فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج قشور الرمان

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضممن تحييما النمواحل الةنيمة والتمويييمة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إن هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى النواحل الةنيمـة وحممم اتسمترمار الملتم لتنةيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمرين المهتمين عيى التكاليف اتسترمارية اللتمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعيومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكمن ،وسمعيا ألن تكمون البيانمات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكمن ،فقمد تممت تيمارات ميدانيمة لمشماريع وماسسمات ومموردين ذات علقمة

بةكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلم لكمون اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عواممما أو وممروف ياممعب التنبمما باتماهاتهمماد مممما يسممتدعل مممن المسممترمرين المهتمممين بعممد اتقتنمماع بةكممرة
المشروع التومه رعداد دراسة المدوى اتقتاادية الكامية ليمشروع المقترحد
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

انتاج قشور الرمان

منتجات المشروع

قشر رمان مطحون

تصنيف المشروع

صناعي/صناعات غذائية

عدد األيدي العاملة

8

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

67000

الموجودات ال ابتة

500

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

10000

رأس المال العامل

77500

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بإنتاج قشور الرمان المطحونة ومسحوق قشور الرمان وحسب الةوائد الرموة من المنتج

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
يعتبر هذا المشروع فكرة استرمارية ميدة حيث أن ارنتاج سيغطل متء من طيب السوق المحيمل ،وممن
الممكن أن يتمه ليتادير إلى األسمواق الاارميمة تحقما ،كمما انمه يحقمر فرامة اسمترمارية فمل همذا الممماا
وامكانية تشغيا اتيدي العامية د
وكما هو معروف ان فوائد قشور الرمان تتمرا بعدة فوائد اهمها:
 اداة فعالة ضد أمراض القلبأن قشمممر الرممممان ضنمممل بمضمممادات األكسمممدة ومضمممادات األكسمممدة همممذه قمممادرة إلمممى حمممد كبيمممر عيمممى حمايمممة
الكوليستروا  LDLضد األكسدة ،ليس فقط ألن أكسدة الكولستروا الضمار فمل المسمم يمكمن أن تمادي إلمى
ارمهاد التأكسدي ،وهوعاما مساهم رئيسل فى أمراض القيب وأمراض أارىد
 عامل فعال إلزالة السمومالمميع يعرف أن المواد المضادة للكسمدة مكافحمة ليممواد السمامة فمل المسمم وبالتمالل الاامائص المضمادة
لألكسدة العالية فل قشر الرمان هل أداة قادرة عند استادامها عيى إتالة السموم من المسم.
 مصدر غني بفيتامين Cيمب عيينا فل كرير من األحيان شراء الةيتامينات ضالية الرمن وهل تتوامد بكررة فل قشر الرماند
 فوائد قشر الرمان لصحة األسنانوضالبمما ممما تسممتادم قشممور فاكهممة الرمممان فممل مسمماحير األسممنان ومعممامين األسممنان وعنممدما تااممذ فممل شممكا
مسحوق مع الماء فإنه يساعد عيى محاربة رائحة الةم الكريهة.
 -قشر الرمان مفيد للسعال والتهاب الحلق
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و فقا ليممارسات الطبية التقييدية إن قشر الرمان يساعد عيى تاةيف السمعاا واسمتادامها فمل شمكا مسمحوق
مع الماء كغرضره تساعد عيى تاةيف التهاب الحير.
-

فوائد قشر الرمان لصحة الشعر والجلد

 عامل فعال كواقي من أشعة الشمسقشر الرمان هو عاما فعاا كواقل من أشعه الشمس د
-

الوقاية من سرطان الجلد

كشةت دراسة مديدة مذهية فل الممعية األميركية ألبحماث السمرطان تبمين أن مستايامات الرممان تحتموي
عيى عاما الوقاية الذي يحارب وهور سرطان الميد.
محاربة الشيخوخة والتجاعيد
تشممير البحمموث أيضمما أن مقتطةممات مممن قشممر الرمممان عنممد اسممتادامها مممع تيممت البممذور بروكمموتضين ،يمنممع
اتنتيمممات التممل تةتممت الكمموتمين ويعممتت فعاليممة نمممو اليمما الميممد وبالتممالل ،وبشممكا طبيعممل وفعمماا تتممأار
شياواة الميد ويمنع التماعيد.
هذا باتضافة الى العديد من الةوائد اتارى

ال ا :منتجات المشروع
المنتج عبارة عن قشور رمان او مسحوق او اييط من قشور الرمان مع بعض المواد اتارى مرا العسا.

