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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تشجيع إقامة  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
ليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي الفنيـة والتموي  مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

) فـي مختلـف محافظـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة    
وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

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

ستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم الم
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 
تهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـ

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

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

  

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

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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 ملخص المشروع

 تجميع مولدات كهربائية   فكرة المشروع المقترحة 

( محمولة ، احتياطية ديزل وغاز )  مولدات كهربائية منتجات المشروع 

 صناعي   تصنيف المشروع 

 3 العاملة عدد األيدي 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 11100 الموجودات الثابتة 

 500 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 79400 رأس المال العامل 

 91000 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

وذلك بناًء على   الطاقة الميكانيكية الداخلة إليه إلى طاقة كهربائية يُمكن االستفادة منهاحّول المولّد الكهربائّي ي

تحريك موصل   أّن  فاراداي  اكتشف  فارادي، حيث  مايكل  العالم  اكتشفه  الذي  الكهرومغناطيسي  الحّث  مبدأ 

اإللكترونات عبر  كهربائي داخل مجال مغناطيسي يخلق فرق جهد بين طرفّي الموصل مّما يؤّدي إلى تدفّق  

الموصل وبالتالي تدفّق تيار كهربائي، وتعتمد عملية توليد الكهرباء داخل المولّد على جزأين رئيسيين، هما  

هذين   بين  النسبية  الحركة  إّن  حيث  لحمايتهما،  واقي  غطاء  بهما  يُحيط  المتحّرك  والجزء  الثابت  الجزء 

والمغناطيس الكهربائي  للمجالين  المشّكلين  الكهرباء  الجزأين  توليد  إلى  تؤّدي  هذا  ،  ي  يحتوي  الثابت  الجزء 

الجزء على مجموعة كبيرة من األسالك الكهربائية الملفوفة على ملفّات ومثبتة فوق تجويف حديدي. الجزء  

يدور هذا الجزء داخل تجويف الجزء الثابت وهو المسؤول عن توليد المجال المغناطيسي. يُمكن أن    رالدّوا

أو تياراً   شرا  صنفين رئيسيين بناًء على نوع التيّار المتولّد إن كان تيّاراً مباات الكهربائية إلى  تصنّف المولّد 

تصم   ،  متردداً  االختالفات في  بعض  المبدأ مع  نفس  على  المولدات  من  النوعين  كما    يم ويعمل  منهما،  كٍلّ 

  .يُمكن تصنيف المولّدات بناًء على مصدر الطاقة الميكانيكية الُمعتمد عليها في تشغيل المولّد 

ــ دات يسـ ــّ ــة والمولـ دات المحمولـ ــّ ــي المولـ ــة؛ وهـ دات الكهربائيـ ــّ ــن المولـ ــان مـ ــازل نوعـ ــي المنـ تخدم فـ

اراً كهربائيـــاً متـــردداً، والهـــدف دات  االحتياطيـــة الثابتـــة، وكالهمـــا يُنـــتج تيـــّ الرئيســـي مـــن هـــذه المولـــّ

اســـتخدامها كمصـــدر احتيـــاطّي للكهربـــاء فـــي حـــال انقطاعهـــا مـــن مصـــدرها الرئيســـي، فالعديـــد مـــن 

د الكهربــاء  المنــاطق الفقيــرة تُعــاني مــن االنقطــاع المتكــّرر للكهربــاء، وفــي هــذه الحالــة يكــون مولــّ

ل وتبريـــدها، وغيرهـــا مـــن لمنـــازاضـــرورياً للمحافظـــة علـــى األطعمـــة فـــي الثالجـــة، ولغايـــات تدفئـــة 

ــتخداما ــفيات وحتــى المحــال التجاريــة  األساســية للكهربــاء ت االس ــي الزراعــة او الصــناعة او المستش  ف

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع
  

كوجود   -1 دائمة  الى مصادر طاقة  تحتاج  التي  المنازل  لدى بعض  بديلة خصوصا  طاقة  لمصدر  الحاجة 

 وحريق وغيرها  وأجهزة مراقبة صحية او حتى كاميرات مراقبة وأنظمة انذار  مرضى  

زراعة والبيوت البالستيكية  استخدامها كمصادر طاقة بديلة في المحال التجارية والمصانع وحتى في ال -2

