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 :اإلىداء

للخلف  بينما تتطلّع العيون إلى األمام نحو مستقب ٍل أفضل تعود بنا الذاكرة  
تستذكر كل من أعطى ف أغدَق بالعطاء, فياىي السنوات الخمس تحزم حق ائبيا  
ماضيةً عبر قطار الزمن حاملةً معيا أياٍم ال تُنسى وىانحن على أبواب التخرج نقُف  

 لنحيي كل من علّمنا حرف اً وأمسك بيدنا لنصل إلى برِّ األمان .

في كلية اليندسة    تحيَة شكر وعرف ان لكافة أعضاء الييئة التدريسية
الميكانيكية والكيربائية لما بذلوا ويبذلون من تعب وجيد ليقدموا لنا ثمرة  

 عمليم وتجاربيم .

 

إلى من تكرّم باإلشراف على ىذا العمل وقدّم لنا العون والنصَح واإلرشاد  
وأعطاني جلّ وقتو والكثير من علمو وعظيم رعايتو , وكان لنصحو وإرشاده األثر  

ي إغناء ىذا العمل المتواضع ,الشكر كل الشكر للعطاء الذي ال يتوقف  الكبير ف
 ولألصالة التي بقيت رمزاً شامخاً في :

 حن ّاويالالدكتور الميندس محمود  
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عذراً ياسمين الشام قد سقط الكالم أمام ىول ما يحدث , ف أرضك تبكي وترقص  
ً , ولكن ّا باقون ومن طيب زىرك سن نبت من جديد ومن  كالطائر المذبوح ألما

عراقة أرضك سنرسم المستقبل الذي نريد ...إليِك يا أرضنا الغالية نرسل أولى  
 براعمنا ليتفتح زىراً بترابك الطاىر  

 .......  إليِك يا سوريتنا                                                 

 

ندسي للتجييزات  نتوجّو بجزيل الشّكر واالمتنان لإلدارة العامّة للمكتب الي
لتزويدىا لنا بالمعلومات الالّزمة حول خط االنتاج بعد أن        IEEOالصّناعيّة  

 ..تمّت مراسلتيا بنجاح .

 

 ونتوجّو بالشّكر الجزيل واالمتنان

 للدّكتور الميندس حسن ملقي  )استاذ مدرّس في جامعة حلب (  

 والدّكتور الميندس نظام عبد الصّمد,

 في جامعة موسكو (....) استاذ مدرّس   
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أنتَِِ يا من علمتني أن الحياة ىي راحةٌ بين يديكَِِ وجنّةٌ تحت قدميكَِِ , من  
عرقكَِِ صرت وبحنانكَِِ كبرت وبعطائكَِِ وُجدت,إلى الروح التي اجتمعت  

 بجسدين )أمي وأبي ( 

 ىاىي صغيرتكَِِ تضع بين يديكَِِ الطاىرة ثمرة جيدكَِِ وعطائكَِِ العظيم .

 

روحي وأغلى من حياتي أخوةٌ تق اسمت معيم ذكريات طفولتي وكانوا    أعز من
سندي على مرِّ األيام ,إلى الق لوب المفعمة بالحب والعطاء أىدي أولى خطواتي  

. 

 

زىرةَ أيامي و توأم روحي وقدوتي على درب العلم والعطاء ,أختي التي رسمت  
 طريقي بإرادتيا

 دائم أرسل أولى شعاع من شمس آمالي.  وعبّدتو بحسن نُصحيا ,إليِك يا أملي ال

 

من ضحكوا لفرحي  وعانقوا أحالمي  وكانوا خير إخوة استمديت منيم القوة  
 واألمل ,إليكم يا أصدق ائي أىدي أولى محاوالتي .
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 المقدمة

إف وقتنا الحاضر وفي ظؿ التطور المستمر الذي يشيده العالـ والتقدـ التكنولوجي الكبير الذي 
ال يعرؼ  حدودًا ,أصبح كؿ مشروع أو عمؿ يواجو الكثير مف التحديات منيا ضرورة أف يكوف 

لقبوؿ والنجاح ولكف ىذه األمور ال العمؿ متميز مف حيث الفكرة واألداء والنتائج حتى يبلقي ا
تكوف كافية ما لـ يأخذ المشروع الناحية االقتصادية بعيف االعتبار فالمشروع الذي ال يكوف 
 اً مجٍد اقتصاديًا ُيرفض بالمقارنة مع مشروع آخر يحقؽ جدوى اقتصادية أي يحقؽ أرباح

 وعائدات كبيرة وبأقؿ التكاليؼ

ى االقتصادية قبؿ أي مشروع فيذه الدراسة عند قيامنا بيا مف ىنا جاءت أىمية دراسة الجدو  
بشكؿ جدي توضح لنا جميع التكاليؼ و العقبات المالية واألرباح و النقاط القوية والضعيفة 

 التي يمكف أف نتعرض ليا خبلؿ انجاز المشروع .

رباحًا أـ مف خبلؿ ىذه األمور نستطيع تحديد في ما إذا كاف المشروع  ناجحًا وسيحقؽ لنا أ
 أنو مشروع فاشؿ يسبب لنا الخسارة بالوقت والماؿ.

إذًا دراسة الجدوى االقتصادية ىي أوؿ خطوة يجب القياـ بيا قبؿ أي مشروع لتحديد ىؿ مف 
الممكف االستمرار بالمشروع وتنفيذه أـ أنو مشروع غير مجٍد اقتصاديًا عندىا يجب  إلغاء 

الطريقة نكوف قد عرفنا قبؿ دخولنا بالمشروع وصرؼ  الفكرة والبحث عف فكرة جديدة . بيذه
 نفقات ووقت عميو في ما إذا كاف قابؿ لمتنفيذ أـ ال .

وليذا السبب وقع اختيارنا في مشروعنا ىذا عمى القياـ بدراسة جدوى اقتصادية لمعمؿ إنتاج 
 شامبو 

,ودراسة اسة ماليةدر مؿ )دراسة تسويقية ,دراسة فنية ,حيث قمنا بدراسة متكاممة ليذا المع
 (  بيئية

ومف خبلؿ ىذا المشروع تعرفنا عمى أسموب إعداد دراسات الجدوى االقتصادية باعتبارىا جانب 
 .لعممية  ال يمكف االستغناء عنو ميـ جدًا في حياتنا ا
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ومف الجدير بالذكر أنو عندما يريد الميندس أف يدرس خط إنتاج لمنتج مف المنتجات ال 
مًا بخط اإلنتاج واآلالت التي سيستخدميا بالخط بؿ يجب عميو التعرؼ يكفي أف يكوف مم

عمى كؿ ما يخص المنتج مف حيث المواد الخاـ التي ستجرى عمييا العمميات إلعطاء 
المنتج الجاىز وخواص ىذه المواد ألف ىذه المعمومات تيمو في تخطي العقبات التي يمكف 

تعمؽ بالخواص الفيزيائية والكيميائية لممادة كما أف يواجييا أثناء عممية اإلنتاج والتي ت
يستطيع مف خبلؿ خبرتو بمكونات المنتج أف يطوره ويدخؿ تحسينات عميو مما يجعمو خبيرًا 

بؿ أف نبدأ بدراستنا ىذه أف مبيذا المنتج وال يستطيع أحد أف يتفوؽ عميو لذا ال بد لنا وق
لمحة عامة عنو )تاريخو ,التطورات التي نتطرؽ لمحديث عف منتجنا )الشامبو(  وأف نذكر 
 طرأت عميو ,أىميتو في حياتنا وتركيبو الكيميائي( 

 لمحة عف تاريخ اختراع الشامبو:

فكرة العناية الشخصية بأجزاء الجسـ المختمفة ترجع جذورىا منذ فجر التاريخ, ففي عاـ 
ضرية بسبب توفر ؽ.ـ, بدأت الحضارات تمركز نفسيا حوؿ المراكز الزراعية والح 5000

الحياة المناسبة , وقد أصبح مفيـو النظافة الشخصية سمة المجتمع المتحضر,  جاء ذلؾ 
نتيجة العتقاد المجتمع البشري أف إضافة شيء جمالي لمبشرة بصفة عامة لمتميز والتزييف 

 سوؼ يساعد عمى الفصؿ بينيما  وبيف جميع الحيوانات أو الكائنات األخرى

قديـ, كانت مصر مركزَا مزدىرَا لمتجارة و خاصة مستحضرات التجميؿ, وقد وفي العالـ ال 
استخدـ العمماء في ذلؾ الوقت كؿ الموارد الطبيعية و المواد الخاـ المحمية المعروفة لتحقيؽ 
أكبر قدر مف الرضا النفسي في موضوع االىتماـ بالذات, ومف ضمف تمؾ الخامات الطبيعية 

 لخفاؼ )بمثابة مقشر(, و اإلسفنج الطبيعي الموجود في البحار.زىور الموتس, و الحجر ا

ثـ مع تطور البشرية بدأت ممارسة الشامبو تنتشر و تتوسع بيف األفراد و تتألؼ مف العديد 
مف المواد الطبيعية ثـ بدأ إدخاؿ عمييا بعض الكيماويات لضماف الجودة و النتائج المرضية 

امبو مف أجؿ الصحة ىي التي جعمتيا ممارسة تحظى لمفرد حيث كانت فكرة استخداـ الش
 بشعبية واسعة في األوساط الطبية
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ولكف سرعاف ما تـ استخداـ كممة "شامبو" عمى وجو التحديد لوصؼ الشعر و منتجات تدليؾ 
فروة الرأس , وغالبا ما تكوف مصنوعة مف الصابوف المغمي في ماء الصودا ويخمط مع 

                               1860وؿ مرة مصطمح " شامبو" عاـ وسجمت أل  األعشاب العطرية 

و في مطمع القرف العشريف, كاف ال يزاؿ ممارسة االىتماـ بالشعر مزعجا لمغاية وفي عاـ   
ىانز شوارزكوؼ "في برليف قسـ مخصص لمعطور في الصيدلية )أو ” فتح الكيميائي 1898

ما حقؽ"شوارزكوؼ"  نجاح في ذلؾ القسـ بدأ في  متجر التجميؿ في ذلؾ الوقت(, و بعد2ـ
 التركيز عمى منتجات لمشعر

قدـ  1927واصؿ "ىانز شوارزكوؼ" مشواره في ابتكار أنواع الشامبو في أوروبا, و في عاـ 
 ألوؿ مرة شامبو في صيغتو السائمة في العالـ

العبلمات التجارية  تطورت أبحاث  معيد "شوارزكوؼ" لمعناية بالشعر لتصبح اليـو مف أكبر 
 المرموقة في مجاؿ العناية بالشعر حوؿ العالـ

 أىمية الشامبو :

ىو أحد المنتجات الشخصية  لمعناية بالشعر إلزالة الزيوت, كما ذكرنا سابقًا أف الشامبو 
والجسيمات الجمدية, وقشرة الرأس, والمموثات البيئية وغيرىا. واليدؼ مف ذلؾ ىو إزالة كؿ 

 ير مرغوب فييا مف الشعر وجعمو نظيفا و جذابا.األشياء الغ

وغالبًا ما يحتوي الشامبو عمى مواد غير استاتيكية ومفككة لمتشابؾ إضافة إلى مكثفات 
 لمشعر والمغذيات والمرطبات.

وفي المجتمعات الحديثة يعد الشامبو منتج أساسي لكؿ فرد منذ والدتو, حيث يعتبر أحد 
 ة.نظافة الشخصية البلزملممارسة ال األدوات اليومية

مما سبؽ نستنتج أف الشامبو سمعة أساسية وميمة جدًا ال يمكف االستغناء عنيا وخاصة في 
المجتمعات التي تعطي موضوع العناية الشخصية  أىمية كبيرة كما ىو الحاؿ في المجتمع 
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شرًا بأرباح السوري وىذا ما دفعنا الختيار ىذه السمعة ألف إنتاج مثؿ ىذه السمعة سيكوف مب
 كبيرة تعود عمى المشروع.

 وقد تضمنت دراستنا ىذه قسمف رأسييف ىما :

  ويشمؿ الفصوؿ التالية :القسـ النظري 

الدراسة التسويقية عرفنا مف خبلليا كؿ ماييمنا بموضوع التسويؽ مف حجـ الفصؿ األوؿ : 
 يع .الشريحة المستيدفة ومنافذ البوالسمع المنافسة و  عمى السمعة  الطمب

الفصؿ الثاني :الدراسة الفنية ودرسنا فييا اآلالت الداخمة بخط اإلنتاج وأسعار ىذه اآلالت وكؿ 
 شيء يتعمؽ بمساحة األرض التي سيبنى عمييا المصنع .

الفصؿ الثالث :الدراسة المالية حددنا فييا الطريقة التي سنموؿ بيا المشروع وحددنا سعر 
الدراسة المالية أف المشروع ناجح وسيحقؽ لنا أرباحًا المنتج ووجدنا مف خبلؿ حسابات 

 مناسبة .

لمعرفة اآلثار السمبية واإليجابية التي سيخمفيا المشروع بالنسبة  الدراسة البيئيةالفصؿ الرابع :
 لمبيئة وكيفية التعامؿ معيا لنحقؽ أقؿ األضرار المؤثرة عمى البيئة .

 : القسـ العممي ويتضمف ما يمي 

لمسوائؿ تـ رسميا عمى برنامج حاسوبي بما فييا مف صمامات تحكـ وأسطوانات  آلة تعبئة
ىوائية وحساسات  ومخطط لبرنامج التحكـ اآللي البلـز ليذه اآللة مع شرح تفصيمي ألجزائيا 

. 

و حرصنا فيو  عمى أف نقدـ  المعمومة  وبيذا الشكؿ نكوف قد أنجزنا ىذا العمؿ المتواضع 
 حة  تحقؽ لمباحث الفائدة دوف الشعور بالممؿ أو الغموض. بطريقة مناسبة  واض
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 الدراسة التسويقية

 :تمييد

 تحديد أو تقدير عمى تساعد أنيا مف فقط ليس أىميتيا قيةيسو تال الجدوى دراسة تستمد
 تحديد أو لممشروع الفنية لمدراسة األساس تعد أنيا بؿ الدراسة, محؿ المنتج عمى الطمب
 .لمتكاليؼ تقدير مف بذلؾ يرتبط وما لممشروع اإلنتاجية الطاقة

 والطرؽ لممنتج والترويجية التسويقية السياسة رسـ في األساس تعد السوؽ دراسة أف كما
 التالية المرحمة( الفنية الجدوى بدراسة القياـ أف كما .ستيمؾالم إلى المنتج لوصوؿ المناسبة
 عمى طمب أو سوؽ وجود مف التأكد بعد إال تتـ أف يمكف ال )التسويقية الجدوى لدراسة
 .المنتج

 سويقية :خطوات دراسة الجدوى الت.1-1

 :والطمب العرض في المؤثرة العوامؿ دراسة.1-1-1
 بؿ أخرى إلى خدمة أو سمعة ومف آخر إلى مجاؿ مف تختمؼ العوامؿ ىذه أف ويبلحظ 

ف آخر إلى منتج مف العوامؿ ىذه لتأثير النسبية األىمية وتختمؼ  تعد عوامؿ ىناؾ كاف وا 
 .العوامؿ ىذه ألىـ يمي فيما ونتعرض .مشتركا قاسما
 :الطمب في المؤثرة العوامؿ

 :يمي ما الطمب في المؤثرة العوامؿ أىـ مف
 المواليد ومعدؿ نموه ومعدؿ السكاف عدد ويشمؿ السكاني المتغير .١
 الزواج معدالت .٢
 الحياة فمسفة نماذج .٣
 توزيعو ونمط الدخؿ مف الفرد نصيب ومتوسط القومي الدخؿ .٤
 المنتج سعر .٥
 والمكممة البديمة السمع استيبلؾ .٦
 االستثمارات حجـ .٧
 والطراز والموضة التجديد .٨
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 السوؽ شكؿ .٩
 المستقبؿ في الثقة . ١١
 االقتصادي النشاط في الدولة تدخؿ درجة . ١١
 اإلنتاجية . ١٢
 الزمف . ١٣

 وقد اعتمدنا في دراستنا  بشكؿ كبير عمى العوامؿ التالية:

 : السكاني المتغير .1
  زيادة إلى تؤدى السكاف فزيادة اليامة, المحددات مف السكاف نمو ومعدؿ السكاف عدد يعد

 Constant Holding Other) حاليا  عمى األخرى العوامؿ باتث مع حجـ السوؽ واتساع
Things ) 

 التركيب العمري أف كما السوؽ, حجـ وانكماش الطمب نقص إلى يؤدى السكاف نقص أف كما 
فيذا  العمري لدولة التركيب عمى الشباب غمب فإذا الطمب تحديد في كبيرا دورا يمعب لمسكاف
 انقبلب حالة في الحاؿ بعكس مربحا, يصبح أف يمكف بتناسب الشبا سمع إنتاج أف معناه
 نتيجة العشريف القرف مف الثمانينات فترة في الغربية أوربا في الحاؿ السكاني كما اليـر

 تزايد أف كما .الكبار التي تناسب األنشطة بالربح واعدا ىنا يصبح النسؿ تحديد في المبالغة
 ولعب األطفاؿ ومبلبس األلباف ىي معينة سمع ىالطمب عم تزايد عميو يترتب المواليد معدؿ

 عمى أيضا الطمب يزداد كما رائجة, واعدة وسوؽ استثمارية فرص تشكؿ مما وغيرىا األطفاؿ
 توزيع فإف كذلؾ .معينة وأدوية مبلبس معينة عمى والطمب لمسيدات الصحية الرعاية مراكز

 ونفس فريؽ لكؿ االستيبلكية نماطالختبلؼ األ  نظرا الطمب عمى يؤثر وحضر ريؼ بيف السكاف
 السكانية اإلحصاءات ذلؾ فإف وعمى .الجنس أساس عمى لمسكاف النظر عند ينطبؽ الشيء
 لمسمع السوؽ المتوقع حجـ تبيف تسويقية خطة لعمؿ أساسا تعد السابقة التصنيفات عمى بناء

