ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗدوﯾر اﻹطﺎرات اﻟﻣطﺎطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ

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
ﻣﺷروع ﺗدوﯾر اﻹطﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻗﻔف ﻣطﺎطﯾﺔ ,أﺣذﯾﺔ وﻣواد ﻟﻠﺧﻠطﺔ اﻹﺳﻔﻠﺗﯾﺔ.
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
9
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
46,500
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
1500
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
16,500
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
64,500
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
6.2
اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻓﻲ ظل اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن
 15ﻣﻠﯾون طن ﺑﺣﻠول ﻋﺎم  ،2035وﺟﺎءت اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺿطردة ﻓﻲ اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣطﺎط ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﻟﻌب اﻷطﻔﺎل وأطواق اﻟﻧﺟﺎة ،واﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻌب اﻷطﻔﺎل واﻷدوات اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻧﺣو
 %54ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺧﺎم اﻟﻣطﺎط  ،وﺑدأت ﻓﻛرة إﻋﺎدة اﻟﺗدوﯾر أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
 ،ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟدول
ﺗﻠك اﻟﻣواد ﻣن اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻹﻋﺎدة اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ .
ھﻧﺎك اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻛﺛﯾرة ﻟﻠﻛﺎوﺗﺷوك اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻣﺛل اﻟﻘﻔف واﻷﺣذﯾﺔ
اﻹطﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ وھذه اﻻﻗﺷطﺔ
أﯾﺿﺎ ﻣن ھذه اﻹطﺎرات اﻗﺷطﺔ ﻟﻠﺟرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺣرث.
،
،

أن

ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺛل اﻟﺧﻠطﺎت اﻹﺳﻔﻠﺗﯾﺔ  ،وﻋزل اﻷﺳطﺢ وﺣﺗﻰ اﻟوﻗود.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
 ھﻧﺎﻟك طﻠب ﻗﺎﺋم وﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﺳﺗﻧزاف ﺗﻠك اﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.


إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﻣطﺎط ﯾﻘﻠل ﻣن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻧﺻف ﺗﻘرﯾﺑﺎ .



ﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .



ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب  /أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع وﺗﺷﻐﯾل أﯾدي ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ .
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ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻘوم اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺑﻌض أﻧواع ﻟﻣواد اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻣن اﻟﻣطﺎط اﻟﻣﻌﺎد ﺗدوﯾره ﻣﺛل اﻟﻘﻔف و ﺑﻌض
أﺟزاء اﻷﺣذﯾﺔ ) اﻟﻧﻌﺎل( واﻟﻣواد اﻟﻌﺎزﻟﺔ وأرﺿﯾﺎت ﻟﺣظﺎﺋر اﻟﻣواﺷﻲ وﻓﻲ اﻟﺧﻠطﺎت اﻹﺳﻔﻠﺗﯾﺔ وﯾﻣﻛن
اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻻﺳﻣﻧت ﻛﻣﺻدر طﺎﻗﺔ وﻏﯾرھﺎ.

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

ﺗﺗﻠﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﻣطﺎط ) اﻟﻛﺎوﺗﺷوك( ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﯾﺗم ﺷطر إطﺎر اﻟﻛﺎوﺗش ﻧﺻﻔﯾن،ﺑواﺳطﺔ ﺳﻛﯾن ﺣﺎد ﺛم ﯾﺗم اﻹﻣﺳﺎك ﺑﻧﺻف اﻹطﺎر واﻟﺑﺣث ﻋن ﻣدﺧل
ﻟﻔﺻل اﻟﺷراﺋﺢ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻛﺎوﺗﺷوك.
 ﺑﻌد اﻹﻣﺳﺎك ﺑﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻛﺎوﺗﺷوك ﻣن طرﻓﮭﺎ ﯾﻠﺗﻘط ﻋﺎﻣل آﺧر
ﺑﺎﻟورﺷﺔ ﻧﺻف اﻹطﺎر ﻟﺗﺑدأ اﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷد ﺷرﯾﺣﺔ
اﻟﻛﺎوﺗﺷوك اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑوﻧش ،ورﺑطﮫ ﻓﻲ آﻟﺔ ﺷد ﻟﺗﺧرج اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣن
اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ ﻗطﻌﺔ ﻣﺳطﺣﺔ ﻧظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ھﯾﺋﺔ ﻧﺻف داﺋرة.
 وﺗﻛون اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻧﺻﯾب ﻋﺎﻣل آﺧر ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻛوﯾر
اﻟﺷرﯾﺣﺔ "اﻟﻣﺳﻠوﺧﺔ ﻣن اﻹطﺎر" ﻟﺗﺄﺧذ ﺷﻛل "اﻟﻣﻘطف أو اﻟﻘﻔﺔ"
وﯾﺗم ﻋﻣل ﻗﺎﻋدة ﻣن اﻟﻛﺎوﺗﺷوك أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﻊ" ﻛﺑﺎﺳﯾن" أو ﻣﺳﺎﻣﯾر ﻟﺗرﺑط اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺎﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺗﻛوﯾرھﺎ ..ﻛل ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﻐرق ﺳوى ﻋﺷر دﻗﺎﺋق.

