ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

إﻧﺗﺎج رﻗﺎﺋق اﻟﺑطﺎطﺎ اﻟﻣﻘﻠﯾﺔ
Potato Chips

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
إﻧﺗﺎج رﻗﺎﺋق اﻟﺑطﺎطﺎ اﻟﻣﻘﻠﯾﺔ
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
رﻗﺎﺋق ﺑطﺎطﺎ ﻣﻘﻠﯾﺔ )ﺷﺑس(
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
13
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
59,000
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
1,000
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
12,000
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
72,000
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺗطورت طرق ﺗﺣﺿﯾر وﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺑطﺎطﺎ ﻋﺑر اﻟﻘرون اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وأﺻﺑﺣت ﺗﺻﻧﻊ وﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﻋﻠﻰ ﺷﻛل
رﻗﺎﺋق ﻣﻘﻠﯾﺔ ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﺄﻛﯾﺎس ﻣﺗﻌددة اﻟطﺑﻘﺎت ﻟﺗﺑﺎع ﻓﻲ ﻣﺣﻼت اﻟﺳوﺑرﻣﺎرﻛت ﺑدءا ﻓﻲ أوروﺑﺎ و أﻣرﯾﻛﺎ وﻣن ﺛم
اﻟﻰ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺗﻲ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ اﻷردن واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﺷﺎع اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ  ،وﺑدأت اﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت
اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﺎﻧﺗﺎﺟﮭﺎ وﺗﺳوﯾﻘﮭﺎ ﺑﺎﻷردن ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت
اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻷردن  3ﺷرﻛﺎت.وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗوﻓر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻻ أن اﻷردن ﻣﺎ زال ﯾﻘوم
ﺑﺎﺳﺗﯾراد ﺟزء ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى.
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺷروع ﺑﻣﺻﻧﻊ ﺻﻐﯾر ﻹﻧﺗﺎج رﻗﺎﺋق اﻟﺑطﺎطﺎ اﻟﻣﻘﻠﯾﺔ ) ﺷﯾﺑس اﻟﺑطﺎطﺎ ( ﺑﻘﺻد ﺳد ﺟزء ﻣن
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
 ﺗوﻓر اﻟﺑطﺎطﺎ اﻟطﺎزﺟﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ وﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﻌﺎم . وﺟود ﺳوق اﺳﺗﮭﻼﻛﻲ ﻟﮭذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻷردن. اﻟﺗوﺳﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻷطﻔﺎل ﺑﺷﻛل ﺧﺎص.وﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع اﻟﻰ:
 . 1إﺣﻼل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣن رﻗﺎﺋق اﻟﺑطﺎطﺎ اﻟﻣﻘﻠﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻹﺳﺗﯾراد .
 .2ﺗوﻓﯾر ﻋدد ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣل.
 .3ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟدﺧل ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺑﺄوزان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ) 17ﻏم  50 ،ﻏم و200

)

(

ﺻﻠﺻﺔ اﻟﺑﻧدورة واﻟﺑﺎﺑرﯾﻛﺎ ...اﻟﺦ (.
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راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﺷروط اﻟﺗرﺧﯾص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻣن ﺣﯾث ﻣراﺟﻌﺔ وزارة اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻻﻣﺎﻧﺔ أو
اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷروع.

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺗﻠﺧص ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
وﻏﺳﻠﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎ ﺛم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﻠﯾﮭﺎ
 ﻓﺣص اﻟﻣﻧﺗﺞ و ﺗﻐﻠﯾﻔﮫ اﻟﯾﺎ ﻓﻲ اﻷﻛﯾﺎس -ﯾﺗم ﺑﻌدھﺎ ﯾدوﯾﺎ ﺟﻣﻊ اﻷﻛﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺑوات اﻟﺧﺎﺻﺔ و ﺗﺣﺿﯾرھﺎ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:
ﯾﻘﺗرح أن ﯾﻘﺎم اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ أي ﻣن ﻣدن اﻷردن ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻣﺎن أو اﻟزرﻗﺎء أو
ارﺑد واﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﺗﺑر أﺣد اﻷﺳواق اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ان ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﻗﻊ ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت
واﻟﻘرب ﻣن ﺳوق اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ .

) (3اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺑﺣواﻟﻲ  450م ، 2ﯾﻧﺻﺢ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﺿﻣن اﺑﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﺄﺟرة وﻓﻲ
اﻟ

اﻟ

/

 5,400دﯾﻧﺎر .
ﺗم اﻓﺗراض اﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ  ،وﻗد اﻓﺗرض ان
ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺑﻠﻎ  4,000دﯾﻧﺎر
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وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺑﻧﺎء واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ .
ﺟدول رﻗم )(1
2

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ) م (
230
40
100
80
450

اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج
ﻣراﻓق ﺧدﻣﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻣﺳﺗودﻋﺎت
إدارة وﺧدﻣﺎت ﻋﻣﺎل
اﻟﻣﺟﻣوع

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  38,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة
ﺧط اﻧﺗﺎج رﻗﺎﺋق اﻟﺑطﺎطﺎ اﻟﻣﻘﻠﯾﺔ وﯾﺷﻣل :
وﺣدة ﺗﻧظﯾف اﻟﺑطﺎطﺎ ﻣن اﻟﺷواﺋب و اﻟﺗراب ،وﺣدة ﻏﺳﯾل و ﺗﻘﺷﯾر ،وﺣدة
ﺗﻘطﯾﻊ ،وﺣدة ﻧﻘﻊ ﻻزاﻟﺔ اﻟﻧﺷوﯾﺎت ،وﺣدة ﻗﻠﻲ  ،ﺳﯾر ﻧﺎﻗل و وﺣدة ﻓﺣص ،
اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ و اﻟﺗﻐﻠﯾف ،ﺟﮭﺎز طﺑﺎﻋﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺗﺎج و ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ
طﺎوﻻت ﻟﻠﺗوﺿﯾب
أﺧرى )ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت وﻋدد وادوات ﻣﻧوﻋﺔ(
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

اﻟﻌدد

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر

1

35500

3
-

1000
1500
38000

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  2,000دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ

وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﺧﻼﻓﮫ .
) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق وﺗورﯾد اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﺎص ﻓﺎن ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ 15,000
دﯾﻧﺎر.
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) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  59,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎ
ﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﻧد
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
4,000
38,000
2,000
15,000
59,000

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

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

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
8
13

ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
ﻣﺣﺎﺳب
ﻣﺳﺋول ﺗﺳوﯾق
ﻓﻧﻲ اﻧﺗﺎج
ﺳﺎﺋق و ﻣوزع
ﻋﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎطﺎ ،اﻟزﯾت و اﻟﻣﻠﺢ ،ﻣواد ﻻزاﻟﺔ اﻟﻧﺷﺎ و ﻣﻧﻛﮭﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،ﻋﺑوات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺷﯾﺑس،
ﻛرﺗون و ﻣواد ﺗﻐﻠﯾف  .ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﺻﻧﺎدﯾق ﻛرﺗون ﻷﻏراض اﻟﺗﻐﻠﯾف  .ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواد ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺳوق
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  1,000دﯾﻧﺎر.
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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  % 20ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  12,000دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ.

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

ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
إﻋداد ﺟدول ﯾﺑﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
4,000
38,000
2,000
15,000
59,000
1,000
12,000
72,000

اﻟﺑﻧد
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
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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