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حرصـا  من وزارة التخططط لل  علم وتنمطة المجتماات المحلطة  فقع ططلقت برنام  تازطز اننتاجطة إرراعة  

والتالب لل  مشــاكا البطالة التي طااني منها الشــباب بهعف تشــجطإ رمامة المشــارطإ الصــاطرة والمتو ــطة  

 .األرعني

  تقعطم طفكار مشارطإ مقترحةبهعف    وزارة التخططط والتااون العوليطلعت هذه العرا ة األولطة بتكلطف من      

دون تحليل  للفئات المـ تهعفة في المجتماات المحلطة تتـممن تحلطا النواحي الفنطة والتموطلطة لفكرة المـشروع  

رن هذه العرا ــة مما طاني    النواحي المالية و السوووةية المةمة الح ع ىلم مدج ودوج اةامة ذ  ا مووو و 

الالزم لتنفطذ فكرة المشروع بهعف رطالع هي عرا ة طولطة تلقي الموء لل  النواحي الفنطـة وحجم اال تثمار  

 .الم تثمرطن المهتمطن لل  التكالطف اال تثمارطة الالزمة لتنفطذ المشروع 

ــة إرراعة  في مختلف محاف ات      ــــ لقع جاءت هذه العرا ة ممن جهوع م تشاري مراكز تازطز اننتاجطــ

ات المجتمـاات المحلـطة من المشـــــارطإ وطلوطة المملـكة من حـطا امتراأ طفـكار مشـــــارطإ  تتـماشـــــ  ورحتـطاـج

 .الصاطرة والمتو طة

  ومع تم الحرص طن تكون البطانات والمالومات الوارعة  برنام  رراعةمام بإلعاع هذه العرا ــة م ــتشــارو      

 في العرا ة واماطة ما طمكن. 

االـ تـشاري بزطارات مطعانطة  وـ اطا  ألن تكون البطانات الوارعة في العراـ ة واماطة ما طمكن  فقع مام الفرط       

روع    ات ومورعطن ذات لالمة بفكرة المـش ـ  ارطإ ومسـ  ىلماً بأن التوةعات المتعلقة باإلي ادات وتقدي   لمـش

حوع السوو  المتوة   تع اسوتانااذا من ذ ا الد اسوة لحين تقدع المسوتام ين المنتمين بن ا ال   ل ب ل  

ــو     للموووو و لم ا ة ا ادل إلىداد د اسوووة ودوج اةتيوووادية    وذلك لكون انطراعات المتوماة وحجم ال ـ

اهمة الذاتطة لصـاحب  المتومإ ترتبط باعة لواما منها تحعطع المومإ ومطمة انطجارات وحجم االمتراض والمـ 

ــاب التنبس   ــافة لاعة لواما طو  روف طصـ ــتهعفة وضطرها بانمـ ــرائطة للفئات الم ـ ــروع والقعرة الشـ المشـ

لي من الم تثمرطن المهتمطن باع االمتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز رراعة  والتقعم  باتجاهاتها.  مما ط تع 

 بطلب نلعاع عرا ة الجعوى االمتصاعطة الكاملة للمشروع المقترأ. 

ــة إرراعة  لتقعطم ططة م العة       ــ لمزطع من المالومات طمكنك االتصاا بالم تشارطن في مراكز تازطز اننتاجط
 تحتاجونها لتطوطر األفكار اال تثمارطـــة والم العة في تأ طس وتنفطذ المشارطإ .

 

 م  ةاً. 26وىددذا تتواود م ا ة مو و  تعةية اإلنتاوية ) ا ادل ( في  افة منا ق الممل ة 

 

 )باد  باالتيال بأة   م  ة لديك( 
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 المحتوطات 

 المقدمة  أوال : 

 مب  ات وأذداف المو و  اانيا :

 منتوات المو و   االاا: 

 النواحي القانونية ل   ل المو و   ابعا: 

  الد اسة ال نية ل   ل المو و  خامسا: 

 م احل التيني . 1

 المساحة والموة . 2

  البناء وتعديمت البناء. 3

 اآلالت والمعدات.  4

 األااث والتونيةات. 5

 . وسائ  النقل6

 للمووودات الاابتة اإلومالية. الت اليف 7

 . اإلدا ل والعمال8

 . المواد األولية ومستلةمات الخدمة9

 . ميا يف التأسيس وما ةبل التوغيل10

 .  أس المال العامل11

 البيئية ل   ل المو و سادسا:اآلاا  

 للمو و  اإلوماليةسابعا: الت اليف 

 اامنا: وسائل تمويل المو و 
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 ملخص المو و 

