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السعر التقدیريالبیانالرقم

خط انتاج متكامل للخرسانة الجاھزة متكامل وبطاقة انتاجیة1.
وقدرھا 120 متر مكعب في الساعة صالح للتشغیل وبحالة

جیدة مع كافة الملحقات وضرورات اإلنتاج

7,000,000.00

خط شیلرات تبرید ي الیوم وانتاج ماء بارد بطاقة انتاجیة2.
وقدرھا 180 متر3 /یوم نوع KTI صالح للتشغیل وبحالة

جیدة مع كافة الملحقات وضرورات اإلنتاج ومحطة الضخ

1,000,000.00

8,000,000.00المجموع د.إ. 

16,000,000.00تقدیر قیمة خطین إنتاجیین متكاملین 

بعا: الدراسة ورأي الخبرة
المصنع مكون من خطین انتاجیین كاملین ومتكاملین النتاج الخرسانة الجاھزة وقد نظم الخبیر الجدول التالي الذي

یبین نوع المعدات لتقدیر قیمتھا بحالتھا التي تمت معاینتھا بھا ، ویتكون كل خط إنتاجي من المكونات التالیة:
سایلوھات اسمنت.

سایلو إضافات كیماویة.
شیلر وتنك ماء مبرد.

خط نقل حصمة.
خالطة مركزیة سعة 8 متر مكعب.

كمبرسور طاقة 7.5 كیلو واط.
خزانات میاه.

یعتبر المصنع والمعدات واآللیات والمركبات بحالة جیدة یمكن استغاللھا واستثمارھا وجمیع معدات المصنع جمیعھا
قابلة للتشغیل.

لم یتم تشغیل المعدات ولكن جمیعھا تبدو بحالة جیدة تتناسب مع عمرھا ووظیفتھا.
عاین الخبیر المحجوزات التالیة ویقدر قیمة الخط اإلنتاجي الواحد بمبلغ ثمانیة مالیین درھم مقسمة إلى جزئین

حسب الجدول التالي؛
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مساً : الخالصة والتوصیات
 االطالع على مستندات الدعوى ومحاضر الحجز األساسیة، وبعد االنتقال إلى موقع مقر المنفذ ضدھا ومعاینة المعد

نتاجیة والمكائن الموجودة ھناك تصل الخبرة إلى النتائج والتوصیات التالیة :-
. المصنع مھجور وال یعمل ویوجد بعض العمال الذي ینتظرون إنھاء معامالتھم وترحیلھم إلى بالدھم األصلیة.
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. جمیع المعدات والمكائن الموجودة في المصنع بحالة جیدة وقابلة للتشغیل.
ً . تقدر الخبرة قیمة المعدات والمكائن بمبلغ 2 × 8,000,000 درھم وتوصي ببیع الخط اإلنتاجي كامالً تفادیا

لتبخیس الثمن في حالة البیع المجزء الذي لن یكون عملیاً.
. لم تعاین الخبرة ولم تقدر قیمة المركبات من خالطات متنقلة ومضخات باطون وغیرھا لعدم شمولھا ضمن

الحجز األصلي.


