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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
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
ﻣﺻﻧﻊ ﺛﻠﺞ
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻗواﻟب اﻟﺛﻠﺞ اﻟﻛﺑﯾرة و اﻟﻣﺟروش
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
14
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
139,000
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
500
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
6,000
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
145,500
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوال  :المقدمة
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺛﻠﺞ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗواﻟب  /أﻟواح أو ﻣﻛﻌﺑﺎت ﺻﻐﯾرة او ﻣﺟروش ﻟﺗﺑرﯾد اﻷﻏذﯾﺔ وإطﺎﻟﺔ
ﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ وﺗرطﯾب وﺗﺑرﯾد اﻟﺳﻣك ،ﻛذﻟك ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺛﻠﺞ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻣﺛﻠﺟﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﯾﻼﺣظ أن اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﮫ
ﯾزداد ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺣدودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻓرﯾن واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ وﻣﻧﺎطق اﻟدﺧل اﻟﻣﺗدﻧﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق
ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺛﻠﺞ أﯾﺿﺎ ً ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻌض أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻘطب ھذا اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣرﺑﻲ اﻷﺳﻣﺎك وﻏﯾرھم ﺣﯾث أن
اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ً ،ﻣﻼﺋم ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ وﻟﮫ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ورأس
اﻟﻣﺎل اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟود ﺻﻧﺎﻋﺎت وﺧدﻣﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﮫ .

ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻷﻏوار ﻣﺻﻧﻊ ﻟﻠﺛﻠﺞ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﺎدة ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺎرة
ﻣن ﺟﮭﺔ وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻓﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ زراﻋﯾﺔ وﯾوﺟد ﺑﮭﺎ ﻣــزارع ﻟﻠدواﺟن واﻷﺳﻣﺎك ﻓﺎن ﻣﺎدة
اﻟﺛﻠﺞ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻘـﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧـطﻘﺔ ،وﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة اﻟﺛﻠﺞ ﻣن ﺧﻼل
اﻟﻣوردﯾن واﻟﻣوزﻋﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺷراء ﻗواﻟب اﻟﺛﻠﺞ ﻣن ﻋﻣﺎن واﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى وﯾﺑﯾﻌوﻧﮫ ﻓﻲ اﻷﻏوار
وﻓﻲ أﺷﮭر اﻟﺻﯾف ﻓﺈﻧﮭم ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﺄﺧرون ﻋن اﻟﺣﺿور ﻓﻲ اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺣددة وأﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﯾﺗﺧﻠﻔون ﻣﻣﺎ
ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻌرض ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟدواﺟن ﻟﻠﺧطر ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﯾق وﻣﺗﺎﻋب أھﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم وﺟود
اﻟﺛﻠﺞ ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻟﺣﺎرة .
ﻣن ﻣﻧطﻠق ﺗﺷﺟﯾﻊ وزﯾﺎدة اﻟﺟذب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ  ،ﻓﺈن ﻣﺷروع إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺻﻧﻊ اﻟﺛﻠﺞ ﺳﯾﺳﺎھم
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗراﺑط اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣردود اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷروع ﺟﯾد.
أﻣﺎ اﻟﻔواﺋد ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﺗﺗﺿﻣن اﻟﻔرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﮭﯾﺋﮭﺎ اﻟﻣﺷروع ﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﺳﺗﻛون ھﻧﺎك ﻓرص ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻧﻊ اﻟﺛﻠﺞ وﺗﻘدم ﻟﮫ
ﺧدﻣﺎت ﻣﺛل اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻧﻘل وﺧدﻣﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘواﻟب وﺗﻘدﯾم اﻟﺳﻛن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻏﯾر
أﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ) (Value Chainﻟﻠﻣﺷروع اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﻔﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺣﻠﯾﺎ ً.
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ثالثا :منتدات الم رو
ﯾﻧﺗﺞ اﻟﻣﺷروع ﻗواﻟب اﻟﺛﻠﺞ اﻟﻛﺑﯾرة )

(

وﻣرﺑﻲ اﻟدواﺟن واﻷﺳﻣﺎك وﻏﯾرھم وﻧظراً ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﺈن ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣﻛم ﺑﮫ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﯾث أن
اﻟﺗورﯾد ﻓﻲ ﻣوﻋده ﯾﺄﺗﻲ اوﻻً أو ﻋﻠﻰ ﻧﻔس أھﻣﯾﺔ اﻟﺳﻌر وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷ
اﻟطﻠب أو ﻧدرﺗﮫ وھذا ﯾﺷﻛل ﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق.
اﻟﺗورﯾد اﻟﻣﻌﺗﻣد ﺳﯾﺟذب اﻟﯾﮫ ﻋﻣﻼء ﻛﺛﯾرﯾن ﺳﯾﺳﺎھﻣون ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻹﯾرادات ﺑﺷﻛل واﺿﺢ..

