فكرة مشروع مقـترحة

مشروع صناعة سخانات شمسية

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

المحتويات
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
ةناعة سخانات مسية

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

سخانات مسية

تةنيف الم رو

ةناعي
64

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

135511

المودودات الثابتة

6111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

135511

رأس المال العامل

673111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تعتتر الطاقه الشمسية احع اهو مصاعر الطاقة المتجععة فم العالو وقع بولت كا مراكز األتحا
الكثير من االهتماو للوصوا إل

بفما استرالا ممكن للطاقة الشمسية .وقع تعبت بول

فم العالو

المحاوالت فم

األرعن لالستفاعة من الطاقة الشمسية عل صعيع تجاري فم بواخر الستعينات وقع اقتصرت تلل المحاوالت
فم تعايتها عل انتا السخانات الشمسية الستعمالها فم تسخين الماء لالستعماا المنزلم وتعض المشاريع
الصناعية التسيطة وتعض الفناعق ولكن انخفاض بسعار المحروقات (تستى الععو الحكومم والمساععات
الخارجية) لو يعفع تهلد الصناعة للتطور سواء فم االستعماا بو اإلنتاج إال خالا العامين الماميين وللل
تستى االرتفاع الكتير فم بسعار الطاقة واللي زاع عن %011عن بسعارها نهاية عاو .5112

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
مبررات الم رو :
 -0تأمين احتياجات المملكة المتزايعة عل هلا النوع من السلع
 -5توفير فاتورة الطاقة المنزلية
 -3توفير عل خزينة العولة وللل من خالا توفير استهالل الطاقة
 -0إنتاج سخان شمسم تاستعماا المواع األولية المتوفرة محليا
 -2خلق فر

استثمارية جيعة وتوفير فر

عما جعيعة فم المنطقة .

 -6تحسين الومع االقتصاعي لصاحى  /بصحاى المشروع .
يهدف اشا الم رو إلى ما يلي-:
ب -إنتاج السخان الشمسم التقليعي تاستعماا المواع المتوفرة محليا وللل الستعماله فم تسخين المياد
لالستعماالت المنزلية
ى -تيع وتركيى بنتمة تسخين الماء للتيوت الكتيرة والفناعق والنواعي والمطاعو وترل الستاحة
ت -استيراع ما يلزو من مواع ولواقط شمسيه الستخعامها فم انتمه التعفئة تاستعماا الطاقة الشمسية
 استيراع ما يلزو من قطع الستخعامها فم بنتمة التكييف تاستعماا الطاقة الشمسيةج -تصميو و تركيى السخانات واالنتمه الشمسية لرايات تسخين المياد والتعفئة والتتريع تاستعماا
الطاقة الشمسية
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ثالثا :منتدات الم رو
سوف يقوو المشروع تإنتاج السخان الشمسم التقليعي المصنع من لواقط المواسير المععنية المجلفنه والمنتجة
محليا وتاستعماا الصوف الصخري المحلم للعزا وسيتو اإلنتاج حسى المواصفات المعتمعة فم الجمعية
العلمية الملكية .

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1
تتلخ
 -ق

مراحل التةنيع
عملية التصنيع تالخطوات التالية:
المواسير المععنية حسى القياسات المطلوتة

 كتس وتثقيى المواسير المععنية حسى التصاميو المعتمعة لحاو المواسير المععنية لعما الواقط الشمسية لحاو األجزاء والمكونات لتنكات المياد الساخنة -ق

ولحاو القواعع المصنعة من الزوايا المععنية

 تنتيف وعهان اللواقط واللوحات المصنعة والقطع والمكونات . -التجميع تاستخعاو قطع التوصيا المختلفة من تراام ومسامير.
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( )6المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم المعن الصناعية وخاصة عمان وخصوصا فم المنطقة معينة الملل عتعا هلل
الثانم الصناعية فم سحاى حي
تاإلمافة إل

