فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مختبر صناعة اسنان زيركون
CAD CAM

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريق مقترحة تتضةةةمن تح يل النواحل الةنية والتموي ية

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إن هذه الدراسة هل دراسة أولية ت قل الضوء ع ى النواحل الةنيـةةةةةةةة وحثم ا ستالمار الفزم لتنةيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمرين المهتمين ع ى التكاليف ا ستالمارية الفزمة لتنةيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمع ومات الواردة فل الدراسةةةةةة وامعية ما أمكن ،وسةةةةةعيا ت ين تكون البيانات
الواردة فل الدراسةةةة وامعية ما أمكن ،فقد تمت زيارات ميدانية لمشةةةاريق وماسةةةسةةةات وموردين ذات عفمة

بةكرة المشةةةروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووول المتوقت تم اسوووت نا ها من
هذه الدراسوووة لحين إعداد دراسوووة جدوى اقت وووادية للمشوووروع ،وذلك لكون اإليرادات المتومعة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصةةةةةةعب التنبا باتثاهاتها مما يسةةةةةةتدعل من المسةةةةةةتالمرين المهتمين بعد ا متناع بةكرة
المشروع التوثه إلعداد دراسة الثدوى ا متصادية الكام ة ل مشروع المقترح
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

مختبر اسنان زيركون CADCAM/

منتجات المشروع

األسنان من مادة الزيركون

ت نيف المشروع

صناعل

عدد األيدي العاملة

3

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

106500

الموجودات ال ابتة

500

م اريف التأسيس وما قبل التشغيل

15975

رأس المال العامل

122975

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
معدن الزيركون بايساس معدن المين تصنق منه الح ل والثواهر  ،الزيركون هو عنصر مركب ينتمل إلى
تصنيف السي يكات ) (Zr Si O4
يمت ك الزيركون صةات ايثابية مالل ماب يته العالية لفنالناء ومساوة تصل حتى  HV 1800حيث دخل فل
مثال الصناعة منذ أكالر من  40سنة .وباإلضافة لمقاومته العالية يعتبر الزيركون متفئم حيويا بشكل كامل
مما ثع ه يستخدم بشكل متزايد فل المثال الطبل ( ايصابق –المةاصل )  ,كما أن لونه ايبيض وشةافيته
العالية وإمكانية ت وينه بألوان عاج ايسنان وخصائصه التكنو-حيوية ثع ته متفئم حيويا وبثودة عالية فل
مثال طب ايسنان التثمي ل والتعويض ع ى الزرع.
استطاع الخبراء فل مثال التعويضات السنية التحرر من التعويضات التق يدية (السيراميك ذا الق ب المعدنل)
واستبدالها بالزيركون.
والزيركون  Zr O2هو عنصر حيادي

يتةاعل و يتحد مق أي عنصر فل الطبيعة لذلك مام الخبراء

بإضافة نسبة حوالل  %5من ا ياليريوم (العنصر الة زي النادر) باإلضافة إلى نسبة بسيطة من أوكسيد
ايلمنيوم
الزيركون المادة الثديدة والالمينة فل عالم طب ايسنان والتل أستطاعة بقدراتها العثيبة أن تسيطر ع ى
عالم طب ايسنان الحديث  ،فهذه المادة لها عدة خصائص تميزها عن المواد السابقة التل تستخدم فل
صناعة ايسنان:
 - 1الحيادية التامة بالنسبة ل ةم وال الة وكذلك تنشط عم ية ا ندماج مق ال الة المحيطة بالت بيسات أو التيثان
وبذلك تخةل المشاكل .
 - 2الشةافية :فمعدن الزيركون شةاف ممكا يعطل بعدا ت ثماليا ت عظيما ت لتركيبات.
 -3المقاومة ل كسر  :لقد تغ بت مادة الزيركون ع ى ايثيال السابقة من التركيبات الشةافة والخالية من
المعدن ( مالل اإلنسرام والهايسرام ) كونها امسى وغير ماب ة ل كسر وهذه الخاصية إكتسبتها بةضل
طبيعة تركيبة ب وراتها

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
 مواكبة الالورة الصناعية والطبية فل عالم التعويضات السنية وا سنان النظرة الى القيمة الثمالية والصحية فل عالم الثمال والصحة انشاء مشروع مثدي امتصاديا يتناسب وحثم ا ستالمار وي بل الط بPage 5 of 9

ال ا :منتجات المشروع
المنتج عبارة ايسنان من مادة الزيركون (تعويضات ايسنان الزيركونية)
باستخدام التخطيط بواسطة الكمبيوتر والحةر بواسطة ثهاز موصول بالكمبيوتر بحيث ينتج اسنان حسب
الطبعة المط وبة

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد أية عوائق مانونية لترخيص هكذا مشاريق فل حال تطبيق التع يمات الصادرة من وزارة الصحة حيث
تشترط وزارة الصحة بأن يدير المختبر شخص حاصل ه ى مزاولة مهنة ولديه من الخبرات والكةاءة ما
ياه ة ل قيام بالمشروع

