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إﻧﺗﺎج ﺻﺑﻐﺎت اﻟﺷﻌر
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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

اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
أوﻻ  :اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف اﻟﻣﺷروع
ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
 .1ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
 .2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ
 .3اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
 .4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات
 .5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات
 .6وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل
 .7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
 .8اﻹدارة واﻟﻌﻣﺎل
 .9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
 .10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
 .11رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
ﺳﺎدﺳﺎ:اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
ﺛﺎﻣﻧﺎ :وﺳﺎﺋل ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
إﻧﺗﺎج ﺻﺑﻐﺎت اﻟﺷﻌر

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﺻﺑﻐﺎت اﻟﺷﻌر

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

8
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

71,000

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

2,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

21,300
94,300

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
،و
اﻟﺻﺑﻐﺎت,ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت:

اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ,وﻟﻧﺟد ﻣﻧﮭﺎ اﻵن ﻣﺎ ﯾﺣﻘق وﯾﺗدرج ﺑدرﺟﺔ ﻟوﻧﮫ ﻣن اﻷﺷﻘر اﻟﻣﻣﯾز ﻟﺳﻛﺎن اﻟدول
،

ﺔ

اﻟﺻﺑﻐﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﺔ ﻣن ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن
اﻟﺻﺑﻐﺔ ﻓﻲ ﺟﺳ م اﻟﺷﻌرة ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻠون اﻟﻣﺧﺗﻠف ﺑﺷﻛل ﻓﯾزﯾﺎﺋﻲ و اﻟﻛﺗروﺳﺗﺎﺗﯾﻛﻲ
ﯾﺟب أن ﺗﻣﺗﺎز و ﺗظﮭر ﺻﺑﻐﺎت اﻟﺷﻌر اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ:
 أن ﻻ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ إﺿرار ﺑﺟﺳم اﻟﺷﻌرة وان ﻻ ﺗﻔﻘد اﻟﺷﻌر ﻣﻠﻣﺳﮫ أو ﻟﻣﻌﺎﻧﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن. أن ﻻ ﯾﻛون ﻟﮭﺎ أﺿرار ﺳﺎﻣﺔ أو أﺛﺎر ﺗﺣﺳﺳﯾﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗطﺑق إﻟﻰ اﻟﺷﻌر أو اﻟﺟﻠد. -أن ﯾﻛون ﻟون اﻟﺷﻌر اﻟﻣﻛﺗﺳب ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﺑﻌد ﺗﻌرﺿﮫ

 ,وان

اﻟظﻼل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺻﺑﻐﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧظر.
أو

 -أن

أو

أو

ﻓﺄﻧﺔ ﯾﺟب أن ﻻ ﯾﺗﻐﯾر اﻟﻠون اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻋﻧد ﺗﻌرض اﻟﺷﻌر ﻟﻣﺣﻠول ﻗﺎﻋدي أو ﻟﻣواد ﻣؤ

ﺔ

.
أو

ﻟﻣﺳﺗﺣﺿرات ﺗﺟﻌﯾد اﻟﺷﻌر.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﺻﺑﻐﺎت اﻟﺷﻌر ﺑﺗرﻛﯾﺑﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗوﻓﯾرھﺎ ﺑﺳﻌر ﻣﻧﺎﺳب  ،ﺧﺎﺻﺔ وأن
اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻻ ﯾﻐطﻰ ﻛﺎﻣل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ وﻻ زال ھﻧﺎﻟك اﺳﺗﯾراد ﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج،
ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻣﻧﺗﺟﺎت ھذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻷردن ﻟدﯾﮭﺎ ﻓرﺻﺔ ﺟﯾده ﻟﻠﺗﺻدﯾر إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ
ﻣراﻋﺎة أن اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﺗﻣﺛل ﻣﺑررات اﻟﻣﺷروع ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ-:
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أو

 .1ھﻧﺎﻟك طﻠب ﻗﺎﺋم وﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﺻﺑﻐﺎت اﻟﺷﻌر ﻣن ﻗﺑل ﻗطﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن.
ث إن

.2
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟطﻠب.

 .3إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد و ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳواق اﻟﻌرﺑﯾﺔ .
 .4ﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.
 .5ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑداﯾﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳت ﺻﺑﻐﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺗرﻛﯾﺑﺔ أﺳﺎﺳﯾﮫ )ﻟﯾزاد ﻋدد أﻟوان اﻟﺻﺑﻐﺎت إﻟﻰ
 24ﺻﺑﻐﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ( وﺑﺄﺣﺟﺎم ﻣوﺣدة ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ھﻲ  70ﻣل .ﯾﻌﺑﺄ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ ﺗﯾوب ﻣطﺑوع ﻣن اﻷﻟﻣﻧﯾوم
و ﻛرﺗون داﺧﻠﻲ ﻣﺑﯾن ﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﺗم ﺳﻠﻔﻧﮫ
ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ وﺗﺗم ﻣﻧﺎوﻟﺗﮭﺎ داﺧل ﻛرﺗون ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻘوى .

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ .

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ :

.1

ﺗﺟﮭﯾز ووزن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺑدﻗﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ .

.2

اﻟﺑدء ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺧﻠط اﻟﻣواد ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧطوات واﺿﺣﺔ وﻣدروﺳﺔ )وزن اﻟوﺟﺑﺔ  80ﻛﻐم (.

.3

ﺗﺧﻠط اﻟﻣواد اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻛرﯾم اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻠﺻﺑﻐﺔ أوﻻ ) (Baseﺗﺣت درﺟﺔ ﺣرارة 70م.o

.4

ﺗذاب اﻟﻣواد اﻟﺻﯾﻐﯾﺔ )

(

ﻹذاﺑﺗﮭﺎ وﺗﺧﻠط ﺟﯾدا ﻣﻊ ﺧﻠطﺔ اﻟﻛرﯾم اﻟﺣﺎﻣل .ﻣﻊ إﺟراء اﻟﺗﺑرﯾد ﺣﺗﻰ  30م.o
.5

ﻓﺣص ﻣﺧﺑري ﻟﻠﺧﻠطﺔ ) أﺛﻧﺎء اﻟﺧﻠط وﻓﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﻠط(.وﺗﺳﺗﻐرق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣدة  3ﺳﺎﻋﺎت

.6

ﺗﺟﮭﯾز ﺧط اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ وﻣﻌﺎﯾرة ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﺣﺳب اﻟوزن اﻟﻣطﻠوب.

.7

اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟوزن اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺗﯾوب اﻟﻣﻌﺑﺄ وﻣن ﻧظﺎﻓﺗﮫ .

.8

وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻛراﺗﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮫ وﺳﻠﻔﻧﺗﮫ .
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.9

وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻛراﺗﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ .

 .10ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺑوات اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺑﻣﺣﻠول اﻷوﻛﺳﺟﯾن )اﻟﺑﯾروﻛﺳﯾد( ﯾدوﯾﺎ ﻟﺗﺳوق ﻣﻊ ﺗﯾوﺑﺎت اﻟﺻﺑﻐﺎت.

) (2واﻟﻣوﻗﻊ:

إن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﻗﺎﻣﮫ ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ،ﺣﯾث ﺗﻧﺗﺷر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
واﻟﺣرﻓﯾﺔ وﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
 200م، 2

ﺗﻘدر إﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ-:
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ

اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج و ﻣﺧﺗﺑر
ﻣﺧزن ﻣواد أوﻟﯾﮫ
ﻣﻛﺗب و ﺧدﻣﺎت

100
60
40
200

اﻟﻣﺟﻣوع

ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺳﯾﺗم اﻓﺗراض ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء ﺻﺣﯾﺔ وﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﺑﻠﯾط وﻏﯾرھﺎ ﻗدرت
ﺑﺣواﻟﻲ  5,000دﯾﻧﺎر

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  48,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة
ﺧﻼط ﺣﺟم  100ﻟﺗر ﺳﺗﺎﻧﻠس  /دﺑل ﺟﺎﻛت
ﻣﺑرد ﻣﯾﺎه
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣﻌﺎﺟﯾن
ﻣﺿﺧﺔ ﺻﺑﻐﺎت ﺳﺗﺎﻧﻠس ﺳﺗﯾل
ﺟﮭﺎز ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه
أدوات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳﺗﺎﻧﻠس ﺳﺗﯾل
ﻣﯾزان
ﻋدد وأدوات ﻣﺗﻔرﻗﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
20000
7000
6000
6000
2000
3000
3000
1000
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اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
3
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
20000
7000
6000
6000
2000
3000
3000
1000

48000

اﻟﻣﺟﻣوع

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  3,000دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ .

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺑداﯾﺎﺗﮫ ﻟواﺳطﺔ ﻧﻘل ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم وﺗﻘدر اﻟﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  15,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  71,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
5,000
48,000
3,000
15,000
71,000

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 8ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
1
2

ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
ﻣﮭﻧدس إﻧﺗﺎج
ﻓﻧﻲ ﻣﺧﺗﺑر
ﻣﺣﺎﺳب
ﻣﻧدوب ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻋﺎﻣل ﻓﻧﻲ
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدي

8

اﻟﻣﺟﻣوع
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) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ھﻲ ﻣواد ﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،و ﺗﯾوﺑﺎت أﻟﻣﻧﯾوم  ،وﻛراﺗﯾن داﺧﻠﯾﮫ وﻛراﺗﯾن
ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻋﺑوات ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ و ﺑﯾرو ﻛﺳﯾد .

) (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  2,000دﯾﻧﺎر.

) (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  %30ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  21,300دﯾﻧﺎر .

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

ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
5,000
48,000
3,000
15,000
71,000
2,000
21,300
94,300

اﻟﺑﯾﺎن

ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
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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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