 .المختمفة
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وجدنا الجدوؿ الذي يبيف  و بناء عمى احصائيات الموقع الرسمي المكتب السوري لبلحصاء
 معدؿ نمو السكاف في سوريا وحجـ الطمب المترتب عميو لمنتج الشامبو:

 
 (1الجدوؿ)

 
 (1المخطط)

حجم الطلب المتوقع باللٌترعدد االسر بنسبة ماٌقارب 5.6معّدل الّنمو %عدد الّسكان )الف نسمة(العام

00'16330029160715832142

01'167202.4529857145971428

02'171302.4530589286117856

03'175502.4531339286267856

04'179212.132001786400356

05'183560.8632778576555714

06'189413.1933823216764642

07'191721.234235716847142

08'19747335262507052500

09'203793.236391077278214

10'212313.237912507582500

11'245041543757148751428

معّدل نمو السكان فً سورٌا

15000

16000

17000

18000

19000

20000

21000

22000

23000

24000

25000

 (الف نسمة)عدد الّسكان 
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 (2المخطط)

 

 
 (3المخطط)

 

5000000

5500000

6000000

6500000

7000000

7500000

8000000

8500000

9000000

 حجم الطلب المتوقع بالليتر

5000000

5500000

6000000

6500000

7000000

7500000

8000000

8500000

9000000

 العالقة بين النمو السكاني وحجم الطلب
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نجد أف معدؿ النمو السكاني في سوريا يتزايد  (3-2-1( والمخططات )1بناًء عمى الجدوؿ )
 ـ الطمب عمى السمعة )الشامبو( .بشكؿ مستمر مما يترتب عميو زيادة في حج
كما ىو موضح في بيانات المكتب السوري   5.6وبما أف معدؿ األسرة السورية يكافئ 

 ليتر شيريًا . 2لبلحصاء , تـ تقدير حجـ الطمب عمى المنتج لؤلسرة الواحدة 
 : الزواج معدالت  .2
أف  كما جديدة, يبلكيةاست وحدات خمؽ نتيجة اإلنفاؽ وجوه وتعدد وزيادة الزواج عمى يترتب
 أخبلقيات انتشار بينما الطمب, زيادة إلى يؤدى معينة قيمية منظومة وانتشار المجتمع ثراء

 .الطمب عمى أثره يعكس أف البد ىذا وكؿ الزواج سف تأخير شأنيا مف المجتمع الصناعي
 يشكؿ مما لمزواج اإلعداد فترة في معينة منتجات عمى أثره يباشر ىذا المتغير أف ويبلحظ
 .واعدة استثمارية فرصا
 : الحياة نماذج فمسفة .3
 إلى معيف مجتمع في األفراد ميؿ مثؿ الحياة في وفمسفتيـ األفراد بسموؾ االستيبلؾ يتأثر
 تقميؿ

 عميو يترتب (آسيا شرؽ دوؿ معظـ في الحاؿ ىو كما) االدخار لصالح أو لحساب االستيبلؾ
 لسموؾ وتوجيييا العاجمة المتع سيطرة حالة في لوضعا بعكس وذلؾ الحالي, االستيبلؾ تقميؿ
 عف يختمؼ لمطمب ىيكبل تشكؿ المجتمع في الفردية النزعة سيطرة أف كما االستيبلكي, الفرد
 الفرد إحساس أف كما العائمي, والترابط األسرة قيمة مف يعمى مجتمع في يسود الذي ذلؾ

 عمى يؤثر ثـ ومف باألجؿ الشراء أو ستدانةاال لو يسيؿ أف يمكف دولة في االقتصادي باألماف
 .االستيبلكي النمط
 توزيعو: ونمط القومي الدخؿ .4
باالستيبلؾ  الدخؿ وتربط لمطمب, المحددات أىـ مف توزيعو ونمط والمتوسط القومي الدخؿ يعد
 محدودي أو( الفقراء نصيب وزيادة الدخؿ توزيع في العدالة أف كما طردية, عبلقة الطمب أو

 مف الفئة ىذه مطالب أغمب أف حيث االستيبلؾ زيادة لصالح يكوف القومي الدخؿ مف )الدخؿ
 لصالح الدخؿ توزيع أو العدالة عدـ حالة في الوضع بعكس وذلؾ تشبع بعد, لـ السكاف
 الطمب زيادة يعني أخرى ناحية مف الدخؿ تركز ولكفاالدخار  يكوف لصالح والذي الغنية الفئات
 أدى قد لمنظر الفت بشكؿ األخيرة السنوات في دخوؿ األغنياء فزيادة ينةمع وخدمات سمع عمى
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 مربحا, المجاؿ ىذا في االستثمار جعؿ مما والقرى السياحية المنتجعات عمى الطمب زيادة إلى
 معينة سمع إلى يتوجو طمبو فنمط توزيع الدخؿ في النسبية بالعدالة يتسـ الذي المجتمع أما
 .سيةأسا سمع الغالب في ىي

 : والمكممة البديمة السمع أسعار .5
منافس  بديؿ فوجود مكمبلتيا, أو بدائميا بأسعار خدمة(معينة )أو سمعة عمى الطمب يتأثر

 ال جديدا المنتج كاف إذا ما بعكس عمييا الطمب عمى يؤثر أنو الشؾ إنتاجيا المزمع لمسمعة
 المنتج وعمى الطمب عمى ثرىاوأ وأسعارىا البدائؿ دراسة يحتـ وىذا أخرى, تنافسو منتجات

 .إنتاجو المزمع
 األصمية, السمعة عمى اإلقباؿ زيادة مع عمييا الطمب فيزيد إنتاجيا المراد السمعة مكمبلت أما

 القطف زراعة عمى الطمب زيادة إلى يؤدي أف يتوقع القطنية المنسوجات عمى فزيادة الطمب
 الصباغة . مواد عمى زيادةالطمب وكذلؾ

    
 كةالمار 

سعر المنتج بالميرة 
 السورية

وجية نظر 
 المستيمؾ

Head&shoulders 250 مرغوب 
Pantine 280 مرغوب 
Sunsilk 200  ًمرغوب جدا 
Hamol 175  ًمرغوب جدا  

     
 (2الجدوؿ)    
     
(, نجد اف اقباؿ المستيمؾ عمى السمع المستوردة كبير 2وفقًا لمجدوؿ)    

لعالية ومطابقتيا لممواصفات التي يحتاجيا , لذا جدًا وذلؾ لجودتيا ا
سوؼ نسعى في منتجنا ىذا الى اف يكوف ذو جودة عالية وباسعار 

 ينافس السمع المستوردة والمحمية.مناسبة ليمقى رواجًا لدى المستيمؾ و 
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 ىيكؿ السوؽ : .6

أـ  ـتا تنافس سوؽ ىو وىؿ السوؽ ىيكؿ عمى إنتاجو المزمع المنتج عمى الطمب يتوقؼ
 لمسعر متمقيا ويكوف الغير مع المنافسة ضغط تحت المنتج يقع األولي الحالة ففي احتكار,

Price Taker في التحكـ يمكف حيث لخدمة أو محتكرا لسمعة يكوف عندما الحاؿ بعكس 
 الحصوؿ أجؿ مف المنافسيف موقؼ دراسة مف البد األولى الحالة وفيPrice Maker السعر
 االحتكار. حالة في األمر ىذا أىمية وتقؿ السوؽ مف حصة عمى

ونظرًا الف السمعة المدروسة )الشامبو( ىي سمعة اساسية ورائجة  نجد اف السوؽ السورية 
ىي سوؽ استيبلكية حيث يتـ استخداـ السمعة بشكؿ مباشر وتنافسية  النيا مطروحة في 

 السوؽ بشكؿ كبير مف قبؿ المنافسيف.

 الفراغ :التجديد والموضة و أوقات  .7
في  ورغبة ناحية مف القديمة السمع عف الرضا عدـ مف حالة جديدة سمع ظيور عمى يترتب
 ثـ ومف السمع ىذه عمى الطمب زيادة يبيف وىذا أخري, ناحية مف الجديدة السمع ىذه اقتناء
 تخضع التي السمع في لمطمب كمحدد العامؿ ىذا أىمية وتظير جديدة, فرص استثمارية خمؽ

 ومبلحقتيا الموضة تغير فإف كذلؾ .واإللكترونية الكيربائية السمع مثؿ والتطور السريع لمتقادـ
 الجديدة السمع عمى طمبا فيخمؽ الطمب عمى أثره يباشر النساء المرتفع ومف الدخؿ ذوي مف

 السمع في ىذا ويظير الموضة(, تساير تعد سمع أخرى)لـ عمى الطمب نقص إلى ويؤدى
 تختمؼ واجتماعية نفسية بعوامؿ الطمب ويتأثر.المظيري االستيبلؾ تحت يدخؿ ما أو الفاخرة
 .أخرى إلى طبقة ومف آخر إلى مجتمع مف
 عمى طمبا يشكؿ وىذا الترفيو في استثماره في يفكر المرء يجعؿ لمفراغ وقت وجود فإف كذلؾ

 لدوؿا في العامؿ ىذا أىمية وتبرز وغيرىا والمشاتي والمصايؼ السفر مثؿ سمع معينة
 طمبا السنوية أو األسبوعية فراغيـ أوقات لقضاء مقدما األفراد يخطط فييا التي المتقدمة
 .المنتظـ الشاؽ العمؿ مف لمراحة

أّما بالنسبة لمنتجنا فيو منتج أساسي اليرتبط بأوقات الفراغ والموضة , ولكف يتطمب تجديد 
 السوؽ ولكسب رضا الزبوف. مف ناحية التركيب والشكؿ لمسايرة المنتجات المنافسة في
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 : المستقبؿ إلى النظرة .8
الحاؿ  بعكس االستيبلؾ لزيادة عامبل يكوف ربما ىذا فإف المستقبؿ بشأف متفائبل الفرد كاف إذا
 يكوف ربما ىذا فإف االقتصادي األماف بعدـ واإلحساس المستقبؿ بشأف اإلنساف قمؽ حالة في

 الجميور نظرة الحسباف في تأخذ أف البد السوؽ دراسة فإف ىنا ومف اإلنفاؽ, عامبل لنقص
 إليو توجو الذي

 في السمعة عمى الطمب أو لبلستيبلؾ محددا عامبل يعد ىذا أف حيث لممستقبؿ السمعة
 .المستقبؿ
 : االقتصادي النشاط في الدولة تدخؿ درجة  .9
 .إلعانة متمؽٍ  أو لمضرائب دافع إما  الغالب في  أنو في تتمثؿ بالفرد لمدولة المالية العبلقة
 ويحدث االستيبلؾ نقص ثـ ومف لئلنفاؽ المتاح الدخؿ نقص إلى يؤدى لمضرائب الفرد ودفع
 جديدة, ضرائب تتضمف تشريعات سف أو القائمة الضرائب معدالت زيادة حالة في أيضاً  ىذا
 زيادة ـث ومف الشرائية الفرد إمكانيات زيادة عميو فيترتب الدولة مف إلعانة الفرد تمقي أما

 عمى المفروضة الضرائب معدالت زادت االقتصادي النشاط في الدولة تدخؿ زاد وكمما .الطمب
 لغير مزايا تقدـ اجتماعية مظمة صورة في لمدولة األبوية النظرة تمتد كما معينة أنشطة
 .الطمب عمى يؤثر بالقطع u1576 ىذا وكؿ القادريف

 

 : التسويقية الدراسة إلعداد البلزمة البيانات .1-1-2

-باألولى ويقصد الثانوية, والمصادر األولية المصادر ىما لمبيانات مصدراف ىناؾ وعموما
 ويتـ االستقصاء أو المبلحظة طريؽ عف تجميعيا بنفسو الباحث يتولى التي البيانات (األولية

 سجيمياوت جمعيا سبؽ التي تمؾ فيي (الثانوية) الثانية أما السوؽ, الستكشاؼ المجوء إلييا
 ىذه بتوفير المتصمة األخرى الييئات أو العممية البحوث في المنشورة المشروع أو سجبلت في

 وأبعاده (. السوؽ دراسة إلى لموصوؿ األولية لممصادر البيانات مكممة ىذه وتعتبر .البيانات
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 و مف ىذه المعمومات :

خدمات التسويقية .نظاـ السوؽ و مؤسساتو, األسعار  الطمب .قنوات التسويؽ,ال1
 المختمفة,درجة المنافسة في السوؽ .

.شكؿ سوؽ منتج المشروع, ىؿ ىو سوؽ احتكار كامؿ أو سوؽ احتكار قمة ,أو احتكار 2
 تنافس أو سوؽ منافسة كاممة .

 .حدود سوؽ ناتج المشروع المقترح ىؿ ىو سوؽ داخمي أو خارجي أـ كمييما .3

 ديمة في السوؽ .صفات و جودة السمع المماثمة و الب.4

 .أسعار السمع المماثمة و البديمة لناتج المشروع.5

.بيانات عف المنافسيف لمنتجات المشروع في السوؽ و عددىـ و مراكزىـ التنافسية و 6
 الخصائص المميزة لكؿ منيـ .

. التعرؼ عمى وجيات نظر المستيمكيف نحو السمعة أو الخدمة التي سيقدميا المشروع و 7
األحجاـ المناسبة مف السمعة ويمكف الحصوؿ عمى ىذه المعمومات بالمقابمة  األشكاؿ و

 الشخصية لعينة مف المستيمكيف.

.بيانات عف مستيمكي السمعة أو الخدمة التي سيقدميا المشروع ,الفئات الرئيسية 8
 المستيمكة لتاتج المشروع) الجنس, العدد,متوسط الدخؿ (.

 .جات المشروعطة البيع االولى لمنت.تحديد نق9

 صبلحيتيا عدـ أو الثانوية البيانات كفاية عدـ حالة لى البيانات األولية فيإ  الباحث ويمجأ
لذلؾ  المطموبة البيانات جمع في نفسو عمى باالعتماد الباحث يقـو السوؽ,وىنا وضع لتحميؿ
لشامبو ( جراء استبياف لكي يساعدنا  توصيؼ سوؽ السمعة التي سينتجيا مشروعنا )اقمنا بإ

 حيث قمنا مف خبللو بالتعرؼ عمى وجيات نظر المستيمكيف نحو سمعتنا :
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االستبياف الخاص بحالة الطمب عمى 
 درجات القبوؿ الشامبو

 1 2 3 4 5 االنجذاب نحو السمعة -أ
           الجودة

           السعر الوفير
           شكؿ العبوة

 head&shoulders sunsilk pantiene hamol ماركة الشامبو المفضمة
غير 
 ذلؾ

 1 2 3 4 5 كمية االستيبلؾ وحجـ العبوة -ب
           ليتر 0.5حجـ العبوة 
           ليتر 1حجـ العبوة 
           ليتر 2حجـ العبوة 

 ليتر 3 كمية استيبلؾ الشامبو شيرياً 
   

 ليتر 2 ليتر2.5
1.5 
 ليتر

1 
 ليتر

 ليتر 2 و االطفاؿ شيرياكمية استيبلؾ شامب
 1.5 
 اكثر ليتر 0 ليتر 1  ليتر

 1 2 3 4 5 مواصفات الشامبو -ج
           مع بمسـ

           بدوف بمسـ
           لمشعر الدىني
           لمشعر الجاؼ
           ضد القشرة

           بالحميب والمغذيات
 في انجاز ىذا العمؿ الرائع وشكراً وبالنياية اتوجو بالشكر لكؿ مف ساىـ 
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 نوع السوؽ المستيدفة:.1-1-2-1

 يتـ استخداـ السمعة بشكؿ مباشر. السوؽ السورية ىي سوؽ استيبلكية حيث

داؼ كامؿ المحافظات السورية .مع حدود السوؽ المراد استيدافيا: سوؽ محمي يتـ استي
 .نتاج ليشمؿ السوؽ العربيةإمكانية تطوير اإل 

 حصاء نجد اف قسـ كبير مف الطمب عمى ىذه لبيانات المكتب السوري لئل وفقاً  و
وفي الجدوؿ التالي يبيف الدوؿ والسوؽ  طيو الواردات الخارجية بشكؿ كبيرالسمعة تغ

 العربية الموردة ليذه السمعة.

 2011واردات الّسوؽ السّورية لمشامبو لعاـ 
 الكمية )طف( القيمة )ألؼ ليرة( البمد
 87 8913 ات العربية المتحدةاإلمار 

 1891 332625 جميورية مصر العربية
 95 4414 المنطقة السورية الحرة

 2899 763087 المممكة العربية السعودية
 4972 1109039 المجموع

 (3الجدوؿ)
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 المزيج التسويقي: .1-1-2-2

 ىو عبارة عف مجموعة مف البيانات الواجب توافرىا وىي :

 

 قنوات التوزيع :.1-1-2-3

ألف إنتاج السمعة سيكوف كبير نوعًا ما كما  سوؼ نعتمد عمى التوزيع عف طريؽ بائعي الجممة
 أنيا اليمكف أف يتـ ضخيا بالسوؽ إال بالجممة.

ومف تحميؿ ىذه البيانات و المعمومات يمكف توصيؼ سوؽ السمعة التي سينتجيا المشروع 
 ات المشروع .حجـ الطمب عمى منتج المقترح و تقدير

 :تقدير الطمب .1-1-3

 (المؤثرة فيو العوامؿ عمى والتعرؼ ومواصفاتو حجمو وتقديرالمستقبؿ) في الطمب تقدير يعتبر
مف  لعديد األساس أنو في الطمب تقدير أىمية وتنبع السوؽ, وقياس دراسات أىداؼ أىـ مف

 تؤثر التي القرارات مف يرىاوغ والمخزوف العمالة وحجـ اإلنتاجية الطاقة حجـ مثؿ القرارات
 اختيار ويتوقؼ الطمب, تقدير وطرؽ أساليب وتتعدد مستقببل, المشروع في العمؿ عمى سير
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 الخدمة أو السمعة وطبيعة ونوعيا, المتوفرة البيانات كـ عمى أخرى عمى ما وتفضيميا طريقة
 .العوامؿ مف وغيرىا والتسويؽ اإلدارة رجاؿ خبرة ومدى السوؽ, البحث وظروؼ محؿ

المنتجات النمطية: تنتج بكميات كبيرة وبدوف أف تتغير مواصفاتيا , غالبا ما تنتج بقصد 
 التخزيف وليس لبلستيبلؾ المباشر.

