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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
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع اﻟﻰ ﺗﺟﻔﯾف اﻟﻔطر اﻟﻣﺣﻠﻲ وطﺣﻧﮫ ﺑﮭدف ﺗﺳوﯾﻘﮫ ﻟﻠﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﮫ ﻛﻣدﺧل إﻧﺗﺎﺟﻲ أو
ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣﺑﺎﺷر ،وذﻟك اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗزاﯾد ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﺛﻼث اﻷﺧﯾرة ﻟﮭذا اﻟﻧﺑﺎت ﻣن ﻓواﺋد ﻋدة
ﻹﻧﺳﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎب ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺿﻐط اﻟدم واﻟﺳﻛري إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻧﮫ ﺛﺑت ﻣﻘﺎوﻣﺗﮫ ﻟﻠﺧﻼﯾﺎ اﻟﺳرطﺎﻧﯾﺔ.
وﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟدوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ھذا اﻟﻣﺷروع ﻓﺎن ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺄﺳﯾس
اﻟﻣﺷروع ﻛﻛﻣﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﻣن اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ واﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣواد اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل ،ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺷروع وﻣؤﺷراﺗﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺣﺳب ﺗﻐﯾرات ﻗﯾم اﻹﯾرادات واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرﺑﺎح ﻣﻊ اﺣﺗﺳﺎب اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،طﺑﻘﺎ ﻟﺗﻐﯾرات
اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟذي ظﮭر ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔطر وﻟﺗوﻓره ﻓﻲ أراﺿﻲ
اﻷردن ﺑﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة وﻟﻌدم وﺟود ﺟﮭﺔ ﺗﻌﺗﻧﻲ ﺑﮫ ﺑﻌد ﻗطﻔﮫ ﻣن اﻟﻣزارع ﻟﻠﻣﺳﺗﮭﻠك ﻣن ﺣﯾث ﺗﺟﮭﯾزه وﺗﺟﻔﯾﻔﮫ
واﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾراده ﺟﺎھزا ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻧﮫ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳواء اﺳﺗﯾراده ﻛﻣدﺧل إﻧﺗﺎﺟﻲ
ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ أو ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣواطن ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﺣﺿرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل ،واﻟذي
ﯾﺗوﻓر ﺣﺎﻟﯾﺎ اﻟﻣﻘطوف ﻣن اﻟﻣزارع طﺎزﺟﺎ ﺣﯾث ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺗﻘﺷﯾره وﺗﺑﻛﯾﺗﮫ ﻟﯾﺑﺎع ﻟﻠﻣواطن اﻟذي ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻧظﯾﻔﮫ ﺟﯾدا
وﻣن ﺛم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ اﻷطﻌﻣﺔ .ﻓﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد أن ھذا اﻟﻣﺷروع ﺳوف ﯾﺳﺎھم ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ
ﺧﻔض اﻻﺳﺗﯾراد ﻣن اﻟﺧﺎرج وﺗوﻓﯾره ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑدﻻ ﻣن اﻻﻧﺗظﺎر ﻻﺳﺗﯾراده ،ﺑﺟﺎﻧب
ﻛوﻧﮫ ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺑﺎﺣﺛﯾن ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳوف ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
إن ﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺷروع ھو " ﻣﺳﺣوق اﻟﻔطر اﻟﻣﺟﻔف" ،اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛﻣدﺧل إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﻣﺟﮭزة
) اﻟﻣﻌﻠﺑﺎت( أو ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﻓﻲ اﻷطﻌﻣﺔ

