فكرة مشروع مقـترحة

مشروع مصنع النتاج اقراص الفحم من المخلفات
الزراعية

2017

أعدت هذه الدراسة األولية بهدف تقديم أفكار مشاريع مقترحة تتضممن تحليما النمواحل الفنيمة والتمويليمة

لفكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعنل إن هذه الدراسة هل دراسة أولية تلقل الضوء على النواحل الفنيمـة وحممم االسمترمار الملزم لتنفيمذ
فكرة المشروع بهدف إطلع المسترمرين المهتمين على التكاليف االسترمارية اللزمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة فل الدراسة واقعيمة مما أمكمن ،وسمعيا ألن تكمون البيانمات
الواردة فل الدراسة واقعية مما أمكمن ،فقمد تممت زيمارات ميدانيمة لمشماريع وماسسمات ومموردين ذات علقمة

بفكرة المشروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقددير حجدم السدول المتوقدم تدم اسدت نا ها مدن
هذه الدراسة لحين إعداد دراسة جدوى اقتصدادية للمشدروع ،وذلم لكمون اريمرادات المتوقعمة تمرتبط بعمدة
عواممما أو وممروف يصممع

التنبمما باتماهاتهممام مممما يسممتدعل مممن المسممترمرين المهتمممين بعممد االقتنمماع بفكممرة

المشروع التومه رعداد دراسة المدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح
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ملخص المشروع
فكرة المشروع المقترحة

مصنم النتاج اقراص الفحم من المخلفات الزراعية

منتجات المشروع

فحم لالراجيل والمشاوي

تصنيف المشروع

صناعل

عدد األيدي العاملة

9

حجم االست مار الكلي لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردني

البيان
الموجودات ال ابتة

102,780

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

5000

رأس المال العامل

15,430

المجموع الكلي لحجم االست مار

123,210
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أوالً  :مقدمة
سيقوم المشروع المتمرا بإعادة تدوير الخشم بننواعمه علمى األخمص مخلفمات األشممار والنباتمات و زوا مد
الخش من المنامر وتحويله إلى اقراص فحم للراميا  ،وذل لسد مزء من احتيامات السوق المحلل ممن
هذا النوع من االنتاج  ،ويتمرا المشروع فل مصنع متوسط يعما على انتاج الفحم م

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
إن إعتماد السوق المحلل على االستيراد ،بارضافة إلى الطل المتزايد علمى الفحمم ممع النممو المشمهود فمل
التعداد السكانل األردنل ،تعتبر عواما إيمابية فل مصلحة إنشاء هذا المشمروع وكمذل وممود المصمنع فمل
منطقة زراعية وهل لواء الشونة المنوبية م
بناء عليه ،يعتبر هذا المشروع فكرة اسمترمارية ميمدة حيمن أن ارنتماج سميزطل ممزء ممن طلم السموق
المحلل ،و من الممكن أن يتمه للتصدير إلى األسواق الخارمية الحقا ،كما انه يحقق فرصمة اسمترمارية فمل
هذا المماا وامكانية تشزيا االيدي العاملة

ال ا :منتجات المشروع
سيعما المشروع قيد الدراسة على إنتاج الفحم النباتل المضزوط من خلا تفحيم زوا مد وبقايما النباتمات و
االخشمما وكممذل المتمموفرة لممدى المنممامر وأصممحا مشمماريع تمميممع األخشما  ،والفحممم النبمماتل هممو مخلفممات
مكونة من كربون صرف تنتج عن طريق نزع الماء من المواد النباتيةم
سيقوم اصحا المشروع باستخدام ماكينات وطرق حديرة فل عمليمة إنتماج الفحمم ممن الخشم لتقليما التكلفمة
والمهد بارضافة إلى أن مخرمات عملية التصنيع صديقة للبي ة ناهي عن صداقة خط ارنتاج للبي ةم

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
ال يومد أية عوا ق قانونية لترخيص هكذا مشاريع
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خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل التصنيم

المشروع عبارة عن مصنع رنتاج الفحم بننواعه من مخلفات النباتات واألشمار وزوا د المنامر واألران
المستعما وغيرها من مخلفات األخشا ويمكن تلخيص مراحا ارنتاج كما يلل:
تقطيع وفرم الخش
حرق الخش وتمفيفه -سح الماء من خلا أفران خاصةم
تحطيم وخلط وتحويا المنتج إلى فحم بشكا بودرة
ضزط الفحم بشكا أقراص حس

م

طبيعة االستهل .

