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على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط  
تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني اإلنتاجية (إرادة) بهدف 

  .منها الشباب األردني

 تقديم أفكار مشـاريع مقترحـةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من  
دون تحليل ة والتمويلية لفكرة المشروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النواحي الفني

إن هـذه الدراسـة ممـا يعنـي    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروعلةلنواحي المالية و السوقية الالزما
هي دراسة أولية تلقي الضوء على النـواحي الفنيــة وحجـم االسـتثمار الـالزم لتنفيـذ فكـرة المشـروع بهـدف 

  .إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

) فـي مختلـف محافظـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة    
وألويـة المملكـة مــن حيـث اقتـراح أفكــار مشـاريع تتماشــى وإحتياجـات المجتمعـات المحليــة مـن المشــاريع 

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومـات الـواردة فـي برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو  
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

اً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية وسعي    
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

رين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم المستثم
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
ة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـتهدف

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

تشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمس    
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26) في كافة مناطق المملكة وعددها  تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  ثالثا: منتجات المشروع

  رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع

  خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

  البناء وتعديالت البناء. 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  سادسا:اآلثار البيئية لفكرة المشروع

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 تدوير اإلطارات المستهلكة لوقود  فكرة المشروع المقترحة 

 منتجات المشروع 
، زيت الوقود،اسالك اطارات معدن،وقود (ديزل)

 الكربون االسود 

 صناعات كيماوية  –صناعي   المشروع تصنيف 

 5 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

  70,350 الموجودات الثابتة 

  500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  10,000 رأس المال العامل 

 80,850 االستثمار المجموع الكلي لحجم 
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 أوالً : مقدمة

إعادة تدوير كفاءة جيدة،  المشروع عبارة عن  (ديزل) ذو  الى وقود  المستهلكة  وذلك من خالل    اإلطارات 

كميات   على  في    ت اإلطاراالحصول  االضرار  لعدم  منها  للتخلص  عمليات صعبة  تحتاج  والتي  المستهلكة 

ثم   ومن  االليات  البيئة،  قبل  من  استخدامه  يمكن  الذي  الديزل  إلنتاج  الكيميائية  العلميات  لبعض  اخضاعها 

  البسيطة والمتوسطة مثل اآلالت الزراعة و المحركات صغيرة الحجم التي تعمل على الديزل. 

بفضل   انه  من  حيث  الديزل  استخراج  يمكن  المباشر  االحفوري  الوقود  لبدائل  الملحة  والحاجة  التطور 

مختلفة بكميات  المهملة  البالستيكية  والمواد  الحراري    االطارات  (االنحالل  تسمى  عملية  طريق  عن 

عن   ديزل  الى  الوقود  زيت  تحويل  يتم  ثم  ومن  الوقود  زيت  الى  وتحويلها  المواد  تفكيك  يمكن  الالهوائي) 

  طريق عملية تسمى (التقطير). 

.  عدد من الدول األوروبية على مثل هذه العلميات لضمان حماية البيئة واستخراج وقود بأساليب بديلة  تعتمد و

تقنية   إلى  بلد سواء كانت نفطية أو ال وال يحتاج  أي  إنتاجه في  أنه يمكن  الحيوي  الوقود  ومن أهم ميزات 

  . حتراقعالية إلنتاجه في الغالب وهو أقل إنتاجا للملوثات وأكثر فاعلية عند اال

الثابتة على طبيعة حجم المشروع حيث يمكن االستثمار بمبالغ تبدأ من    األصول يعتمد احتياج المشروع من  

وغيرها من العوامل، وهذه الدراسة تبين     اإلنتاج حسب نوعية  و  دينار  700,000دينار ولغاية    10,000

  . اإلطارات المستهلكة إلنتاج الديزل من  فكرة المشروع حسب حجم استثمار متوسط 

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 
  

  لدى بعض المشاريع القائمة وخصوصا الزراعية التي ستساهم    للطاقة   الحصول على مصادر بديلة

  في تقليل التكاليف. 

