ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ
اﻧﺗﺎج اﻷﻋﻼف اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿﻧﺎتﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع

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 اﻷﻋﻼف اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿﻧﺎت
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
أﻋﻼف ﺧﺿراء
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
زراﻋﻲ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
5
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
103,500
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
500
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
10,000
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
114,000
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ :اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت واﻟﻧﺷوﯾﺎت واﻷﻟﯾﺎف واﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت واﻷﻣﻼح ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ
اﻟﺣﯾﺎة ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة وﺗﻌطﻲ إﻧﺗﺎﺟﺎ ً ﺟﯾداً .وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻛﻣﯾﺔ ھذه اﻟﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ وﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔ
اﻟﺣﯾوان وﻛل ﻋدم ﺗوازن ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻌﻠﯾﻘﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ أﺿرار ﺻﺣﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﺧﺻوﺑﺔ ﻓﺈذا أﻋطﯾت اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻛرﺳﻧﺔ واﻟﻔول واﻟﻛﺳﺑﺔ ﻓﻘط أو ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺎﺗﮭﺎ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﯾﻘﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺣﺻل
ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت وﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻧﺷوﯾﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ وﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ .وھذا ﻣﺎ ﯾﺣدث أﯾﺿﺎ ً إذا أﻋطﻲ
اﻟﺷﻌﯾر أو اﻟذرة ﻓﻘط ﻓﺈن اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺗﺣﺻل ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺳﻛرﯾﺎت ﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ
ﺑروﺗﯾﻧﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ  ،إﺿﺎﻓﺔ

ﻓﺄن اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣن اﻷﻟﯾﺎف ﻓﻲ اﻟﻌﻠﯾﻘﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺻﺎب

ﺑﺎﺿطراﺑﺎت ھﺿﻣﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻼف اﻟﺧﺿراء واﻟﺗﺑن ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻷﻟﯾﺎف ﻟذﻟك ﯾﺟب أن
ﺗﻌطﻲ ﻟﻠﺣﯾوان.
ﻧﻘول ﻋن ﻋﻠف أو ﺧﻠطﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺗوازﻧﺔ إذا اﺣﺗوت ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﺑﻛﻣﯾﺎت ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎج
اﻟﺣﯾوان ﺑدون زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن ﻓﻲ أﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  ،وﺣول ﻣﺣﺗوى اﻷﻋﻼف ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻓﺈن
اﻷﻋﻼف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻐذﯾﺔ اﻷﺑﻘﺎر ﺗﻘﺳم إﻟﻰ:
أﻋﻼف ﻣﺎﻟﺋﺔ وھﻲ ﺗﺿم :
 .1أﻋﻼف ﺧﺿراء ﻣﺛل اﻟﺷﻌﯾر اﻷﺧﺿر وھﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺎت ﺟﯾدة ﻣن اﻟﺑروﺗﯾﻧﺎت واﻟﻧﺷوﯾﺎت واﻟﻔﯾﺗﺎﻣﯾﻧﺎت
واﻷﻟﯾﺎف.
 .2اﻟﺗﺑن وھو ﻓﻘﯾر ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻟﻛﻧﮫ ﻏﻧﻲ ﺑﺎﻷﻟﯾﺎف.
أﻋﻼف ﻣرﻛزة وﺗﺿم :
 .1أﻋﻼف ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑروﺗﯾن ﻣﺛل اﻟﻛﺳﺑﺔ واﻟﻛرﺳﻧﺔ واﻟﻔول.
 .2أﻋﻼف ﻏﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷوﯾﺎت ﻣﺛل اﻟﺷﻌﯾر واﻟذرة واﻟﺧﺑز
 .3أﻋﻼف ﺗﺣﺗوي ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣرﻛب اﻟﺣﻠوب واﻟﻧﺧﺎﻟﺔ.
وأي ﻋﻠف ﻣن ھذه اﻷﻋﻼف اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻏﯾر ﻣﺗزن ﻟوﺣدة  ،وﻟذﻟك ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻣرﺑون إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺧﻠطﺔ ﻣن
اﻷﻋﻼف اﻟﻣرﻛزة ﻣﺛل اﻟﻛﺳﺑﺔ واﻟﻧﺧﺎﻟﺔ واﻟﻣرﻛب اﻟﺣﻠوب ﯾﻘدﻣوﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﻷﺑﻘﺎر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠف اﻷﺧﺿر.
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ إﻧﺗﺎج أﻋﻼف ﺧﺿراء ﻣن ﺛﻼث أﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺑذور ﯾﻘﺗرح ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻛرﺳﻧﺔ واﻟﻘﻣﺢ
واﻟﺷﻌﯾر ﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻷﺑﻘﺎر واﻷﻏﻧﺎم  ،وﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻣرﺑﻰ اﻷﺑﻘﺎر واﻷﻏﻧﺎم ﺑﺳﻌر ﻣﻧﺎﺳب
ﻣﻠﺑﯾﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄﻧﮫ ھﻧﺎك ﻧﻘص ﻟﻸﻋﻼف اﻟﺧﺿراء ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ.
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ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع


ھﻧﺎﻟك طﻠب ﻗﺎﺋم وﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻼف اﻟﺧﺿراء ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺗوﻓﯾرھﺎ ﻟﻣرﺑﻲ اﻷﺑﻘﺎر
واﻷﻏﻧﺎم.



أن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟطﻠب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺷﺢ اﻟﻣﯾﺎه وﻗﻠﺔ ﻋدد دورات اﻟﻣواﺳم اﻟزراﻋﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ أو اﻟﺑﻌﻠﯾﺔ.



ﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.



ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑداﯾﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻷﻋﻼف اﻟﺧﺿراء ﻣن ﺑذور اﻟﻘﻣﺢ أو اﻟﺷﻌﯾر أو اﻟﻛرﺳﻧﺔ ،و ﯾﻌﺑﺄ اﻟﻌﻠف
اﻷﺧﺿر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻲ أﻛﯾﺎس ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺳﻌﺔ  50ﻛﻐم ﻟﻧﻘﻠﺔ ﻟﺣظﺎﺋر اﻟﺣﯾواﻧﺎت وﻣزارﻋﮭﺎ ،وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻻﺣﻘﺎ إﻧﺗﺎج
أﺻﻧﺎف ﻟﺑذور أﺧرى.

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

وﺻف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

 .1ﺗوزن اﻟﺑذور اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺣﺷرﯾﺔ واﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن آﺛﺎر اﻟﻣﺑﯾدات وﺗﻐﺳل ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺣﺎوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻘم
ﺑﺗرﻛﯾز ﺑﺳﯾط.
 .2ﺗﻧﻘﻊ اﻟﺑذور ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ﻟﺗﺣﻔﯾز اﻟﻧﻣو ﻟﻣدة ﯾوم واﺣد .
 .3ﺗرش اﻟﺑذور ﻓﻲ اﻟﺻواﻧﻲ وﺗﺛﺑت ﻋﻠﻰ اﻷرﻓف.
 .4ﺗرطب اﻟﺑذور ﯾوﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎدﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
 .5ﯾﺗم ﻋزل أي أوراق ﯾﺷك ﺑﺈﺻﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺑﺎﻹﻣراض اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ.
 .6ﺗﺳﺗﺧرج اﻷﻋﻼف اﻟﺧﺿراء اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ  15ﯾوﻣﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻛون ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ وﻗﺗﮭﺎ ﺣواﻟﻲ 25ﺳم.
 .7ﺗﻔرم اﻻﻋﻼف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻊ ﺟذورھﺎ وﺗﻌﺑﺄ ﻓﻲ اﻷﻛﯾﺎس اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ وﺗﺳوق أو ﺗﺑﺎع ﻛﻣﺎ ھﻲ ﺑدون ﻓرم او
ﺗﻌﺑﺋﺔ ﺑﺎﻷﻛﯾﺎس ﻻﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة.
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)( 2

اﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ أي ﻣن ﻣدن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻗرﺑﮭﺎ أو ﻓﯾﮭﺎ ﻣزارع ﻟﻸﺑﻘﺎر واﻷﻏﻧﺎم
وﺣﯾث ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
اﻓﺗرض ﻟﻐﺎﯾﺎت ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺷراء ارض ﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ دوﻧم ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌﺎدل
 10,000دﯾﻧﺎر.

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﺑ

120
 36م

3

،

اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
اﻟﺑﻧد
ﻣﻧﺎﻣﺔ ﻋﻣﺎل
ﻣﺧزن ﻣواد أوﻟﯾﮫ وﺑﺿﺎﻋﺔ ﺟﺎھزة
ﻣﻛﺗب
ارﺿﯾﺔ ﺧرﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣواﺿن وﺗواﺑﻌﮭﺎ

اﻟﻣﺟﻣــــــــــــــــــوع )اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ (

ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر

40
60
20
60

6000
9000
3000
3000

180

21000

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  60,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر اﻟﻌدد
اﻷﺟﮭزة
ﺣﺎﺿﻧﺔ ﺳﺎﻧدوﯾﺗش ﺑﻧﯾل ﺑطﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  1طن ﯾوﻣﯾﺎ/ﺣﺎﺿﻧﺔ*
ﺻواﻧﻲ 50ﺳم×50ﺳم×5ﺳم
رﻓوف ﺻواﻧﻲ
2
30000
ﺗﻣدﯾدات ﻣﺎء وﺧزاﻧﺎت
ﻣﯾزان
وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت وﻟوﺣﺎت ﺗﺣﻛم وﻣﻛﯾﻔﺎت
1
10000
ﻣوﻟد اﺣﺗﯾﺎطﻲ
اﻟﻣﺟﻣوع
* ﺗم اﻓﺗراض طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  2طن أﻋﻼف ﺧﺿراء ﯾوﻣﯾﺎ ﺗﺗم زﯾﺎدﺗﮭﺎ ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟطﻠب ورﻏﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر

Page 7 of 10

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر

60000

10000
70000

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:

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

وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﺧﻼﻓﮫ

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

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  103,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
اﻟﺑﻧد
اﻷرض
أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء
اﻷﺟﮭزة واﻟﻣﻌدات
اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗردة
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
10,000
21,000
70,000
2,000
500
103,500

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%0
%5
%10
%15
%0

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 5ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع /ﻣدﯾر اﻧﺗﺎج
ﻣﺣﺎﺳب /ﻣﻧدوب ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻋﺎﻣل ﻓﻧﻲ
ﻋﺎﻣل ﻣﻧﺎوﻟﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
1
2

5

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ

اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺗﻐﻠﯾف

ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﻣـــــــﺎدة
ﺑذور
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اﻛﯾﺎس ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺳﻌﺔ  50ﻛﻐم

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺗﺷﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص وﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻔرﻗﺔ وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺣواﻟﻲ
 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
ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل ﺣواﻟﻲ %10
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  10,000دﯾﻧﺎر

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

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
10,000
21,000
70,000
2,000
500
103,500
500
10,000
114,000

اﻟﺑﯾﺎن
اﻷرض
أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧﺎء
اﻷﺟﮭزة واﻟﻣﻌدات
اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات
اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗردة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع

ﺛﺎﻣﻧﺎ :وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل:
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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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