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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

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
ﺗﺻﻧﯾﻊ أﻗﻼم اﻟﻔﻠوﻣﺎﺳﺗر
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
أﻗﻼم اﻟﻔﻠوﻣﺎﺳﺗر
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
10
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
97,000
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
1,000
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
14,550
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
112,550
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ اﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣرﻛﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣن اﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﻓﺎﺗورة
اﻟﻣﺳﺗوردات .
وﻣن ﺿﻣن ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ ﺻﻐﯾر ﻹﻧﺗﺎج أﻗﻼم اﻟﻔﻠوﻣﺎﺳﺗر
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس واﻟﻛﻠﯾﺎت واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب وﺟﮭﺎت أﺧرى ﻋدﯾدة وﻓﻲ ﻧواح ﻛﺛﯾرة ﻣن
ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ .

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع

اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﻌرﯾﮫ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﺟﯾده ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب
وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق أھداف
ﻟﻸﺻﻧﺎف أﻟﻣﺳﺗورده وﺗﻧﺷﯾط اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن  ،وﺗوﻓﯾر ﻓرص اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻷردﻧﻲ .

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﻟﻌل ﻣن اﻟﻣﮭم اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ إن أﻗﻼم اﻟﻔﻠوﻣﺎﺳﺗر ﺗﺗﻧوع ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷﻛل واﻟﺟودة وﻧوع اﻟﺣﺑر اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺣﯾث
ﯾﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻧوﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻣن أﻗﻼم اﻟﻔﻠوﻣﺎﺳﺗر اﻷول ﻣﻛون ﻣن ﺟﺳم أﻟﻣﻧﯾوم وﺑﻐطﺎء ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ
واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻛون ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ) ﺟﺳم اﻟﻘﻠم واﻟﻐطﺎء اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﻐطﺎء اﻟﺧﻠﻔﻲ ( ﻛذﻟك ﯾﺗﻧوع اﻟﺣﺑر .
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن اﻷول ھو أﺣﺑﺎر ﺛﺎﺑﺗﺔ  permanent inkواﻟﺛﺎﻧﻲ أﺣﺑﺎر ﻣﺎﺋﯾﺔ water base ink

وﺗﺧﺗﻠف أﺻﻧﺎف أﻗﻼم اﻟﻔﻠوﻣﺎﺳﺗر ﻣن ﺣﯾث ﺟودة اﻟﺣﺑر اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﻌدد اﻷﻣﺗﺎر اﻟطوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﻠم
ﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ ﻓﮭﻧﺎك اﻷﻗﻼم ذات اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ) 500ﻣﺗر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل( واﻷﻗﻼم ﻣﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺟودة )اﻗل ﻣن  300ﻣﺗر(،
ﻋﻠﻣﺎ اﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻣواﺻﻔﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻷﻗﻼم اﻟﻔﻠوﻣﺎﺳﺗر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف ﻗﯾﺎﺳﺎت ﻛل ﻗﻠم ﻋن
اﻷﺧر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻸﻗﻼم ﻧﻔﺳﮭﺎ.
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ﻧظرا أن إﻧﺗﺎج ﺗﺷﻛﯾﻠﮫ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻷﻗﻼم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻧﺎف واﻹﺷﻛﺎل ﯾﺗطﻠب ﺣﺟم اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻵﻻت
واﻟﻣﻌدات واﻟﻘواﻟب وﻛذﻟك رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﻓﺎن ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟﻣﻘﺗرح وﺑﻐرض ﺗﻘﻠﯾل ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ أﻣﻛن
وﻛذﻟك ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻣﺟزﯾﺔ ﺳﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج ﻧوع واﺣد ﻣن أﻗﻼم اﻟﻔﻠوﻣﺎﺳﺗراﻻﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ وھﻲ اﻷﻗﻼم ذات
اﻟﺟﺳم اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺣﺑر اﻟﺛﺎﺑت وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ-:
 ﺟﺳم اﻟﻘﻠم ﻣﺻﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ) ﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن ( ذو ﺷﻛل اﺳطواﻧﻲ أﻣﻠس ﺑطول  13ﺳم ﻗطر  15ﻣﻠم.
 اﻟﻐطﺎء اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣن اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﺑطول  3ﺳم وﻗطر  15ﻣﻠم
 اﻟﻐطﺎء اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻣن اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﺑطول  1ﺳم )أﺟوف ( وﺑﻘطر  15ﻣﻠم .
 ﺳﻼﯾﺔ ) ( tipﻣن اﻟﻔﯾﺑر ﺑطول  2.5ﺳم وﻗطر  5ﻣﻠم وﺳﺗﻛون ﻣن ﻧوﻋﯾن وھﻣﺎ-:
 ﻣﺷطوف square tip or chisel ﻣدﺑب round tip ﻓﻠﺗر داﺧﻠﻲ ﻣﺻﻧوع ﻣن اﻟﺑوﻟﻲ اﺳﯾﺗﯾت ﺑطول  9.5ﺳم وﻗطر  7.5ﻣﻠم

