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ﻣﺷروع ﻧﺎدي ﺻﺣﻲ

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 ﻧﺎدي ﺻﺣﻲ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﻧﺎدي ﻟﯾﺎﻗﺔ وﺳﺑﺎﺣﺔ

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺧدﻣﺎت

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

9
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
57,175

اﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

1,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

11,500

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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69,675

أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟطﻼب ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ ﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﻟﻣﺛل ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ‘ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷروع اﻟدﯾن ﺳﯾرﻓدون اﻟﻣﺷروع ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗوﻓرت ﻓﯾﮫ ﻋﻧﺎﺻر
اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻣﺛل ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص اﻹدارة اﻟﺟﯾدة واﻟﺧﺑرة اﻟﻔﻧﯾﺔ
واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻧظﺎﻓﺔ واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ .

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﯾﻘدم اﻟﻣﺷروع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣدودة)ﺗﺧﻔﯾض اﻟوزن( ﻟرواده  ،وﺗوﻓﯾر ﻓرص
اﻟﻌﻣل وﺗوﻓﯾر اﻟدﺧل ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع .

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻘدم اﻟﻣﺷروع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 .1اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ " ) " Fitnessاﻷﺟﮭزة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ،اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﮭواﺋﯾﺔ) ،(Aerobicاﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ.
 .2اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ) (Aquaواﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺳﺎوﻧﺎ واﻟﺑﺧﺎر واﻟﺟﺎﻛوزي.
 .3ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺗدﻟﯾك وﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻣﯾﺔ وﺗﺧﺳﯾس اﻟوزن.

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

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ

اﻟﻣﺷروع ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺎدي ﻟﯾﺎﻗﺔ ﺑدﻧﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻣﺷروع ﺗﺗﻣﺛل ﺑﻣﺎﯾﻠﻲ :

.1
.2
.3
.4
.5

ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع ﺑﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ
اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ " ) " Fitnessاﻷﺟﮭزة اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ،اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﮭواﺋﯾﺔ) ،(Aerobicاﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ
اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ) (Aquaواﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺳﺎوﻧﺎ واﻟﺑﺧﺎر واﻟﺟﺎﻛوزي
ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرى ﻣﺛل اﻟﺗدﻟﯾك وﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻣﯾﺔ وﺗﺧﺳﯾس اﻟوزن
2+1
زاﺋر ﻣﻊ ﻣﺷﺗرك
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) (2اﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻘﺗرح أن

ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓر اﻟطرق واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.

) (3اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣﻛون ﻣن طﺎﺑﻘﯾن ﻣﺳﺎﺣﺗﮫ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن  600ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑﺣﯾث
ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﺑق اﻷرﺿﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺑرﻛﺔ ﺳﺑﺎﺣﺔ وﻏرف اﻟﺑﺧﺎر واﻟﺳﺎوﻧﺎ واﻟﺟﺎﻛوزي وﻏﯾرھﺎ،
أﻣﺎ اﻟطﺎﺑق اﻟﻌﻠوي ﻓﺳﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﮫ ﻟﻠﺻﺎﻟﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى  ،وﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻗدرت
ﻛﻠﻔﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن ﺑرﻛﺔ اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ ،اﻟﺳﺎوﻧﺎ واﻟﺟﺎﻛوزي ،وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء اﻷﺧرى ﺑﻣﺑﻠﻎ
 20,000دﯾﻧﺎر.

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  35,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
اﻷﺟﮭزة
500
أﺟﮭزة ﻟﯾﺎﻗﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ )ﻣﻌدل ﺳﻌر اﻟﺟﮭﺎز(*
2000
أﺟﮭزة ﻓﻠﺗرة ﻟﻠﺑرﻛﺔ واﻟﺟﺎﻛوزي
1500
أﺟﮭزة ﺗوﻟﯾد ﺑﺧﺎر
1000
ﺑوﯾﻠرات
2500
أﺟﮭزة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣرواح وﺷﻔﺎطﺎت
200
ﺧزاﻧﺎت ﻣﯾﺎه
750
أﺟﮭزة ﺗﻛﯾﯾف
ﻣﻘطوع
ﺗﺟﮭﯾز اﻟﻛﺎﻓﺗﯾرﯾﺎ ﻣﻊ اﻟدﯾﻛور
اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﻌدد
30
2
1
3
10
6
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
15,000
4,000
1,500
3,000
2,500
2,000
4,500
3,000
35,500

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﻗدرت إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﻌدد
12
10
3
6
5
20
10
10

اﻟﻧوع
ﻛراﺳﻲ
ﻛراﺳﻲ ﻛﺎوﻧﺗر
ﻣﻛﺗب
ﻛﻧﺑﺎﯾﺎت
طرﺑﯾزات طﺎوﻻت وﺳط
ﻛراﺳﻲ ﺑﻼﺳﺗﯾك
طرﯾزات ﺑﻼﺳﺗﯾك
ﻛراﺳﻲ ﺑرﻛﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺳﻌر/دﯾﻧﺎر
20
35
70
50
15
10
5
25

اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف/دﯾﻧﺎر
240
350
210
300
75
200
50
250
1,675

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع وﺳﺎﺋل ﻧﻘل.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  57,175دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺟدول رﻗم )(4
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
20,000
35,500
1,675
57,175
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 9ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟوظﯾﻔﺔ
راﺗب ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻣدرﺑو ﻟﯾﺎﻗﺔ وﺳﺑﺎﺣﺔ
ﻣﺣﺎﺳب
ﻋﺎﻣل ﻧظﺎﻓﺔ
اداري
اﻟﻣﺟﻣوع

)( 9

اﻟﻌدد
1
4
1
2
1
9

اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
ﺟدول رﻗم )(6
اﻟﺑﻧد
ﻣﯾﺎه اﻟﺑرﻛﺔ
أدوﯾﺔ ﻓﻠﺗرة
ﻣواد ﺗﻧظﯾف
أﺧرى

) (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.

) (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  %20ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  11,500دﯾﻧﺎر

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
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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
20,000
35,500
1,675
57,175
1,000
11,500
69,675

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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