تتوفر األتنية والخعمات المرورية الالزمة لمثا هلا المشروع

القرى من السوق المستهعف لشراء المواع الخاو حي

يتواجع مصانع للمواسير.وكللل

تواجع تعض المصانع التم يمكن التعاون معها لتصنيع تعض األجزاء لتخفيف حجو االستثمارات
الربسمالية.
 تقعر احتياجات المشروع من األتنية ى  011و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن تناء إسمنتم بو هنجرمععنم مستأجر تتعا إيجار سنوي  05111عينار وتو افتراض احتياج التناء لتعض التععيالت تما
يتناسى واالستخعاو وقع قعرت تمتلغ  6111عينار يتين الجعوا التالم توزيع مساحات التناء
واستخعاماتها .

( )3البناء وتعديالت البناء:
سيتو إقامىة األتنيىة الالزمىة وهىم فىم الرالىى إسىمنتية تسىيطة  /حعيعيىة وليسىت متخصصىة كمىا بن المسىاحة
الالزمة محعوعة نستيا وما يلزو هو الساحات الخارجية لتخزين المواع األوليىة ويمكىن إيجازهىا وتيىان كلفتهىا
التقعيرية كما فم الجعوا بعناد:
ددول رقم ()1
البند
صالة إنتاج و إعارة
تمعيعات صحية وكهرتائية
مستوععات ومكاتى

المساحة /متر مربع
021
02
المدمو

تكلرة المتر المربع/دينار
011
011
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إدمالي التكلرة/دينار
02111
5111
0211
64511

( )4اآلالت والمعدات:
قعرت تكلفة التجهيزات والمععات األساسية مع التركيى والتشريا تحوالم  56000عينىار توزعىت كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()6
األدهزة

تكلرة الوحدة/دينار

العدد

التكلرة /دينار

مقص ةاج

7511

1

7511

ماكنات لحام

1651

4

5111

ماكنة قص مواسير وزوايا

6511

1

6511

مكبس  41ن

11111

1

11111

عادة ةاج  41ن

16111

1

16111

كومبريسه اواء مضغو

1511

1

1511

ماكنة تسنين مواسير

5111

1

5111

قوال ت كيل الةاج

5111

1

5111

عدة تركي كامله

1511

6

3111

عدة تدميع وتدهيزات

3111

6

3111

ماكنة داان وتدريف

1511

1

1511

52111

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجات المشروع من األثا تمتلغ  01111عينار يمثا مكتى لإلعارة وللموتفين وتجهيزات مكتتية

وكراسم وخزائن وكنتايات وخالفه واجهزة كمتيوترات مع ترام خاصة.
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( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع لرايات التسويق وتوريع المواع األولية إل تل بى ععع  5تتكلفة اجمالية قعرت تحوالم
 33111عينار وكما ان المشروع تحاجة ال سيارد صريرة للمتيعات تتكلفة تقعيرية حوالم  05111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  032211عينار توزعت

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وسائط نقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

التكلرة/دينار
50211
26111
01111
02111
135511

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 50فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد

الوظيرة
ةاح الم رو  /مدير

1

مالي وإداري وديوان ومهندسين

5

م رف تركي وسائق

3

فني حدادة ولحام ماار

5

عمال عاديين

2

عامل نظافة ومراسل وحارس

4

64

المدمو
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هم صاج مجلفن مواسير مععنية مواع عازله زجاج زوايا مععنية تراام
ولوازو تركيى مواع تركيى وعزا والتم يتو شراؤها من مصاعرها الرئيسية وجميعها متوفرة تالسوق
المحلم.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قتا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل المراسالت

والمواصالت الستقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  5111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المستفيعين ستقوو مراكز إراعة تإععاع عراسة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %011من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثاتتة حسى خترة معع العراسة واستناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  032211عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع تاثيرات سلتية تيئية تلكر للمشروع المقتر .
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
50211
26111
01111
02111
135511
5111
032211
673111

البند
بعماا تناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وسائط نقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأسيس وما قتا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراسة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراسة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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