ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

إﻧﺗﺎج اﻟﻔطر

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
إﻧﺗﺎج ﻓطر

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﻓطر

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

زراﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

5
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

32,350

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

2,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

13,000
47,350

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
وروث اﻟﺣﯾواﻧﺎت ،ﻛﻣﺎ وان زراﻋﺔ اﻟﻔطر ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﯾﺎه ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،ﺣﯾث ﺗوﻓر ﻓرص ﻋﻣل ،و دﺧل ﺟﯾد ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﺷروع
اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث .
اﻟﻔطر ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﻣو ﻟﺣﻣﻲ ﻟﺑﻌض أﻧواع اﻟﻔطرﯾﺎت,
اﻟﻔطر أو ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻷرض

أو

اﻷرض

،

ﺗﺟﺎرﯾﺎ.
ازدھرت ھذه اﻟزراﻋﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺣدﯾﺛﺎ و ذﻟك ﻷھﻣﯾﺗﮫ

،

اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟزراﻋﺔ اﻟﻔطر ﻣﺣﻠﯾﺎ وﺑﻧﺳﺑﺔ .%100

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
 اﻧﺗﺎج ﻓطر اﻟﻣﺣﺎر وذﻟك ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺳﻠﻌﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺻدره اﻟﻰ اﻟﺧﺎرج
 ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺳﻛﺎن وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع.
 اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوردات ﻣن اﻟﻔطر وإﺣﻼل اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻻﺳﺗﯾراد.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻓطر اﻟﻣﺣﺎر )  ( Oyster Mushroomوﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ذات
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﺗﮭﻠﻛﺎ اﻟﻛﺛﯾرون ﻛﺑدﯾل ﻟﻠﺣوم واﻷﻏذﯾﺔ ذات اﻷﺻل اﻟﺣﯾواﻧﻲ ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ
اﻟﺑروﺗﯾن ﻓﯾﮫ  ,ﻛﻣﺎ وان ﻟﻔطر اﻟﻣﺣﺎر ﻓواﺋد ﺻﺣﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻛﻣﺿﺎد وﻋﻼج ﻟﻌدة أﻣراض ،
 ،و

أن

،

ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ،و ﯾﻌطﻲ ﻓطر اﻟﻣﺣﺎر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺣﯾث ﯾﺗم زراﻋﺔ اﻻﺑواغ ﻓﻲ أﻛﯾﺎس
ﻣن ) (5-3ﻛﻐم ﻣن ﻓطر اﻟﻣﺣﺎر ﺳﻌره ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ دﻧﺎﻧﯾر/
وﯾﻣﻛن ﺑﯾﻌﮫ طﺎزﺟﺎ أو ﺣﻔظﮫ ﻓﻲ ﺛﻼﺟﺎت ﻟﻣدة أﺳﺑوﻋﯾن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣرارة  4ﻣﺋوﯾﺔ.

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 زراﻋﺔ اﻟﻔطر :

ﯾﺟب ﺗوﻓر ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ زراﻋﺔ وإﻧﺗﺎج اﻟﻔطر ﺣﯾث ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ -:
 اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻧﺗﺎج وﻣﻧﻊ دﺧول اﻟﺣﺷرات ﻟﺗﺟﻧب اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻔﯾروﺳﯾﺔ.
 اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣرارة ﺗﻧﺎﺳب ﻧﻣو اﻟﻣﯾﺳﯾﻠﯾوم ﻟﺗﻛوﯾن ﺛﻣﺎر ﻓطر اﻟﻣﺣﺎر ﻣن )  ( 28 -20درﺟﺔ
ﻣﺋوﯾﺔ
 اﻟرطوﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ :ﺗﺗراوح درﺟﺎت اﻟرطوﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻔطر ﻣﺎ ﺑﯾن).(%90 -80
 اﻟﺗﮭوﯾﺔ وھﻲ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻧﻣو اﻟﻣﯾﺳﺳﯾﻠﯾوم وﺗﻛوﯾن اﻟﺛﻣﺎر وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺑوع اﻷول
 اﻹﺿﺎءة  :ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻹﺿﺎءة ﺧﺎﻓﺗﺔ وﺿﻌﯾﻔﺔ وﻋدم اﻟﺗﻌرض ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس ﻣﺑﺎﺷرة.

)(2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻧﺻﺢ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن اﻷﺳواق وﻣراﻛز اﻟﺗﺳوﯾق وذﻟك ﻟوﺟوب ﺗﺳوﯾﻘﮫ

طﺎزﺟﺎ  ،ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء ﻣﻌزول أو ﺗﺳوﯾﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷروط
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻓطر اﻟﻣﺣﺎر .وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﺑﺎن ﻣزارع اﻟﻔطر ﻓﻲ اﻷردن ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺷﻣﺎل
واﻟوﺳط  .اﻣﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوب ﻓﮭﻲ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ  ،ﻟذﻟك ﯾﻧﺻﺢ إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ
ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوب ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﺟﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﻔطر اﻟطﺎزج وﺧﺎﺻﺔ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌﻘﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺣوﯾﮫ ﻣن ﻓﻧﺎدق وﻣطﺎﻋم
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻧﺎطق ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ.

) (3اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ

أن
200

،و
ﻣرﺑﻊ ﺑﺣﯾث ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻣس ﻏرف إﻧﺗﺎج

30
،

اﻟزراﻋﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل رﻓوف.
3,000
ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع .
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) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  12,350دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة

ﻣﻛﯾف
ﻧظﺎم رطوﺑﺔ
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻐﻠﯾف
ﻣﯾزان ﺣﺳﺎس
ﻣراوح ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﮭوﯾﺔ
ﻣﯾزان رطوﺑﺔ وﺣرارة
ﺧزاﻧﺎت وﻋدد وأدوات
ﺛﻼﺟﺔ ﺣﺟم ﻛﺑﯾر

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
500
4000
150
250
25
100
1500
1200
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
10
1
1
1
6
1
1
1

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
5000
4000
150
250
150
100
1500
1200
12350

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  2,000دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ وﻛراﺳﻲ
وﺧزاﺋن وﺧﻼﻓﮫ .

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل ﻣﺑردة ﻷﻏراض
ﺑﻣﺑﻠﻎ  15,000دﯾﻧﺎر.
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) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  32,350دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎ
ﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3,000
12,350
2,000
15,000
32,350

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 5ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1

ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
ﻣﮭﻧدس زراﻋﻲ
ﺳﺎﺋق
ﻓﻧﻲ اﻧﺗﺎج
ﻋﺎﻣل

5

اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ھﻲ اﻛﯾﺎس ﺗﺑن و اﻛﯾﺎس ﺑﻼﺳﺗﯾك و اﺑواغ وﻣواد ﺗﻌﻘﯾم وﻻﺻق و ﻋﺑوات
ﺑوﻟﺳﺗرﯾن وأﻛﯾﺎس ﻟﻠﺗﻐﻠﯾف.

) (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  2,000دﯾﻧﺎر.
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) (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  %40ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  13,000دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ .

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

ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3,000
12,350
2,000
15,000
32,350
2,000
13,000
47,350

اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل
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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