ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﻟﻣﺷروع طﺣن وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺗواﺑل

2017

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
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 .9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
 .10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
طﺣن وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺗواﺑل
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺑﮭﺎرات
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺧدﻣﺎت
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
4
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
15,500
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
500
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
5,000
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
21,000
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗواﺑل واﻟﺑﮭﺎرات ﺟزء أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟطﻌﺎم وﯾﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣطﺑﺦ اﻟﺷرﻗﻲ ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣﻧﮭﺎ ﺣﯾث
ﻻ ﯾﻛﺎد ﯾﺧﻠو ﻣﻧﮭﺎ أﯾﺔ وﺟﺑﺔ ﻏذاﺋﯾﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﺗدﺧل أﻧواع ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ إﻋداد اﻷطﻌﻣﺔ واﻟﻣﺷروﺑﺎت واﻟﺣﻠوﯾﺎت اﻟﺗﻲ
ﯾزﺧر ﺑﮭﺎ اﻟﻣطﻌم اﻟﺷرﻗﻲ واﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﯾﮫ اﻟﻣطﺑﺦ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
ﺗﻌد اﻟﺗواﺑل واﻟﺑﮭﺎرات واﻟﻣواد اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻌﺷرات أﻷﺻﻧﺎف وﻣﻊ اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗﻐﯾر ﻧﻣط
اﻻﺳﺗﮭﻼك  ،أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻛﺛر ﻣﯾﻼ ﻧﺣو اﻟﺗواﺑل واﻟﺑﮭﺎرات واﻟﻣواد اﻟﻣﻌﺑﺄة ﺑﺄوزان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وذﻟك
ﺑدﯾﻼ ﻋن ﺷراء ھذه اﻟﻣواد ﻋن طرﯾق اﻟوزن واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﯾدوﯾﺔ.
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻰ طﺣن وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺗواﺑل واﻟﺑﮭﺎرات واﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﮭﺎ وذﻟك ﺑﻌﺑوات
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷوزان ﺗﻧﺎﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣﺣﻠﻲ.
وﻣن اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺷروع طﺣﻧﮭﺎ وﺗﻌﺑﺋﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻔﻠﻔل ﺑﺄﻧواﻋﮫ ،واﻟﺑﮭﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
واﻟﻌﺻﻔر ،واﻟﻘرﻓﺔ ،واﻟﻛرﻛم ،واﻟﻛﻣون ،واﻟﺳﻣﺎق ،واﻟزﻋﺗر ،واﻟﻧﻌﻧﻊ اﻟﺟﺎف ،واﻟﻛراوﯾﺔ ،وﻣﻠﺢ اﻟﻠﯾﻣون،
واﻟﺳﻛر اﻟﻣطﺣون ،وأﺻﻧﺎف ﻋدﯾدة أﺧرى.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
-1
-2

ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟداﺋم واﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺑل واﻷﺻﻧﺎف اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺑﺄة ﻧظرا ﻟﺳﮭوﻟﺔ ﻣﻧﺎوﻟﺗﮭﺎ وﺣﻔظﮭﺎ.
ﺳﮭوﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﻧظرا ﻟﺑﺳﺎطﺔ ﺗﻘﻧﯾﺗﮫ وﺻﻐر ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠوب.

 -3ﺧﻠق ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.
 -4ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
طﺣن اﻟﺑﮭﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﻔﻠﻔل ﺑﺄﻧواﻋﮫ ،اﻟﺑﮭﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،اﻟﻌﺻﻔر ،اﻟﻘرﻓﺔ ،اﻟﻛرﻛم ،اﻟﻛﻣون ،اﻟﺳﻣﺎق،
اﻟزﻋﺗر ،اﻟﻧﻌﻧﻊ اﻟﺟﺎف ،اﻟﻛراوﯾﺔ ،ﻣﻠﺢ اﻟﻠﯾﻣون ،اﻟﺳﻛر اﻟﻣطﺣون وأﺻﻧﺎف ﻋدﯾدة أﺧرى ،وﺗﻌﺑﺋﺗﮭﺎ ﺑﺄﻛﯾﺎس
ﺑﻼﺳﺗﻛﯾﺔ ﺳﻌﺔ  100ﻏرام .