 حيث أصبحت الكهرباء مصدر أساسي ومهم في تشغيل كثير من األجهزة الكهربائية في كل مكان  

  ثالثا: منتجات المشروع

 تعمل بالديزل او الغاز   علقة او محمولة ممولدات احتياطية ومولدات  
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  20,000إلى  7,000 يتراوح بينعمل هذه المولدات عادة على توفير ما تالمولدات االحتياطية :  

في حال االنقطاع التام للتيار الكهربائي، بحيث توفر هذه   24/7لتأمين الطاقة الكهربائية على مدار  واط

المولدات الطاقة بشكل تلقائي إلى منزلك حتى عودة التيار. ويتم تركيب مولدات الطاقة االحتياطية بشكل  

ادات متوفرة من الغاز الطبيعي أو البروبين. وتتراوح تكلفة  احترافي يتيح سحب الوقود من خطوط إمد 

دوالر، كما يحتاج تركيبها لمختصين   40,000دوالر و 1,800مولدات الطاقة االحتياطية المنزلية ما بين 

  احترافيين غالباً بعد الحصول على التصاريح الالزمة من الجهات المختصة 

حال   طاقة بشكل محدود خالل انقطاع التيار الكهربائي في لتوفير ال تستخدم  مولدات الطاقة المحمولة

وعند  . العواصف مثالً، أو لتوفيرها في مواقع العمل الخارجية، أو خالل األنشطة الترفيهية مثل التخييم

اختيار المولد الكهربائي المناسب لك، من الضروري األخذ بعين االعتبار القوة الكهربائية المرغوب في  

باإلضافة إلى عدد ساعات التشغيل وحجم المولد وسهولة نقله. تتراوح سعة مولدات الطاقة  الحصول عليها  

دوالر تبعاً   3,000دوالر إلى  100أما تكلفته، فتتراوح بين  .واط  10,000إلى   1,000  المحمولة من

 للميزات الخاصة وقدرة القوة الكهربائية 

  

 المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة المشروع  

رخصة  ومن البلدية المعنية  اذن اشغال في حالة بناء المصنع  يحتاج الى تراخيص من الجهات المختصة مثل  

كما ان هناك اشتراطات خاصة في ما يخص    مهن وموافقات خاصة للسالمة العامة من الدفاع المدني والبيئة

لدى النافذة االستثمارية  رخيص المهن  يمكن مراجعة دليل ت  مشاريعالمساحات الالزمة لترخيص مثل هذه ال

  لهيئة االستثمار  

  

 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

  او الخدمة مراحل التصنيع ) 1(

  بطارية  شاحن  و  التحكم  لوحة   و   الوقود  نظام  و المولد  هايةن  أجزاء رئيسية هي 6تتكون أجزاء المولد من 

    الرئيسي  اإلطار  و  ي ائالكهرب الضغط  منظم  و

يمكن تصميم اإلطار الرئيسي أو   ،  لهيكل الرئيسي أو غالفا على  اجزاءه وجميع عادة  المولد  يحمل

االنزالق للسماح للمولد بالجلوس على األرض أو وسادة خرسانية أو يمكن تثبيته على مقطورة لسهولة نقل  

  وعادة  المولدات ، وهو أمر ضروري لتشغيل  رضي)  االخط ال(   النظام. كما أنه يساعد في ضمان تأريض 

ولد  م  عن  عبارة  وهو المولد  نهاية  ب  المولد  غيلتش عن   المسؤولة البطارية  بتركيب  األجزاء هذه  ربط يتم  ما
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  المولد بالعمود المرفقي للمحرك عبر حزام الطاقة الميكانيكية إلى كهرباء . يتم توصيل يحول التيار المتردد 

الجزء المتحرك هو في األساس   ، يدير عمود الدوران أثناء دوران المحرك ، يقوم بتحريك الحزام الذي  

مغناطيس ، والمنطقة المحيطة بالمغناطيس هي موصل يسمى الجزء الثابت. تعمل هذه المكونات معًا لتوليد  

  ة استمراري على يحافظ  الذي )  غاز  او  ديزل  ( الوقود  ونظام    (A / C)والكهرباء على شكل تيار متردد 

كما  ) DCدائم (   تيار متردد الى تيار  منضغط الكهربائي بتحويل التيار المتردد اليقوم منظم   كما العمل

حيث تتضمن عناصر التحكم  تقوم لوحة التحكم بمراقبة األنظمة المختلفة للمولد وتعديلها حسب الحاجة 

    بالجهد والتيار من خالل سلسلة من االزرار والمفاتيح . 

