فكرة مشروع مقـترحة
تركيب وتجهيز المراوح الهوائية
لتوليد الطاقة

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

Page 3 of 11

ملخص الم رو
م رو تركي وتدهيز مرواح اوائية لتوليد ال اقة

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

مرواح توليد اقة الرياح وادزائها

تةنيف الم رو

ةناعي
9عمال وموظرين

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

26111

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

76111
135111

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
الطاقة هم احد المقومام الرئيةية للمجتمعام المتحمرة وتحتاج اليها كافة قطاعام المجتمع باالمافة ال
الحاجة الماةىة اليهىا فىم تةىيير الحيىاة اليوميىة وتوجىد الطاقىة على عىدة انىواع منهىا طاقىة الريىاح والطاقىة
الشمةىىية (مصىىادر طاقىىة متجىىددة) ويمكىىن ان تكىىون الطاقىىة مخزونىىة فىىم الوقىىود التقليىىدي كىىالنفط والفحىىو
والراز(مصادر نامبة ورير متجددة) والطاقة ال تفن وال تةتحد

ولكنها تتحىوا مىن شىكا الى اخىر مثىا

تحويا طاقة الرياح ال طاقة كهربائية او ميكانيكية كمخ المياد وطحىن الحبىوب وتحريىل الةىفن اوتحويىا
الطاقة الكيميائية كما هو فم الوقود ال طاقة حرارية.
بعد ارتفىاع اةىعا ر الىنفط وتهىور مشىاكا بيئيىة ناتجىة عىن اةىتخداو مصىادر الطاقىة التقليديىة زاد االهتمىاو
بطاقة الرياح ووصلم تكنولوجيا طاقة الرياح ال درجة عالية من التقدو مما ةاهو بشكا كبير فم تحةين
الكفاءة وانخفاض التكلفة.
ان ومع الطاقة فم الوقم الحامر يختلف عما كان عليه فم العقىدين المامىيين مىن حيى ارتفىاع االةىعار
بشكا رير متوقع والتاثيرام المناخية المتةارعة باالمافة ال ان كمية الطاقة التقليدية الموجىودة فىم بىاطن
االرض محدودة ومن رير الممكن بقاؤها لفتىرة طويلىة االمىر الىلي جعىا العىالو يخطىط للبحى عىن مصىادر
متجددة ونتيفة من الطاقة واهمها طاقة الرياح التم وصلم ال مرحلة متطورة جعلها تنافس الطاقة المولىدة
من مصادر تقليدية.
طاقة الرياح تةترا عل نطاق ميق فم محطتم كهرباء حوفا واإلبراهمية فم شماا المملكىة حيى بلرىم
الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطتين ( )3جيجاواط ةاعة فم عاو  .2005وتتجه النية إلى إنشىاء محطىة
توليد تعما بالرياح بطاقة إجمالية اةتطاعتها  31ميجاواط.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 1.6وةف الم رو
ان طاقة الرياح هم مصدر يعوّ ا عليىه وقابىا للتجديىد وال تتىأثر بتقلّبىام ةىعار الوقىود األحفىوري .كمىا ال
ّ
محطىة توليىد .ومىع ارتفىاع ةىعار الوقىود األحفىوري فىم
تحتاج للتنقيب و الحفر الةتخراجها و لنقلهىا إلى
العالو ترتفع قيمة طاقة الريح فيما تتراجع تكاليف توليدها.
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ةيقوو المشروع بتجميع اجزاء المراوح الهوائيه المةتوردد مىع القطىع المصىنعه محليىا وتجهيزهىا وتةىويقها
فم كا انحاء المملكه
تق وو وزارة الطاقة بإعداد الدراةام الالزمة الةترالا الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة فم مجىاا اةىترالا
طاقة الرياح ألرراض إنتاج الكهرباء وعل مةتوى تجاري ,وتتمىمن هىلد الدراةىام دراةىة األبعىاد الفنيىة
والقانونية وإزالة العقبام التم تعترض اةتخداو هلد المصادر من خالا تشريع ةيتو إصدارد لهلد الراية.
تمم المباشرة منل ثال ةنوام بتنفيل برنام واةع لقياس ةرعام الرياح عل ارتفاعام عالية ( 21متراً)
تناةىىب مشىىاريع توليىىد الكهربىىاء مىىن الريىىاح باةىىتخداو  02محطىىة قيىىاس موزعىىة عل ى مختلىىف المواقىىع فىىم
المملكة ,وتحليا وتقييو التةجيالم للتعرف عل المواقع الواعدة الةتخدامام طاقة الرياح المةتقبلية .وقد تو
تحديد ثال

