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الهيئـــــــة العامــــــة للصناعــــــــــة
مركز الخدمة المتكاملة
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دولة الكويت
.تقديم العروض الخاصة بالمواد الأولية المترتبة على إضافة المنتج
.تعبئة النموذج الخاص بطلب تطويرالمنتج موضحا به المتغيرات المترتبة على تطوير المنتج
.تقديم الكتالوجات و العروض الخاصة بالآلات و المعدات و المواد الأولية المترتبة على تطويرالمنتج
.تقديم كتاب موجه للمدير العام موضحا به أسباب و مبررات تطوير المنتج
.تقديم  العروض الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لتطوير المنتج
: الشروط المطلوبة لإنجاز المعاملة
: المستندات و الوثائق المطلوبة لإنجاز المعاملة
:أن يكون المتقدم من الفئات التالية
.أ-الكويتيون أفراداً و شركات مؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية
.ب-مواطنو دول مجلس التعاون أفراداً و شركات وفقاً للإتفاقيات السارية 
-1
.بيان ما يدل على عضوية صاحب المشروع في غرفة تجارة و صناعة الكويت
-2
.التعهد بإستيفاء المنتج للمواصفات و المقاييس التي تحددها القوانين و اللوائح الصادرة في هذا الشأن
-3
.التقيد بكافة الإشتراطات التي تضعها الجهات الحكومية المختصة للمحافظة على البيئة و النظام العام
-4
.سداد الرسوم المقررة
-5
.أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة
-6
.أن يكون رأس المال المستثمر أكبر من مائتين و خمسين ألف دينار كويتي
-7
أن المساحة المستغلة حالياً لأغراض الحرفة لا تقل عن 500 م2 ، وفي ذات الموقع، ومرور عامين على الأقل على إيجار الموقع
-10
-9
أن لا يقل إجمالي الاستثمارات الثابتة في الآلات والمعدات الموجودة عن 50000 د.ك، وفي حال عدم وجود فواتير لهذه الآلات ، تقدم مواصفات لمعدات شبيهة 
مرور ثلاث سنوات كاملة (على الأقل) على تشغيل الحرفة الصناعية ، و تقديم ما يثبت حجم المبيعات للسنوات الثلاث الأخيرة من حيث الكمية والقيمة (د. ك) ، من خلال الفواتير و الميزانيات المعتمدة و كشف حساب بنكي يوضح حركة الحساب خلال آخر سنتين ماليتين
-8
-3
-2
-1
-5
-4
-6
-7
: ملاحظات عامة
.* يجب تعبئة جميع الحقول التى تحتوي على الرمز 
-1
: يمكن الحصول علي القيم المقترحة لحقل رمز المنسق في جداول الطلب من موقع الهيئة
-2
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المقدمة
الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
رقم الصفحة
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان
الفصل
بيانات عامة عن المنشأة
الأول
الدراسة التسويقية
الثاني
الدراسة الفنية
الثالث
الدراسة الإقتصادية
الرابع
رقم الصفحة
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان
الفصل
بيانات عامة عن المنشأة
الأول
الدراسة الفنية
الثاني
الدراسة الإقتصادية
الثالث
رقم الصفحة
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان
الفصل
بيانات عامة عن المنشأة
الأول
الدراسة الفنية
الثاني
 (*):الرقم المدني 
-1
-2
-3
-4
-5
الفصل الأول : بيانات عامة عن المنشأة
:عنوان المراسلات
:الرقم المدني لمقدم الطلب
:أسماء الشركاء
-6
الرقم المدني
الجنسية
الإسم
 -7    
 -8    
وحدة القياس
الطاقة الإنتاجية السنوية
إسم المنتج
رمز المنسق
م
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-9
-10
دينار كويتي
دينار كويتي
-11
: التمويل
دينار كويتي
%
(*):الرقم المدنى لمدير المشروع
دينار كويتي
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دينار كويتي
%
%
متر مربع
-14
-15
متر مربع
متر مربع
-16
-17
متر مربع
-18
موظف و عامل
-19
وردية
-12
-13
موظف و عامل
متر مربع
-15
-14
-13
-12
-9
-10
دينار كويتي
-11
(*):الرقم المدنى لمدير المشروع
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متر مربع
-14
-15
متر مربع
متر مربع
-16
-17
متر مربع
-18
موظف و عامل
-19
وردية
-12
-13
متر مربع
-13
-12
موظف و عامل
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: الفصل الثاني: الدراسة التسويقية
-1
في حالة وجود بند للمنتج المقترح في المشروع في النشرة السنوية لإحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة التخطيط يتم تقدير حجم الإستهلاك الظاهري المتوقع لهذا المنتج للسنوات القادمة بإستخدام طريقة 
