ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

اﻟﻛﻠوﻧﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ

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 اﻟﻛﻠوﻧﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﻛﻠوﻧﺎت ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻣطﺎطﯾﺔ

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

12
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن

123,500

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

1000
25,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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149,500

أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﻟ ﻠﺟوارب ﺑﻧوﻋﯾﮭﺎ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ واﻟرﺟﺎﻟﯾﺔ وظﺎﺋف أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟداﻓﻊ ﻹﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ وھﻲ ﺗﺳﮭﯾل ﺣرﻛﺔ اﻷﻗدام وﻣﻧﻊ
اﻹﺣﺗﻛﺎك ﺑﺑطﺎﻧﺔ اﻟﺣذاء إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺢ اﻟدفء ﻟﻸﻗدام.
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ،ﻓﮭﻧﺎك اﻟﻛﻠﺳﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة واﻟطوﯾﻠﺔ )اﻟﻛوﻟوﻧﺎت(
ﻋﻧﮫ ﻣن ﻟﺑﺎس اﻟﻣرأة،
اﻟطوﯾﻠﺔ.

ﺑرﺳوﻣﺎت وأﺷﻛﺎل اﻻ ان اﻏﻠب اﻷﻧواع اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺑدون رﺳوم او ﺗطرﯾز ﻣﺎ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺗﺗﻣﺛل ﻣﺑررات واھداف اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻻﺳﺗﯾراد ،وھﻧﺎك أﯾﺿﺎ ً اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﺗﺻدﯾر إﻟﻰ
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻣن أھم ﻣﺑررات اﻟﻣﺷروع اﯾﺿﺎ اﻧﮫ ﯾوﺟد ﺑﺎﺳﺗﻣرار طﻠب ﻗﺎﺋم وﻣﺗزاﯾد
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛوﻟوﻧﺎت اﻟﺳﺗﺎﺗﯾﺔ ،واﻗﺎﻣﺔ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﯾﺳﺎھم ﺑﺎﻟﺣد ﻣن ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺗوردات ﻣﻊ
ﺗوﻓﯾر اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج .
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺧﻠق ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ،و ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻹﻗﺗﺻﺎدي
ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
اﻟﻛوﻟوﻧﺎت ھﻲ اﻟﻛﻠﺳﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ وﺗﺻﻧف وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﻧﺳق  H.S.ﺑﺎﺳم ﻛﻠﺳﺎت ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳراوﯾل
)ﻛوﻟوﻧﺎت( وذﻟك ﺿﻣن اﻟرﻣوز  6115111وﻟﻐﺎﯾﺔ  6115199وﺗﺻﻧﻊ ھذه اﻟﻛوﻟوﻧﺎت ﻣن اﻷﻟﯾﺎف
اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل اﻟﻧﺎﯾﻠون اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻣﻧﮭﺎ.

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 اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻛﻠوﻧﺎت ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﻣراﺣل اوﻟﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟف اﻟﺧﯾوط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎرﯾط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﻣن
ﻛوﻧﺎت ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ ﻛوﻧﺎت ﺻﻐﯾرة ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﻣﺧﺎرﯾط ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﻧﺔ اﻟﺣﯾﺎﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻛوﻟون
ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺧﯾوط اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﺛم ﯾﺗم إﻏﻼق ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻛوﻟون ﺛم ﻗﻠﺑﮫ ،و ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻛوﻟون ﺑﺎﻟﺑﺧﺎر ﺛم اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ واﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﺗﻐﻠﯾف.

) (2واﻟﻣوﻗﻊ:
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ.

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:

ﯾﺑﯾن ﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ وﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ :
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
اﻟﺑﻧد
200
ﺻﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج و إدارة
ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺟﺎھزة
50
50
ﻣﻛﺎﺗب وﺧدﻣﺎت
300
اﻟﻣﺟﻣوع
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء ﻣن ﺗﻣدﯾدات ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﺗﻘطﯾﻌﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  3,500دﯾﻧﺎر

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﺑ

ﻗدرت

103,000

ھو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
7500
3500
12000
-

اﻷﺟﮭزة

ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﻟف ﺧﯾوط
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺣﯾﺎﻛﺔ
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ إﻏﻼق اﻟﻣﻘدﻣﺔ
وﺣدة ﺗﺷﻛﯾل ﺑﺎﻟﺑﺧﺎر
ﺗﺟﮭﯾزات ﻓﺣص وﻣﻌﺎﯾﻧﺔ وﻋدد وادوات ﻣﺗﻧوﻋﺔ

اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﻌدد
1
16
1
1
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
7500
75000
3500
12000
5000
103000

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

وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ .
) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﻠزم ﻟﻠﻣﺷروع ﺳﯾﺎرة ﻧﻘل ﻣﺗوﺳطﺔ وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﻧﺣو  15,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  123,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3,500
103,000
2,000
15,000
123,500

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 12ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
1
2
6
12

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻣﺎﻟﻲ واداري
ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﺳﺎﺋق
ﻋﻣﺎل ﻓﻧﯾﯾن
ﻋﻣﺎل ﻋﺎدﯾﯾن
اﻟﻣﺟﻣوع
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) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
:
 20ﻏم ﺧﯾوط ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﯾﻠون وﺑوﻟﻲ اﻣﺎﯾد  ،و  5ﻏم ﺧﯾوط ﻣطﺎطﯾﺔ ﻣرﻧﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت
ﺗﻐﻠﯾف ﻣن ورق ﻣطﺑوع وأﻛﯾﺎس ﻧﺎﯾﻠون .

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺑﺣواﻟﻲ  1000دﯾﻧﺎر.

) (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  25,000دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ.

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
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 )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3,500
103,000
2,000
15,000
123,500
1000
25,000
149,500

اﻟوظﯾﻔﺔ

ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
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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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