ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻠﻣﻊ أﺛﺎث ﺧﺷﺑﻲ

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 ﻣﻠﻣﻊ أﺛﺎث ﺧﺷﺑﻲ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﻣﻠﻣﻊ أﺛﺎث ﺧﺷﺑﻲ

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

5
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن

34,750

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

500
7,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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42,250

أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗﺗوﻓر ﻣﻠﻣﻌﺎت اﻷﺛﺎث اﻟﺧﺷﺑﻲ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﻋدﯾدة ﻓﻣﻧﮭﺎ اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ واﻟﻛرﯾﻣﯾﺔ وﺷﺑﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ وﺗﺻﻧﻊ ﺑﺗرﻛﯾﺑﺎت
ﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎﺋﯾﺔ أو ﺑﺗرﻛﯾﺑﺎت أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺳواﺋل ﻋﺿوﯾﺔ وﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﺗوي إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣﻠﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣواد
ﻛﺎﺷطﺔ وﻣواد ﻣﻠوﻧﺔ وﻋطور ،وﺗﻌﺑﺄ ﻣﻠﻣﻌﺎت اﻷﺛﺎث ﻓﻲ ﻋﺑوات رذاذﯾﺔ أو ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ أو ﻣﻌدﻧﯾﺔ.
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﻠﻣﻊ اﻷﺛﺎث اﻟﺧﺷﺑﻲ ﺑﺗرﻛﯾﺑﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن وﺗوﻓﯾرھﺎ ﻟﻠﻣواطن ﺑﺳﻌر
ﻣﻧﺎﺳب ،ﺧﺎﺻﺔ إن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻻ ﯾﻐطﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟطﻠب ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻣن ﺑﻌض اﻷﻧواع وﻻ زال
ھﻧﺎﻟك اﺳﺗﯾراد ﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﮭذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻷردن ﻓرﺻﺔ ﺟﯾده ﻟﻠﺗﺻدﯾر إﻟﻰ
اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وأن اﻟﺗﺻدﯾر ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
 .1ھﻧﺎﻟك طﻠب ﻗﺎﺋم وﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻣﻌﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻷﺛﺎث ﻣن ﻗﺑل ﻗطﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن
اﻟﻣواطﻧﯾن.
 .2ﻻ زال اﻷردن ﯾﺳﺗورد ﻣن ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،ﺣﯾث أن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﺣﺻور ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣواد
اﻟﺳﯾﻠﻛوﻧﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗرﻛﯾﺑﺎﺗﮭﺎ وﻟﯾس ھﻧﺎك ﻣن إﻧﺗﺎج ﯾﻌﺗﻣد ﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻟﻣواد اﻟﺷﻣﻌﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟطﻠب وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﮭذه ﻣن ﻣزاﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺎث وإطﺎﻟﺔ ﻓﺗرة روﻧﻘﮫ.
 .3إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾر ﻟﻸﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد و ﺧﺎﺻﺔ اﻷﺳواق اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
 .4ﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة.
 .5ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻧﺗﺞ اﻟﻣﺷروع ﻣﻠﻣﻊ أﺛﺎث ﺧﺷﺑﻲ ﺑﻌﺑوات رذاذﯾﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻹﺣﻼل ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺳﺗوردات.

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
.1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
ﺗﺟﮭﯾز ووزن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺑدﻗﺔ .

 .2اﻟﺑدء ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﻠط ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺧطوات اﻟﺧﻠط اﻟﻣﻌﺗﻣدة وﻓﺣص ا ﻟﺧﻠطﺔ ﻣﺧﺑرﯾﺎ.
 .3ﺗﺟﮭﯾز ﺧط اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ وﻣﻌﺎﯾرة ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻌﺑﺋﮫ اﻟﺳﺎﺋل ﺣﺳب اﻟوزن اﻟﻣطﻠوب.
 .4اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟوزن اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻌﺑوة وﻣن ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ .
 .5إﻟﺻﺎق ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎن.
.6

وﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻛراﺗﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗوﻣﺔ ﺑرﻗم اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺦ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ.

) (2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ أي ﻣن ﻣدن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣدن /ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺣﯾث
ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻷﺑﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑﻣﺳﺎﺣﮫ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ
2

ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 160م .

)( 3

ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء

ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣوﻗﻊ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻧﺎء وﺗﻣدﯾدات ﺻﺣﯾﺔ وﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺑﻼط وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺔ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺣواﻟﻲ
 4,000دﯾﻧﺎر

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  28,250دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(1
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
اﻷﺟﮭزة
8000
ﺧﻼط ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﺟدار ﺳﻌﺔ  300ﻟﺗر
6000
ﺑوﯾﻠر وﺗﻣدﯾدات
2750
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ
2000
ﺧﻼط ﺳواﺋل ﺳﻌﺔ  1000ﻟﺗر ﻣﻊ ﻣﺣرك
1250
ﺟﮭﺎز ﺗﻧﻘﯾﺔ ﻣﯾﺎه
3500
ﻣﯾزاﻧﯾن ﺻﻧﺎﻋﯾﯾن وﻣﯾزان ﻣﺧﺑري وﻣﺿﺧﺔ
2000
طﺎوﻻت وﻛراﺳﻲ وأﺛﺎث اﻧﺗﺎج وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع
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اﻟﻌدد
1
1
2
1
1
1
1

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
8000
6000
5500
2000
1250
3500
2000
28250

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  2,500دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟوﺳﺎﺋل ﻧﻘل ﻟﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ .

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  34,750دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻟﺑﯾﺎن
ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
اﻟﻣﺟﻣوع

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
4,000
28,250
2,500
34,750

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 5ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
2
5

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻣﮭﻧدس ﻛﯾﻣﺎوي
ﻋﺎﻣل ﻓﻧﻲ
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدى
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﺳﺗﺗﺄﻟف اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣواد اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف ﻣن ﻋﺑوات ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺳﻌﺔ  300ﻣل ﻣﻊ ﺑﺧﺎخ ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ وﺷﻣوع
طﺑﯾﻌﯾﺔ وﻣذﯾﺑﺎت ﻋﺿوﯾﺔ وﻣواد ﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋﺑوات ﻛرﺗوﻧﯾﺔ وﺑطﺎﻗﺎت ﺑﯾﺎن.
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) (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  %20ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  7,000دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ.

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 )(4
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
4,000
28,250
2,500
34,750
500
7,000
42,250

اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
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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