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دراسة جدوي مبدأية لخطة تطوير أعمال وزيادة طاقة أنتاجية   المشروع

دراسة جدوي مبدأية لخطة تطوير أعمال وزيادة طاقة أنتاجية  أسم المشروع /  1

 دوالر أمريكي 1,947,666والسيارات  للمشروع مجموع قيمة  االالت والمعدات    2

 دوالر أمريكي 6,254,585االصول الثابتة    3

 دوالر أمريكي 54,276مصاريف تطوير و تأسيس  4

 دوالر أمريكي 5,776,683.65 راس مال العامل    5

 دوالر أمريكي 12,085,544اجمالى االستثمارات المقدرة للمشروع     6

7 

 -أجمالي قيمة التمويل للمشروع المقترح  :  

 4,834,217.80 ذاتي  /

 دوالر أمريكي 7,251,326.70 قرض من بنوك أخري  /   

موظف وفنى وعامل  60 القوى العاملة بالمشروع /   8

 سنة  من تاريخ األعتمادالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع  9

 جهة التعاون الفنى /     10
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  (الكويت

متر مربع  15,000اجمالى المساحة الالزمة للمشروع بالمتر المربع   11

 دوالر أمريكي 3,237,443.59 صافى عائدات المشروع المقدرة  12

 % 18 حد االنتاج الذى ال يحقق عائدات او خسارة  13

  سنه 3.73 فترة استرداد االستثمارات الكلية 14

بيان خدمات للمشروع   15

الوحدةاصــــــناف المنـــــــتجات   م
الطاقة 

االنتاجية 

 200قطعةمتر  2.5×3أبواب المداخل الرئيسية من الحديد المشغول مقاس  1

 2,000قطعةمتر  1×2ابواب ديكور من الصاج المضغوط مقاس  2

 1,800قطعةسم  100×150اسوار خارجية من الحديد المضغوط والمشغول مقاس  3

 2,000قطعةسم   5×40×150داخلية ديكورمقاس درج ساللم معدنية الشكر بليت   4

 1,000قطعةسم 100×120درابزينات السالم والبلكونات من الحديد الديكور المشغول مقاس  5
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 1,000قطعةسم  120×120حمايات الشبابيك من الحديد المشغول مقاس  6

 4,000قطعةسم 100×200ديكور من الحديد المشغول مقاس قواطع وفواصل  7

 1,000قطعةمقاعد وكراسى الحدائق من الحديد المشغول  8

 1,000قطعةطاوالت دائرية ومستطيلة ومربعة من الحديد الديكور المشغول  9

 3,000قطعةسم  150×200سراير نوم من الحديد الديكور المشغول مقاس  10

11 

بيوت جاهزه )كرفانات (

متر مربع مع قواعد التثبيت  واجهزة التكييف نظام شباك 200بيوت جاهزة تسليم مفتاح  مقاس 
 108قطعة

 3,600,000قطعةألواح حديد كيربي 12
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