فكرة مشروع مقـترحة

اعادة تدوير الزجاج

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 الزداج

فكرة الم رو المقترحة

اواني زدادية تراثية وثريات وعالقات واراديل

منتدات الم رو

ةناعي

تةنيف الم رو

16

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

26741

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

رأس المال العامل

15285
79965

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يتممن المشروع المقتر عل اقامة مصنع صرير يعما عل اعادة تدوير الزجاج و تصنيعه عل شكا
اوانم و قوارير زجاجية تراثية ومرطتانام لحفت االطعمة وبتاريق للمياد والزيم حي

يتو الحصوا عل

مخلفام الزجاج من مصانع التم تنع تتصنيع منتجام زجاجية. .
يعما المصنع عتر دورة عما “تيئية” فهو يعتمد فم موادد الخاو عل ما يتو تجميعه من زجاج مكةور من
مصانع الزجاج ليعاد تدويرد فيحوا دون رميه فم الطتيعة.
تنطلق عملية التدوير تلل من فرز الزجاج ما تين ملون واير ملون وتعد تنقيته من الشوائى واألوةاخ
العالقة فيه ومن ثو يتو نقله ال

فرن ةاخن عل

درجة حرارة مرتفعة حي

يتو صهرد تمهيدا إلعادة

تشكيله .ومن درجة حرارة قد تصا ال بلف درجة مئوية تتدرج بقةاو الفرن ال درجام حرارية بقا
وصوال ال مرحلة التصنيع.
يقوو عدد من العماا تالتقاط كتلة زجاجية ةائلة من قلى الفرن عتر عصا منفخ طويلة ويقوو كا عاما تنفخ
الكتلة ثو يمعها فم القالى المخص

لتشيكلها ومنحها الشكا المطلوى.

تعتتر الخامام التالية هم األةاس المكون لمشروع إعادة تصنيع الزجاج الكةر واالةتفادة منه:
 كةر الزجاج تمختلف بنواعه متوافر لدى مصانع الزجاج (الةيكوريم) تدون مقاتا.
 الرماا (ثانم بكةيد الةيليكون) متوافر تاالردن تكميام كتيرة ونوعية جيدة لام نقاوة عالية حي
بن حتيتام الرما تهلد المناطق صريرة عالوة عل نقاء وشفافية الرماا .
 الحجر الجيري (كرتونام الكالةيوو) ومتوافر كللل تكميام تجارية ويتميز تالتياض الناصع
وانخفاض نةتة الحديد فيه .
 الدولوميم (كرتونام لعنصري الكالةيوو والماانةيوو) ويتميز تلونه المائا للتياض وانخفاض
الحديد.
 الصودا (كرتونام الصوديوو) .
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ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 بن مخلفام الزجاج المكةور تمثا نةتة كتيرة يمكن إعادة اةتخدامها مرة بخرى كمنتا صالح لالةتخداو
ومن الجدير لكرد بن هلد المخلفام تعتتر مادة بةاةية فم إعىادة تصىنيع الزجىاج وتعطىم إنتاجىا ممتىازا
ولهلا كان التفكير فم االةتفادة من هلد المخلفام من النواحم االقتصادية المثمرة.
 إمىىافة إلى المزايىىا التيئيىىة العديىىدة لىىمدارة المتكاملىىة للنفايىىام الصىىلتة تشىىكا عىىاو هنىىال فوائىىد اقتصىىادية
ملحوتة من عمليام اةترجاع وتدوير المواد من هلد النفايام الصلتة ومن بهو هلد الفوائد ما يلم:
•