  تحويل عائق بيئي (االطارات والبالستيك) الى منتج ذو قيمة يستفاد منها .  

   وكفاءة جيدة صالح لالستخدام من قبل بعض اآلالت. انتاج وقود ذو جودة 

   البيئة   على البحث عن طرق امنة للتخلص من اإلطارات المستعملة نظرا لألثر السلبي  المساهمة في

  . الحرق او الدفنمثل  التقليديةطرق المن 
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  ثالثا: منتجات المشروع

يتم استخدامه في المحركات التي تعمل   حيث البترولي-يشبه صفات الديزلالذي  سيتم انتاج الوقود  )1

 على الديزل. 

 السفن. زيت الوقود يتم بيعه على مواصفاته الخاصة زيت وقود ثقيل لمحركات باإلضافة الى   )2

 . اسالك الحديد المعدن يتم بيعها بالطن الخردة )3

  . الكربون االسود و الذي يمكن أن يستخدم بصناعة: المطاط، األحبار، فحم  )4

  

 النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعا: 

عوائق قانونية من حيث ترخيص   قيود أو   أيةحسب طبيعة نشاط المشروع فانه يتوقع عدم مواجهة المشروع  

الترخيص  لمتطلبات  ومطابقتها  التنظيمية  النواحي  حيث  من  خصوصا  المشروع  سيقوم وتسجيل  حيث   ،  

  بالحصول على كافة الموافقات الالزمة لذلك من الجهات المختصة.   صاحب المشروع
  
  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(
  

يتم تقطيع االطارات الى اجزاء صغيرة لسهولة تفككها بالحرارة ووضعها في افران معزولة من الهواء ، عند 

وصول الحرارة الى النقطة الحرجة تتفكك ذرات المواد وتتحول الى غاز، ينطلق الغاز مبتعد عن الحرارة حتى  

ئل يسمى زيت الوقود، تتخلخل تلك العمليتين بالماء ويتحول الى سا  اهيصل الى المبادالت الحرارية ليتم تبريد

الى مواد   الغاز  الوقود ممرحلة عبور  نقل زيت  بعدها  يتم  الوقود وكميته ومواصفاته،  نوع  بتشكيل  تقوم  حفزة 

  .لمرحلة التقطير للتصفية حتى يصبح ديزل ذو كبريت معتدل الى منخفض حسب المواصفات للمواد االولية

وتبلغ الطاقة اإلنتاجية القصوى للمواد المستخرجة   ،ساعات 8الى  ساعات 6سيكون معدل ساعات العمل من 

  كما يلي: 

  لتر يوميا 70000زيت الوقود: يمكن انتاج . 

  ا. الف لتر يومي 50000الديزل: يمكن انتاج 

  12 اإلطارات من  األسالكاسالك اطارات معدن: معدل مخرجات% . 
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  :والموقعالمساحة  ) 2(
 

، ويجب ان يتوفر فيه شبابيك و وسائل    2م030يحتاج المشروع الى تخصيص غرفة بمساحة ال تقل عن  

  للتهوية المكان.  
  

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

توفير مداخل ومخرج منفصلة و تركيب نظام إطفاء حرائق    حيث من  للبناء    الخاصةمعايير  ال  بعض   توجد 

الى  لعملية إزالة او هدم بعض    وسالمة عامة باإلضافة  الموقع  المكان جيدا، وعليه ممكن ان يحتاج  تهوية 

ويبلغ متوسط تكاليف التعديالت المطلوبة    الجدران للحصول على نظام تهوية يتناسب مع طبيعة المشروع. 