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل الت نيت

 -1يتم فل البداية عمل نموذج من الكومبوزيت الضوئل الخاص ل تاج أو الثسر حيث تتم تثربته فل فم
المريض من مبل الطبيب  ,ويمكن إثراء أي تعديل فل فم المريض (تقصير حواف أو تطوي ها-فصل
الثسةةر ووصةة ه من ثديد فل حال وثود م ق ة) وتاخذ عضةةة شةةمعية فوق الكومبوزيت وترسةةل إلى
المختبر.
 -2يتم وضق النموذج ضمن ماعدة خاصة فل ثهاز التةريز وتوضق فل الثهة المقاب ة ب وكة الزيركون
حيث يتم التةريز ع ى عدة مراحل وبسةةةنابل متدرثة (4مم 2-مم 1-مم )وباسةةةتخدام المحاور المتعددة
الموثودة فل ثهاز التةريزوالتل تسمح بالوصول إلى ثميق الزوايا وايماكن المراد فرزها.
 -3بعد انتهاء التةريز يتم تغطيس القطق المةرزة بال ون المناسةةةةب والمرسةةةةل من مبل الطبيب الم توضةةةق
تحت ضوء خاص من ايشعة تحت الحمراء تصل خفلها الحرارة إلى  90د م لمدة  45دميقة تتبخر
خفلها الرطوبة الزائدة والناثمة عن سائل التغطيس.
 -4توضةةةةق القطق المةرزة فل فرن خاص لمدة  8سةةةةاعات تصةةةةل خفلها الحرارة إلى 1500د م حيث
يكتسب الزيركون القساوة المط وبة.
 -5يتم تطبيق الخزف منخةض ا نصةةةةةةةهار (820د م)ع ى الزيركون حيث يشةةةةةةةذب وي مق مالل الخزف
العادي
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) (2المساحة والموقت:
المساحة المط وبة هل  75م  2وذلك حسب شروط وزارة الصحة لترخيص مختبرات ا سنان ضمن مثمق
تثاري داخل العاصةةةةةةةمة  ،ثهاز الزيركون يحتاج الى غرفة بمسةةةةةةةاحة  4 ×4م ، 2ا يثار المتومق ل مومق
المقترح  6000دينار سنويا

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياثات المشةةةةةةروع من ايبنية بحوالل  75م 2وبالعادة يحتاج المومق الى بعض التعديفت من تثهيز
ا رضية والعزل وتمديدات بتك ةة تقديرية  2500دينار  ،كما هو موضح فل الثدول التالل
ثدول رمم ()1
البند
تجهيز االرضية وعزل
تمديدات

حية وكهربائية

المساحة /متر مربت
75

تكلفة المتر المربت/دينار
20

إجمالي التكلفة/دينار
1500

-

-

1000
2500

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
مدرت تك ةة التثهيزات والمعدات ايسةةةاسةةةية مق التركيب والتشةةةغيل بحوالل  91000دينار توزعت كما هو
مبين بالثدول أدناه-:
ثدول رمم ()2
األجهزة
ثهاز صناعة اسنان زيريكون
CADCAM
فرن بورسفن
ثهاز مشور خزفية
عدد وادوات

تكلفة الوحدة/دينار
75000
5000
10000
1000
المجموع

Page 7 of 9

العدد
1

التكلفة /دينار
75000

1
1
1

5000
10000
1000
91000

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر ك ةة ايالاث و التثهيزات الفزمة ل مشروع بحوالل  3000دينار

( )6وسائل النقل:
ي زم المشروع سيارة صغيرة ستفم وتس يم الطبعات من عيادات ومراكز ا سنان وتس يم ا سنان ل عيادات
تب غ ميمة السيارة  10000دينار

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء ع ى ما تقدم تقدر تكاليف الموثودات الالابتة ل مشروع المقترح بحوالل  106,500دينار توزعت
كماي ل-:
ثدول رمم ()3
البند
تعديفت بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهيزات
وسائل النقل
المجموع

التكلفة/دينار
2500
91000
3000
10000
106500

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 3فرص عمل موزعة من حيث الوظيةة والعدد ع ى النحو التالل -:
ثدول رمم ()4
العدد
1
1
1
3

الوظيفة
مدير مشروع  /فنل مرخص
فنل مساعد
سائق استفم وتس يم الطبعات وا سنان
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
الزيركون هو عنصر مركب ينتمل إلى تصنيف السي يكات (Zr Si O4 ),حيث يستخ ص منه الانل أوكسيد
الزيركون ) (Zr O2المركب من عناصر الزيركونيوم الموثودة فل الطبيعة
ويتم إضافة نسبة حوالل  %5من ا ياليريوم (العنصر الة زي النادر) باإلضافة إلى نسبة بسيطة من أوكسيد
ايلمنيوم 0,35-0,15 %
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( )10م اريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما مبل التشغيل من رسوم التسثيل والترخيص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  500دينار

( )11رأس المال العامل:
كون الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها من مبل المستةيدين يثب إعداد دراسة ثدوى امتصادية مةص ة لها ولغايات
الوصول إلى تكاليف إثمالية ل مشروع امرب ما يكون ل وامق سيتم افتراض أن رأس المال التشغي ل وفقا
لطبيعة المشروع واحتياثاته يعادل حوالل  %15من إثمالل تكاليف الموثودات الالابتة حسب خبرة معد
الدراسة واستنادا لمشاريق مشابهة أي ما يعادل  15975دينار

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد آالار بيئية س بية ل مشروع فل حال تم التخ ص من المخ ةات والتوالف من خفل الحارمات الطبية

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الثدول التالل يبين تكاليف المشروع اإلثمالية التل تتألف من الموثودات الالابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
2500
91000
3000
10000
106500
500
15975

البند
أعمال بناء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهيزات
وسائل النقل
المجموع
مصاريف التأسيس وما مبل التشغيل
رأس المال التشغي ل

122975

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كون الواليقة ميد البحث هل مقترح لةكرة مشروع و تتضمن دراسة مالية ل مشروع تبين مصاريةه وإيراداته
لن يتم تحديد كيةية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الثدوى ا متصادية النهائية
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