: متوسط معدل النمو السنوي و طريقة المربعات الصغرى كالتالي
:عدد السنوات
أولاً  : إحصائيات التجارة الخارجية
 صافي الواردات 
الصادرات
الواردات
(القيمة (د.ك
(الوزن (كجم
العدد\
(القيمة (د.ك
(الوزن (كجم
العدد\
(القيمة (د.ك
(الوزن (كجم
العدد\
السنة
: طريقة معدل النمو السنوي
-1
%معدل النمو السنوي
(صافي الواردات  (كجم أو العدد
السنة
: من متوسط معدل النمو السنوي يتم تقدير صافي الواردات للسنوات القادمة كالتالي
(صافي الواردات   (كجم أو العدد
السنة
: الفصل الثاني: الدراسة التسويقية  
-1
يتم تقديم الميزانيات والفواتير التي تثبت حجم مبيعات الحرفة الصناعية للسنوات الثلاث الأخيرة  من حيث الكمية والقيمة (د.ك)، ثم يتم تقدير كمية الإنتاج للسنوات القادمة بإستخدام طريقة المربعات الصغرى و طريقة معدل النمو السنوي كما هو موضح أدناه 
:عدد السنوات
(سعر بيع الوحدة (د.ك
الوحدة
كمية الإنتاج
(المبيعات (د.ك
السنة
: طريقة معدل النمو السنوي
-1
%معدل النمو السنوي
(كمية الإنتاج (وحدة
السنة
: من متوسط معدل النمو السنوي يتم تقدير حجم كمية الإنتاج المتوقعة للسنوات القادمة كالتالي
(كمية الإنتاج (وحدة
السنة
Page  of 
: طريقة المربعات الصغرى
-2
ص x س
س2
س
السنة
المجموع
السنة
  
                 معادلة الخط المستقيم للإتجاه الزمني يتم حسابها كالاتى : ص = اس+ب حيثا=  مجموع(س*ص)/ مجموع س2ب = مجموع ص/ ن
ن = عدد السنوات او الصفوف
ومن المعادلات السابقة تم تقدير صافي الواردات للسنوات القادمة  
 :المصانع القائمة  
وحدة القياس
الطاقة الانتاجية المرخصة
نوع الإنتاج
اسم المصنع
م
          
 :المصانع تحت التنفيذ
وحدة القياس
الطاقة الانتاجية المرخصة
نوع الإنتاج
اسم المصنع
م
          
 :الموافقات الصادرة
وحدة القياس
الطاقة الانتاجية المرخصة
نوع الإنتاج
اسم المصنع
م
          
يمكن أن يحصل المستثمر على المعلومات حول المصانع القائمة والمصانع تحت التنفيذ و الموافقات الصادرة لنفس المنتجات المقترحة اضافتها للترخيص  و ذلك عن طريق موقع الهيئة على شبكة الانترنت و السجل الصناعي بالهيئة
 
 
 
 
 
 
 
:يتم احتساب ناتج صافي الواردات على النحو التالي -
 
في حالة وجود تقارب نسبي بين قيمة صافي الواردات للسنوات القادمة بإستخدام طريقة معدل النمو السنوي و طريقة المربعات الصغرى يتم احتساب ناتج صافي الواردات من متوسط الطريقتين
 
 
في حالة وجود فارق كبير بين قيمة صافي الواردات للسنوات القادمة بإستخدام طريقة معدل النمو السنوي و طريقة المربعات الصغرى يتم اختيار الطريقة الأمثل من إحدى الطريقتين لإحتساب ناتج صافي الواردات
 
: ثالثاً : تقديرات الطاقة الإنتاجية المتاحة
من حجم الطاقة الانتاجية المتاحة للترخيص %
-3
-1
-2
-4
-5
-6
-7
-8
-9
 
: رابعاً : تقديرات أسعار البيع  
(*) أسعار بيع السلعة المقدرة بالدراسة المقدمة -
(السعر (د.ك
المنتج
(*)أسعار بيع المنتجات المماثلة -
(السعر (د.ك
المنتج
الفصل الثالث : الدراسة الفنية
الفصل الثاني : الدراسة الفنية
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اجمالى القيمة
(د.ك) 
سعر التحويل
(د.ك)
العملة
سعر الوحدة بالعملة الاجنبية
طريقة الحساب
المصدر
الطاقة الإنتاجية خلال (8) ساعات عمل
العدد
تصنيف المعدات
نوع المعدات
رقم الموديل
الآلات والمعدات
رمز المنسق
م
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(*)  وسائل نقل داخلية                  
اجمالى قيمة وسائل النقل الداخلية
(د.ك)
سعر الوحدة 
(د.ك)
المصدر
العدد
الآلات والمعدات
رمز المنسق
م
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(*)  وسائل نقل خارجية                  
اجمالى قيمة وسائل النقل الخارجية
(د.ك)
سعر الوحدة 
(د.ك)
المصدر
العدد
الآلات والمعدات
رمز المنسق
م
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دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
%
دينار كويتي
%
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
(سعر التحويل  (د.ك
التاريخ
العملة
المجموع الكلي
الراتب السنوي
الراتب الشهري
عدد الاناث
عدد الذكور
الجنسية
تنصيف العمالة
نوع العمل
المهنة
م
       
