ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺎﻟم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

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 اﻟﻣﻘﺎﻟم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

اﻟﻣﻘﺎﻟم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

13
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن

69,500

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

1000
21,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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91,500

أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﮭدف ھذا اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻘﺎﻟم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻧوع اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋب اﻟﻣدرﺳﯾﺔ او ﻓﻲ اﻟﯾد،
ﺳطﺣﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻟداﺋن او ﻣن ﻣواد ﻧﺳﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣن ﻗﺑل طﻼب اﻟﻣدارس ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف
اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع

اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد ان ھذا اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﻛون ﻧﺎﺟﺣﺎ ﻟﺳﮭوﻟﺔ ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮫ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ھذا
اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﻛون ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل اﻻﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ وﻛذﻟك ﻟﻠﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﯾﻘوم ھذا اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺎج اﻟﻣﻘﺎﻟم
ﺳطﺣﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻟداﺋن او ﻣن ﻣواد ﻧﺳﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣن ﻗﺑل طﻼب اﻟﻣدارس ﻓﻲ اﻟﺻﻔوف
اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ.

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﺗﻣر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺎدة اﻟﻣراد ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎﻟم ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ -اﻟﻣﻘﺎﻟم ﻣن ﻣواد ﻧﺳﯾﺟﯾﺔ:
 ﺗﻘص اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﻧﺳﯾﺟﯾﺔ )ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ او اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ(
وﯾﺛﺑت اﻟﺣﺎﺑك ﻋﻠﻰ ﻗﺳﻣﮭﺎ اﻟﻌﻠوي ﺑواﺳطﺔ ﻣﺎﻛﻧﺎت ﺧﯾﺎطﺔ.
 ﺗوﺿﻊ ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻛرﺗوﻧﯾﺔ وﻣن ﺛم اﻟﻰ ﻣﺳﺗودع اﻟﻣواد اﻟﺟﺎھزة.
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ب -اﻟﻣﻘﺎﻟم ﻣن ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻟداﺋﻧﯾﺔ:
 ﺗﻘص اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﻠداﺋﻧﯾﺔ )ﺷراﺋﺢ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣطﺑوﻋﺔ( ﺣﺳب اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺻﻣم ﻟﻠﻐطﺎء واﻟﻘﺎﻋدة )ﻟطﺑﻘﺗﯾن(.
 ﯾﻘص اﻟور
ﻟﻠﻐطﺎء واﻟﻘﺎﻋدة.

واﻟﻣﺣﺎﯾﺔ واﻟﺑراﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﺣﺳب اﻟﺣﺟم اﻟﻣﺻﻣم ﻟﻠﻣﻘﻠﻣﺔ ،وذﻟك ﻟﺗوﺿﻊ اﻟﺻﻔﯾﺣﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ داﺧل اﻟﻣﻘﻠﻣﺔ.

ﻟﻠﻣﻘﻠﻣﺔ.

اﻟﻣواد اﻟﺟﺎھزة.

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ ﻣدن/
واﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺿﻣن أﺑﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺄﺟرة.

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 200م ،2ﻣوزﻋﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ :
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
100
36
50
14
200

اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج
ﻣﺧزن ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺟﺎھزة
ﻣﻛﺎﺗب اﻹدارة واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى
اﻟﻣﺟﻣوع
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣوﻗﻊ ﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء ﺗﻘدر ﺑﺟواﻟﻲ  3,500دﯾﻧﺎر
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)(4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  48,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة
ﻣﻘص ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ واﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ
ﻣﺎﻛﻧﺔ ﺧﯾﺎطﺔ درزة
ﻣﻛﺑس ﺣراري ﻟﻠﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ
ﻣﺎﻛﻧﺔ ﻗص اﻟورق اﻟﻣﻘوى
ﻣﺎﻛﻧﺔ ﺣرارﯾﺔ ﻹﻏﻼق أطراف اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ
ﻣﺎﻛﻧﺔ ﺗﺛﺑﯾت ﻛﺑﺳﺔ اﻻﻏﻼق
ﺿﺎﻏطﺔ ھواء
ﻣﻌدات وادوات وطﺎوﻻت ﻋﻣل اﺧرى
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
3000
750
7500
4000
6000
2000
2500
-

اﻟﻌدد
2
4
2
1
2
2
1
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
6000
3000
15000
4000
12000
4000
2500
1500
48000

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻣﻘﺎﻋد واﻟﺧزاﺋن وﺟﮭﺎز ﺣﺎﺳوب وھﺎﺗف
وﻏﯾرھﺎ وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺣواﻟﻲ  3,000دﯾﻧﺎر

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﻘﺗرح ﺷراء ﻓﺎن ﺻﻐﯾرة ﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﺣﯾث ﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺣواﻟﻲ 15,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  69,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3,500
48000
3000
15,000
69,500
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع ) ( 13ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
2
1
2
1
2
4
13

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع/ﻣدﯾر
ﻣﺎﻟﻲ واداري وﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻣراﺳل وﻋﺎﻣل ﺗﻧظﯾﻔﺎت
ﻓﻧﻲ وﺗﺻﻣﯾم
ﻣدﯾر اﻧﺗﺎج  /ﻓﻧﻲ ﺑﺧﺑرة
ﻓﻧﯾو اﻧﺗﺎج
ﻋﻣﺎل ﻋﺎدﯾﯾن
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ

ﺗﺗﻛون اﻟﻣواد اﻻوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﻣواد ﻣﺛل ﻧﺳﯾﺞ )اﻗﻣﺷﺔ ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ او اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ(  ،ﺧﯾوط

ﺧﯾﺎطﺔ ،ﺣﺎﺑﻛﺎت ﻣﺳﻧﻧﺔ ،ﺷراﺋﺢ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣطﺑوﻋﺔ  ،ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣن اﻟﺑوﻟﻲ ﺑروﺑﻠﯾن  ،ورق ﻣﻘوى  ،ﻛﺑﺳﺔ اﻏﻼق
ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ واﻛﺳﺳوارات  ،ﺻﻧﺎدﯾق ﻛرﺗوﻧﯾﺔ ،

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺗﺷﻣل ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص واﯾﺻﺎل اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻔرﻗﺔ اﺧرى وﺗﻘدر
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  %30ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  21,000دﯾﻧﺎر

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻛوﻧﮫ ﻣﺻﻧوع ﻣن ﻣواد ﻧﺳﯾﺟﯾﺔ وﺑﻌض ﻣواد اﻟﻠداﺋن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر
واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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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
48000
3000
15,000
69,500
1000
21,000
91,500

اﻟﺑﯾﺎن

ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
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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