ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﻣﺷروع أدوات ھﻧدﺳﯾﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ

2017

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

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

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ

أدوات ھﻧدﺳﯾﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ.
ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

 12ﻋﺎﻣل
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

88250

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

1000
22,000
111,250

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﻣﻊ ازدﯾﺎد ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم أو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺣﺳب ﺗوﺟﯾﮭﺎت وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر

اﻟﻛﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎھد واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب واﻟﻘﯾﺎس واﻟرﺳم اﻟﮭﻧدﺳﻲ و
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺗﻣﺛل أھم أھداﻓﮫ وﻣﺑرراﺗﮫ ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ-:
-1

ھﻧﺎﻟك طﻠب ﻗﺎﺋم وﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام طﻼب اﻟﻣدارس.

-2
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺗزاﯾدة.
-3
اﻟردﯾﺋﺔ ﻣ
ﺟز ًء ﻣﮭﻣﺎ ً ﻣن اﻟﻣﺳﺗوردات.
-4

إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد.

-5

ﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.

-6

ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب  /أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع.
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ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

.
ﺣﺑﯾﺑﺎت اﻟﺑوﻟﯾﺳﺗرﯾن اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ وﺳﺗرﻛز ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻷدوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 .1اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺳطره طول 20ﺳم وﻣﺛﻠﺛﺎت ﻋدد اﺛﻧﺗﯾن طول اﻟوﺗر 15ﺳم20 ،ﺳم،
وﻣﻧﻘﻠﺔ طول اﻟﻘطر ﻣن 10ﺳم _ 15ﺳم.
10

.2

15

20

30

اﺧﺗﯾﺎر وﺣدة ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻻﺣﺗﺳﺎب ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺳطرة ﻗﯾﺎس 20ﺳم وﻛﻣؤﺷر ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك.

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﻣراﺣل اﻻﻧﺗﺎج -:



إذا

أدوات

ﻏﯾر ﻣﻠوﻧﺔ ،وإذا ﻛﺎن اﻹﻧﺗﺎج
130
اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻷدوات اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ.


)( 2
واﻟﻣﻧﻘﻠﺔ أﻣﺎ ﻣن ﻋدد اﻟﻣﺳﺎطر ﻓﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل  6ﻣﺳﺎطر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻟب اﻟواﺣد.

 ﺗﺳﺗﻐرق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻟب اﻟواﺣد ﻓﻲ اﻟﺿرﺑﺔ اﻟواﺣدة ﺣواﻟﻲ  45ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ و60
ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎطر.

وﻋﺎء ﻣﻌدﻧﻲ ﻣﻌد ﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ وﺑﮭذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺎن اﻟﻣواد اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣطﺑوﻋﺔ.

ﺑواﺳطﺔ ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت طﺑﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾر ﺑواﺳطﺔ ﻓﻠم ﻣﻌد ﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ وﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻔﻠم اﻟواﺣد ﺣواﻟﻲ ﻣدة ﺷﮭر.

Page 6 of 10

 ﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك ﺗﻐﻠﯾف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣدة ﻓﻲ ورق ﺳﻠوﻓﺎن ﻣﻌد ﻣﺳﺑﻘﺎ ً وﯾﺗم ﺗوﺿﯾب ﻛل 144
ﺻﻧدوق ﻛرﺗون ﺗﻣﮭﯾداً ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ.

) (2واﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟزرﻗﺎء او ارﺑد ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣدن/
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ واﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع.

) (3اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﺑﻧﺎء ﻣﺎ ﻣﺳﺎﺣﺗﮫ )(200
.
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺣﺳب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﺣﯾث ﺗم اﻓﺗراض اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﺑﻧﻰ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع .
ﺟدول رﻗم )(1
ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
100
36
50
14
200

اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج
ﻣﺧزن ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺟﺎھزة
ﻣﻛﺎﺗب اﻹدارة واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى
اﻟﻣﺟﻣوع
ﯾﺣﺗﺎج
واﻟﻛﮭرﺑﺎء… اﻟﺦ .وﺗﻘدر ھذه اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺣواﻟﻲ  3,000دﯾﻧﺎر.

