ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳﻼﻟم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ

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 :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
ﺳﺎﺑﻌﺎ :وﺳﺎﺋل ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳﻼﻟم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﺳﻼﻟم ﻣﻌدﻧﯾﺔ ذات درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
9
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
70,000
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
1,000
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
26,250
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
97,250
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
,
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣ
وزﯾﺎدة ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﮭدف ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻰ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة.

واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﺗﻛون ﻧواة ﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺗطورة ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.
وﺗﺗﻛون اﻟﺳﻼﻟم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﯾوﺑﺎت اﻟﺣدﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛذﻟك اﻟواح اﻟﺣدﯾد
اﻟﺳﻼﻟم ﺑطرﯾﻘﺔ اﻣﻧﺔ ﺳواء" ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل أو اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،
واﻟوﺻول اﻟﻰ اﻻﻣﺎﻛن اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﻛل ﺳﮭوﻟﺔ وﯾﺳر واﻻھم ﻣن ذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ اﻣﻧﺔ ﻟﻣراﻋﺎة اﻣور اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻧزل او اﻟﻣﺣل اﻟﺗﺟﺎري

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
-1
اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ.
 -2اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﺷﮭد زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻘﺎري وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻟم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ.
 -3ﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .
 -4ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب  /أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع .

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺑﻌض أﻧواع اﻟﺳﻼﻟم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺣﯾث
ﺳوف ﯾﺗم إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻼﻟم اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ اﺑﺗدا ًء ﻣن ﺛﻼث درﺟﺎت وﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺳﻊ درﺟﺎت ﺣﺳب طﻠب اﻟﺳوق ،وﺳوف
ﯾﺗم إﻧﺗﺎج ھذه اﻟﺳﻼﻟم طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻردﻧﯾﮫ.

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ .
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ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
) (1ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
ﺗﺗﻠﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺟزاء اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻟﻠدرﺟﺎت اﻟﻣﻧوي إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘص  ،اﻟﺛﻧﻲ ،اﻟﻠﺣﺎم ...اﻟﺦ. اﻟدھﺎن. اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻗطﻊ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺑراﻏﻲ وأﺳﻼك رﺑط وﺧﻼﻓﮫ ،وﺗرﻛﯾب اﻟﻘطﻊ واﻹﻛﺳﺳواراتاﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺷﺑﮫ ﺟﺎھزة ﻣن اﻵﺧرﯾن.
 -اﻟﺗﻐﻠﯾف ﺑﻔﻠم ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺧدش أو ﺗراﻛم اﻻﺗرﺑﺔ واﻟﻐﺑﺎر ﻟﺣﯾن اﻟﺑﯾﻊ.

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:
ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ

/

ﻣرﻛز ﻟﻠﺗوزﯾﻊ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ .

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺑﻧﯾﺔ ﺑ

 200م

2

ﻣﻌدﻧﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟر ،وﻗد ﺗم اﻓﺗرض اﺣﺗﯾﺎج اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻻﺳﺗﺧدام وﻗد ﻗدرت
ﺑﻣﺑﻠﻎ  3,000دﯾﻧﺎر وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺑﻧﺎء واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ-:
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
100
70
30
200

اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ اﻧﺗﺎج
ﻣﺳﺗودﻋﺎت
ﻣﻛﺎﺗب وﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺟﻣــــــــــــــــــــوع
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) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  53,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
اﻷﺟﮭزة
ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﻗص اﻟﻣﻌﺎدن )ﻓﯾﺑر(
1000
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺻﺎج )طﻌﺎﺟﺔ(
12000
ﻣﻘص ﺻﺎج ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ
10000
ﻣﻘدح ﺛﺎﺑت ﺧﺷب  /ﺣدﯾد  35ﻣﻠم
1500
ﻓرن طﻼء ﺣراري
12000
ﻛﺑﯾﻧﺔ رش وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﻼء
7500
ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﻟﺣﺎم ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻗدرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
2000
ﺿﺎﻏطﺔ ھواء
1500
ﻋدد وأدوات ﻣﻧوﻋﺔ وﻗواﻟب
4000
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
1
2
1
طﻘم

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
1000
12000
10000
1500
12000
7500
4000
1500
4000
53500

