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على دعم وتنمية المجتمعـا  المحليـةف فقـد قطلقـ  برنـام  والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      

تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية )إرادة( بهدف  

 .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم قفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليقعد  هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    

فنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئا  المستهدفة في المجتمعا  المحلية تتضمن تحليل النـواحي ال  مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكذاا مرذرو ل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا

هذه الدراسة هي دراسة قولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

 .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

( فـي مختلـف محافتـا  لقد جاء  هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة    

وقلوية المملكة مـن حيـا اقتـراف قفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـا  المجتمعـا  المحليـة مـن المشـاريع 

 .الصغيرة والمتوسطة

ف وقد تم الحرص قن تكون البيانا  والمعلوما  الواردة في برنام  إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      

 الدراسة واقعية ما قمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانا  الواردة في الدراسة واقعية ما قمكنف فقد قام الفريق االستشاري بزيارا  ميدانية     

علماً بأن التوقعات المتعلقة بذاييرادات وتقذدير لمشاريع ومؤسسا  وموردين ذا  عالقة بفكرة المشروعف  

المستثمرين المهتمين بهذاه الككذرة ببلذ  حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هاه الدراسة لحين تقدم 

وذلـ  لكـون اإليـرادا  المتوقعـة وحجـم السـو    فلمراكز إرادة يعداد دراسة جذدوى اقتاذادية للمرذرو 

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارا  وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 

لمسـتهدفة وييرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل قو تـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــا  ا

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  

 بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترف. 

ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة )إرادة( لتقديم قية مساعدة لمزيد من المعلوما  يمكن  االتصا    
 تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

 

 مركزاً. 26تتواجد مراكز مررو  تعزيز اينتاجية ) إرادة ( في كافة منابق المملكة وعددها 

 

 مركز لديك( )بادر باالتاال بأقر   
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 المحتويا  

 المقدمة  أوال : 

 مبررات وأهداف المررو  ثانيا :

 منتجات المررو   ثالثا: 

 النواحي القانونية لككرة المررو  رابعا: 

  الدراسة الكنية لككرة المررو  خامسا: 

 مراحل التانيع. 1

 المساحة والموقع. 2

  البناء وتعديالت البناء. 3

 والمعداتاآلالت .  4

 األثاث والتجهيزات. 5

 . وسائب النقل6

 . التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة7

 . ايدارة والعمال8

 . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

 . مااريف التأسيس وما قبل الترغيل10

 . رأس المال العامل11

 سادسا:اآلثار البيئية لككرة المررو 

 ايجمالية للمررو سابعا: التكاليف 

 ثامنا: وسائل تمويل المررو 



 

Page 4 of 9 
 

 

 

 

 ملخص المررو 

 توليد الباقة الرمسية بالتجزئة لالفراد فكرة المررو  المقترحة 

 انتاج الكهرباء من الباقة الرمسية   منتجات المررو  

 خدمي/ باقة بديلة  تانيف المررو  

 7 عدد األيدي العاملة 

 لككرة المررو حجم االستثمار الكلي 

 التكلكة بالدينار األردني  البيان

 263,000 الموجودات الثابتة 

 3,000 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 1,000 رأس المال العامل 

 267,000 المجمو  الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

التحديا  في قطاع الطاقة كان احد اهم قسبابها  واجه األردن خالل األعوام العشرة الماضية العديد من   −

ف مما قدى الى تحمل  2011% عام  98االعتماد الكلي على استيراد الطاقةف والتي وصل  الى قكثر من 

 المملكة خسائر كبيرةف اثر  على قطاع الطاقة خاصة وعلى االقتصاد الكلي بشكل عام. 

تمحور  قهدافها حول طاقة    ة لول ضمن استراتيجيوقمام هذا التحدي جاء  الحاجة الملحة للبحا عن ح −

قمنة مستدامة موثوقة بكلف مناسبة يتم تأمينها ما قمكن باالعتماد على الذا  وبتنويع المصادر. ومن هنا  

الطاقةف وقد حقق األردن نجاحا باهرا في هذا   المتجددة وكفاءة  التركيز على تطوير قطاع الطاقة  جاء 

قطاب العديد من مشاريع الطاقة المتجددةف ضمن العروض المباشرة للجولة  السيا ف وذل  من خالل است 

األولى والثانية لمشاريع الطاقة المتجددةف باإلضافة قيضا لمشاريع العبور وصافي القياس على شبكتي  

 النقل والتوزيع. 