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد أية عوائر قانونية لترايص هكذا مشاريع
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خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التصنيم

تتياص عميية التانيع بممموعة من الاطوات تتمرا فل تمةيف القشمور بعمد ضسميها بالمماء بشمكا ميمد
ومن رم تمةيةها ومن رم القيام بعميية طحن هذه القشور ،وبعد ذل يمتم متمهما ممع بعمض الممواد اتامرى
مرا العسا وتعبئتها بالشكا المناسب ،او انه يتم بيعها عيى شكا مسحوقد

) (2المساحة والموقم:
من الممكن إقامة المشروع فل أية منطقة من المميكة قريبة من مانع ليعاائر والذي ينمتج عامير الرممان
شريطة توفر المواد الاام والعمالة اللتمةد

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتيامات المشروع من األبنية ب  350م 2ويمكن تنةيذ المشروع ضمن هنمر معدنل ،ويبمين الممدوا
التالل توتيع مساحات البناء واستاداماتها:
مدوا رقم ()1
البند
صالة انتاج ومستودع
مستودعات
مكاتب وخدمات
تمديدات صحية وكهربائية

المساحة /متر مربم
200

تكلفة المتر المربم/دينار
100

إجمالي التكلفة/دينار
20000

100

100

10000

50

100

5000

-

-

2000
37000

المجموع
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( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكيةة التمهيتات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيا بحوالل  12,000دينار توتعت كمما همو
مبين بالمدوا أدناه-:
مدوا رقم ()2
األجهزة
ماكينة طحن
مستيتمات اتنتاج
طاوتت عما وأرفف تاتين
اارى

تكلفة الوحدة/دينار
1500
100
4000
500
المجموع

التكلفة /دينار
6000
1000
4000
1000
12000

العدد
4
10
1
1

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كيةة األراث و التمهيتات اللتمة ليمشروع بحوالل  3,000دينار

( )6وسائل النقل:
ييتم المشروع سيارة فان لينقا و التوتيع ،تقدر أن تبيغ تكيةتها بحوالل  15,000دينارد

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء عيى ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  67,000دينار توتعت
كماييل-:
مدوا رقم ()3
البند
أعماا بناء
اآلتت ومعدات
أراث وتمهيتات
وسائا النقا
المجموع

التكلفة/دينار
37000
12000
3000
15000
67000

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 8فرص عما موتعة من حيث الوويةة والعدد عيى النحو التالل -:
مدوا رقم ()4
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العدد
1
5
2
8

الوظيفة
مدير مشروع
عماا تعبئة وتشطيب
عمالة اارى
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكون المواد األولية من قشور الرمان ومواد تعبئة وضيرهاد

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مااريف التأسيس وما قبا التشغيا من رسوم التسميا والترايص ألوا مرة بارضافة إلى المراسلت
والمواالت تستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  500دينارد

( )11رأس المال العامل:
كون الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستةيدين يمب إعداد دراسة مدوى اقتاادية مةاية لها
ولغايات الواوا إلى تكاليف إممالية ليمشروع اقرب ما يكون ليواقع سيتم افتراض أن رأس الماا التشغييل
وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادا حوالل  %15من إممالل تكاليف المومودات الرابتة حسب ابرة
معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا حوالل  10000دينارد

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ت يومد آرار بيئية سيبية ليمشروع

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدوا التالل يبين تكاليف المشروع ارممالية التل تتألف من المومودات الرابتة مضافا لها المااريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
37000
12000
3000
15000

البند
أعماا بناء
اآلتت ومعدات
أراث وتمهيتات
وسائا النقا
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67000
500
10000

إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

77500

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كون الوريقة قيد البحث هل مقترح لةكرة مشروع وت تتضمن دراسة مالية ليمشروع تبين مااريةه
وإيراداته لن يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إت بعد إعداد دراسة المدوى اتقتاادية النهائيةد
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