مواقىع واعىدة لتوليىد الكهربىاء مىن طاقىة الريىاح وبشىكا تجىاري هىم منطقىة حىراج الكمشىه فىم

محافتة جرش ومنطقة الحرير فم محافتة الطفيلة ومنطقة قطر فم وادي عربه
قامم الوزارة مؤخرا بعما دراةة شاملة لتحديد األةباب و العوائق والصعوبام خاصة المالية والفنية التم
تحوا دون التوجه لالةتثمار فم المصادر المتجددة للطاقة  .ن مةىودة قىانون تشىجيع االةىتثمار فىم الطاقىة
المتجىىددة تتمىىمن فىىم بنودهىىا مقترحىىام لحىىوافز جمركيىىة واعفىىاءام مىىريبية تهىىدف الى مةىىاعدة وتشىىجيع
االةتثمار فم هلا المجاا مةتقبال .

6.6

مبررات الم رو

 -0هنالل طلب قائو ومتزايد عل الطاقة الكهربائية وبنةبة نمو قدرها  %9ةنويا.
 -5ال يىىزاا االةىىتثمار فىىم مجىىاا الطاقىىة المتجىىددة فىىم المملكىىة متوامىىع وهىىو محىىط نتىىار الكثيىىر مىىن
المواطنين ةواء األردنيين و ريرهو .
 -3خلق فر

اةتثمارية جيدة وتوفير فر

عما جديدة فم المنطقة .

 -4تحةين الومع االقتصادي لصاحب  /صحاب المشروع .
 -2تحافت عل البيئة وخفض معدالم تريّر المناخ اللي يتةبب بانبعاثام ثانم كةيد الكربون.
 -6طاقة الرياح من هو مصادر الطاقة المتجددة فم األردن التىم تقىدر إمكانيىام اةىتراللها بحىدود 0111
ميجاوام.
 -7ال يوجىىد لمىىزارع الريىىاح ي تىىأثير ةىىلبم عل ى المحىىيط ويمكىىن اةىىتخداو األرامىىم المحيطىىة بعنفىىام
المزرعة الريحية ألرراض الزراعة والتشجير.
 -8من نواع المشروعام التم تندرج تحم متلة آلية التنمية النتيفة و تةاهو فم التنمية المةتدامة
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ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع المقترح بإنتاج المراوح الهوائيه لتوليد الطاقه الكهربائيه بقدرام من  02كيلووام اا 011
كيلو وام.

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

هكلا مشاريع خصوصا و نها مشاريع صديقة للبيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

تتلخ

عمليام التصنيع بالطرق التاليه:
 .0تصميو برج المروحه المطلوبه
 .5تصنيع البرج حةب التصميو وللل بق

