ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷﻛﯾﺎس اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ اﻹﻏﻼق

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

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

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺑﯾﺎن

ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻷﻛﯾﺎس اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ اﻹﻏﻼق
اﻷﻛﯾﺎس اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ اﻹﻏﻼق
ﺻﻧﺎﻋﻲ
7
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
75,000
1,750
11,250
88,000

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻣﻧﺎ ھذا ﺗﻌﺗﺑر ﻣواد اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﻣن أھم ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ.
ﻓﺎﻟﺣﺎوﯾﺎت واﻟﻌﻠب اﻟﻛرﺗوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻐﻠﻔﺎت واﻷﻛﯾﺎس اﻟورﻗﯾﺔ واﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ أدوات ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ
واﻟﺣﻔظ ﻣن اﻷﺿرار اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو ﺗﻘﻠﯾل ﺗﺄﺛﯾراﺗﮭﺎ  .ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻷﻛﯾﺎس اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وذاﺗﯾﺔ اﻹﻏﻼق
ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟطﺎزﺟﺔ واﻟﻣﺟﻣدة واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺳﺎﺣﯾق اﻟﻐﺳﯾل واﻟﻣﻼﺑس ﻛﻣﺎ وﺗﺳﺗﻌﻣل اﻷﻛﯾﺎس ﻟﻠﺗﺳوق.
ﺗﺻﻧﻊ اﻷﻛﯾﺎس اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ذاﺗﯾﺔ اﻹﻏﻼق ﺑﻌدة أﺷﻛﺎل وﺗﺻﺎﻣﯾم ﺣﺳب اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل وﯾﻣﻛن
اﻟطﺑﺎﻋﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺗﻠوﯾﻧﮭﺎ .وﺗﺗوﻓر ﺑﻘﯾﺎﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻓﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻛﯾﺎس ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺑﺄطوال ﺗﺗراوح
ﻣﺎ ﺑﯾن ) (25-3ﺳم وﻋرض ) ( 170 -4ﺳم  ،وﺑﺳﻣﺎﻛﺎت ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن ) (0.3 -0.15ﻣﻠم .

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺗﺗﻠﺧص ﻣﺑررات وأھداف اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ ﻟﻣﺷروع ﻣن اﺟﻠﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .1ھﻧﺎﻟك طﻠب ﻗﺎﺋم وﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻷﻛﯾﺎس اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وذاﺗﯾﺔ اﻹﻏﻼق ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣن ﻗﺑل
ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ورﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎزل.
 .2إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳواق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة.
 .3ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺷروع اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﺗﺟﺎه إﻧﺗﺎج أﺷﻛﺎل وﻣﻘﺎﺳﺎت وأﻧواع ﻋدﯾدة أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ
ﻻﺣﻘﺔ .
 .4ﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.
 .5ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.
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ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑداﯾﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺛﻼﺛﺔ إﺣﺟﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﻛﯾﺎس ذاﺗﯾﺔ اﻹﻏﻼق ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﺑﺳﯾط واﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن ﺑوﻟﯾﻣرات اﻻﺛﯾﻠﯾن ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻌﺔ ﻛﯾﻠوﻏرام وﻧﺻف وھو ﺑﻘﯾﺎس)  (30*38ﺳم
وﺑوزن إﺟﻣﺎﻟﻲ  18.5ﻏم وﻛﯾس ﺳﻌﺔ ﻛﯾﻠوﻏرام واﺣد وھو ﺑﻘﯾﺎس)  (19*28ﺳم وﺑوزن إﺟﻣﺎﻟﻲ 13ﻏم
ﯾﺷﻛل ﺟﺳم اﻟﻛﯾس ﻣﻧﮭﺎ  10.5ﻏم وﻣزود ﺑﺟزء ﻹﻏﻼق اﻟﻛﯾس وﺑوزن ﺣواﻟﻲ )( 1.9ﻏم وﯾﻣﻛن ﺗرﻛﯾب
ﻛﺑﺳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻹﻏﻼق اﻟﻣﺣﻛم ﻟﻠﻛﯾس وﺑوزن ﺣواﻟﻲ )(0.67ﻏم ،وأﺧﯾرا ﻛﯾس ﺳﻌﺔ ﻧﺻف ﻛﯾﻠوﻏرام
وﺑوزن إﺟﻣﺎﻟﻲ  7.8ﻏم .