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ
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ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

وﺻف اﻟﻣﻧﺗﺞ

 طﺣن اﻟﺗواﺑل اﻟﻣﻧوي ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻛﺻﻧف ﻣطﺣون. -ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣطﺣوﻧﺔ ﻓﻲ أﻛﯾﺎس ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ وزن  100ﻏم.

) (2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ:
ﻧظرا ﻷن ﻣﻌظم ﻣﻌﺎﻣل طﺣن وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺗواﺑل واﻷﺻﻧﺎف اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻣن
اﻻردن واﻟﻘرﯾﺑﺔ أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل ،ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻘﺗرح ان ﯾﻛون ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣن اﻷردن .

) (3اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻠﻣﻌدات واﻟﺗﺟﮭﯾزات وأﯾﺿﺎ ﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺟﺎھزة  ،وﯾؤدي
اﻟﻐرض ﻟﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺷروع ﻣﺧزن ﺗﺟﺎري ﻻ ﺗﻘل ﻣﺳﺎﺣﺗﮫ ﻋن  48ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ .

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
 1,700دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
اﻷﺟﮭزة
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ طﺣن
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﻟﺣﺎم ﺣراري
ﻣﯾزان
ﻋدد ﻣﺗﻧوﻋﺔ

ﺟدول رﻗم )(1
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
1,200
125
200
150
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
3
2
3
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
3,600
250
600
150
4,600

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻌدد اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  900دﯾﻧﺎر ﺗﺗﻣﺛل ﺑﻣﻛﺗب و ﻛراﺳﻲ
وطﺎوﻻت و رﻓوف وأوﻋﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ.
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) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ وﺗورﯾد اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎرة ﻓﺎن ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن  10,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  15,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
اﻟﺑﯾﺎن
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺟدول رﻗم )(2
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
4,600
900
10,000
15,500

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 4ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟوظﯾﻔﺔ
ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع ﺳﺎﺋق )ﻣوزع (
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدى
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
3
4

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟﺑﮭﺎرات واﻟﺗواﺑل ﻛﺎﻟﻔﻠﻔل ﺑﺄﻧواﻋﮫ ،واﻟﺑﮭﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﻌﺻﻔر ،واﻟﻘرﻓﺔ ،واﻟﻛرﻛم،
واﻟﻛﻣون ،واﻟﺳﻣﺎق ،واﻟزﻋﺗر ،واﻟﻧﻌﻧﻊ اﻟﺟﺎف ،واﻟﻛراوﯾﺔ ،وﻣﻠﺢ اﻟﻠﯾﻣون ،واﻟﺳﻛر اﻟﻣطﺣون وأﺻﻧﺎف
ﻋدﯾدة أﺧرى و أﻛﯾﺎس ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺳﻌﺔ  100ﻏرام وﻟﯾﺑﯾل ﻛرﺗوﻧﻲ ﻣطﺑوع ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت واﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري
وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﻧﻊ واﻻﻧﺗﮭﺎء.

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺳﺗﺗﺄﻟف ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص ﻷول ﻣرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺳﻼت
واﻟﻣواﺻﻼت ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌروض واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  500دﯾﻧﺎر.
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) (11رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:

ﻛون اﻟﻔﻛرة ﻣﻘﺗرﺣﺔ وﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺳﺗﻘوم ﻣراﻛز إرادة ﺑﺈﻋداد دراﺳﺔ ﺟدوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﮭﺎ وﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠواﻗﻊ ﺳﯾﺗم اﻓﺗراض أن رأس
اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ،ووﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ
ﯾﻌﺎدل ﺣواﻟﻲ  %33ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  5,000دﯾﻧﺎر

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع

ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول ادﻧﺎه ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
4,600
900
10,000
15,500
500
5,000
21,000

اﻟﺑﯾﺎن
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع

ﺛﺎﻣﻧﺎ :وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل:
ﻛون اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻗﯾد اﻟﺑﺣث ھﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﻔﻛرة ﻣﺷروع وﻻ ﺗﺗﺿﻣن دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﺑﯾن ﻣﺻﺎرﯾﻔﮫ
وإﯾراداﺗﮫ ﻟن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗوﺟﮫ ﻟﻣراﻛز إرادة ﻹﻋداد دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
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