قطع البروفيالم الحديديه ولحامها مع بعمها البعض

 .3تصميو وعما القواعد الالزمه وحةب التصميو المطلوب
 .4ترتيب البرج
 .2تجميع االجزاء المختلفه فم الموقع والربط مع نقاط االةتخداو
فىم محطىام الريىىاح و مىزارع التوربينىىام الهوائيىة يىىتو توصىيا مجموعىىة مىن التوربينىىام ةىوية لتوليىىد
الكهرباء لترلية شبكة خدمام الكهرباء و ُتنقا الكهرباء عبر خطوط النقا والتوزيع إل المةتهلكين.
يتو اإلنتاج فم محطة طاقة الرياح من خالا حركة ودوران الشفرام وحةب الرةو التالم:
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( )6المساحة والموقع:
 من الممكن إقامة المشروع فم محافتة عجلىون او جىرش لمىا تتميىز بىه مىن ةىرعام عاليىة للريىاح
والتم تتناةب مع اهداف المشروع .
 او اقامة المشروع فم محافتة العاصمه فم احد المناطق الصناعيه والحرفيه وللل لالةباب التاليه:
 .0توفر االيدي العامله الماهرد المطلوبه لهلا النوع من الصناعه.
 .5توفر البنيه التحتيه المطلوبه لهلد الصناعه
 .3توفر بعض الصناعام المةاندد والالزمه الكماا االنتاج
 .4ةهولة تةويق المنت لدى اصحاب القرار والمتواجد ارلبهو فم عمان
 .2توةط العاصمه لمناطق االةتهالل المحتمله والمبينه فم خارطه الرياح للمملكه كما هو مبين ادناد

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياجام المشروع من األبنية ب  311و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن بناء إةمنتم و هنجر معدنم
مةتأجر ببدا إيجار ةنوي  9111دينار وقىد يحتىاج البنىاء المةىتاجر الى بعىض التعىديالم بقيمىة 6111
ديناركما فم الجدوا دناد:
جدوا رقو ()0
المساحة /متر مربع
200
21
21
311

البند
صالة إنتاج و إدارة
مةتودعام
مكاتب وخدمام
المدمو
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( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األةاةية مع التركيب والتشريا بحوالم  30211دينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجدوا دناد-:
األدهزة
مقىىىىىىىىى فيبىىىىىىىىىر للزوايىىىىىىىىىا
وبروفيالم
مق صاج
ماكنام لحا و
درا تثقيىىىب صىىىناعم قطىىىر
 42ملو
عىىىىىىىىىدد وادوام صىىىىىىىىىناعية
مختلفة

جدوا رقو ()5
تكلرة الوحدة/دينار
3721

العدد
5

التكلرة /دينار
7211

01111
5211
4111

0
5
0

01111
2111
4111

2111

5طقو

2111
31511

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل

ثا

مكتبم وخزائن لحفت الملفام والمةتندام امافة إل جهاز حاةوب وبرام

تصميو وتلفون وفاكس وماكينة تصوير وتقدر تكلفة هلد التجهيزام حوالم ( ) 6211دينار.

( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع ةيارة متوةطة الحجو لتةيير عماا المشروع المختلفة وتقدر كلفتها حوالم ()08111
دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقترح بحوالم  65,111دينار توزعم

كمايلم-:
البيان
عماا بناء
اآلالم ومعدام
ثا وتجهيزام
وةائط نقا
المدمو

جدوا رقو ()3
التكلرة/دينار
6111
30211
6211
08111
26111
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 9فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:
جدوا رقو ()4
العدد
0
0
5
5
5
0
9

الوظيرة
صاحب المشروع /مدير
مالم وإداري وديوان
مهندس تصميو ومشرف انتاج
عماا فنيين مهرة
عماا عاديين
مراةا وعاما تنتيفام
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة:
ةوف يحتاج المشروع ال المواد االولية من الحديد بانواعه ومواد لحاو الحديد وبعض المةتلزمام االخرى من
البرارم وقطع التجميع واالةالل والقطع الكهربائية االخرى.

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

ألوا مرة باإلمافة إل المراةالم

والمواصالم الةتقطاب العروض والتم تقدر بحوالم  0111دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة بإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع ةيتو افتراض ن ر س
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته ما يعادا  75111دينار من إجمالم تكاليف الموجودام
الثابتة حةب خبرة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشابهة .

Page 10 of 11

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صديق للبيئة ال يوجد آثار بيئية ةلبية للمشروع .

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية ور س الماا العاما-:
جدوا رقو ()2
التكلرة/دينار
6111
30211
6211
08111
26111
0111
75111
135111

البيان
عماا بناء
اآلالم ومعدام
ثا 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 البح

هم مقترح لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

وإيراداته لن يتو تحديد كيفية تمويا المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراةة الجدوى االقتصادية
النهائية
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