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على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج  والتـعاون اـلدولي  حرصـــــاً من وزارة التخطيط     
تـشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف  

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
دون تحليل  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المـشروع  

إن هذه الدراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشــروعل ةلنواحي المالية و الســوقية الالزما
الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطالع هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار  

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة) في مختلف محافظات      ــــ لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع   ات واحتـياـجوألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم  
ــروع ــادية للمشـ ــة جدوى اقتصـ ــوق    ،لمراكز إرادة إلعداد دراسـ وذلك لكون اإليرادات المتوقعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاحب  المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمـس
ــرائية للفئات ا ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ لمسـ

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

ــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا     ــ ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 
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 ملخص المشروع

 الشعر  حياكة بواريك  فكرة المشروع المقترحة 

 حرفي  منتجات المشروع 

 صغير ومتوسط   تصنيف المشروع 

 1 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 300 الموجودات الثابتة 

 50 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 30 رأس المال العامل 

 380المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

وفي    الثورة التجميلية في عالم المرأة ومواكبة للتطورات التي تحصل كل يوم في عالم الموضةفي ظل 

وبالسرعة التي توفر عليها الوقت   إطاللتها ازدادت الحاجة حلول عمليه للمرأة الكتمال  عصر السرعة 

بشكل مستمر ودوري دون    إطاللتها ات من المتداول جدا بحث المرأة عن البواريك لتغيير والجهد . لذا ب 

  بالصبغات والمواد الكيماوية وبنفس الوقت توفير الوقت والجهد . شعرها  إجهاد 

هناك طرق  ريك متداولة في األسواق ومعظمها باهظ الثمن خاصة الطبيعي منها ، اال ان أصبحت البوا

وبيعه بأسعار رمزية خاصة وان    بسيطة يمكن من خاللها شراء الشعر المقصوص وحياكته بطريقة بسيطة

  روع. من هنا جاءت فكرة المش و حاليا يقوم بقص شهره ورميه دون االستفادة منه  األغلب 
 

 عملية حياكة البواريك 

  الباروكة قومي بقياس محيط رأس من تصنعين له  . 1

استخدمي شريط قياس القماش على طول خط الشعر بحيث يلتف الشريط واصًال خط الشعر الخلفي عند  

 .الرقبة وخط الشعر األمامي عند الجبهة 

 .يجب أن يلتف شريط القياس بحيث يكون فوق طرف األذنين من الجانبين 

وهو مفرود، لكن دون أن يكون مشدوًدا  ال تقومي بشد الشريط، والذي يجب أن يكون مستويًا فوق الشعر  

 .جًدا

قومي بوضع شريط القياس عند منتصف رأسك وتكون   .قومي بقياس محيط الرأس من المنتصف   . 2

نهايته تالمس خط الشعر من األمام ويستمر الشريط حتى يالمس خط الشعر من منتصف الرقبة من  

 .الخلف

قة؛ يجب أن يكون مستويًا وليس مشدوًدا فوق الشعر  ال تقومي بشد الشريط مثلما ُذكر في الخطوة الساب

 .المفرود 

 

 

 

ضعي نهاية الشريط عند أعلى نقطة تقابل فيها أذنك رأسك ثم   .قياس بالوصل بين األذنينقومي بال . 3

 .تحركي بالشريط على محيط الرأس حتى يالمس الشريط نفس المكان عند األذن األخرى
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 يجب أن يلمس الشريط النقطة التي عادة ما يرتكز عليها ذراع نظارة الشمس أو النظر. 

  يط يجب أن يكون مستويًا وليس مشدوًدا فوق الشعر نذّكرك مرة أخرى أن الشر. 

