فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تنقية وفلترة مياه

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 االنتاج
.2المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائل النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد االولية
 .9مةاريف 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
تنقية المياه

فكرة الم رو المقترحة

مياه مرلترة لل ر

منتدات الم رو

خدمات

تةنيف الم رو

4

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

36161

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

3616
32666

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة
شهع األرعن فم العقعين الماميين تطورا اقتصاعيا و اجتماعيا كتيرا و قع صاحى للل مروطا عل
عناصر التيئة والمصاعر المائية المحعوعة مما بعى إل تعهور نوعية المياه المخصصة لشت األاراض .كما
بن مععا النمو الةكانم بةهو فم حعة تلل المروط عل الموارع التيئية والمائية وترزم مشكلة تلو

المياه

كقمية لها بتعاع تنموية واجتماعية وصحية.
وقع تعععم مصاعر التلو

وتشاتكم مؤثراتها الةلتية عل المياه الةطحية و الجوفية مما حعا تاألجهزة

الحكومية المختصة إل التعاما معها تجعية حي تركزم الجهوع عل إيجاع تراما رصع رياعية هعفها تقييو
نوعية المياه وحجو الملوثام المتعاخلة ومن ثو متط تؤر التلو

والحع من بثارها الةلتية عل التيئة والمياه

الجوفية والةطحية.
كانم تراما الرصع التيئم بهو الوةائا العلمية التم بعم إل توليع المعلومام التيئية والمعارف المتعاخلة
للوقوف عل مةتتام التلو

و تقييو اآلثار الةلتية الناشئة .ولعا التعاما مع إفرازام تلل التراما ومحاولة

توةيع قاععة المعلومام ومن ثو تععيا الرؤية من العواما التم ةاععم عل اتخال القرارام المتعلقة تشأن
متط تؤر التلو

الكامنة وإحكاو الةيطرة عل

مةلل ومصعر الملوثام للحفات عل

نوعية المياه فم

األحواض والمةطحام المائية فم األرعن ممن المعايير المعتمعة محليا وعوليا.
تعععم مصاعر التلو و منها المياه العاعمة ,المياه الخارجة من المصانع المكتام الصناعية والتلعية الحفر
االمتصاصية زياعة الملوحة تةتى المخ الجائر للمياه من المخزون المائم وصوا مياه مالحة للمخزون
المائم.إمافة إل

ما لكر من بةتاى تومح تشكا جيع تلو

مياه الشرى وععو صالحيتها لالةتهالل

التشري فان الحاجة تزعاع لممانة مياه الشرى والطلى عل المياه المعالجة والمفلترة.

ثانيا :مبررات وأاداف فكرة الم رو
الهعف من المشروع هو تأةيس مشروع لفلترة المياه وللل تجةيعا لتوجهام األرعن واللي يعتتر من بوائا
التلعان التم بولم قمايا التيئة والحفات عليها تكا اهتماو والترلى عل

القمية التم تهرم فم تعاية

الثمانينام والمتعلقة تترعي نوعية المياه .فلللل تهرم الحاجة الملحة لمثا تلل المشاريع لممان مياه شرى
خالية من الشوائى محتوية عل العناصر واألمال المرورية لالةتهالل التشرى.
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ثالثا :وةف الم رو
المشروع عتارة عن محطة لفلترة المياه وتيعها للمةتهلكين.

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

هكلا مشاريع شريطة مراعاة شروط الصحة العامة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل االنتاج

تتلخ

طريقة العما للحصوا عل المياه المفلترة كما يلم:

 يتو توريع المياه الصالحة للشرى والوارعة من خالا صهاريا المياه.
 يتو مخ المياه فم الممخة الرئيةية لخط اإلنتاج.
 ومن ثو تمر المياه عتر فالتر الرما إلزالة الشوائى وفلتر الكرتون إلزالة الطعو والرائحة والكلور والمواع
العموية وبي مواع بخرى اير مراوى تها.
تحوا المياه إل فلتر العوتلكس ومن ثو ال
َ 

جهاز ( U.Vاألشعة فوق التنفةجية) لقتا التكتيريا وجهاز

 R.Oلنزع األمال وإزالة عةرة الماء.
 تعالا تاةتخعاو كمتيوتر الخلط وتج َمع المياه فم خزان المعالجة.
 تعق و المياه تاةتخعاو جهاز تعقيو األوزون ومن تعع تعقيمها يتو مخها تواةطة ممخام تعتئة ععع ()5
إل خط تعتئة القوارير ومن تعع يتو تعتئة القوارير من خالا خط تعتئة واةيا القوارير وللل من خالا
( )4حنفيام تعتئة.
 وبخيرا يتو ترليف العتوام لرايام تجميعها وتوزيعها الحقا ً عل المةتهلكين.

) (2المساحة والموقع:
يقتر بن يكون الموقع فم بحع المواقع القريتة من المعن عل بن تكون بجرة الموقع رخيصة وتحي يتوفر
فيها الماء والكهرتاء  3فاز والعمالة.
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( )3البناء:
افترض ان المشروع تحاجة ال تعض تععيالم التناء المتمثلة تما يلم:
ددول رقم ()1
البند
تالط ةيراميل

المساحة /متر مربع
-

تكلرة المتر المربع/دينار
-

إدمالي التكلرة/دينار
0211

-

-

0111

تمعيعام كهرتائية وصحية

6511

المدمو

( )4معدات واآلالت:
يحتاج المشروع إل مععام واآلالم تتكلفة حوالم  02251عينار وللل كما هو مومح فم الجعوا اعناه:
ددول رقم ()6
تكلرة الوحدة /
دينار
05111

العدد

إدمالي التكلرة/دينار

البند

0

05111

جهاز تعقيو المياه

3111

0

3111

خزان ماء ةعة 5و5

051

2

051

011

0

011

جهاز فلتره

جهاز لفح

نةتة األمال وااليونام

12561

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا

تةيط كما يحتاج لتعض التجهيزام واللوازو المكتتية والهاتف وجهاز الحاةوى

وارمه للمحا وتقعر الكلفة تحوالم  3111عينار.

( )6وسائ النقل
يلزو المشروع واةطة نقا فان متوةطة الحجو مةتعملة تفم تاحتياجام المشروع وتقعر كلفتها حوالم
 01111عينار.
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( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  35151عينار توزعم كما
يلم:
ددول رقم ()3
البند
تععيالم التناء
مععام واالالم
بثا وتجهيزام
وةائط النقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%02
%02
%02

التكلرة/دينار
5211
02251
3111
01111
36161

( )8العمالة:
يحتاج المشروع (  ) 4فر

عما عائمة موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم:

ددول رقم ()4
العدد
0
0
0
0
4

الوظيرة
مالل المشروع  /معير
عاما
ةائق
موزع
المدمو

( )9مواد اولية:
تتمثا المواع االولية المياه ومةتلزمام الترليف والمواع االولية الخاصة تالفلترة من امال ومواع كيماوية
وايرها والتم تقعر تكلفته للمشروع تحوالم  4050عينار.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يحتاج المشروع ال مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي
المراةالم والمواصالم والتم تقعر تحوالم  0111عينار.
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ألوا مرة تاإلمافة إل

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %01من إجمالم تكاليف الموجوعام الثاتتة
حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  3515عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع اثار تيئية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعوا التالم يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثاتتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
5211
02251
3111
01111
36161
0111
3515
32666

البند
تععيالم التناء
المععام واآلالم
بثا وتجهيزام
وةائا النقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قتا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

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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