فكرة مشروع مقـترحة

مشروع اعادة تدوير الحديد

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويام
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
اعادة تدوير الحديد

فكرة الم رو المقترحة

تدميع وفرز مخلرات الحديد

منتدات الم رو

ةناعي

تةنيف الم رو

8

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

45611

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

11311
57511

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تشكا المخلفام تكافة بنواعها عتئا اقتصاديا وتيئيا عل المجتمعام المتحمرة وخاصة تلل التم لها قاعدة
صناعية كتيرة وتعن فم نفس الوقم تأهمية الحفات عل التيئة.
هلا األمر دع كثير من الدوا للتفكير فم طرق اقتصادية ةليمة لمعالجة تلل المخلفام عن طريق إعادة
تدويرها والتفكير فم طرق ةليمة ةواء لمعالجة تلل المخلفام تقصد التخل

منها بو إعادة اةتخدامها مرة

بخرى ممن القاعدة الصناعية الموجودة لديها األمر اللي يحقق مردود اقتصادي جيد ألصحاى تلل
المتادرام ونشوء مؤةةام وصناعام جديدة تعن تللل ولام مردود اقتصادي ألصحاتها وللتلد والتيئة
وللمجتمعام المحلية.
يتمثا المشروع فم ورشة تعما عل اةتقتاا وتجميع مخلفام الحديد والمعادن األخرى وفرزها وتجميعها
تمهيدا إلعادة اةتخدامها من قتا المصانع العاملة فم التلد لتصنيع منتجام حديدية اخرى وتةويق المعادن
األخرى لتعض الوكالء (تجار المعادن) اللين يقوموا تدورهو تتصدير تلل المعادن إل الدوا الصناعية
الكترى.
يماف إل للل ما يتيحه هلا المشروع من إعادة تيع تعض بصناف الحديد إل المةتهلكين متاشرة تعد
إجراء تعض التعديالم التةيطة عليها.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 -0إعادة تدوير تلل المخلفام وإعادة اةتخدامها من ممن مدخالم اإلنتاج تررض تقليا الهدر فم الموارد
المالية وحفاتا عل التيئة المحلية من التلو

فم موء نشوء صناعام كاملة تعتمد تشكا بةاةم عل

المخلفام الصناعية المدورة.
 -5توفر كميام كتيرة من مخلفام الحديد دون معالجة مع ما يرافق للل من آثار تيئية ةلتية.
 -3توفير فر

عما لعدد من العماا.

 -4تحةين الومع االقتصادي لصاحى المشروع.
 -2توفير المواد االولية لتعض المصانع تكلفة معقولة.
 -6المةاهمة فم تخفيض كميام االةتيراد من المواد الخاو التم تةتخدمها مصانع الحديد.
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ثالثا :منتدات الم رو
ي وفر المشروع المقتر تعض المواد الحديدية المعاد فرزها لررض تيعهىا الى المصىانع المعنيىة فىم تصىنيع
منتجىىام يىىدخا فيهىىا الحديىىد تاإلمىىافة الى تىىوفير تعىىض المعىىادن االخىىرى والتىىم مىىن اممكىىن تصىىديرها الى
الخارج.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

وةف عملية التةنيع

يقوو نشاط المشروع عل تجميع واةتقتاا مخلفام الحديد تمختلف انواعها ومن مختلف المصادر ليتو فرزها
وتنتيفها واةتصال ما يمكن اعادة تيعه تشكا متاشر من اتواى وشتاتيل وقطع صحية .كما يشما النشاط
ق

وكتس انواع الخردة المختلفة تقصد تقليا المةاحام التخزينية وتجليس ما امكن من حديد التةليح لتيعه

ألاراض اعادة اإلةتخداو.

) (2المساحة والموقع:
ان الموقع المقتر للمشروع هو محافتام الوةط حي تتواجد تجىارة الخىردوام وعلى صىاحى المشىروع اةىتئجار
قطعة ارض واةعة توفر ةىاحة للتجميىع والفىرز وتةىعر مقتىوا علمىا تىان المةىاحة المقىدرة الكافيىة لخدمىة المشىروع
تحدود  5دونو .

( )3البناء وتعديالت البناء:
ال يحتاج المشروع إل بتنية خاصة تمةاحة كتيرة وكا ما يحتاجه المشروع هو تناء اةمنتم تةيط تمةاحة
 21متر مرتع يةتخدو كررفة إدارة وخدمام للعاملين وحراةه ويقدر ان تصا كلفته ال  01111دينار.
علما ان معدام المشروع ال تحتاج اتنية مرطاة.

( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالم  062511دينار توزعم كمىا هىو
متين تالجدوا بدناد-:
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األدهزة
ماكينة تجليس قمتان حديد قدرة  6حصان

ددول رقم ()1
تكلرة الوحدة/دينار
0211

العدد
0

التكلرة /دينار
0211

6111
0211
0511

0
0
0

6111
0211
0511
12611

مكتس قدرة  2طن مةتعما
عدد ق تاألكةجين وعرتام نقا
ميزان كتير وعدد مختلفة
المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
قدرم احتياجام المشروع من األثا لخدمة اإلدارة والعاملين تمتلغ  0111دينار.

( )2وسائل النقل:
يحتاج المشروع ال

شراء ةيارة شحن صريرة /اومتوةطة لتجميع الخردوام من مصادرها المختلفة

وقدرم كلفتها تمتلغ  00111دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  42511دينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()6
التكلرة/دينار
01111
06511
0111
00111
45611

البند
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:
ددول رقم ()3
العدد
0
0

الوظيرة
مالل المشروع
ةائق ومتيعام
Page 7 of 9

0
0
5
5
8

مشرف
عاما فنم
عاما عادي
حارس
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يتين الجدوا ادناة انواع وقيمة المواد االولية التم تلزو للمشروع

ددول رقم ()4
المادة
مخلفام المصنع والورش
حديد تةليح خردة

الكمية /ن
011
021

السعر للوحدة /دينار
041
021

التكلرة /دينار
04111
55211

21
021
31

002
052
021

0021
00021
4211
28511

حديد تةليح قاتا للتجليس
حديد عادي وةكى (مخلفام ةيارام وتويلرام)
متفرقة
المدمو

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تشما نفقام التأةيس وما قتا التشريا رةوو التةجيا والترخي

ومصاريف متفرقة وتقدر تكلفتها تحوالم

 0111دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعد اعتمادها من قتا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة تإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجودام
الثاتتة حةى خترة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشاتهة بي ما يعادا  00311دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صديق للتيئة حي يقوو تتدوير المخلفام الحديدية عن طريق تجميعها وإعادة تيعها للمصانع
وتالتالم ال يوجد آثار تيئية ةلتية للمشروع
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
يومح الجدوا ملخ

تكاليف المتوقعة للمشروع تالدينار -:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
01111
06511
0111
00111
45611
0111
00311
57511

البند
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وةائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال تعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية
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