 2جزء

 تشكيل أساس الباروكة 

ارسمي   .قومي بتخطيط القياسات على موديل (رأس صناعي) مخصص لصناعة الشعر المستعار . 4

مخطًطا لمحيط رأسك وفقًا لقياساتك ثم استخدمي شريط القياس لتقيسي المسافة بين األذنين والمسافة من  

 .الرأس والمسافة من المحيط على الموديل منتصف 

يمكنك بدًال من ذلك أن تستخدمي قبعة من القطن الدانتيل على أن تكون مناسبة لحجم رأسك وضعيها   . 5

  .فوق الموديل. لن تكون بالحجم المثالي بالطبع لكنها تفي بالغرض 

الرأس في الموديل   قومي بلف شريطة من القطن على محيط  .قومي بتثبيت شرائط من القطن بمسامير . 6

 .الصناعي وفقًا لرسمك عليه ثم ثبتيه بمسامير صغيرة واستعملي الشاكوش في دقها برفق

يمكنِك استخدام دبابيس الخياطة لتثبيت الشرائط بدًال من المسامير إن كان الرأس الصناعي مصنوًعا من   . 7

 .وفوم ال من الخشب  الستاير 

 .ديل قدر المستطاع حاولي أن تجعلي الشرائط مستوية على المو . 8

قومي بترطيب شرائط الدانتيل برشها بسرعة بالماء ثم ضعيهم فوق   .ثبتي شرائط مبللة من الدانتيل . 9

 .الموديل، وقومي بخياطتهم في الشريط القطني 

الحظي أن شرائط الدانتيل يجب أن تكون على األقل نفس طول قياساتك لتاج الرأس (منتصف   . 10

للشرائط أن تكون أطول بصورة بسيطة في هذه المرحلة. استخدمي أقل عدد ممكن  الرأس) ولكن يمكن 

 .من الشرائط واختاري األكبر حجًما ال األصغر

 .ثبتي الدانتيل القطني بدبوس قبل أن تخيطيه في الشريط  . 11

 .يمكنك الحصول على دانتيل قطني من مختلف األلوان ولكن تجنبي األقمشة المطرزة . 12

 .يل القطني عندما تقومي بترطيبه ببعض الماءيسهل تشكيل الدانت . 13

ازيلي المسامير من الشريط وارفعي أساس الباروكة من الموديل   .قومي بقياس أساس الباروكة  . 14

 .وجربيها على رأسك لتعرفي ما إن كانت مناسبة 

 .حددي التعديالت المطلوبة إن لم يناسبك األساس ثم قومي بتطبيق التعديالت  . 15
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اسبًا لِك، قومي بقص الدانتيل القطني اإلضافي المعلق خارج حدود الشريط  إن وجدتي األساس من . 16

 .الذي ينهي أساس الباروكة

 3جزء

 تحضير الشعر 

يوجد مميزات وعيوب لكال الخيارين   [٢].حددي ما إن كنت ستسخدمين الشعر الطبيعي أم الصناعي . 1

ولكن يفضل اختيار الشعر الطبيعي إن كانت الباروكة لالستخدام اليومي أما الشعر الصناعي  

 .فاتركيه للباروكة المخصصة للمناسبات 

رة ومنتجات تصفيف  يبدو الشعر الطبيعي أكثر واقعية وقدرة احتماله عالية إذ أنه يتحمل الحرا

الشعر بصورة أفضل، أما عيوبه فتكمن في أنه يجب إعادة تصفيفه بعد غسله كما أنه يسهل بهتان  

 .لونه ويمكن للباروكة أن تفسد بسهولة

يمكنك مالحظة أن الشعر االصطناعي ال يبدو واقعيًا مثل الشعر العادي كما أنه يفسد بسهولة  

لكن تكمن مميزات الباروكة المصنوعة من الشعر  بعوامل الحرارة أو صبغات الشعر، و

  .االصطناعي في خفتها وأنها ال تتطلب إعادة تصفيف بعد الغسل وال تفقد لونها سريعًا

مرري ما يكفي لملء يدك من الشعر في أداة تصفيف الشعر لتفكي التشابك وتفرديه   .قسمي الشعر . 2