المنتجات الغير نمطية: تنتج لتمبية طمب معيف وبكميات يحددىا المستيمؾ ال تنتج بقصد 
 التخزيف.

 أنواع التنبؤ:.1-1-3-2

 واع مف التنبؤ لتخطيط العمميات في المستقبؿ:لشركات ثبلث أناتستخدـ 

التنبؤ االقتصادي: يتناوؿ المسائؿ المتعمقة باالقتصاد عمى صعيد المجتمع كتنبؤ  .1
 التضخـ النقدي,حركة السكاف,حركة العمراف.

التنبؤ التكنولوجي: تنبؤ لمتقدـ التكنولوجي في العالـ والذي مف شأنو التنبؤ بسمع او  .2
 خدمات جديدة .

نبؤ بالطمب: يختص بتقدير المبيعات التي ستحققيا الشركة في المستقبؿ , ويعد الت .3
 ىذا النوع القوة المحركة لئلنتاج أو الستغبلؿ الطاقة ولجدولة األعماؿ.

 خطوات التنبؤ بالطمب :.1-1-3-3

 تحديد استخدامات التنبؤ )النتائج(. .1
 تحديد اليدؼ مف التنبؤ )سمعة واحدة,أو مجموعة(. .2
 المرحمة التي وصؿ إلييا المنتج في دورة حياتو)قصيرة أو طويمة(.تحديد  .3
 تحديد أسموب التنبؤ )كمي أو نوعي أو مزيج(. .4
جمع البيانات البلزمة إلجراء التنبؤ )سجبلت مبيعات,الوسطاء,رجاؿ البيع, مديري  .5

 الفروع(.
 إجراء التنبؤ. .6
ب الحقيقي واتخاذ مراجعة نتائج التنبؤ عف طريؽ حساب الخطأ بيف التنبؤ والطم .7

  إجراءات تصحيحية.
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 عناصر الّطمب:.1-1-3-4

يتمكف مدير العمميات مف دراسة نمط الطمب عمى سمعو أو خدمة وذلؾ مف خبلؿ البيانات 
 الماضية عف الطمب والتي عادة ما تقدـ عمى شكؿ سبلسؿ زمنية.

رتبة حسب السمسمة الزمنية ىي مجموعة مف المشاىدات عف إحدى الظواىر )الطمب( م
 الفترات الزمنية لحدوثيا.

 تنطوي السمسمة الزمنية عمى خمس عناصر:

 المتوسط: يمثؿ مجموع الطمب لعدد الفترات مقسومًا عمى تمؾ الفترات. .1
االتجاه: يشير إلى الزيادة المضطردة أو التناقص المضطرد في الحركة العامة  .2

 لمسمسمة كالتغير في الداخؿ.
نمط الطمب الذي يعيد نفسو أو يتكرر بعد مرور فترة معينة  األثر الموسمي: يشير إلى .3

 مثؿ األسبوع أو شير أو فصؿ .
األثر الدوري: يشير إلى النمط الذي يظير بشكؿ دوري في السمسمة بيف مدة طويمة  .4

 وأخرى.
الخطأ العشوائي: تشير ىذه األخطاء إلى التغيرات التي تحصؿ لمطمب ألسباب غير  .5

طأ العشوائي ال يمكف التنبؤ بو ألنو ينطوي عمى نمط معيف معروفة لذلؾ فاف الخ
 )العنصرالمتبقي(.

 بالطمب:تصنيؼ أساليب التنبؤ .1-1-3-5

 األساليب النوعية وتشمؿ : .1
 . تقديرات رجاؿ البيع 
  .أسموب لجنة الخبراء 
  .بحوث السوؽ 
  .أسموب دلفي 
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 األساليب الكمية:  .2
 .طرؽ تحميؿ السبلسؿ الزمنية 
 سببية.األساليب ال 

 :أساليب التنبؤ بالطمب الكمية.1-1-3-7

  تحميؿ السبلسؿ الزمنية : تمثؿ مجموعة مف المشاىدات مرتبة زمنيًا حسب تسمسؿ
وقوعيا , السمسمة الزمنية ربما تنطوي عمى واحد أو أكثر مف العناصر التالية : 

 ية .المتوسط , االتجاه , األثر الموسمي , األثر الدوري , العوامؿ العشوائ
 : وبناء عمى ذلؾ فاف التنبؤ لمدة معينة يعبر عنو كدالة لمعوامؿ السابقة كالتالي 

          

 حيث أف :

Y  . التنبؤ لفترة مقبمة = 
T  . االتجاه = 
C  . األثر الدوري = 
S  . األثر الموسمي = 
R  . المتغيرات العشوائية = 

 
 أسموب المتوسطات المتحركة البسيطة 

  لتحديد االتجاه في السمسمة ويعد مف ابسط االساليب الكمية يستخدـ
المستخدمة في تنبؤ الطمب عمى المنتجات , ويساوي مجموع الطمب لعدد 

 معيف مف الفترات الماضية مقسومًا عمى عدد تمؾ الفترات.
 :القاعدة التالية تبيف كيفية حساب المتوسط المتحرؾ 

    ∑       

 

   

 

 .  t: المتوسط المتحرؾ لمفترة  :        حيث
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n                . مجموع الفترات = 

K                . مؤشر الفترات = 

N                 طوؿ المتوسط =( t-k ) 

 .  t-k= الطمب الحقيقي لمفترة      

 مزايا ىذه الطريقة :

 نات كثيرة عف الماضي .أنيا سيمة الفيـ والتطبيؽ وال تتطمب بيا

 عيوب ىذه الطريقة :

ىو أف نتائج التنبؤ تعتمد عمى طوؿ المتوسط , لذلؾ ينبغي اختيار فترة زمنية مناسبة  .1
 لحساب التنبؤ .

انو يتطمب االحتفاظ بجميع البيانات عف الماضي مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليؼ حفظ واسترجاع 
 البيانات سواء يدويا أـ بالحاسوب .

 وب المتوسط المتحرؾ الموزوفأسم 
i.  في طريقة المتوسط المتحرؾ البسيط نجد باف الوزف النسبي  لكؿ مشاىدة

 . 0.25كاف 
ii.  ولتحطي ىذه المشكمة وجدت ىذه الطريقة إلعطاء أوزاف نسبية غير متساوية

لمقراءات بما يتناسب مع أىمية كؿ قراءة وفؽ الخبرة , بحيث اف مجموع 
 مساوي لمواحد .األوزاف النسبية يكوف 

iii.  فمثبل إعطاء أوزاف عالية لممشاىدات القريبة جدا لممستقبؿ فاف ذلؾ يعني اف
 الطمب يتأثر بشكؿ مباشر بما حدث بالماضي القريب .

iv. :ويحسب القانوف لممتوسط المتحرؾ الموزوف 
 

     
∑(  )(  )

∑  
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 حيث أف :

 .   tمتحرؾ الموزوف لمفترة = المتوسط ال     

 . k= الوزف النسبي لمفترة    

 .     k= الطمب الحقيقي لمفترة    

 حسابات التنبؤ البسيط:

    n=3باألخذ بعيف االعتبار أف الفترة المستيدفة لحساب التنبؤ ىي  

     
                       

 
  ليتر         

     
                       

 
 ليتر         

     
                       

 
 ليتر         

     
                       

 
 ليتر         

    
                       

 
 ليتر         

     
                       

 
 ليتر         

     
                       

 
  ليتر         

      
                       

 
 ليتر         

      
                       

 
 ليتر         

      
                       

 
 ليتر         
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 ؾ الموزوف:حسابات طريقة المتحر 

 n=3باألخذ بعيف االعتبار إف الفترة المدروسة ىي 

W1=0.2     w2=0.4      w3=0.4 

 

      
                                   

 

 ليتر          

 

      
                                   

 

 ليتر            

 

      
                                   

 

 ليتر          

 

      
                                   

 

 ليتر            

 

      
                                   

 

 ليتر            
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 ليتر            

 

      
                                   

 

 ليتر            

 

       
                                   

 

 ليتر          

 

       
                                   

 

 ليتر            

 

       
                                   

 

 ليتر          
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 طرؽ حساب الّتنّبؤ بحجـ الطمب

 العاـ
حجـ الطمب الفعمي 

 بالميتر 
التنبؤ المتحرؾ البسيط بحجـ 

 الطمب
التنبؤ المتحرؾ الموزوف بحجـ 

 الطمب
0 5832142 * * 
1 5971428 * * 
2 6117856 * * 
3 6267856 6119046 6002142 
4 6400356 6217856 6148570.4 
5 6555714 6312022 6290856 
6 6764642 6407975 6435999.2 
7 6847142 6573570 6608213.6 
8 7052500 6722499 6755856.4 
9 7278214 6888094 6912785.2 
10 7582500 7059285 7101714 
11 8751428 7304404 7354785.6 
12 ? 7549523 7989214 
13 ? 7650000 7750000 

 (4الجدوؿ)
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 (4المخطط)

 

 (5المخطط)

يتـ إيجادىا باإلسقاط لمخط الممدد بيف  2013   نجد مف المخططات أف قيمة التنبؤ لعاـ 
كانت القيمة المتنبأ بيا ,نقاط التنبؤ لؤلعواـ السابقة منو وبطريقة المتوسط المتحرؾ البسيط 

المتحرؾ الموزوف فكانت أما بالنسبة لطريقة المتوسط    7650000بحجـ الطمب ىي 
7750000  .                  
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 الدراسة الفنية واليندسية

 : الفنية الجدوى دراسة وأىمية فيـو.م2-1
 خبلؿ مف وذلؾ والفنية اليندسية الناحية مف المقترح المشروع تنفيذ إمكانية تعني دراسة 

 إلجمالي تقدير إلى المرحمة ىذه نياية في الوصوؿ بغرض وذلؾ المختمفة البدائؿ دراسة
  .التشغيؿ وتكاليؼ االستثمارات

 أف يمكف التي المشكبلت نوع يحدد الذي ىو فييا الدقة عدـ إف حيث ىامة المرحمة ىذه وتعد
  .المستقبؿ في المشروع يواجييا

 المواقع بيف االختيار فيتـ مرحمة كؿ في دائؿالب بيف اختيار ىو الدراسة مضموف إف حيث 
 واألنواع المختمفة األسواؽ مف لآلالت المختمفة العروض وبيف المختمفة اإلنتاج طرؽ وبيف

 في البدائؿ ىذه بيف مف المناسب البديؿ اختيار ويتـ المستخدمة, اإلنتاج لتكنولوجيا المختمفة
 .المشروع وأىداؼ إمكانيات ضوء

 المشكبلت يسبب أف يمكف إىماليا أف إلى اإلشارة يكفي المرحمة ىذه أىمية عمى ولمتدليؿ
 :التالية

 اإلنتاجية المراحؿ وبيف اإلنتاجية الخطوط بيف وتوازف تناسؽ عدـ و اختناقات ظيور  -
 أماكف في زائد وتحميؿ أماكف في عاطمة طاقات وجود في ينعكس مما , لممشروع المختمفة
 الكؼء التخصيص تحقؽ وعدـ التشغيؿ تكاليؼ ارتفاع في النياية في ينعكس كمو وىذا أخرى
    المشروع استمرار ييدد أف يمكف كما , المتاحة لمموارد

  غير فنية أساليب استخداـ الفنية الجدوى بدراسة االىتماـ عدـ عمى يترتب أف يمكف  -
 الماؿ. لرأس المكثؼ استخداـ عمى تقـو إنتاجية طرؽ استخداـ مثؿ , مناسبة

 اليامة األسباب أحد أف النامية الدوؿ في التشغيؿ لمشكبلت العممية الدراسات أكدت وقد  -
 .أىميتيا مع تتناسب التي بالدرجة واليندسية الفنية بالدراسة االىتماـ عدـ ىو لذلؾ
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 .خطوات دراسة الجدوى الفنية :2-2
 المشروع موقع واختيار دراسة .١
 تاجيةاإلن العممية تخطيط .٢
 التكنولوجيا واختيار اإلنتاج طريقة تحديد .٣
 والعمالة الخاـ المواد مف المشروع احتياجات تخطيط .٤
 لممشروع. اإلجمالية التكاليؼ تقدير .٥

 اختيار موقع المشروع  :.2-2-1

 عدرا وذلؾ لؤلسباب التالية: –المنطقة الصناعية  في دمشؽ ريؼ محافظة في 

 لممواصفات التي يتمتع بيا الموقع.التكمفة مناسبة نسبة -

 القرب مف مستمزمات اإلنتاج والقوى العاممة والقرب مف أسواؽ تصريؼ المنتجات.-

 توافر الوقود والقوى المحركة والمياه.-

 القرب مف الطرؽ الرئيسية وتوافر النقؿ والمواصبلت.-

 تحديد الطاقة اإلنتاجية والحجـ المناسب لممشروع:.2-2-2

 Maximum القصوى اإلنتاجية الطاقة بيف التمييز يمكف اإلنتاجية الطاقة ديدتح وبصدد
Capacity التصميمية  وNormal Capacity إنتاجو يمكف ما أقصى إلى األولى وتشير 

 قسـ أو آلة بواسطة المنتجة الوحدات عدد أو اآللية العادية العمؿ بساعات عنيا )معبرا
 مف مكتوبة الغالب في وىي معينة, زمنية فترة لآللة في الكامؿ االستخداـ خبلؿ مف(إنتاجي
 فترات في تفيد الطاقة ىذه ومعرفة .دورية صيانة أو راحة فترات دوف اآللة عمى الصانع قبؿ

 ضخمة بأعباء اآلالت تحميؿ يمكف حيث الدراسة محؿ المنتج عمى الطمب اشتداد أو الذروة
 اإلنتاجي العمر عمى حفاظا معينة أوقات في إال سموباأل ىذا لمثؿ المجوء يتـ وال معينة, لفترة
 . لآللة
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 العادية الظروؼ ظؿ في اإلنتاجية الطاقة تعكس فيي )المتاحة( العادية اإلنتاجية الطاقة أما
 ىذه والطاقة .الفنية األمور مف وغيرىا والراحة الدورية الصيانة لفترات السماح مع السائدة

 .الطاقة في والفائض واألعطاؿ الفاقد نسبة امني مطروحا القصوى الطاقة ىي
 الطمب يمبي الذي الفعمي التشغيؿ معدؿ أي الفعمية الطاقة عميو يطمؽ آخر مفيـو وىناؾ
 .القائـ

 المشروع. عنده يعمؿ أف يمكف الذي اإلنتاج حجـ لتحديد عديدة أساليب وتستخدـ
 

 ة:يؤثر  عمى اختيار حجـ الطاقة اإلنتاجية  العوامؿ التالي

 حجـ الموارد االقتصادية ومستمزمات اإلنتاج المتاحة.-

 نوع وحجـ السوؽ الفعمي والمتوقع.-

 القيود التي تتعمؽ بالعوامؿ الفنية المتصمة بالحجـ االقتصادي والفني لممشروع.-

عبوة  1935.72بناًء عمى ىذه العوامؿ سوؼ يتـ تحديد الطاقة اإلنتاجية العادية لممشروع :
ة سعة ليتر وذلؾ ألف الطاقة اإلنتاجية القصوى حددت مف قبؿ الصانع /ساعة لعبو 

عبوة /ساعة فطرحنا منيا نسبة الفاقد واألعطاؿ والفائض في الطاقة وفؽ  2400بمقدار
 اآلتي:

/سنة  15يـو /سنة وأياـ العطؿ الرسمية  52بعد احتساب أياـ العطمة األسبوعية وىي يـو
/سنة وط 15والصيانة الشاممة  رحيا مف عدد أياـ السنة ,كما وأخذنا بعيف االعتبار يـو

 % نتجت لدينا  قيمة الطاقة اإلنتاجية . 5الصيانات الطارئة التي تقدر بنسبة 

 حجـ المشروع :يصنؼ المشروع تبعًا لطاقتو اإلنتاجية تحت بند المشاريع المتوسطة.
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 تحديد طريقة اإلنتاج:.2-2-3

 طبيعة ضوء وفي واإلمكانيات, الموارد مف المحمية لمعطياتا ضوء في اإلنتاج طريقة تتحدد
 العنصر في بوفرة )يتميز لمجتمع يصمح فما البيئة بنت ىي اإلنتاج تقنية أف والمعمـو المنتج,
 المجتمعات. لكؿ بالضرورة يصمح ال البشري(

 اختيار وتوصيؼ العممية اإلنتاجية:.2-2-3-1
تاج كامؿ يبدأ بخبلط لخمط المواد الكيميائية ومزجيا نحتاج إلنتاج السمعة المرجوة لخط إن

والحصوؿ عمى مزيج متجانس , ثـ تعبئة المزيج في العمب المجيزة مسبقًا وبعدىا تغطية 
العمب ثـ وضع الستيكر البلصؽ وأخيرًا تغميفيا باالنكماش الحراري )الشرنؾ( وصواًل لمرحمة 

 التسميـ والشحف.
ة والتي تقـو بتصنيع كافة اآلالت البلزمة لتكويف خط إنتاج كامؿ بعد مراسمة الشركات المختمف

لتوافر   ieeoتـ اختيار شركة    Makwell – Alibaba – Smart pack - ieeoكشركة 
 وىيشروط الجودة واالقتصادية والمواصفات الجيدة وىي شركة سورية مقامة في حمب 

  .والتغميؼ التعبئة آالت وبيع تصنيع في متخصصة
تـ تزويدنا بمرجع يحتوي كؿ المعمومات المطموبة لتكويف خط إنتاج متكامؿ كما وتـ شرح  إذ

