ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻠﻔﺎﺋف اﻟﻌﺎزﻟﺔ ﻟﻸﺳطﺢ

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
اﻧﺗﺎج اﻟﻠﻔﺎﺋف اﻟﻌﺎزﻟﺔ ﻟﻼﺳطﺞ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

اﻟﻠﻔﺎﺋف اﻟﻌﺎزﻟﺔ ﻟﻼﺳطﺢ

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

8
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن

160,000

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

1,500

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

40,000
201,500

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﻌود اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹﺳﻔﻠت ﻛﺄﺣد ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء ﻵﻻف اﻟﺳﻧﯾن ﻓﻘد اﺳﺗﻌﻣﻠﮫ اﻟﺑﺎﺑﻠﯾون ﻹﻟﺻﺎق اﻟطوب اﻟطﯾﻧﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﺑﺎﻧﯾﮭم واﺳﺗﻌﻣل ﻣﻧﮭم ﻛذﻟك ﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺳرب اﻟﻣﺎء.
ﺑدأ إﻧﺗﺎج ﻟﻔﺎﺋف اﻟﻘﻣﺎش اﻟﻣﺷرﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳﻔﻠت ﻣﻧذ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر  ،أﺳﺎﺳﺎ ،ﻟﻌزل أﺳﻘف اﻷﺑﻧﯾﺔ وﻗد
ﻣرت طرق إﻧﺗﺎج اﻟﻠﻔﺎﺋف اﻹﺳﻔﻠﺗﯾﺔ اﻟﻌﺎزﻟﺔ ﻟﻸﺳطﺢ ﺑﺗطورات ﻣﺣدودة ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﺣول ﻓﻲ أواﺳط اﻟﻘرن
اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻻﺳﺗﺧدام أﻧﺳﺟﺔ ﻻﻋﺿوﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣﯾل اﻹﺳﻔﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ أﻛﺛر ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺣراﺋق ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺗﮭﺎ
اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻛرﺗون.
ﯾﺳﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻔﻠت ﻛﻧﺎﺗﺞ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻘﯾﺔ اﻟﺑﺗرول اﻟﺧﺎم وﯾﻛون ﺑﺷﻛﻠﮫ اﻷوﻟﻲ ﻣﺎدة ﻛﺛﯾﻔﺔ -ﻟزﺟﺔ
ﯾﺗم إﺧﺿﺎﻋﮭﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﻛﺳدة ﺗﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘوام ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻠﻔﺎﺋف اﻹﺳﻔﻠﺗﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗم إﺿﺎﻓﺔ ﻣواد ﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣﺛﺑﺗﺔ
وﻣﺎﻟﺋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ أﻛﺛر ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة واﻟرطوﺑﺔ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺗ
واﻟﺑﯾﺋﺔ.
ﻛﻣﺎ ان ھﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳواق اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺷروع اﻟﺗوﺳﻊ
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﺗﺟﺎه إﻧﺗﺎج أﻧواع ﻋدﯾدة أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة و ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺑطول ﻋﺷرة أﻣﺗﺎر وﻋرض ﻣﺗر واﺣد وﺳﻣﺎﻛﺔ 4
واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ

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

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑداﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ أﻛﺳدة اﻟزﻓﺗﮫ اﻟواردة ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ ﺑﺈﻣرار ﺗﯾﺎر ﻣن اﻟﮭواء ﻓﯾﮭﺎ ﺑوﺟود ﻋﺎﻣل
أﻛﺳدة ﻣﻧﺎﺳب ﺗم ﺗﺧﻠط ﻣﻊ اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻛرﺑوﻧﺎت اﻟﻛﺎﻟﺳﯾوم وﺗﻧﻘل ﻟﺧط اﻹﻧﺗﺎج  ،ﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك ﺗﺛﺑﯾت
روﻻت اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﻧﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ وﯾﺗم أﻣرارة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﻧﺔ رش اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺑﺎﻟزﻓﺗﺔ ﻟﺗﺷﺑﯾﻌﺔ ﻣن ﺟﮭﺔ واﺣدة.
ﯾﻐطس ﺑﻌدھﺎ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﻓﻲ ﻣﺎﻛﻧﺔ ﺗﺣﻣﯾل اﻟزﻓﺗﺔ ﻟﯾﻛﺗﺳب اﻟﺳﻣﺎﻛﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺗم ﯾﻣرر ﻟروﻻت اﻟﺗﺑرﯾد ﺑﺎﻟﻣﺎء ﻟﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻣﺎﻛﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑدﻗﺔ اﻛﺑر وﻟﯾﺗم ﺗﺑرﯾد اﻟﻠﻔﺎﺋف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ،و ﺗرش اﻟﻠﻔﺎﺋف ﺑﻛﺳر اﻟﺣﺟر ﻣن ﺟﮭﺔ واﺣدة
وﺗﻣرر إﻟﻰ ﻣﺎﻛﻧﺔ اﻟﺗﻘطﯾﻊ ﺛم ﺗﻐﻠف ﯾدوﯾﺎ .

