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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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اوالأ :ة دةس
لقد عرفت العطور منذ القدم وتنتشر حاليا رشك شائا في مختلت مناطي المملكة كبلعة
متداولة يمكن االتجار رها نظرا لما تطفيل من رائحة عطرية على المبتهلك يحتاجها في
مختلت ظروفل من منابرات وعم وريرها ،كما وتبتخدم كهدايا تقدم في العديد من
المنابرات كالزواج واعياد الميالد وريرها.
نظرا لتواحا مبتوى دخ العديد من األفراد وارتفاع أثمان العطور ذات العالمات
التجارية المعروفة  ،أصرح رالرية األفراد من ذوي الدخ المتوبط و المحدود يلجرن إلى
شرا الخلطات العطرية الشعرية المححرة محليا من زيوت عطرية يتم ابتيرادها من دو
مث فرنبا وأبرانيا وريرها.

ا اي أ :ة رراا وأ داف ف رة اوة رو
المشروع المقترح متخص

في ريا عطور زيتية يتم تركيرها داخ المح وتراع رعروات

زجاجية ذات بعات مختلفة ( 511م  011 ،م  21 ،م )
ومن أهم مرررات المشروع:
 تلرية احتياجات البكان من العطور رأبعار تنابب دخولهم.
 تحقيي إيراد جيد لمالك المشروع.
 خلي فر

عم جديدة ألهالي المنطقة.

ا وا أ :ةاتج ا اوة رو
بيقوم المشروع رتركيب أنواع مختلفة من العطور رابتخدام زيوت عطرية مبتوردة من
الخارج وريعها في عروات مختلفة الحجم.

را ع أ :اواواحم او اوايس وط رة اوة رو اوة ترحس
ال يوجد أية عوائي انونية لترخي

هكذا مشاريا شريطة التزام صاحب المشروع رشروط

الريئة والصحة العامة والجهات ذات العال ة.
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خ ةا أ :اودرااس اوطايس وط رة اوة رو اوة ترحس
( )0ةراحا اوتصايا
يتمثت المنتتتت رتححتتير وتركيتتب العطتتور التتتي يتتتم ابتتتيرادها رشتتك عطتتور زيتيتتة مركتتزة متتن
الختتارج ،وذلتتك عتتن طريتتي خلطهتتا رتتالكحو والمثرتتتات ورنبتتب متفاوتتتة ترلتت  %52للزيتتت
العطتتري %2 ،للمثرتتت و  %52للكحتتو  ،تتتتم عمليتتة الخلتتط والتعرئتتة فتتي نفتتس الو تتت رعرتتوات
زجاجية رعحها مزود ررخاخ رأحجام منابرة وحبب طلب الزرائن.

) (2اوةا حس واوةوما
يمكن إ امة المشروع في أي من مراكز المحافظات والمدن والرلدات المختلفة في المملكة
حمن مخزن تجاري ذو مباحة منابرة شريطة توفر الرنى التحتية الالزمة.

( )3او ا ء وتعديكا او ا ء
تعتمد المباحة الالزمة إل امة المشروع على حجم اإلنتاج الذي يتحدد من خال الطلب ،إال انل
يمكن القو أن معد المباحة الالزمة إلنشا المشروع ترل حوالي  51م 5وتشم التجهيزات
الثارتة داخ المرنى المبتأجر وكاونتر إعداد العطور ،ويختلت رد اإليجار البنوي راختالت
المنطقة التي بيقام رها المشروع.
تم افتراذ إجرا رعذ التعديالت على الرنا ليتنابب وطريعة عم المشروع مث تمديدات
صحية وأعما كهررا وتبوية الباحة األمامية ورنا اطا ورير ذلك درت تكلفتها رحوالي
 0211دينار.

( )4اوعدد واألدواا
يحتاج المشروع إلى عدد ربيطة ومحدودة تتمث رعروات زجاجية للخلط وأدوات أخرى ربيطة
للتعرئة .تقدر كلفة العدد واألدوات الالزمة للمشروع رمرل  511دينار.

