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دراسة جدوي مبدأية لمشروع تشكيل الحديد واأللمنيوم   المشروع

دراسة جدوي مبدأية لمشروع تشكيل الحديد واأللمنيوم  أسم المشروع /  1

2 
 مجموع قيمة  االالت والمعدات

 دوالر أمريكي 1,098,856
والسيارات  للمشروع  

 دوالر أمريكي 2,740,534االصول الثابتة    3

 دوالر أمريكي 45,230مصاريف التأسيس  4

 دوالر أمريكي 3,184,928.04راس مال العامل    5

 دوالر أمريكي 5,970,692اجمالى االستثمارات المقدرة للمشروع     6

7 

 -أجمالي قيمة التمويل للمشروع المقترح  :  

 2,388,276.88 ذاتي  /

 دوالر أمريكي 3,582,415.31 قرض من بنوك أخري  /   

موظف وفنى وعامل  25 القوى العاملة بالمشروع /   8

 ستة اشهر من تاريخ األعتمادالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع  9

 جهة التعاون الفنى /     10
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  (الكويت

متر مربع  10,000اجمالى المساحة الالزمة للمشروع بالمتر المربع   11

 دوالر أمريكي 3,163,534.53 صافى عائدات المشروع المقدرة  12

 % 15حد االنتاج الذى ال يحقق عائدات او خسارة  13

 سنه 1.8 فترة استرداد االستثمارات الكلية 14

بيان خدمات للمشروع   15

الطاقة االنتاجية الوحدةاصــــــناف المنـــــــتجات   م

 1,240عدد المنيوم سحاب عادية منيولأبواب  1

 1,240عدد أبواب المنيوم شداد عادية منيول  2

 1,240عدد أبواب ألمنيوم سحاب أتوميتك  3

 1,240عدد أبواب المنيوم شداد أتوميتك  4

 1,465عدد شبابيك ألمنيوم سحاب عادية منيول 5

 1,465عدد ألمونيوم شداد عادية منيول شبابيك  6
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 1,465عدد شبابيك ألمنيوم لفاف أتوماتك  7

 1,500متر مربع ألمنيوم لوفر  8

 1,500قطعة ألمنيوم لألعالنات الجاهزه  9

 2,500متر مربع ألمنيوم لألسقف المعلقة  10

 1,200متر مربع ألمنيوم بارتشن  11

 900عدد أبواب حديد مشغولة   13

 360عدد أبواب حديد  14

 240عدد شباك حديد 15

 68متر أسوار حديد مختلفة المقاسات 16

 380متر شبابيك حديدية مختلفة المقاسات 17

 20عدد أعمال الشبرات والمظالت مختلفة المقاسات 18
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