فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تجميع خاليا شمسية لتوليد الطاقة

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمم تحييما الامواحل الةايمة والتمويييمة

لةكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعال إ هذه الدراسة هل دراسة أولية تيقل الضوء عيى الاواحل الةايمـة وحجمم اتسمترمار المالتم لتاةيمذ
فكرة المشروع بهدف إطالع المسترمري المهتمي عيى التكاليف اتسترمارية الالتمة لتاةيذ المشروع .
تم الحرص أ تكو البيااات والمعيومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكم  ،وسمعيا أل تكمو البياامات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكم  ،فقمد تممت تيمارات ميداايمة لمشماريع وماسسمات ومموردي ذات عالقمة

بةكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلم لكمو اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عواممما أو وممروف ياممعب التابمما باتجاهاتهمماد مممما يسممتدعل مم المسممترمري المهتمممي بعممد اتقتامماع بةكممرة
المشروع التوجه رعداد دراسة الجدوى اتقتاادية الكامية ليمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :المقدمة
انيا  :مبررات وأهداف المشروع
ال ا :منتجات المشروع
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع
خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع
 .1مراحل التصنيم
 .2المساحة والموقم
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األ اث والتجهيزات
 .6وسائط النقل
 .7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
 .8اإلدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .10مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآل ار البيئية لفكرة المشروع
سابعا :التكاليف اإلجمالية للمشروع
امنا :وسائل تمويل المشروع
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

تجميم خاليا شمسية لتوليد الطاقة

منتجات المشروع

صناعة الواح الخاليا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية

تصنيف المشروع

صناعي/صناعي

عدد األيدي العاملة

32

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان

220000

الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

5000

رأس المال العامل

55000
280000

المجموع الكلي لحجم االست مار
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع بتجميع الواح الخاليا الشمسية المولدة ليطاقة الكهربائية د

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
سيوفر المشروع فل حاا اقامته فراة لتكو المميكة ااحبة الريادة فل مجاا استخدام تكاولوجيا تاايع
وااتاج معدات الطاقة المتجددة التل يحتاجها العالم اجمع وذل بسبب ارتةاع ارما مامادر الطاقمة اتخمرى
وايضا كواها بيئية مما سوف يساهم فل الحةاو عيى البيئة والحاوا عيى طاقة اويةمة مسمتدامة  ،كمما اامه
سيحقق فراة استرمارية فل هذا المجاا وتوفير  32قراة عما بطريق مباشر والعديد م الةيرص الغير
مباشرة م مشاريع اغيرة مساادة او فرق لتركيب اتلواح والايااه د

ال ا :منتجات المشروع
الماتج عبارة ع تجميع الواح الخاليا الشمسية المولدة ليطاقة الكهربائية د

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ت يوجد أية عوائق قااواية لترخيص هكذا مشاريع د

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التصنيم

سمميقوم المشممروع ب تجميممع الممواح الخاليمما الشمسممية المولممدة ليطاقممة الكهربائيممة حيممم سمماعات تمموفر الشممم
اليومل وعدد ايامها الساوي م جهة اخرى ستعما جميعها كعواما مساعدة عيى تاشيط السوق

) (2المساحة والموقم:
م الممك إقامة المشروع فل ماطقة قضاء اتترق د
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:) البناء وتعديالت البناء3(
 و يبممي،  دياممار ويمكم تاةيممذ المشممروع ضممم هاجممر60000 تقممدر احتياجممات المشممروع مم البامماء بقيمممة
: الجدوا التالل توتيع مساحات البااء واستخداماتها
)1( جدوا رقم
البند

دينار/إجمالي التكلفة
54000

دينار/تكلفة المتر المربم
-

متر مربم/ المساحة
500

5000

-

-

بناء سور

1000

-

-

 فاز3 تامينات كهرباء

60000

بناء هنجر

المجموع

:) اآلالت والمعدات4(
 دياار120000 قدرت تكيةة التجهيتات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيا بحوالل
machine
Semi- automatic laminator
Solar cell tester
Solar module tester
Framing machine
EVA, TPT cutting station
EVA, TPT transfer carrier
Solar cell soldering station
Soldering ribbon cutting machine
Cell string shelf
Ready material carrier
Module transfer carrier
Assembling station
Appearance inspection station
Cell select table
Cleaning working table
Trimming working table
Optional machines
Laser cutting machine
Electrical iron

Compressor 500L / min, 3 KW
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)2( جدوا رقم
Qty
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
6
1

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كيةة األرام و التجهيتات الالتمة

ليمشروع بحوالل  3000دياارومعدات سالمة عامة بقيمة

 1000دياار د

( )6وسائل النقل:
ييتم المشروع سيارة لالدارة باتضافة الى سيارة لخدمة المشروع والمبيعات والمشتريات ورافعة ليتحميا
والتاتيا وتم تقدير تكيةتها بحوالل  35000دياارد

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بااء عيى ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الرابتة ليمشروع المقترح بحوالل  220000دياار كماييل-:
جدوا رقم ()3
البند
أعماا بااء
اآلتت ومعدات
أرام وتجهيتات
وسائا الاقا
معدات سالمة عامة
تامياات مستردة
المجموع

التكلفة/دينار
60000
120000
3000
35000
1000
1000
220000

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 32فراة عما موتعة م حيم الوويةة والعدد عيى الاحو التالل -:
جدوا رقم ()4
العدد
1
1
1
3
1
1
1
20
3
32

الوظيفة
مدير عام
محاسب
مشتريات
مبيعات
مشرف
مشرف ايااة
سكرتيرة
عاما ااتاج
حار ومراسا
المجموع
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتكو المواد األولية بشكا رئيسل م الخاليما الشمسمية  ،التجماج  ،اتلمايموم  ،كيمبالت كهربماء وامااديق
كهرباء دددددددددد الخ

( )10مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مااريف التأسي

وما قبا التشغيا م رسوم التسجيا والترخيص ألوا مرة والتل تقدر بحوالل

 5000دياارد

( )11رأس المال العامل:
كو الةكرة مقترحة وبعد اعتمادها م قبا المستةيدي يجب إعداد دراسة جدوى اقتاادية مةاية لها
ولغايات الواوا إلى تكاليف إجمالية ليمشروع اقرب ما يكو ليواقع سيتم افتراض أ رأ

الماا

التشغييل وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالل  %25م إجمالل تكاليف الموجودات الرابتة حسب
خبرة معد الدراسة واستاادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  55000دياارد

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ت يوجد آرار بيئية سيبية ليمشروع كو المشروع يساهم فل الحةاو عيى البيئة والحاوا عيى طاقة اويةة
مستدامة د

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الجدوا التالل يبي تكاليف المشروع ارجمالية التل تتألف م الموجودات الرابتة مضافا لها المااريف
التأسيسية ورأ

الماا العاما-:

جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
60000
120000
3000
35000
1000
1000
220000
5000
55000

البند
أعماا بااء
اآلتت ومعدات
أرام وتجهيتات
وسائا الاقا
معدات سالمة عامة
تامياات مستردة
إجمالي الموجودات ال ابتة
مااريف التأسي وما قبا التشغيا
رأ الماا التشغييل

280000

التكاليف اإلجمالية للمشروع
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امنا :وسائل التمويل:
كو

الوريقة قيد البحم هل مقترح لةكرة مشروع وت تتضم

دراسة مالية ليمشروع تبي

وإيراداته ل يتم تحديد كيةية تمويا المشروع إت بعد إعداد دراسة الجدوى اتقتاادية الاهائية
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مااريةه

