فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تجفيف وتعبئة وتغليف قشور الفواكة
والحمضيات

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحليما الامواحل الفايمة والتمويليمة

لفكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعال إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تلقل الضوء على الاواحل الفايمـة وحجمم اتسمترمار الملتم لتافيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمري المهتمي على التكاليف اتسترمارية اللتمة لتافيذ المشروع .
تم الحرص أ تكو البيااات والمعلومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكم  ،وسمعيا أل تكمو البياامات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكم  ،فقمد تممت تيمارات ميداايمة لمشماريع وماسسمات ومموردي ذات علقمة

بفكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلم لكمو اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عواممما أو وممروف ي ممع

التابمما باتجاهاتهممام مممما يسممتدعل مم المسممترمري المهتمممي بعممد اتقتامماع بفكممرة

المشروع التوجه رعداد دراسة الجدوى اتقت ادية الكاملة للمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :منتجات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1مراحل التصنيم
 .2المساحة والموقم
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآل ار البيئية لفكرة المشروع
سابعا :التكاليف اإلجمالية للمشروع
امنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
تجفيف وتعبئة وتغليف قشور الفواكه والحمضيات

فكرة المشروع المقترحة
منتجات المشروع

قشور فواكه مجففة ومعبئة

تصنيف المشروع

صناعي /صناعات زراعية

عدد األيدي العاملة

5

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

37540

الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

500

رأس المال العامل

5631
43671

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بتجفيف قشور الفواكة والحمضيات وتعبئتها وتغليفها فل عبوات وتسويقها ،وذل لسد جتء
م احتياجات السوق المحلل م همذاالمات المذي يسمتورده مم اتسمواق الةارجيمة  ،ويتمرما المشمروع فمل
مشغا متوسط يعما على تجفيف ومعالجة قشور الفواكة والحمضيات وتعبئتها وتغليفها م

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
يستورد السوق المحلل هذا المات م اتسواق الةارجيمة وتحديمدا مم اتسمواق التركيمة وال مياية ،ويشمهد
السوق المحلمل اممو فمل الطلم

علمى القشمور الطبيعيمة المجففمة بسمب اسمتةداماتها الماتليمة المتعمددة حيم

تستةدم كمعطرات للجو وماكهات للطعام وتستةدم لغايات التياة كذل  ،باتضافة الى ذل يمكم اسمتةدامه
تغراض تجميلية وطبية بعد طحاه ،وتعتبرهذه عواما إيجابية فل إاشاء هذا المشروع ،باتضافة الى عاما
مهممم وهممو تمموفر المممواد اتوليممة مم قشممور الفواكممه والحمضمميات فممل المملكممة وةا ممة فممل مامماط اتغمموار
الشمالية وباسعار ماةفضةم
بامماء عليممه ،يعتبممر هممذا المشممروع فكممرة اسممترمارية جيممدة حيم أ اراتممال سمميغطل جممتء مم طلم السمموق
المحلل ويعما احلا جتئل للمستوردات ،و م الممك أ يتجمه للت مدير إلمى األسمواق الةارجيمة تحقما،
كما ااه يحق فر ة استرمارية فل هذا المجاا وامكااية تشغيا اتيدي العاملةم

ال ا :منتجات المشروع
الماممت عبممارة عم قشممور مجففممة مم الفواكممه والحمضمميات الطبيعيممة ،يممتم معالجتهمما بشممكا طبيعممل وتعبئتهمما
وتغليفها وطرحها للسواق ضم عبوات مااسبة حس الغاية ماهام

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يوجد أية عوائ قااواية لترةيص المشروعم
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خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التصنيم

تتلةص عملية الت ايع بالةطوات التالية:
1م شراء قشور الفواكه والحمضيات م م ااع الع ائر والمربيات الطبيعيةم
2م تاويف القشور م الل والشوائ م
3م تقطيع القشور باشكاا ماتومة ومتساويةم
4م تعقيم القشورم
5م تجفيف القشور باستةدام فر تجفيف بالهواء الساة م
6م يمك معلجة القشور بالوا طبيعية تغراض التياةم
7م تعبئة وتغليف الفشور المجففة والمعاجة فل عبوات واكياس بلستيكية باحجام واوتا مااسبةم

) (2المساحة والموقم:
م الممك إقامة المشروع فل أية ماطقة مم المملكمة شمريطة تموفر الممواد الةمام والعمالمة اللتممة ،ويمكم
اقتراح ماطقة اتغوار الشمالية كموقع للمشروع بسب توفر المواد اتولية واتيدي العاملةم

