فكرة مشروع مقـترحة

تدوير البراميل المعدنية

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 والديكورات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8العماله
 .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
تدوير المنتدات البالستيكية وتحبيبها

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

براميل معدنية مدددة

تةنيف الم رو

ةناعي

عدد األيدي العاملة

7

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

25111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

رأس المال العامل

12651
86751

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
وةف الم رو
تعب اةتعماا التراميا المععنية خالا القرن المامم وتعتتر التراميا المععنية من مواع التعتئة القوية
متعععة االةتعماالم وتصنع من الفوالل القاتا للتشكيا تقطر يتراو تين ()270-062ملو وتةتخعو
عمليا لحما المواع القاتلة للةكى اتتعاء من المواع الرلائية وانتهاء تالمواع الكيماوية األكثر خطورة.
وتفما خاصية التراميا المفتوحة من األعل بمكن اةتخعامها لمواع مختلفة الخوا

الفيزيائية مثا

التوعرة المعاجين المواع الشحمية بو الزيتية و معتو الةوائا لام اللزوجة العالية وعل الراو من
النطاق الواةع من األحجاو التم يمكن بن تصنع ته التراميا المععنية إال إن الصناعة تشكا عاو تتميز
تاةتعمالها لحجو ( )501لتر ]( )52جالون [ من التراميا المععنية والتم تمثا  %66من الكمية التم
يتو إنتاجها عالميا.
تتميز التراميا المععنية تإمكانية عحرجتها لشكلها األةطوانم فتةها مناولتها تشكا آمن وةليو من قتا
شخ

واحع فقط تعون الحاجة إل آالم ميكانيكية .ولهلا الةتى المهو تتق التراميا المععنية األكثر

شيوعا وتةها من عمليام الشحن إل جميع بنحاء العالو.
خصصم خطوط إنتاج ةريعة لتصنيع التراميا ويمكن إنتاجها تتكلفة رخيصة وتكميام كتيرة
وتمواصفام وتصاميو وجوعة عالية جعا كما وتتميز التراميا تشكا اةتثنائم تقوتها وتعتتر آمنة
لمعتو المواع الخطرة.
وقع بثتتم التراميا المععنية فعاليتها الفائقة نترا لمالئمة اةتخعامها لحلوا التعتئة فم االةتعماالم
الصناعية و التجارية المختلفة وتتميز التراميا المععنية تالمزايا التالية:
-0

متعععة االةتعماالم فيمكن تعتئة نطاق واةع جعا من المواع.

-5

مقاومة للتيئة حي يمكن إعاعة تعويرها وإعاعة اةتخعامها.

-3

آمنة حي

تقعو حماية وتحفت لمختلف بنواع المواع اتتعاء من بعق المنتجام الرلائية وحت

بخطر المواع الكيماوية.
-4

ةليمة حي تؤمن التراميا المععنية حماية منقطعة النتير مع الحرائق والتةريى بو االنفجار.

-2

متينة حت بنة تعع إعاعة تعويرها بو إصالحها فإنها تتميز تاةتعماا مةتقتلم جيع.

-6

تقعو تخزين فعاا للمواع ويمكن نقلها فم تيئام مختلفة.
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إعاعة تحةينها  :لةوء الحت فإن معتو مواع التعتئة الصناعية ال يمكن إعاعة إصالحها وهلا ما

-7

التتمتع ته التراميا المععنية حي

بنه وتعع إصالحها فإنها تتمتع تنفس متطلتام الةالمة ومشروعيتها

كتراميا جيعة يمكن اةتخعامها.
إعاعة تعويرها :عنعما تصا التراميا المععنية إل عمرها النهائم فإنه يمكن إعاعة تعويرها

-6

فالتراميا التالفة تعزا وتعالا إلعاعة اةتخعامها كتراميا جعيعة ويتو جمع التالف جنتا إل جنى مع
بصناف بخرى من المععن التالف إلعاعة تعويرها.
ومن الحقائق التيئية ما يععو إعاعة تعوير التراميا المععنية المةتعملة مايلم:
 تعتتر التراميا التالفة من المعاعن التم يمكن إعاعة تعويرها وتعتتر مرورية إلمكانية
بن التراميا المععنية الجعيعة تحتوى عل  % 52من

اةتعمالها فم صنع منتا جعيع وحي

المواع المعاع تصنيعها فإن هلا يةها مطاتقتها للمواصفام.
 آن عملية التعوير تحافت عل الطاقة وعل الموارع التشرية.
 بن بألةلوى الجعيع فم إعاعة التعوير يوفر حوالم  0.2طن من الصخور الحاوية عل
خامام الحعيع و %71من الطاقة وحوالم نصف طن من الفحو.
 تحتاج التراميا المععنية إل  % 41من الماء إلعاعة التعوير.
 يحتفت المععن تخواصه بثناء عملية إعاعة التعوير.
 التراميا المععنية المةتعملة يمكن اةتعاعتها من التنية التحتية وإعاعة تعويرها.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
تتلخ

متررام وبهعاف المشروع من الراية األةاةية التم يقتر إقامة المشروع من اجلها تما يلم:

 هنال

طلى قائو ومتزايع عل

التراميا المععنية من قتا قطاعام ععة كقطاع الصناعام

الكيماوية وقطاع الخعمام.
 ال زاا األرعن يةتورع كميام من هلد التراميا ومن مصاعر مختلفة.
 إمكانية التصعير لألةواق الخارجية متاحة تشكا جيع و خاصة لألةواق العرتية المجاورة.
 خلق فر

اةتثمارية فم المنطقة و توفير فر

عما جعيعة.