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

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺑدأ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ أﺟزاء اﻟﻘﻠم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺣﻘن
ﺑﻼﺳﺗﯾك  injectionﺣﯾث ﺗﻘوم ھذه اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺑﺻﻧﻊ ﺟﺳم اﻟﻘﻠم واﻟﻐطﺎء اﻷﻣﺎﻣﻲ واﻟﻐطﺎء اﻟﺧﻠﻔﻲ ﺣﺳب
اﻷﻟوان اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟدرﺟﺔ وھﻲ اﻷﺳود واﻷزرق واﻷﺣﻣر .واﻷﺑﯾض ﻷﻗﻼم اﻟﻔﻠورﯾﺳﻧت ) اﻟﺷﻔﺎﻓﺔ ( ﺑﺄﻟواﻧﮭﺎ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وھﻲ اﻷﺻﻔر واﻷﺧﺿر واﻷزرق واﻟوردي.
ﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﺟزاء اﻟﻧﺻف ﻣﺻﻧﻌﮫ ﻣن ﺧﻼل ﺧط ﺗﺟﻣﯾﻊ ﯾﻘوم ﺑﺗﺛﺑﯾت اﻟﺳﻼﯾﺔ )رأس اﻟﻘﻠم ( ﻓﻲ
ﺟﺳم اﻟﻘﻠم ووﺿﻊ اﻟﻔﻠﺗر ﻓﻲ اﻟﻘﻠم وﺣﻘﻧﮫ ﺑﺎﻟﺣﺑر اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺑﻣﻌدل ﻏرام واﺣد ﻟﻛل ﻗﻠم ﺛم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻐطﺎء
اﻟﺧﻠﻔﻲ ﻟﻠﻘﻠم ﺛم اﻟﻐطﺎء اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن ھذه اﻟﺧطوات ﺗﺗم ﺑﺷﻛل أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻣن ﺧﻼل ﺧط اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻣذﻛور.
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) (2اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
اﻟﻣﺷروع ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻣﺑﻧﻰ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن  300ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﯾﻛون ﻛﺎﻓﻲ ﻟﺿم ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎج وﻣﺳﺗودع
اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟﻣواد ﻧﺻف اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ وﻛذﻟك اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺟﺎھزة وﻣﻛﺎﺗب اﻹدارة واﻟﺗﺳوﯾق .
ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺎن ھذا اﻟﻣﺑﻧﻰ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺋﺟﺎره ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺣول اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻗد ﺗم اﻓﺗرض أن اﻟﻣﺑﻧﻰ ﺳﯾﺗﺣﺎج إﻟﻰ ﺑﻌض
اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  3,000دﯾﻧﺎر.

) (3اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
80,000

ﻗدرت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(1
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
اﻷﺟﮭزة
25000
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺣﻘن ﺑﻼﺳﺗﯾك  150طن 8 cavity
40000
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﻠم 3 /ﻗﻠم ﺑﺎﻟدﻗﯾﻘﺔ
ﻗواﻟب ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وأﺧرى ﻋدد وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت
اﻟﻣﺟﻣـــــــــــــوع

اﻟﻌدد
1
1
1

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
25000
40000
15,000
80,000

) (4اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  3,000دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ

) (5وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق وﺗورﯾد اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  10,000دﯾﻧﺎر.

) (6اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  97,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
اﻟﺑﯾﺎن

ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗردة
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺟدول رﻗم )(2
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3,000
80,000
3,000
10,000
1,000
97,000
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15
%0

) (7اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 10ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
1
4
2
10

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻣﺣﺎﺳب
ﻣدﯾر اﻧﺗﺎج
ﻋﺎﻣل ﻓﻧﻲ
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدي
ﻣوظف ﺗﺳوﯾق /ﺳﺎﺋق وﻣوزع
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ:
ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﯾﺟب اﻟﺗﻧوﯾﮫ اﻟﻰ اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 وزن اﻟﻘﻠم اﻟواﺣد ﯾﺑﻠﻎ ﺑﺣدود  70ﻏرام ﻣن ﻣﺎدة اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن .
 ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻘﻠم اﻟواﺣد  3ﻏرام ﻣن اﻟﺣﺑر.
 اﻟﺳﻼﯾﺔ ) رأس اﻟﻘﻠم ( ﻣﻧﺷﺄ ﻣﺎﻟﯾزي وﻓﻠﺗر اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﺄ
واﻟﺟدول أدﻧﺎه ﯾﺑﯾن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣواد اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟﻣـــــــﺎدة
ﺣﺑﯾﺑﺎت ﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن
ﺳﻼﯾﺔ
ﻓﻠﺗر داﺧﻠﻲ
ﺣﺑر
ﻛرﺗون ﺧﺎرﺟﻲ

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺗﺷﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص وﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻔرﻗﺔ وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺣواﻟﻲ
 2,000دﯾﻧﺎر.
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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  %15ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  14,550دﯾﻧﺎر

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 )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3,000
80,000
3,000
10,000
1,000
97,000
1,000
14,550
112,550

اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗردة
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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