 المواصفات الفنية لمخط وفؽ التالي:
 :لمخط الفنية المواصفات

 مؿ 1000-مؿ100العبوات : سعة
 سائؿ الشامبو, السائؿ, الصابوف الجمي, سائؿ مثؿ المزوجة عالية السوائؿ :التعبئة مواد
 الخ ... لزجاج,ا تنظيؼ
 :التشغيمية الشروط

 تقريبا". واط كيمو12 :الكيربائية االستطاعة
 بار 7-6  :المناسب اليواء ضاغط
 فولط. 240-420/220-380الكيربائية:  الطاقة

 خطوط 4 الطور, ثبلثي ىرتز, 50
 الرطوبة ـ, 50-0الحرارة درجة التشغيؿ: محيط -
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 %.90النسبية>

 لتقديرية لبناء المشروع:المساحات ا.2-2-3-2

تـ السؤاؿ في مديرية عدرا الصناعية  عف أسعار األراضي فتبيف أف سعر المتر المربع 
ليرة سوري/متر مربع,وأف المساحات  2300الواحد في منطقة الصناعات الكيماوية ىو 

 ....... 2 ـ 2,1200 ـ 2,600 ـ 300المتوفرة 
يوضح المساحة التي تشغميا اآلالت وتـ تقدير  أف بعد مراسمة الشركة تـ تزويدنا بمخطط

دراجيا في الجدوؿ التالي: المساحات األخرى البل   زمة وا 

 

  

 (2المساحة)م  القسم

 15 التحضير والوزن

 17 التعبئة

 10 التغطية 

 22 التغليف

 3 الستيكر الالصق

 30 السير الناقل 

 25 مرافق خدمات صناعية

 50 مستودعات

 70 االدارة ومرافق العمال

 25 الكرتنة

 18 2الصواني الدوارة عدد 

 285 المجموع

 (1الجدوؿ)
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 تخطيط المصنع:.2-2-3-3
 

 
 ت:اختيار وتوصيؼ اآلال.2-2-3-4
 :التالية العوامؿ عمى المناسبة واآلالت العدد تحديد يتوقؼ 

 الخدمة أو السمعة نوع -
 المطموبة الجودة مستوى -
 يدوية( أو الصناعية)آلية العمميات طبيعة -
 اإلنتاج في المستخدمة الخامات ونوع طبيعة -
 .المستخدمة الفنية الخبرة نوع -
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 تـ اختيار اآلالت لتشكيؿ خط اإلنتاج بالشكؿ التالي:وباالعتماد عمى العوامؿ المذكورة 

 .خبلط تحضير الشامبو والصابوف السائؿ .1

 .خزاف حفظ المواد.2

 .آلة تعبئة السوائؿ المزجة األوتوماتيكية أربعة رؤوس تعبئة.3

 .آلة التغطية األوتوماتيكية مع ممقـ األغطية األوتوماتيكي.4

 عبوات المسطحة ..آلة تثبيت الميبؿ عمى جانبي ال5

 .صينية التغذية /التسميـ الدوارة .6

 آلة التغميؼ باالنكماش الحراري ..7
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 السائؿ: الصابوف و الشامبو تحضير .خبلط1

 (1صورة)

 :الفنية المواصفات
ثابتة قابمة لمتغيير  بسرعة و المواد لتحريؾ أحادية مزج شفرة ذات عمى ذراع يعتمد الخبلط
 .سرعة عمبة طريؽ عف دورة/دقيقة ,حيث يمكف التحكـ بالسرعة630-0يف تتراوح ب

 .واط كيمو 2.2  الخبلط لمحرؾ الكيربائية االستطاعة
 .ستيؿ الستانمس مف فراشة مصنوع صماـ بواسطة الخزاف: تفريغ
 لتر 2000الخبلط: داخؿ لممواد الفعمية السعة
 بسماكة الكيميائية الصناعات مواصفاتل المطابؽ 304ستيؿ  الستانمس مف مصنوع الخبلط

 .مـ 4
 .بوليش مع مممعة الظاىرة األجزاء كافة و العموي الخبلط غطاء
 .ستيؿ الستانمس مف مصنوعة األخرى القطع و الحامؿ
 304ستيؿ الستانمس مف مصنوعة الكيربائية التحكـ عمبة

 )لمخبلط( واط كيمو2.2: الطاقة استيبلؾ
 . أوتوماتيكيا" امؿبالك ممحـو الخبلط
 .الخزاف في ميتة زوايا يوجد أية  وال ممفوفة الخبلط قاعدة
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 المواد: حفظ .خزاف2

 (2صورة) 
 :الفنية المواصفات

 .ستيؿ الستانمس مف مصنوع فراشة صماـ بواسطة :الخزاف تفريغ يتـ
 لتر2000 : السعة

 بسماكة الكيميائية ناعاتالص لمواصفات المطابؽ 304 ستيؿ الستانمس مف الخزاف مصنوع
 .مـ 4

 .بوليش مع مممعة الظاىرة األجزاء كافة و العموي الخبلط غطاء
 .ستيؿ الستانمس مف مصنوعة األخرى القطع و الحامؿ
 .أوتوماتيكيا" بالكامؿ ممحـو الخبلط
 .الخزاف في ميتة زوايا يوجد أية وال ممفوفة الخبلط قاعدة
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 : تعبئة رؤوس أربعة األوتوماتيكية المزجة السوائؿ تعبئة آلة.3

 تعبئة رؤوس أربع ذات التعبئة آلة مثؿ وىي , تعبئة رؤوس ستة ذات آللة الصورة

 

 (3صورة)
 

 :العاـ الوصؼ
 بواسطة العبوات ضمف المختمفة المزجة السوائؿ بتعبئة تقـو األوتوماتيكية الحجمية التعبئة آلة

 آللة إلى ا خزاف مف السائؿ سحب يتـ ."نيوماتيكية" ىوائية بمكابس مرتبطة تعبئة اسطوانات
 اإلبر عمؿ يشبو مبدأ بما العبوة ضمف السائؿ ضخ ثـ المطموب, الحجـ وفؽ االسطوانة
 .الطبية
 الشامبو, بالشعر, العناية مستحضرات الكريمات, مثؿ المزجة السوائؿ لتعبئة مناسبة اآللة
 .رىاوغي ... العسؿ, الطبخ, زيت التشحيـ, زيوت
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 قياس تغيير عممية تتطمب حيث والضبط, التشغيؿ سيولة المضغوط, بالحجـ اآلالت ىذه تتميز
 !دقيقة 15 مف أقؿ التعبئة

 :الفنية المواصفات
 مستقؿ ىوائي نيوماتيكي مكبس ليا تعبئة اسطوانة كؿ تعبئة, فوىات بأربعة مزودة لة ا

 مؿ 1000-100  :التعبئة مجاؿ
 مثؿ الكثافة متوسطة لسوائؿ مؿ 100 سعة لعبوة دقيقة/عبوة 40-30التعبئة : سرعة
 الشامبو.
 : 1%-- ±%0.5 دقة التعبئة±    . 
 رجوع مانع( واحد التجاه تحقؽ بصمامات آلة مزودة( 

 دخوؿ. وصماـ السائؿ بمستوى متحكـ تتضمف
 مـ 81.0 وعرض متر 0 بطوؿ ناقؿ بسير مزودة

 التايوانية AIRTAC ماركة الرئيسية ية""نيوماتيك اليوائية التجييزات
 ىيكؿ اآللة , SS316 ستيؿ الستانمس مف مصنوعة التعبئة مواد تبلمس التي السطوح

 .SS304 ستيؿ الستانمس مصنوع مف
 اليابانية Mitsubishi ماركة بالممس تعمؿ تشغيؿ وشاشة صناعي بكمبيوتر مزودة 

 يةيابان ماركة "فوتوسيؿ" الضوئية الحساسات
 الفرنسية Schneider رو اليابانية Omron ماركة الكيربائية والقطع الريمييات

 )كبلمب( الربط سريعة )الخراطيـ( الوصبلت كؿ
 ليتر . 250-200 بسعة لممواد بخزاف مزودة لة آ

 كمفة( غبلس البمكسي مف شفافة ونوافذ أبواب ذو حماية بييكؿ اختياريا اآللة تزويد يمكف
 )ختياريةا ضافية

 واط كيمو2الكيربائية: االستطاعة
 دقيقة/ليتر 300 المضغوط: اليواء استيبلؾ
 ميغا باسكاؿ 0.6-0.5المضغوط: اليواء ضغط
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 التعبئة فوىات صور

 

                  
(4,صورة)صماـ التحقؽ

 

 (5صورة)
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 مكابس اسطوانات التعبئة

 

 (6صورة) 

 مؤشر تحديد الشامبو في الخزاف

 

 

 (7صورة)
صٌنٌة تجمٌع السائل المتبقً فً 

 الكوع عند فك اآللة للصٌانة
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 (8صورة) 

 األوتوماتيكي: األغطية ممقـ مع األوتوماتيكية التغطية .آلة4

 

 (9صورة)
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 :العاـ الوصؼ
 وأقطار العبوات مف مختمفة أنواع لتناسب األوتوماتيكية اإلغبلؽ بالبـر آلة تصميـ تـ –

-60مف مـ وعبوات بارتفاع متغير 100-10بيف   يتراوح مجاؿ في األغطية مف مختمفة
 مـ. التصميـ المبتكر الجديد يؤمف سيولة في التشغيؿ والصيانة.350
 بالشكؿ األغطية بتوجيو يقـو الذي الناقؿ السير عبر أوتوماتيكي بشكؿ األغطية تغذية يتـ

 حسب متغيرة بسرعات الغطاء ببـر ثبلثة بكرات تقـو حيث التغطية, آللة الصحيح واالتجاه
 األغطية. إلغبلؽ إحكاـ أفضؿ عمى الحصوؿ أجؿ مف الضبط
 :اآللة مميزات

 مستقر عـز عمى لمحفاظ لآللة مستقر أداء يضمف مما بكرة لكؿ محرؾ تقنية اعتماد تـ 1.
 .القاسية والشروط الطويؿ التشغيؿ لدى
 لعبوات اآللة باستخداـ يسمح مما مستقؿ بشكؿ المزدوجيف التثبيت حزامي ضبط يمكف .2

 .مختمفة وأشكاؿ بسعات
 .وعداد دقيقة بمسطرة اآللة تزويد تـ في اآللة الضبط عمميات لتسييؿ .3

 :الفنية المميزات
 .التغطية آللة أوتوماتيكي بشكؿ وتغذيتيا األغطية لرفع أوتوماتيكي ناقؿ بسير مزودة اآللة 1.
 وتصؿ ,)الغطاء قطر عمى باالعتماد( الدقيقة في غطاء 80 حوالي :لآللة اإلنتاجية .الطاقة2
 أقصى كحد دقيقة/غطاء 120 لو
 أقطار الفرؽ بيف كاف غيار إذا قطع أي استخداـ بدوف األغطية قياسات تبديؿ يمكف .3

 .مـ 6 يتجاوز ال األغطية
 أفضؿ تعطي المعتمدة التغطية طريقة لؤلغطية, األوتوماتيكي البـر بجياز مزودة اآللة  .4

 . لئلغبلؽ إحكاـ نتائج
 لضبط مستقؿ بمحرؾ بكرة بكؿ التحكـ يتـ لؤلغطية, بـر بكرات ثبلث مف يتألؼ البـر .جياز5

 .مستقؿ بشكؿ السرعة
 .األغطية بـر أثناء العبوات لتثبيت مزدوجيف امساؾ بحزامي مزود اإلغبلؽ جياز 6.

 مـ 350-60المناسبة  العبوات .ارتفاع
 مـ 150-10المناسبة: العبوات أقطار مجاؿ –
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 مـ 100-10سبة:المنا األغطية أقطار مجاؿ-
 األلمنيـو مف مصنوع اآللة ىيكؿ , SS304 ستيؿ الستانمس مف مصنوع المحركات .غطاء7
 أمريكا مف مستوردة االغبلؽ .بكرات8
 ,SIEMENS, OMROM الماركات مف ىي الرئيسية الكيربائية المكونات .9

SCHNIEDER وغيرىا 
 تايوانية. صناعة المحركات 10.

 

 
 

 (10صورة)
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 (11صورة)  الناقؿ الرافع لؤلغطيةالسير 
 

 
 (12صورة)
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 :)وجييف( المسطحة العبوات جانبي عمى الميبؿ تثبيت .آلة5

 
 (13صورة)

 
 :العاـ الوصؼ

 الغذائية الصناعات في تستخدـ والتي والمسطحة, والمدورة المربعة لمعبوات مناسبة اآللة ىذه
 .وغيرىا والكيمائية والتجميمية والدوائية
 صغيراً  حيزاً  تشغؿ إلى أنيا باإلضافة التشغيؿ, سيولة أجؿ مف متقدمة بوظائؼ اآللة تتميز
 .المساحة مف

 .بالكامؿ أوتوماتيكي تعبئة خط مع بالربط أو مستقؿ اآللة بشكؿ تعمؿ يمكف أف
 :الفنية المواصفات

 .تايواني مصدر بالممس, تعمؿ تشغيؿ وشاشة PLC صناعي كمبيوتر عبر باآللة التحكـ يتـ
 اليابانية أومروف ماركة فوتوسيؿ ضوئية بخمية مزودة

 لضماف العـز عالي ياباني Mitsubishi)موتور ستيب( خطوي محرؾ بواسطة التغذية تتـ
 .العمؿ وسرعة التثبيت دقة

 في بالتالي إلى دقة يؤدي مما الطمب, حسب بنعومة السرعة ضبط امكانية مع ناقؿ سير
 األتوماتيكي والتحقؽ يبؿالم تثبيت عممية
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 والببلستيؾ األلمنيـو مع , SS304 ستيؿ الستانمس مف مصنوعة اآللة
 عبوة/دقيقة. 150-50 :المربعة لمعبوات الميبؿ تثبيت سرعة
 عبوة/دقيقة. 300-50 :المدورة لمعبوات الميبؿ تثبيت سرعة
 عبوة/دقيقة. 150-50:المسطحة لمعبوات الميبؿ تثبيت سرعة
 متر/دقيقة. 60-5الناقؿ: السير سرعة
 ـ/دقيقة.60-3الميبؿ: اخراج سرعة 
 مـ 1 ± :الميبؿ تموضع دقة
 مـ 10األدنى: الميبؿ طوؿ
 مـ 76 ∅ الميبؿ لبكرة الداخمي القطر
 مـ 350 ∅ الميبؿ لبكرة الخارجي القطر
 مـ 1400*1000*2400 :اآللة أبعاد

 واط كيمو 1 :الكيربائية االستطاعة
 
 
 ينية التغذية/التسميـ الدوارة:.ص6

 (14صورة)
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 تعبئتيا يتـ حتى نيايتو في العبوات وتجميع الخط بداية في العبوات بتغذية الصينية ىذه تقـو
 .كرتونية صناديؽ في

 :الفنية المواصفات
 متر 1 :القياسي القطر
 SS304 ستيؿ الستانمس مصنوع مف الصينية ىيكؿ
 ستيؿ تانمسالس مف مصنوعة الصينية لوحة
 طوليا. تعديؿ يمكف كما الدوارة, الصينية بسرعة التحكـ يمكف

 .آلة التغميؼ باإلنكماش الحراري:7

 

 (15صورة)

 
 المواصفات الخارجية :

   . نظاـ التغميؼ باالنكماش الحراري مع وجود فتحتيف عمى جانبي الطرد    •
 حالة وجود قاعدة ثابتة لممنتج عمى اآللةإمكانية التغميؼ المنتجات بدوف قاعدة كرتونية ب    •

. 



 دراسة الجدوى االقتصادية لمعمل الّشامبو
 

 

 

55 

  : روؿ التغميؼ مواصفات
 / سـ 7.6أصغر قطر داخمي لمروؿ /    ,   / سـ 40أكبر قطر خارجي لروؿ التغميؼ /     •

  : إنتاجية اآللة
 ./ طرد بالساعة وسطياً  350إنتاجية اآللة /     •
تعتمد إنتاجية اآللة عمى حجـ الطرد و نوعية ورؽ البولي إيتيميف و السماكات     •

 . المستخدمة
 :أجزاء اآللة

 آلية القطع و المحاـ     •
 . سـ طوؿ 150× سـ عرض  60× سـ ارتفاع  40  الفرف حراري ) نفؽ حراري ( :    •
 .إمكانية التحكـ باتجاه اليواء الجانبي    •
مصنوعة مف التيفموف   عند فتحة الدخوؿ و الخروج بمردات ) برادي (النفؽ مزود     •

  . الحراري لتقميص التبادؿ الحراري
 يتـ عزؿ النفؽ عف الوسط الخارجي    •
 محطة تبريد    •

 

 أسعار اآلالت:

تـ تحويؿ سعر الدوالر بحسب نشرة أسعار البنؾ المركزي لمصرؼ لتوريد المستوردات الصادرة  
 83.62و كحد أدنى 83.12والتي حددت قيمة الدوالر ب  13/3/2013ربعاء بتاريخ اإل 

 كحد أقصى .

