ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺷرﯾط ﻻﺻق إﺳﻔﻧﺟﻲ

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

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 اﻟﻣﺷروع
اﻟﺷرﯾط اﻟﻼﺻق ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺳرب اﻟﮭواء
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
اﻟﺷرﯾط اﻟﻼﺻق اﻷﺳﻔﻧﺟﻲ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺳرب اﻟﮭواء ﻣن
ﻓﺗﺣﺎت اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك واﻷﺑواب
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
Double Face Tape
ﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
9
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
132,750
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
1200
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
13275
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
147,225
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوال  :المقدمة
ﻣﻊ اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾرﯾن اﻟذﯾن ﯾﺷﮭدھﻣﺎ

.
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣطﺎﺑﻘﺔ %100
اﻟﺑﻧﺎء ﻣن اﻟﻔراﻏﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﺧذ اﻟﻘﯾﺎس وﻋﯾوب ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗرﻛﯾب وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﺻل
اﻟﺷﺗﺎء ﺣﯾث ﺗﻧﺧﻔض درﺟﺎت اﻟﺣرارة وﯾﻧﺷط ھﺑوب اﻟرﯾﺎح.

ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ھﻲ اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻺﺳﻔﻧﺞ ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ واﻟﻣواد اﻟﻼﺻﻘﺔ وورق اﻟﻛراﻓت.

ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ﺗﺗﻠﺧص ﻣﺑررات وأھداف اﻟﻣﺷروع ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
.1
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺻل ﺗدﻧﻲ درﺟﺔ اﻟﺣرارة واﺷﺗداد ھﺑوب اﻟرﯾﺎح ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻛﻔﺎءة ﻋﻣ
و ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل.
.2
اﻟﺻﻌﺑﺔ.
 .3ھﻧﺎﻟك ﻓرﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻟﻠﺧﺎرج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق إﯾراد ﺟﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ.
 .4ﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.
 .5ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.
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ثالثا :منتدات الم رو

ﻟﺻق اﻟﺷرﯾط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣطﻠوب إﻏﻼﻗﮫ أو ﺗﻘﻠﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺳرب ﻣن ﺧﻼﻟﮫ
5
10mm – 20 mm

30 mm

.Foam Tape – Bourrelet Adhesive
اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن ﺑﺳﻣﺎﻛﺔ  3ﻣم أﯾﺿﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﻐﺎﯾﺔ أﻋﻼه.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺧﺑرة ﻓﻧﯾﺔ ﺟﯾدة وﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺷراء
اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺎت واﻷﺟﮭزة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع آن ﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﺎﻧﻌﺔ اﻟﺧﺑرة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل
وﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎل وذك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  %3ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺟﮭﺎز اﻵﻟﻲ واﺻل اﻟﻣوﻗﻊ.
أﻣﺎ ﺧطوات اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻓﮭﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ – اﻟﺷرﯾط اﻟﻼﺻق اﻷﺳﻔﻧﺟﻲ:
 ﯾﺗم ﻗطﻊ اﻟﺷرﯾط ﺑواﺳطﺔ ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻘطﯾﻊ اﻹﺳﻔﻧﺞ وﯾﻣﻛن ﻟﮭذه اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﺗﻘطﯾﻊ ﺑﺷﻛل داﺋري طﺎﻟﻣﺎ أن أﻟواحاﻹﺳﻔﻧﺞ ﻣﺗوﻓرة.
 ﯾﺗم ﺗﻠﻘﯾم اﻟﺷرﯾط  Tapeاﻷﺳﻔﻧﺟﻲ ﻣﻊ طﺑﻘﺔ رﻗﯾﻘﺔ ﺟداً ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز  1.5ﻣم ﻣن ﺷرﯾط اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾنوﺗﻘوم ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺎﺑق اﻟﺷرﯾطﯾن وإﻟﺻﺎﻗﮭﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ اﻟﺑﻌض.
 ﺑﻌد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﻋﻼه ﯾﺗم ﺗﻠﻘﯾم اﻟﺷرﯾط اﻟﻼﺻق ﺑﺣﯾث ﯾﺗم رش اﻟﻣﺎدة اﻟﻼﺻﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ ﻣن اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾنوإﻟﺻﺎق ورق اﻟﻛراﻓت ﻋﻠﻰ ھذا اﻟوﺟﮫ ﻟﻣﻧﻊ إﻟﺻﺎق اﻟﺷرﯾط ﻋﻧد ﻟﻔﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻛور ﺑواﺳطﺔ ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﻠف
واﻟﺗﻘطﯾﻊ.
Page 6 of 12

