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 حل إنشاء مشروع صناعيامر 
 

 .والرغبة بتنفيذه ,  وحاجة البلد له, أواًل ـ االقتناع بفكرة المشروع 
 
 : القيام بدراسة أولية للجدوى االقتصادية للمشروع ـثانيًا 

 .مشروع صاحب ال من قبلآ  ـ 
 .جهة استشارية أو من قبل ب ـ 

 .رته ليعرف صاحب المشروع هل تكلفة المشروع تتناسب مع مقد
 :على أن تتضمن هذه الدراسة األمور التالية 

 .ـ أهمية المشروع والغاية منه  1
 .مكان إقامته ـ  2
 .اليومية والسنوية : ـ الطاقة التصنيعية المقترحة  3
 .المحلية والمستوردة : ـ مصدر المواد األولية والمساعدة  4
 : ـ رأس المال المستثمر  5
 محطـة معالجـة ميـال الصـرص الصـحي ـ البنـاء ـ الحـئائق ـ السـاحا  ـاألرض ـ  :آ ـ الثابـ     
اآلال  والمعــئا  والتجهيــ ا  ـ والمفروشــا  ـــ األثــا  ( ـــ الشــاحنة  الســياحية ـ ن ــل العمــال: )  الســيارا 

نف ــا  الت ســي  وادعــئائ ـ نف ــا  التــراخيح والتصــاري  والخــئما  ـ : ) ـــ  نف ــا  الت ســي   والمحركــا 
 ( .ئراسا  والتصاميم وادشراص الهنئسي والفني والتكنولوجي نف ا  ال
الرواتــب واألجــور  ـومــوائ التعبئــة ثمــن المــوائ األوليــة والمســاعئ  :  (العامــل ) ب ـ المتحــر     

 ( .ـ بخار ـ هواء مضغوط وقوئ ميال ـ كهرباء ـ : ) والت مينا  ـ الطاقة السنوية 
 : ـ كلف اإلنتاج السنوية  6

 .استهالك رأ  المال الثاب  ـ الرواتب واألجور والت مينا   :الثابتة آ   ـ 
 ( .ميال ـ كهرباء ـ وقوئ : ) ثمن الموائ األولية والمساعئ  ـ الطاقة السنوية  :المتغيرة ب ـ 

 :نتائج المشروع ـ  7
 .آ ـ المعئل العائئ البسيط 

 .ب ـ فتر  االسترئائ 
 .ج ـ ن طة التعائل 

 
 : دراسة جدوى اقتصادية موسعة للمشروع: ثالثًا    
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 والخـا  بععـداد وتقيـيم  منظمـة اليونيـدو التابعـة ل مـم المتحـدة المحـددة يـي دليـل وذل  حسـب أسـس 

 .دراسا  الجدوى االقتصادية للمشاريع الصناعية
 :على أن تتضمن هذه الدراسة األمور التالية  

, محةيـا  وخارجيـا  ئ  لةطةـب والعـرض بالنسـبة لةمنـت  ئراسة تسـوي ية كامةـة تحـئئ فيهـا عوامـل المحـئ ـ
والمشـاري  المحةيــة , وتوقــ  السـوق لعـئ  ســنوا  قائمـة , مـ  التعـرص عةــم حجـم السـوق لعــئ  سـنوا  خةـ  

 .وسياسا  الئولة الساب ة والمست بةية لمثل هذا ادنتاج وأسعارل , المماثةة والمنافسة 
ومواصفاتها ال ياسية وأسعارها وموائ التعبئة األولية والمساعئ   الموائتحئيئ احتياجا  المشروع من ـ 
 .وبما يتناسب م  الطاقة التصنيعية الم ترحة ,  الحصول عةيها محةيا  أو استيرائا   ومصائر العالمية 
ـــ  ـــئ احتياجـــا  المشـــروع مـــن ـ ـــ ا  والمحركـــا تحئي ومواصـــفاتها ال ياســـية  اآلال  والمعـــئا  والتجهي
 .وبما يتناسب م  الطاقة التصنيعية الم ترحة ,   استيرائا   وأ الحصول عةيها محةيا  ئر ومصاالعالمية 