 

 الوصؼ
السعر/ 
 ؿ.س

 705500 طف2خبلط تحضير المعجوف
 581000 طف 2د خزاف حفظ الموا
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 182600 مـ 1000صينية تغذية دوارة قطر 
آلة تعبئة السوائؿ المزجة 

 أربعة رؤوس  -األوتوماتيكية
عبوة  40-30الطاقة اإلنتاجية:§ 

 ليتر/دقيقة
مناطؽ التبلمس مع الزيت §

 SS304مصنوعة مف 
اآللة بالكامؿ مصنوعة مف § 

 الستانمس ستيؿ
ت كافة القطع والمكونات مف ماركا§

 عالمية

1715195 

آلة التغطية األوتوماتيكية (بدوف  
 تمقيـ أوتوماتيكي لؤلغطية)

يمكف إضافة الممقـ األوتوماتيكي 
 لؤلغطية بكمفة

987700 

آلة تثبيت الميبؿ عمو العبوات 
 1701500 المسطحة وجييف

  1000صينية تجميع دوارة قطر 
 182600 مـ

 6056095 أرض الصيف–المجموع الكمي 
 (2الجدوؿ)

دوالر أي ما يعادؿ  3000بإضافة مصاريؼ الشحف إلى ميناء طرطوس والتي تقدر ب 
ؿ.س ومصاريؼ الشحف البّري مف طرطوس إلى المنطقة الصناعية في عدرا ما 249000

 ؿ.س.6405095ؿ.س وبالتالي تصبح التكمفة الكمية :100000يقارب
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 الة:تقدير االحتياجات مف المواد الخاـ والعم.2-2-4

تحديد العناصر البشرية المطموبة:يبيف الجدوؿ التالي الجياز اإلداري والفني البلـز لممشروع -
 والرواتب واألجور السنوية المتوقعة:

 

 العدد الوظيفة
الراتب 

 الشيري/ؿ.س
الراتب 

 السنوي/ؿ.س
 600000 50000 1 مدير المشروع

 192000 16000 1 سكرتيرة
 576000 24000 2 موظؼ تسويؽ

 192000 16000 1 سائؽ 
 480000 40000 1 فني مختبر
 480000 40000 1 فني إنتاج
 300000 25000 1 محاسب

 عامؿ عادي:
 .2عامؿ مشرؼ عمى عممية الخمط عدد-
 5عامؿ مشرؼ عمى كؿ آلة عدد -
عامؿ لمتجييز العبوات الفارغة ووضعيا -

 في الصينية الدوارة.
ة بشكؿ عامؿ لئلشراؼ عمى سير العبو -

 كامؿ.
 عامؿ إلعداد العمب الجاىزة لمشحف .-

10 20000 2400000 

 4740000   18 المجموع
 (3الجدوؿ )

% إلى الرواتب واألجور كمساىمة في الضماف اإلجتماعي أي بقيمة 14ىذا ويضاؼ نسب
 ليرة سورية /سنويًا. 5403600ليرة سورية فيصبح الناتج العاـ لمرواتب = 663600
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 المواد األولية :.2-2-4-1

في دراستنا التسويقية وبعد أف حصمنا عمى حجـ الطمب عمى السمعة مطروحة عف طريؽ 
 3000000الحسابات الدقيقة قمنا بحجز حصة منو ليقـو مصنعنا بإنتاجيا وىذه الحصة ىي 

عبوة وقد تـ حساب ماتطمبو ىذه العبوات مف مواد خاـ تدخؿ في تركيبيا ووضعت النتائج في 
 دوؿ التالي: الج

 الواحدة الكمفة/ؿ.س الكمية البياف
 طف TEXAPON %21 30  51000000تكسابوف 
 طف 24000000  12 كمبرالف

ممح الطعاـ (كيرليت لرفع 
 غ 58500000 بنسب معينة المزوجة

 % 81ماء مقطر 
بالنسبة 
 ليتر 64000 المذكورة

 مؿ 9000000 بنسب معينة  0.5الى  0.3عطر مف 
 عبوة 30000000 3000000 ت سعة ليترالعبوا

 سـ 13542100 83334 الميبؿ البلصؽ
 عمبة 3250000 33334 الكرتوف
 المجموع

 
 ؿ.س 189356100

 (4الجدوؿ)
 
 
 
 
 
 
 



 دراسة الجدوى االقتصادية لمعمل الّشامبو
 

 

 

59 

 .التكاليؼ اإلجمالية لممشروع:2-2-5

: وىي النفقات التي ال تتغير بتغير عدد الوحدات المنتجة Fixed costs.التكاليؼ الثابتة 1
 ىذا التغير بالزيادة أو النقصاف.اء أكاف سو 

 التكمفة/ سنوياً  القسـ
 690000 شراء األرض
 6000000 أجور البناء

 6405095 أجور اآلالت والمعدات
أجور العماؿ 

 5403600 والموظفيف
 18498695 المجموع

 (5الجدوؿ)

يتحمميا المشروع  :تتمثؿ في المبالغ النقدية التيvariable costs.التكاليؼ المتغيرة 2
 300000لتكمفة عوامؿ اإلنتاج المتغيرة التي يستخدميا عند حجـ معيف مف اإلنتاج وليكف 

 عبوة /الدورة اإلنتاجية .

 القسـ
التكمفة 

 )ؿ.س/سنويًا(
 15653415 ثمف المواد األولية

 910000 أجور النقؿ
 312000 مصاريؼ الطاقة 

 100000 أجور العماؿ غير المتخصصيف 
 16975415 المجموع

 (6الجدوؿ)
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:مجموع ما يتكمفو مشروع ما في سبيؿ إنتاج كمية معينة مف  total costs.التكاليؼ الكمّية3
 سمعة ما وترتبط ىذه التكاليؼ بحجـ اإلنتاج بعبلقة طردية.

TC=FX+VC      

TC=18498695+16975415=35474110 (ؿ.س( 

اوي إلى التكاليؼ الكمية مقسومة عمى عدد :تسaverage costs.التكاليؼ المتوسطة 4
 الوحدات المنتجة.

Ac=              ⁄         

 لممشروع: المطموبة االستثمارية التكاليؼ تقدير.2-3
 التفكير بداية منذ المشروع عمى إنفاقيا يتـ التي المبالغ كافة في االستثمارية التكاليؼ تتمثؿ
نشائو دراستو حؿمرا وخبلؿ فيو,  التشغيؿ دورة لنياية يصؿ حتى وتشغيمو, وتجاربو وتجييزه وا 

 .األولى
 .التكاليؼ الرأسمالية:1

 الكمفة/ؿ.س أصوؿ الثابتة مال
 (2300)سعر المتر المربع 690000 (2ـ^ 300األراضي )بمساحة

 6000000 المباني واإلنشاءات والمرافؽ الداخمية
 2500000 وسائؿ النقؿ واالنتقاؿ

 6405095 اآلالت والمعدات
 150000 األثاث والتجييزات المكتبية

 500000 العدد واألدوات 
 66061000 المجموع

 (7الجدوؿ)
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 .التكاليؼ اإليرادية المؤجمة:2

 الكمفة/ ؿ.س قبؿ البدء بالتشغيؿ
 500000 التصاميـ والرسـو اليندسية )رسـو الترخيص(

 200000 إجراء دراسات الجدوى
 50000 إجراء التجارب
 100000 تدريب العمالة

 100000 مصاريؼ إدارية وتمويمية
 500000 اإلعداد لبدء التشغيؿ:الدعاية واإلعبلف و...

 1360000 المجموع
 (8الجدوؿ)

 س الماؿ العامؿ)تكاليؼ التشغيؿ(:.رأ3

 األصوؿ مف بمجموعة االحتفاظ إلي يحتاج التشغيؿ عممية في يبدأ أف قبؿ مشروع فأي

 يمي: ما أىميا المتداولة,

 دورة خبلؿ المشروع لتشغيؿ تكتفي األخرى اإلنتاج ومستمزمات األولية المواد مف مخزوف –أ

 .كاممة تشغيؿ
 .التشغيؿ عممية أثناء تحدث قد مشاكؿ أي لمواجية تكفي  الغيار قطع مف مخزوف –ب
 تشغيؿ دورة خبلؿ األخرى والمصروفات األجور لدفع تكفي وبالبنوؾ بالخزينة مبالغ نقدية –ج

 .كاممة
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 الكمفة/ؿ.س عناصر التشغيؿ 
 15653415 المواد األولية خبلؿ الدورة اإلنتاجية

 5403600 األجور والمرتبات
 50000 الخدمات)وقود وزيوت وقوى محركة(

 5000 الصيانة الدورية
 (9الجدوؿ)

 .احتياطي الطوارئ وارتفاع األسعار:4

 نسبة السابؽ(, بنود الثبلثة تقديرات )مجموع االستثمارية التكاليؼ تقديرات مجموع إلي يضاؼ
 لمطوارئ كاحتياطي مباشرة التشغيؿ بدء عند المجموع مف % 20-%5مئوية تتراوح بيف 

  لمواجية
 .األصوؿ أسعار في المستمرة الزيادة ولمواجية التكاليؼ, تقدير عممية في تظير قد أي أخطاء

 % ..10دير نسبة وتـ ق
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 الفصل الثالث

 الدراسة المالية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة الجدوى االقتصادية لمعمل الّشامبو
 

 

 

64 

 

 الدراسة المالية
 
 مالية :ال الدراسة وأىمية .مفيـو3-1

احتياجات  تأميف ومتابعة وتنظيـ وتوجيو تخطيط حوؿ تدور التي تمؾ المالية بالدراسة ويقصد
دارة المختمفة التمويؿ رمصاد مف تمويمي خميط أفضؿ خبلؿ مف األمواؿ مف المشروع  وا 
 وبما بالمشروع الخاصة المختمفة االقتصادي النشاط مجاالت في األمواؿ ىذه وتشغيؿ وتوظيؼ

 المحيطة والبيئة الظروؼ ظؿ في ممكف وعائد اقتصادي مردود أعمى ويعطي يعظـ إنتاجيا
 ال أنو وىي ياعن التخمي يمكف ال قاعدة يمي ما يعتبر أف البد أنو ىذا, ومعنى .بالمشروع

 ىذه مف المتحقؽ العائد كاف إذا إال تمويمي أي مصدر مف أمواؿ أي عمى الحصوؿ يمكف
 .المصدر ىذا مف األمواؿ عمى الحصوؿ تكمفة مف أعمى األمواؿ
 المالية االحتياجات كافة تحديد عمى المستثمريف تساعد أنيا المالية مف الدراسة أىمية وتنبع
 المتاحة التمويؿ مصادر أفضؿ تحديد عمى تساعد أنيا كما المشروع وتشغيؿ إلنشاء البلزمة
 عمى إيجابا ينعكس وبما المصادر أفضؿ اختيار عمى يساعد بما مصدر كؿ تكمفة أو وأعباء
 .المستثمر الماؿ رأس
 تحديد مف تمكف والتي والخارجة الداخمة النقدية لمتدفقات تقديرات إعداد عمى تساعد أنيا كما

 .رفضو أو المشروع قبوؿ ضوئيا في يتقرر والتي لممشروع لتجاريةا الربحية
 المالية: الجدوى دراسات .مجاالت3-2

 :التالية المجاالت مف المالية الجدوى دراسات تتكوف
 المختمفة. التمويؿ مصادر وتحديد دراسة .١
 لممشروع. االستثمارية التكاليؼ تقدير .٢
 المناسب. التمويمي الييكؿ تحديد .٣
 لممشروع.   والخارجة الداخمة النقدية التدفقات تقديرات .٤
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 : التمويؿ مصادر.3-2-1

 التمويؿ مصادر وتنقسـ مقترضة, وأخرى ممموكة تمويؿ مصادر إلى التمويؿ مصادر تنقسـ
 :التالية المصادر إلى بدورىا الممموكة

 الماؿ رأس .1
 ليـ ترتب والتي(  أسيـ صورة في باالمشروع)غال أصحاب أو مبلؾ يقدميا التي المبالغ وىي
 ممتازة)  أسيـ أو Preferred Stocks)) عمى أسيـ عادية الحصوؿ في حقوقا

Common Stocks) 
 حالة في أمواليـ عمى الحصوؿ حؽ ليـ يترتب كما لمشاركتيـ وفقا األرباح في نصيبيـ
 تصفية

 .المشروع

 :Retained Earningالمحتجزة  .األرباح2
 يتـ ولـ الفترة خبلؿ تحقيقيا تـ التي األرباح مف جزء وىي الموزعة غير رباحاأل  تمثؿ وىي

 عمى اإلنفاؽ لتمويؿ بالفعؿ القائمة لممشروعات الذاتي التمويؿ مصادر مف وىي بعد, حسابيا
 األرباح توزيع سياسات عمى يعتمد المصدر ىذا وحجـ .العامؿ الماؿ رأس زيادة أو التوسعات

 .الفترة خبلؿ المتحققة األرباح جـح وعمى المنشأة في
 االحتياطيات: .3

 لممشروع المالي المركز لدعـ الماضية السنوات خبلؿ تجنيبيا تـ األرباح مف جزءا وتمثؿ
 االستثمارية التكاليؼ ارتفاع مثؿ المستقبؿ في استمراره تيدد أف يمكف التي األخطار ومواجية

 جزءا االحتياطي ىذا يكوف أف ويمكف .اإلنشاء ةفتر  أثناء ومقدر مخطط ىو عما المستقبؿ في
 .الظروؼ ىذه مثؿ لمقابمة الشركاء أمواؿ مف
 األشخاص: شركات في الشركاء قروض .4

 ماؿ رأس زيادة يتطمبيا التي القانونية الصعاب بعض لمواجية إليو ُيمجأ أسموب وىو
 ويتـ الماؿ رأس لىإ إضافة تعتبر لممشروع قروضا المشروع أصحاب يقدـ وىنا المشروع,
 .المشروع إيرادات مف بالسداد تدريجيا استيبلكيا
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 .Long Term Financingاألجؿ  طويمة القروض - أ
 .Short Term Financingاألجؿ  قصيرة القروض - ب

 التمويمية : المصادر تكاليؼ.3-2-2
 وترجع ,المشروع يتحمميا معينة تكمفة إلييا اإلشارة السابؽ التمويمية المصادر مف مصدر لكؿ

 في المستثمرة األمواؿ عمى المتوقع لمعائد األدنى الحد تمثؿ أنيا في التكمفة ىذه تقدير أىمية
 المشروع,

ال المستثمرة األمواؿ تكمفة عف يقؿ أال يجب المتحقؽ العائد أف إلى قبؿ مف أشرنا وقد  رفض وا 
 يتـ سوؼ يمي وفيما المشروع, أصحاب أو بالمبلؾ الضرر إلحاؽ يتـ ال حتى المشروع
 استعراض

 :المختمفة التمويمية المصادر تكمفة

 : العادية باألسيـ التمويؿ تكمفة ١
 .ال أـ المشروع يتحمميا إصدار تكاليؼ وجود عمى العادية باألسيـ التمويؿ تكمفة وتتوقؼ
 :إصدار تكاليؼ وجود عدـ :األولى الحالة
 استثماراتيـ, عمى المبلؾ يطمبو الذي ئدالعا لمعدؿ األدنى الحد في السيـ تكمفة تتمثؿ وىنا

 ويتـ .أخرى إلى سنة مف األرباح توزيعات نمو أو ثبات مدى عمى المعدؿ ىذا حساب ويتوقؼ
 حساب
 :األرباح لتوزيع ثابتة سياسة تبني حالة في التالية لممعادلة وفقا المعدؿ
 العادي لمسيـ المتوقعة باحاألر  توزيعات قيمة = المبلؾ يطمبو الذي العائد لمعدؿ األدنى الحد
 األولى السنة ÷ العادي لمسيـ السوقية القيمة نياية في
 المعادلة فتستخدـ ألخرى فترة مف ثابت بمعدؿ تنمو لؤلرباح توزيعية سياسة تبني حالة في أما

 :التالية

 لعاديا لمسيـ المتوقعة األرباح توزيعات قيمة] = المبلؾ يطمبو الذي العائد لمعدؿ األدنى الحد
 في المتوقع الثابت النمو معدؿ + [العادي لمسيـ السوقية السنة األولى / القيمة نياية في
 . األرباح توزيعات قيمة
 :إصدار تكاليؼ وجود :الثانية الحالة
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 مثؿ اإلصدار بتكاليؼ تسمى متنوعة تكاليؼ العادية األسيـ إصدار يصاحب الحالة ىذه في
 وتكاليؼ األسيـ طباعة وتكاليؼ البورصة في القيد ورسـو التسجيؿ ورسـو السمسرة عمولة
 .وغيرىا المختمفة اإلعبلـ وسائؿ في عنيا اإلعبلف

 بالنسبة التمويؿ تكمفة استثماراتيـ عمى المبلؾ يطمبو الذي العائد لمعدؿ األدنى الحد يمثؿ وال
 ىذه عمى االعتماد اءجر  مف المنشأة تتكبدىا التي الفعمية التكمفة مف أقؿ يكوف ألنو لممنشأة
 يكوف العادي السيـ بيع مف ال ًً  فع تحصيمو يتـ الذي المبمغ ألف وذلؾ التمويؿ, في األسيـ

 يمكف ذلؾ عمى وبناء اإلصدار, تكاليؼ بمقدار وذلؾ بيا التي يباع السوقية قيمتو مف أقؿ
 :يمي كما العادية باألسيـ التمويؿ تكمفة حساب

 اسب:الييكؿ التمويمي المن.3-2-3

 عمى يؤثر سوؼ ذلؾ ألف المناسب التمويؿ ىيكؿ اختيار المشروع إدارة عاتؽ عمى يقع
 لخطورة ونظرا المستقبؿ في المشروع يواجييا أف يمكف التي والمخاطر المتحقؽ العائد مستوى

 عديد عمى يتوقؼ معيف مصدر اختيار أف االعتبار في يأخذ أف المشروع عمى فإف ىذا القرار
 وقت مف الواحد لممشروع بالنسبة تتفاوت بؿ آخر إلى مشروع مف تختمؼ التي اراتمف االعتب

 آلخر.
وقد تـ اعتماد تمويؿ المشروع بشكؿ تساىمي بسيط بحيث يقـو مؤسسو المشروع بتمويمو 

 بشكؿ كامؿ أي أف يكوف لدينا :
 ؿ.س. 40,000,000رأس مالي ذاتي :       
 ؿ.س. 0رأس الماؿ المقترض:        

 
 تقدير متوسط تكمفة األمواؿ:

مصدر  كؿ تمويؿ تكمفة واختبلؼ المختمفة التمويؿ لمصادر النسبية األىمية الختبلؼ نظرا
 االستثمارية الفرص بيف وأىميتو تمويمي عنصر كؿ تكمفة واختبلؼ االستثمارية الفرصة لنفس

