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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
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 .9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
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ﺳﺎدﺳﺎ:اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
ﺛﺎﻣﻧﺎ :وﺳﺎﺋل ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
ﺧدﻣﺔ ﻏﺳﯾل اﻟﻣﻼﺑس

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﺧدﻣﺔ ﻏﺳﯾل وﺗﺟﻔﯾف اﻟﻣﻼﺑس

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺧدﻣﺎت

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

5
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
26,000

اﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

1,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

2,600

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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29,600

أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﺧدﻣﺔ ﻏﺳﯾل وﻛوي اﻟﻣﻼﺑس ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر وﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﻣﺣﻼت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﺑﻎ  /دراي ﻛﻠﯾن .ﺗرﻛز ھذه اﻟﻣﺣﻼت ﻣﻌظم ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺳﯾل
وﻛوي اﻟﻣﻼﺑس ،إﻻ اﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻟوف أن ﺗﻘدم ﺧدﻣﺔ اﻟﻐﺳﯾل ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد.
وﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ھﻧﺎﻟك أﺻﻧﺎف ﻣن اﻟﻣﻼﺑس ﻻ ﯾﺗم ﻛﯾﮭﺎ ﻗﺑل ارﺗداﺋﮭﺎ وھﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻐﺳﯾل ﻓﻘط ﻣﺛل
اﻟﻣﻼﺑس اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟرﺟﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟوارب وﺑﻌض أﻧواع ﻣﻼﺑس اﻟﻧوم.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺳر ﻓﺈن ﻏﺳﯾل اﻟﻣﻼﺑس ﯾﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل آﻟﯾﺎ ً أو ﯾدوﯾﺎ ،ﻏﯾر أن ﻏﺳﯾل اﻟﻣﻼﺑس ﯾﻣﺛل ﺣﺎﺟﺔ ھﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﺷون ﺑﻌﯾداً ﻋن أﺳرھم وﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗزوﺟﯾن ﻣﻣن ﯾﻌﯾﺷون ﻟظروف
اﻟﻌﻣل أو ﻏﯾره ﺑﻣﻔردھم ﻓﻲ ﺑﯾوت ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻐﺳﺎﻻت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ.
إن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗوﻓر ﺧدﻣﺔ ﻏﺳﯾل وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺄن اﻟﻣﺷروع ﯾﺳﺗﮭدف ھذه اﻟﻔﺋﺎت ﻟﺗوﻓﯾر
ﺧدﻣﺔ ﻏﺳﯾل اﻟﻣﻼﺑس ،ﺣﯾث ﯾذھب اﻟﺷﺧص إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﺧدﻣﺔ وﯾﺗوﻟﻰ ﻏﺳل ﻣﻼﺑﺳﮫ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻐﺳﺎﻻت
واﻟﻧﺷﺎﻓﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﻣرﻛز ﻣﻘﺎﺑل رﺳوم ﺧدﻣﺔ ﻣﺣددة.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣرﻛز أو أﻛﺛر ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻏﺳﯾل اﻟﻣﻼﺑس اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟطﻠﺑﺔ
اﻟﻣﻘﯾﻣون ﺑﻌﯾداً ﻋن أﺳرھم ﺳواء ﻓﻲ اﻻﺳﻛﺎﻧﺎت اﻟطﻼﺑﯾﺔ أو اﻟﺷﻘق اﻟﻣؤﺟرة ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ھده
اﻟﺧدﻣﺔ ﻋدد ﻻ ﺑﺄس ﺑﮫ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﺗزوﺟﯾن )ذﻛوراً وإﻧﺎث( ﻣﻣن ﯾﺳﻛﻧون ﺑﻌﯾداً ﻋن أﺳرھم
ﻹﻏراض اﻟﻌﻣل أو ﻏﯾره.
ﻣن أھم ﻣﺑررات اﻟﻣﺷروع :
 ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﯾﻌﺗﻘد أن ھﻧﺎﻟك طﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت
واﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ اﻟذﯾن ﯾﻘطﻧون ﺑﻌﯾدا ﻋن أﺳرھم .
 ھذه اﻟﺧدﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺷرة ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻵن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺄن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﺷدﯾدة.
 ھذا اﻟﻣﺷروع ﺳﮭل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻧظراً ﻟﺻﻐر ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠوب ﻟﮫ.
 ﺧﻠق ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.
 ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.
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ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻏﺳﯾل اﻟﻣﻼﺑس ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر اﻟﻐﺳﺎﻻت اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮭﺎ
ﻣن ﻣﺳﺣوق اﻟﻐﺳﯾل ﺛم ﺧدﻣﺔ ﺗﺟﻔﯾف اﻟﻣﻼﺑس ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﺷﺎﻓﺎت اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ  ،وﯾﻘﺗرح أن ﯾﺗﻛون اﻟﻣﺷروع
ﻣن أﻛﺛر ﻣن ﻓرع ) ﻓرﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣﺛﻼً ﯾﻛوﻧﺎن ﻣﺗﺑﺎﻋدﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗﻌﮭﻣﺎ( ﺑﺣﯾث ﺗﻐطﻲ ﺧدﻣﺎﺗﮫ ﻗطﺎﻋﺎ أﻛﺑر
ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن.