 .وتقسميه ثم اربطي الخصالت برابطة الشعر 

التصفيف من قاعدة متينة ذات خمسة صفوف من اإلبر المسننة وهي مخصصة لفرد   تتكون أداة

 .الشعر ودمج درجات مختلفة سويًا 

 .قومي بفك رابطة الشعر قبل استعمالها 

ضعي نهاية كل مجموعة من خصالت الشعر فوق لوح تصميم ثم   .ضعي الشعر بين لوحي تصميم  . 3

 .نهايتان المدببتان للغطاءضعي الغطاء اآلخر فوق الشعر بحيث تتقابل ال

لوح التصميم له شكل مستطيل من الجلد وبه أسالك أو إبر صغيرة على جانب واحد ويتم استخدامه  

 .للحفاظ على الشعر مفرود ومنظم 

 4جزء

 تصنيع الباروكة 

الواحدة  يعتمد الحجم على عدد الخصالت الالتي تريدينها في العقدة  .اختاري إبرة تمرير مناسبة.1 . 4

 .ولذلك استخدمي إبرة أكبر إن كنِت تريدين خصالت أكثر واستخدمي إبرة أصغر لخصالت أقل
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يفضل أن تختاري عدد خصالت أقل إن كانت الفراغات بين الدانتيل ضيقة للغاية ولذلك استخدمي   . 5

 .إبرة صغيرة

الواحدة والذي   يؤدي الدانتيل المحتوي على فراغات واسعة إلى زيادة عدد الخصالت في العقدة . 6

بدوره سيجعل الباروكة ذات شعر أكثر حركة وأكبر حجًما، أما الخصالت القليلة في العقدة الواحدة  

 .ستمنحك شكل شعر مفرود ومستقيم

ستحتاجين إلى ربط العقدة مرة أو مرتين إذا كانت   [٣].مرري الشعر في عقدة واربطيها في الدانتيل . 7

دانتيل األساس وذلك باستخدام أداة   خصالت الشعر قليلة بحيث تمرريها في الفراغات الموجودة في 

 .التمرير خاصتك 

 .قومي بثني إحدى نهايتي الشعر الرفيعة لتكوين حلقة . 8

 .اشبكي إبرة التمرير بالحلقة وادفعيها من خالل إحدى فراغات الدانتيل المتواجد باألساس . 9

من  حركي اإلبرة بمهارة حتى تتمكني من شبك الشعر المتواجد في أساس العقدة وتدفعيه  . 10

 .خالل فراغات الدانتيل. يوفر لِك هذا حلقة جديدة تلتف حول طرف الفراغ 

اربطي خصالت الشعر مرة أو اثنين فوق الطرف القطني للفراغ وتأكدي من أن العقدة   . 11

دقيقة ومربوطة بقوة حتى يثبت الشعر في مكانه؛ ستحتاجين إلى تمرير طول الخصالت بأكملها  

 .خالل العقدة عند تضييقها

تنسي استخدام يدك األخرى لتمسكي الجانب اآلخر من الشعر وتحافظي عليه مشدوًدا ال   . 12

 .طوال هذه العملية 

يجب أن تبدأي في عقد الخصالت وتثبيتها بالدانتيل   .ابدأي العمل من اتجاه الرقبة إلى فوق . 13

 .المنتصف) بداية من خط الرقبة ثم اصعدي لألعلى قبل أن تنتقلي للجانبين ثم وصوالً لتاج الرأس (

 .يجب أن يتم عقد عقدتين عند تثبيت الخصالت التي على الجانبين  . 14

يجب أن تُعقد الخصالت أعلى الباروكة أو على تاج الرأس مرة واحدة حتى ال يبدو الشعر  . 15

 .كثيفًا للغاية

16 .  