( )5األا ث واوتجميماا واودي وراا
يحتتتاج المشتتروع إلتتى أثتتاث ربتتيط البتتتقرا الزرتتائن راإلحتتافة إلتتى أرفتتت وختتزائن ورترينتتات
للعرذ ويتو ا أن تص كلفتها إلى حوالي  0011دينار.
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( )2وا ئك اوا ا
ال يحتاج المشروع عند إنشائل إلى وبيلة نق خاصة ،ويرقى هذا الرند معلقا حبب تطور
العم .

( )7اوت ويف اتجة ويس ولةوجوداا اوا تس
رنا على ما تقدم تقدر تكاليت الموجودات الثارتة للمشروع المقترح رحوالي  5511دينار
توزعت كما يلي:
جدو ر م ()5
او اد

اوت لطس/ديا ر

اا س االاتمكك

أعما رنا

0211

%2

اآلالت ومعدات

511

%01

أثاث وتجهيزات

0011

%02

وبائط نق

1

%10

المجموع

5511

( )8اوعة وس
بيوفر المشروع فرصتي عم موزعة من حيث الوظيفة والعدد على النحو التالي:
جدو ر م ()0
اووظيطس

اوعدد

مالك المشروع

0

موظت

0
5

المجموع
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( )9اوةواد األوويس وةاتلمة ا اوخدةس
تتمث

المواد األولية رالعطور الزيتية المركزة والمثرتات والكحو

راإلحافة إلى العروات

الزجاجية المنوعة وترمن جميعها من خال المبتوردين في البوي المحلي ،تقدر معد كلفة
عروة العطور بعة  011م ورتركيز  %51عطر  %2 ،مثرت % 52 ،كحو رحوالي
دينارين ورافتراذ تجهيز وريا  52عروة يوميا وروا ا  551يوم عم  /بنة فان تكاليت المواد
األولية بتص إلى  21دينار /يوم ،و  05211دينار للبنة األولى من التشوي .

( )11ةص ريف اوت ايس وة م ا اوت غيا
تشم نفقات التأبيس وما ر التشوي ربوم التبجي والترخي

ومصاريت متفر ة

وتقدر تكلفتها رحوالي  511دينار.

( )11رأس اوة ا اوع ةا
كون الفكرة مقترحة ورعد اعتمادها من ر المبتفيدين بتقوم مراكز إرادة راعداد درابة جدوى
ا تصادية مفصلة لها ولوايات الوصو إلى تكاليت إجمالية للمشروع ا رب ما يكون للوا ا
بيتم افتراذ أن رأس الما التشويلي وفقا لطريعة المشروع واحتياجاتل يعاد

حوالي %21

من إجمالي تكاليت الموجودات الثارتة حبب خررة معد الدرابة وابتنادا لمشاريا مشارهة أي ما
يعاد  0511دينار.

ا دا أ :اآلا ر او يئيس وط رة اوة رو اوة ترحس
ال يوجد اثأر ريئية بلرية للمشروع المقترح.
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ا ع أ :اوت ويف اتجة ويس وط رة اوة رو اوة ترحس
جدو ر م ()2
او اد

اوت لطس/ديا ر

أعما رنا

0211

اآلالت ومعدات

511

أثاث وتجهيزات

0011

وبائط نق

1

إجمالي الموجودات الثارتة

3200

مصاريت التأبيس وما ر التشوي

611

رأس الما التشويلي

1211

التكاليت اإلجمالية للمشروع

2111

ا ةا  :وا ئا اوتةويا
كون الوثيقة يد الرحث هي مقترح لفكرة مشروع وال تتحمن درابة مالية للمشروع ترين
مصاريفل وإيراداتل لن يتم تحديد كيفية تموي المشروع إال رعد التوجل لمراكز إرادة إلعداد
درابة الجدوى اال تصادية النهائية.
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