ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

إﻧﺗﺎج اﻟﺷوﻛوﻻﺗﮫ

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

المحتويات
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو

Page 3 of 9

ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
إﻧﺗﺎج ﺷوﻛﻼﺗﺔ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﺷوﻛوﻻﺗﻪ اﻟﻬداﯾﺎ واﻟﺿﯾﺎﻓﺔ

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

9
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

41,000

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

2,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

10,000

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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53,000

أوال ً  :المقدمة
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷوﻛوﻻ ﺗﮫ ﻣن اﻓﺧر أﻧواع اﻟﺳﻛﺎﻛر واﻟﺣﻠوﯾﺎت

ﺷراب اﻟﻛﺎﻛﺎو ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟط

Hershey

ﺑﺎب اﻟﺛراء اﻟﺧﯾﺎﻟﻲ ﻟﮭذه اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣن أﺻﺣﺎب أﻛﺑر ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺷوﻛوﻻﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم.
وﻗد زاد اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠ

وارﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم.
ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷوﻛوﻻﺗﮫ ﻛﮭداﯾﺎ ﻓﺎﺧرة وﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
)

.

(

ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﮭداﯾﺎ أو ﻟﻠﺿﯾﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :مبررات وأاداف الم رو
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﺷوﻛوﻻﺗﮫ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺗوﻓﯾرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺳﻌر ﻣﻧﺎﻓس ﻟﻠﺷوﻛوﻻﺗﮫ
اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ وﺟود ﻓرﺻﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﺗﺻدﯾر.
ﻣن أھم ﻣﺑررات اﻟﻣﺷروع:
 .1ھﻧﺎﻟك ﺳوق ﺟﯾد ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﺣﯾث ﯾوﺟد طﻠب داﺋم وﻣﺳﺗﻣر .
 .2ﺳﮭوﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﻧظرا ﻟﺑﺳﺎطﺔ ﺗﻘﻧﯾﺗﮫ وھﻧﺎﻟك ﻓرﺻﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﺗﺻدﯾر اﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
 .3ﺧﻠق ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.
 .4ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع

ثالثا :منتدات الم رو
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺷوﻛوﻻﺗﮫ اﻟﻔﺎﺧرة اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﺎﻛﺎو وزﺑدة اﻟﻛﺎﻛﺎو واﻟﺳﻛر وإﺿﺎﻓﺎت
أﺧرى ،ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣﻛﺳرات اﻟﻣطﺣوﻧﺔ ﻛﺎﻟﻠوز واﻟﺑﻧدق ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻐﻠﯾف ﺣﺑﺎت
اﻟﺷوﻛوﻻﺗﮫ ﺑورق اﻟﻘﺻدﯾر ﺑﺄﺷﻛﺎل وأﻟوان ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،وﯾﺗم ﺗوﺿﯾب ﺣﺑﺎت اﻟﺷوﻛوﻻﺗﮫ اﻟﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻌد ذﻟك إﻣﺎ ﻓﻲ
ﻋﺑوات ﻛرﺗوﻧﯾﺔ أو ﻓﻲ ﺻواﻧﻲ اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن ﻣواد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺑﺄوزان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  1ﻛﻐم 1.5 ،ﻛﻐم،
 2ﻛﻐم ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ أذواق ﻧوﻋﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن.
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راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ .

)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺗﻠﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﺧﻠط ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت )زﺑدة اﻟﻛﺎﻛﺎو ،ﺑودرة اﻟﻛﺎﻛﺎو ،ﺳﻛر( ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﺧﻠط ﻋﻠﻰ ﺣرارة 45 -40ﻣﺋوي وﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﺟﺎﻧس.
 ﺗﻧﻌﯾم اﻟﺧﻠﯾط ).( Conching إﺿﺎﻓﺔ ﺟزء ﺛﺎﻧﻲ ﻣن زﺑدة اﻟﻛﺎﻛﺎو وإﻋﺎدة اﻟﺧﻠط واﻟﺗﻧﻌﯾم ﻟﻠﺧﻠﯾط ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎﻧس اﻟﻣطﻠوب. اﻟطﺑﺦ واﻹﻧﺿﺎج ﻋﻠﻰ ﺣرارة  90 -60ﻣﺋوي وﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺧرى واﻟﺗﻲﺗﺷﻣل اﻟﻠﯾﺳﯾﺛﯾن وﺑودرة اﻟﺣﻠﯾب واﻟﻣﻧﻛﮭﺎت واﻟﻣﻛﺳرات .
 اﻟﺗﺷﻛﯾل  /اﻟﺻب ﻓﻲ ﻗواﻟب. -اﻟﺗﺑرﯾد واﻟﺗﻐﻠﯾف واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ وﻣن ﺛم اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻣﺑرد ﻟﺣﯾن اﻟﺑﯾﻊ.

