فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج قمر الدين من المشمش

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 قمر الدين

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

قمر الدين

تةنيف الم رو

ةناعي
( 16موسمية)

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

42511

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1611

رأس المال العامل

11265
59365

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
إن منتجام المشروع عتارة عن عصير المشمش المجفف المتعارف عليه فم تالد الشاو تقمر الدين واللي
يةتعما تكميام كتيرة فم شهر رمضان وللل تنقعه تالماء وإعادة شرته كعصير مشمش تنكهة طازجة
تؤدي إل تلطيف الجةو من آثار العطش المتأتم جراء الصياو.
ولإلطالع عل جدوى اقتصادية هلا المشروع فان هلد الدراةة تتضمن النواحم الفنية لمتطلتام تأةيس
المشروع ككميام اإلنتاج المتوقعة واحتياجاته من المتانم واآلالم والمعدام والقوى العاملة والمواد الالزمة
للتشريا.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
تناء عل االةتهالل المتزايد فم المملكة عل القمر دين واللي يةتورد تكميام كتيرة ومتزايدة من دوا
الجوار ولعدو وجود إنتاج محلم لهلد المادة فيعتقد بن هلا المشروع ةوف يةاهو تشكا فعاا فم تخفيض
االةتيراد من الخارج لمثا هلا المنت تجانى كونه فرصة اةتثمارية للتاحثين عن االةتثمار فم المملكة
وتالتالم ةوف يةاهو فم تشريا األيدي العاملة.

ثالثا :منتدات الم رو
ينىىت المشىىروع مىىادة " قمىىر الىىدين" الرلائيىىة المةىىتخل

مىىن عصىىير المشىىمش المطتىىوي مىىع الزيىىم النتىىاتم

والةكر والجلوكوز.

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

هكلا مشاريع.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

إن العملية تصنيع مادة "قمر الدين" تمر عتر المراحا التالية:
-

تفصا نواة وثمرة المشمش عن الثمرة يدويا وتعتأ فم حاويام يوجد تأةفلها منخا فلترد ليتو اةا

الثمار وتصريف ماء الرةا.
-

تنقا الحاويام إل ماكينة العصر المزودة تخالطام وتحي يضاف إليه المواد التالية:
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ما نةتته  %4من الوزن زيم نتاتم.

 ما نةتته  %5من الوزن ةكر.

-

ما نةتته  %4من الوزن جلوكوز.

تعد اكتماا عملية الخلط يتاشر تعميلة الطتخ إل بن يصتح الخليط عل شكا عجينة متماةكة ومن

هنا تفتح فوهة ماكينة الطتخ لينزا خليط العجن عل شريط ناقا داخا نفق مزود تنافثام هواء ةاخن
ليتو تجفيف الصفائح الناتجة من العملية الةاتقة.
-

ومن ثو تخضع صفائح قمر الدين ال عملية كتس و تقطيع توزن ( )211او لكا صفيحة عن

طريق ميزان الكترونم ومكتس وةكينة موجودة فم نهاية الشريط.
 ليتو تعد للل ترليف المنت عن طريق ماكينة الترليف لترلف تأكياس تالةتيكيه ويقوو الفنيين تتعتئةالصفائح المرلفة تصناديق كرتونية تحتوي عل ( )01قطع بي توزن ( 2كرو) لتنقا إل المةتودع
ومن هنال إل التةويق علما تان هلد الصناعة موةمية تعتمد عل توفر ثمار المشمش خالا ثالثة
بشهر من الةنة فقط.

) (2المساحة والموقع:
نترا لتكاثر زراعة المشمش فم إقليمم الوةط والشىماا فانىه يقتىر إقامىة هىلا المشىروع فىم إحىدى هىلين
اإلقليمين.

( )3البناء وتعديالت البناء:
يقتىىر بن يةىىتأجر متنىى بو هنجىىر معىىدنم تمةىىاحة تقىىدر تحىىوالم ()211و 5ومىىن المتوقىىع بن يحتىىاج المتن ى إلىى
تعىىديالم فىىم التنىىاء تمىىا يتناةىىى واالةىىتخداو األمثىىا ومنهىىا على ةىىتيا المثىىاا فصىىا صىىالة اإلنتىىاج عىىن مةىىتودعام
المشمش وتوفير مكاتى وخدمام لإلدارة وتقدر كلفة هلد التعديالم تحوالم ( )5111دينار كما فم الجدوا ادناد:

البند
تعديالم تناء

ددول رقم ()1
تكلرة المتر المربع/دينار
المساحة /متر مربع
المدمو
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إدمالي التكلرة/دينار
5111
6111

( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالم  01211دينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجدوا بدناد-:
ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
األدهزة
5211
ماكينة عصر وخلط
0111
ماكينىىة طىىتخ مىىزودة تفراشىىام خلىىط وتحارقىىة
(فويا اويا او ديزا)
02111
شىىريط ناقىىا داخىىا نفىىق مىىزود تنافثىىام هىىواء
ةاخن وفم نهايتىه ميىزان الكترونىم و مكىتس
لةكينة القطع
0211
ماكينة ترليف
521
حاويىىام للثمىىار مىىزودة تمنخىىا تصىىريف ميىىاد
الرةا
المدمو

العدد
0
0

التكلرة /دينار
5211
0111

0

02111

0
01

0211
5211
31511

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقدر قيمة األثا والمفروشام واألجهزة المكتتية تحوالم ( )5111دينار يمثا مكتى لإلدارة وللموتفين
وتجهيزام مكتتية وكراةم وخزائن وكنتايام وخالفه.

( )2وسائل النقل:
يحتاج المشروع شاحنة صريرة ( شاصم ةعة  2طن) تكلفة تقدر تحوالم( )05111دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  40211دينار توزعم

كمايلم-:
البند
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا

ددول رقم ()3
التكلرة/دينار
5111
01211
5111
05111
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

42511

المدمو

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع ( )05فرصة عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:
ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
0
0
5
16

الوظيرة
مالل المشروع
محاةى
ةكرتيرة
مدير انتاج
فنم انتاج
عماا مناولة
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تحتاج عملية تصنيع قمر الدين عدد من المواد االولية حي تتكون مةتلزمام االنتاج من:
 ثمرة المشمش. زيم نتاتم ةكر جلوكوز ةائا بكياس تالةتيكية ةعة  1.2كرو. الوا كرتونية خفيفة داخا الكيس.-

صناديق كرتونية ةعة  54كيس.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تشما نفقام التأةيس وما قتا التشريا رةوو التةجيا والترخي
( )0511دينار.

ومصاريف متفرقة وتقدر تكلفتها تحوالم

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعد اعتمادها من قتا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة تإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
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الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجودام الثاتتة
حةى خترة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشاتهة بي ما يعادا  00052دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد آثار تيئية ةلتية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جدوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثاتتة مضافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
5111
01211
5111
05111
42511
0511
00052
59365

البند
بعماا تناء
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 التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتضمن دراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

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