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على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـيةق فـقد تطلـقت برـنام   والتـعاور اـلدول   حرصـــــاو مر وزارة الت طيط     

تـشجيع إقامة المشاريع الصييرة والمتوسطة والتيل  على مشاك  البطالة الت  تعزيز اإلنتاجية )إرادة( بهدف  

 .يعان  منها الشبا  األردن 

  تقديم تفكار مشاريع مقترحةبهدف    وزارة الت طيط والتعاور الدول تعدت هذه الدراسة األولية بتكليف مر      

دون تحليل  فنية والتمويلية لفكرة المـشروع  للفئات المـستهدفة ف  المجتمعات المحلية تتـممر تحلي  النواح  ال

إر هذه الدراســة مما يعن     لحكم على مدى جدوى إةامة هكذا مشوورو ل ةلنواحي المالية و السوووةية الم ما

ه  دراسة تولية تلق  الموء على النواح  الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطالع 

 .المستثمرير المهتمير على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة )إرادة     ــــ ( ف  م تلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ممر جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ

وتلوية المملـكة مر حـيا اقتراأ تفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية مر المشـــــاريع  

 .الصييرة والمتوسطة

ق وقد تم الحرص تر تكور البيانات والمعلومات الواردة ف  برنام  إرادةقام بإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو      

 الدراسة واقعية ما تمكر. 

وـسعياو ألر تكور البيانات الواردة ف  الدراـسة واقعية ما تمكرق فقد قام الفريا االـستـشاري بزيارات ميدانية      

علماً بأن التوةعات المتعلقة باإليرادات وتقدير  لمشـاريع ومسسـسـات وموردير ذات عالقة بفكرة المشـروعق  

المسوتامرين المتتمين بتذا الككرة بلل  حجم السوو  المتوة   تم اسوتانااها من هذا الدراسوة لحين تقدم  

ــو     قلمراك  إرادة إلعداد دراسوووة جدوى اةتيوووادية للمشووورو  وذلك لكور اإليرادات المتوقعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاح   المتوقع ترتبط بعدة عوام  منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمـس

ــرائية للفئات ا ــروع والقدرة الشـ ــع  التنبس  المشـ ــافة لعدة عوام  تو ظروف يصـ ــتهدفة وهيرها باإلمـ لمسـ

باتجاهاتها.  مما يستدع  مر المستثمرير المهتمير بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

 بطل  إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترأ. 

ــة )إرادة( لتقديم تية مساعدة  لمزيد مر المعلومات يمكنك االتصا     ــ   بالمستشارير ف  مراكز تعزيز اإلنتاجي
 تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة ف  تأسيس وتنفيذ المشاريع .

 

 مرك اً. 26تتواجد مراك  مشرو  تع ي  اإلنتاجية ) إرادة ( في كافة منالق المملكة وعددها 

 

 مرك  لديك( )بادر باالتيال بأةر   
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 المحتويات 

 المقدمة  أوال : 

 مبررات وأهداف المشرو  اانيا :

 منتجات المشرو   االاا: 

 النواحي القانونية لككرة المشرو  رابعا: 

  الدراسة الكنية لككرة المشرو  خامسا: 

 مراحل التيني . 1

 المساحة والموة . 2

  البناء وتعديمت البناء. 3

 والمعداتاآلالت .  4

 األااث والتجتي ات. 5

 . وسائل النقل6

 . التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة7

 . اإلدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستل مات الخدمة9

 . مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل10

 . رأس المال العامل11

 البيئية لككرة المشرو  رسادسا: اآلاا

 اإلجمالية للمشرو سابعا: التكاليف 

 اامنا: وسائل تمويل المشرو 
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 ملخص المشرو 

 وحدات انارة باللاةة الشمسية  تجمي   مين   فكرة المشرو  المقترحة 

 وحدات انارة إلنارة الشوار  منتجات المشرو  

 يناعي   تينيف المشرو  

 19 عدد األيدي العاملة 

 حجم االستامار الكلي لككرة المشرو 

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 139,500 الموجودات الاابتة 

 1,000 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل 

 50,000 رأس المال العامل 

 190,500 المجمو  الكلي لحجم االستامار 
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 أوالً : مقدمة

 

حوال   يش اإلنارة  قطاع  استهالك  بـ15ك   يساهم  و  للطاقة  العالم   االستهالك  مر  االنبعاا  %5  مر   %

توجه نحو ال اليا الشمسية لتيطية هذه النسبة مر الطاقة ك طوة جيدة لتطبيا الترشيد ف   الالكربون  لذلك تم 

نارة الشمسية نموا ملحوظا بسب   استهالك الطاقة و المساهمة ف  الحفاظ على البيئة . و شهد قطاع تعمدة اإل 

 LED الحاجة إلى  فض نسبة الطاقة المستهلكة ف  اإلنارة حيا تعتمد على است دام المصابيح الليد 

 

 اانيا : مبررات وأهداف فكرة المشرو  

 .تكلفة تعمدة اإلنارة الشمسية مساويا لتكلفة العامود العادي -

تامة عر شبكة الكهرباء و بالتال  مثال  للتطبيا عل  الطر  ف  المناطا   باستقاللية هذا النظام يعم    -

 . البعيدة عر العمرار 

 .ال يسثر انقطاع التيار الكهربائ  على إماءة الشوارع -

 .التوفير ف  التكلفة البنية التحتية لألعمدة مر كابالت وحفر وردم  -

 . لعاديةا اإلماءة عمر مشعات الليـــد المست دمة تمعاف عمر وحدات  -

 .صديقة للبيئة وسهلة التركي   -

ماءة  ال تحتاج ال  ال  الحفر و تكسير األسفلت لتوصي  الكابالت الكهربائية ف  حالة است دامها إل -