( )3البناء وتعديالت البناء:
يحتال تافيذ المشروع الى بااء يحتوي على اربعة غرف ،غرفة لفر التجفيف وغرفة لفرت وتاويف وتقطيع
القشممور وغرفممة للتعبئممة و للتحممتي باتضممافة الممى غرفممة مكتم  ،وتقممدر المسمماحة اتجماليممة لبامماء المشممروع
140م 2والجدوا التالل يبي التكلفة التقديرية لبااء المشروع :
البند
غرفة للتجفيف

جدوا رقم ()1
المساحة /متر مربم تكلفة المتر المربم/دينار
100
20

إجمالي التكلفة/دينار
2000

غرفة للفرت والتاويف والتقطيع

25

100

2500

غرفة للتغليف والتحتي

50

100

5000
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غرفة مكت

25

100

2500

تواليت ومطبخ

20

100

2000

-

-

500

تمديدات

حية وكهربائية

14500

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التجهيتات والمعدات األساسمية ممع التركيم والتشمغيا بحموالل  9680ديامار توتعمت كمما همو
مبي بالجدوا أدااه-:
األجهزة
فر تجفيف بالهواء الساة
ماكياة تغليف وتشميع
جهات تعقيم
ادوات تاويف وتقطيع واواالم
طاوتت
ارفف تحتي

جدوا رقم ()2
تكلفة الوحدة/دينار
2800
2500
700
30
50
المجموع

العدد
2
1
1
6
10

التكلفة /دينار
5600
2500
700
200
180
500
9680

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
الجدوا التالل يبي تكلفة اترا والتجهيتات التل يحتاجها المشروع والتل تقدر بمبلغ  1360دياار:
جدوا رقم ()3
اال اث والتجهيزات
طاولة مكت وكرسل
كراسل
مكيف 5م 1ط
جهات كمبيوتر
كولر ماء

تكلفة الوحدة/دينار
120
10
450
80
المجموع
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العدد
1
6
2
1

التكلفة /دينار
120
60
900
200
80
1360

( )6وسائل النقل:
يلتم المشروع سيارة فا للاقا و التوتيع ،تقدر أ تبلغ تكلفتها بحوالل  12000دياارم

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بااء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الرابتة للمشروع المقترح بحوالل  37540دياار توتعت
كمايلل-:
جدوا رقم ()4
التكلفة/دينار
14500
9680
1360
12000
37540

البند
أعماا بااء
اآلتت ومعدات
أرا وتجهيتات
وسائا الاقا
المجموع

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 5فرص عما موتعة م حي الوويفة والعدد على الاحو التالل -:
جدوا رقم ()5
العدد
1
3
1
5

الوظيفة
مدير مشروع
عماا فرت وتعقيم وتعبئة
سائ
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكو المواد األولية م قشور الفواكه والحمضيات وبعض اتلوا الطبيعية وهل متموفرة بالسموق المحلمل
وباسعار ماةفضة ،باتضافة الى مواد التغليف والتعبئةم

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف م اريف التأسيس وما قبا التشغيا م رسوم التسجيا والترةيص ألوا مرة بارضافة إلى المراسلت
والموا لت تستقطا العروض والتل تقدر بحوالل  500دياارم
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( )11رأس المال العامل:
كو الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبا المستفيدي يج

إعداد دراسة جدوى اقت ادية مف لة لها

ولغايات الو وا إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقر ما يكو للواقع سيتم افتراض أ رأس الماا التشغيلل
وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالل  %15م إجمالل تكاليف الموجودات الرابتة حس

ةبرة

معد الدراسة واستاادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  5631دياارم

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
المشروع يعتمد على المواد اتولية الطبيعية المكواة م قشور الفواكه والحمضيات ويمك استةدام مةلفاتها
كسماد طبيعل وبالتالل فااه ت توجد اية ارار سلبية للمشروع على البيئةم

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الجدوا التالل يبي تكاليف المشروع ارجمالية التل تتألف م الموجودات الرابتة مضافا لها الم اريف
التأسيسية ورأس الماا العاما-:
جدول رقم ()6
التكلفة/دينار
14500
9680
1360
12000
37540
500
5631

البند
أعماا بااء
اآلتت ومعدات
أرا وتجهيتات
وسائا الاقا
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال العامل*

43671

التكاليف اإلجمالية للمشروع
* تم احتسا راس الماا العاما باسبة تقديرية  %15م اجمالل تكاليف الموجودات الرابتةم

امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البح

هل مقترح لفكرة مشروع وت تتضم

دراسة مالية للمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيفية تمويا المشروع إت بعد إعداد دراسة الجدوى اتقت ادية الاهائيةم
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م اريفه