)(2ﻊ:

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻣﺎن أو اﻟزرﻗﺎء أو ارﺑد ﺿﻣن اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  /اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 .1ﺳﮭوﻟﺔ ﺗورﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ أﺳواق اﻟﻣدن اﻷردﻧﯾﺔ اﻷﺧرى
 .2وﺟود ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
 .3ﺗوﻓر اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
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) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺑﺣواﻟﻲ  250م ، 2وﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗم اﻓﺗراض أن اﻟﺑﻧﺎء
ﻣﺳﺗﺄﺟرا واﻧﮫ ﺳﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻻﺳﺗﺧدام وﻗد ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻣﺑﻠﻎ
 2,500دﯾﻧﺎر.

)(4
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات  22,500دﯾﻧﺎر ،ﻋﻠﻣﺎ أن ﻣﻌظﻣﮭﺎ ﻣﺗوﻓر ﻣﺣﻠﯾﺎ ً ،وﻗد ﯾﻠﺟﺄ ﺻﺎﺣب
اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗواﻟب اﻟﺗﺷﻛﯾل  -اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ً -ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻏﯾر ﻣﺣﻠﯾﺔ وﺗوزﻋت ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن
ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(1
اﻷﺟﮭزة
ﺧﻼط ﺳﺗﺎﻧﻠس ﺳﻌﺔ  50ﻛﻐم ﻧوع دﺑل ﺟﺎﻛﯾت
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻧﻌﯾم
طﺎوﻻت ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗوﺿﯾب
ﺗﻣدﯾدات ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻏرﻓﺔ ﺗﺧزﯾن ﻣﺑردة
ﻗواﻟب وﻋدد وادوات ﻣﻧوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
3,000
5,000
250
1,500
10,000
2,000

اﻟﻌدد
1
1
4
1
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
3,000
5,000
1,000
1,500
10,000
2,000
22,500

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  1,000دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ

)(6

وﺳﺎﺋل اﻟﻧ

ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق وﺗورﯾد اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎرة ﺻﻐﯾرة ﻣﺑردة ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ
 15,000دﯾﻧﺎر.
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) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  41000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻟﺑﯾﺎن
ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء
ﻣﻌدات واﻻﻵت
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
2,500
22,500
15,000
1,000
41,000

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

)(8ﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 9ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
1
5
9

ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
ﻣﺣﺎﺳب
ﺗﺳوﯾق وﺗوزﯾﻊ
ﻓﻧﻲ إﻧﺗﺎج
ﻋﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﺗﺎﻟف اﻟﻣواد وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن زﺑدة اﻟﻛﺎﻛﺎو وﺑودرة اﻟﻛﺎﻛﺎو واﻟﺳﻛر وﻣواد اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺳﺗﺗﺄﻟف ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص ﻷول ﻣرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺳﻼت
واﻟﻣواﺻﻼت ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌروض وﻛذﻟك ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ 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 وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل ﺣواﻟﻲ  %25ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  10,000دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
اﻟﻣﺷروع ﺻدﯾق ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣواد أوﻟﯾﺔ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣواد ﺗﻌﺑﺋﺔ وﺗﻐﻠﯾف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ
ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع

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 )(4
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
2,500
22,500
15,000
1,000
41,000
2,000
10,000
53,000

اﻟﺑﯾﺎن
ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء
ﻣﻌدات واﻻﻵت
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع ﻛﻠﻔﺔ 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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