ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗﺻﻧﯾﻊ أﻗراص ﻣﻠﺢ ﻷﺟﮭزة ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه

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:اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
ﺛﺎﻣﻧﺎ :وﺳﺎﺋل ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
إﻧﺗﺎج اﻗراص اﻟﻣﻠﺢ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

اﻗراص اﻟﻣﻠﺢ ﻟﻣﺎﻛﻧﺎت ﺗﻧﻔﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه.

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

8
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن

54,500

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

500
16,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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71,000

أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﻣﻊ ازدﯾﺎد اﻟوﻋﻲ اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻘد اﺧذ اﻟﻣواطﻧﯾن ﺑﺎﻻھﺗﻣﺎم ﻛﺛﯾرا ﺑﻧوﻋﯾﮫ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳوءا ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﻲ أو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻗد ﺗراﻓق ذﻟك ﻣﻊ اﻻزدﯾﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺎﻻﺳﺗﮭﻼك
اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ وﻧﻣو ﻋدد وﺣﺟم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳوءا اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟدواﺋﯾﺔ واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﻣﯾﮫ ﻛﺑﯾره ﻣن اﻟﻣﯾﺎه ذات اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺑﺎﻟذات ﻣن ﺟﮭﺔ ازاﻟﮫ اﻟﻌﺳر ﻣﻧﮭﺎ  ،ﺣﯾث ﯾظﮭر
ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎءات اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن ﺣﺟم اﻻﺳﺗﯾراد ﻣن أﺟﮭزه ﺗﻧﻘﯾﮫ وإزاﻟﺔ ﻋﺳر اﻟﻣﺎء اﻟﻣﺳﺗوردة.
وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻘد زاد اﺳﺗﯾراد اﻟﻣﻣﻠﻛﮫ ﻣن اﻻﻗراص اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﺟﮭزة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه ﺳوءا
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﻲ او اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﯾظﮭر ﻓﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﻣﻊ اﻻزدﯾﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﺎه ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟذي ﯾﺗراﻓق ﻣﻊ ﺷﺢ ﻣﺻﺎدر
اﻟﻣﯾﺎه واﻧﺣﺳﺎر اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟذي اﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﮫ اﻟﻣﯾﺎه ودرﺟﺔ
ﻧﻘﺎوﺗﮭﺎ  ،ﻓﻘد ازداد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺷراء واﺳﺗﻌﻣﺎل أﺟﮭزه ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾﺎه ﻣن اﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺗﮭﺎ وﺑﺎﻷﺧص
ﻟﺟﮭﺔ ازاﻟﮫ اﻟﻌﺳر ﻋﻧﮭﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑﺷري أو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  ،و ھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓر اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ھذه اﻷﻗراص وھﻲ ﻣﻠﺢ اﻟطﻌﺎم اﻟﻣﺗوﻓر ﺑﻛﺛرة ﻟدى ﺷرﻛﺔ اﻟﺑوﺗﺎس اﻟﻌرﺑﯾﺔ

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
أﻗراص اﻟﻣﻠﺢ ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﺗﻠﮫ اﺳطواﻧﯾﺔ اﻟﺷﻛل ﺗﺻﻧﻊ ﻣن ﻣﺎدة ﻛﻠورﯾد اﻟﺻودﯾوم ﺑﻧﺳﺑﺔ  %99.99ﯾﺗم
طﺣﻧﮭﺎ وﺧﻠطﮭﺎ وﺗﺟﻔﯾﻔﮭﺎ ﺛم ﺗﺿﻐط ﻓﻲ ﻗواﻟب ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺎﻟﻲ)ﻣﻛﺑس ﺑﻘوه  300طن( وﯾزن
اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣن  5اﻟﻰ  20ﻏرام ﯾﺗم ﺗﻐﻠﯾﻔﮭﺎ ﺑﺄﻛﯾﺎس ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﮫ وﺻﻧﺎدﯾق ﻛرﺗوﻧﯾﺔ ﺣﺳب طﻠب اﻟﻌﻣﻼء

