ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗدوﯾر اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ وﺗﺣﺑﯾﺑﮭﺎ

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

المحتويات
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
ﺗدوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ وﺗﺣﺑﯾﺑﮭﺎ

ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

ﺣﺑﯾﺑﺎت ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

6
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن

57,000

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

500
13500

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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71,000

أوال  :المقدمةﻻً :
ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧواﻋﮭﺎ ﻋﺑﺋﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺑﯾﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻣﻣﺎ دﻋﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ طرق ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺳواء ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ أو إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺧدام،
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﺷوء ﻣؤﺳﺳﺎت و ﺻﻧﺎﻋﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻌﻧﻰ ﺑدﻟك ذات ﻣردود اﻗﺗﺻﺎدي ﻷﺻﺣﺎﺑﮭﺎ وﻟﻠﺑﻠد وﺑﯾﺋﻲ
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣﻌﻣل ﺻﻐﯾر ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎل وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﺑوﻟﻲ اﯾﺛﯾﻠﯾن
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧزﻟﻲ
وﻓرزھﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺣﺑﯾﺑﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻣرة أﺧرى ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ أﺧرى .

ﺛﺎﻧﯾﺎ

 :مبررات وأاداف الم رو

وﻛﺑﯾرة ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ.
)

ﻋﺑﺋﺎ
(

%10-8
%20-15

ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ .

واﻷﻏطﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ وﻣواﺳﯾر اﻟﻣﺟﺎرى وأﻛﯾﺎس اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت .
إن إﻧﺷﺎء ﻣﺷروع إﻋﺎدة ﺗدوﯾر اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﯾﺣﻘق ﻋﺎﺋدا ﻣﺟزﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل وﯾﺳﺎﻋد
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﮭﺎ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﯾﺣﻘق أﯾﺿﺎ ﻓرص ﻋﻣل ﺟﯾدة ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻷھداف ﺑﯾﺎن
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح.
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ثالثا :منتدات الم رو
ﯾﻧﺗﺞ اﻟﻣﺷروع ﺣﺑﯾﺑﺎت ﺑوﻟﻲ اﯾﺛﯾﻠﯾن )(PE

)(recycled

اﻻﺳﺗﺧدام اﻟزراﻋﻲ وﻣواﺳﯾر اﻟﻣﺟﺎرى واﻟﻣﻌﺑﺄة ﻓﻲ أﻛﯾﺎس ﺳﻌﺔ ) (30ﻛﻐم .

راﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
رابعا
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧﺻوﺻﺎ وأﻧﮭﺎ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ

)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺑدا اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك ﻣن ﻣﺎدة اﻟﺑوﻟﻲ اﯾﺛﯾﻠﯾن وﺗﻧظﯾﻔﮭﺎ ﻣن أﯾﺔ ﻋواﻟق أو أﺗرﺑﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﺣوض ﻏﺳﯾل ﻣﻌد ﻟﮭذا اﻟﻐرض وﯾراﻋﻰ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻏﯾر ﻣدورة
ﺳﺎﺑﻘﺎ  .ﻛﻣﺎ أن إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾف ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺳﻠﯾم ﺳﺗؤدى إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻣواد ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣرﻏوﺑﺔ .
ﺑﻌد ذﻟك ﯾﺗم ﻓرز ﺗﻠك اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﺣﺳب ﺳﻣﺎﻛﺗﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻘطﯾﻊ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺳﻣﯾﻛﺔ إﻟﻰ ﻗطﻊ اﻗل ﺳﻣﺎﻛﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﻗطﺎﻋﮫ ﻣﻌدة ﻟﮭذا اﻟﻐرض .
ﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت وﺗﻣرﯾرھﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺷﺎر ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ رﻗﺎﺋق اﻗل ﺳﻣﺎﻛﺔ
واﺻﻐر ﺣﺟﻣﺎ ) ﺟرﺷﮭﺎ (.
ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﺗم ﻧﻘل ﺗﻠك اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت إﻟﻰ ﺧط اﻟﺗﺣﺑﯾب ) وھو ﺧط آﻟﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل (ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ
ﺻﮭر ﺗﻠك اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت وﺗﻣرﯾرھﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﻟب ﺻﻐﯾر ﻟﺗﺗﺣول إﻟﻰ ﺧﯾوط ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ رﻓﯾﻌﺔ وﻟﯾﻧﺔ ﯾﻠﻲ دﻟك
ﺗﺑرﯾد ﺗﻠك اﻟﺧﯾوط ﻣن ﺧﻼل ﺣوض ﻣﺎﺋﻲ ﻟﯾﻧﺗﮭﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﮫ أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘطﯾﻌﮭﺎ إﻟﻰ
ﺣﺑﯾﺑﺎت ﺻﻐﯾرة )ﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻣرة أﺧرى (ﯾﺗم ﺗﻌﺑﺋﺗﮭﺎ ﻓﻲ أﻛﯾﺎس ﺳﻌﺔ  30ﻛﻐم .
ﻣﻣﺎ ﯾﺟدر ذﻛره ھﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠون اﻟداﻛن اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣﺻر اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻣﺣدده أھﻣﮭﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ أﻛﯾﺎس اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻷﻏطﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ……..اﻟﺦ.
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المساحة والموقع
) (2اﻟﻣوﻗ
ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺗواﺟد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻛ

