ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻧواﻓﯾر ودﯾﻛورات اﻟﺣداﺋق اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ

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
إﻧﺗﺎج أﺣﺟﺎر اﻟزﺧرﻓﺔ و دﯾﻛور واﻟﻧواﻓﯾر
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
إﻧﺗﺎج اﻷﻋﻣدة واﻟﻘواﻋد واﻟﺗﯾﺟﺎن واﻟﻣﺷرﺑﯾﺎت
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
واﻟﺑﺎرﺑﯾﻛﯾو واﻟﻛراﺳﻲ واﻟطﺎوﻻت اﻟﺣﺟرﯾﮫ
ﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
11
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
72,500
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
2,000
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
21,000
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
95,500
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ﺷﮭد اﻷردن ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ﻧﮭﺿﺔ ﻋﻣراﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾره ﺟدا ﺗراﻓق ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﺷﻣل ﻛل
أوﺟﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎد  ،وﻗد ﺗﻣﯾزت اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗﺷﺎر ﺻﻧﺎﻋﺔ واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺟر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ،وﻗد ﺳﺎﻋد ﺗوﻓر اﻻﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﺟر ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻟﻣدن اﻷردﻧﯾﺔ طﺎﺑﻊ ﺧﺎﺻﺎ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون
ﻣﻧﻔردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل .
وﻗد ﻛﺎن اﺳﺗﻔﺎد اﻷردن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟﺗطور اﻟذي ﺣدث ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﺟر وﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺷﻛﯾل
اﻟﺣﺟﺎر واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺣﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﮭوﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎءات اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺣﺟﺎﻣﮭﺎ اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدن واﻟﺿواﺣﻲ اﻟﺟدﯾدة
وذﻟك ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺛل اﻟواﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻣﺎرﯾﺔ وأﻋﻣدة اﻟدﯾﻛور  ،ﺣﯾث اﻧﺗﺷرت اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ھذا اﻟﻣﺟﺎل  ،وﻣن ھﻧﺎ ﺑرزت ﻓﻛرة ھذا اﻟﻣﺷروع.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
 -1ھﻧﺎﻟك طﻠب ﻗﺎﺋم وﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﺟر واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ارﺗﻔﺎع ﺣﺟم وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
 -2اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ وﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻧﺎء وزﯾﺎدة اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺟر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت.
 -3ﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .
 -4ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻﺎﺣب  /أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷروع .

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻘوم ھذا اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻧﺎء ﻣﺻﻧﻊ ﺻﻐﯾر ﻟﻘص وﺗﺷﻛﯾل اﻻﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻷﺣﺟﺎر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ وذﻟك ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 -1اﻷﻋﻣدة واﻟﻘواﻋد واﻟﺗﯾﺟﺎن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء واﻟدﯾﻛور ﺑﺄﻧواﻋﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 -2إﻧﺗﺎج اﻟﻧواﻓﯾر اﻟﺣﺟرﯾﺔ ﻟﻠﺣداﺋق واﻟﻘﺻور واﻟﻔﻠل
 -3إﻧﺗﺎج اﻟطﺎوﻻت واﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﺣﺟرﯾﺔ
 -4إﻧﺗﺎج ﻣواﻗد اﻟﺑﺎرﺑﻛﯾو ﻟﻠﺣداﺋق واﻟﻣطﺎﻋم
 -5إﻧﺗﺎج اﻟﻣﺷرﺑﯾﺎت اﻟﺣﺟرﯾﺔ واﻟﺑﻼط
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راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭﺎ

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﺗﺗﻠﺧص ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻗص اﻟﺣﺟر اﻟﺧﺎم ﺣﺳب اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣطﻠوب.
 ﺧراطﺔ اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻘﺻوﺻﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣطﻠوب.
 ﺗﺷﻛﯾل اﻷﺣﺟﺎر اﻟﻣﻘﺻوﺻﺔ ﺣﺳب اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
 ﺗﺛﻘﯾب وﺟﻠﺦ اﻟﺣﺟﺎر ﺣﺳب اﻟطﻠب
 زﺧرﻓﺔ وﻧﻘش اﻟﺣﺟر ﺣﺳب اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣطﻠوب

