ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗﺄﺟﯾر ﻏرف ﺗﺑرﯾد ﻟﻠﺧﺿﺎر واﻟﻔواﻛﮫ

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
ﺗﺄﺟﯾر ﻏرف ﺗﺑرﯾد ﻟﻠﺧﺿﺎر واﻟﻔواﻛﮫ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﻏرف ﺗﺑرﯾد  /ﻟﻠﺗﺄﺟﯾر

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺧدﻣﺎت

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

10

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
298,750

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

2,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

10,000

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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310,750

أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺷﮭد اﻷردن ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ازدﯾﺎدا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗورداﺗﮫ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﻣواد
اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﻠﺣوم واﻻﺟﺑﺎن وﺑﻌض أﻧواع اﻟﻣﻌﻠﺑﺎت .
ﺔ

ﺎ

اﻷردن

اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣواد اﻟﻣﺑردة ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم ﻣن و اﻟﻰ اﻷردن
ﻓﻲ ﺣﺟم وﻧوﻋﯾﮫ اﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﺻدﯾرﯾﺔ
وﻣن ھﻧﺎ ﺑرزت ﻓﻛرة ھذه اﻟدراﺳﺔ .

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﻏرف ﺗﺑرﯾد وﺳﻧﺷﯾر اﻟﯾﮭﺎ ﺑﻐرف ﺣﯾث ﺳﺗﻛون درﺟﺔ اﻟﺣرارة أﻗل ﻣن  5درﺟﺎت ﻣﺋوﯾﺔ .وﺳﺗﻛون
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ -:
 اﻟﻠﺣوم اﻟطﺎزﺟﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﮭﺎ
 اﻟﺧﺿﺎر واﻟﻔواﻛﮫ اﻟﻣﺑردة اﻟﻣﻌدة ﻟﻠﺗﺻدﯾر أو اﻟﻣﺳﺗوردة
 اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﺑﺔ و اﻟﺗﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﺧزﯾن داﺧل اﻟﺛﻼﺟﺎت ﻣﺑرده وﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة.
ﺣﯾث ﺳﯾﺗم ﺑﻧﺎء  10ﻏرف ﺗﺑرﯾد

 2400م

3

) 5م

8Xم

6Xم

(

وﺳﺗﻛون ﻛل  5ﻏرف ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﺧرى و ﯾوﺟد ﻣﻣر ﺑﻌرض  5أﻣﺗﺎر.
ان ﺗﻛون أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺷﺎرع ﺑﺣواﻟﻲ اﻟﻣﺗر ﻟﺗﺳﮭﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻣﯾل و اﻟﺗﻧزﯾل
ﻣﺑررات اﻟﻣﺷروع
 -1ﺗﺄﻣﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت.
 -2ﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
 -3ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب  /أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع .

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺑﻧﺎء  10ﻏرف ﺗﺑرﯾد ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﻧﺎء إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  525ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻣر ﺑﺎرﺗﻔﺎع  6ﻣﺗر وﻛذﻟك ﺳﯾﺗم ﻋﻣل
رﻣﺑﺔ ﻟﻠﺷﺎﺣﻧﺎت ﻟﺗﻧزﯾل وﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﯾﺻﺎر إﻟﻰ ﺗﺄﺟﯾرھﺎ ﻟﻠﻐﯾر.
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راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ .

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

وﺻف اﻟﻐرف :