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

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ

ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ ﻏﺳﯾل اﻟﻣﻼﺑس ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر اﻟﻐﺳﺎﻻت اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮭﺎ
ﻣن ﻣﺳﺣوق اﻟﻐﺳﯾل ﺛم ﺧدﻣﺔ ﺗﺟﻔﯾف اﻟﻣﻼﺑس ﺑواﺳطﺔ اﻟﻧﺷﺎﻓﺎت اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ

) (2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ:

ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺑﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  100ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑواﻗﻊ  50ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻟﻛل ﻓرع/ﻣوﻗﻊ ﯾﻌﺗﻘد
أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﻌدات وﺗوﻓﯾر ﺻﺎﻟﺔ ﺻﻐﯾرة ﻟﻼﻧﺗظﺎر وﻣﻛﺗب ﻟﻠﻣوظف اﻟﻣﺳﺋول ،وﯾﻌﺗﻘد أن اﻟﻣﺣﻼت
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  /اﻟﻣﺧﺎزن ھﻲ اﻷﻧﺳب ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ. .

) (3اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗم اﻓﺗراض ان اﻷﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻔرﻋﯾن  /اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺛل واﺟﮭﺔ زﺟﺎﺟﯾﺔ وﺗﻣدﯾدات
ﺻﺣﯾﺔ  /ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻻﺳﺗﺧدام  .وﻗد ﻗدرت ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻣﺑﻠﻎ  3,500دﯾﻧﺎر ﻟﻛل ﻓرع أو ﻣوﻗﻊ
أي ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ  7,000دﯾﻧﺎر .

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  18,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
اﻷﺟﮭزة
ﻏﺳﺎﻻت أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ)/10ﻓرع(
ﻧﺷﺎﻓﺔ أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ )/2ﻓرع(

ﺟدول رﻗم )(1
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
600
1500
اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﻌدد
20
4

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
12000
6000
18000

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  1,000دﯾﻧﺎر .

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻷي وﺳﺎﺋط ﻧﻘل

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  26,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
7,000
18,000
1,000
26,000

اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
اﻟﻣﺟﻣوع

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 5ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
4
5

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدى
اﻟﻣﺟﻣوع

)( 9

اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ

ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﻣﺳﺣوق اﻟﻐﺳﯾل اﻟذي ﯾﻘدم ﻟﻠزﺑﺎﺋن وﺳﺗﻛون ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺿﻣن ﺳﻌر اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻣﺎ
أن اﻟﻐﺳﺎﻟﺔ اﻟواﺣدة ﺗﺳﺗﮭﻠك ﻣﺎ ﻣﻌدﻟﮫ  60ﻏم ﻣن ﻣﺳﺣوق اﻟﻐﺳﯾل ﻓﻲ اﻟﻣرة اﻟواﺣدة

) (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  1,000دﯾﻧﺎر.
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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 ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل
ﺣواﻟﻲ  %10ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  2,600دﯾﻧﺎر

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 )(4
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
7,000
18,000
1,000
26,000
1,000
2,600
29,600

اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
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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