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 سِض اٌّششٚع 2011/087
ثأٟ )ٚحذج إلٔراج اٌغاصاخ اٌظٕاع١ح 

 (اٌىشتْٛ أٚوغ١ذ
:عٕٛاْ  اٌّششٚع  

 

:ٚطف اٌّششٚع  

إلٔراج ثأٟ أٚوغ١ذ اٌىشتْٛ، ٘ذفٗ ِٓ رٌه ٘ٛ ذٛف١ش احر١اجاخ اٌغاص  ٠ثحث ٘زا اٌّغرثّش عٓ شش٠ه أجٕثٟ إلٔشاء ِششٚع ِشرشن

اسذفاع االعرٙالن  فٟ اٌغٛق اٌجضائش٠ح ، ٚاٌرٟ أظٙشخ ٚجٛد ؽٍة لٛٞ فٟ اٌغٕٛاخ األخ١شج ٚ ٔمض فٟ أٚلاخ اٌغائً، ٚ ذٛف١شٖ

العر١عاب ٘زا اٌّششٚع ٚ وزا اٌّٛاسد اٌّا١ٌح، ٠ش٠ذ اإلعرفادج أ٠ؼا  ٘زا اٌّغرثّش ٌذ٠ٗ ِثأٟ. عٕذ اعر١شاد جضء ِٓ ٘زا إٌّرٛج

 اٌّغاعذج اٌرم١ٕح ٚاٌٛطٛي ئٌٝ األعٛاق األجٕث١ح ِٓ ٔمً اٌّعشفح ،

 

٪ٌٍرظذ٠ش   

 

٪ِح١ٍا   

 

 اٌّث١عاخ اٌغ٠ٕٛح     
(€)  

 

 لذسج اإلٔراج اٌّظٕعح
 

 

:إٌّرٛجاخ اٌّظٕعح  

 ثأٟ أٚوغ١ذ .1    

 (اٌىشتْٛ

    2.  

     

.ِٕطمح إٌشاؽ ،عط١ف: اٌّمش اإلجرّاعٟ  اٌّىاْ 
 

 ذمذ٠ش ِثٍغ اإلعرثّاس  أٚس1ٚ 200 000

 
 ِششٚع جذ٠ذ                                     ذٛع١ع                                           ئعادج اٌرأ١ً٘

                                                                                              x      
                                                                                                                         

 
:ذظ١ٕف اٌّششٚع  

 

اٌخثشج اإلداس٠ح-   
اٌخثشج اٌرم١ٕح-   

X خثشج اٌرغ٠ٛك-   
ذٛف١ش اٌّعذاخ         - 

ٚ غ١ش٘ا -   
 

  x (ٌٍششاوح)ِشاسوح  فٟ سأط اٌّاي -   
لشع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌر٠ًّٛ - 

  (اٌّرٛعؾ

اٌحظٛي عٍٝ عٛق -   x 

:     إٌّاٌٚح     - 

:اٌّغاّ٘ح اٌّح١ٍح   

Xاٌخثشج اإلداس٠ح        

x اٌخثشج اٌرم١ٕح-   
خثشج اٌرغ٠ٛك-    

x ٔمً اٌرىٌٕٛٛج١ا-    

ذٛف١ش اٌّعذاخ    -   

ٚ غ١ش٘ا-   

x    (ٌٍششاوح)ِشاسوح  فٟ سأط اٌّاي - 
لشع عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ ٚ )اٌر٠ًّٛ - 

  (اٌّرٛعؾ

اٌٛطٛي ئٌٝ اٌغٛق-   

إٌّاٌٚح-    
  (ئعادج اٌششاء) ئذفاق اٌرع٠ٛغ 

:اٌّغاّ٘ح األجٕث١ح اٌّشغٛتح   

 دساعح جذٜٚ 

x :          ٚطف اٌّششٚع   
 ٚ غ١ش٘ا  

 

:اٌذساعاخ اٌّراحح  



 3 

 

 

 

І .اٌششوح اٌحا١ٌح/ ِعٍِٛاخ عٓ اٌّغرثّش  
 

 

 

 

 ششوح راخ ِغإ١ٌٚح ِحذٚدج ٌعظ١ش ا١ٌٍّْٛ اٌششلٟ عشِٛن ٚاتٕاؤٖ :ئعُ طاحة اٌششوح / ئعُ اٌششوح. 1.

جضائش٠ح:  اٌجٕغ١ـح. 2  

 ِٕطمح إٌشاؽ ،ٚال٠ح عط١ف:اٌعٕٛاْ  

:اٌثش٠ذ اإلٌىرشٟٚٔ. 6   

zsarmouk@gmail.com 

 86 76 93 036: اٌٙاذف - 4 64 44 83 036 :اٌفاوظ. 5

.سئ١ظ ِذ٠ش عاَ : إٌّٙح. 8 عشِٛن شش٘ث١ً ل٠ٛذس : اٌشخض اٌّّىٓ اإلذظاي تٗ. 7 

 عصير الليمىن :إٌشاؽ اٌحاٌٟ. 9

 1987 :عٕح اإلٔشاء. 10 300:عذد اٌّٛظف١ٓ. 11 

٪:          اٌرظذ٠ش. 13 :   ِجّٛع اٌّث١١عاخ اٌغ٠ٕٛح. 12 

ذٛص٠ع سأط اٌّاي اإلجرّاعٟ. 14  

: %                                                            األجٕثٟ ٪:                                 اٌعاَ اٌّحٍٟ٪100:    اٌخاص اٌّحٍٟ

   

 : اٌثٕٛن. 15

 

:ٍِخض عٓ اٌخثشاخ ا١ٌّٕٙح اٌغاتمح ٌٍّغرثّش. 16  

 

 

 

 

 
 

:اٌٛثائك اإلػاف١ح  
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ІІ . ٚطف اٌّششٚع  
 

 

ٚطف إٌّرٛجاخ. 1  
(تقديم قائمت مه المىتىجاث و شرحها لفترة وجيزة)  

 

ثاوي أوكسيد الكاربىن.  