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ أﺛﺎث ﻣﻛﺗﺑﻲ وﺧزاﺋن ﻟﺣﻔظ اﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎز ﺣﺎﺳوب وﺗﻠﻔون
وﻓﺎﻛس وﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺻوﯾر وذﻟك ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ,وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺔ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات ﺣواﻟﻲ  2,500دﯾﻧﺎر.
اﻟﺑﯾﺎن

ﺟدول رﻗم )(3
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
750
250
500

اﺛﺎث ﻣﻛﺗﺑﻲ
ﻛﻣﺑﯾوﺗر وﺧزاﺋن
ﻟوازم ﻣﻛﺗﺑﯾﮫ
اﺟﮭزة اﺗﺻﺎل وھﺎﺗف وﻓﺎﻛس

اﻟﻌدد

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر

طﻘم
طﻘم
طﻘم

750
1000
250
500

2500

اﻟﻣﺟﻣوع

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﻠزم اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﺎرة ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم ﻟﺗﺳﯾﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
 15,000دﯾﻧﺎر.
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وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺣواﻟﻲ

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  75,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
اﻟوظﯾﻔﺔ
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣﺳﺗردة
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺟدول رﻗم )(4
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3000
53500
2500
15000
1000
75000

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15
%0

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 9ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟوظﯾﻔﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع /ﻣدﯾر
ﻣﺎﻟﻲ وإداري ودﯾوان وﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻣﺷرف اﻧﺗﺎج
ﻋﻣﺎل ﻓﻧﯾﯾن ﻣﮭرة
ﻋﻣﺎل ﻋﺎدﯾﯾن
ﻣراﺳل وﻋﺎﻣل ﺗﻧظﯾﻔﺎت
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
2
1
2
2
1
9

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ھو ﻏﯾر ﻣﺻﻧﻊ وأﺧرى ﺷﺑﮫ ﻣﺻﻧﻌﺔ وأﺧرى ﻣﺻﻧﻌﺔ
)اﻹﻛﺳﺳوارات( واھم اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ھﻲ:
 -1اﻟﺗﯾوﺑﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻗطﺎر ﺑﺳﻣﺎﻛﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 -2إﻛﺳﺳوارات ﻣﺛل ﻗطﻊ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻣور اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -3أﺳﯾﺎخ اﻟﻠﺣﺎم.
 -4ﻣواد ﻟﻠﺗﻐﻠﯾف.
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ﺗم دراﺳﺔ اﺳﻌﺎر اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻻوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﺗﯾوﺑﺎت اﻟﺣدﯾد
وأﻟواح اﻟﺣدﯾد واﻟدھﺎن وﻣواد اﻟﺗﻐﻠﯾف وﻗد ﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺗوﺳط ﻛﻠﻔﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟدرﺟﮫ اﻟواﺣدة اﻟﺗﻲ
ﺗﺑﻠﻎ  1.75دﯾﻧﺎر ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳط.
ﺟدول رﻗم )(6
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣواد ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر

اﻟﺑﯾﺎن

5.25
7
8.75
10.5
12.25
14
15.75
17.5

ﺳﻠم ذو ﺛﻼث درﺟﺎت
ﺳﻠم ذوارﺑﻊ درﺟﺎت
ﺳﻠم ذوﺧﻣس درﺟﺎت
ﺳﻠم ذوﺳت درﺟﺎت
ﺳﻠم ذوﺳﺑﻊ درﺟﺎت
ﺳﻠم ذوﺛﻣﺎن درﺟﺎت
ﺳﻠم ذوﺗﺳﻊ درﺟﺎت
ﺳﻠم ذوﻋﺷر درﺟﺎت

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
اﻟﻣراﺳﻼت واﻟﻣواﺻﻼت ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌروض واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ ﺗﺷﻣل
واﻟﺗرﺧﯾص وإﯾﺻﺎل اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻔرﻗﺔ اﺧرى وﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  1,000دﯾﻧﺎر.

) (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  %35ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  26,250دﯾﻧﺎر
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ﺳﺎدﺳﺎ :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 )(7
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3000
53500
2500
15000
1000
70,000
1,000
26,250
97,250

اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣﺳﺗردة
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع

ﺳﺎﺑﻌﺎ :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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