 . طر  قائمة

تجذ  الحشرات, و ذلك عل  عكس    ال تنت  األشعة تحت الحمراء وبالتال  أل LED المشعات الليد  -

 اللمبات التقليدية حيا نحد الحشرات تحتشد حو  الموء 
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 االاا: منتجات المشرو 

 - سيقوم المشروع بإنتاج:

 الشوارع.  إلنارةالواأ موئية تعم  بنظام الطاقة الشمسية  

 رابعا: النواحي القانونية لككرة المشرو  المقترحة 

يتوج  الحصو  على موافقة وزارة البيئة لموقع المشروع قب  البدء باي إجراءات تأسيس او اعما  انشائيةق  

 . ف  حا  الحصو  على الموافقات الالزمة مر قب  وزارة البيئة يتم السير بإجراءات تر يص المشروع 

 

 خامسا: الدراسة الكنية لككرة المشرو  المقترحة 

   مراحل التيني  (1)

 

سرعة   هناك برام  هندسية متطورة للقيام بعملية تصميم انارة الشوارع يعتمد التصميم عل  نوع الطريا

 .المطلوبة اإلماءةالسيارات و شدة 

 

 :المساحة والموة  (2)

تابعة لمسسسة المدر الصناعيةق يحتاج المشروع الى مساحة  يفم  إقامة المشروع ممر منطقة صناعية   

بحوال     2م500 تقدر  مساحتها  الجاهزة  والبماعة  األولية  بالمواد  مستودعات  اصة  و  التصنيع  لمنطقة 

 . 2م006

 

 :البناء وتعديمت البناء (3)

 دينار.  3,000تقدر اجمال  تعديالت البناء المطلوبة بحوال  
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 :اآلالت والمعدات  (4)

هو  دينار توزعت كما    71,800قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األسـاسـية مع التركي  والتشـيي  بحوال   

 -مبير بالجدو  تدناه:

 ( 1جدول رةم )

 األجت ة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

  ط تجميع وحدات االنارة كام   120,000 - 120,000

 صناعيةعدد وتدوات  3,000 - 3,000

 المجمو   123,000
 يوم  /وحدة  120-100:يتوقع انتاج الطاقة اإلنتاجية التقديرية * 
 

  

 :األااث والتجتي ات والديكورات (5)
 

يحتاج المشروع الى مكات  إدارية وكراس  وهرفة استراحة للعما  تقدر قيمة األثاا والتجهيزات المكتبية  

 . دينار  1,500الالزمة له بحوال  

 

 :وسائل النقل (6)
 

 . دينار  12,000يحتاج المشروع الى وسيلة نق  بك  ديانا لنق  وتوزيع منتجات المشروع تقدر قيمته بحوال   

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الاابتة  (7)

بحوال    المقترأ  للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر  تقدم  ما  على  توزعت    139,500بناء  دينار 

 - :كمايل  

 ( 2رةم )جدول  

 نسبة االستتمك  التكلكة/دينار  البند

 %5 3,000 تعما  بناء 

 %10 123,000 معدات الاآلالت و

 %15 1,500 وديكورات   تثاا وتجهيزات 

 %15 12,000 وسائط نق  

  139,500 المجمو  
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 : لعمالااإلدارة و (8)

 - النحو التال  : موزعة مر حيا الوظيفة والعدد علىعم   ة فرص 19 يوفر المشروع س

 ( 3جدول رةم )

 العدد  الوظيكة 

 1 مدير مشروع 

 1 مهندس تصميم ومشرف انتاج

 4 المنيوم عام  حقر 

 4 فحص وشحر بطاريات عام  

 4 عام  قص 

 2 عما  تحمي  وتنزي  

 2 سائا ومندو  مبيعات 

 1 محاس  

 19 المجمو  

   

 مستل مات الخدمة  و  المواد األولية (9)

 .ق وحدات التحكم والبطاريات واالسالكةالشمسي األلواأمشعات الليدق   تتمث  مستلزمات اإلنتاج

 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل  (10)
 

مصاريف التأسيس وما قب  التشيي  مر رسوم التسجي  والتر يص ألو  مرة باإلمافة الى  ستتألف  يحتاج  

 دينار  1,000المراسالت والمواصالت الستقطا  العروض والت  تقدر بحوال  

 

 : رأس المال العامل (11)
 

دراسة جدوى اقتصادية مفصلة   بإعداد كور الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها مر المستفيدير ستقوم مراكز إرادة 

لها وليايات الوصو  الى تكاليف اجمالية اقر  ما يكور للواقع سيتم افتراض ار راس الما  التشييل  وفقا  

 دينار.  50,000لطبيعة المشروع واحتياجاته ما يعاد  

 البيئية لككرة المشرو  المقترحة  سادسا: اآلاار

 ال يوجد اثار بيئة سلبية للمشروع. 
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 سابعا: التكاليف اإلجمالية لككرة المشرو  المقترحة.

 يبير الجدو  التال  التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترأ: 
 

 ( 4رةم )جدول  

 التكلكة/دينار  البند

 3,000 تعما  بناء 

 123,000 معدات الاآلالت و

 1,500 وديكورات   تثاا وتجهيزات 

 12,000 وسائط نق  

 139,500 إجمالي الموجودات الاابتة 

 1,000 مياريف التأسيس وما ةبل التشغيل 

 50,000 رأس المال التشغيلي 

 190,500 التكاليف اإلجمالية للمشرو 

 

 :وسائل التمويل اامنا: 
 

وال تتممر دراسة مالية للمشروع تبير مصاريفه وإيراداته  كور الوثيقة قيد البحا ه  مقترأ لفكرة مشروع  

 . لر يتم تحديد كيفية تموي  المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية النهائية

 


