ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

اﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧظﻔﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ

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 اﻟﻣﻧظﻔﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﻣﻧظﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

9
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن

48,000

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

1500
14,500

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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64,000

أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ

واﻟﻣﻼﺑس وﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟدھﻧﯾﺎت وﺗﺳﻠﯾك ﻣﺟﺎري اﻟﻣﻐﺎﺳل و أﻟﻣﺟﺎﻟﻲ و اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت واﻟﻣطﺎﺑﺦ وﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾم
اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت واﻟﻣﻼﺑس وﻣراﻓق اﻟﻣﻧزل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
وﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺳﺗﯾﻧﺎت ﺑدأت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧظﻔﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻐطﯾﺔ ﻣﻌظم اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق ﻣن
ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻷﺳواق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎورة.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﻔﻧﺎدق واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ  ،ووﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣواد اﻟﺗﻧظﯾف ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر
ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ اﻟﻰ:
 .1اﻧﺗﺎج اﻟﻣﻧظﻔﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ
 .2ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل وطﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة
.3

ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع ﺑﺈﻧﺗﺎج وﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ:
ﺳﺎﺋل اﻟﺟﻠﻲ وﻣﻧظف وﻣﻌﻘم اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت وﻣﺑﯾض اﻟﻐﺳﯾل )ھﯾﺑوﻛﻠورات اﻟﺻودﯾوم ( واﻟﻣﻌﻘﻣﺎت وﻣﻧظﻔﺎت
اﻟزﺟﺎج وﻣﻧظف رؤوس اﻟﻐﺎز وﻏﯾرھﺎ.وﺗﻌﺑﺋﺗﮭﺎ ﺑﻌﺑوات ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺳﻌﺔ  1ﻟﺗر و  4ﻟﺗر وأﺧرى ﺗﺗﻼءم
واﻟﻧﻣط اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﻲ وطﻠب اﻟﺳوق.

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ

ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ  ،اذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذا

اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ .
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ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻟﻐرض إﻋداد ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺳﯾؤﺧذ ﺳﺎﺋل اﻟﺟﻠﻲ ﻛﻧﻣوذج ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت ﻷﺧرى:
 -1ﯾﺗم وزن ﺣﻣض اﻟﺳﻠﻔوﻧﯾك وإذاﺑﺗﮫ

350

)

ء(
ﻰ

اﻟﻣﺣﻠول اﻟﻣﺿﺎﻓﺎت اﻷﺧرى واﻟﻌطر ﺛم ﺗﺿﺎف 350
إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌزز اﻟرﻏوة وﻣﺣﻠول ﻣﻌزز اﻟﻠزوﺟﺔ )ﺣواﻟﻲ  80ﻟﺗر(.
)وزن

-2
 600 - 500ﻏم /م 2ﻣن اﻟﻛرﺗون( ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﺗورﯾدھﺎ ﻟﻠﺳوق.

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗوﻓر اﻻﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺑﺣواﻟﻲ  300م 2وﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ أﺑﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑل
ﺗﻧﻔﯾذه ﺿﻣن أﺑﻧﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ إﺳﻣﻧﺗﯾﺔ/ﺣدﯾدﯾﺔ ﻣﺳﺗﺄﺟرة  ،وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺑﻧﺎء .
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
20
50
25
25
25
75
60
20
300

اﻟﺑﻧد
اﻟﺗﺣﺿﯾر واﻟوزن
اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ
اﻟﻛرﺗﻧﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف
ﻣراﻓق ﺧدﻣﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻣﺳﺗودﻋﺎت
اﻹدارة
ﻣراﻓق ﺧدﻣﺎت ﻋﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  5,000دﯾﻧﺎر

Page 6 of 9

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  29,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة

ﺧﻼط ﺳﺗﯾﻧﻠس ﺳﺗﯾل ﺳﻌﺔ  1000ﻟﺗر

ﺧﻼط ﻣﺗﻧﻘل
ﻣﺎﻛﻧﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻧﺻف أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ
وﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾﺎه
أﺟﮭزة ﻣﺧﺑرﯾﮫ
طﺎوﻻت ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗوﺿﯾب
ﺗﻣدﯾدات ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻋدد وأدوات ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ
أﺧرى )ﻣوازﯾن وﺑراﻣﯾل ﺑﻼﺳﺗﯾك وﻋرﺑﺔ ﻧﻘل.....اﻟﺦ(

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
5000
2000
4000
4000
500
-

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
2
1
1
1
2
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
10000
2000
4000
4000
3000
1000
1000
1000
3000
29000

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ أﺛﺎث و ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻛراﺳﻲ واﻟﺧزاﺋن وأﺟﮭزة اﻟﮭﺎﺗف
وأﺟﮭزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و ﻏﯾرھﺎ وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺣواﻟﻲ  2,000دﯾﻧﺎر.

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق وﺗورﯾد اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑك أب ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ 12,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  48,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت

ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
5,000
29000
2000
12000
48,000
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 9ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
1
4
1
9

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻣﺣﺎﺳب
ﻣﻧدوب ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻓﻧﻲ اﻧﺗﺎج
ﻋﺎﻣل
ﺳﺎﺋق )ﻣوزع (
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ھﻲ اﻟﻣواد اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧظﻔﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ  ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻣض
اﻟﺳﻠﻔوﻧﯾك  ،وﺻودﯾو ﻟورﯾل اﯾﺛر ﺳﻠﻔﯾت  ،ﻣﻌزز رﻏوة  ،ﺻودا ﻛﺎوﯾﺔ  ،ﻛﺣول اﯾﺛﺎﻧول  ،ﻛﺣول اﯾزو ﺑروﺑﯾﻠﻲ ،
ﺻودﯾوم ھﯾﺑوﻛﻠوراﯾت  ،ﺣﻣض اﻟﮭﯾدروﻛﻠورﯾك  ،ﻣواد اﻣﻔوﺗﯾرﯾﺔ أو ﺻﺎﺑون ﺣﺎﻣﺿﻲ  ،ﻣواد ﻣﺧﺛرة ﻟﺳﺎﺋل اﻟﺟﻠﻲ
واﻷرﺿﯾﺎت  ،ﻣواد ﻣﺑﯾﺿﺔ وﻣﺧﺛرة ﻟﻣﻧظف اﻟﺣﻣﺎﻣﺎت  ،ﻋطر ﻣرﻛز  ،ﻋﺑوات وﻟﯾﺑل  ،وﻛرﺗون ) ﺻواﻧﻲ ( وﻟﯾﺑل

وﻧﺎﯾﻠون .

) ( 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  1,500دﯾﻧﺎر.

) (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  14,500دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ.
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ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
اﻟﻣﺷروع ﺻﻧﺎﻋﻲ وﻻ ﺗوﺟد ﻟﮫ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ واﻟﻛرﺗون واﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻓﻲ
ﺣﺎوﯾﺎت اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾف وﺗطرح ﻓﻲ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻛون ﺗرﻛﯾزھﺎ
ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟﻣﺳﻣوح ﺑطرﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ

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
5,000
29000
2000
12,000
48,000
1500
14,500
64,000

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
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