 تحةين الومع االقتصاعي لصاحى المشروع.
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ثالثا :منتدات الم رو
يهعف المشروع المقتر إل إعاعة تعوير التراميا المععنية الصناعية ةعة  501لتر وتوفيرها تةعر
مناةى خاصة وان اإلنتاج المحل الشتيهة يرط جزء تةيطا فقط من احتياجام الطلى فم الةوق
المحل

حي

هنا فر

بن هنال مصنع واحع فم األرعن يقوو تصيانة وإعاعة تعوير هلد التراميا .وال زالم
جيعد للتصعير إل األةواق الخارجية وخاصة العوا المجاورة مع مراعاة بن التصعير

يعتمع عل جوعة المنتا.

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

مراحل التةنيع

 يتو التأكع من بن التراميا الوارعة إل المصنع قع بفرام تماما من محتوياتها فم المصعر ويىتو
التأكع من هوية المىواع التىم اةىتخعمم فيهىا لعىزا بي تراميىا قىع تكىون تحىوي مىواع مىارة بو
ةامة.
 ترةا التراميا الوارعة إل المصنع تالماء الممروط تحم مرط  4تار ويتو تصفيتها كاملة.
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) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع قرى مراكز المحافتام الةيما تل التم يتواجع فيها معن صناعية/حرفيىة حيى
تتوفر فيها الخعمام المرورية الالزمة و األيعي العاملة.

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقعر احتياجام المشىروع مىن األتنيىة ى  551متىر مرتىع يفمىا بن يكىون جىزءا منهىا تشىكا هنىاجر
والجزء اآلخر تناء إةمنتم لمكاتى اإلعارة.
يتين الجعوا التالم توزيع المةاحام المطلوتة.
ددول رقم ()1
المساحة /متر مربع

البند

021
51
311
21
31
551م

صالة إنتاج
ارفة عهان
ةاحة مةتوعع
مكتى وخعمام عماا
تركة ترةيى مياد اةيا التراميا
المدمو

افترض اةتئجار ارض ممن المناطق المشار إليها تتعا إيجار ةنوي يتلغ  3111عينار .والتناء عليها تما
يتناةى وطتيعة االةتخعاو وقعرم الكلفة اإلجمالية لإلنشاءام تحوالم  06111عينار.
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( )4اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالم  42111عينىار توزعىم كمىا هىو
متين تالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()6
األدهزة

تكلرة الوحدة/دينار

محطىىىىىىىة الرةىىىىىىىيا الىىىىىىىعاخلم

العدد
0

التكلرة /دينار

Multi-Station internal
rocking jet washing
machine

محطىىىىىة الرةىىىىىيا الخىىىىىارجم
External shot blaste
with dust arrest

0

ماكنىىة التثتيىىم Chaining
machine

0

ماكنىىىة تحعيىىىع النهايىىىام
Automatic
double
ended chimber

5

ماكنىىىة الىىىنف Air de-
denter Automatic

0
المدمو

42111

45111

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا مكتتم وخزائن لحفت الملفام والمةتنعام امافة إل جهاز حاةوى وتلفىون
وفاكس وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزام حوالم  5111عينار.

( )2وسائل النقل:
ال يلزو المشروع ةيارة نقا فم تعاية نشاطه ويىتو االعتمىاع على اةىتئجار ةىيارام لنقىا التراميىا مىن
وال المصنع.

Page 9 of 12

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة:
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  62111عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02

التكلرة/دينار
06111
42111
5111
25111

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 7فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:

ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
4
7

الوظيرة
مال المشروع
محاةى و مةؤوا تةويق
عاما فنم
عاما عاعى
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج هم تراميا مةتعملة وعهان و تواتعه ومواع تنتيف مختلفة.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة تاإلمافة إل

المراةالم والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  0211عينار.
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( )11رأس المال العامل:
كىىون الفكىىرة مقترحىىة وتعىىع اعتماعهىىا مىىن قتىىا المةىىتفيعين ةىىتقوو مراكىىز إراعة تإعىىعاع عراةىىة جىىعوى
اقتصىاعية مفصىلة لهىا ولرايىام الوصىىوا إلى تكىاليف إجماليىة للمشىروع اقىىرى مىا يكىون للواقىع ةىىيتو
افتراض بن ربس الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاتىه يعىاعا حىوالم  %52مىن إجمىالم
تكاليف الموجوعام الثاتتة حةى خترة معع العراةىة واةىتناعا لمشىاريع مشىاتهة بي مىا يعىاعا 06521
عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة حي يقوو تتعوير المخلفام التالةتيكية عن طريق تحتيتها وإعاعة تيعها لمصانع
التالةتي وتالتالم ال يوجع آثار تيئية ةلتية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
06111
42111
5111
25111
0211
06521
86751

البند
بعماا تناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

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