فكرة مشروع مقـترحة
انتاج مكعبات السكر

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

المحتويات
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 مكعبات سكر

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

مكعبات السكر عادية ومغلرة بالورق

تةنيف الم رو

ةناعي
13

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

54001

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

6111

رأس المال العامل

43265
661165

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يعتبر السكر من المواع الرلائية األساسية لإلنسان حي يعخا فم ععع كبير من المواع الرلائية التم يتناولها
مثا السكاكر والحلويات وايرها فمالً عن استعماله كماعة تحلية للمشروبات الساخنة كالقهوة والشاي
والقهوة سريعة اللوبان (النسكافيه)وايرها.
ويستهل المواطن االرعنم كميات كبيرة من السكر نتراً العتياعد عل شرى الكثير من الشاي والقهوة
يوميا ً ومعتو ما يستهلكه المواطن العاعي من ماعة السكر هو اللي يشتريه بحالته العاعية ( السائبة) .بما
السكر المعبأ فم بكياس ورقية بو عل شكا قطع مكعبة فهو شائع االستعماا فم الفناعق والمطاعو السياحية
وخطوط الطيران.

ان استعماا السكر السائى فم المنازا والمؤسسات يؤعي فم كثير من االحواا ال ارتفاع نسبة الفاقع نتراً
لما يتساقط منه اثناء المناولة .كما ان استعماا السكر عل شكا مكعبات يساعع فم تقليا لل ويكون فم
كثير من االحيان عمليا ومناسبا ً اثناء خعمة الميافة.
.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
يهعف المشروع ال انتاج مكعبات السكر لتكون بعيالً عما يستورع منها حاليا ً وتوفير احتياجات قطاع
كبير من المنشآت السياحية وللمواطنين حي يشجع توفر هلا المنتا بأسعار معقولة عل زياعة استهالكه.
ومن بهو مبررات المشروع:
.0
.5
.3
.4
.5

ععو وجوع انتاج محلم مماثا.
االصناف المستورعة منه مرتفعة الثمن قياسا ً ال السكر السائى.
هنال طلى جيع من الفناعق والمطاعو وايرها من المؤسسات السياحية والخعمية.
خلق فرصة استثمارية جيعة وتوفير فر عما جعيعة.
تحسين الومع االقتصاعي لصاحى المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
سيقوو المشروع بانتاج السكر عل شكا مكعبات معبأة بعلى كرتونية مناسبة وزن واحع كرو .وسيكون
نصف الكمية المنتجة هم مكعبات مرلفة كا مكعبين منها بورق الترليف قبا التعبئة فم العلى.
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تتفاوت احجاو مكعبات السكر حسى الشركات المنتجة كما يلم :
 حجو  01×01×01ملو 4.52 :او /المكعى
 حجو  01×01×01ملو 2 :او  /المكعى
 حجو  01×01×01ملو 1.4 :او  /المكعى
وقع تو األخل بالمكعى وزن  2او ألاراض هلد العراسة.

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

هكلا مشاريع .

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
تتو عملية التصنيع بشكا آلم ومن خالا خط متكاما بعء بخلط السكر المطحون بكميات محععة من الماء
يلم لل قولبة السكر الرطى فم قوالى خاصة ومن ثو التجفيف و التعبئة ممن عبوات كرتونية سعة 0
كرو .هلا وفم حاا إنتاج السكر المرلف فم الورق تتو عملية الترليف ممن آلة خاصة ثو التعبئة فم
العبوات الكرتونية.

) (2المساحة والموقع:
يقتر اقامه هلا المشروع فم المنطقه الصناعية القريبه من معخا معينة الحسن الصناعية ولل لالسباى
التاليه
 توفر البنيه التحتيه والخعمات االساسيه توفر بعض الورش والمصانع التم يمكن ان تامن بعض الخعمات التصنيعيه المطلوبه توفر االيعي العامله الفنيه -قرى المنطقه من السوق المحتما لبيع وتسويق هلد المكعبات.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجات المشروع من األبنية ى  311و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن بناء إسمنتم بو هنجر مععنم
مستأجر ببعا إيجار سنوي (  ) 0111عينارعل ان يكون جيع التشطيى .افترض احتياج البناء لبعض
التععيالت بما يتناسى واالستخعاو وقع قعرت بمبلغ (  ) 1111عينار .يبين الجعوا التالم توزيع مساحات
البناء واستخعاماتها كما فم الجعوا بعناد:
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ددول رقم ()1
البند

المساحة /متر مربع

ةالة انتاج

175

تكلرة المتر المربع/دينار
-

إدمالي التكلرة/دينار
5111

مستودعات

75

-

5111

مكات وخدمات

51

-

5111
2111

المدمو

( )4اآلالت والمعدات:
قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األساسية مىع التركيىى والتشىريا بحىوالم  0410211عينىار توزعىت كمىا
هو مبين بالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()6
األدهزة

تكلرة الوحدة/دينار

العدد

خ انتاج المكعبات (خل ،

0

قولبة ،تدريف وتعبئة)
ماكينة تغليف ق ع السكر

0

بالورق
وحدة تحلية المياه

0

عدد متنوعة

5
المدمو

التكلرة /دينار
161111

15111
7511
5111

147511

* الطاقة اإلنتاجية التقعيرية للخط تعاعا 011كرو /ساعة صينم المنشأ للتقعيرات األولية ويتو تحعيع الطاقة اإلنتاجية له عنع
إععاع العراسة النهائية بناء عل حصة المشروع السوقية وقيمته النهائية ومنشأد بناء عل رابة المستثمر

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجات المشروع من األثا بمبلغ  3111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزات مكتبية

وكراسم وخزائن وكنبايات وخالفه.
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( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع لرايات التسويق وتوريع المواع األولية إل ب بى بتكلفة قعرت بحوالم  010111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  240111عينار توزعت

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
تععيالت بناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وسائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

التكلرة/دينار
1111
041211
3111
01111
174511

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 03فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
الوظيرة

العدد

ةاح الم رو

1

مالي وإداري

1

مندو مبيعات

1

أمين مخزن

1

سكرتيرة

1

مدير انتاج

1

عامل فني

6

عامل عادي

4

حارس

1

المدمو

13

Page 8 of 10

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج سكر سائى وعلى كرتون وورق ترليف وصناعيق كرتونية .

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل المراسالت

والمواصالت الستقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  5111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة بإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثابتة حسى خبرة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  43152عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للبيئة حي يقوو بتعوير المخلفات البالستيكية عن طريق تحبيبها وإعاعة بيعها لمصانع
البالستي وبالتالم ال يوجع آثار بيئية سلبية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
1111
041211
3111
01111
174511

البند
بعماا بناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وسائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
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5111
43152
661165

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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