 ﯾﺗم ﻟف اﻟﺷرﯾط ﻋﻠﻰ اﻟﻛور ﺑواﺳطﺔ ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﻠف واﻟﺗﻘطﯾﻊ أﻋﻼه وﻣن ﺛم ﯾﻐﻠف ﺑﺄﻛﯾﺎس اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﺗﻣﮭﯾداًﻟﻠﺗﺳوﯾق.
ب – اﻟﺷرﯾط اﻟﻼﺻق اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن
 ﯾﺗم ﺗﻠﻘﯾم ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن ﺑﺣﺑﯾﺑﺎت اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن وﺗﻘوم ھذه اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻓﻠمﺑﺳﻣﺎﻛﺔ  3.5ﻣم وﺣﺳب اﻟﻌرض اﻟﻣطﻠوب ﺳواء  15ﻣم –  20ﻣم –  30ﻣم ﺣﯾث ﯾﺗم ﻋﯾﺎر ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ
اﻟﺳﺣب أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺎ ً ﺣﺳب اﻟﻌرض واﻟﺳﻣﺎﻛﺔ.
 ﺑﻌد ﺗﺟﮭﯾز اﻟـﻔﻠم ﯾﺗم ﺗﻠﻘﯾﻣﮫ ﺣﺳب اﻟﺧطوات أﻋﻼه ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷرﯾط اﻹﺳﻔﻧﺞ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰواﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
)(2اﻟالمساحة والموقع

آن

إن

ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ واﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ.

) (2اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ اﺳﺗﺋﺟﺎر ﺑﻧﺎء ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ  340ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ،وﯾﺗوﻓر ﻣﺛل ھذه اﻷﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻣﻧﺎطق
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣراﻛز ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﯾﺑﻠﻎ ﺑدل اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣواﻟﻲ 15
دﯾﻧﺎر ﻟﻠﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ اﻟواﺣد أي ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  5100دﯾﻧﺎر ﺳﻧوﯾﺎ ً.
ﯾﻠزم اﻟﺑﻧﺎء إﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت إﺿﺎﻓﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻣدﯾدات اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ و ﺗوﺻﯾل ﻛﮭرﺑﺎء
 3ﻓﺎز وإﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﻘطﯾﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺗﺟﮭﯾز ﻣﻛﺎﺗب اﻹدارة واﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت وﺻﺎﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف
ھذه اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺣواﻟﻲ  6000دﯾﻧﺎر ،واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع:
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ

اﻟﺑﻧد
ﻣﻛﺎﺗب اﻹدارة واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺻﺎﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر
اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى واﻟﻣراﻓق اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣــــــــــــــــــــوع

48
200
60
32
340
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(ﻌ اآلالت والمعدات4)
دﯾﻧﺎر/ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
19200