 مخ  ة لنحت احواع مختل ة من حو  الباةلت  ف  ل المو و  المقت حة 

 او ال مختل ة من حو  الباةلت منتوات المو و  

 ح في  يناىي/  تينيف المو و  

 20 العاملة ىدد األيدي 

 حوع االستاما  ال لي ل   ل المو و 

 الت ل ة بالدينا  األ دني  البيان

 50,500 المووودات الاابتة 

 1,000 وما ةبل التوغيل  التأسيس ميا يف 

 7,575 المال العامل   أس

 59,075 المومو  ال لي لحوع االستاما  
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 أوالً : مقدمة

بنحت اشـكاا صـاطرة مختلفة من حجر البازلت المتوفر وحطا ان هذا المنحوتات متوفرة   ـطقوم المشـروع  

كالماا طعوطة في مناط  مختلفة من المملكة وخصـوصـا  بالقرب من الموامإ ال ـطاحطة مثا معطنة ام الجماا 

ـطة وكمـطات اكبر توفر  االثرـطة  اال ان فكرة المشـــــروع هو اـماـمة مخرـطة لنـحت اشــــــكاا مختلـفة بجوعة ـلال

ع جزء من احتطاجات ا  الومت والجهع  ائ وذلك لـ  تمثا المـشروع في وطواالجنبي في هذا المجاا   المحلي  لـ 

 .االحجام المختلفة من حجر البازلت هذه انتاج  طاما لل  متو ط مشاا

 المو و   ف  ل وأذدافمب  ات اانيا : 

ــافة ال  توفر الماعة الخام وهي   ــائ  المحلي واالجنبي  امـ الطلب المتزاطع لل  هذه المنحوتات من مبا ال ـ

 حجر البازلت وبكمطات كبطرة في مختلف مناط  المملكة. 

لل  هذه طلب البناء  للطه  طاتبر هذا المشــروع فكرة ا ــتثمارطة جطعة حطا طن اننتاج  ــطاطي جزء من    

  كما انه طحق  فرصة ا تثمارطة في عطر رل  األ وا  الخارجطة الحقا  لممكن طن طتجه للتص  و من االمنتجات 

 هذا المجاا وامكانطة تشاطا االطعي الااملة 

 المو و منتوات : االاا

 .اشكاا مختلفة من احجار البازلت المتوفرة في المنطقةانتاج  لبارة لنالمنت  

 المو و  المقت حة : النواحي القانونية ل   ل  ابعا

   ال طوجع ططة لوائ  مانونطة لترخطص هكذا مشارطإ 
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 المقت حة  لمو و    ل اال نية ل الد اسة: خامسا

 م احل التيني   (1)

ــتخعام احمــار حجر البازلت من المناط    بمجمولة من الخطوات تتمثا في  تتلخص لملطة التصــنطإ   ا 

والتشـكطا باحجام واشـكاا وتصـامطم مختلفة ومن ثم بطاها في ماارض مرطبة  القرطبة والبعء باملطة النحت  

 من الموامإ االثرطة.

 

 :والموة المساحة  (2) 

  طاحطة طتوفر فطها حجر البازلت.من الممكن رمامة المشروع في ططة منطقة 

 

 :البناء وتعديمت البناء (3) 

طبطن الجعوا    و   وطمكن تنفطذ المـشروع مـمن هنجر ماعني  2م  200تقعر احتطاجات المـشروع من األبنطة ب 

 :  التالي توزطإ م احات البناء وا تخعاماتها

  1جعوا رمم إ

 البند المساحة /مت  م ب   ت ل ة المت  الم ب /دينا   اومالي الت ل ة/دينا  

 ومستود  يالة انتاج  100 100 1,0000

 مستودىات  50 100 5,000

 م ات  وخدمات   50 100 5,000

 تمديدات يحية و ن بائية  - - 2,000

 المومو   22,000
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 :اآلالت والمعدات  (4)

هو  كما  عطنار توزلت    15,500بحوالي  تكلفة التجهطزات والماعات األ ـا ـطة مإ التركطب والتشـاطا  معرت 