دينار كويتي
دينار كويتي
موظف وعامل
موظف وعامل
القيمة الاجمالية 
(د.ك)
سعر الوحدة
 
المصدر
سعر التحويل
(د.ك)
العملة
وحدة القياس
الكمية
اسم المادة
رمز المنسق
نوع المادة
م
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دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
%
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
إجمالي القيمة
(د.ك)
سعر الوحدة
(فلس)
(*)الكمية
الوحدة
النوع
: طاقة كهربائية
-
: مياه عذبة
دينار كويتي
التفاصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
إجمالي 
التكلفة
(د.ك)
تكلفة المتر
المربع
(د.ك)
المساحة
(متر مربع)
نوع البناء
الغرض
الإجمــــــــــــــــــــالي
دينار كويتي
دينار كويتي
دينار كويتي
متر مربع
(*): المواد الأولية اللازمة للانتاج و مساحات التخزين اللازمة لها
المساحة اللازمة للتخزين
 (م2)
عدد الوحدات
طريقة و كيفية التخزين داخل المصنع
كمية المخزون اللازمة لسير الانتاج
 الفترة التخزينية اللازمة
 لسيرالانتاج
المصدر
الوحدة 
الكمية/السنة
إسم
 المادة
نوع
 المادة
م
(*): المساحة اللازمة لصالة الانتاج
المساحة
الكلية
(م2)
المساحة اللازمة للتشغيل
(م2)
المساحة اللازمة للآلة
(م2)
ابعاد الآلة
(العرض)
م
ابعاد الآلة
(الطول)
م
العدد
بيان الالات و المعدات
م
(*): المساحة اللازمة لتخزين المنتجات النهائية
مساحة التخزين
 (م2)
عدد الوحدات
طريقة و كيفية التخزين داخل المصنع
 كمية المخزون خلال الفترة التخزينية
 فترة تخزين المنتج
الطاقة الانتاجية الكمية /السنة
وحدة القياس
نوع
المنتج
رمز المنسق
م
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: الفصل الرابع : الدراسة الإقتصادية
: الفصل الثالث : الدراسة الإقتصادية
(القيمة (د.ك
الأصول الثابتة
تكاليف المباني و الإنشاءات
قيمة المعدات بعد التركيب
(*) تكييف الهواء
(*) أثاث و تجهيزات مكتبية
(*) أثاث و تجهيزات مخازن
 وسائل نقل خارجية
 وسائل نقل داخلية
 مخزون قطع الغيار
اٍجمالى تقديرات الاصول الثابتة
: أولاً : الإستثمارات اللازمة للمشروع
:تقديرات الأصول الثابتة
(1
: تقديرات مصاريف التأسيس
(2
(القيمة (د.ك
مصاريف التأسيس
(*)دراسات و مستندات فنية
(*) مصاريف سفريات و استشارات
(*) مصاريف تدريب
(*)دعاية و اعلان
(*) مصاريف بدء الانتاج و قبل التشغيل
(*)مصاريف اخرى
(*)اجمالى تقديرات مصاريف التأسيس
(3
: تقديرات رأس المال العامل
(القيمة (د.ك
تقديرات رأس المال العامل
 مخزون مواد أولية لمدة 3 شهور
 أجور و رواتب لمدة شهرين
إجمالي رأس المال العامل
(4
: إجمالي الاستثمارات
(القيمة (د.ك
اجمالى الاستثمارات
 الاصول الثابتة
 مصاريف التأسيس
 رأس المال العامل
إجمالي الاستثمارات
(القيمة (د.ك
نسبة الاستهلاك
المستهلك
مباني و انشاءات
معدات بعد التركيب
تكييف الهواء
أثاث و تجهيزات مكتبية
 اثاث و تجهيزات مخازن
وسائل نقل خارجية
وسائل نقل داخلية
: إجمالي الاستهلاكات السنوية
: الاستهلاكات السنوية
(1
: ثانياًً : تكاليف الإنتاج السنوي 
(2
: المصاريف الثابتة السنوية
(القيمة (د.ك
أ)المصاريف الثابتة السنوية
 إيجار القسيمة الصناعية
أجور العمالة الغير مباشرة
نسبة مزايا العمالة الغير مباشرة
مزايا العمالة الغير مباشرة 
(نسبة تأمينات المباني و المعدات (%0.5
تأمينات المباني و المعدات
(*)تدقيق الحسابات
(*)دعاية و إعلان
مصاريف السفريات و الاستشارات
(*)المصاريف العمومية
منافع لاتدخل فى الانتاج
(*)تأمينات سيارات
(*)مصاريف صيانة غير دورية
إجمالي المصاريف الثابتة السنوية
(القيمة (د.ك
ب) المصاريف المتغيرة السنوية
المواد الأولية و التعبئة و التغليف
أجور العمالة المباشرة
مزايا العمالة المباشرة و تأمينات العاملين
نسبة صيانة المباني و الانشاءات
صيانة المباني و الانشاءات
نسبة صيانة المعدات و قطع الغيار  
صيانة المعدات و قطع الغيار 
منافع عامة انتاجية
(*)قرطاسية و مطبوعات 
إجمالي المصاريف المتغيرة السنوية
(3
: تكاليف الإنتاج
(القيمة (د.ك
: أ)التكاليف الثابتة السنوية
المصاريف الثابتة السنوية
الاستهلاكات السنوية
إجمالي التكاليف الثابتة السنوية
(القيمة (د.ك
: ب)إجمالى تكاليف الإنتاج 
التكاليف الثابتة السنوية 
التكاليف المتغيرة السنوية 
إجمالي تكاليف الإنتاج السنوية