يجب أن تقومي بتقسيم أعلى الرأس في ذهنك عند وصولك للتاج إلى ستة   .غيّري االتجاه . 17

 .ة وتعقدي الخصالت بحيث تتساوي جميع االتجاهات في كمية الشعراتجاهات منفصل

 .ال تعقدي الخصالت بحيث ينسدل الشعر في اتجاه واحد فهذا لن يبدو طبيعيًا . 18
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يجب أن يكون هناك جزئين من الجانبين باتجاه األسفل وتتوزع األجزاء األربعة الباقية   . 19

 .بصورة متساوية بين هذين الجزئين

اقلبي الباروكة من الداخل للخارج بحيث تتمكني من تثبيت الشعر   .رائط قومي بتغطية الش . 20

 .على طول خط الشرائط حتى ال تكون ظاهرة من األمام

استخدمي إبرة وخيط وقومي بتخييط بعض   .قومي بخياطة شبكة شعر معدنية في الباروكة  . 21

الباروكة حتى يأخذ الشعر شكًال  من الشبكات المعدنية القصيرة حول منطقة الرقبة والجبهة في 

 .طبيعيًا وحيويًا 

 .يجب أن يكون عرض الشبكة ضئيًال ويجب أال تظهر من أسفل الشعر . 22

قومي بقسم الباروكة بعد أن يتم تثبيت الشعر تماًما كقسمك   .اقسمي الشعر وصففي الباروكة . 23

 .لشعرك العادي، ثم قومي بقص الشعر للشكل الذي تفضلينه 

  

  وأهداف فكرة المشروع  ثانيا : مبررات
  

 وقت والجهد والمالتوفير ال   . 

  مواكبة التطور في عالم الجمال لدى المرأة  

  اليدويةالتشجيع على تنمية المهارات .  

 النساء من خالل اقتنائها للبواريك  الوقت والجهد على  ر توفي  
  

  المشروع خدماتثالثا: 

  حياكة بواريك شعر 

  

  لفكرة المشروع المقترحة رابعا: النواحي القانونية 

 متوسط .صغير و أووقد يكون المشروع منزلي ال يوجد أية عوائق قانونية تطال المشروع  -
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 المقدمة  الخدمة طبيعة ) 1(

  كبواريك. حياكة بواريك الشعر من خالل شراء الشعر من الصالونات وحياكته 
  

  

  :المساحة والموقع ) 2(

  .  للعملاو أي مكان  او مخزن صغير المنزل  غرفة في يتطلب المشروع 
  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

  . على البناء   تعديالت يتطلب المشروع ال  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

هو مبين  دينار توزعت كما    300 قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي  

  -بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  التكلفة /دينار   العدد   تكلفة الوحدة/دينار   األجهزة 
  300  1  300  معدات صغيرة للحياكة 

  300    300  المجموع 
  

   
  

 للموجودات الثابتة التكاليف اإلجمالية  ) 5(

  - :يلي  دينار توزعت كما  300بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  300  معدات الاآلالت و
    300  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 6(

 المواد األولية ومستلزمات الخدمة  لصاحب المشروع عمل  فرصت سيوفر المشروع 
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 المواد األولية ومستلزمات الخدمة  ) 7(

الموجودات الثابتة أي  من % 5بحوالي وتقدر   للحياكة بعض المواد الالزمة تتكون مستلزمات الخدمة من 

  دينار. 15حوالي 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

  .دينار 50تقدر بحوالي يحتاج المشروع إلى مصاريف تأسيس من مصاريف مواصالت وإدارية 
  

  : رأس المال العامل ) 9(
 

لغايات تحديد تكاليف المشروع  المالية سيتم افتراض أن رأس المال وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل  

%من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة بحسب خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما   10حوالي 

 دينار. 30يعادا 

  

 المقترحة سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع 

  .النفايات في األماكن المخصصة لذلكمن  ثار جانبية للمشروع اذا تم التخلص آال يوجد 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  300  معدات الاآلالت و
  300  إجمالي الموجودات الثابتة 

  50  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  30  رأس المال التشغيلي 

  380  التكاليف اإلجمالية للمشروع
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه وإيراداته  كون الوثيقة قيد البحث هي مقترح لفكرة مشروع  

 . لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية النهائية


