ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗﺎﺟﯾر وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدراﺟﺎت اﻟﮭواﺋﯾﺔ

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
ﺗﺄﺟﯾر وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدراﺟﺎت اﻟﮭواﺋﯾﺔ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﺗﺄﺟﯾر اﻟدراﺟﺎت اﻟﮭواﺋﯾﺔ

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺧدﻣﺎت

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

2
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

7225

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

200

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

2800
10225

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﻌد ﻗطﺎع اﻟطﻔوﻟﺔ ﺟزء ﺳوﻗﯾﺎ ھﺎﻣﺎ وﺣﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ،وﻣن وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر ھذه ﻻ ﺑد ﻣن
ﺗوﺟﯾﮫ ﺑﻌض اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌطل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻋبء
ﻋﻠﻰ اﻷھل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﻠﻲء اﻟﻔراغ ﻟدى أطﻔﺎﻟﮭم وﺧﺎﺻﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﺗﻌدى اﻟﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر ﻓﻣﻧﮭم ﻣن ﯾﺗوﺟﮫ ﺑﺄطﻔﺎﻟﮫ
إﻟﻰ ﻣراﻛز وﻧوادي ﺻﯾﻔﯾﮫ ﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌض اﻟوﻗت ﺑﮭﺎ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗرﻓﯾﮫ.

ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺣل ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠدراﺟﺎت اﻟﮭواﺋﯾﺔ.وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻣﺷروع ،
ﻛﻧوع ﻣن إﯾﺟﺎد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗرﻓﯾﮫ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﺿﻣن ﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧﮭم ،إذ أن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺄﺟﯾر اﻟدراﺟﺎت
اﻟﮭواﺋﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻸطﻔﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھواﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،واﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﺑﺟزء ﻣن وﻗت ﻓراﻏﮭم ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮭم .

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ھﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎل ﺗﻣﺗﻠك دراﺟﺎت ھواﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭذه ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ،
وﺿﻣن اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻌطل اﻟﻣدرﺳﯾﺔ  ،ﺗﺟد إﻗﺑﺎﻻ ﻛﺑﯾرا
ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﮭﺎ  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾظﮭر ﺟﻠﯾﺎ اﻹﯾراد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﻘدﻣﻲ ھذه اﻟﺧدﻣﺔ .
وﻟﻌل اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﮭذا اﻟﻣﺷروع  ،ﯾﻌد أﻣرا ﺣﯾوﯾﺎ ﯾواﻛب اﻹﻓﺎدة ﻣن ﻣوﺳم اﻟﻌطل اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ ﻟﻠطﻠﺑﺔ وﻛذﻟك ﻋودة
اﻟﻣﻐﺗرﺑﯾن ﻟﻘﺿﺎء إﺟﺎزاﺗﮭم  ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣن إﯾرادات اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح وزﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﮫ .

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺷروع
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع اﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺣل ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﺟﯾر واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠدراﺟﺎت اﻟﮭواﺋﯾﺔ.وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﻣﺷروع ،
ﻛﻧوع ﻣن إﯾﺟﺎد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗرﻓﯾﮫ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﻸطﻔﺎل ﺿﻣن ﻣﻧﺎطق ﺳﻛﻧﮭم  ،إذ أن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺄﺟﯾر
اﻟدراﺟﺎت اﻟﮭواﺋﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻸطﻔﺎل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھواﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ،واﻟﺗﺳﻠﯾﺔ ﺑﺟزء ﻣن وﻗت ﻓراﻏﮭم ﻣﻊ زﻣﻼﺋﮭم .

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ.
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ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ

ﺗﺄﺟﯾر وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدراﺟﺎت اﻟﮭواﺋﯾﺔ

) (2اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﺑﺳﯾط  /ﻣﺧزن ﺗﺟﺎري ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ  50ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺿﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ او ﺿﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﺿﻣن اﻟﻣدن اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗوﺟﮫ اﻟﻧﺎس ﻟﻠﺗرﻓﯾﮫ ﻣﻊ اطﻔﺎﻟﮭم

) (3ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺳوف ﯾﺣﺗﺎج اﻟﺑﻧﺎء إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺛل دﯾﻛورات ﺑﺳﯾطﺔ ودھﺎن وﺗﻣدﯾدات ﺻﺣﯾﺔ وﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗدرت
ﺗﻛﻠﻔﺗﮭﺎ  2,500دﯾﻧﺎر .
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﺑﻧد
دھﺎن  +ﺑﻼط
ﺗﻣدﯾدات ﺻﺣﯾﺔ وﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣده اﻟواﺣده
1500
1000

اﻟوﺣده
اﻟﻣﺟﻣوع

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
1500
1000
2500

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
4,225

ﻗدرت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة

دراﺟﺎت ھواﺋﯾﺔ ﻗﯾﺎس 26
دراﺟﺎت ھواﺋﯾﺔ ﻗﯾﺎس 24
دراﺟﺎت ھواﺋﯾﺔ ﻗﯾﺎس 22
دراﺟﺎت ھواﺋﯾﺔ ﻗﯾﺎس 20
دراﺟﺎت ھواﺋﯾﺔ ﻗﯾﺎس 16
ﻛﻣﺑرﯾﺳور ھواء
ﻋدد ﯾدوﯾﺔ وﺳﺎﻋﺔ ﺗوﻗﯾت

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر

اﻟﻌدد

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر

175
150
125
100
80
750
500

4
6
3
6
5
1
1

700
900
375
600
400
750
500

4225

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

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﻻ ﯾﻠزم ھذا اﻟﻣﺷروع وﺳﺎﺋط ﻟﻠﻧﻘل

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  7,225دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
2500
4225
500
0
7225

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 2ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
2

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻋﺎﻣل ﺻﯾﺎﻧﮫ
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠدراﺟﺎت ) ﺑرﯾﻛﺎت ،ﺗﯾوﺑﺎت ،ﺑﯾل ،إﻛﺳﺳوارات...اﻟﺦ( ﻛﻣﺎ
ﻗدرت اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر وﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺎت ﻷﻏراض ﺻﯾﺎﻧﺔ دراﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
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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  200دﯾﻧﺎر.

) (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  %40ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  2,800دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ

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

ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول ادﻧﺎه ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
2500
4225
500
7225
200
2800
10225

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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