ﺗﻛﺛر اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ھﻧﺎك وﺗﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻣﺷروع و
ﺗﻘرﯾﺑﺎ.

) (3وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
/
اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺣدودة ﻧﺳﺑﯾﺎ وﻣﺎ ﯾﻠزم ھو اﻟﺳﺎ

)

(

وﺑﯾﺎن ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه:
ﺟدول رﻗم )(1
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ/دﯾﻧﺎر
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ
اﻟﺑﻧد
100
150
ﺻﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج و إدارة
ﺗﻣدﯾدات ﺻﺣﯾﺔ وﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﻘطﯾﻌﺎت وﺗﺷطﯾﺑﺎت داﺧﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
15000
5,000
20,000

) (4اآلالت والمعدات

ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  24,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة
ﺧط ﺗﺣﺑﯾب ﻣﺗﻛﺎﻣل*
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﻘطﯾﻊ/ﺟﺎروﺷﺔ
ﻣﻧﺷﺎر ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ
ﺣوض ﻏﺳﯾل

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
20000
2500
1500
250
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
1
2

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
20000
2500
1500
500
24500

* اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺧط ﺗﻌﺎدل 100ﻛﻐم  /ﺳﺎﻋﺔ ﺻﯾﻧﻲ اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻟﻠﺗﻘدﯾرات اﻷوﻟﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﮫ ﻋﻧد
إﻋداد اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﻣﻧﺷﺄه ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:

ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  2,500دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ
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) (6وسائ النقل

ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق وﺗورﯾد اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑك أب ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  10,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  57,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر

أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

20,000
24,500
2,500
10,000
57,000

) (8ايدارة والعمال

ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 6ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
2
1
6

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻣﮭﻧدس
ﻋﺎﻣل ﻓﻧﻲ
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدى
ﺳﺎﺋق )ﻣوزع (
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ھﻲ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺷراؤھﺎ ﻣن ﻣﺟﻣﻌﻲ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ أو
اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟراﻏﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﯾﺎس اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻐﻠﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ
اﻟﺣﺑﯾﺑﺎت وﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﻣﺗوﻓرة ﺑﺎﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ.
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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  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 وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل ﺣواﻟﻲ  %25ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  13,500دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
اﻟﻣﺷروع ﺻدﯾق ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑﺗدوﯾر اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺑﯾﺑﮭﺎ وإﻋﺎدة ﺑﯾﻌﮭﺎ ﻟﻣﺻﺎﻧﻊ
اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 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 )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
20,000
24500
2500
10,000
57,000
500
13,500
71,000

اﻟﺑﯾﺎن
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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