عن   − يزيد  ما  الوطنية  الشبكة  في  يضخ  المتجددة)  1400واليوم  الطاقة  من  طا  1,100م.وف  قة  م.و 

م.وف في    2,400م.و طاقة رياف(ف هذا ومن المتوقع ان تصل هذه القدرة الى حوالي    370شمسيةف و  

الكليف  علما ان  20ف وبنسبة مساهمة تصل الى حوالي  2020نهاية عام   % من مجمل خليط الطاقة 

م.وف    3,200ف من المتوقع ان تصل الى  2030القدرة االجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة مع نهاية عام  

 . 2030-2020الوطنية لقطاع الطاقة  ةوذل  حسب االستراتيجي

الطاق − مصادر  استغالل  في  التوسع  في    ةان  الكلي  الطاقة  خليط  في  مساهمتها  نسبة  ورقع  المتجددةف 

األردنف كان من ابرز التحوال  في قطاع الطاقة األردنيف وتعد المملكة في طليعة الدول التي واكب   

التحو لدى األردن قطاع  ومارس   الكهرباء واصبح  إعادة هيكلة قطاع  الطاقة منذ اطال  عملية  ل في 

من   اكثر  الى  تصل  الكهرباء  وقصبح   العالمية  الممارسا   ألفضل  وفقا  منتم  من  99كهرباء   %

 المواطنين. 

ا بدق  حي  2012ان األردن كان من الدول السباقة في مجال استغالل الطاقة المتجددةف انطالقا من العام   −

واالن   بموجبهف  الصادرة  والتعليما   واألنتمة  الطاقة  وترشيد  المتجددة  الطاقة  قانون  بإصدار  العمل 

% من اجمالي  15م.وف وبنسبة مساهمة حوالي    1,470يصدر الى الشبكة الكهربائية الوطنية حوالي  

هذه تتضاعف  ان  المتوقع  ومن  هذا  الكهرباء.  قطاع  في  المولدة  الكهربائية  الى    الطاقة  لتصل  النسبة 

بحلول  31حوالي   الطاقة  %2030  لقطاع  الوطنية  لالستراتيجية  وفقا  مستهدف  هو  كما  -2020ف 

 . 2019* المصدر التقرير السنوي شركة الكهرباء الوطنية  .*2030
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 ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المررو  
 

للتعاون الدولي وتبادل الخبرا  في هذا  ان االعتماد على الطاقة المتجددة قد اصبح سمة عالمية ومجاال   −

من   العديد  تم اصدار  فقد  المتجددة  الطاقة  بقطاع  المعنية  للمؤسسا   التشريعي  المناخ  ولتامين  المجالف 

القوانين واألنتمة والتعليما  في المملكة األردنية الهاشمية وقولها قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة  

ميع األمور المتعلقة بالطاقة المتجددة ولتشجيع االعتماد على نتم مصادر  لينتم ج  2012لسنة    13رقم  

مدخال    وتشجيع  القطاع  في  والمنافسة  االستثمار  وتشجيع  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  المتجددة  الطاقة 

 اإلنتاج والتصنيع واي معدا  تساعد على ترشيد الطاقة بشكل عام. 

الطلب  − قنتمة  المتزايد   تلبية  تركيب  مستوى    على  على  او  االفراد  مستوى  على  سواء  المتجددة  الطاقة 

 الهيئا  والمؤسسا  بهدف تقليل التكاليف المترتبة جراء ارتفاع اثمان الكهرباء. 

 

 ثالثا: منتجات المررو 

في   − بالعمل  الدراسة  قيد  المشروع  مصادر  يقوم  نتم  وفحص  وصيانة  وتشغيل  وتركيب  توريد  مجال 

الشمسية الطاقة   الطاقة  قنتمة  اربد    المتجددة/  محافتة  في  السكنية  مساحا   للشقق  توفر  عدم  بسبب 

عليها    ألصحاب  شمسية  طاقة  مشاريع  واقامة  ارض  قطعة  شراء  الى  اللجوء  يمكن  المدن  في  الشقق 

خدمة    بأحجام  من    ألصحاب صغيرة  الشقق  هذه  استهال   حجم  يغطي  نتام  تصميم  يتم  بحيا  الشقق 

 الكهرباء

 

 رابعا: النواحي القانونية لككرة المررو  المقترحة 

يتم تنتيم قطاع الطاقة المتجددة في المملكة ومراقبته من خالل هيئة تنتيم قطاع الطاقة والمعادنف وذل    −

والتعليما    القوانين  بموجب  الالزمة  التراخيص  ومنحهم  لهم  للمرخص  المختلفة  المسؤوليا   بتحديد 

ة االنشطة المختلفة على قساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم  واالنتمة النافذة لممارس

 والمستثمرين واي جها  قخرى ذا  عالقة. 