اﻟﻌدد
1

23400

1

22200

1

37200

1

3000

-

3000
108000

-

(2) ﺟدول رﻗم
دﯾﻧﺎر/ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة
اﻷﺟﮭزة
19200
Sponge Rotary Cutting Machine
HG-206 Manual Rewinding and Cutting
23400
Machine
Laminating Machine:
22200
Double Face Spray Machine
Rotary Machine Head Poly Propylene
37200
Film Blowing Machine Set
ﻋدد وأدوات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺧزان ﻣﺎء ﻟﺗزوﯾد ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺷرﯾط
 ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه ﻟﻠﺗﺑرﯾد وﻗطﻊ ﻏﯾﺎر ﻟﻠﻣﺎﻛﯾﻧﺎتPP
%3 ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗدرﯾب وﻧﻘل اﻟﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع
:وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺟﮭﺎز اﻵﻟﻲ اﻟﻣﻘﺗرح
(S.R.C.M)  ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻘطﯾﻊ اﻹﺳﻔﻧﺞ-1
- Cutting Foam Size : w2 15M X L3M X H 1.2 M
- Cutting Speed :0.25 M / Min.
- Cutting Thickness: 3 – 150 MM
- Block Length L 10000 MM
- Size :1.5 m X w4 X H2 – 5m
HG – 206  ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ-2
- Cutting Width: 3 : 1.300 MM
- Valid Width: 1300 MM
- Inside Diameter of paper Core: 25.4 MM – 76.2 MM
- Rewinding and Cutting Max Diameter: 150 MM
- Scratching Cutting and Manual Feeding.
- Equipped with length cutter.
D.F.S.M  ﺟﮭﺎز-3
- Power Supply: 40 kw. 380V. 50Hz
- Dimensions: 500 X 1000 X 1500
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- Machine Roller Width: Up to 120 MM
- Produces two – face composites.
- Bonds non-woven, leather, foam – plastic/PP
 -4ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ R.M.H. PP
- Blowing PP low density PE (LDPE).
-Extruder can be lifted up to 2.5 meters.
- Mod of film blowing: Bottom Blowing
- Size of mold head/ SJM-15:60 MM
- Single side film thickness: 0.01 – 10 MM
- Max output capacity SJM 16 kg/Hour
طﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﻘﺻوى  16ﻛﻐم /ﺳﺎﻋﺔ.
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻘﺻوى اﻟﺳﻧوﯾﺔ  8ﺳﺎﻋﺎت /ﯾوم 300 /ﯾوم /ﻋﻣل =  36000ﻛﻐم
أﻣﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﮭﻲ  %75ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻘﺻوى =  27000ﻛﻐم

) (5األثاث والتدهيزات
ﯾﻠزم اﻟﻣﺷروع أﺛﺎث ﻟﻣﻛﺎﺗب اﻹدارة واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﺳوﯾق وﺑﻌض اﻷﺟﮭزة اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ وﺗﻠﻔون وﻓﺎﻛس وﺟﮭﺎز
ﺣﺎﺳوب وﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺻوﯾر وطﺎﺑﻌﺔ ،وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺔ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات ﺑﺣواﻟﻲ  3,000دﯾﻧﺎر.

)(6ﻟ وسائ النقل  :ل
اﻟﻣﺻﻧﻊ و اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺧرى وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺣواﻟﻲ  15,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  132,750دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣﺳﺗردة

ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
6,000
108,000
3,000
15,000
750
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15
%0

اﻟﻣﺟﻣوع

132,750

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 9ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع /ﻣدﯾر
ﻣدﯾر ﻣﺎﻟﻲ /ﻣﺣﺎﺳب
ﻣدﯾر ﻣﺑﯾﻌﺎت وﺗﺳوﯾق
ﺳﻛرﺗﯾرة وﺷؤون ﻣوظﻔﯾن وﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﮭﻧدس /أو ﻓﻧﻲ ﺗﻘﻧﻲ
ﻋﻣﺎل ﻋﺎدﯾﯾن
ﺳﺎﺋق
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
3
1
9

