فكرة مشروع مقـترحة

تصنيع مواقد تدفئة تعمل بواسطة جفت الزيتون

5107

أعدت هذه الدرا سة األولية بهدف تقديم أفكار م شاريع مقترحة تت ضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة
المشرررروع دون تحليل النواحي المالية و السوووو ية الة مة الحعل لد مدد ىدود م امة اعما معووو و مما
يعني إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـررررة وحالم امست مار اللتم لتنفيذ فكرة
المشروع بهدف إطلع المست مرين المهتمين على التكاليف امست مارية اللتمة لتنفيذ المشروع .
تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في الدراسررررة وا عية ما أمكن ،وسررررعيا ألن تكون البيانات
الواردة في الدراسرررة وا عية ما أمكن ،فقد تمت تيارات ميدانية لمشررراريع وماسرررسرررات وموردين ذات عل ة

بفكرة المشرررروع  ،لما ً بأن التو عات المتعلقة باإلي ادات وتقدي حىل السوووول المتو ت تل اسوووت نا اا من
امه الد اسوووة لحين م داد د اسوووة ىدود ا تلوووادية للمعووو و ،وذلك لكون اإليرادات المتو عة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصررررررعب التنبا باتالاهاتها مما يسررررررتدعي من المسررررررت مرين المهتمين بعد ام تناع بفكرة
المشروع التواله إلعداد دراسة الالدوى ام تصادية الكاملة للمشروع المقترح

المحتويات
أوال  :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ النقل
 .7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .8ايدارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
تةنيع مواقد التدفئة باستخدام درت الزيتون

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

مواقد تدفئة

تةنيف الم رو

ةناعي
13

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

72751

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1511

رأس المال العامل

38375
112265

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
شهد االردن خالل العقود الثالثه الماميه ازدبادا كبيرا فم عدد اشجار الزيتون حي

زاد عددها عن 7.8

مليون شجرد حسى احصاءات وزارة الزراعه لعاو  . 5112وفد كان السبى االساسم لللل ادرال الناس
الهمية هلد الشجرد االقنصاديه ومناسبتها للتروف المناخيه للمملكه وعدو حاجتها الكبيرد للماء وقد نت
عن للل ايما نموا كبيرا فم انتاج المملكه من زيت الزيتون وانتشرت معاصر الزيتون قم كل المحافتات
حي

زاد عددها حسى االحصاءات الرسميه عن  011مع نهاية عاو  ,5112اكثر من  %21منها تتركز

فم المحافتات الشماليه وباالخ

اربد وعجلون.

ونت عن للل ايما ازدياد كبير فم كمية جفت الزيتون واللي يعتبر واحد من اكثر المخلفات التم تترافق
مع عملية انتاج زيت الزيتون  ,والتم كانت تستعمل فم السابق للتدفئه بالطرق التقليديه بامافتها للفحو
للكوانين التم كانت تستعمل قديما.
وقد انتشرت فم المملكه مجموعه من المصانع التم تعمل عل تصنيع جفت الزيتون الستعماله فم مختلف
عمليات االحتراق سواءا لالفران والمخابز والمفاحو والطوابين وايرها  .ومع االزدياد الكبير فم اسعار
الطاقه خالل السنوات القليله الماميه تهرت الحاجه لتحسين وزيادة استعمال الجفت المصنع بكفائة وامانا
اكبر لتدفئة المنازل فم المملكه وباالخ

فم البيوت الريفيه والقرى  ,ومن هنا برزت الحاجه االنتاج مواقد

تدفئة حديثة التصميو تعمل باستعمال جفت الزيتون.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
مع االرتفاع الكبير فم اسعار الطاقه وباالخ

مادتم الديزل والكاز واللي تجاوز نسبة  %011خالل هلا

العاو واللي ترافق مع االرتفاع الكبير فم كمية جفت الزيتون المنت محليا من المعاصر المختلفة فقد برزت
الحاجه إلنتاج هلا النوع من المدافئ باالمافة لألسباى المومحه ادناد :
 -0المواقد المباعه فم السوق المحلم هم مواقد مستوردد من مختلف الدول وباألخ

سوريا وتركيا

والصين وبالتالم ستحل هلد الصناعه محل االستيراد.
 . -5توفر االيدي العامله الماهرة والمختصة بتصنيع الصاج والستانليس ستيل.
 -0التوفير فم كلفة التصنيع من ناحية وللل باالستعانة بخدمات بعض المصانع القائمه وللل باسترالل
الطاقة االنتاجية الفائمة لديهو.
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 -4تخفيف اسعار البيع بسبى التوفير فم كلفة االستيراد والشحن
 -2استرالل وتنشيط صناعة الكميات الكبيرد من جفت الزيتون المتوفر محليا.