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ

)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺗﻠﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﻣﻸ اﻟﻘواﻟب ﺑﺎﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌذﺑﺔ وﻏﻣرھﺎ ﻓﻲ أﺣواض ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺛﻠﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺟري ﺑﮭﺎ ﺳﺎﺋل
اﻟﺗﺑرﯾد اﻟﻣﻠﺣﻲ ) (Brine Solutionوﻟﻔﺗرة ﺗﺗراوح ﺑﯾن  12 -8ﺳﺎﻋﺔ ﯾﺗم ﺑﻌدھﺎ إﺧراج اﻟﻘواﻟب وﻓك ﻗواﻟب
اﻟﺛﻠﺞ اﻟﻣﺗﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻏﻣرھﺎ ﻟﻔﺗرة وﺟﯾزة ﻓﻲ أﺣواض ﺧﺎﺻﺔ  ،ﺛم ﺗﻧﻘل أﻟواح اﻟﺛﻠﺞ اﻟﻰ ﻣﺳﺗودﻋﺎت
اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﻣﺑردة  .اﻣﺎ ﻣﻛﻌﺑﺎت اﻟﺛﻠﺞ اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ ﺑﺷﻛل آﻟﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﺿﻣن ﺗﺟﮭﯾزات ﺧﺎﺻﺔ ذات
ﻗواﻟب ذاﺗﯾﺔ) . (Built Inﯾﻠﻲ ذﻟك ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣﻛﻌﺑﺎت اﻟﺛﻠﺞ اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻛﯾﺎس ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ وﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻣﺑردة ﻟﺣﯾن اﻟﺑﯾﻊ.

) (2المساحة والموقع
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﺣدى ﻣﻧﺎطق اﻷﻏوار اﻟوﺳطﻰ )دﯾر ﻋﻼ(
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ .و

)1,000

اﻟﻣﺷروع ﻷﺑﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ 300م 2ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋد اﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  5,000دﯾﻧﺎر.
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(

) (3اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺳﯾﺗم إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﻣﺳﺎﺣﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه:
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
2
/م

أﺑﻧﯾﺔ إدارﯾﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗر
اﻟﻣرﺑﻊ/دﯾﻧﺎر

إﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر

اﻟﺑﻧد

50

150

7,500

ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻹﻧﺗﺎج )ھﻧﺟر ﻣﻌزول(

200

120

24,000

ﻏرﻓﺔ ﺣﺎرس

20

150

3000

3

ﻣﻘطوع

3,000

3

ﻣﻘطوع

7,500

ﻣﻘطوع

2,500

ﺧزان ﻣﯾﺎه أرﺿﻲ 2×3×3م

3

18م

أﺣواض ﺗﺷﻛﯾل ﺛﻠﺞ ﻗﯾﺎس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋدد 3

45م

ﺣوض ﻓك اﻟﻘواﻟب 1×3.5×5م

3

17.5م

47,500

اﻟﻣﺟﻣوع

) (4اآلالت والمعدات
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  69,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة
ﻣﻌدات ﺻﻧﻊ ﻗواﻟب /اﻟواح ﺛﻠﺞ )ﺿﺎﻏطﺔ،ﻣﺑﺧر،ﻣﻛﺛف،ﻣﺿﺧﺎت،
اﻧﺎﺑﯾب وﻗطﻊ ﺗوﺻﯾل ﻧﺣﺎﺳﯾﺔ (
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺻﻧﻊ ﻣﻛﻌﺑﺎت ﺻﻐﯾرة
ﺟﺎروﺷﺔ ﺛﻠﺞ
ﻏرف ﺗﺑرﯾد ﻣﻊ اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼزﻣﺔ )2.5×4×6م(
ﻗواﻟب ﺗﺷﻛﯾل
ﻗﺷﺎط ﻧﺎﻗل
راﻓﻌﺔ ﺷوﻛﯾﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
ﻣوﻟد اﺣﺗﯾﺎط
ﻋدد وأدوات ﻣﺳﺎﻋدة
اﻟﻣﺟﻣوع
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ﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر

اﻟﻌدد

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر

ﻣﻘطوع

1

30,000

10000
1000
5000
10
2000
4000
5500
ﻣﻘطوع

1
1
2
500
1
1
1
-

10,000
1,000
10,000
5000
2,000
4,000
5,500
2,000
69,500

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:

ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات ﺑﻣﺑﻠﻎ  2,000دﯾﻧﺎر .
) (6وسائ النقل
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻰ ﺳﯾﺎرة ﻧﻘل ﻣﺑردة )ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ( ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  15,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  139,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت

ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
5,000
47,500
69,500
2,000
15,000
139,000

اﻟﺑﯾﺎن
اﻷرض
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
0
%5
%10
%15
%15

) (8ايدارة والعمال
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 14ﻓرﺻﺔ ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
14

ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
إداري  /ﻣﺣﺎﺳب
ﻣﻧدوب ﻣﺑﯾﻌﺎت وﺗﺳوﯾق
ﺳﻛرﺗﯾرة و اﺳﺗﻘﺑﺎل
ﺣﺎرس
ﻋﺎﻣل ﻧظﺎﻓﺔ وﺧدﻣﺎت
ﻣﺷرف ﻣﺻﻧﻊ
ﻓﻧﻲ اﻧﺗﺎج
ﻓﻧﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ
ﺳﺎﺋق راﻓﻌﺔ ﺷوﻛﯾﺔ
ﺳﺎﺋق ﺳﯾﺎرة ﺗوزﯾﻊ
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدي
اﻟﻣﺟﻣوع
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ا
) (9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ھﻲ ﻣﯾﺎه ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻠﺞ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺷراؤھﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﻧﻛﺎت اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻣﻠﺢ و أﻛﯾﺎس ﺧﯾش و اﻟﻧﺎﯾﻠون اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣﻛﻌﺑﺎت اﻟﺛﻠﺞ وﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ.

) (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  500دﯾﻧﺎر.
) (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 اﻗل
ﻣن  %5ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  6,000دﯾﻧﺎر

)(12
ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع

)(13
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 )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
5,000
47,500
69,500
2,000
15,000
139,000
500
6,000
145,500

اﻟﺑﯾﺎن
اﻻرض
أﻋﻣﺎل 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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ﺛﺎﻣﻧ 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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