: ثالثاً : تمويل المشروع
(القيمة (د.ك
البيـــــــــــــــــــــــان
رأس المال المدفوع
قرض من البنك الصناعي
قروض من البنوك التجارية
تسهيلات ائتمانية
إجمالي التمويل
(%) نسبة فائدة القروض من البنك الصناعي 
(%) نسبة فائدة القروض من البنوك التجارية 
(%) نسبة فائدة القروض من التسهيلات الإئتمانية 
قيمة فوائد القروض السنوية التجارية
قيمة فوائد القروض السنوية الصناعية
قيمة فوائد تسهيلات إئتمانية من الموردين
(*): رابعاً : تقديرات قيمة المبيعات السنوية
إجمالي القيمة
(د.ك)
سعر الوحدة
(د.ك)
الكمية
 الوحدة
المنتج
رمز
المنسق
م
: الإجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
: خامساً :المؤشرات الإقتصادية
(القيمة (د.ك
عائدات المشروع
قيمة المبيعات السنوية
( - ) تكاليف الإنتاج السنوية 
نسبة فاقد الإنتاج
( - ) فاقد الإنتاج 
عائدات المشروع 
(القيمة (د.ك
صافي أرباح المشروع
عائدات المشروع
( - ) (*)فوائد القروض
( - ) (*)حقوق التصنيع
صافي أرباح المشروع
(القيمة (د.ك
: صافي القيمة المضافة للدخل القومي
عائدات المشروع
أجور العاملين و تأميناتهم
تدقيق الحسابات
تأمينات المباني و المعدات
مصاريف دعاية و إعلان
تأمينات السيارات
(*)اجور مدفوعة للغير مقابل خدمة 
صافى القيمة المضافة للدخل القومي
(القيمة (د.ك
إجمالي القيمة المضافة للدخل القومي
صافي القيمة المضافة للدخل القومي
الاستهلاكات السنوية
إجمالي  القيمة المضافة للدخل القومي
(القيمة (د.ك
: الارباح الصناعية
قيمة المبيعات السنوية
( - ) التكاليف المتغيرة السنوية
اجمالى الارباح الصناعية
(6
%
(7
(8
x حجم الإنتاج السنوي 
التكاليف الثابتة
الأرباح الصناعية
وحدة
x قيمة المبيعات السنوية
التكاليف الثابتة
الأرباح الصناعية
د.ك
إجمالي الإستثمارات
صافي أرباح المشروع + الإستهلاكات السنوية
سـنـة
إجمالى قيمة الآلات و المعدات بعد التركيب 
عدد العمالة الإنتاجية المباشرة
د.ك / عامل
=
=
(القيمة (د.ك
سادساً : ملخص بإقتصاديات المشروع 
تقديرات قيمة المباني و الإنشاءات
تقديرات قيمة المعدات بعد التركيب
تقديرات قيمة الأجور السنوية
تقديرات قيمة المواد الأولية و التعبئة و التغليف
تقديرات قيمة الأجور السنوية
تقديرات العمالة اللازمة للمشروع
تقديرات إجمالى الإستثمارات
رأس المال المدفوع
تقديرات قيمة القروض
تقديرات فوائد القروض
تقديرات إجمالي تكاليف الانتاج
تقديرات قيمة المبيعات السنوية
تقديرات عائدات المشروع
تقديرات أرباح المشروع
تقديرات صافي القيمة المضافة للدخل القومي
تقديرات إجمالي القيمة المضافة للدخل القومي
(تقديرات المساحة اللازمة للمشروع (متر مربع
(%) النسبة
سابعاً : ملخص المؤشرات الإقتصادية
نسبة عائدات المشروع إلى إجمالي الإستثمارات
نسبة أرباح المشروع إلى رأس المال المدفوع
نسبة رأس المال المدفوع إلى إجمالي الإستثمارات
نسبة أرباح المشروع إلى قيمة المبيعات
نسبة حد الإنتاج إلى كمية المنتج
فترة استرداد الإستثمارات الكلية
نسبة الأجور إلى إجمالي تكاليف الإنتاج
نسبة الأرباح إلى تكاليف الإنتاج السنوية
موظف و عامل
سـنـة
تقديرات قيمة الأجور السنوية
: الملفات المطلوب إرفاقها مع الطلب
إسم الملف المرفق
رقم الملف
المرفق
تقديم كتاب موجه للمدير العام موضحا به أسباب و مبررات إضافة المنتج
1
تقديم نسخة عن شهادة الترخيص الصناعي للمنشأة
2
تعبئة النموذج الخاص بطلب إضافة المنتج موضحا به المتغيرات المترتبة على إضافة المنتج
3
تقديم المخطط الهندسي والفني للمنشأة الصناعية
4
تقديم العروض الخاصة بالمواد الأولية اللازمة لإضافة المنتج
5
إسم الملف المرفق
رقم الملف
المرفق
تقديم كتاب موجه للمدير العام موضحا به أسباب و مبررات تطوير المنتج
1
تقديم نسخة عن شهادة الترخيص الصناعي للمنشأة
2
تعبئة النموذج الخاص بطلب تطوير المنتج موضحا به المتغيرات المترتبة على تطوير المنتج
3
تقديم المخطط الهندسي والفني للمنشأة الصناعية
4
تقديم الكتالوجات و العروض الخاصة بالآلات و المعدات و المواد الأولية المترتبة على تطوير المنتج
5
إسم الملف المرفق
رقم الملف
المرفق
تقديم كتاب موجه للمدير العام موضحا به أسباب و مبررات تطوير المنتج
1
تقديم نسخة عن شهادة الترخيص الصناعي للمنشأة
2
تعبئة النموذج الخاص بطلب تطوير المنتج موضحا به المتغيرات المترتبة على تطوير المنتج