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻣﺎن وﺿواﺣﯾﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ/اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗوﻓر اﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺛل ھذا اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘرب ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﮭدف ﺣﯾث ﺗﺗواﺟد ﻣﻌظم ورﺷﺎت
اﻟﺳﯾﺎرات واﻹطﺎرات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ .
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) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺑﻧﯾﺔ ب  500م 2وﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﺿﻣن ﺑﻧﺎء إﺳﻣﻧﺗﻲ أو ھﻧﺟر ﻣﻌدﻧﻲ
ﻣﺳﺗﺄﺟر،

وﻗد ﺗم اﻓﺗرض اﺣﺗﯾﺎج اﻟﺑﻧﺎء ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻻﺳﺗﺧدام وﻗد ﻗدرت ﺑﻣﺑﻠﻎ

 3,000دﯾﻧﺎر وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوزﯾﻊ ﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﺑﻧﺎء واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮭﺎ:
ﺟدول رﻗم )(1

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /م2
300
150
50
500

اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج
ﻣﺳﺗودﻋﺎت
ﻣﻛﺎﺗب وﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺟﻣوع

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  24,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة

ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﺷد اﻟﻛﺎوﺗﺷوك)اﻟوﻧش(
ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت ﻗص اﻟﻛﺎوﺗﺷوك
ﺟﺎروﺷﺔ ﻣطﺎط ﻗدرة  200ﻛﯾﻠوﻏرام/ﺳﺎﻋﮫ
ﻋدد وأدوات ﻣﻧوﻋﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
2500
2500
7500
-

اﻟﻌدد

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر

2
4
1
4اطﻘم

5000
10000
7500
1500

24000

اﻟﻣﺟﻣوع

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ أﺛﺎث ﻣﻛﺗﺑﻲ وﺧزاﺋن ﻟﺣﻔظ اﻟﻣﻠﻔﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺎز ﺣﺎﺳوب وﺗﻠﻔون
وﻓﺎﻛس وﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺻوﯾر وﺗﻘدر ﺗﻛﻠﻔﺔ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات ﺑﺣواﻟﻲ  3,000دﯾﻧﺎر

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﺑ
 15,000دﯾﻧﺎر.
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) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  45,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3000
24000
3000
15000
45000

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 9ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع /ﻣدﯾر
ﻣﺎﻟﻲ وإداري
ﻣﺷرف إﻧﺗﺎج
ﻋﻣﺎل ﻓﻧﯾﯾن ﻣﮭرة
ﻋﻣﺎل ﻋﺎدﯾﯾن
ﻣراﺳل وﻋﺎﻣل ﺗﻧظﯾﻔﺎت
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
1
2
3
1
9

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ھو ﻏﯾر ﻣﺻﻧﻊ وأﺧرى ﺷﺑﮫ ﻣﺻﻧﻌﺔ وأﺧرى ﻣﺻﻧﻌﺔ واھم
اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ھﻲ ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ :
ﺟدول )( 5

اﻟﻧﺳﺑﮫ ﻣن اﻟﻣواد
%93
%5
%2
%100

اﻟﺑﯾﺎن
إطﺎرات ﺗﺎﻟﻔﮫ
ﺑراﻏﻲ وﺗﺑﺎﺷﯾم
ﻣواد ﺗﻌﺑﺋﮫ ﺗﻐﻠﯾف
اﻟﻣﺟﻣوع
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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  1,500دﯾﻧﺎر.

) (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 ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل
ﺣواﻟﻲ  %35ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  16,500دﯾﻧﺎر 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 )(7
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3000
24000
3000
15000
1,500
46,500
1500
16,500
64,500

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

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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