 :المساحة والموقع ) 2(

من    والتأكد أجزاء المولدات  ر لغايات تركيب  من الممكن ان تكون هناج  2م  200تقل عن  بمساحة ال  مبنى  

  المولدات الجاهزة للبيع  باإلضافة الى مساحة لغايات تخزين أجزاء المولدات وبطريقة امنة   سالمتها وتشغيلها 

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

حيث يبلغ ايجار المتر  داخل المدن الصناعية لغايات تنفيذ المشروع  2م  200ة يمكن استئجار هنجر بمساح 

       دينار  2,600سنوي  ايجار  بإجمالي دينار للمتر أي  14الواحد مثال داخل مدينة السلط الصناعية  

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

  -بالجدول:دينار توزعت كما  8,900بحوالي  الالزمة للتركيب قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
   2ماكينات لحام عدد متكاملة /تركيب  عدد ربط و  -  - 8,000
  ومتابعة للتيار أجهزة فحص       500
  نظام شفط هواء وتهوية       400

  المجموع   8,900
ساعات   8مولدات يوميا على أساس    4عدد  حيث يمكن تجميع  حاجة والطلب  حسب اليدويا    المولدات هذه  جميع  عادة ما يتم ت

  عمل  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات 
  

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مكتب +كرسي   -  -  200
  جهاز حاسوب   -  -  500
  خزائن حديد لغايات تخزين القطع والعدد واألدوات       1000
  المجموع   1700
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 :وسائل النقل ) 5(
  

يتم   يمكن  نقل  وسائل  الى  األولى  المرحلة  في  المشروع  يحتاج  للمشروع  لن  كتطوير  نقل  وسائل  إضافة 

الحصول على   اال  لغايات  العمالء  الى  الجاهزة  المولدات  ونقل  المولدات  تأجزاء  ال  المرحلة  انها  في  شكل 

  األولى بندا رئيسيا للعمل  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

  - :بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي دينار توزعت كمايلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  0  أعمال بناء 
  %10  8900  معدات الاآلالت و

  %15  1700  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  0  وسائط نقل 

    500  وسائل سالمة عامة  
    11100  المجموع 

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - :   النحو التالي  موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  3 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مهندس كهرباء  مدير المشروع / 
  2  عمال تركيب وفحص  

  3  المجموع 

  مستلزمات الخدمة  و المواد األولية 
ء يتم صناعتها  تتكون المواد األولية من اجزاء المولدات والتي عادة ما يتم استيراد جزء كبير منها وأجزا

% من اجمالي إيرادات المشروع أي  75مواد األولية الداخلة في عملية التصنيع حوالي  محليا وتبلغ قيمة ال

للمولد    ار/ دين  10,000احتياطي بمتوسط سعر  كهرباء  ات مولد  6يتوقع ان يتم بيع  ، % 25بأرباح متوقعة 

دينار وعليه فان   84,000إيرادات  بإجماليدينار أي   2,000محمول بمتوسط سعر مولد  12الواحد وبيع 

  دينار   63,000صناعة المولدات تقدر بحوالي تكلفة المواد األولية الداخلة في 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(

  دينار مصاريف تأسيس وما قبل التشغيل   500يحتاج المشروع الى ما قيمته 
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 : رأس المال العامل ) 9(

  جور العامليناالتصنيع مضافا اليها أسعار المواد األولية الداخلة في عملية يتألف راس المال العامل من 

  2000المقدرة بحوالي والمصاريف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة )  عمال    3/دينار   14,400(  

    دينار   79,400وعليه فان راس المال عامل للمشروع المقترح يقدر بحوالي دينار  
 

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

اال انه سيتم العمل على مراعاة األمور المتعلقة  لهذا النوع من المشاريع على البيئة واضح   تأثيرليس هناك 

  من حيث التخلص من النفايات الصناعية في األماكن المخصصة لها  بالبيئة 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  0  أعمال بناء 
  8900  معدات الاآلالت و

  1700  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  0  وسائط نقل 

  500  سالمة عامة  
  11100  إجمالي الموجودات الثابتة 

  500  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
 79,400  رأس المال التشغيلي 

 91,000  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

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

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

 . النهائية

 


