رقو ()0
المساحة /متر
مربع
01
01
01
611

تكلرة المتر
المربع/دينار
011
011
031

إدمالي التكلرة/دينار
0111
0111
2511
61611

( )4اآلالت والمعدات:
يوضح الجعوا التالم احتياجام المشروع من المععام واآلالم الالزمة مع تكلفتها تما فم للل
التركيى والتشريا:
جعوا رقو ()5
تكلرة الوحدة/دينار
األدهزة
38500
خىىىالط معىىىاجين سىىىتانلس حجىىىو  211-311لتىىىر
)(Double Jacket
0011
تجهيزام تتريع
0011
ماكنة تعتئة معاجين
0111
مضخة معاجين
3011
جهاز تنقية مياد وتجهيزام معالجة فوق تنفسجية
تجهيزام مخترية وععع واعوام مختلفة
0211
موازين مختلفة
طاوال عما ومستلزمام متفرقة
المدمو

العدد
0

التكلرة /دينار
38500

0
0
0
0
3
-

0011
0011
0111
3011
3011
0211
5011
77111

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا مكتتم وخزائن لحفت الملفام والمستنعام إضافة إل جهاز حاسوى وتلفون
وفاكس وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزام حوالم  3111عينار.

( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع سيارة صريرة الحجو فان لتسيير بعماا المشروع المختلفة وتقعر كلفتها حىوالم 02111
عينار.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  000511عينار توزعم كما
يلم-:
جعوا رقو ()3
التكلرة/دينار
50511
00111
3111
02111
112611

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%10

( )8العمالة:
سيوفر المشروع  01فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
جعوا رقو ()0
العدد
0
0
5
0
0
3
0
11

الوظيرة
صاحى المشروع
مالم وبعاري
منعوى متيعام
مهنعس إنتاج
عاما فنم
عاما
عاما تنتيفام
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
يتين الجعوا التالم المواع األولية المستخعمة فم صناعة معاجين األسنان وبسعارها ونستها الوزنية فم
المنت :

المادة
ثانم فوسفام الكالسيوو
سورتيتوا

جعوا رقو ()2
سعر الوحدة
نسبة الخل
ن /دينار
%00
0011
%05.2
021
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الكمية /كغم

التكلرة االدمالية /دينار

50201
0052

30052
0200

جليسرين
كحوا سياتيا
ثانم اكسيع التيتانيوو
سكرين
مينتوا
نكهام
مواع راوة
كرتو كسم ميثا سيليلوز
صوعيوو تنزويم
ماء
المدمو

وسيحتاج اإلنتاج إل

0011
3111
0211
0111
52111
0211
0111
5211
3111
-

%05.2
%0.2
%0
%1.52
%1.52
%1.52
%5
%1.02
%1.0
%52
%111

0052
032
021
053
053
053
001
300
00
32721

01003
5512
5512
005
3103
0000
2001
000
000
1
27716

تيوتام تعتئة تكلفة  001فلس  /تيوى و عتوام كرتون عاخلية وورق سيلوفان

للترليف تكلفة  31فلسا للعتوة (تيوى) وكرتون خارجم سعة  000عتوة تكلفة  011فلس للصنعوق.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
تشما نفقام التأسيس وما قتا التشريا رسوو التسجيا والترخي

ومصاريف متفرقة وتقعر تكلفتها

تحوالم  1500عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة تإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حسى خترة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  50121عينار

سادسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة:
اليوجع اثأر تيئية سلتية للمشروع.
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سابعا ً :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعوا رقو ()2
التكلرة/دينار
50511
00111
3111
02111
112611
0211
50121
142751

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وسائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتضمن عراسة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية.
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