 

ِششٚعًٌ  ِٓجذٜٚايٚطف ٚدساعح . 2  
(ماهي أهداف المشروع و أسباب وجاحه)  

  

 لبدء إنتاج أول وحدة من ثاني أكسيد التحويلومن المقرر أن التكنولوجيا المستخدمة في  .
وحدة الحالية لدينا، وذلك باستخدام الغازات المنبعثة من احتراق الغاز الالكربون في 

إنتاج ثاني . وتنتج الغازات األخرى الواضح على الموقع الجديد. الطبيعي لتوليد البخار
 . يورو على األقل1،200،000أكسيد الكربون تتطلب 

 

اٌٛطٛي ئٌٝ األعٛاق. 3  
ِا ٘ٛ جضء اٌغٛق اٌّحٍٟ اٌزٞ ٠ٕٛٞ اٌّششٚع اٌحظٛي ع١ٍٗ؟ ِاٟ٘ األعٛاق ؟ ً٘ ٕ٘ان عٛق ِٕشأج تاٌفعً )

 اٌّغرٙذفح ٌٍرظذ٠ش؟ ً٘ ٕ٘ان  دساعاخ ِرعٍمح تاٌغٛق؟ ِىاٌّاخ

 

.وستهدف السىق الىطىيت ثم األجىبيت  

 

 ذٛفش اٌّٛاداأل١ٌٚح  . 4
؟ ً٘ اٌجٛدج ٚ اٌغعش ِث١ٕح عٍٝ ئٔراج إٌّرجاخ إٌٙائ١ح؟ ً٘ ٕ٘ان  فٟ اٌغٛق اٌّح١ٍح واف١حاأل١ٌٚح حجُ اٌّٛاد يٖ)

(..أٞ حاجح ٌإلعر١شاد؟ ً٘ ٔعُ ، ِا٘ٛإٌّرٛج؟ ِٓ أ٠ٓ؟ ً٘ اٌعٍّح األجٕث١ح  فٟ ِرٕاٚي اٌج١ّع؟ ئٌٝ اخشٖ  

 

 متىفرة
 

ذٛفش اٌرىٌٕٛٛج١ا ٚ اٌخثشج اٌرم١ٕح. 5  
ِا ٟ٘ اٌّذج اٌّرٛلعح ٌرذس٠ة ؟ ً٘ اٌخثشج اٌرم١ٕح ِٛجٛدج تاٌفعً؟ طف ع١ٍّح اإلٔراج ِٓ دٚساخ اٌّمرشححٚ)  

(؟اٌّٛظف١ٓ  

 

 متوسطة
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   ٚجٛد خذِاخ اٌث١ٕح اٌرحر١ح اٌّح١ٍح .6. 
  ٔٛاخ االذظاالخ اٌغٍى١ح ٚاٌالعٍى١ح؟ ً٘ ذٛص٠ع اٌطالح، اٌّاء ٚقحر١اجاخٌإلِالئّح ً٘ اٌّغاٌه  اٌثش٠ح ٚ اٌثحش٠ح  )

(ذىفٟ إلحر١اجد اٌّششٚع؟  

  

 متوفرة 
 

 

  ذٛفش ا١ٌذ اٌعاٍِح اٌّح١ٍح. 7

(؟  فٟ ِجاي اإلداسج ٚاإلٔراج٠ٓدسبَِٛظف١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ أٚ ً٘ ٕ٘ان )  

 
.متىفرة تحتاج غلى تكىيه  

 

اٌّٛاسد اٌّح١ٍح ٌالعرثّاس. 8  
، ِاٟ٘ ِظادس (..األِٛاي اٌّرذٚاٌح ، األساػٟ، اٌّعذاخ، اخشٜ )  سأط اٌّايِغاّ٘اخ اٌّغرثّش اٌٛؽٕٟ فٟ أٔٛاع )

(؟ ٠حرًّ أْ ذىْٛ ِراحح أٚ ِرٛفشجاٌر٠ًّٛ اٌّحٍٟ ٚ األجٕث١ٟ اٌرٟ   

 

.لمساهمة باألموال الخاصة نقدا واللجوء للقروض البنكية المحليةا  
 

اٌّغاعذاخ اٌّا١ٌح ٚاٌؼش٠ث١ح. 9  

  ( اٚ ذغ١ٙالخ؟ ؤً٘ ٌٍحظٛي عٍٝ ِغاعذاخ ِا١ٌحً٘ اٌّششٚع ِغرف١ذ ِٓ ئذفال١ح ذجاس٠ح أٚ ً٘ ٘ٛ  َ )

 

 .اإلعفاءاث الجبائيت 

 

 

 

 

  

  

 

 


