ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

اﻧﺗﺎج اﻟطوب اﻟﺣراري واﻟﻘرﻣﯾد

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 :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
ﺳﺎﺑﻌﺎ  :وﺳﺎﺋل ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
اﻟطوب اﻟﺣراري واﻟﻘرﻣﯾد
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
اﻟطوب اﻟﺣراري واﻟﻘرﻣﯾد
ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع
18
ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ
اﻟﺑﯾﺎن
131,000
اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
5,000
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
26,000
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
162,000
اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ان ﻣﻧﺗﺟﺎت ھذا اﻟﻣﺷروع ﻋﺑﺎرة ﻋن طوب ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣواد ﺗﺗﺻف ﺑﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻟﻠﺣرارة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  ،ﺣﯾث ﯾﺳﺗﻌﻣل ھذا
اﻟطوب ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﻓران اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزﺟﺎج واﻟطوب اﻟزﺟﺎﺟﻲ واﻟﺳﯾراﻣﯾك واﻟﺧزف وﻓﻲ
ﻣداﺧن ﻣواﻗد اﻻﺑﻧﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﻣﺗﻌددة  ،ھذا ﺑﺟﺎﻧب ﻣﯾزﺗﮭﺎ ﺑﺎﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺣرارة
ﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ .ھذا وﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻘﺎرب ھذا اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ وطرﯾﻘﺔ ﺗﺻﻧﯾﻌﮫ  ،ﻓﺎن اﻟﻣﺷروع ﺳﯾﺗﺿﻣن اﯾﺿﺎ
اﻧﺗﺎج اﻟﻘرﻣﯾد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻷﺳﻘف اﻻﺑﻧﯾﺔ وﺗزﯾﯾن ﻣداﺧﻠﮭﺎ واﻟذي ﯾﺗﺻف ﺑﻌزﻟﮫ ﻟﻠﺣرارة واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ
ﺑدرﺟﺔ اﻟﺣرارة داﺧل اﻟﻣﻧزل وﻋدم ﻓﻘداﻧﮭﺎ  ،ھذا ﺑﺟﺎﻧب اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟزﯾﻧﺔ وﻏﯾرھﺎ.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
ﻧظرا ﻟﻠﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻹﻧﺷﺎﺋﻲ اﻟﻛﺑﯾر اﻟذﯾن ﺗﺷﮭدھﻣﺎ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ وﻣﺎ ﯾواﻛﺑﮫ ﻣن ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺛل ھذه
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ،ﺧﺎﺻﺔ وان اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﮭذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺿﺋﯾل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋدم ﺗﻣﺗﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ،
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد أن ھذا اﻟﻣﺷروع ﺳوف ﯾﺳﺎھم ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺧﻔض اﻟﻔﺎﺗورة اﻻﺳﺗﯾرادﯾﺔ ﻟﻣﺛل ھذه
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ،ﻛوﻧﮫ ﻓرﺻﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟﯾدة وﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل اﻷﯾدي

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
-

طوب ﺣراري ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻛﺛر ﻣن ) (% 50وزﻧﺎ ﻣن اﻛﺎﺳﯾد اﻟﻣﻐﻧﯾﺳﯾوم او اﻻﻟﻣﻧﯾوم وﻣن ﺧﻠﯾط
اﻟﺳﯾﻠﯾس واﻟﻛﺎﻟﺳﯾوم او اﻟﻛروم و/او اﻛﺳﯾد اﻟﺣدﯾد.

 -ﻗرﻣﯾد ﺳﻘوف وأﻏطﯾﺔ ﻣداﺧن ﻣن اﻟﻧوع اﻟﻌﺎزل ﻟﻠﺣرارة وﺧﻔﯾف اﻟوزن.