3
تقديم المخطط الهندسي والفني للمنشأة الصناعية
4
تقديم لعروض الخاصة بالمواد الأولية الللازمة  لتطوير المنتج
5
إسم الملف المرفق
رقم الملف
المرفق
1
2
3
4
5
6
7
8.1.1.2188.1.406459.359820
.طلب ترخيص منشأة صناعية
1
.طلب تحويل صناعة صغيرة إلى منشأة صناعية
.طلب تحويل حرفة صناعية إلى منشأة صناعية
.طلب تغيير نشاط منشأة صناعية أو صناعة صغيرة
(*): البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع
(*):تقديرات مساحة القسيمة الصناعية
(*): القوى العاملة بالمشروع
(*):اجمالى عدد العاملين اللازمين للإنتاج 
(*):(قيمة المواد اللازمة للإنتاج (سيف الكويت
(*):اٍجمالى قيمة المواد اللازمة للإنتاج و المتوفرة محلياً
(*):اٍجمالى تكاليف المواد اللازمة للإنتاج
(*):نسبة المواد المحلية إلى إجمالى قيمة المواد اللازمة للإنتاج
(*): إجمالي المساحة اللازمة للمشروع
	CurrentPage: 32.00000000
	PageCount: 38.00000000
	Page1_TXT_TEMP_REQUEST__REQUEST_NUMBER_ID: 
	Page1_TXT_TEMP_REQUEST__T_AMOUNT_CHARGEABLE_CY: 
	Page1_Date_TEMP_REQUEST__REQUEST_DT: 
	Page1_TXT_TEMP_REQUEST__TRANACTION_NO: 63
	RB_1_Type1: 
	RB_1_Type2: 
	RB_1_Type3: 
	RB_1_Type4: 
	Page1_TXT_TEMP_REQUEST__PROJECT_NUMBER_IF: 
	TXT_Title_A1: دراسة الجدوى الإقتصادية و الفنية لإقامة مشروع صناعي في دولة الكويت
	TXT3: تقديم صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية للأفراد أو عقد تأسيس الشركة وذلك في حالة كون المتقدم من شركة تجارية 
	TXT2: تقديم المخطط الهندسي و الفني للمشروع بمقياس رسم (كروكي) معتمد من قبل الشركة الموردة للآلات و بإسم المستثمر الصناعي
	TXT1: التقيد بنموذج دراسة الجدوى الإقتصادية حيث يحتوي على الدراسة التسويقية - الدراسة الفنية - الدراسة الإقتصادية
	TXT5: .تقديم الكتالوجات و عروض أسعار أصلية و حديثة خاصة بالآلات و المعدات والمواد الأولية
	TXT4: .تقديم شهادة من مؤسسة التأمينات الإجتماعية تبين عدم الإشتغال بالقطاع الحكومي
	TXT6: .صورة من إعتماد توقيع لمقدم الطلب أو وكالة رسمية
	TXT7: .صورة من إعتماد توقيع لمقدم الطلب أو وكالة رسمية
	Page3_TXT_INTRODUCTION__REMARKS: 
	Cell1: 0
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__FIRST_NAME_TX: 
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__SECOND_NAME_TX: 
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__THIRD_NAME_TX: 
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__FAMILY_NAME_TX: 
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__COMPANY_DETAIL: 
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__AREA_CODE: 
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__PO_BOX_NR: 
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__EMAIL: 
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__FAX_NO: 
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__TELEPHONE_NO: 
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__APPLICANT_CIVILID_NR: 
	Page5_DRP_TEMP_REQUEST__LEGAL_ENTITY: 
	Page5_DRP_TEMP_REQUEST__NATIONALITY: 
	Page5_TXT_TEMP_REQUEST__LICENSE_NUMBER_IF: 
	DeleteRow: 
	Page6_Cell_PARTNER__PARTNER_CIVILID_IF: 
	Page6_Cell_PARTNER__NATION_CODE_IF: 
	Cell_PartnerName: 
	AddRow: 
	Page6_TXT_TEMP_REQUEST__REMARKS_TX: 
	Page6_TXT_TEMP_REQUEST__TO_OWNER_CIVILID: 
	Page6_TXT_TEMP_REQUEST__PURPOSE_REQ_TX: 
	Title: (*): سابعاً : مساحة القسيمة الصناعية وتكاليف المباني
	Page6_Cell_PROPOSED_PRODUCT__SERIAL_NUMBER_NR: 
	Page6_Cell_PROPOSED_PRODUCT__PROP_PRODUCTION_YEARLY_NR: 
	Page6_Cell_PROPOSED_PRODUCT__APP_REMARKS_TX: 
	Page6_Cell_PROPOSED_PRODUCT__PRODUCTION_NUMBER_MIN_ID: 
	NumericField1: 1.00000000