 األمواؿ تكمفة متوسط حساب في المرجح الحسابي المتوسط عمى االعتماد المختمفة يتعيف
 المنافع تيار خصـ في عميو االعتماد يمكف األمواؿ لتكمفة مناسب متوسط إلى لموصوؿ
 .الدراسة محؿ االستثمارية الفرص مف المتوقع الصافية
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 تقدير التدفقات النقدية الداخمة والخارجة لممشروع:.3-2-4
 :يمي ما إلى النقدية التدفقات أىمية ترجع
 وتدبير بتقدير االىتماـ يتـ حيث لممشروع المالي لمتخطيط أداة لنقديةا التدفقات تعد .١

 .المناسب الوقت في وتوفيرىا المستقبؿ في المشروع احتياجات
 في موجبة نقدية تدفقات توليد عمى المشروع قدرة مدى عمى مؤشرا التدفقات ىذه تعد .٢

 المبلؾ تجاه التزاماتو قابمةم عمى المشروع قدرة مدى عمى أيضا مؤشرا تعد كما المستقبؿ,
 .والدائنيف

 .الخارجي لمتمويؿ المشروع احتياجات مقدار التدفقات ىذه تبيف .٣
 
 اىتبلؾ األصوؿ اإلنتاجية الثابتة:.3-3
 تعريؼ االىتبلؾ :.3-3-1
 االسترداد. فترة خبلؿ الثابتة األصوؿ قيمة استرداد عممية عف عبارة ىو

لبلزمة السترداد رأس الماؿ المدفوع عمى األصوؿ الثابتة خبلؿ وفترة االسترداد :ىي الفترة ا
استثماره و يجب أف يساوي مجموع االىتبلكات خبلؿ زمف استثمار األصوؿ الثابتة القيمة 
األولية لؤلصوؿ الثابتة وتكاليؼ إصبلحيا وتحديثيا وتنعكس قيمة االىتبلكات عمى السمع 

إلى زيادة في تكاليؼ السمع المنتجة كما أف تخفيض مباشرة لذلؾ رفع نسبة االىتبلكات يؤدي 
نسبة االىتبلؾ تؤدي لعدـ القدرة عمى استرداد كامؿ قيمة األصوؿ الثابتة خبلؿ فترة االستثمار 

. 
 في سوريا : نتعامؿ بطريقة اإلىتبلؾ المنتظمة :

  : االسترداد زمف    
 . سنوات  >10 ومعدات آالت < اإلنتاجية لؤلصوؿ بالنسبة
 . سنوات 5 كبير فيزيائي اىتراء ذات االنتاجية األصوؿ بعض

 . سنة 25 والطرؽ واألبنية المنشآت
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 : االىتبلؾ طرؽ.3-3-2
 <Straight Line <SL : الثابتة األصوؿ الىتبلؾ المنتظمة الطريقة
 فاإلىتراء , الثابتة لؤلصوؿ والمعنوي المادي اإلىتراء طبيعة أساسي بشكؿ تعكس ال وىي
 أف وبما , باالستثمار اآللة وضع بعد فسنة سنة ويزداد االستثمار فترة بداية في قميبلً  كوفي

 لمسمع اإلنتاجية الكمفة أف فمعناه , إلصبلحيا نفقات ضرورة يتطمب باآللة اإلىتراء زيادة
 المؤسسة ربحية مؤشر عمى يؤثر وىذا الثابتة األصوؿ استثمار سنوات بازدياد تزداد المنتجة

 اإلصبلح تكاليؼ مع متناسباً  غير لئلصبلح المخصص االىتبلؾ مقدار يكوف وأيضاً  , نتاجيةاإل 
 . الفعمي
 فترة أو االىتبلؾ زمف خبلؿ الثابتة األصوؿ قيمة استعادة عمى الطريقة ىذه مبدأ ويقـو

 .ومتساوي منتظـ بشكؿ االسترداد
 . المنتظمة اإلىتبلؾ بطريقة نتعامؿ : سوريا في

 : االسترداد ففيكوف زم
 . سنوات 10 > ومعدات آالت < اإلنتاجية لؤلصوؿ بالنسبة
 . سنوات 5 كبير فيزيائي اىتراء ذات اإلنتاجية األصوؿ بعض

 . سنة 25 والطرؽ واألبنية المنشآت
 

 : حيث
D  السنوي االىتبلؾ :مقدار . 
B لؤلصؿ األولية :القيمة . 
N  االىتبلؾ :زمف . 

 
 يس:مصاريؼ التأس

     
       

          
     

 

  
        

 
 



 دراسة الجدوى االقتصادية لمعمل الّشامبو
 

 

 

70 

 لبلثاث والمفروشات:

    
      

        
     

 

 
         

 
    لآلالت: يكوف القانوف بوجود تكاليؼ الصيانة 

     
    

               

          
          

 
 يدخؿ ضمف إىتبلؾ اآلالت والمعدات الصيانة وذلؾ وفؽ التالي :

 ؿ.س. 25000ؿ.س وزيادة سنوية بمقدار  100000في السنة األولى :
 ؿ.س .  2125000سنوات بمقدار: 10فتكوف قيمة االىتبلكات ؿ

 مى مدى السنوات العشر القادمة:وىذا الشكؿ يوضح تدرج تكاليؼ الصيانة ع
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 جدوؿ االىتبلكات السنوية ألصوؿ المشروع:-
 

 
 األصؿ

 
 القيمة

القيمة السنوية  معدؿ االستيبلؾ
 )ؿ.س(

 الطريقة المنتظمة الطريقة المنتظمة
 1108912.35 %13 8530095 األالت والمعدات

األثاث 
 والمفروشات

150000 20% 30000 

يؼ مصار 
 التأسيس

6000000 4% 240000 

إجمالي 
 االىتبلكات

  1378912.35 

 (1الجدوؿ)
 تقدير تكاليؼ التشغيؿ السنوية لممشروع )سنة نموذجية (:-

 القيمة )ؿ.س( البياف
  التكاليؼ المتغيرة :

  أ.المستمزمات السمعية :
 15653415 .الخامات والمواد األساسية والمساعدة 1

  لخدمية :ب.المستمزمات ا
 استئجار+إنارة+مياه+اتصاالت+إعبلف+نقؿ
 بناء

55000 

 15708415 المتغيرة التكاليؼ إجمالي
  التكاليؼ الثابتة :

 (2الجدوؿ)
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 اإليرادات المتوقعة )التدفقات النقدية (:.تقدير 3-4

 الثانية السنة بداية في قصوى إنتاجية بطاقة ,الشامبو مف عبوات إلنتاج المشروع يخطط
% 80 بطاقة سيعمؿ لمتشغيؿ األولى السنة في المشروع أف حيث ,100% بنسبة و , لئلنتاج

 يقدر و , الشامبو مف (عبوة300000) المشروع سينتج لئلنتاج القصوى الطاقة عند و
 . س.ؿ 150 بمبمغ الواحدة العبوة بيع سعر وسطي

 % :100اإليرادات عند طاقة -

 ؿ.س 45000000ؿ.س = 150عبوة * 300000

 %( مف الطاقة اإلنتاجية :80اإليرادات المقدرة في السنة األولى )-

 ؿ.س %36000000 =80*45000000

 % في عممية دراسة مخطط كسر التعادؿ ؟80ىنا سوؼ يدخؿ 

% مف 80%(مف الطاقة اإلنتاجية =التكاليؼ الثابتة +80التكاليؼ  في السنة األولى )-
 ؿ.س. 20119717=  15708415% *80+7552984.5التكاليؼ المتغيرة  = 

 الية لممشروع خبلؿ عمره اإلنتاجياألرباح اإلجم-

التدفقات السنوية االداخمة  التدفقات  السنوية الخارجة الوسطي=
عدد سنوات المشروع

  

 ؿ.س  15880284=  20119717 – 36000000%( =80في السنة األولى )-

 ؿ.س 21738600= 23261400 -45000000في السنة الثانية وحتى العاشرة : -

             إجمالي وسطي األرباح  =
                   

  
 ؿ.س 
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 التحميؿ المالي واالقتصادي لممشروع )الربحية (:.3-5

 معايير الربحية التجارية:.3-5-1
 .معيار فترة استرداد رأس الماؿ المستثمر:1

= الماؿ= أسر  استرداد فترة رأس المال المستثمر األولي
لتدفقات ا النقدية الجارية السنوية الدلخمة  الخارجة

         

        
 =1.9 

 أشير وىي فترة قصيرة فالمشروع مجٍد لممستثمر . 9ىذا يعني أف فترة االسترداد ىي سنة و

رعم المشروع.معيار عائد االستثمار البسيط = 2 وسط صافي الربح السنوي خالل 
 وسطي قيمة االستثمارات خالل عمر لمشروع

 

 جدوؿ وسطي صافي الربح خبلؿ عمر المشروع :

إجمالي  السنة
 اإليرادات

تكاليؼ التشغيؿ 
 النقدية

الربح غير 
 الصافي

 

صافي  االىتبلكات
 الربح)ؿ.س(

1 36000000 20119717 15880284 1378912.35 14501371.65 
2 45000000 23261400 21738600 1378912.35 20359687.65 
3 45000000 23261400 21738600 1378912.35 20359687.65 
4 45000000 23261400 21738600 1378912.35 20359687.65 
 20359687.65 1378912.35 21738600 23261400 45000000 ط5
6 45000000 23261400 21738600 1378912.35 20359687.65 
7 45000000 23261400 21738600 1378912.35 20359687.65 
8 45000000 23261400 21738600 1378912.35 20359687.65 
9 45000000 23261400 21738600 1378912.35 20359687.65 
10 45000000 23261400 21738600 1378912.35 20359687.65 

 197738560.5 13789123.5 211527684 229472317 441000000 اإلجمالي
 (3الجدوؿ)
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 جدوؿ رأس الماؿ المستثمر خبلؿ العمر اإلنتاجي لممشروع :

اإلبداؿ  القيمة السنة
 والتجديد

االىتبلكات خبلؿ 
 العمر اإلنتاجي

صافي رأس الماؿ 
 المستثمر

 40000000    التأسيس
1  40000000  1378912.35 38621087.65 
2 38621087.65  1378912.35 37242175.3 
3 37242175.3  1378912.35 35863262.95 
4 35863262.95  1378912.35 34484350.6 
5 34484350.6  1378912.35 33105438.25 
6 33105438.25 150000 1378912.35 31726525.9 
7 31726525.9  1378912.35 30347613.55 
8 30347613.55  1378912.35 28968701.2 
9 28968701.2  1378912.35 27589788.85 
10 27589788.85  1378912.35 26210876.5 

وسطي رأس 
الماؿ 

المستثمر 
 سنوياً 

   32415982.08 

 (4الجدوؿ)

           

            
     

وبالتالي نجد اف  نجد مف المعيار الثاني )العائد عمى االستثمار البسيط( إف القيمة مرتفعة جداً 
 المشروع مجد اقتصاديًا.
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 التسعير:.3-6

تتسـ قرارات التسعير بدرجة عالية مف التعقيد بسبب المتغيرات الكثيرة التي تتضمنيا وانعكاسيا 
عمى مجمؿ أنشطة المنظمة, بالتالي ستتأثر استراتيجية التسويؽ بشكؿ كبير باستراتيجية 

 التسعير.

ر خضوعًا لمتفاوض بيف البائع والمشتري وعمى اختبلؼ درجاتيـ السعر يعد مف أكثر العناص
 وقدراتيـ الشرائية. 

أيضًا يبرز تأثير السعر البديؿ لذات السمعة عمى قرار الشراء النيائي لممستيمؾ, وبالتالي 
تحولو إلى التعامؿ مع المنافسيف بداًل مف إبقائو ضمف دائرة الوالء لمشركة أو الُمنَتج المقدـ 

 ؽ.لمسو

 مفيـو وتعريؼ التسعير :

 يعتبر السعر مف أبرز عناصر المزيج التسويقي في المنظمة:

 لكونو مولدًا لئليرادات واألرباح, أما باقي عناصر المزيج التسويقي فتعتبر تكاليؼ. .1

لكونو أكثر مرونة واستجابة لمتغير تبعًا ألي طارئ في البيئة المحيطة بالمنظمة, أما  .2
جراءات معقدة ليتـ تغيرىا.باقي العناصر فتحت  اج إلى وقت طويؿ وا 

تحتؿ األسعار واألسعار التنافسية المرتبة األولى مف حيث الصعوبة والمشكبلت التي يتعرض 
ليا مدراء التسويؽ في المنظمات لما ليا مف تأثير كبير عمى ديمومة المنظمة واستمرارىا 

 وتحقيقيا لؤلرباح أو العكس

 ميمًا في تغطية تكاليؼ األنشطة )التسويقية وغير التسويقية( حيث كما ُيعد  السعر عامبلً  
 يعطى قانوف األرباح بالعبلقة التالية :

 التكاليؼ الكمية -األرباح = العػػػػػػائػػػػد الكػمػػػػػػػػػي 

 التكاليؼ الكمية -= )السعر * الكمية المباعة(  
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 فالسعر يؤثر عمى األرباح.

 :خطوات عممية التسعير

–تعظيـ نمو المبيعات –تعظيـ العائد الحالي -تعظيـ الربح–.تحديد أىداؼ التسعير )البقاء 1
 أىداؼ سعرية أخرى (.–قيادة نوعية المنتج 

 .تحديد العوامؿ المؤثرة في التسعير .2

 .سياسات التسعير .3

 .تحديد طرؽ التسعير .4

 .تحديد ردة فعؿ المستيمكيف لسعر السوؽ .5

 حيح لسعر السوؽ ..الرقابة والتص6

 ىناؾ أىداؼ تسعى الشركة لتحقيقيا عندما تقـو  بتسعير منتجاتيا  :

  التسعير مف أجؿ البقاءSurvival: 
حيث يكوف ىدؼ الشركة في ىذه المرحمة ىو الصمود والبقاء في السوؽ بسبب تعرضيا 

ادية ولكف لمنافسة شديدة أو لظروؼ صعبة, وىنا يمكف أف تقبؿ الشركة بتحمؿ خسارة اقتص
بشرط أف يغطي السعر جميع التكاليؼ المتغيرة وجزء مف التكاليؼ الثابتة وذلؾ حتى تبقى 

 الشركة في السوؽ وال تخرج منو.

 

  التسعير مف اجؿ زيادة األرباح الحالية 
 مف األىداؼ اليامة لمشركات ىو تعظيـ األرباح الحالية وكذلؾ زيادة التدفقات النقدية 

 

 



 دراسة الجدوى االقتصادية لمعمل الّشامبو
 

 

 

77 

  زيادة الحصة السوقية التسعير بيدؼ 
والمقصود ىنا أف الشركة تريد أف تحقؽ الريادة في الحصة السوقية وذلؾ عف طريؽ تخفيض 
األسعار, وىذا سيؤدي إلى زيادة نسبة مبيعات الشركة قياسًا إلى مبيعات المنافسيف مف نفس 

 طالسمعة. 

  التسعير بيدؼ الريادة في الجودة 
لرائدة أو قائدة السوؽ بحيث تقدـ أجود المنتجات وعميو بعض الشركات تريد أف تكوف ىي ا

 يمكف أف تحدد السعر الذي يحقؽ ليا ذلؾ. 

 سياسات التسعير:   

 ىناؾ عدة سياسات تتبعيا الشركات لتسعير منتجاتيا :

 سياسة كشط السوؽ: .1
تكوف ىذه السياسة متبعة في تحديد أقصى سعر لممنتج بغرض الحصوؿ عمى أقصى ربح 

 األجؿ القصير. ممكف في

تستخدـ ىذه السياسة عادة في حاؿ المنتجات الجديدة التي تقدـ لمسوؽ ألوؿ مرة أو في حالة 
 السمع المعدلة جوىريًا أو في حالة السمع المميزة عف سمع المنافسيف.

 مثؿ ما تتبعو شركة نوكيا في طرح منتجاتيا الجديدة بأشكاليا ومواصفاتيا الجديدة.

ذه السياسة قصيرة األجؿ إذ يضطر المسوؽ بعد مضي فترة زمنية لتخفيض ولكف يبلحظ أف ى
 السعر بسبب دخوؿ المنافسيف إلى السوؽ.

 سياسة اختراؽ السوؽ: .2
 تعتمد عمى تحديد السعر المنخفض لممنتج بما يمكف المنظمة مف تحقيؽ حجـ مبيعات كبير.

األسعار إلى زيادة كبيرة  تفترض ىذه السياسة مرونة الطمب عمى السمعة حيث يؤدي تخفيض
 في حجـ المبيعات.
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 :سياسة التسعير النفسي .3
يقدـ السعر النفسي عمى أساس دفع المستيمؾ إلى اتخاذ قرار الشراء نتيجة رد الفعؿ العاطفي 

 أكثر منو عمى أساس التفكير المنطقي.

 غالبا ما تستخدـ ىذه السياسة في السوؽ االستيبلكي ومف ىذه السياسات:

 (.9.99ار الكسرية )األسع 
  أسعار التفاخر )االسعار الرمزية(: وىي االسعار المرتفعة جدا والتي تعطي

ايحاء بالتفاخر أو بارتفاع مستوى الجودة وتستخدـ ىذه السياسة في سمع 
 الموضة والرفاىية.

 
 :. سياسة التسعير الميني 4 

نيا الكثير وبالتالي ال يعرؼ يحتاج المستيمؾ في بعض األحياف إلى سمعة أو خدمة ال يعرؼ ع
 أسعارىا. 

 ونظرًا لعدـ مقدرتو عمى االستغناء عنيا فإنو يضطر لدفع أي سعر لمحصوؿ عمييا.

 مثؿ خدمات المحاماة, االستشارات المالية, الطبيب, ....

 .سياسة التسعير الترويجي.5

 ثؿ:ىو التسعير الذي يكوف اليدؼ منو العمؿ عمى ترويج وتنشيط المبيعات. م

a.  سياسة أسعار االستدراج: تسعير منتجات معروفة في السوؽ بسعر أقؿ مف
 سعر السوؽ.

b. .سياسة أسعار المناسبات الخاصة: مثؿ نياية الموسـ لمسمع الموسمية 

c.  سياسة الخصـ السيكولوجي )األسعار المقارنة(: حيث تعرض السمع بالسعر
 القديـ والسعر الجديد.
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 .سياسات التسعير الجغرافي.6

 يتـ تحديد السعر بناء عمى الجية التي تتحمؿ تكاليؼ النقؿ. 