ثالثا :منتدات الم رو
سيقوو المشروع بإنتاج ثال انواع من المواقد والتم تعمل باستعمال جفت الزيتون حي تصنع هلد المواقد
من الصاج و/او الستانليس ستيل والسكى بأشكال و حجاو وتصاميو متنوعة وتستعمل فم البيوت للتدفئة
وبعض عمليات الطبخ المنزلم خالل موسو الشتاء وسوف يتو تصنيع هلد المواقد باستعمال الطرق التم
تعتمد المهارد اليدويه والفنيه وباستعمال بعض االجهزد والماكنات البسيطه المتوفرد فم السوق المحلم
وكللل سيتو االستفادد من خدمات بعض المصانع لتصنيع بعض االجزاء التم تحتاج ماكنات خاصه.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد ية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا و نها مشاريع صديقة للبيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )1مراحل التةنيع
عملية التةنيع
تتلخ
-ق

عملية التصنيع بالخطوات التالية:
الوا الستانليس ستيل والصاج حسى القياسات المطلوبة

 تطعي القطع المقصوصة حسى التصميو والقياس المطلوبة كبس وتثقيى القطع المصنعه لحاو االجزاء الخاصة بررفة االحتراق وفحصها دهان االجزاء الخارجية تركيى االجزاء المختلفة مع بعمها (التجميع) تركيى ارفة االحتراق وفحصها -فح

الوحدد المنتجه وترليفها بالنايلون الكرتون
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( )6المساحة والموقع:
يقتر اقامة هلا المشروع فم المناطق الصناعية القريبة وللل لألسباى التاليه :
 توفر البنيه التحتية والخدمات االساسية توفر بعض الورش والمصانع التم يمكن ان تؤمن بعض الخدمات التصنيعية المطلوبة توفر االيدي العامله الفنيه -قرى المنطقه من السوق المحتمل لبيع وتسويق هلد المواقد

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياجات المشروع من األبنية ى  411و 5ويمكن تنفيل المشروع ممن بناء إسمنتم و هنجر معدنم
مستأجر ببدل إيجار سنوي  8211دينار و افترض احتياج البناء لبعض التعديالت بما يتناسىى واالسىتخداو
وقد قدرت بمبلغ  0111دينار .

( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيى والتشريل بحوالم  22821دينىار توزعىت كمىا هىو
مبين بالجدول دناد-:
ددول رقم ()1
األدهزة
مق صاج طول 5111
ملو
مكبس اكسنتريل قوة 21
طن
طعاجه هايدروليل قوة 41
طن
مقد كهربائم  42ملو
ماكنات لحاو متخصصه
عدد وادوات انتاج وصيانه
عدد وادوات جلخ وتلميع
قوالى ق وتشكيل
وتثقيى

تكلرة الوحدة/دينار
01111

العدد
0

التكلرة /دينار
01111

01111

0

01111

05111

0

05111

0211
0211
5111
821
02111

0
0
طقو
طقو
طقو

0211
4211
5111
821
02111
55751

المدمو
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* ال اقة اينتادية التقديرية للخ تعادل 111كغم /ساعة ةيني المن أ للتقديرات األولية ويتم تحديد ال اقة اينتادية له
عند إعداد الدراسة النهائية بناء على حةة الم رو السوقية وقيمته النهائية ومن أه بناء على رغبة المستثمر .

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقدر احتياجات المشروع من األثا بمبلغ  0111دينار يمثل مكتى لإلدارة وللموتفين وتجهيزات مكتبية

وكراسم وخزائن وكنبايات وخالفه .
( )2وسائل النقل:
سيحتاج المشروع لرايات التسويق وتوريد المواد األولية إل بل ى بتكلفة قدرت بحوالم  02111دينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  82,821دينار توزعت

كمايلم-:
ددول رقم ()6
البند
عمال بناء
اآلالت ومعدات
ثا وتجهيزات
وسائط نقل
المدمو

التكلرة/دينار
0111
22821
0111
02111
72751
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 00فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:

ددول رقم ()3
الوظيرة
صاحى المشروع /مدير

العدد
0

مالم وإداري ومبيعات

0

مشرف انتاج

0

سائق

0

عمال فنيين مهرة

0

عمال عاديين

2

مراسل وعامل تنتيفات

0
13

المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواد األولية الالزمة لإلنتاج هم الصاج المعدنم باالمافة ال قمبان اللحاو وكللل الطالء الحراري .

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشريل من رسوو التسجيل والترخي
والمواصالت الستقطاى العروض والتم تقدر بحوالم  0211دينار.
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ألول مرة باإلمافة إل المراسالت

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبل المستفيدين ستقوو مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايات الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع فانه يتوقع ان تبلغ قيمة
راس المال العامل بنسبة  %21من كلفة الموجودات الثابتة وبما يعادل  07082دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صديق للبيئة حي يقوو بتصنيع مدافئ جفت الزيتون التم بدورها ستخفف من االعتداء عل
االشجار الحرجية وايرها ال يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدول التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودات الثابتة ممافا لها المصاريف
التأسيسية ور س المال العامل-:
جدول رقو ()4
التكلرة/دينار
0111
22821
0111
02111
72751
0211
07082
112265

البند
عمال بناء
اآلالت ومعدات
ثا وتجهيزات
وسائط نقل
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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