ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرح

إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت

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 ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

أﻣﻼح وطﻣﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

10
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن

55,000

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

2500
14,000
71,500

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﻘﻊ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت ﻓﻲ أﻛﺛر ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ً ,وھذا اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺧطﺄ ً
وﻓﺎﻋﻼ ﻗوﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺣﯾوﯾﺔ  .وﻣﺎزال اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت ﺣﺗﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ھذا ﻣﻛﺎﻧﺎ ً
واﻟﺟﻣﺎل.
ﺗﺣﺗوي أﻣﻼح وطﻣﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻷﻣﻼح اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ وﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ﻣﻠﺢ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت )ﻛﺎرﻧﺎﻟﯾت(
اﻟﻣﺎدة
%
ﻛﻠورﯾد اﻟﺑوﺗﺎﺳﯾوم
25-21
ﻛﻠورﯾد اﻟﻣﻐﻧﯾﺳﯾوم
30-25
ﻛﻠورﯾد اﻟﻛﺎﻟﺳﯾوم
1 -0
ﻛﻠورﯾد اﻟﺻودﯾوم
15-5
ﻣﺎء
40-30

طﻣﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت
اﻟﻣﺎدة
وأﻛﺳﯾد اﻟﺳﯾﻠﯾﻛون
أوﻛﺳﯾد اﻟﻛﺎﻟﺳﯾوم
أوﻛﺳﯾد اﻟﻣﻧﻐﻧﯾز
أوﻛﺳﯾد اﻟﺣدﯾد
أوﻛﺳﯾد اﻷﻟﻣﻧﯾوم
أوﻛﺳﯾد اﻟﺗﯾﺗﺎﻧﯾوم
ﺻودﯾوم
ﺑوﺗﺎﺳﯾوم
ﺳﯾزﯾوم
ﻛﺑرﯾﺗﺎت
ﻛرﺑوﻧﺎت
ﺑروم
ﻣواد ﻋﺿوﯾﺔ

%
24,50
15,82
5,96
2,96
7,32
1,04
2,5
2,15
9,70
1,03
0,49
2,24
37,2

وﻧظراً ﻟﻠﺗوﺟﮫ اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺷﺗﻰ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻼھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ أﻧواع اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﻓﺎن ﻷﻣﻼح وطﻣﻲ)طﯾﻧﺔ( اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت أھﻣﯾﮫ ﻛﺑﯾرة

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
)

ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺗﺳوﯾﻘﻲ وﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﻓﻲ ھذه اﻷﺳواق،
اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺑﯾﻊ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،وﺟﺎءت اﻟﻔﻛرة ﻧظراً ﻟﻸﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -:
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(

 ﺗوﻓر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﺗواﺿﻊ أﺳﻌﺎرھﺎ.اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ و ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ.
 اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﻌﺎم ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج ﻛﺑدﯾل ﻋن اﻷدوﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ.ﺑﺗﺻدﯾر ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.
 -ﺧﻠق ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾده ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗوﻓﯾر ﻋدد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﻓﻲ ﻋﺑوات ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ذات ﺳﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  1000 ، 500 ، 250ﻏم.
ﺣﺳب اﻟطﻠب ﻓﻲ ﻋﺑوات ﻛﺑﯾرة ﺳﻌﺔ  25ﻛﻐم.

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
)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻣﻼح اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت ﯾﺗم إﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 ﺗﻔرز ﺑﻠورات اﻟﻣﻠﺢ ﺣﺳب أﺣﺟﺎﻣﮭﺎ )اﻟﺻﻐﯾرة ﻋن اﻟﻛﺑﯾرة ﻋن اﻟﺑودرة( ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف رﻏﺑﺎت اﻷﺳواق
ﻟﻸﺣﺟﺎم اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .
 ﯾﺗم وزن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻠﺢ اﻟﻣطﻠوب )ﺑﻠورات ﺻﻐﯾره أو ﻛﺑﯾره ( وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻠون اﻟﻣطﻠوب إﻟﯾﮫ.
 ﯾﻌرض اﻟﻣﻠﺢ ﻟﻠﺣرارة ﻣﻊ اﻟﺗﺣرﯾك اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ ﯾﺟف ﺗﻣﺎﻣﺎ ً.
 ﺗﻧظف اﻟﺧﻠطﺔ ﻣن اﻟﻌواﻟق اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣوﺟودة ﻣﻊ اﻟﻣﻠﺢ.
 ﯾﻣﻛن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌطر ﺑﻌد أن ﺗﺻل درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺧﻠطﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺟو اﻟﻣﺣﯾط.
 ﯾﻌﺑﺎ اﻟﻣﻠﺢ اﻟﺟﺎھز ﻓﻲ أﻛﯾﺎس اﻟﻧﺎﯾﻠون وﺛم ﻓﻲ اﻟﻌﺑوات اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﺣﺳب اﻟﺣﺟم اﻟﻣطﻠوب.
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﯾﻧﺔ ﻓﯾﺗم اﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 ﯾﺗم ﺗﻧظﯾف اﻟطﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻷوﺳﺎخ واﻷﺣﺟﺎر اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻔﻠﺗرﺗﮭﺎ )ﺗﻧﺧﯾﻠﯾﮭﺎ( ﻣرﺗﯾن )
ﺧﺷن واﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺗر ﻧﺎﻋم (.
 وزن اﻟﻣواد اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ .

)ﻟﻠﺟﺳم  /أو ﻟﻠوﺟﮫ(.
 ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟطﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺑوات اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭﺎ .

) (2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﻣدن ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ/
ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .

) (3اﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺑﻧﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  300ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ،ﯾﻔﺿل أن ﯾﻛون اﻟﺑﻧﺎء إﺳﻣﻧﺗﻲ )ﻣﺧﺎزن( وﯾﺑﯾن
اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ :
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
150
100
50
300

اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج
ﻣﺧزن ﻣواد أوﻟﯾﮫ وﺑﺿﺎﻋﺔ ﺟﺎھزة
ﻣﻛﺎﺗب وﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺟﻣوع

ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗم اﻓﺗرض اﺳﺗﺋﺟﺎر اﻟﻣﺑﻧﻰ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺷﺎر ﻛﻣﺎ اﻓﺗرض أن اﻟﺑﻧﺎء ﺑﺣﺎﺟﺔ
ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻻﺳﺗﺧدام وﻗدرت ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ  3,000دﯾﻧﺎر.

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
اﻟﻣﻌدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع و اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ھذه اﻵﻻت ﯾﻣﻛن ﺷراؤھﺎ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻋن
،
38,000
ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
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ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة
ﺧﻼط طﯾﻧﮫ ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺻدأ ﺳﻌﺔ  500-300ﻟﺗر
ﻣﻧﺧل طﯾﻧﮫ ﻣﻘﺎوم ﻟﻠﺻدأ ﺳﻌﺔ  50ﻛﻐم
ﻣﺟﻔف ﻣﻠﺢ
رﺟﺎج ﻟﻔرز اﻟﻣﻠﺢ
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣﻠﺢ
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻌﺑﺋﺔ طﯾﻧﮫ
ﻋدد وأدوات ﻣﻧوﻋﺔ
ﻣﻌدات ﺳﻼﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺷﻔﺎطﺎت وﻣﻌدات ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣراﺋق
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
15000
1500
3500
4000
4000
4000
4000
2000

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
1

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
15000
1500
3500
4000
4000
4000
4000
2000
38000

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ أﺛﺎث و ﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ ﻟﻺدارة واﻟﻣوظﻔﯾن  ،وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺣواﻟﻲ  4,000دﯾﻧﺎر .

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﻠزم اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﺎرة ﻧﻘل واﺣدة ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺣواﻟﻲ 10,000

دﯾﻧﺎر .

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  55,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
اﻟﻣﻌدات و اﻵﻻت
اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3,000
38,000
4,000
10,000
55,000
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 10ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
2
3
10

ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
ﻣدﯾر إﻧﺗﺎج
ﻣﺣﺎﺳب
ﻣوظف ﺗﺳوﯾق
ﺳﺎﺋق
ﻋﺎﻣل ﻓﻧﻲ
ﻋﻣﺎل ﻋﺎدﯾﯾن
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﺑﻧد
أﻣﻼح اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت
طﻣﻲ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت
ﻣواد ﻣﺣﺳﻧﮫ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠطﯾﻧﮫ
أﻟوان وﻋطور)ﻟﻠﻣﻠﺢ(
أﻛﯾﺎس ﻧﺎﯾﻠون
ﻋﺑوات ذات أﺣﺟﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻟﯾﺑل وﺑروﺷور
ﻛراﺗﯾن ﺧﺎرﺟﯾﺔ

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺳﺗﺗﺄﻟف ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص ﻷول ﻣرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺳﻼت
واﻟﻣواﺻﻼت ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌروض وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  2,500دﯾﻧﺎر.
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) (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  %25ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  14,000دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ.

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
اﻟﻣﺷروع ﺻدﯾق ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر اﻟﻣﯾت وﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺷروع

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 )(6
ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء
اﻟﻣﻌدات و اﻵﻻت
اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3,000
38,000
4,000
10,000
55,000
2500
14,000
71,500

اﻟﺑﯾﺎن

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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