اإلقالا من اةتنزاف الموارد الطتيعية والخامام

•

الحصوا عل منتجام لام قيمة مادية يمكن تداولها فم الةوق

•
•

إمكانية تأمين منتجام رخيصة تكون تمتداوا المةتهلل لي الدخا المحدود
إحدا فر

•

المدورة
عما جديدة للعاملين فم جمع ومعالجة وتةويق وإعادة تصنيع المواد
َّ

توفير فم حجوو وتكاليف إنشاء المكتام كمرحلة بخيرة للتخل

النهائم من النفايام الصلتة

 صىىناعة الزجىىاج مىىن الرمىىاا تعتتىىر مىىن الصىىناعام المةىىتهلكة للطاقىىة تشىىكا كتيىىر حي ى تحتىىاج عمليىىة
التصنيع إل درجام حرارة تصا إل  00111درجة مئوية بما إعادة تدوير الزجىاج فتحتىاج إلى طاقىة
بقا تكثير وتنةتة .%01
 تقليا من نةتة المواد الزجاجية الخاو المةىتوردة مىن خىارج المملكىة تأعتتىار ان المىادة متىوافرة وتشىكا
كتيىىر ومىىؤلي فىىم المنطقىىة فطتقىا ً إلحصىىاءام التجىىارة الخارجيىىة  5101و فقىىد تلرىم قيمىىة مةىىتوردام
المادة الزجاجية الخاو المةتخدمة فم خىدمام المشىروع مىن خىارج االردن متلى  512502دينىار تكميىة
تلرم  202001كيلواراو

ثالثا :منتدات الم رو
تعتتىىر جميىىع القطاعىىام التىىم تعمىىا فىىم مجىىاا الةىىياحة واألدوام المنزليىىة وايرهىىا مىىن الفئىىام الرئيةىىية
المةتهدفة لمنتجام المشروع إمافة إل بن هنالل فرصة كتيرة لتةويق هلد المنتجام لتعض الدوا العرتية
المجاورة.
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ومن خالا إعادة تدوير الزجاج يقوو المصنع تإنتاج ةلع زجاجية تراثية وةىلع زجاجيىة تةىيطة مثىا :لمتىة
(مصىىتا ) الرىىاز وقىىارورة زجىىاج (المرطتىىان) والقاعىىدة الزجاجيىىة للنارجيل ىة "الشيشىىة" واوانىىم تراثيىىة
وايرها وهم ةلع تعتمد صناعتها عل العاما التشري اللي هو المتحكو فم خط اإلنتاج.

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

هكلا مشاريع خصوصا حي انها تعتتر من المشاريع الصديقة للتيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

يتو اإلنتاج فم المصنع من خالا عدة مراحا وهم:
 يتو تنقية كةر الزجاج وإزالة بي شوائى بو إمافام منه ولو بردنا إنتاج طن من الزجاج فةيتو
إمافة  400كجو كةر زجاج تعد خروجه من الكةارة وطحنه فم صورة تودرة تواةطة
الطاحونة.
 يتو إمافة  011كجو من الرماا تعد إزالة األترتة والشوائى يلم للل عملية نخا المخلوط فم
المناخا المتدرجة للحصوا علم حجو حتيتام مناةى لصناعة الزجاج.
 يتو طحن وتجهيز الحجر الجيري ويماف 011كجو منه للخلطة.
 يتو طحن الدولوميم ويماف 11كجو منه للخلطة.
 يماف للخليط  10كجو صودا و01كجو مواد كيميائية لتحةين درجة النقاء وهم معروفة لصناع
الزجاج وتماف هلد المواد لتعمها تالنةى المقررة مطحونة كالتودرة وال يجوز اةتخداو بي طحن
اير متجانس.
 يتو إدخاا 0طن من هلا المخلوط إلم بفران صهر الزجاج فم درجة º0021و
 الزجاج المنصهر تةتخدو له ماكينام تشكيا خاصة إلنتاج منتا األكواى والقوارير تصفة متدئية
بما تاقم المنتجام فيمكن إنتاجها تتاعا ً تعد ةنة من اإلنتاج النمطم (األكواى والقوارير)
 تاةتخداو بفران الصهر اليدوية تؤخل عجينة الزجاج من منطقة التشريا تواةطة صفارة علم شكا
ماةورة تكون العجينة تأحد بطرافها وينفخ العاما فم الطرف اآلخر للحصوا علم الشكا المطلوى
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تعد تشكيلها النهائم تاةتخداو تصاميو خاصة ويمكن اةتخداو المكاتس النصف آلية إلنتاج الكاةام
واألكواى.
 تمرر جميع المنتجام فم فرن خا

للتتريد التدريجم تعد االنتهاء من التشكيا .