	TXT_7_ManagerName: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__TOTAL_CAPITAL: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__PAID_UP_CAPITAL_NR: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__LOAN_FROM_INDBANK_CY: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__LOAN_FROM_COMMBANK_CY: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__PERC_LOAN_COMMBANK: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__CREDIT_FACILITY_RESOURCES_CY: 
	Drp_7_Nationality: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__PERC_LOAN_INDBANK: 
	TXT_7_InterestRate: 
	TXT_7_InterestValue1: 0
	TXT_7_InterestValue2: 0
	TXT_7_InterestValue3: 0
	TXT_7_CurrentArea: 
	TXT_7_AreaAddress: 
	TXT_7_RentedArea: 
	TXT_7_PendingArea: 
	TXT_7_RequiredArea: 
	TXT_7_RequiredLabor: 
	TXT_7_Shifts: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__DIRECTOR_EXECUTIVE_NAME: 
	Drp_7_Timing: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__DURATION_COMPLETION_NR: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__TECHNICAL_ASSISTANCE_FROM_TX: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__INDUSTRIAL_AREA_APPROVED_NR: 
	Page7_TXT_GENERAL_INFORMATION__TOTAL_ACTUAL_MANPOWER_NR: 
	Page7_TXT_AREA_ADDRESS: 
	TXT_8_FileCode: 
	productDetail: 
	Cell_NetImportsValue: 
	Cell_NetImportsWeight: 
	Page8_Cell_MARKET_STUDY_DETAIL__EXP_PRICE: 
	Page8_Cell_MARKET_STUDY_DETAIL__EXP_QTY: 
	Page8_Cell_MARKET_STUDY_DETAIL__IMP_PRICE: 
	Page8_Cell_MARKET_STUDY_DETAIL__IMP_QTY: 
	Page8_Cell_MARKET_STUDY_DETAIL__M_YEAR: 0
	Cell2: لتر
	Cell3: 7
	AverageGrowth: 0.0000
	Cell_UnitPrice: 
	DRP_Unit: 
	Cell_Quantity: 
	Cell_Price: 
	Cell5: 0
	Cell_xy: 0
	Cell_x2: 1
	Cell_y: 
	Cell_x: 1
	Cell_Year: 0
	TXT_Notes: 
	TXT_Notes2: 
	: 
	Page11_Cell_ACTUAL_PRODUCTION_CAPACITY__UNIT: 
	Page11_Cell_ACTUAL_PRODUCTION_CAPACITY__ACTUAL_CAPACITY: 
	TextField1: 
	Page11_Cell_ACTUAL_PRODUCTION_CAPACITY__COMPANY_ID: 
	TXT_12_Total1: 0
	Page12_TXT_MARKET_STUDY_MAIN__PERC_INC: 0
	TXT_12_Total2: 
	TXT_12_Total3: 
	TXT_12_Total4: 0
	TXT_12_Total5: 0
	TXT_12_Total6: 0
	TXT_12_Total7: 
	TXT_12_Total8: 0
	TXT_12_Notes: 
	Page13_TXT_FEASBILITY_REJECTION__TECH_REMAKRS: 
	Page14_TXT_REMARKS_TECH__REMARKS_PROD_PROCESS: 
	Page14_TXT_REMARKS_TECH__REMARKS_STAND_SPECIFY: 
	Cell_Value: 0
	Page15_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__EXCHANGE_RATE_CY: 
	Page15_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__FOREIGN_CODE_IF: 
	Page15_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__UNIT_PRICE_CY: 
	Page3_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__EQUIP_PERC_IF: 
	Page15_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__MANUF_CTRY_CODE_IF: 
	Page15_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__REMARKS_ACTUAL_TX: 
	Page15_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__QUANTITY_NR: 
	Page15_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__EQUIPMENT_CAT_IF: 
	Page15_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__EQUIPMENT_TYPE_IF: 
	Page15_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__PRODUCTION_DESC: 
	Page15_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__REMARKS_PROPOSED_TX: 
	Page15_Cell_PROPOSED_PROJECT_EQUIPMENT__EQUIP_CODE_IF: 
	Cell9: 
	Page15_Cell_PROPOSED_CARRIER__UNIT_PRICE_CY: 
	Page15_Cell_PROPOSED_CARRIER__MANUF_CTRY_CODE_IF: 
	Page15_Cell_PROPOSED_CARRIER__QUANTITY_NR: 
	Page15_Cell_PROPOSED_CARRIER__PROPOSED_REMARKS_BY: 
	Page15_Cell_PROPOSED_CARRIER__VEH_CODE_IF: 
	TXT_15_Total1: 0
	TXT_15_Total2: 0
	TXT_15_Total3: 0
	TXT_15_Total4: 5
	Page15_TEMP_REQUEST__TRANSP_EXP: 0
	TXT_15_Total5: 7
	Page15_TEMP_REQUEST__INSTALL_EXP: 0
	TXT_15_Total6: 0
	TXT_15_Total7: 
	TXT_15_Total8: 10
	TXT_15_FOB: 0
	TXT_15_CIF: 0
	TXT_15_ExW: 0
	TXT_15_CIFtoFOB: 0