) (2المساحة والموقم:
من الممكن إقامة المشروع فل أية منطقة ممن المملكمة شمريطة تموفر الممواد الخمام والعمالمة اللزممة ومنطقمة
االغوار االكرر ملءمه لمرا هذه المشاريع

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتيامات المشروع من األبنية

 250م 2ويمكن تنفيذ المشروع ضمن هنمر معدنل ،و يبين المدوا

التالل توزيع مساحات البناء واستخداماتها وتكلفتها :
مدوا رقم ()1
البند
هنجر

المساحة /متر مربم
250

تكلفة المتر المربم/دينار
100

المجموع

إجمالي التكلفة/دينار
25000
25000
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( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التمهيزات والمعدات األساسية مع التركي

والتشزيا بحوالل  54,780دينار توزعت كمما همو

مبين بالمدوا أدناه-:
مدوا رقم ()2
األجهزة
ماكينة قطع وفرم الخش
الفرن (حارقه)
ماكينة تمفيف
ماكينة عما الفحم بشكا اقراص
قطع غيار وعدد متفرقه
امور نقا وشحن وتخليص

تكلفة الوحدة/دينار
4500
22850
15330
7100
2000
المجموع

العدد
1
1
1
1
1
-

التكلفة /دينار
4500
22850
15330
7100
2000
3000
54780

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كلفة األران و التمهيزات اللزمة للمشروع بحوالل  5,000دينار

( )6وسائل النقل:
يلزم شراء سيارة نقا متوسطة  LBوبقيمة  10,000دينار ،وشراء رافعة شوكية (مرافة صزيرة ) بقيمة
 8,000ديناروعليه تقدر التكلفة االممالية  18,000دينار

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بناء على ما تقدم تقدر تكاليف المومودات الرابتة للمشروع المقترح بحوالل  102,870دينار توزعت
كمايلل-:
مدوا رقم ()3
البند
أعماا بناء
اآلالت ومعدات
أران وتمهيزات
وسا ا النقا
المجموع

التكلفة/دينار
25,000
54,870
5,000
18,000
102,870
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نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 9فرص عما موزعة من حين الوويفة والعدد على النحو التالل -:
مدوا رقم ()4
العدد
1
1
1
3
2
1
9

الوظيفة
مدير مشروع
مدير مالل
فنل مشرف مسووا
عماا انتاج
عماا تحميا وسا ق
حارس
المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
ستتنلف المواد األولية ومسمتلزمات الخدممة بشمكا ر يسمل ممن الخشم بكافمة أنواعمه والمذي يمتم ممعمه إمما
مباشرة من المنامر والمحاا المماورة أو يتم االتفاق مع موزعل الخش

على إيصاله إلى موقمع المشمروع

إال اننا عنمد السمااا واالستفسمار تبمين أن مخلفمات المنممرة الواحمدة ممن الخشم (كبمواقل) رعمادة تمدويرها
واستخدامها فمل المشمروع تعتبمر متواضمعة نوعما مما ممع الكميمات اليوميمة التمل يحتامهما المشمروع لتشمزيا
خطوط ارنتاج وتلبية الطل م

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتنلف مصاريف التنسيس وما قبا التشزيا من رسوم التسميا والترخيص ألوا مرة بارضافة إلى المراسلت
والمواصلت الستقطا العروض والتل تقدر بحوالل  5000دينارم

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستفيدين يم
ولزايات الوصوا إلى تكاليف إممالية للمشروع اقر

إعداد دراسة مدوى اقتصادية مفصلة لها

ما يكون للواقع سيتم افتراض أن رأس الماا

التشزيلل وفقا لطبيعة المشروع واحتياماته يعادا حوالل  %15من إممالل تكاليف المومودات الرابتة حس
خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة أي ما يعادا  15,430دينارم
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سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
ال يومد آرار بي ية سلبية للمشروع با هو من المشاريع الصديقه للب يه م

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
المدوا التالل يبين تكاليف المشروع ارممالية التل تتنلف من المومودات الرابتة مضافا لها المصاريف
التنسيسية ورأس الماا العاما-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
25,000
54,780
5000
18,000
102,780
5,000
15,430

البند
أعماا بناء
اآلالت ومعدات
أران وتمهيزات
وسا ا النقا
إجمالي الموجودات ال ابتة
مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي
التكاليف اإلجمالية للمشروع

123,210

امنا :وسائل التمويل:
كون الوريقة قيد البحن هل مقترح لفكرة مشروع وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه
وإيراداته لن يتم تحديد كيفية تمويا المشروع إال بعد إعداد دراسة المدوى االقتصادية النها ية
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