  . دينار 2,000حوالي  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

مولـد كهربـائي   وحـدات االنحـالل الحـراري متكاملـةمكـون مـن  يحتاج  المشروع خط انتاج كامل متكامـل  

االت طحـن ،  االت تقطيـع االطـارات وفرمهـا،  لتشغيل االجهـزة الكهربائيـة مـن مضـخات وخالفـة للمنشـأة

قـدرت تكلفـة بعض المعدات األخـرى مفصـله فـي الجـدول ادنـاه، و  األسود، باإلضافة إلىمسحوق الكربون  

  -:يليدينار توزعت كما  31,500المعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي التجهيزات و

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  خط انتاج متكامل   30,000  1  30,000

  معدات نقل داخلية فوركلفت  250  1  250
  تسخين ذات احجام وسعات مختلفة اوعية  -  -  250
  PHجهاز فحص حموضة   150  1  150
  ميزان الكتروني  100  1  100
  اوعية زجاجية مختبرية احجام مختلفة  -  -  350
  (قطارات، محاقن، الخ)عدد متنوعة   -  -  100
  أدوات سالمة عامة  --  -  300

  المجموع   31,500
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(
  

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 6,850مع التركيب والتشغيل بحوالي  األثاث قدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  للتخزين أرفف  -  -  2,000
  ومقاعد وخزائن ملفات مكاتب   -  -  1,800
  طن 1.5مكيفات   550  4  2,200
  طاوالت للعمل  130  4  520
  3م 2خزان مياه   110  3  330

  المجموع   6,850
  

  

 :وسائل النقل ) 6(

  -دينار توزعت كما هو مبين بالجدول أدناه: 30,000بحوالي  وسائل النقلقدرت تكلفة 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مركبات تحميل ونقل كبيرة الحجم   15,000  2  30,000
  المجموع   30,000

  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   70,350بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  2,000  البناء وتعديالته 
  %10  31,500  معدات الاآلالت و

  %15  6,850  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %10  30,000      وسائل النقل 

    70,350  المجموع 
  

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  -النحو التالي :  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىعمل   فرصتي يوفر المشروع س
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  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير مشروع 
  1  مهندس كيميائي 

  1  مساعد 
  2  عمال إنتاج وتعبئة 

  5  المجموع 
  
  
  

 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 9(

 . كيلو  12  اإلطاريوميا متوسط وزن  إطار  13600مستعملة ما ال يقل عن  إطارات  . 1

  . طن يوميا من نفايات بالستيكية 20ما ال يقل عن  pvcالبالستيك بأنواعه كافة عدا   . 2

  catalystالمحفزات الكيماوية  . 3

  ديزل لبدايات التشغيل  . 4

  اقمشة قطنية للتصفية  . 5

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 10(
  

تتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من مصاريف التنقالت ومتابعة متطلبات المشروع المدفوعة قبل  

  دينار.  500التشغيل وقد قدرت بمبلغ 

  

  : رأس المال العامل ) 11(
 

من خالل الكلف التشغيلية و مصاريف واجور    رأس المال العاملالمشروع من    حاجةتقدير واحتساب    تمي

شهرية)    تكون  ما  عادة  (والتي  معينة  زمنية  مدة  دفعها خالل  يتم  التي  أولية  والمواد  وااليجارات  موظفين 

وعليه فان حاجة رأس المال العامل للمشروع المقترح يرتبط بحجم اإلنتاج وااليرادات. ولغايات تقديرها في  

  . دينار  10,000ع الى تفاصيل المشروع سيتم تقدير راس المال العامل بمعدل المقترح الحالي وبالرجو 
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 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

المشروع معني في إعادة تدوير مواد مضرة    ال يوجد أي اثأر بيئية سلبية تذكر للمشروع  المقترح حيث أن

تبقى من مواد صلبة  البالستيكية والتي  بالبيئة بطرق سليمة ومفيدة، وما  الكرتونية أو  العبوات واألغلفة  من 

  . سيتم التخلص منها في حاويات مخصصة لهذه الغاية

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  كاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: يبين الجدول التالي الت
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  2,000  البناء وتعديالته 
  31,500  معدات الاآلالت و

  6,850  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  30,000  وسائل النقل 

  70,350  إجمالي الموجودات الثابتة 
  500  التشغيل مصاريف التأسيس وما قبل 

  10,000  رأس المال التشغيلي 
  80,850  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  

  :ثامنا: وسائل التمويل 
  

مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية  لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز  وإيراداته  

 . النهائية

 