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ أي ﻣن ﻣدن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣدن
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت وﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻷرض ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن  1,500م 2ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ
 20,000دﯾﻧﺎر ﻛﺗﻘدﯾر أوﻟﻲ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ.

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
)

(ﺑ

1,000

اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ،وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﻧﺎء .
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج وﺗﺟﻣﯾﻊ
ﺳﺎﺣﺔ ﻣواد اوﻟﯾﺔ
ﻣﺳﺗودع ﻣواد اوﻟﯾﺔ وﺟﺎھزة
ﻣﻛﺗب وﺧدﻣﺎت وﻣﺧﺗﺑر
ﺗﻣدﯾدات ﺻﺣﯾﺔ وﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
250
500
150
100
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ/دﯾﻧﺎر
100
100
100
100
-
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إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
25000
50000
15000
10000
2000
102000

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  36,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
3000
2000
7000
5000
6000
2000
4000
5000
-

اﻷﺟﮭزة

ﺧزان أﻛﺳدة اﻟزﻓﺗﺔ ﻣﻊ ﻧظﺎم ﺗﺳﺧﯾن
ﻣﺎﻛﻧﺔ ﺗﻐذﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋف ﻧﺳﯾﺞ اﻟﻔﺎﯾﺑرﻏﻼس
ﻣﺎﻛﻧﺔ ﺗﺷﺑﻊ اﻟﻧﺳﯾﺞ ﺑﺎﻟزﻓﺗﺔ
ﺣوض اﻟﺗﻐطﯾس
روﻻت ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳطﺢ و اﻟﺗﺑرﯾد
ﺟﮭﺎز رش اﻟﺣﺻﻣﺔ
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﺗﻘطﯾﻊ
ﺷﻔﺎطﺎت ھواء وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
1
1
1
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
3000
2000
7000
5000
6000
2000
4000
5000
2000
36000

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:

ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  2,000دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ

وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺎطﮫ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟواﺳطﺔ ﻧﻘل.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  160,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
اﻷرض
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
20,000
102,000

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%0
%5

36,000
2,000

%10
%15

Page 7 of 9

اﻟﻣﺟﻣوع

160,000

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

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
3
8

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻣﮭﻧدس اﻧﺗﺎج
ﻣﺣﺎﺳب
ﻣﻧدوب ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻋﺎﻣل ﻓﻧﻲ
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدى
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواد ﻣﺛل ﻧﺳﯾﺞ ﻓﺎﯾﺑر ﺟﻼس ،اﻟزﻓﺗﺔ ،ﻛرﺑوﻧﺎت
اﻟﻛﺎﻟﺳﯾوم وﻣواد ﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة وﻛﺳر ﺣﺟر وﻏراﻧﯾت واﻛﯾﺎس ﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﺧﺗﻠف اﺳﻌﺎر اﻟﻣواد ﺑﺎﺧﺗﻼف اﺳﻌﺎر
اﻟﺳوق .

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺗﺷﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص وﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻔرﻗﺔ وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺣواﻟﻲ
1,500

دﯾﻧﺎر.

) (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  %25ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  40,000دﯾﻧﺎر.

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اذا ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ وﻓق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ھذا اﻟﻧوع ﻣن
اﻻﻧﺗﺎج .
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ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
20,000
102,000

اﻟﺑﯾﺎن
اﻷرض
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء

36,000
2,000
160,000
1,500
40,000
201,500

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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