ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠﻼت

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
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺧﻠﻼت
ﻣﺧﻠﻼت ﺧﯾﺎر ،زﯾﺗون ،ﻓﻠﻔل ،ﻟﻔت ،ﺟزر،
وزھرة
ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

4
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن

18,600

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

500
14,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

33,100

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﻠﯾل اﻟﺧﺿﺎر ﻣن أﻗدم اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧزﻟﻲ ،وھﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺗﺣﻔظ ﺑﮭﺎ اﻟﺧﺿراوات ﻣن اﻟﺗﻠف واﻟﻔﺳﺎد ﻟﻣدة زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ .
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺧﻠﻼت ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ وطﻧﻧﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛﺎد أن ﯾﺧﻠو ﺑﯾﺗﺎ ﻣن ﺻﻧف أو
أﻛﺛر ﻣن أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺧﻠﻼت .وھﻲ ﻣن اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﻘﺑﻼت ﻓﺎﺗﺣﺔ ﻟﻠﺷﮭﯾﺔ ،وذات ﻗﯾﻣﺔ
ﻏذاﺋﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗﺣوﻟت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺧﻠﯾل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧزﻟﻲ إﻟﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ
ﺗﺟﺎرﯾﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻧطﺎق ،وﻗد ﺗﻔﻧن اﻟﺻﻧﺎع ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﮭﻧﺔ وادﺧﻠوا ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت واﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺳواء ﻓﻲ
طرﯾﻘﺔ ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ أو ﺣﻔظﮭﺎ ﻓﻲ ﻣواد ﻣﺛل اﻟﺧل ،أو ﻓﻲ طرق ﺗﻌﺑﺋﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺑوات ﺟذاﺑﺔ ،أو ﻋن طرق ﺧﻠط
اﻟﺧﺿراوات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ وﻛذﻟك إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗواﺑل إﻟﻰ اﻟﻣﺧﻠﻼت .وﺗﻌﺗﺑر ﺛﻣﺎر اﻟزﯾﺗون اﻷوﺳﻊ اﻧﺗﺷﺎرا
ﺑﯾن ﺑﺎﻗﻲ أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺧﻠﻼت ﻧظرا ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻻﺣﺗواﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟزﯾت اﻟﻣﻌروف ﺑﻔواﺋده اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
واﻟطﺑﯾﺔ واﺣﺗواﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼح اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻟﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن وﻣن اﻷﺻﻧﺎف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﯾل اﻟﻧﺑﺎﻟﻲ واﻟﻧﺑﺎﻟﻲ
اﻟﻣﺣﺳن واﻟﺻوري

واﻟرﺻﯾﻌﻲ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع

واﻟزھرة ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن.
 ﺧﻠق ﻓرص ﻋﻣل وﺗﺣﺳﯾن اﻷﺣوال اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠﻼت.
 ﺗﺣﯾق إﯾراد ﺟﯾد ﻟﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻧﺗﺞ اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح اﻟﻣﺧﻠﻼت ﻣن اﻟﺧﯾﺎر واﻟزﯾﺗون واﻟﻔﻠﻔل واﻟﻠ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺣﯾث ﺗﺗوﻓر اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﯾل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺧﺎﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﯾل ﻛﺛﯾرة أﺷﮭرھﺎ اﻟزﯾﺗون واﻟﺧﯾﺎر واﻟﻔﻠﻔل .

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ .
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ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

)( 1

ﺗﺗﻠﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺧﻠﯾل اﻟﺧﺿﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ اﻟزﯾﺗون ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻏﺳل اﻟﺛﻣﺎر ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺞ واﻟﺗﺻﻧﯾف .
 ﺗﺧﻠﯾل اﻟﺛﻣﺎر ﺑوﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻠول اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺣﺿﯾره ﻣﺳﺑﻘﺎ ﺑﺗرﻛﯾز  % 10أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﯾﺗون
ﻓﯾﺗم رﺻﻌﮫ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠﯾل ،ﺗﻌﺑﺄ اﻟﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﺑوات ﻏﯾر ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﻏﻼق وﺗﺣﻔظ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن دﻓﻲء
) 30-20درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ( ﻟﻺﺳراع ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠﯾل ھذا وﺗﺗراوح ﻣدة اﻟﺗﺧﻠﯾل ﺑﯾن  15-10ﯾوم.
 ﺑﻌد أن ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠﯾل ﺗﺗم اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﺑﻌﺑوات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق.
أن
ھﯾدر
ﻣﺣﻠول ﻗﻠوي ﻧﺳﺑﺗﮫ  %2ﻟﻣدة  4 -3ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺗﺧﻠﯾل ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟزﯾﺗون اﻟرﺻﯾﻊ.

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻣﺛل ﻋﻣﺎن ،ارﺑد واﻟزرﻗﺎء ﺣﯾث اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ان ﯾﻘﺎم اﻟﻣﺷروع ﺿﻣن اﺣدى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣرﻓﯾﺔ/اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗوﻓر اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ .

) (3اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ اﺳﺗﺋﺟﺎر ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺳﺎﺣﺗﮫ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣدود  150م 2ﻣﻧﮭﺎ 100م 2ﺻﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج ،واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧدﻣﺎت وﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف

أن
ﺗ

 2,000دﯾﻧﺎر.
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) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
 5,800دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(1
اﻷﺟﮭزة
ﻗﺑﺎن
ﻣﯾزان ﺣﺳﺎس
طﺎوﻻت ﺳﺗﺎﻧﻠس ﺳﺗﯾل
ﺑراﻣﯾل ﺳﻌﺔ  100ﻛﻐم
ﺟﮭﺎز PH
ﺟﮭﺎز اﻟﻣﻠوﺣﺔ
ﺧزاﻧﺎت ﻣﺎء
ﻋدد وأدوات ﻣﻧوﻋﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
1000
300
100
10
300
300
100
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
4
200
1
1
5
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
1000
300
400
2000
300
300
500
1000
5800

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  800دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق وﺗورﯾد اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑك أب ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  10,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  18,600دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻟﺑﻧد
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
2000
5800
800
10,000
18,600
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 4ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
2
4

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻋﺎﻣل ﻓﻧﻲ
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدى
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺧﺿﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﯾل وھﻲ اﻟﺧﯾﺎر واﻟزﯾﺗون واﻟﺟزر واﻟزھرة واﻟﻔﻠﻔل
واﻟﻠﻔت واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺷراؤھﺎ ﻣن اﻟﻣزارع ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣرﻛزي  .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﺢ اﻟطﻌﺎم واﻟﺳﻛر
واﻟﻌﺑوات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ واﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ .

) (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 وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل ﺣواﻟﻲ  %75ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  14,000دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ.

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﺳﯾﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧﻠﻼت ﻋن طرﯾق ﻛﺑﺳﮭﺎ ﺑﻣﺣﻠول ﻣﻠﺣﻲ ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
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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 )(4
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
2,000
5,800
800
10,000
18,600
500
14,000
33,100

اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع
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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