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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
ﻛﺎﺳﺎت ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﻛﺎﺳﺎت ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﻣن اﻟﺑوﻟﯾﺳﺗرﯾن

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

7
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
86,000

اﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

3,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

17,000

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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106,000

أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻣط اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻻﻧﺳﺎن ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﺟﺎل اﻟطﻌﺎم واﻟﺷراب واﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠوﺟﺑﺎت اﻟﺟﺎھزة واﻟﺳرﯾﻌﺔ ،ﻓﻘد زاد اﻻﻗﺑﺎل
ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدوات اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻣرة واﺣدة ﻓﻘط ) (Disposableوذﻟك ﻣﺛل
اﻟﻛﺎﺳﺎت واﻟﺻﺣون واﻟﺷوك واﻟﻣﻼﻋق وﻏﯾرھﺎ وأﺧذت ﺗﺣل ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻣﻛﺎن اﻷواﻧﻲ اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ واﻟﺧزﻓﯾﺔ
واﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ.
ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻛﺎﺳﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ھو اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻣن ﺑﯾن ھذه اﻷدوات ﻟﻌواﻣل ﻋدة أھﻣﮭﺎ:
 أﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﺷرب اﻟﻣﺎء واﻟﺳواﺋل اﻟﺑﺎردة واﻟﺳﺎﺧﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن طوال ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻧﮭﺎر. ﺳﮭوﻟﺔ ﺣﻣﻠﮭﺎ وﻣﻧﺎوﻟﺗﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺣرﻛﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎل ﻓﻲ اﻟرﺣﻼت واﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل وﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎحاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 أﻧﮭﺎ ﻣرﻏوﺑﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﺻﺣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﻛﺑﯾرة )ﻣﻛﺎﺗب وﻣؤﺳﺳﺎت( ﺣﯾث ﻻ ﯾﻔﺿلاﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﺎﺳﺔ اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟواﺣدة ﻣن ﻋدة أﺷﺧﺎص.
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﻟﻛﺎﺳﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻏدت ﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻗطﺎﻋﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ وﺧدﻣﯾﺔ ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻣﺛل
ﺳوﻗﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح إﻟﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﻛﺎﺳﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻣرة واﺣدة وﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺷرب اﻟﻣﺎء
واﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،ﺣﯾث اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﯾزداد ﺑﺎﺿطراد ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﺻﺣﻲ وأﯾﺿﺎ ﺗﺣﺳن
ﻣﺳﺗوى وﻧﻣط اﻻﺳﺗﮭﻼك.
وﻣن أھم ﻣﺑررات اﻟﻣﺷروع:
 .1زﯾﺎدة اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﺎﺳﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻛ
ﺑﯾﻊ اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 .2اﺳﺗﮭﻼك ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻛﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت وأﺛﻧﺎء اﻟﺣﻔﻼت أﯾﺿﺎ.
 .3ﺳﮭوﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﻧظرا ﻟﺑﺳﺎطﺔ ﺗﻘﻧﯾﺗﮫ وﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﺗدل اﻟذي ﯾﺣﺗﺎﺟﮫ.
 .4ﺧﻠق ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.
 .5ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.
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ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﻛﺎﺳﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻣرة واﺣدة وﻣﻌظم ھذه اﻟﻛﺎﺳﺎت ﺗﺻﻧﻊ ﻣن ﻣﺎدة
اﻟﺑوﻟﻲ ﺳﺗرﯾن ،وھﻧﺎﻟك أﺣﺟﺎم ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻟﻠﻛﺎﺳﺎت ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺻﻐﯾرة ﺳﻌﺔ  80ﻣل واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺳﻌﺔ  200ﻣل
واﻟﻛﺑﯾرة ﺗﺻل ﺳﻌﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻧﺣو  300ﻣل ،وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻛﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺳﻌﺔ  200ﻣل ھﻲ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ً
واﻧﺗﺷﺎراً ،وﺳﺗﻛون اﻟﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻣﺷروع ﻏﯾر ﻣطﺑوﻋﺔ ﻟﻣﺣدودﯾﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺎﺳﺎت
اﻟﻣطﺑوﻋﺔ.

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

 ﺗﺷﻛﯾل اﻟواح اﻟﺑوﻟﯾﺳﺗرﯾن ﻣن ﺧﻼل وﺣدات اﻟﺑﺛق ) (extrudingوﻟﻔﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻟﻔﺎﺋف. ﺗﻐذى ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻛﺎﺳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻔﺎﺋف ﻟﯾﺗم ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻛﺎﺳﺎت وﻓق اﻟﻘواﻟب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑـ ) Thermo.(Forming Process
 -اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف.

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:
اﻟﻣﺷروع ﺿﻣن اﺣدى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ/اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﺗوﻓر اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ.
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)( 3

اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:

ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول أدﻧﺎه أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ھﻲ  300ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ،ﻋﻠﻣﺎ اﻧﮫ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺷروع ﺿﻣن أﺑﻧﯾﺔ أﺳﻣﻧﺗﯾﺔ أو ﺣدﯾدﯾﺔ ﻣﺳﺗﺄﺟرة ،أي اﻧﮫ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﯾﺔ أﺑﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ) م( 2
200
60
40
300

اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج
ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺟﺎھزة
ﻣﻛﺎﺗب وﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺟﻣوع

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  74,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
اﻷﺟﮭزة
ﺧط ﺗﺣﺑﯾب ﻣﺗﻛﺎﻣل
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻛﺎﺳﺎت
ﻋدد وأدوات ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﻗواﻟب
ﺿﺎﻏطﺔ ھواء وﻣﺟﻔف

ﺟدول رﻗم )(2
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
21000
15000
--5000
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
2
1
--1

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﻧﺣو  2,000دﯾﻧﺎر.

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﻠزم اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﺎرة ﻧﻘل ﻣﺗوﺳطﺔ وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﻧﺣو  10,000دﯾﻧﺎر.
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اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
42000
15000
2000
10000
5000
74000

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  86,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
74,000
2,000
10,000
86,000

اﻟﺑﯾﺎن
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 7ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
2
1
3
7

ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
ﻣﺑﯾﻌﺎت وﺳﺎﺋق
ﻓﻧﻲ
ﻋﻣﺎل
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺗﻔﺎوت ﺣﺳب
وزن اﻟﻛﺎﺳﺔ ﺳﻌﺔ  200ﻣل ﻣﺎ ﺑﯾن  2.7ﻏم وﻟﻐﺎﯾﺔ  4.5ﻏم ،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘد اﻓﺗرض أن ﻣﻌدل وزن اﻟﻛﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ
ﺳﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻣﺷروع ھو 3.5

 ،%10و

اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗﻐﻠﯾف-:

ﺣﺑﯾﺑﺎت ﺑوﻟﯾﺳﺗرﯾن
ﻧﺎﯾﻠون ﺗﻐﻠﯾف
ﺻﻧﺎدﯾق ﻛرﺗوﻧﯾﺔ

ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﺑﻧـــد
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) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺳﺗﺗﺄﻟف ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺣواﻟﻲ3,000
واﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدات واﻟﺳﻔر.

) (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  %20ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  17,000دﯾﻧﺎر

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
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
74,000
2,000
10,000
86,000
3,000
17,000
106,000

اﻟﺑﯾﺎن
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
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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