	TXT_15_FOB_2: 0
	TXT_15_FOB_3: 0
	Cell: (*):رابعاً : العمالة اللازمة للإنتاج
	Cell_Total: 0
	Page16_Cell_PROPOSED_MANPOWER__T_YEARLY_SAL_CY: 0
	Page16_Cell_PROPOSED_MANPOWER__MONTHLY_SAL_CY: 
	Page16_Cell_PROPOSED_MANPOWER__NO_OF_F_MALE: 
	Page16_Cell_PROPOSED_MANPOWER__NO_OF_MALE: 
	Page27_TXTINTEREST_LOAN_INDB_NR: 
	Page16_Cell_PROPOSED_MANPOWER__MANP_CAT: 
	Page16_Cell_PROPOSED_MANPOWER__MANP_TYPE: 
	Page16_Cell_PROPOSED_MANPOWER__MANPOWER_CODE_IF: 
	TXT_16_Total1: 0.00000000
	TXT_16_Total2: 0
	TXT_16_Total3: 
	TXT_16_Total4: 0
	Cell10: 
	Page17_Cell_PROPOSED_STOCK__UNIT_PRICE_CY: 
	Page17_Cell_PROPOSED_STOCK__PROD_ORIGIN_IF: 
	Page17_Cell_PROPOSED_STOCK__EXCHANGE_RATE_CY: 
	Page17_Cell_PROPOSED_STOCK__F_CODE_IF: 
	Page17_Cell_PROPOSED_STOCK__MAT_CODE_IF: 
	Page17_Cell_PROPOSED_STOCK__QUANTITY_NR: 
	Page17_Cell_PROPOSED_STOCK__STOCK_TYPE_TX: 
	Page17_Cell_PROPOSED_STOCK__PROD_CODE_IF: 
	Page17_Cell_PROPOSED_STOCK__STOCK_TYPE: 
	TXT_17_Total1: 0.00000000
	TXT_17_Total2: 0.00000000
	Page17_TXT_TEMP_REQUEST__TRANSP_EXP: 0.00000000
	TXT_17_Total3: 0.00000000
	TXT_17_Total4: 0.000
	Page18_TXT_TEMP_REQUEST__APP_ESTIMATIONS: 0
	TXT_18_Total1: 0
	TXT_18_Total2: 0
	Page18_Cell_PROPOSED_GENERAL_FACILITY__UNIT_COST_CY: 60
	Page18_Cell_PROPOSED_GENERAL_FACILITY__QUANTITY_NR: 
	Page18_Cell_PROPOSED_GENERAL_FACILITY__GEN_FAC_CODE_IF: بنزين سيارات - 
	Page19_Cell_INDUSTRIAL_PLOT_BUILD_COST__SQM_CHAR: 
	Page19_Cell_INDUSTRIAL_PLOT_BUILD_COST__AREA_NR: 
	Page19_Cell_INDUSTRIAL_PLOT_BUILD_COST__BUILD_CODE_IF: (تكلفة السور الخارجي (متر طولي
	Page19_TXT_TEMP_REQUEST__TO_OWNER_CIVILID: 
	TXT_19_Total1: 
	Page19_TXT_TEMP_REQUEST__CERTIFICATE_PLOT_NO: 0.00000000
	Page19_TXT_TEMP_REQUEST__RENT_CONTRACT_IF: 0.00000000
	TXT_19_Total2: 0.00000000
	Page19_TXT_Remarks: 
	Note: 
	Page20_Cell_RAW_MATERIAL_STORAGE__AREA_REQ_FOR_STORAGE_NR: 
	Page20_Cell_RAW_MATERIAL_STORAGE__NO_OF_UNITS_STORED_NR: 
	Page20_Cell_RAW_MATERIAL_STORAGE__METHOD_OF_STOR_TX: 
	Page20_Cell_RAW_MATERIAL_STORAGE__QTY_REQ_STO_TO_KP_PROD_GO_NR: 
	Cell_Timing: 
	Page20_Cell_RAW_MATERIAL_STORAGE__STOR_PER_REQ_TO_KP_PROD_GO_NR: 
	Page20_Cell_RAW_MATERIAL_STORAGE__PROD_ORIGIN_IF: 
	Page20_Cell_RAW_MATERIAL_STORAGE__UNIT_CODE_IF: 
	Page20_Cell_RAW_MATERIAL_STORAGE__QUANTITY_PER_YEAR_NR: 
	Page20_Cell_MaterialName: 
	Page20_Cell_RAW_MATERIAL_STORAGE__STORAGE_UNIT_TX: 
	TXT_20_Total1: 
	Page20_TXT_TEMP_REQUEST__DAYS_GIVEN: 
	TXT_20_Total2: 0.00000000
	TXT_20_Total3: 0.00000000
	Page20_TXT_Remarks: 
	Page21_Cell_PRODUCTION_LINE_AREA__SERIAL_NUMBER_ID: 
	Cell6: 
	Page21_Cell_PRODUCTION_LINE_AREA__MACH_DIMENSION_WIDTH_NR: 
	Page21_Cell_PRODUCTION_LINE_AREA__MACH_DIMENSION_LENGTH_NR: 
	Page21_Cell_PRODUCTION_LINE_AREA__NO_OF_MACH_NR: 
	Page21_Cell_PRODUCTION_LINE_AREA__PRODUCTION_DESC: 
	TXT_21_Total1: 
	Page21_TXT_TEMP_REQUEST__ADDITIONAL_AREA: 
	Page21_TXT_PRODUCTION_LINE_AREA__ADD_AREA_MOV_NR: 0.00000000
	TXT_21_Total2: 0.00000000
	Page21_TXT_Remarks: 
	Page22_Cell_FINISHED_GOODS_STORAGE__AREA_FOR_STORAGE_NR: 
	Page22_Cell_FINISHED_GOODS_STORAGE__UNITS_STORED_NR: 
	Page22_Cell_FINISHED_GOODS_STORAGE__STORAGE_METHOD_TX: 
	Page22_Cell_FINISHED_GOODS_STORAGE__QTY_OF_STOR_FOR_PERIOD_NR: 
	Page22_Cell_FINISHED_GOODS_STORAGE__PERIOD_FOR_STOR_NR: 
	Page22_Cell_FINISHED_GOODS_STORAGE__QUANTITY_PER_YEAR_NR: 
	Page22_Cell_FINISHED_GOODS_STORAGE__UNIT_CODE_IF: 
	Page22_Cell_FINISHED_GOODS_STORAGE__DIM_MEHTOD_TX: 
	Page22_Cell_FINISHED_GOODS_STORAGE__PRODUCT_CODE_UPC_IF: 
	TXT_22_Total1: 
	TXT_22_Total2: 
	Page22_TXT_TEMP_REQUEST__IND_REG_NR: 0.00000000