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

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

إن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﺗﻣر ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﮫ -:
 ﯾﻘوم اﻟﻣﺧﺗﺻون ﺑﺈزاﻟﺔ اﻷﻏﺻﺎن واﻟدرﻧﺎت واﻟﺷواﺋب اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﺗﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻟﺗﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻐﺳل
اﻟﻣزودة ﺑﻔراﺷﺔ ﺗﺣرﯾك اﻟﻣﯾﺎه أﺛﻧﺎء اﻟﻐﺳل.
 ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐﺳل ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻔﻠﺗر اﻟﻣﺗواﺟد ﺑﺄﺳﻔل اﻟﺣﺎوﯾﺔ ﻟﺳﺣب اﻷوﺳﺎخ ﻟﯾﺗم ﺑﻌدھﺎ ﺳﺣب ﻣﯾﺎه
اﻟﻐﺳل ﻟﯾﺗم ﻓﻠﺗرﺗﮭﺎ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻐﺳل.
 ﺗﻧﻘل اﻟﻧﺑﺗﺔ اﻟﻣﻐﺳوﻟﺔ اﻟﻰ ﻓرن اﻟﺗﺟﻔﯾف اﻟﻣزود ﺑﻧﺎﻓﺛﺎت ھواء ﺳﺎﺧن.
 ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺟﻔﯾف اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻷﺣواض ،ﺗﻧﻘل اﻟﻧﺑﺗﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻷﺣواض إﻟﻰ ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﻔرم
اﻟﻣزودة ﺑﻔراﺷﺎت ﺗﻘطﯾﻊ ،وﻣن ﺛم ﺗﺣول اﻟﻘطﻊ إﻟﻰ ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟطﺣن اﻟﻣﺗواﺟد ﺑﺄﺳﻔﻠﮭﺎ ﻓوھﺔ ﺗﻔرﯾﻎ ﻣزودة
ﺑﻣﯾزان اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﻌﺎﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﯾﻎ ﻣﺎ ﻛﻣﯾﺗﮫ )(1ﻛﻐم ﻓﻲ اﻟﻛﯾس اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﻲ اﻟﻣﻠﻘم ﻣن ﻗﺑل ﺟﮭﺎز " ﺗﺟﮭﯾز
اﻷﻛﯾﺎس" ﺑﻧﻔﺦ اﻟﮭواء ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻔﺗﺣﮫ وﺗﺣوﯾﻠﮫ ﻟﻔوھﺔ ﺗﻔرﯾﻎ اﻟﻣطﺣﻧﺔ وﻣن ﺛم إﻏﻼﻗﮫ ﺑﺎﻟﺣرارة ،ﻟﺗﻌﺑﺄ ھذه
اﻷﻛﯾﺎس ﺑﻌد ذﻟك ﯾدوﯾﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﺎدﯾق ﻛرﺗوﻧﯾﺔ ﺳﻌﺔ ) (10ﻛﻐم.

)( 2

واﻟﻣوﻗﻊ:

ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺻﻠﺢ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ﺑﮭﺎ.

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﯾﻘﺗرح أن ﯾﺳﺗﺄﺟر ﻣﺑﻧﻰ أو ھﻧﺎﺟر ﻣﻌدﻧﯾﺔ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ )(300م ،2وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺑﻧﻰ
إﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ،وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺔ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺣواﻟﻲ  3,500دﯾﻧﺎر

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  29,250دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
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ﺟدول رﻗم )(1
اﻷﺟﮭزة

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر

اﻟﻌدد

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر

250

3

750

10000
3000
6000
3000

1
1
1
1

10000
3000
6000
3000

2500

1

2500

4000

1

4000

أﺣواض ﻟﻐﺳل اﻟﻧﺑﺗﺔ ﻣزودة ﺑﻣﻧﺧل ﻓﻠﺗره ﻟﻔﺻل اﻷوﺳﺎخ
وﺗﺻرﯾف ﻣﯾﺎه اﻟﻐﺳل
ﻧﻔق ﺣراري ﻣزود ﺑﻧﺎﻓﺛﺎت ھواء ﺳﺎﺧن )ﻟﻠﺗﺟﻔﯾف(
ﻣﺎﻛﻧﺔ ﻓرم
ﻣﺎﻛﻧﺔ طﺣن ذات ﻓوھﺔ ﺗﻔرﯾﻎ ﻣزودة ﺑﻣﯾزان اﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﺟﮭﺎز ﺗﺟﮭﯾز اﻷﻛﯾﺎس وإﻏﻼﻗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺣرارة
ﺷرﯾط ﻧﺎﻗل ﻣن ﺟﮭﺎز ﺗﺟﮭﯾز اﻷﻛﯾﺎس اﻟﻰ ﻣﺎﻛﻧﺔ اﻟطﺣن وﻣﻧﮭﺎ
اﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ ﺑﺎﻟﺻﻧﺎدﯾق اﻟﻛرﺗوﻧﯾﺔ ) ﺑطول 2م(
ﻣﺣطﺔ ﺗﻧﻘﯾﺔ ﻣﯾﺎه ﻹﻋﺎدة اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ

اﻟﻣﺟﻣوع

29250

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  2,500دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﺧﻼﻓﮫ

) (6وﺳﺎﺋل 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  45,250دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻟوظﯾﻔﺔ
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3500
29250
2500
10000
45250
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 7ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
3
1
7

ﻣدﯾر ﻋﺎم/ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع وﻣدﯾر اﻧﺗﺎج
ﻣﺣﺎﺳب وﻣﺳﺋول ﺗﺳوﯾق
ﻓﻧﯾو اﻧﺗﺎج
ﻋﻣﺎل ﻣﻧﺎوﻟﺔ/ﻋﺎدﯾﯾن
ﻣدﯾر ﻋﺎم/ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع وﻣدﯾر اﻧﺗﺎج

اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﻧﺣﺻر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣن ﻧﺑﺎت اﻟﻔطر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﯿﺎس اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻔﻄﺮ وﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺎﻟﺴﻮق 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  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  %20ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  9,050دﯾﻧﺎر

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
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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
3500
29250
2500
10000
45250
500
9050
54800

اﻟوظﯾﻔﺔ
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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