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

ﺗﻣر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﺧﻠطﺔ  :ﺗﺧﻠط اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﺣﺳب اﻟﺻﻧف اﻟﻣﻧوي إﻧﺗﺎﺟﮫ آﻟﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢﺑﺷﻛل ﻋﺟﯾن ﻣﺗﺟﺎﻧس وﻣﺗﻣﺎﺳك.
 ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾل  :ﺗوﺿﻊ اﻟﻌﺟﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾل ﺑواﺳطﺔ اﻟﺑﺛق ،ﺣﯾث ﺗﻧﻘل اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑواﺳطﺔﺷرﯾط ﻧﺎﻗل  ،إﻟﻰ ﻓرن اﻟﺗﺟﻔﯾف  ،اﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻏرﻓﺔ ﯾﻧﻔﺦ ﻣن ﺟواﻧﺑﮫ ھواء ﺳﺎﺧن ﯾﻌﺎﯾر ﻟدرﺟﺔ
ﺣرارة ) °30م( ﺣﺗﻰ ﺗﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﺔ اﻟرطوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﻊ ﻟﺣواﻟﻲ ) (%30وﻣن ﺛم ﺗرﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺣرارة
ﻣﺎ ﺑﯾن )°(150-120م ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻔﯾف.
 ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﺑﺦ )اﻟﺷوي(  :ﯾﻧﻘل اﻟطوب او اﻟﻘرﻣﯾد اﻟﻣﺟﻔف اﻟﻰ ﻓرن اﺧر ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺣﺟرات) 20ﺣﺟرة ﺣﯾث ﺗوﺿﻊ اﻟﻘطﻊ ﺑﺟﺎﻧب ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ أرﺿﯾﺔ ھذه اﻟﺣﺟرات( وﯾﻧﻔﺦ ﻣن ﺟواﻧﺑﮫ
اﻟﻧﺎر ﻣن ﺣﺎرﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻣل ﺑوﻗود )  ) (Fuel Oilوھذا اﻟﻔرن ﯾدﻋﻰ ) (Hoffmann Oven
ﺣﺳب اﻟﺷﻛل أدﻧﺎه ،ﺑﺣﯾث ﯾﻌﻣل ھذا اﻟﻔرن ﻋﻠﻰ دوران اﻟﻐﺎزات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻻﺣﺗراق داﺧﻠﮫ واﻻﺳﺗﻔﺎدة
ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﺧﯾن اﻟﻔرن وزﯾﺎدة ﺣرارﺗﮫ( وﻋﻧد وﺻول درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻔرن إﻟﻰ ) (1,700درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ
ﯾﺗرك ﻋﻧدھﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻣدة ﯾوم  ،ﺛم ﺗطﻔﺄ اﻟﻧﺎر وﯾﺑرد اﻟﻔرن ﺗدرﯾﺟﯾﺎ وﻣن ﺛم ﯾﺧرج اﻟطوب أو اﻟﻘرﻣﯾد.
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) (2اﻟﻣوﻗﻊ:
ﺗﺷﮭد ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻛرك ﺗطورا ﺻﻧﺎﻋﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ھﻧﺎك وﻛذﻟك اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺿﻣن
اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺣر ،وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﺗطور اﻧﺷﺎﺋﻲ ﻛﺑﯾر
ھﻧﺎك .ھذا ﺑﺟﺎﻧب ﻣﯾزة ھذه اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻘرﺑﮭﺎ ﻣن ﻣﻧﺎطق اﺳﺗﺧراج وﺗواﺟد اﻟﻣواد اﻻوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
ﻣﻧﺗﺟﺎت ھذا اﻟﻣﺷروع  ،ﻟذا ﻓﻘد ارﺗﺄﯾﻧﺎ ان ﯾﻘﺎم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ .

)( 3

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء :

ﯾﻘﺗرح ان ﯾﺳﺗﺄﺟر ﻣﺑﻧﻰ او ھﻧﺟر ﻣﻌدﻧﻲ ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  1,300م ،2وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ان ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع
اﻟﻰ ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب واﻻﺳﺗﺧدام  ،ﻛﺗوﻓﯾر ﺻﺎﻟﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ) ﺳﯾؤﺳس اﻟﻔرﻧﯾن داﺧل ھذا اﻟﮭﻧﺟر(
ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟﺎھزة  ،ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر ﻣﻛﺎﺗب وﺧدﻣﺎت ﻟﻺدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،
ﺣﯾث ﺗﻘدر ﻛﻠﻔﺔ ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﺣواﻟﻲ  4,000دﯾﻧﺎر.