	TXT_22_Total3: 0.00000000
	Page22_TXT_Remarks: 
	TXT_23_Total: 0
	Page23_TXT_FIXED_ASSETS_COST__COST_OF_STORE_PREP_CY: 
	Page23_TXT_FIXED_ASSETS_COST__COST_OF_FURN_CY: 
	Page23_TXT_FIXED_ASSETS_COST__COST_OF_AIR_COND_CY: 
	Page23_TXT_FIXED_ASSETS_COST__COST_OF_SPARTS_CY: 
	Page23_TXT_PROJECT_SETUP_COST__COST_OF_STD_TECH_DOC_CY: 
	Page23_TXT_PROJECT_SETUP_COST__COST_OF_TRL_CONSL_CY: 
	Page23_TXT_PROJECT_SETUP_COST__COST_OF_TRNG_CY: 
	Page23_TXT_PROJECT_SETUP_COST__COST_OF_MARKT_PROM_CY: 
	Page23_TXT_PROJECT_SETUP_COST__COST_OF_STRT_PROD_PRE_OP_CY: 
	Page23_TXT_PROJECT_SETUP_COST__OTHERS_COST_CY: 
	TXT_24_Total: 0
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__DEP_BUILD_CONST_CY: 
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__PERC_DEP_BUILD_CONST_CY: 0.05
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__DEP_EQUIP_AFTER_INSTAL_CY: 0
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__PERCDEP_EQUIP_A_INST_CY: 0.1
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__DEP_AIR_COND_CY: 0
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__PERC_DEP_AIR_COND_CY: 0.15
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__DEP_OF_OFF_FUR_CY: 0
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__PERC_DEP_OFFICE_FUR_CY: 0.2
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__DEP_OF_FUR_FOR_WAHOUSE_CY: 0
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__PERC_DEP_OF_FUR_WAHOUSE_CY: 0.2
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__DEP_OF_EXT_TRANSP_CY: 0
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__PERC_DEP_EXT_TRANSP_CY: 0.33
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__DEP_INT_TRANSP_CY: 0
	Page25_TXT_YEARLY_DEPRECIATION__PERC_DEP_INT_TRANSP_CY: 0.25
	TXT_25_Total: 0
	Page25_TXT_YEARLY_FIXED_EXPENSES__IND_SPACE_RENT_CY: 0
	Page25_TXT_Total: 0
	Page25_TXT_YEARLY_FIXED_EXPENSES__ALLPERC_INDMANP_COST_CY: 0
	Page25_TXT_YEARLY_FIXED_EXPENSES__INSU_EXP_BUILDTOOLS_CY: 0
	Page25_TXT_YEARLY_FIXED_EXPENSES__AUDIT_EXP_CY: 
	Page25_TXT_YEARLY_FIXED_EXPENSES__ADVERT_EXP_CY: 
	Page25_TXT_YEARLY_FIXED_EXPENSES__VEH_INSUR_CY: 
	Page25_TXT_YEARLY_FIXED_EXPENSES__NONROUTINE_MAINT_EXP_CY: 
	TXT_26_Total: 0
	Page26_TXT_YEARLY_VARIABLE_EXPENSES__ALIW_DIRECT_LABOR_CY: 0
	Page26_TXT_YEARLY_VARIABLE_EXPENSES__PERC_MAINT_BUILD_PROJ_CY: 0
	Page26_TXT_YEARLY_VARIABLE_EXPENSES__MAINT_SPARES_EQUIP_CY: 0
	Page26_TXT_YEARLY_VARIABLE_EXPENSES__PRINT_STAT_CY: 
	Page27_TXT_PROJECT_FINANCING__PAIDUP_CAP_CY: 
	Page27_TXT_PROJECT_FINANCING__LOAN_FROM_INDBANK_CY: 
	Page27_TXT_PROJECT_FINANCING__LOAN_FROM_COMMBANK_CY: 
	Page27_TXT_GENERAL_INFORMATION__CREDIT_FACILITY_RESOURCES_CY: 
	TXT_27_Total: 0
	TXT_27_Total1: 
	TXT_27_Total2: 
	TXT_27_Total3: 
	Page27_TXT_PROJECT_FINANCING__PERC_INTEREST_LOAN_COMB_NR: 
	Page27_TXT_PROJECT_FINANCING__PERC_INTEREST_LOAN_INDB_NR: 
	Page27_TXT_INTEREST_LOAN: 
	Page28_Cell_ESTIMATED_YEARLY_SALES__UNIT_PRICE_CY: 
	Page28_Cell_ESTIMATED_YEARLY_SALES__QUANTITY_NR: 
	Page28_Cell_ESTIMATED_YEARLY_SALES__UNIT_CODE_IF: 
	Page28_Cell_ESTIMATED_YEARLY_SALES__PRODUCT_DESC_TX: 
	Page28_Cell_ESTIMATED_YEARLY_SALES__PRODUCT_CODE_ID: 
	TXT_28_Total: 
	TXT_29_Total: 0
	Page29_TXT_PROJECT_REVENUE__PERC_PROD_LOSS_CY: 0
	Page29_TXT_PROJECT_REVENUE__PROJECT_REVENUE: 0
	Page29_TXT_PROJECT_PROFIT__PROJECT_REVENUE: 0
	Page29_TXT_PROJECT_PROFIT__INTEREST_ON_LOAN: 
	Page29_TXT_PROJECT_PROFIT__ROYALTIES: 
	Page29_TXT_VAL_ADDED_NI__REMIGRATIONS: 
	TXT_30_Total: 0
	TXT_31_Total1: 0
	TXT_31_Total2: 0
	TXT_31_Total3: 0
	TXT_31_Total1_1: 
	TXT_32_Total: 0
	Button1: 