 .يجب قن تحصل على ترخيص شركة تتضمن نشاط توليد الكهرباء  −

الكهرباء  الحصول على موافقة من   − الكهرباء من خالل  هيئة تنتيم قطاع الطاقة وشركة  إلنتاج وتوليد 

  إنشاء محطا  للطاقة الشمسية

 .إنشاء محطا  الطاقة الشمسية عليها فيتحديد المدينة التى تريب  −
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تقديم دراسة جدوى تتضمن مساحة القطعة التى تريب الحصول عليها وقدرة المحطة التى تريب فى   −

 .إنشائها 
 

 سا: الدراسة الكنية لككرة المررو  المقترحة خام

 الخدمة  تقديممراحل  (1)

 

شركة   − من  موافقا   على  الحصول  باجراءا   للسير  المساكن  اصحاب  من  توكيل  على  الحصول 

 .الكهرباء

 انشاء النتام في منطقة اختصاص الشركةف وربطه مع عداد كهرباء للمنزل المستفيد.  −

 .الالزمة للنتام اجراء الصيانة الدورية  −

 :المساحة والموقع (2)

 

محافتة   ضمن  المشروع  اقامة  خالل  اربد يمكن  من  بحوالي    استئجار ف  مساحتها  تقدر  ف  دونم  4اراض 

 دينار.  4,000وبإجمالي ايجار سنوي 

 

 :البناء وتعديالت البناء (3)

 . دينار 2,000ومستودع للعدد والصيانة تقدر اجمالي تكلفة البناء بحوالي  كرفان  شراء سيتم 

 

 

 استثمارية اخرى  (4)

مــع التركيــب والتشــغيل بحــوالي  لبنــاء نتــام طاقــة شمســية قــدر  تكلفــة التجهيــزا  والمعــدا  األساســية

 -هو مبين بالجدول قدناه:دينار توزع  كما  250,000

 ( 1جدول رقم )

 األجهزة  تكلكة الوحدة/دينار  العدد  التكلكة /دينار 

 دونم 4نتام طاقة شمسية على مساحة  250,000 - 250,000

 المجمو   250,000
استهال     بإجماليقي    دينار شهريا  80منزل معدل تكلفة فاتورة الكهرباء لكل منزل    100تغطية  الطاقة اإلنتاجية التقديرية  *  

 كيلو واط 700كهرباء 
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات (5)
 

المشروع   وكراسي  يحتاج  إدارية  مكاتب  حاسوب الى  وجهاز  مراقبة  األثاا    وكاميرا   قيمة  تقدر 

 . دينار 1,000والتجهيزا  المكتبية الالزمة له بحوالي  

 

 :وسائل النقل (6)
 

 . دينار  10,000تقدر قيمته بحوالي   لمتابعة المشروعيحتاج المشروع الى وسيلة نقل 

 

 التكاليف ايجمالية للموجودات الثابتة  (7)

دينار توزع     263,0000  بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودا  الثابتة للمشروع المقترف بحوالي  

 -:كمايلي 

 ( 2رقم )جدول  

 نسبة االستهالك  التكلكة/دينار  البند

 %5 2,000 قعمال بناء 

 %10 250,000 بناء وتركيب نتام طاقة شمسية 

 %15 1,000 وديكورا    قثاا وتجهيزا  

 %15 10,000 وسائط نقل 

  263,000 المجمو  

 

 

 : لعمالاايدارة و (8)

 -النحو التالي : والعدد علىموزعة من حيا الوتيفة فرص عمل  7 يوفر المشروع س

 ( 3جدول رقم )

 العدد  الوظيكة 

 1 مدير مشروع 

 6 عمال صيانة ومتابعة حسب الحاجة 

 7 المجمو  
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 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل  (9)
 

يحتاج ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص ألول مرة باإلضافة الى  

 . دينار  3,000المراسال  والمواصال  الستقطاب العروض والتي تقدر بحوالي  

 

 : رأس المال العامل (10)
 

كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من المستفيدين ستقوم مراكز إرادة باعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة  

لها ولغايا  الوصول الى تكاليف اجمالية اقرب ما يكون للواقع سيتم افتراض ان راس المال التشغيلي وفقا  

 دينار.  1,000لطبيعة المشروع واحتياجاته ما يعادل 

 البيئية لككرة المررو  المقترحة سادسا: اآلثار 

 المشروع صديق للبيئة وال يوجد اي اثار بيئة تذكر للمشروع. 

 

 سابعا: التكاليف ايجمالية لككرة المررو  المقترحة 

 يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترف: 
 

 ( 4رقم )جدول  

 التكلكة/دينار  البند

 2,000 قعمال بناء 

 250,000 بناء وتركيب نتام طاقة شمسية 

 1,000 وديكورا    قثاا وتجهيزا  

 10,000 وسائط نقل 

 263,000 المجمو  

 3,000 مااريف التأسيس وما قبل الترغيل 

 1,000 رأس المال الترغيلي 

 267,000 التكاليف ايجمالية للمررو 

 

 :وسائل التمويل ثامنا: 
 

مشروع   لفكرة  مقترف  هي  البحا  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