 ومف أىـ ىذه السياسات:

d.  األسعار الجغرافية الموحدة: حيث يتحمؿ المنتج تكمفة النقؿ بحيث يقـو
 المستيمكوف بدفع نفس الثمف لمسمعة بصرؼ النظر عف مواقعيـ الجغرافية.

e.  سياسة أسعار فوبFree On Boardيتحمؿ المشتري  : في ىذه الحالة
 تكمفة النقؿ وتكوف أسعار البيع تسميـ المصنع.

أسعار المنطقة: حيث يقسـ السوؽ إلى عدة مناطؽ وتتحمؿ الشركة تكمفة النقؿ إلى المناطؽ 
 المختمفة وتحمؿ تمؾ التكمفة عمى السعر لتمؾ المنطقة

 :. سياسة أسعار الخصـ7

ع وذلؾ لمتعويض عف بعض الوظائؼ أو تقـو تمؾ السياسات عمى أساس تعديؿ أسعار البي
 األنشطة التسويقية أو لمتشجيع عمى الشراء بكميات كبيرة أو تعجيؿ الدفع. ومف أىميا:

  الخصـ التجاري: يمنح لموسطاء مقابؿ قياميـ بأداء مياـ تسويقية مثؿ النقؿ
 والتخزيف.

 :الخصـ الكمي: ويعطى مقابؿ الشراء بكميات كبيرة ويكوف عمى شكميف 
 لخصـ الكمي غير المتجمع: حيث يمنح إذا زادت الكمية المشتراة في ا

 الصفقة الواحدة عف قيمة معينة.

  الخصـ الكمي المتجمع: ويمنح إذا زادت كمية الشراء خبلؿ مدة زمنية
 معينة عف كمية أو قيمة معينة.

  الخصـ النقدي: يمنح ىذه الخصـ عند البيع اآلجؿ وذلؾ لمتشجيع عمى سرعة الدفع
 (. 60صافي  10-4قبؿ موعد االستحقاؽ )
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 . سياسة التمييز في األسعار:8
تقـو ىذه السياسة عمى أساس تقديـ السمعة أو الخدمة الواحدة بأسعار مختمفة إلى القطاعات 

 السوقية المتعددة في السوؽ.
 ويتحدد االختبلؼ في السعر عمى أساس المقدرة الخاصة بكؿ مستيمؾ عمى المساومة.

 عمى أساس درجة المنافسة في السوؽ. وأيضاً 
 . سياسة تسعير خط المنتجات:9

عند استخداـ ىذه السياسة يجب دراسة العبلقة بيف المنتجات كأف تكوف المنتجات مكممة 
 لبعضيا البعض. ومف أىميا:

  التسعير المقيد: يعني تسعير المنتج األساسي بسعر منخفض, بينما يسعر المنتج
 تعزيز أداؤه بسعر عالي جدًا. البلـز لتشغيمو أو
  مثؿ تسعير موس الحبلقة بسعر منخفض ولكف شفرات الحبلقة بسعر

 عالي.
  مثؿ تسعير جياز قياس السكر في الدـ الجياز بسعر منخفض

 والشرائح بسعر عالي.
  التسعير المتنوع: يتـ وضع عدد محدد مف األسعار لمجموعات مختارة مف المنتجات

 بلمات التجارية أو الموديبلت المتشابية في النوعية.بناًء عمى أسماء الع
  التسعير التشجيعي: قد يحتوي خط منتجات عمى موديبلت ونماذج بعضيا تتصؼ

بجودة عالية وبسعر عالي, وربما تكوف ىناؾ موديبلت بجودة أقؿ وسعر منخفض 
 الستقطاب الزبائف ذوي الحساسية لمسعر.

 ة في األدوات الكيربائية والمنزليوغالبًا ما تستخدـ ىذه االستراتيجي
 . سياسة تسعير مجموعة السمع:10

 يقـو عدد كبير مف المنظمات بإنتاج وتسويؽ أكثر مف سمعة.
وطبقًا لممفيـو الحديث لمتسويؽ تقـو ىذه المنظمة بتسعير مجموعة مف السمع التي تنتجيا 

 بغبلؼ واحد وبسعر واحد يشترييا المستيمؾ كمجموعة واحدة.
 بًا ما تستخدـ ىذه الطريقة لتصريؼ منتجات بطيئة الحركة مع منتج سريع الدوراف.غال

 مثؿ شامبو وبمسـ.
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 :طرؽ التسعير 

بعد تحديد استراتيجيات وسياسات التسعير في ضوء أىداؼ المنظمة وردود فعؿ المنافسيف 
سعار فإف إدارة التسويؽ يجب عمييا أف تقرر الطريقة التي سوؼ تتبعيا في تحديد األ

 لمنتجاتيا.
وطريقة التسعير ىي عبارة عف اإلجراءات التي يتـ إتباعيا لتحديد األسعار عمى أساس قاعدة 

 معروفة. ومف أىـ ىذه الطرؽ:
 .التسعير عمى أساس التكمفة 
 .التسعير عمى أساس نقطة التعادؿ واألرباح المستيدفة 
 )التسعير عمى أساس القيمة )المنفعة المدركة 
 ى أساس السوؽ )المنافسة(التسعير عم 

 :التسعير عمى أساس التكمفة المضافة .1
ىي تسعير الوحدة الواحدة مف المنتج بسعر يساوي تكمفة الوحدة الواحدة مضافًا إليو نسبة 

 الربح المرغوب بيا.

TOTAL COST=fixed cost+ variable cost*X 

 =عدد الوحدات المباعة Xحيث أف 

 TC1ومنو تكمفة الوحدة الواحدة =

TC1=VC+FC/X=TC/X 

 P1فيكوف سعر الوحدة الواحدة =
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 التسعير عمى أساس نقطة التعادؿ واألرباح المستيدفة: .1
تقدير السعر الذي يحقؽ  أيضًا تعتمد ىذه الطريقة عمى حساب التكاليؼ إذ تحاوؿ الشركة ىنا

 ليا أرباحًا.

 ويمكف احتساب األرباح المستيدفة أو المرغوب فييا باستخداـ نقطة التعادؿ.

 ونقطة التعادؿ ىي الكمية التي تتساوى عندىا اإليرادات مع إجمالي التكاليؼ.   

 وعميو يكوف ىناؾ نقاط تعادؿ متعددة عند مستويات أسعار مختمفة لنفس المنتج. 

 

جـ اإلنتاج ح
x TOTAL COST 

TOTAL 
REVNUES 

10,000 19064495 1500000 
20,000 19630295 3000000 
30,000 20196095 4500000 
40,000 20761895 6000000 
50,000 21327695 7500000 
60,000 21893495 9000000 
70,000 22459295 10500000 
80,000 23025095 12000000 
90,000 23590895 13500000 

100,000 24156695 15000000 
110,000 24722495 16500000 
120,000 25288295 18000000 
130,000 25854095 19500000 
140,000 26419895 21000000 
150,000 26985695 22500000 
160,000 27551495 24000000 
170,000 28117295 25500000 
180,000 28683095 27000000 
190,000 29248895 28500000 
200,000 29814695 30000000 
210,000 30380495 31500000 
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220,000 30946295 33000000 
230,000 31512095 34500000 
240,000 32077895 36000000 
250,000 32643695 37500000 
260,000 33209495 39000000 
270,000 33775295 40500000 
280,000 34341095 42000000 
290,000 34906895 43500000 
300,000 35472695 45000000 

 

 

 (2المخطط)

عبوة   200000مف المخطط نجد أف المشروع مجٍد ورابح ألنو عند قيمة معينة وىي ماتقارب 
يستعيد كامؿ تكاليفو لتتحوؿ عائداتو إلى ربح صاٍؼ وىو مانسعى إليو في دراستنا ىذه  

 ذا المشروع مجٍد اقتصاديًا.وبالتالي يكوف ى
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 الدراسة البيئية

 :تمييد

 عمى أي لممعايير االقتصادية تبًعا فقط تتـ  المشاريع تقييـ عممية كانت قريب وقت حتى
 ولكف (, االجتماعية ,القانونية المالية, الفنية, التسويقية, ) فقط االقتصادية الجدوى أساس
 التنمية خاصة لجأت لعمميات المصاحبة والقضايا عامة البيئة بقضايا المتزايد االىتماـ مع

 كجزء مف لممشاريع البيئية التأثيرات تقييـ عممية إدخاؿ إلى وطنية و إقميمية و ىيآت  دولية
 مىالتعرؼ ع يمكف حتى ," البيئية الجدوى دراسة " تسميتيا عمى ليصطمح الجدوى, دراسات
ىذه  عمؿ بداية قبؿ معيا التعامؿ طرؽ أنسب وتحديد البيئية والمتغيرات القيود مختمؼ

مف  األساسي اليدؼ إلى وصوال ," العبلج مف خير الوقاية " القائمة بالحكمة عمبل المشاريع
 .البيئة وحماية التنمية عمميات بيف التوافؽ تحقيؽ خبلؿ
 
 البيئية القضايا أخطر تمثؿ أصبحت بيئية كمشكمة التموث قضية أف شؾ ثمة و ليس 

 إذ المتعاظـ االقتصادي النشاط ىو األساسي مرجعو البيئة اضمحبلؿ تبيف أف المعاصرة حيث
 وأدت الطبيعية الموارد يستترؼ جعمو ضخـ إنتاج إلى التكنولوجي التقنية والتطور تقدـ أدى

 عمى المشاريع تأثيرات تقييـ ضرورة ىإل الحاجة ظيرت وىنا.البيئة إلى تمويث اليائمة مخمفاتو
 البيئة.
 بيف التأثير المتبادؿ دراسة عممية دراسة الجدوى البيئية عمى أنيا " تعريؼ يمكف وعميو

 وتعظيـ التأثيرات السمبية التأثيرات منع أو تقميص والبيئة  بيدؼ التنمية برامج مشروعات
 اإلنساف ". صحة و ئةبالبي يضر وال التنمية أىداؼ يحقؽ بشكؿ اإليجابية

 (:(EIAوليذا الغرض تـ إيجاد أداة تسمى تقييـ األثر البيئي 
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   EIA : تقييـ االثر البيئي.4-1
  :ىو أداة

 إلدخاؿ االعتبارات البيئية ضمف عمميات اتخاذ القرار-

طار قانوني وأساس معموماتي التخاذ القرار بما يتعمؽ بالنشاطات المؤثرة عمى تأميف إ-
يئة. الب  

ضمف المشروع:   EIAتقييـ اؿ 

 
 فوائد تقييـ األثر البيئي :.4-1-1

 . مشاركة العامة 
 . تصميـ منسجـ مع البيئة ومستداـ بشكؿ أكبر 
 . تخفيض وقت وكمفة المشاريع المقترحة 
 . انسجاـ أفضؿ مع المعايير 
 . توفير رأس الماؿ وتكاليؼ العمميات 

 .البيئة والصناعات الكيماوية :4-2

غناء دراستنا لمجدوى البيئية في المشروع قمنا باالستعانة ب)دليؿ االشتراطات ؿ إمف أج و
وذلؾ باالستئناس اليندسية و البيئية لمصناعات ( الذي قامت  وزارة اإلدارة المحمية بوضعو 

بدالئؿ الشروط اليندسية والبيئية لمصناعات عربيًا ودوليًا وبالتنسيؽ مع بعض الوزارات 
الصناعة( و ذلؾ بيدؼ الحصوؿ عمى بيئة سميمة  –الصحة  –)اإلدارة المحمية  المختصة

معافاة  ووضعنا ىنا االشتراطات البيئية المطموبة لصناعة المنظفات بشكؿ عاـ والتي يندرج 



 دراسة الجدوى االقتصادية لمعمل الّشامبو
 

 

 

87 

و سنقـو   تحتيا مشروعنا   )وذلؾ وفقا لما جاء في دليؿ االشتراطات اليندسية والبيئة (
 مشروعنا .   بتنفيذ ىذه الشروط في

 .المموثات الناتجة عف الصناعات الكيماوية :4-2-1

  :مموثات سائمة 

 ناتجة عف تسربات مف خطوط اإلنتاج أو طبخات غير مرغوبة.  -

 ناتجة عف شطؼ األرضيات.   -

  :مموثات صمبة 

 أغبرة المساحيؽ وبودرة المواد األولية المستخدمة. -

 بقايا العبوات الفارغة  -

  :مموثات ىوائية 

. أ -  بخرة سميكات الصوديـو في حاؿ وجود معامؿ إلنتاج سيميكات الصوديـو

 أبخرة المواد القموية المستخدمة.   -

 أغبرة المساحيؽ والمواد األولية التي عمى شكؿ بودرة.  -

 

 الشروط البيئية الواجب توفرىا في ىذه المنشآت: .4-2-2 
  :إدارة النفايات السائمة 

 واض معزولة وفؽ المواصفات المطموبة. تجميع الصرؼ الصناعي في أح  -

 معالجة المياه المصروفة إلى الشبكة العامة لمصرؼ الصحي -

إمكانية االستفادة مف الطبخات غير المرغوبة بإعادة تدويرىا بدؿ طرحيا  -
 واإلضرار بالبيئة. 

  :إدارة النفايات الصمبة 
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عادة اعتماد نظاـ فمترة فعاؿ لجمع األغبرة في أقساـ صناعة المسا  - حيؽ وا 
 إدخاليا لئلنتاج. 

 إدارة المموثات اليوائية: 

تزويد المنشأة بنظاـ فمترة فعاؿ لجمع األغبرة والحيمولة دوف إطبلقيا في  -
 بيئة العمؿ وفي البيئة المجاورة. 

 التحكـ بأبخرة سيميكات الصوديـو في حاؿ وجود مفاعؿ سيميكات.  -

 ة لمخازف المواد الكيميائية:االشتراطات البيئية واليندسية العام.4-2-3

أف يتـ تخزيف المواد داخؿ مباني خاصة مصممة ومنشأة لذلؾ الغرض تبعًا لطبيعة  - 1
 وظروؼ المواد المخزونة أو معدؿ تكرار استخداميا.

ضرورة مراعاة تخزيف المواد الكيماوية بعبوات محمية ضد الكسر أو التمؼ أو  - 2
 األبخرة والغازات كما يجب أف تكوف سيمة الفتح. التآكؿ محكمة اإلغبلؽ تمنع تسرب

ضرورة التفتيش المستمر عمى العبوات الكيماوية والتأكد مف خموىا مف التآكؿ  - 3
والصدأ والتسرب مع مراعاة إزالة العبوات التالفة وتنظيؼ المنسكب منيا في الحاؿ 

 ووضع سجؿ لممواد التالفة والطريقة المتبعة في تنظيفيا.

 ب توفير حاويات خاصة لمتخمص مف األوعية الزجاجية المكسورة.يج - 4

مراعاة عدـ تخزيف المواد غير المتجانسة مع بعضيا وعمؿ دليؿ يبيف المواد  - 5
 المتجانسة وغير المتجانسة وذلؾ لتوضيح ترتيب الكيماويات.

يجب تحديد وتعييف مباني ومناطؽ التخزيف وتسوير كافة مناطؽ التخزيف  - 6
 فتوحة.الم

غير مسموح بتخزيف أي مادة بطريقة عشوائية أو بعثرتيا في أي مكاف مثؿ الطرؽ  - 7
 أو أماكف العمؿ أو المكاتب أو المناطؽ المفتوحة أو مناطؽ العمميات.
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يجب تخزيف المواد المختمفة في أماكف مختمفة بحيث تكوف تمؾ األماكف منفصمة  - 8
مباني المخازف أو المناطؽ المفتوحة عف بعضيا بقدر اإلمكاف سواء بداخؿ 

 لمتخزيف. 

فصؿ أماكف تخزيف المواد المؤكسدة في منطقة معزولة وجافة بعيدًا عف المواد 
الكيماوية األخرى خصوصًا المواد المشتعمة أو القابمة لبلشتعاؿ, وفصؿ األحماض 

 والقمويات في أماكف منفصمة عف بعضيا منعًا لمحوادث.

رؽ المقوى واألخشاب ومواد التغميؼ مف منطقة التخزيف فورًا بعد يجب إزالة الو  - 9
 تفريغيا.

يتطمب التعامؿ مع تخزيف المواد الكيماوية وضع عبلمات توضح نوعية مواد  - 10
التخزيف المبلئمة لممادة كذلؾ التحذيرات المناسبة في حالة انسكابيا وطرؽ التعامؿ 

 مع المادة تحت تمؾ الظروؼ.

 يكوف المخزف مجيزًا بنظاـ مكافحة ا لحريؽ كما يجب فحصو دوريًا.  يجب أف - 11

ضرورة اختيار مواد مكافحة لمحريؽ والتي تناسب طبيعة المواد المخزنة مع  - 12
 مراعاة عدـ استخداـ المياه في إطفاء حرائؽ المواد القابمة لمتفاعؿ معيا.

 وفحص النظاـ باستمرار.يجب توفير نظاـ إنذار حريؽ في المناطؽ الحساسة  - 13

ضرورة توفير صنابير المياه الستخداميا في حاؿ انسكاب المواد عمى األشخاص  - 14
 أو في حالة تبريد العبوات عند حدوث أي طارئ.

 -ضرورة توفير مستمزمات الوقاية الشخصية لعماؿ المخازف مف كفوؼ جمدية  - 15
 أحذية سبلمة وكمامات مزودة بفمتر. -مبلبس 
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 آلة التعبئة :
 مواصفات اآللة :

تتكون اآللة بشكل عام منن سنير ناقنل يعمنل عمن  نقنل العبنوات الفارمنة إلن  مئطنة التعبئنة و ثنم  
نقل العبوات الممموءة إل  المئطنة التالينةو و منن نظنام تثبينت لمعبنوات يعمنل عمن  مركنتة العبنوات 

الل عمميننة التعبئننةو باة ننافة إلنن  ئامننل رؤوس التعبئننة  و العشننرة الفارمننة تئننت رأس التعبئننة خنن
رؤوسو ىناك ئساسات لعد التجاجات الداخمة و ئساسات لمعرفة مستوى السائل في العبواتو و 

 ئساسات نياية شوط أي ا.
 