ﺑﻧﺎء  10ﻏرف ﺗﺑرﯾد ﺑﺣﺟم  2400م 3وﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑﻧﺎء إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  525ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑﺎرﺗﻔﺎع  6ﻣﺗر ﻟﻠﻐرف
واﻟﻣﻣرات وﻛذﻟك ﻋﻣل رﻣﺑﺔ ﻟﻠﺷﺎﺣﻧﺎت ﻟﺗﻧزﯾل وﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺳﯾﻛون اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل
اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺧﻣس ﻏرف ﯾﻣﯾن وﺧﻣس ﻏرف ﯾﺳﺎر ﻛل ﻏرﻓﺔ ﺑﺣﺟم )5م8 Xم6 xم( ووﺟود ﻣﻣر ﺑﻌرض ﺧﻣس ﻣﺗر
ﺑطول  25ﻣﺗر ورﻣﺑﺔ ﺑﻌرض ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺗر .
ﻛل ﻏرﻓﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ وﺣدة ﺗﺑرﯾد  Evaporatorوﺧطوط ﺗﺻرﯾف اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺑرﯾد.
ﯾﺗم رﺑط اﻟﻐرف ﺑوﺣدة ﺗﺑرﯾد ﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻐط ﻏﺎز اﻻﻣوﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺿﺎﻏطﺎت ﻟﻐﺎﯾﺔ  30ﺑﺎر ﯾﺗم
ﺧﻼﻟﮭﺎ وﺻول درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻰ أﻗل ﻣن ﺧﻣس درﺟﺎت ﻣﺋوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺣﻔظ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺷﻛل
ﺻﺣﻲ.

)( 2

اﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ-:
 أوﻻ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟزرﻗﺎء ﺗﻌﺗﺑر ﺛﺎﻧﻲ اﻛﺑر ﻣدﯾﻧﺔ أردﻧﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﺣﯾث ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب
اﻟﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ.
 ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟزرﻗﺎء اﻟﻔﻧﯾﯾن اﻟﻣؤھﻠﯾن ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺷروع.
 ﯾوﺟد أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟزرﻗﺎء اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ان ﺗﻛون ﻣؤھﻠﺔ ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ.
ھذا اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻷﻛﺛر ازدﺣﺎﻣﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﺧر ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺳوق واﻟﻣﺳﺗﮭﻠك.
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) (3اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
اﻷرض

 50,000د

2,000

 525م، 2
Sandwich panels

ت
اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ واﻷرض :
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ

اﻟﺑﻧد
ﻏرف اﻟﺗﺑرﯾد واﻟﻣﻣرات
ﻏرﻓﺔ ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت
ﻣﻛﺎﺗب وﺧدﻣﺎت
ارض ﻣﻌﺑدة ﻟﻠﺷﺎﺣﻧﺎت وﺳﺎﺣﺎت

525
100
150
1000

ﺗﻛﻠﻔﺔ م/2دﯾﻧﺎر
150
150
150
50

اﻟﻣﺟﻣوع

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
78,750
15,000
22,500
50,000
166,250

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
117,500

ﻗدرت
ھو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة

ﻛﻠﻔﺔ ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺗﺑرﯾد
اﻟﻌزل واﻷﺑواب ووﺣدة اﻟﺗﺣﻛم واﻟﺳﯾطرة
ﺧدﻣﺎت وﻋدد وﻟوازم ﺻﯾﺎﻧﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر

اﻟﻌدد

45000
20000
7500

2
-

اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
90000
20000
7500
117500

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  3,000دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات
ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ .
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) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﻠزم اﻟﻣﺷروع راﻓﻌﺔ ﺷوﻛﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻷﺳﺑﺎب
اﻟﻐذاﺋﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻣﻣرات و اﻟﻐرف وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺣواﻟﻲ  12,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  298,750دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎ
ﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
166,250
117,500
3,000
12,000
298,750

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 10ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع  /ﻣدﯾر
ﻣﺎﻟﻲ وإداري ودﯾوان
ﻣﺷرف وﻣﺳؤل اﻟﺛﻼﺟﮫ
ﻓﻧﻲ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﻲ وﻛﮭرﺑﺎء وﺗﻛﯾﯾف وﺗﺑرﯾد
ﻋﻣﺎل ﻋﺎدﯾن وﺳﺎﺋق راﻓﻌﮫ
ﻋﺎﻣل ﻧظﺎﻓﺔ  +ﻣراﺳل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
1
3
3
1
10

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﻣواد أوﻟﯾﺔ ﻛون ﺧدﻣﻲ ﯾﻘوم ﺑﺗﺄﺟﯾر اﻟﺑرادات
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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  2,000دﯾﻧﺎر.

) (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  %3ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  10,000دﯾﻧﺎر .

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
166,250
117,500
3,000
12,000
298,750
2,000
10,000
310,750

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
Page 9 of 9