) (2اﻟﻣوﻗﻊ:
ﯾﻘﺗرح إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ/
ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ھذا اﻟﻣﺷروع

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء وﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺑﻧﺎء:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺑﻧﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  500م 2وﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷروع ﺿﻣن ﺑﻧﺎء إﺳﻣﻧﺗﻲ أو ھﻧﺟر
ﻣﻌدﻧﻲ ﻣﺳﺗﺄﺟر ،وﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗم اﻓﺗرض اﺣﺗﯾﺎج اﻟﺑﻧﺎء ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻻﺳﺗﺧدام وﻗد
ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  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
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) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  44,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
اﻷﺟﮭزة
12000
ﻣﻧﺷﺎر ﺣﺟر ﻗطر  80ﺳم
12000
ﻣﺧرطﺔ ﺣﺟر اﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﮫ ﻗﯾﺎس 75ﺳم *  250ﺳم
5000
وﻧش ﺟﺳر ﻋﻠوي ﺣﻣوﻟﺔ  2طن
10000
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺟﻠﺦ طﺎوﻟﮫ ﻗﯾﺎس  80ﺳم * 150ﺳم
1000
ﻋدد وأدوات ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
500
ﻋدد ﯾدوﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧﻘش واﻟزﺧرﻓﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
1
1
 3أطﻘم
 5أطﻘم

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
12000
12000
5000
10000
3000
2500
44500

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﺣواﻟﻲ  3,000دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات
ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﺎرة ﻧﻘل ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم ﻟﺗﺳﯾﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ ﺑﺣواﻟﻲ
 20,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  70,500دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3,000
44,500
3,000
20,000
70,500
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 11ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع /ﻣدﯾر
ﻣﺎﻟﻲ وإداري ودﯾوان
ﻣﺷرف اﻧﺗﺎج
ﻋﻣﺎل ﻓﻧﯾﯾن ﻣﮭرة
ﻋﻣﺎل ﻋﺎدﯾﯾن
ﻣراﺳل وﻋﺎﻣل ﺗﻧظﯾﻔﺎت
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
1
4
3
1
11

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﻌﺗﺑر اﻻﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﺟر اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع وﯾﺧﺗﻠف ﺳﻌر ھذا اﻟﻣﺎدة ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوﻋﯾﺔ
وﻣﺻدر اﻟﺣﺟر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل وﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه اﻻﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺣﺟر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ھذا
اﻟﻣﺷروع .
ﺟدول رﻗم )(5
ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺧدام
اﻷﻋﻣدة واﻟﻘواﻋد واﻟﺗﯾﺟﺎن
ﻟﻠطﺎوﻻت واﻟﻣﻘﺎﻋد واﻟﻣﺷرﺑﯾﺎت
ﻟﻠدﯾﻛور واﻟﺑﺎرﺑﻛﯾو
ﻟﻠدﯾﻛور واﻟﺑﺎرﺑﻛﯾو واﻟﻧواﻓﯾر
ﻟﻠطﺎوﻻت واﻟﻣﻘﺎﻋد واﻟﻣﺷرﺑﯾﺎت
اﻷﻋﻣدة واﻟﻘواﻋد واﻟﺗﯾﺟﺎن
ﻟﻠطﺎوﻻت واﻟﻣﻘﺎﻋد واﻟﻣﺷرﺑﯾﺎت
ﻟﻠﻧواﻓﯾر واﻟدﯾﻛور

ﻧوع اﻟﺣﺟر
ﺣﺟر ﻣﻌﺎن ﻧﺧب أول
ﺣﺟر ﻣﻌﺎن ﻧﺧب ﺛﺎﻧﻲ
ﺣﺟر ﺻﺣراوي اﺑﯾض
ﺣﺟر ﺻﺣراوي اﺣﻣر
ﺣﺟر اروﯾﺷد
ﺣﺟر ﻋﺟﻠون
ﺣﺟر اﻟﺣﻼﺑﺎت
ﺣﺟر اﻟﺗرﻓﻧﺗﯾن

) (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  2,000دﯾﻧﺎر.

Page 8 of 9

) (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  %30ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  21,000دﯾﻧﺎر

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 )(6
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
3,000
44,500
3,000
20,000
2,000
72,500
2,000
21,000
95,500

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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