 .ـ وض  مخطط تو ي  اآلال  والمعئا  والتجهي ا  والمحركا  
ـــ وضـــ  مخطـــط كروكـــي لمواقـــ  أبنيـــة وصـــاال  ومســـتوئعا  وطرقـــا  وحـــئائق  ومخبـــر المشـــروع ـ

 . المشروع
 .اآلال  والمعئا  والتجهي ا  والمحركا   صب وتركيبـ إرشائا  وخرائط لتنفيذ أعمال ن

والنص  باختيار األنسب منها سعرا  وفنيـا  , ـ شرح الطرق التكنولوجية المتبعة في مثل هذل الصناعة 
 .بما يتناسب م  الطاقة التصنيعية الم ترحة واقتصائيا  

ومــالهالتهم ومهــاراتهم نوــيمهم ـــ ت ــئير احتياجــا  المشــروع مــن العمــال والمــووفين والفنيــين وهيكــل ت
 .المطةوبة وف ا  لمواق  العمل 

ووسـائل والخـئما  الصـناعية المرتبطـة بالمشـروع ـ ت ئير احتياجـا  المشـروع مـن األراضـي واألبنيـة 
 .ووض  تصمميم أولي لألعمال المئنية  .الن ل 

 ـ بيان أسواق التصريص المحةية والخارجية 
ادنتاج السـنوية وكةفة , متضمنة رأ  المال العامل والثاب  لةمشروع , ـ ئراسة مالية كامةة لةمشروع 

, والمعـئل المتوسـط لةعائـئ , وصـافي ال يمـة الحاليـة , وتحةيـل األربـاح , السنوية ( المبيعا  ) واديرائا  , 
 .وع وكذا سنوا  تنفيذ المشر . وتحةيل التعائل لةوصول إلم ن طة التعائل , وفتر  استرئائ رأ  المال 

ــ مناقشــة فصــول الئراســة بصــور  واقعيــة وافيــة ووضــ  الم ترحــا  والتوصــيا  لتحســين اقتصــائيا   ـ
 .المشروع وتجنب مكامن األخطار 

 : محلية اآلال  والمعدا  والتجهيزا  والمحركا يي حالة كون : رابعًا     
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  )     : بالتفصـيل  وبيـان مواصـفا  كـل منهـاال  والمعئا  والتجهيـ ا  والمحركـا  اآلـ تصميم  1
 نــوع المعــئن وثخانتــك  ـ شــكل ال اعــئ  الســفةم والعةيــا ـ طاقــة محركهــا ـ ســرعة ئوران الطــول ـ ال طــر ـ

 .ضمن البناء  اوارتفاعاتهوأماكن  توضعها , والمخطط التكنولوجي لها , (   ألخ . ..خالطها
 .بالمواصفا  المطةوبة  ال  والمعئا  والتجهي ا  والمحركا اآلـ ادشراص عةم تصني   2
ــــ   3 ــــبـ ــــئريب  اآلال  والمعــــئا  والتجهيــــ ا  والمحركــــا  تنفيــــذ أعمــــال نصــــب وتركي وتشــــغيةها وت

 . ينالعامةين عةيها لمئ  ال ت ل عن شهر 
 .ـ ادشراص عةم عمةية البناء ومتابعة المهنئ  المئني  4
 

 .احب المشروع عرية صمبوذل  ي اإلنتاج يعمال ومهندسي وكيميائ انتقاء: خامسًا 
 

 .إلشراف على اإلنتاج وضبط الجودة اإدارة المشروع و : سادسًا 
 

 :وحسب حجم المشروع ,  الجئول التالي: األجور المطلوبة : سابعًا 
 :وذلك في حالة ,  مصروفها بكاملإضافة إلم سيار  سياحية مناسبة  
 . 4و  3و  2آ ـ   المرحةة الرابعة  

 . ـ المرحةة السائسة ب
 

 السورية ا اللير آالف ب/ األجور  المرحلة
 ال توجئ األولم
 200ـ   150 الثانية
 500ـ  400 الثالثة
 1 الرابعة

 2الرابعة 
 3الرابعة 
 4الرابعة 

 250ـ  200
 150ـ  100
 250ـ  200
 في الشهر 100

 50ـ  40 الخامسة
 في الشهر  100 السائسة
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