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷروع ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺣﺑﯾﺑﺎت اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن ) (PPذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺳﻌر اﻟطن واﺻل اﻟﻣوﻗﻊ  1650دﯾﻧﺎر. اﻟﺻﻣﻎ )اﻟﻣﺎدة اﻟﻼﺻﻘﺔ(  Adhesiveﻣن ﻧوع Bonding CA 112 – High Viscous Type pf CA IIIﺳﻌر اﻟﻛﻐم اﻟواﺣد واﺻل اﻟﻣوﻗﻊ  6دﻧﺎﻧﯾر.
 اﻹﺳﻔﻧﺞ ﻟﺗﻘطﯾﻌﮫ ﺷراﺋﺢ ﺑﺷﻛل داﺋري /ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ  14ﻛﻐم /ﺳﻌر اﻟﻣﺗر اﻟﻣﻛﻌب اﻟواﺣد واﺻل اﻟﻣوﻗﻊ 110دﯾﻧﺎر.
 ورق اﻟﻛرﻓت ﻟﻌزل اﻟﺳطﺢ اﻟﻼﺻق ﻟﺣﻔظ اﻟﺳطﺢ ﻣن اﻟﺗﻠف /ﺳﻌر اﻟطن واﺻل اﻟﻣوﻗﻊ  1600دﯾﻧﺎر. اﻟﻛرﺗون )اﻟﻛور( ﻟﻔﺎﺋف ﺳﻌر  600ﻓﻠس ﻟﻠﻛﻐم اﻟواﺣد واﺻل اﻟﻣوﻗﻊ. أﻛﯾﺎس ﻧﺎﯾﻠون ﻣطﺑوع ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ )اﻟﻠﻔﺔ( /ﺳﻌر اﻟﻛﻐم اﻟواﺣد واﺻل اﻟﻣوﻗﻊ  1450دﯾﻧﺎر. ﻣواد اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻣذﯾﺑﺎت ﺗﻘدﯾري ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺗﮭﻼك ﺳﻧوي  2500دﯾﻧﺎر. -2ﺳﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ -وزن اﻟﺷرﯾط اﻟﻼﺻق ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﺳرب ﺑدون إﺳﻔﻧﺞ – اﻟﻠﻔﺔ طول  5ﻣﺗر ﻋرض  15ﻣم =  51.97ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟﻔﻠم اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن=  38.35ﻏم اﻟﻛر ﺗوﻧﺔ )اﻟﻛور( =  7.37ﻏم ورق اﻟﻛراﻓت =  6.25ﻏمPage 10 of 12

ب -وزن اﻟﺷرﯾط اﻟﻼﺻق ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﺳرب ﻣن اﻹﺳﻔﻧﺞ – ﻟﻔﺔ  5ﻣﺗر طول وﻋرض  15ﻣم =  35.22ﻏم ﻛﻣﺎ
ﯾﻠﻲ:
 اﻟﻔﻠم اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن =  17.3ﻏم اﻹﺳﻔﻧﺞ =  22.3ﻏم اﻟﻛرﺗون )اﻟﻛور( =  7.37ﻏم ورق اﻟﻛراﻓت =  6.25ﻏموﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﻣـــــــﺎدة
ﺣﺑﯾﺑﺎت اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ
اﻟﺻﻣﻎ /اﻟﻣﺎدة اﻟﻼﺻﻘﺔ
اﻹﺳﻔﻧﺞ ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ
ﻛرﺗون )اﻟﻛور(
ورق اﻟﻛراﻓت
أﻛﯾﺎس ﻧﺎﯾﻠون ﻟﻠﺗﻐﻠﯾف
ﻣواد ﺗﻧظﯾف  +ﻣذﯾﺑﺎت
ﯾﻣﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن ﺻﻧﻊ أﻧواع ﻣن اﻷﺷرطﺔ ﺑﻌرض وﺳﻣﺎﻛﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﯾر ﻣن
اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﺣﺎل طﻠب ﺑﻌض أﻧواع ﻣن اﻷﺷرطﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷرﯾط اﻟﻼﺻق ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣرﺑﻌﺎت وھذا اﻟﻧوع
ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳوق وﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎﺟﮫ وﯾﺑﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت وﺑﻌض اﻟﻣراﻛز اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺗﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗص ﺑﺑﯾﻊ ﻣواد
اﻟﺑﻧﺎء واﻷدوات اﻷﺧرى.

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺗﺷﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص وﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻔرﻗﺔ وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺣواﻟﻲ
 1,200دﯾﻧﺎر.

) (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  %10ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  13,275دﯾﻧﺎر
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ﺳﺎدﺳﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
إﻋداد ﺟدول ﯾﺑﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(6
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
6,000
108,000
3,000
15,000
750
132,750
1200
13275
147,225

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

ﺳﺎﺑﻌﺎ :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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