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ.
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ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺗﻠﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 طﺣن اﻟﻣﻠﺢ اﻟﺧﺎم وﻓﻠﺗرﺗﮫ )ﺗﻧﺧﯾﻠﮫ( ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻠﺗر ﺧﺎص ﻟﺗوﺣﯾد ﻗﯾﺎس ﻛرﺳﺗﺎﻻت اﻟﻣﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﺗﺟﻔﯾف اﻟﻣﻠﺢ اﻟﻣﻔﻠﺗر ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟرطوﺑﺔ اﻟزاﺋدة ﺧﻠط اﻹﺿﺎﻓﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﻠﺢ اﻟﻣﺟﮭز وذﻟك ﺑﻌد إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻼﺻﻘﺔ ﻛﺑس اﻟﺧﻠﯾط ﻓﻲ ﻣﻛﺑس اﻟﺿﻐط اﻟﮭﯾدروﻟﯾﻛﻲ ﺗﻐﻠﯾف اﻷﻗراص اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺑﻌد اﻟﻛﺑس ﺑﺎﻟﻧﺎﯾﻠون اﻟﺣراري واﻟﻛراﺗﯾن اﻟورﻗﯾﮫ ﺑﻌﺑوات ﺳﻌﺔ  25ﻛﯾﻠوﻏرام ﻟﻛلﻛرﺗوﻧﮫ

)( 2

اﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﮫ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  /اﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ,
اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ وﻣﺣطﺎت ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻘرﯾﺑﺔ ھذا ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﮫ إﻟﻰ ﺗوﻓر

اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺑﻧﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  300م 2وﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﺿﻣن ﺑﻧﺎء إﺳﻣﻧﺗﻲ أو ھﻧﺟر
ﻣﻌدﻧﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟر وﺑﺣﺎﺟﮫ ﻏﺎﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  6000دﯾﻧﺎر وذﻟك ﻟﻠدھﺎن واﻟﺑﻼط واﻟﺗﻣدﯾدات اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
واﻟﺻﺣﯾﺔ .

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  41,851دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
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ﺟدول رﻗم )(1
اﻷﺟﮭزة
ﻣطﺣﻧﮫ ﻣﻠﺢ ﺳﻌﮫ  250ﻛﻐم
ﺧﻼط ﻣﻠﺢ ﻣﻊ ﻣﺟﻔف ﺳﻌﺔ 250
ﻣﻛﺑس ھﯾدروﻟﯾك ﻗدرة  300طن
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻐﻠﯾف ﻧﺎﯾﻠون ﺑﺎﻟﺣرارة ﻗﯾس  60ﺳم
ﻗواﻟب ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وﻛﺑس اﻻﻗراص
ﻋدد وأدوات إﻧﺗﺎج وﺻﯾﺎﻧﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
2500
4000
20000
2000
3000
500

اﻟﻌدد

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر

1
1
1
1
طﻘم
طﻘم

2500
4000
20000
2000
3000
500
32000

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  1,500دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﻠزم اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم ﻟﺗﺳﯾﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،

وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺣواﻟﻲ

 15,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  54,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻟوظﯾﻔﺔ
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
6000
32000
1500
15000
54500
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 8ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
4
1
8

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻣﮭﻧدس
ﻋﺎﻣل ﻓﻧﻲ
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدى
ﺳﺎﺋق )ﻣوزع (
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﺳﺗﺗﺄﻟف اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﻣﻠﺢ طﻌﺎم ﺧﺎم ﻣواد ﻻﺻﻘﺔ وﻋﺑوات ﺗﻐﻠﯾف .

) (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  500دﯾﻧﺎر.

) (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  %30ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  16,000دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
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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 )(4
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
6000
32000
1500
15,000
54,500
500
16,000
71,000

اﻟوظﯾﻔﺔ
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
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
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