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
أدﻧﺎه-:
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ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة
Injection Molding Machine Met Series
– Mold Clamping Force Including
HYDR- Core Pulling System
ﻗواﻟب ﻟﻠﺷﻛل واﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣطﻠوب
ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت طﺑﺎﻋﺔ ﯾدوﯾﺔ
ﺑرج اﻟﺗﺑرﯾد )(Chiller
ﻛﻣﺑرﺳور ھواء
طﺎوﻻت ﻟﻔرز اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗرﺗﯾب
ﻋدد وأدوات ﻟﻠﻣﺷﻐل واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر

اﻟﻌدد

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر

21000

2

42000

7000
250
6000
1500
250
1500

2
3
1
1
2
-

14000
750
6000
1500
500
1500
66250

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
وﻏﯾرھﺎ وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺣواﻟﻲ  3,000دﯾﻧﺎر.

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﻠزم اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﺎرة ﻧﻘل )ﻓﺎن( ﺻﻐﯾرة وذﻟك ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﺳﯾﯾر أﻋﻣﺎل
ﺣواﻟﻲ 15,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  88,250دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
اﻷﺟﮭزة واﻟﻣﻌدات
اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات
اﻟﺳﯾﺎرات
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗردة
ﻣﺟﻣوع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3000
66250
3000
15000
1000
88250
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15
%0

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  (12ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
12

ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
ﻣﺎﻟﻲ وإداري
ﻣﺳؤول ﺗﺳوﯾق
ﺳﻛرﺗﯾرة
ﺳﺎﺋق
ﻣﺷرف اﻧﺗﺎج
ﻋﻣﺎل ﻓﻧﯾﯾن
ﻋﺎﻣﻼت ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺗوﺿﯾب
ﻋﺎﻣل ﺗﻧظﯾﻔﺎت وﻣراﺳل
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑ ﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺎدة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ھﻲ ﺣﺑﯾﺑﺎت اﻟﺑوﻟﯾﺳﺗرﯾن
اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ وھذه اﻟﻣﺎدة ﯾﺗﻐﯾر ﺳﻌرھﺎ ﺑﺗﻐﯾر ﺳﻌر اﻟﻧﻔط
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟﺑﻧد
ﺣﺑﯾﺑﺎت اﻟﺑوﻟﯾﺳﺗرﯾن
ﻣواد ﺻﺑﺎﻏﺔ
ﺣﺑر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
ورق اﻟﺳﻠوﻓﺎن
أﻓﻼم اﻟطﺑﺎﻋﺔ
ﻛرﺗون ﻟﻠﺗﻐﻠﯾف
) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺗﺷﻣل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص وإﯾﺻﺎل اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻔرﻗﺔ أﺧرى وﺗﻘدر
ﺑﺣواﻟﻲ  1000دﯾﻧﺎر.
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) (11رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:

ﻛون اﻟﻔﻛرة ﻣﻘﺗرﺣﺔ وﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺳﺗﻘوم ﻣراﻛز إرادة ﺑﺈﻋداد دراﺳﺔ ﺟدوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﮭﺎ وﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠواﻗﻊ ﺳﯾﺗم اﻓﺗراض أن رأس
اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل ﺣواﻟﻲ  %25ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  22,000دﯾﻧﺎر

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

ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
إﻋداد ﺟدول ﯾﺑﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3000
66250
3000
15000
1000
88250
1000
22,000
111,250

اﻟوظﯾﻔﺔ

ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
اﻷﺟﮭزة واﻟﻣﻌدات
اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات
اﻟﺳﯾﺎرات
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗردة
ﻣﺟﻣوع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
راس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع

ﺛﺎﻣﻧﺎ :وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل:

ﻛون اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻗﯾد اﻟﺑﺣث ھﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﻔﻛرة ﻣﺷروع وﻻ ﺗﺗﺿﻣن دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﺑﯾن ﻣﺻﺎرﯾﻔﮫ

وإﯾراداﺗﮫ ﻟن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗوﺟﮫ ﻟﻣراﻛز إرادة ﻹﻋداد دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ

Page 10 of 10