 -:طعناهمبطن بالجعوا 

  2جعوا رمم إ

ت ل ة   العدد  الت ل ة /دينا  
 الوحدل/دينا  

 األونةل 

 مخرطة صاطرة 1,500 1 1,500

 مخرطة كبطرة مخصصة لحجر البازلت  7,000 1 7,000

 لعع واعوات نحت  5,000 - 5,000

2,000 - 
 

 رفوف لارض المنتجات  2,000

 المومو   15,500
 

 :األااث والتونيةات والدي و ات (5)

   عطنار  3,000ي تقعر كلفة األثاا و التجهطزات الالزمة  للمشروع بحوال 

 :وسائل النقل (6)

 . عطنار 10,000طلزم المشروع  طارة فان للنقا و التوزطإ  تقعر طن تبلغ تكلفتها بحوالي 

 

 الت اليف اإلومالية للمووودات الاابتة  (7)

 - عطنار توزلت كماطلي:   50,500بناء لل  ما تقعم تقعر تكالطف الموجوعات الثابتة للمشروع المقترأ بحوالي  

      3جعوا رمم إ

 نسبة االستنمك  الت ل ة/دينا   البند

 %5 22,000 طلماا بناء 

 %10 15,500 اآلالت وماعات 

 %15 3,000 طثاا وتجهطزات 

 %15 10,000 و ائا النقا 

  50,500 المومو  
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 : لعمالةا (8)

 - النحو التالي : موزلة من حطا الو طفة والاعع لل لما  ة فرص 20طوفر المشروع  

   4جعوا رمم إ

 االو ل السنوية/ دينا   االو ل الون ية/ دينا   العدد  الوظي ة 

 6,000 500 1 معطر المشروع 

 4,800 400 1 مصمم ومشرف 

 7,200 300 2 تابئة   لاما

 57,600 4,200 16 لاما نحت وتشططب 

 75,600 5,400 20 المومو  

 

 مستلةمات الخدمة  و  المواد األولية (9) 

 .حجر البازلت المتوفر بكمطات كبطرةتتكون المواع األولطة من 

 ميا يف التأسيس وما ةبل التوغيل  

 تتألف مصارطف التأ طس وما مبا التشاطا من ر وم الت جطا والترخطص ألوا مرة بانمافة رل  المرا الت  

 عطنار.  1,000والمواصالت ال تقطاب الاروض والتي تقعر بحوالي 

 :  أس المال العامل (11) 
ة مفصلة لها ولااطات  رلعاع عرا ة جعوى امتصاعططجب  كون الفكرة مقترحة وباع التماعها من مبا الم تفطعطن  

وفقا    الوصوا رل  تكالطف رجمالطة للمشروع  امرب ما طكون للوامإ  طتم افتراض طن رطس الماا التشاطلي

طااعا المشروع واحتطاجاته  الثابتة ح ب خبرة ماع  15حوالي    لطبطاة  الموجوعات  تكالطف  رجمالي  % من 

 . عطنار  7,575طي ما طااعا  لمشارطإ مشابهة العرا ة وا تناعا 

 

 سادسا: اآلاا  البيئية ل   ل المو و  المقت حة 

 بطئطة  لبطة للمشروع  آثار ال طوجع 
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 سابعا: الت اليف اإلومالية ل   ل المو و  المقت حة 

المصارطف    التالي  جعواال لها  ممافا  الثابتة  الموجوعات  من  تتألف  التي  انجمالطة  المشروع  تكالطف  طبطن 

 - :التأ ط طة ورطس الماا الااما

    ( 5ودول  ةع )

 الت ل ة/دينا   البند

 22,000 طلماا بناء 

 15,500 اآلالت وماعات 

 3,000 طثاا وتجهطزات 

 10,000 و ائا النقا 

 50,500 المووودات الاابتة اومالي 

 1,000 ميا يف التأسيس وما ةبل التوغيل 

 7,575  أس المال التوغيلي 

 59,075 الت اليف اإلومالية للمو و 

 

 :وسائل التمويل اامنا: 
 

تبطن مصارطفه ورطراعاته  وال تتممن عرا ة مالطة للمشروع  كون الوثطقة مطع البحا هي مقترأ لفكرة مشروع  

 عرا ة الجعوى االمتصاعطة النهائطة رلعاع باع  رال لن طتم تحعطع كطفطة تموطا المشروع 

 


