ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

اﻧﺗﺎج اﻟﺻﺎﺑون اﻟﺑﻠدي

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
ﻣﺷروع اﻧﺗﺎج اﻟﺻﺎﺑون اﻟﺑﻠدي
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﺻﺎﺑون ﺑﻠدي
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
5
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
22,000
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
1000
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
6,600
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
29,600
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺎدة اﻟﺻﺎﺑون ﻣن أﻗدم ﻣواد اﻟﺗﻧظﯾف اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن وﻗﺎم ﺑﺻﻧﻌﮭﺎ ﯾدوﯾﺎ ،ورﻏم ﺗطور ھذه
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣﻛﻧﻧﺗﮭﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺿﺎﻓﺎت ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺻﻧﻊ ﺻﺎﺑون
اﻟﺗواﻟﯾت  ،ﻓﺈن اﻟﺻﺎﺑون اﻟﺑﻠدي اﻟذي ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻧﺗﺎﺟﮫ ﻣواد طﺑﯾﻌﯾﺔ أﺧذ ﯾﺳﺗﻌﯾد أھﻣﯾﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﺣل ﺻﺎﺑون
اﻟﺗواﻟﯾت ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ.
وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﺎﺑون اﻟﺑﻠدي ﻣن زﯾت اﻟزﯾﺗون ھﻲ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻌرﯾﻘﺔ وﯾﻣﺗد ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﻧﺗﺻف
اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر  ،وﯾﻣﺗﺎز ھذا اﻟﺻﺎﺑون ﺑﺧواﺻﮫ اﻟﻣﻣﯾزة وﻓواﺋده ﻟﻠﺟﻠد واﻟﺷﻌر ﻣﻌﺎ.
وﺗﺗﻣﯾز ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﺎﺑون اﻟﺑﻠدي ﺑﻛوﻧﮭﺎ ﺷﺑﮫ ﯾدوﯾﺔ وﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣﺎ وان ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻼزم ﻟﮭﺎ
ﻣﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﯾﺎ  ،ﯾﺿﺎف ﻟذﻟك اﻹﻗﺑﺎل اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﺎﺑون اﻟﺑﻠدي ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻟﮫ ﺳوق ﺟﯾد،
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺻﺎﺑون اﻟﺑﻠدي ﯾﻐﻠف اﻵن ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وﺟذاب ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳوﯾق وﯾﺳﮭل اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ واﻟﻧﻘل.
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻰ اﻧﺗﺎج اﻟﺻﺎﺑون اﻟﺑﻠدي وﺗﻐﻠﯾﻔﮫ ﺑﻌﺑوة ﺟذاﺑﺔ ﻣن اﻟورق اﻟﻣﻘوى اﻟﻣطﺑوع.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
.1

ﺗزاﯾد اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﺎﺑون اﻟﺑﻠدي ﻷﻏراض اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻟﻣزاﯾﺎه وﺧواﺻﮫ اﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻠﺟﺳم.

 .2ﺳﮭوﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﻧظرا ﻟﺑﺳﺎطﺔ ﺗﻘﻧﯾﺗﮫ وﺻﻐر ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣطﻠوب.
 .3ﺟﻣﯾﻊ ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣواد اﻟﺗﻐﻠﯾف واﻟﺗﻐﻠﯾف ﻣﺗوﻓرة ﻣﺣﻠﯾﺎ.
 .4ﺧﻠق ﻓرﺻﺔ إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.
 .5ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺗﺻﻧﯾ

،

اﻟزﯾﺗون ﺟﻌﻠت اﻟﺻﺎﺑون اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎھظ اﻟﻛﻠﻔﺔ  ،وﺣل زﯾت اﻟﺟﻔت ﻣﻛﺎن زﯾت اﻟزﯾﺗون وزﯾت اﻟﺟﻔت ھو زﯾت
،
ﻣﺳﺗورد ﻟﮫ ﻧﻔس ﺧواص وﻣواﺻﻔﺎت اﻟزﯾت اﻟطﺑﯾﻌﻲ،
ﻗطﻊ ﺷﺑﮫ ﻣﻛﻌﺑﺔ ﯾﺗراوح وزﻧﮭﺎ ﺑﯾن  145-135ﻏم وﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻌﻠﺑﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن اﻟورق اﻟﻣﻘوى اﻟﻣطﺑوع.
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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 اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺗﻠﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 .1ﯾﺳﺧن اﻟزﯾت ﻓﻲ ﺧزان اﻟطﺑﺦ.
 .2ﯾﺿﺎف ﻣﺣﻠول اﻟﺻودا اﻟﻛﺎوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺧﻠط واﻟﺗﺳﺧﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣرﯾن اﻟﻰ ان ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﺑن.
 .3ﯾﺿﺎف اﻟﻣﺎء واﻟﻣﻠﺢ وﺗﻔﺻل طﺑﻘﺔ اﻟﺻﺎﺑون ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣواد.
 .4ﺻب اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺗﺻﺑﻧﺔ ﺿﻣن ﻏرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ .
 .5اﻟﺗﺟﻔﯾف ﺛم اﻟﺗﻘطﯾﻊ.
 .6اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﻠب اﻟورق اﻟﻣﻘوى ﺛم اﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻛرﺗوﻧﯾﺔ.

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:
ﺗﺗرﻛز ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺻﺎﺑون اﻟﺗواﻟﯾت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻣن اﻷردن وھﻧﺎﻟك اﻧﺗﺎج ﻟﻠﺻﺎﺑون اﻟﺑﻠدي ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن
اﻟوﺳطﻰ واﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ  ،ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ھذا اﻟﻣﺷروع  ،وﺿﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ھﻧﺎك
وذﻟك ﻟﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن ﻣﺎء وﻛﮭرﺑﺎء وﻣواﺻﻼت

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﻣﺑﻧﻰ ﺑﺳﯾط ﯾوﻓر ﺻﺎﻟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج وﻣﺧﺎزن ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺟﺎھزة إﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻣراﻓق اﻟﺧدﻣﯾﺔ  ،وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
100
30
70
50
250

اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ اﻧﺗﺎج
ﻣﺧزن ﻣواد أوﻟﯾﺔ
ﻣﺧزن ﻣواد ﺟﺎھزة
ﻣﻛﺗب
اﻟﻣﺟﻣــــــــــــــــــــوع
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ﻟﻐﺎﺑﺎت ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗم اﻓﺗراض ان اﻟﻣوﻗﻊ ﺳﯾﺣﺗﺎج ﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  2,500دﯾﻧﺎر

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
9,000

ﻗدرت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:

اﻟﻌدد

ﺧزان اﻟطﺑﺦ *Double Jacket

ﺟدول رﻗم )(2
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر

2000

1

2000

ﻣرﺟل ﺑﺧﺎر ﻣﻊ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠطﺑﺦ

4000

1

4000

طﺎوﻻت ﻋﻣل ورﻓوف ﺗﺧزﯾن

1500

1

1500

ﻋدد ﻣﺗﻧوﻋﺔ

1000

1

1000

ﺧزاﻧﺎت ﻣﺎء ووﻗود

500

1

500

اﻷﺟﮭزة

اﻟﻣﺟﻣــــــــــــــوع

9000

* ﺳﻌﺔ ﻧﺻف ﻣﺗر ﻣﻛﻌب.

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع اﻟﻰ اﺛﺎث ﻣﻛﺗﺑﻲ ﺑﺳﯾط ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﻛﺗب وﻛراﺳﻲ وﺧزاﻧﺔ ﻣﻠﻔﺎت وﻫﺎﺗف وﺟﻬﺎز ﻓﺎﻛس
وﻏﯾرﻫﺎ وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﺑﺣواﻟﻲ  500دﯾﻧﺎر

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﺳﯾﺎرة ﻧﻘل ﺻﻐﯾرة ﻓﺎن /ﺑك اب ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻻﻧﺗﺎج وﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺷروع وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ
ﺑﺣواﻟﻲ  10,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  22,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎ
ﯾﻠﻲ-:
اﻟﺑﯾﺎن

ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات

ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
2,500
9,000
500
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15

وﺳﺎﺋط ﻧﻘل

10,000
22,000

اﻟﻣﺟﻣوع

%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 5ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
2
5

ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
ﻓﻧﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ ﺻﺎﺑون
ﺳﺎﺋق
ﻋﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم ) (5إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣواد اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف .
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟوﺣدة
طن
طن
ﻛﻐم
ﻋﻠﺑﺔ
ﺻﻧدوق

اﻟﻣـــــــﺎدة
زﯾت اﻟﺟﻔت
اﻟﺻودا اﻟﻛﺎوﯾﺔ
ﻣﻠﺢ
ﻋﻠب ﻣطﺑوﻋﺔ
ﺻﻧﺎدﯾق ﻛرﺗوﻧﯾﺔ

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺗﺷﻣل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺄﺳﯾس وﻏﯾره وﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ
 1,000دﯾﻧﺎر.

) (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
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اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل
ﺣواﻟﻲ  %30ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  6,600دﯾﻧﺎر

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

ﺳﺎﺑﻌﺎ :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
2,500
9,000
500
10,000
22,000
1000
6,600
29,600

اﻟﺑﯾﺎن

ﺗﻌدﯾﻼت 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

Page 9 of 9

