فكرة مشروع مقـترحة

مشروع انتاج الديزل من البالستيك

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكررة
المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة للحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروو ممرا
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيرذ فكررة
المشروع بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع .
وسعيا ً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن ،فقد تمت زيارات ميدانيرة لمشراريع ومروردين

ومؤسسررات ذات عالقررة بفكرررة المشررروع  ،علم را ب نررلن التوقارراع المتاليررة نرراقيواداع وتيررديو حجررم السررو
المتوق ر

تررم اسررت نا ها مررن هررذل الدواسررة لحررين إعررداد دواسررة جرردوى اقت ررادية للمشرروو ،وذلررك لكررون

اإليرادات المتوقعة ترتبط بعدة عوامل أو ظروف يصعب التنبرؤ باتجاهاتهرا ممرا يسرتدعي مرن المسرتثمرين
المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح
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المحتويات
أوال  :الميدمة
انيا  :منوواع وأهداف المشوو
ال ا :منتجاع المشوو
واناا :النواحي اليانونية لفكوة المشوو
خامسا :الدواسة الفنية لفكوة المشوو
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 .3النناء وتاديالع النناء
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 .7التكاليف اقجمالية للموجوداع ال انتة
 .8اقداوة والامال
 .9المواد األولية ومستلزماع الخدمة
 .10م اويف التلسيس وما قنل التشغيل
 .11وأس المال الاامل
سادسا:اآل او النيئية لفكوة المشوو
ساناا :التكاليف اقجمالية للمشوو
امنا :وسائل تمويل المشوو
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ملخص المشوو
فكوة المشوو الميتوحة

تحويل النالستيك الى ديزل

منتجاع المشوو

ديزل سياواع

ناعة  /اعادة تدويو

ت نيف المشوو

22

عدد األيدي الااملة

حجم االست ماو الكلي لفكوة المشوو
التكلفة نالديناو األودني

النيان

100000

الموجوداع ال انتة
م اويف التلسيس وما قنل التشغيل

1000

وأس المال الاامل

40000
141000

المجمو الكلي لحجم االست ماو
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أوالب  :ميدمة
بررررررردأ البحرررررررل والعمرررررررل بمشرررررررروع «وقرررررررود البالسرررررررتيك» فررررررري كثيرررررررر مرررررررن دول العرررررررالم وذلرررررررك
إليجررراد طريقرررة للرررت لن مرررن البالسرررتيك ومنتجاتررره التررري سرررببت مشررركلة عالميرررة تيرررر أن التفكيرررر تطرررور
إلمكانيرررررررررررة االسرررررررررررتفادة مرررررررررررن هرررررررررررذه المرررررررررررادة المتررررررررررروفرة بشررررررررررركل كبيرررررررررررر فررررررررررري البي رررررررررررة.
وبالتعرراون مررع بعررك الشررركات التقنيررة مررن جميررع دول العررالم تررم البحررل حررول كيفيررة تحويررل المركبررات
الهيدروكربونيررررة المكونررررة للبالسررررتيك إلررررى التركيررررب المكررررون للم شررررتقات النفطيررررة وقررررد نجحررررت بعررررك
التجررررارب حررررول العررررالم فرررري إنترررراج الررررديزل والبنررررزين والررررذن يؤمررررل أن يررررتم إنتاجهمررررا بكميررررات كبيرررررة
واقتصررادية تفيررد ال مجتمعررات مررن حيررل الررت لن مررن النفايررات البالسررتيكية وإيجرراد برردا ل إلنترراج الطاقررة
.

انيا  :منوواع وأهداف فكوة المشوو
• تعتبر النفايات مصدر للتلول البي ي وتتسبب في انتشار اآلفات واألمراك دا ل المدن ومن هذه
النفايات مادة البالستيك التي يأتي طرها على البي ة من كونها مادة ال تتحلل بسهولة عكس المواد
العضوية األ رى ،فاللدا ن قد تأ ذ م ات السنين لتحللها ،وهذا ما يشكل عبأ على البي ة وتلويثا لها
وبالتالي فان مثل هذا المشروع يحل مشكلة تعتبر من أهم المشاكل التي قد تواجه المدن في الوقت
الحاضر إذا ما تم استغالل هذه العملية بالطريقة الصحيحة
• إيجاد مصدر طاقة بديل للمشتقات النفطيه والتي تشهد ارتفاعا عالميا باسعارها
• توفير  22فرصة عمل جديدة ألبناء المنطقة
• ت فيف التلول البي ي
• نشر الثقافة والوعي البي ي بضرورة تدوير النفايات بم تلف أشكالها

ال ا :منتجاع المشوو
المنتج عبارة عن الديزل الحيون المصنع من اعادة تدوير البالستيك المست دم

واناا :النواحي اليانونية لفكوة المشوو الميتوحة
ال يوجد أية عوا ق قانونية لتر ين هكذا مشاريع ،في حال تم االلتزام بالتشريعات المنظمة لمثل هذا النوع
من االنتاج والمتوفرة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية تحت بند تعليمات انتاج الوقود الحيون
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خامسا :الدواسة الفنية لفكوة المشوو الميتوحة
()1

مواحل الت ني

تتل ن عملية التصنيع بمجموعة من ال طوات تبدأ بالتعاقد مع موردين مادة البالستيك ثرم اد رال المرواد
البالستيكية الى وحدة صهر البالستيك والتي تعتمد على صهر البالسرتيك بعردم وجرود االكسرجين لضرمان
عدم احتراقه ،ومن ثم تقطير هذه المواد من الل وحدات تقطير مت صصة النتاج مادة الوقود " الرديزل
الحيون" والماء.

