ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﻣﺷﻐل ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳﺗﺎﺋر اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ

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
ﻣﺷﻐل ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳﺗﺎﺋر اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ
اﻟﺳﺗﺎﺋر اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻘﺎﺳﺎت واﻻﻟوان
ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

9
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن

48,000

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

1000
10,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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59,000

أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺑدأ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻردﻧﻲ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ  2012وﺑداﯾﺔ 2013
و
اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ وﺷﮭد ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻋﺎم 2014

،

إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣدﺧﻼت اﻹﻧﺗﺎج ﻟﮭذا اﻟﻘطﺎع وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك زﯾﺎد
ﻣﺛﻼً ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟدﯾﻛور وﺧﻼﻓﮫ.

%20
اﺳﺗﺑدال اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻌد ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﻋدد
اﻟﺗﺎﻟﻔﺔ ﻣﻧﮫ.
ان ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﺗﺎﺋر ﺳﮭل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل واﻟﺗﻧظﯾف ﻣﻘﺎرﻧﮫ
ان ھﻧﺎك ﻓرﺻﺔ ﻟ
ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب  /أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت ﻟﮭذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻷﻏراض اﻟدﯾﻛور.

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
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ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

)( 1

ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﺗﺧرﯾم.
-1
ﺷرﯾط اﻷﻟﻣﻧﯾوم ﻋﻠﻰ ﻋﺟل ﺑﺣﯾث ﯾﻌطﻲ اﻟﺷﻔرة ﺷﻛل ﺷﺑﮫ ﻗوس.
 -2ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾل ﯾﻣرر اﻟﺷرﯾط ﻋﻠﻰ رؤوس ) ﺧراﻣﺎت(
اﻟﻘﯾﺎس واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣطﻠوب ﺛم ﯾﺗم ﻗص اﻟﺷﻔرات ﺣﺳب اﻟطول اﻟﻣطﻠوب ﺑﻧﺎءاً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس اﻟذي ﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮫ
ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺻﯾل.
 -3ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷﻔرات ﺗﻣﮭﯾداً ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ.
)

-4

)

(

اﻟﻣﻘﺎس اﻟﻣطﻠوب وﯾﺗم ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟطﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ.
-5
ﺷرﯾط ﻣن اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﺑﻌرض  3ﺳم وﻗﻼب
اﻟﺳﺗﺎرة ﻋﻧد اﻟﺣد اﻟﻣطﻠوب.

وﻓﺗﺢ وإﻏﻼق اﻟﺳﺗﺎرة.
-6
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن.

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟ
واﻻﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .
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(

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﺑﺣواﻟﻲ )(200
ﺑﻧﺎء إﺳﻣﻧﺗﻲ ﺑﺳﯾط ) ﻣﺣﻼت ﻣرﺧﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ( ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺋﺟﺎره
واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ:
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
100
32
36
16
16
200

اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳﺗﺎﺋر
ﻣﻛﺎﺗب اﻹدارة واﻟﺗﺳوﯾق واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
ﻣﺳﺗودع ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻹﻛﺳﺳوارات
ﻏرﻓﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ) ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻼﺑس(
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧرى

اﻟﻣﺟﻣوع

ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء وﺗﻣدﯾدات ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  4,500دﯾﻧﺎر

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  500,52دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
8000
7500
6000
1500
-

اﻷﺟﮭزة

ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﺷﻔرات اﻟﺳﺗﺎﺋر وﻗﺻﮭﺎ
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﻗص اﻟﺟﺳور واﻟﻘواﻋد
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﺗﺧرﯾم
ﺿﺎﻏطﺔ ھواء
ﻣﻌدات ﺗﺛﺑﯾت وﺗﺛﻘﯾب
ﻋدد وأدوات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وطﺎوﻻت ﻟﻺﻧﺗﺎج

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
8000
7500
6000
1500
1500
1000
25500

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ  3,000دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة
وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺟﮭﺎز ﺣﺎﺳوب ﻟﻼدارة واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﺳوﯾق
وھﺎﺗف وﻓﺎﻛس
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) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﻠزم اﻟﻣﺷروع واﺳطﺔ ﻧﻘل ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم وذﻟك ﻟﺗﺳﯾﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷروع وﻟﻧﻘل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟﺎھزة ﻟﻠﻌﻣﻼء
وﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻘل واﻟﺗرﻛﯾب ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺔ ھذه اﻟﺳﯾﺎرة ﺣواﻟﻲ  15,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  48,000ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
4,500
25,500
3,000
15,000
48,000

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 6ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
2
3
1
9

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻣﺎﻟﻲ واداري
ﻣﺷرف اﻧﺗﺎج
ﻋﻣﺎل اﻧﺗﺎج
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدى
ﺳﺎﺋق )ﻣوزع (
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﺗﻛون اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﻣواد ﻣﺛل رﯾش رﯾش ﻋرض  2.5ﺳم –  3.5ﺳم ﻣن اﻷﻟﻣﻧﯾوم  ،اﻟﻘﺎﻋدة
) اﻟﺟﺳر اﻟﻌﻠوي ( اﻟﻛﻌب )اﻟﺛﻘﺎﻟﺔ اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ( ﻣن اﻻﻟﻣﻧﯾوم و ﻟﺣﻣﺎﻻت ) ( Ladder Cordو اﻟﻘﻼﺑﺎت
) (Cord Lockو اﻹﻛﺳﺳوارات ) (Componentsاﻟﺧﯾطﺎن واﻟﺣﺑﺎل  ،و اﻟﺳدادات ﻻطراف اﻟﺟﺳر
واﻟﻛﻌب.
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) (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 وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل ﺣواﻟﻲ  %20ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  10,000دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ

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

ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
إﻋداد ﺟدول ﯾﺑﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
4,500
25,500
3,000
15,000
48,000
1000
10,000
59,000

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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