) (2المساحة والموقع:
يقتىر إقامىىة المشىىروع فىىم مدينىىة مادتىىا مىىمن المنىىاطق الصىىناعية /الحرفيىىة حيى تتىىوفر األتنيىىة والخىىدمام
المىىرورية الالزمىىة لمثىىا هىىلا المشىىروع تاإلمىىافة إلى القىىرى مىىن الةىىوق المةىىتهدف حيى تتواجىىد معتىىو
المحالم الةياحية والتراثية.

( )3البناء وتعديالت البناء:
5

يحتاج المشروع ال صالة انتاج ومةتودعام ومكتى لمدارة حي تقدر احتياجام المشىروع مىن األتنيىة ى  011و

ويمكن تنفيل المشروع ممن تناء إةمنتم بو هنجر معدنم مةتأجر تتدا إيجىار ةىنوي  0111دينىار .و تىافتراض ان
التناء يحتاج لتعض التعىديالم تمىا يتناةىى االةىتخداو (والتىم تتمثىا تتمديىدام كهرتائيىة وصىحية وبعمىاا هىدو وتنىاء

جدران) فقد قدرم تعديالم التناء الالزمىة فىم حىاا احتيىاج الموقىع للتعىديا تحىوالم  5111دينىار كمىا فىم الجىدوا
بدناد:
البند
تمديدام كهرتائية
تمديدام صحية
اعماا هدو وتناء

ددول رقم ()1
تكلرة المتر المربع/دينار
المساحة /متر مربع
المدمو

إدمالي التكلرة/دينار
0111
211
211
6111

( )4اآلالت والمعدات:
تتوافر االالم والمعدام فم الةوق المحلم عند عدد كتير من وكالء الشىركام الصىناعية .وقىد قىدرم تكلفىة
التجهيزام والمعدام األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالم  00111دينار توزعم كما هو متين تالجدوا
بدناد-:
األدهزة
جاروشة ومناخا

ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة/دينار
01111
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العدد
0

التكلرة /دينار
01111

افران الصهر اليدوية
ماكينة تشكيا
ادوام وعدة مشكلة
قوالى تشكيا
طاوالم عما وتجميع وترليف

0111
2211
0511
0111
المدمو

0
0
 2طقو
0

01111
2211
0211
0111
0111
42111

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
وقد قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األةاةية مع التركيى والتشريا تحوالم  5201دينار توزعم كما هو
متين تالجدوا بدناد-:

ددول رقم()3
األدهزة
طاولة مكتى وكرةم
مقاعد ميوف
كنى
جهاز كمتيوتر
طاتعة وفاكس
لوازو مكتتية

تكلرة الوحدة/دينار
011
01
021
011
521
211
المدمو

العدد
5
1
5
0
5
-

التكلرة /دينار
011
501
011
011
211
211
6741

( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع ةيارة متوةطة الحجو لتةيير بعماا المشروع بلمختلفة وتقدر كلفتها حوالم ()05111
دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  05201دينار توزعم

كمايلم-:
البند
بعماا تناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام

ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
5111
00111
5201
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02

وةائط نقا

05111
26741

المدمو

%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 05فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:
ددول رقم ()5
العدد
0
0
0
1
0
16

الوظيرة
مالل المشروع
محاةى
مشرف انتاج
عماا فنيين
مراةا
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواد األولية الالزمة لمنتاج هم المخلفام الزجاجية التم تنتا من المصانع والمؤةةام وايرها والتم يتو
شراؤها من مجمعم المخلفام الزجاجية بو المصانع الرااتة تالتخل

منها .وتتمثا المواد االولية تما يلم:

 كةر الزجاج.
 رما الةيليكا النقم.
 حجر جيري.
 مواد كيماوية اخرى.
 قطع ومكونام نراجيا.
 احتاا كتاو ونايلون وخيش.
 مواد تعتئة وترليف.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي
والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقدر تحوالم  0211دينار.
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ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالم

( )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  02012دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صديق للتيئة حي يقوو تتدوير المخلفام الزجاجية عن طريق صهرها وإعادة تيعها كمنتجام
زجاجية وتالتالم ال يوجد آثار تيئية ةلتية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إعداد جدوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()2
التكلرة/دينار
5111
00111
5201
05111
26741
0211
02012
79965

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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