 السير الناقل:
عة اسننننتطا 220Vيبنننين الشننننكل التننننالي السنننير الناقننننل بمكوناتننننو األساسننننية وىننني مئننننرك كيربننننائي 

750W  يعمل ى ا المئنرك عمن  تندوير الئنتام الناقنلو ىن ا المئنرك قابنل لمعينار و  نبط السنرعة
و يسنننتطيذ ىننن ا المئنننرك اعطننناء مسنننارات متسنننارعة و متباطئنننة VFDكيربائينننا منننن خنننالل وئننندة 

لمئركننة باة ننافة إلنن  التوقنن  اليننادئ خننالل عمميننة التعبئننةو تننم اختيننار طننول السننير بئيننث يتسننذ 
متراصة أي ن من أن نظام التعبئة مألن دوما وى ا لمنذ العبوات من الوقنوع عمن   عبوة 15إل  

السنيرو أي ننا ىنناك مصنند قابننل ل نبط االرتفنناع مئمننول عمن  جسننم السننير يمننذ وقننوع العبننوات و 
 يمنذ تداخميا أي ا.

 
 (1صورة)

س عمن  عند عم  السير الناقل ئساس عند المدخل ) الجية المعاكسة لممئرك ( يعمل ى ا الئسنا
 العبوات الفارمة القادمة إل  السير الناقلو و ىو مبين ىنا :
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 (2صورة)

يقننوم  ىنن ا الئسنناس بعنند العبننوات الفارمننة و ىننو ئسنناس انتشننار يعتمنند بشننكل اساسنني عمنن  منندى 
 شفافية العبوات ئت  يستطيذ تئسسيا و ىو أي ا قابل لمفك و التريب و العيار.

ئركننة ناعمننة خاليننة مننن الخبطننات و ال ننجي  ئتنن  اليئطننم  يجننب عمنن  السننير الناقننل أن يننؤمن
 العبوات في ئال كانت تجاجية و ال يؤدي إل  ارتجاج يسيئ إل  نظام عمل المكنة.

السننير مصننمم أي ننا بئيننث يسننمذ لشننوكات المركننتة بالنندخول فيننو و مركننتة التجاجننات و ىنن ا مبننين 
 في الفقرة التالية.

قينننز وتن خفينن  و الئنننتام الناقنننل منننن الجمننند األسنننودو أمنننا يصنننذ السنننير منننن االلمنينننوم و  لنننك لتئ
 المصدات فيي مصنعة من االلمنيوم أو الفوال  الغ ائي.

 لي ا السير أربعة قواعد )توايا( تسمح بتثبيتو مذ أي سطح مناسب .

 
 (3صورة)
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 السير مبين في الموئات الرسومية.عرض 
 نظاـ القمط و المركزة :

الناقنل بعند العندد المطمنوب منن العبنوات يتوقن  عنن الئركنة ليبندأ دور  بعد ان يقوم ئساس السنير
نظام القمنط و الن ي يعمنل عمن  مركنتة عندد معنين منن العبنوات تئنت رؤوس التعبئنةو يبنين الشنكل 

 التالي مخطط ى ا الجيات :

 
 (4صورة)

فاع شنوكات كما ىو مبين في الشكل يتكون الجيات من قاعدة يرتكت عمييا ثالثة أعمدة  تئدد ارت
المركتةو التي ترتكت بدورىا عمن  تاوينة قائمنة مئمولنة باالسنطوانات اليوائينة التني تنؤمن لينا شنوط 
التقننندم و التراجنننذ الم نننبوط مسنننبقا منننن خنننالل ئساسنننات نياينننة الشنننوط المتو نننعة عمننن  ائننندى 

نفسو  االسطوانتين بما يتناسب مذ متطمبات العملو ى ه االسطوانات اليوائية تعمل ب غط المكنة
بنننار و ينبغننني عميينننا تنننفمين  نننغط خفيننن  عمننن  العبنننوات ئتننن  تتمركنننت بننندون ان تنئصنننر او  5

 تتئطم تئت قوة ال غط العالي.
شوكات المركتة قابمة لمفك و التركيب و المباعدة ئسب ابعاد المنتجاتو أما االسنطوانات اليوائينة 

لتراجنذ لكنل منينا عنن طرينز الينواء فيي اسطوانات ثنائية التنفثير أي ينتم النتئكم بشنوط التقندم و ا
الم ننغوطو يننتم الننتئكم بينن ا الجيننات بالكامننل مننن خننالل نظننام الننتئكم باآللننة و ىنن ا الجيننات قابننل 
لمتركيب عم  طاولة مناسبة و يجب أال يصاد  أي عوائز خالل دخول في منطقة السنير الناقنل 

 من أجل مركتة العبوات.
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فننني ئالنننة العبنننوات البالسنننتيكية أو منننن االلمنينننوم  و  تصننننذ شنننوكات المركنننتة منننن االلمنينننوم و لنننك
 المقدمة المطاطية في ئالة العبوات التجاجية ئت  ال يكسرىا.

االسطوانات اليوائية مثبتة عم  قاعدة مرفوعة عم  أعمدة ثالثة أساسنية قابمنة ل نبط ارتفاعينامذ 
 ارتفاع الشوكات.
 نظام  التعبئة :

نظنام و ىنو يتنفل  منن ميكنانتم ئركنة خطينة يتئنرك لألعمن  و يبين الشنكل التنالي مكوننات ىن ا ال
االسننفل بقننوة اسننطوانة ىوائيننة تعمننل عمنن  ال ننغط العننام لللننةو يتكننون ىنن ا الميكننانتم مننن دليمننين 
كبيننننرين مننننن الفننننوال  المقسنننن  مننننذ سننننتاند فنننني المنتصنننن  يئمننننل رؤوس التعبئننننةو يجننننب أن تكننننون 

لتعبئنننة جميعينننا و ىننني فننني ئالنننة االمنننتالء بكنننل االسنننطوانة اليوائينننة قنننادرة عمننن  رفنننذ وتن رؤوس ا
قابمة لمفك و التركيب و  نبط  316سيولةو أما رؤوس التعبئة فيي مصنوعة من الفوال  الغ ائي 

المسافة بينيا بكل سيولة و  لك ألمراض التنظي  و الصيانة و التعديلو تربط ى ه الرؤوس منن 
ستاند و ينتم شندىا بائكنام ئتن  ال تمينل نتيجنة خالل بموكات من االلمنيوم ) المون االترز( مذ ال

الصدماتو يراعي أن يكون وتن كل االجتاء المعدنية ىنا خفيفا قدر االمكان و متناسبا مذ المواد 
 المختارة بئيث ال تتفاعل المعادن مذ المواد الم خوخة في العبوات.

 
 (5صورة)

 نروري تثبيتينا ببرامني منذ سنطح يبين الشكل أي ا أن كامنل الجينات مئمنول عمن  قاعندة منن ال
افقي ئت  اليقذ الجيات لألمام تئت وتن السنائلو و يبنين أي نا وجنود المصندم الخمفني الن ي ينتم 
دفننذ العبننوات لتسننتند و تسننتقيم عمنن  ئرفننوو و يبننين أي ننا عشننرة ئساسننات مسننتوى ل ننمان اتمننام 

ر بالننن كر أن جمينننذ عممينننة التعبئنننة و وصنننول السنننائل إلننن  المسنننتوى المطمنننوب بننندون خطنننفو الجننندي
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رؤوس التعبئة تقاد من م خة وائدة توتع التدفز إل  عدد من رؤوس التعبئة و ىي خارج نطاز 
تغطينننة المشنننروعو االسنننطوانة اليوائينننة ىننننا ثنائينننة التنننفثير و  ات اسنننتطاعة أكبنننر منننن اسنننطوانات 

ئندوث قطنذ القمطو منتودة بئساسنات بداينة و نياينة الشنوط منذ مينتة االمنان و ىني أننو فني ئنال 
فننني الكيربننناء فنننسن ىننن ه االسنننطوانة تئنننافظ عمننن  و نننعيتيا دون أن تنننؤدي إلننن  تخرينننب و تكسنننير 

 العبوات .
ئامل رؤوس التعبئة مرن أي انو يقبل فك و تركيب رؤوس التعبئة من أجنل تيادتينا او انقاصنياو 

لننيعمم باآللننة  PLCو ىنن ا يناسننب تطبيقننات مختمفننة أي نناو و يجننب طبعننا برمجننة جيننات المننتئكم 
 بي ه التغيرات بئيث يغير من معدل التدفز و عدد العبوات الالتمة قبل البدء بالعمل و ميره.

 نظام التئكم :
فنني اآللننة المبينننة فنني الشننكل التننالي و يعمننل نظننام الننتئكم عمنن  تئريننك سننير تتئننرك عميننو عبننوات 

لعبنننور عشنننرة  فارمنننة و يقنننوم ئسننناس فننني بداينننة السنننير بتعقنننب كنننل عبنننوة قادمنننة و عنننندما يتئسنننس 
عبوات فارمة فسنو يوق  السير عنن العمنل و بعندىا تتقندم االسنطوانتان المتنان تعمنالن عمن  مسنك 
العبننوات خننالل عمميننة التعبئننة و و بعنندىا يتئننرك ئامننل رؤوس التعبئننة نئننو االسننفل و تبنندأ عمميننة 

تعبئنننة و التعبئنننة و و تتوقننن  عنننندما تعطننني ئساسنننات المسنننتوى اشنننارة دالنننة عمننن  انتيننناء عممينننة ال
وصول السائل في العبوة إلن  المكنان المطمنوب و يتئنرك ئامنل رؤوس التعبئنة لألعمن  ثنم تتراجنذ 

 االسطوانات الماسكة و يتئرك السير من جديد و تكرره ى ه العممية .
 النظام اليوائي :

و  يبين الشكل التالي مخطط التئكم اليوائي و ىو عبارة عن نظام تئكم بثالثنة اسنطوانات ىوائينة
ئيث أن ى ه االسطوانات ثنائية التفثير أي يتم التئكم بشوط تقدميا و تراجعيا عن طرينز الينواء 
الم ننغوط و يثبننت عمنن  كننل مننن ىنن ه االسننطوانات ئساسننات بدايننة و نيايننة الشننوط القابمننة لمعيننار 

 ئسب متطمبات العممية .
التراجنذ و القفنل و ىني التي تؤمن شنوط التقندم و  5/3أما الصمامات المستخدمة فيي صمامات 
بننننننار و تعمننننننل ىنننننن ه الصننننننمامات عننننننن طريننننننز تفعيننننننل  5 ات تئكننننننم كيربننننننائي و  ننننننغط العمننننننل 

 السولونويدات الجانبية و في ئال عدم وجود أي اشارة كيربائية فسنو تستقر في و عية القفل.
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 (1مخطط)

 معبواتعم  اليمين اسطوانة تئريك ئامل رأس التعبئة و عم  اليسار اسطوانات المسك ل
 

 النظام الكيربائي :
كيربائيننننا و  HV1,HV2,FV1,FV2يننننتم الننننتئكم بكننننل مننننن وشننننائذ الصننننمامين السننننابقين و ىنننني 

و باة ننافة إلنن  الننتئكم بصننمام فننتح و  MOTORباة ننافة إلنن  الننتئكم بئركننة مئننرك السننير 
يات كج Festoالمقدم من شركة EasyPortإمالز التعبئة و يبين الشكل التالي  لك عم  جيات 
وىنننو لألمنننراض التدريبينننة و ينننتم  FluidSimدخنننل خنننرج تمننناثمي رقمننني بسنننيط متوافنننز منننذ برننننام  

النتئكم بالمئركننات و االئمننال الكبيننرة عننن طريننز الريميننو و لننك تجنبننا لتخريننب العناصننر اليامننة و 
 الغالية في الدارة.
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 المعن  الرمت
S_ON : System_on فنننني ئالننننة  متغيننننر ينننندل عمنننن  ئالننننة النظننننام (

 توق  أم عمل (
H_V1 : Hold_Valve1 مخرج التئكم بصمام تشغيل عممية القمط 
H_V1 : Hold_Valve1 مخرج التئكم بصمام إلغاء عممية القمط 

F_V1 : Fill_Valve1  مخنننننرج النننننتئكم بصنننننمام اننننننتال ئامنننننل رؤوس
 التعبئة

F_V1 : Fill_Valve1  مخننننننرج الننننننتئكم بصننننننمام رفننننننذ ئامننننننل رؤوس
 ئةالتعب

MOTOR مخرج التئكم بتشغيل و إطفاء المئرك 
FILL  مخنننرج النننتئكم بصنننمام قطنننذ و وصنننل التننندفز

 لمسائل
C_ON : Counter On مخرج لمداللة عم  عد تجاجة فارمة 
  
Start مدخل تر تشغيل اآللة 
Stop مدخل تر اليقا  اآللة 
F_LS : Fill_Level_Sensor ئساس مستوى السائل في العبوة 
count مدخل ئساس تعقب التجاجة الفارمة 
 (1جدول)

إ ا ىننناك مننداخل وىنني ) تر بنندء التشننغيل و تر االيقننا  و ئسنناس مسننتوى السننائل فنني العبننوة و 
ئساس لتعقب العبوة الفارمة ( و أما المخارج ) التئكم بصمامات عممية المسك و و عممينة الرفنذ 

لنظام و مئرك السير و صمام التعبئنة و مصنباح و االنتال لئامل رؤوس التعبئة و مصباح ئالة ا
 لمداللة عم  عمل ئساس تعقب التجاجة الفارمة ( .
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 المخطط البرمجي :
لسنننيولتيا وىنننو مخطنننط تتنننابذ العممينننات  PLCعو نننا عنننن  Grafcetاعتمننندنا لغنننة البرمجنننة ىننننا 

 المنطقية :

 
 (3مخطط)

0

START + S_ON

START

  S_ON := 1

1   MOTOR := 1

2   c := c+1

(MOTOR=1) * count

(12) c<10 c=10

3   MOTOR := 0

H_SS1* (MOTOR=0) * F_SS1

4   H_V1 := 1

H_SS2* (MOTOR=0)* F_SS1

5   H_V1 := 0

H_SS2* (MOTOR=0) * F_SS1

6   F_V1 := 1

H_SS2* (MOTOR=0) * F_SS2

7   F_V1 := 0

8   FILL

H_SS2* (MOTOR=0) * F_SS2*(F_LS=0)

9   F_V2 := 1

H_SS2* (MOTOR=0) * F_SS2*(F_LS=1)

10   F_V2 := 0

H_SS2* (MOTOR=0) * F_SS1*(F_LS=1)

11

H_SS1* (MOTOR=0) * F_SS1*(F_LS=1)

  H_V2 := 1

  c := 0

F_LS=0

  MOTOR := 1   H_V2 := 0

STOP

  S_ON := 0

  C_ON
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فنني ئالننة تننم  ننغطو يننتم و ننذ  Startيعمننل النظننام فنني الخطننوة األولنن  عمنن  تعقننب تر التشننغيل 
و وعنندما يتعقنب المنتئكم  لنك فسننو يبندأ فنورا  S_Onالنظام في ئالة العمل أي يتم تفعيل الخنرج 

و كنل منرور  Countبتشغيل مئرك السنير و انتظنار العبنوات الفارمنة عنن طرينز اشنارة الئسناس 
لمعشنرة ) اي وصنمت عشنرة و عندما تصل قيمتنو  1بمقدار  Cلعبوة فارمة تعمل عم  تيادة عداد 

و بعند  10عبوات ( تبدأ مرئمة العمل و إال فسننا نستمر في عد العبوات إل  أن نصنل إلن  العندد 
الوصول إل  عشر عبوات و يتم اطفاء مئرك السير و و التفكد من وجود كنل منن رأس التعبئنة و 

لعبوات عن طريز تفعينل ماسك العبوات في مكانييما األول و و عندىا تبدأ عممية تئريك ماسك ا
الصننمام الخننا  بننو إلنن  أن يصننل إلنن  نيايننة شننوطو المئنندد بئسنناس نيايننة الشننوط و عننند تئقننز 
 لنك و تبندأ عمميننة تئرينك رأس التعبئننة إلن  األسننفل ئتن  يصننل اآلخنر إلنن  نياينة شننوطو إلن  ىنننا 

تعطنني و و عننندىا نفئنن  ئساسننات مسننتوى السننائل فطالمننا أنيننا ال  7نكننون وصننمنا لمخطننوة رقننم 
اشنننارة )عبنننوة فارمنننة ( نسنننتمر فننني تشنننغيل صنننمام تننندفز السنننائل إلننن  ان نئصنننل عمننن  اشنننارة منننن 
ئساس المستوى عندىا نتوق  عن التعبئة و و نبدأ برفذ رأس التعبئة ثم اعادة اسنطوانات المسنك 

و ثننم تشننغيل المئننرك ئتنن  يسننئب العبننوات الممتمئننة و ال يننتم  c=0لمخمنن  و تصننفير العننداد أي 
أي أن جميننننذ  0دورة عمننننل جديننندة إال بعننند أن تعطنننني كافنننة ئساسنننات المسننننتوى االشنننارة البننندء بننن

 العبوات الممتمئة قد ابتعدت و عندىا تبدأ عممية العد من جديد . وىك ا .
 

مالئظننة : إن مئطننة العمننل ىنن ه عبننارة جيننات يعمننل و يتوقننذ أن يكننون السننير فارمننا فنني البدايننة 
 و عدىا و مألىا و ترئيميا و ىك ا دواليك .العممية و يبدأ باستقبال العبوات 

 
إن ىنن ه المئطننة قابمننة لمتركيننب فنني معمننل بئيننث يكننون دخميننا عبننارة عننن عبننوات فارمننة تتئننرك 

 باتجاه ئساس العد األولي .
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