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

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﻐذى ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺑﺛق اﻟﺳﺣﺎب واﻟﻛﺑﺳﺎت وﻣﺎﻛﻧﺔ ﻧﻔﺦ ﻓﻠم اﻟﺑوﻟﻲ اﺛﯾﻠﯾن ﺑﺣﺑﯾﺑﺎت ﻣﺗﻌدد اﻻﺛﯾﻠﯾن ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ
وﯾﺟﮭز ﻛل ﻣن اﻟﺳﺣﺎب وﺟﺳم اﻟﻛﯾس ﺛم ﯾﻧﻘﻼ إﻟﻰ ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﻟﺣﺎم اﻟﺳﺣﺎب ﻣﻊ ﺟﺳم اﻟﻛﯾس ﺗم إﻟﻰ ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ إﻟﺻﺎق
طرﻓﻲ اﻟﻔﻠم ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﯾس .ﯾوزن ﻛل )(20ﻛﻐم ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ وﯾﻐﻠف ﻓﻲ ﻋﺑوات ﻛرﺗوﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳﮭﯾل اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ.

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:
ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ أي ﻣن ﻣدن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣدن أو ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث
ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﺑﺣواﻟﻲ  250ﻣﺗر ﻣرﺑﻌﺎ وﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ .وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه
ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
150
60
40

اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج وﺗﺟﻣﯾﻊ
ﻣﺳﺗودع ﻣواد أوﻟﯾﮫ وﺟﺎھزة
ﻣﻛﺗب وﺧدﻣﺎت
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250

اﻟﻣﺟﻣــــــــــــــــــــوع

ﻟﻐﺎﯾﺎت ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗم اﻓﺗرض اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﺑﻧﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ إﯾﺟﺎر  ،وﻗدرت ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت
وأﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷطﯾﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣدود ﺑﺣواﻟﻲ  2,000دﯾﻧﺎر.

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﺗﻣت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋروض ﻣن ﺷرﻛﺎت ﻣﺻﻧﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرق أﺳﯾﺎ
ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ .

ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر

ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺑﺛق اﻟﺳﺣﺎب واﻟﻛﺑﺳﺎت
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﻧﻔﺦ ﻓﻠم اﻟﺑوﻟﻲ اﺛﯾﻠﯾن
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﻟﺣﺎم ﺣراري
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﻟﺣﺎم اﻟﺳﺣﺎب ﻣﻊ ﺟﺳم اﻟﻛﯾس
ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
طﺎوﻻت اﻧﺗﺎج وﻣﺗﻔرﻗﺎت
اﻟﻣﺟﻣوع

23000
10000
7500
24000
-

اﻟﻌدد
1
1
1
1
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
23000
10000
7500
24000
4500
1000

70000
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) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  2,500دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ.

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﻻ ﯾﻠزم اﻟﻣﺷروع واﺳطﺔ ﻧﻘل ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺎطﮫ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  75,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗردة
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
2000
70000
2500
500
75000

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%0

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  (7ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع /ﻣﮭﻧدس إﻧﺗﺎج
ﻣﺣﺎﺳب  /ﻣﺳؤول ﺗﺳوﯾق
ﻋﺎﻣل ﻓﻧﻲ
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدي
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
2
3
7
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اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﻣـــــــﺎدة

ﺣﺑﯾﺑﺎت ﻣﺗﻌدد اﻻﯾﺛﻠﯾن ﻣﻧﺧﻔض اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ طن
ﻛرﺗون )ﻛرﺗوﻧﮫ(

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

ﺳﺗﺗﺄﻟف ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص ﻷول ﻣرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺳﻼت
واﻟﻣواﺻﻼت ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌروض واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  1,750دﯾﻧﺎر.

) (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  %15ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  11,250دﯾﻧﺎر

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف

اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(6
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
2000
70000
2500
500
75,000
1,750
11,250
88,000

اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗردة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع

ﺳﺎﺑﻌﺎ :وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل:
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ﻛون اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻗﯾد اﻟﺑﺣث ھﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﻔﻛرة ﻣﺷروع وﻻ ﺗﺗﺿﻣن دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﺑﯾن ﻣﺻﺎرﯾﻔﮫ
وإﯾراداﺗﮫ ﻟن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗوﺟﮫ ﻟﻣراﻛز إرادة ﻹﻋداد دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ.
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