)(2المساحة والموق :
من الممكن إقامة المشروع في أية منطقة من المملكة تتروفر بهرا الشرروط المنصرون عليهرا بتعلميرات انتراج
الوقود الحيون

( )3النناء وتاديالع النناء:
تقدر احتياجات المشروع من األبنية ب  450م 2ويمكن تنفيذ المشروع ضمن هنجر معدني ،و يبين الجدول
التالي توزيع مساحات البناء واست داماتها :
جدول رقم ()1
النند
الة انتاج ومستود
مستودعاع
مكاتب وخدماع
تمديداع

حية وكهونائية

المساحة /متو مون
300

تكلفة المتو المون /ديناو
100

إجمالي التكلفة/ديناو
30000

100

100

10000

50

100

5000

-

-

2000
47000

المجمو

()4اآلالع والماداع:
يعتمد سعر هذه التكنولوجيا واالالت المست دمة بها على بلد المنشا ،حيل يمكن تورديها من الصرين باسرعار
ال تتجاوز  50ألف دينار في حال توفرت ال برات الكافية لتركيب هذه المعردات محليرا ،وتتجراوز قيمرة هرذه
المعدات  200الف دينار في دول ا رى مثل اليابان مع توفير ال بررات لتركيرب هرذه المعردات والترراك
هذه الدراسة سيتم اعتماد االالت المستوردة من الصين حيل قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مرع
التركيب والتشغيل بحوالي  50000دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه-:
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جدول رقم ()2
األجهزة
وحدة اذابة البالستيك
وحرردة التقطيررر -فصررل الررديزل عررن
الماء واالمالح

تكلفة الوحدة/ديناو

الادد

التكلفة /ديناو

50000

1

50000
50000

المجمو

()5األ اث والتجهيزاع والديكوواع:
تقدر كلفة األثال و التجهيزات الالزمة للمشروع بحوالي  3,000دينار

()7التكاليف اقجمالية للموجوداع ال انتة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  10000دينار توزعت كما
يلي-:
جدول رقم ()3
النند
أعمال بناء
اآلالت ومعدات
أثال وتجهيزات
المجمو

التكلفة/ديناو
47000
50000
3000
100000

نسنة االستهالك
%5
%10
%15

()8الامالة:
سيوفر المشروع (  ) 22فرن عمل موزعة من حيل الوظيفة والعدد على النحو التالي -:
جدول رقم ()4
الادد
1
1
2
4
2
10
1
1
22

الوظيفة
مدير المشروع
محاسب
فني صيانة
فني تشغيل
مهندس بتروكيما ي
عمال
حارس
مراسل
المجمو
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()9المواد األولية ومستلزماع الخدمة
تتكون المواد األوليرة مرن البالسرتيك وميراه الصررف الصرحي علمرا انره يرتم اسرت دام ميراه الصررف الصرحي
بهدف تقليل التكلفة اضافة الى فعاليتها بعملية انتاج الديزل الحيون نظرا الحتوا ها على مادة عضوية

م اويف التلسيس وما قنل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والتر ين ألول مرة باإلضافة إلى المراسالت
والمواصالت الستقطاب العروك والتي تقدر بحوالي  1000دينار

()11وأس المال الاامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين يجب إعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة لها
ولغايات الوصول إلى تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراك أن رأس المال التشغيلي
وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي  %40من إجمالي تكاليف الموجودات الثابتة حسب برة
معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أن ما يعادل  40000دينار

سادسا :اآل او النيئية لفكوة المشوو الميتوحة
ال يوجد آثار بي ية سلبية للمشروع ويعتبر مشروع صديق للبي ة حيل أنه يعمل على الت لن من المواد
البالستيكية الضارة بالبي ة وتحويلها الى منتجات ذات فا دة

ساناا :التكاليف اقجمالية لفكوة المشوو الميتوحة
الجدول التالي يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التي تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول وقم ()5
أعمال بناء
اآلالت ومعدات
أثال وتجهيزات
إجمالي الموجوداع ال انتة
م اويف التلسيس وما قنل التشغيل
وأس المال التشغيلي

التكلفة/ديناو
47000
50000
3000
10000 0
1000
40000

النند

التكاليف اقجمالية للمشوو

141000
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امنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البحل هي مقترح لفكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه
وإيراداته لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد إعداد دراسة الجدوى االقتصادية النها ية
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