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
123,000

ﻗدرت
ھو ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
اﻷﺟﮭزة
ﺧزاﻧﺎت ﻣواد ﺧﺎم ﻣﻊ ﺗوﺻﯾﻼﺗﮭﺎ
ﺧﻼط آﻟﻲ
ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﺑﺎﻟﺑﺛق
ﻓرن اﻟﺗﺟﻔﯾف ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻏرﻓﺔ ﻣزود ﺑﻧﺎﻓﺛﺎت
ھواء ﺳﺎﺧن واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك
راﻓﻌﺔ ﺷوﻛﯾﺔ  3طن
ﻓرن اﻟﺷوي )20ﺣﺟرة( ﻣﺟﻣوع
طول ﺣﺟراﺗﮫ)(70م ،ﻣزود ﺑﺣﺎرﻗﺎت
ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟوﻗود )(Fuel Oil
ﻣوﻟد ﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ
ﺷرﯾط ﻧﺎﻗل
ﻋرﺑﺎت ﻧﻘل وﻣﻌدات اﺧرى
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺟدول رﻗم )(1
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
1,500
3,500
22,000

اﻟﻌدد
4
2
1

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
6,000
7,000
22,000

15,000

1

15,000

-

1

8,000

42,000

1

42,000

4,000
17,000
-

1
1
-

4,000
17,000
2,000
123,000
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) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:
ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  3,000دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﺳﯾﺗم ﺑﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ارض اﻟﻣﺻﻧﻊ وﺑذﻟك ﻻ ﯾﻠزم ﺳﯾﺎرة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺷروع.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  131,000دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت ﻛﻣﺎ
ﯾﻠﻲ-:
اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎت ﻣﺳﺗردة
اﻟﻣﺟﻣــــــــــوع

ﺟدول رﻗم )(2
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
4,000
123,000
3,000
1,000
131,000

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%5
%10
%15
%0

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 18ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟوظﯾﻔﺔ
ﻣدﯾر ﻋﺎم/ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع
ﻣﺣﺎﺳب
ﻣﺳؤول ﺗﺳوﯾق
ﻓﻧﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ
ﻣدﯾر اﻧﺗﺎج/ﻣﮭﻧدس ﺗﻌدﯾن
ﻓﻧﯾو اﻧﺗﺎج وﺗﺷﻐﯾل
ﻋﻣﺎل ﻋﺎدﯾون/ﻣﻧﺎوﻟﺔ
ﻣراﺳل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﻌدد
1
1
1
1
1
4
8
1
18
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) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ان اﻟﻣواد اﻻوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺣﺳب اﻟﺻﻧف ھﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣواد ﻓﻲ اﻟﺧﻠطﺔ

اﻟﺻﻧف
اﻟﻣﺎدة
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO+CaO+Cr2O3
Al2O3+SiO2
اﺗرﺑﺔ ﻣﻠوﻧﺔ
ﺳﯾﻠﯾﻛﺎت )(Ca+Fe+Al
)ﺗﻣزج ﻛﺟل وﺗﺿﺎف ﻟﻠﺧﻠطﺔ ﻟﺗﻌطﻲ
ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻻﻧﺗﻔﺎخ(

أ
)طوب ﺳﯾﻠﯾس
واﻻﻟوﻣﯾﯾﻧت(
%
57-64
27-35
1-3.5
0-1.7
0
ــ
1

ب
)طوب اﻟﻣﻐﻧﯾﺳﯾوم
واﻟﻛروﻣﯾت(
%
0
27-35
1-3.5
ــ
57-64
0-1.7
1

ﺟـ
) طوب أﻟﻣﻧﯾوم
ﺳﯾﻠﯾﻛﺎت اﻟﻛروﻣﯾت(
%
ــ
ــ
1-3.5
0-1.7
27-35
57-64
1

1

1

1

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺗﺗﻛون ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص وﺗﻛﺎﻟﯾف اﯾﺻﺎل اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣوﻗﻊ وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺳﻔر
واﻟﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﻣﻌدات وﻣﺻﺎرﯾف ﻣﺗﻔرﻗﺔ أﺧرى ﺣﯾث ﯾﺗوﻗﻊ ان ﯾﺻل ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ اﻟﻰ  5,000دﯾﻧﺎر.

) (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  %20ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  26,000دﯾﻧﺎر
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ﺳﺎدﺳﺎ  :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
4,000
123,000
3,000
1,000
131,000
5,000
26,000
162,000

اﻟﺑﯾﺎن
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
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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