فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تصنيع 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
م رو تةنيع درت الزيتون كوقود

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

فحم على كل اقراص او مكعبات

تةنيف الم رو

ةناعي/ةناعات
12

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

611511

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

5111

رأس المال العامل

46855
658355

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
مخلفات الزيتون (جفت الزيتون) هو عتارة عن الماعة الصلتة التم تنتا عن عصر الزيتون و تحتوي
عل نةتة من الزيت تتراو من  ٪7-5حةى كفاءة المعصرة وعرجة تقعمها .حي
زيت الجفت فم ععة صناعات مثا صناعة اقرا

يمكن اةتعماا

الفحو والصاتون ومن ثو فانه من الممكن االةتفاعة

من الجفت المنزوع زيته فم ععة مجاالت كالتالم :
 مصعر للطاقة الحرارية كفحو ةها التشكيا واالةتعماا.
 ماعة علفية بو مكون فم ماعة علفية.
 يخمر لعما ةماع عموي انم.
يعتتر الزيتون احع اكثر االشجار انتشارا فم االرعن ويرتتط هلا االنتشار تشكا وثيق تاالهمية االقتصاعية
والتيئية واالجتماعية الكتيرة التم يحت

لل

تها الزيتون .يماف ال

تراتطات هلا القطاع االمامية

والخلفية مع القطاعات االخرى ومةاهمته فم توفير معخالتها االنتاجية وخاصة قطاع الصناعات الرلائية .
واةهامه فم تلتيته جزء رئيةم من المتطلتات الرلائية للةكان حي

يعتتر الزيتون المصعر الرئيةم لكثير

من العناصر الرلائية كاالحماض العهنية والكاروتين والفيتامينات واالمال

المععنية وااللياف خصوصا

الفراع االةر الريفية التم تعتمع تعرجة كتيرة عل هلا المنتا فم الحصوا عل احتياجاتها من هلد المواع.
ومن ناحية اخرى فان هلا القطاع يوفر فرصا للعمالة واةترالالً لطاقات تعض افراع اةر المنتجين اللين ال
يمكن اةترالا طاقاتهو فم مجاالت اخرى.
اخيرا فان هلا القطاع الا ما اةترا االةترالا االمثا يمكن ان يوفر معخالت هامة النتاج االعالف او
االةمعة والطاقة تاةترالا المخلفات الناتجة عن اةتخراج الزيت من ثمار الزيتون .ويمكن اةترالا جفت
الزيتون فم اةتخعامات مختلفة تشتما عل

اةتخعامها كأعالف للحيوانات بو لتوليع الطاقة (الحرق

المتاشر) ,بو تقطيرها واةتخراج الكحوا منها ,وايرها.
الجعوا التالم يتين المواع الناتجة عن عصر  011كرو زيتون
المواع الناتجة

مخلفات صلتة

مخلفات ةائلة

مخلفات صلتة

زيت زيتون

زيتية
الكمية (كرو)

52

21
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8

07

المخلفات الزراعية النتاتية الناتجة عن الزيتون تتزايع مع الزياعة الةكانية وزياعة الحاجة إل الزيت هلد
الزياعة فم المخلفات إن لو يتو التعاما معها تشكا صحيح ةتكون ةتتا ً فم الكثير من المشاكا التيئية
والصحية ولقع تعبت تعض المناطق مثا األاوار تالمعاناة من مشاكا مثا الحشرات التم يمكن بن تكون
ةتتا فم انتشار األوتئة وان هلا الجفت يصنف عل بنه نفايات وماعة ملوثة للتيئة يحتار بصحاى المعاصر
تكيفية التخل

منها ولكن تعع ارتفاع اةعار المحروقات تشكا لو يةتق له مثيا واللي جعا لوو العخا

المحعوع يقعمون عل شرائه واةتخعامه كتعيا جعيع ومتجعع للطاقة .ان حوالم  %52من جفت الزيتون
يتقم تالقرى من معاصر الزيتون ( مصعر ملو

للتيئة لما تحتويه من مركتات تولم فينوا والروائح

الكريهة)
الجعوا التالم يتين إةتعماالت جفت الزيتون
نوع

ألاراض

لصناعة

لصناعة الفحو

االةتعماا

التةميع

الصاتون

الممروط

النةتة()%

%2

%4

%0

لصىىىىىىىىىىىىناعة عالئىىىىىىىىىىىىق
الحيونات
%52

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 -0هنال طلى قائو ومتزايع عل مصاعر الطاقة وخاصة تعع االرتفاع الكتير فم اةعار المشتقات النفطية
حي

يمكن اةتخعاو جفت الزيتون الاراض التعفئة تعع موةو عصر الزيتون اللي يتزامن فم اشهر

الشتاء.
 -5ال يزاا االةتثمار فم هلا القطاع محط بنتار الكثير من المواطنين ةواء األرعنيين بو ايرهو نترا
النخفاض كلف التصنيع وجعواها االقتصاعية فم مجاا االةتفاعة من مخلفات الزيتون.
 -3خلق فر

اةتثمارية جيعة وتوفير فر

عما جعيعة فم المنطقة .

 -4تحةين الومع االقتصاعي لصاحى  /بصحاى المشروع .
 -2وجوع كميات كتيرة اير مةترلة ( )%52من مخلفات جفت الزيتون.
 -5تنامم مشكلة الطاقة فم العالو وارتفاع كلف شراء المحروقات.
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 -7تلتية المتطلتات العالمية فم الحفات عل التيئة ولل تتخفيض انتعا ااز الميثان للرالف الجوي.
 -8الحع من األعتاء االقتصاعية والتيئية المترتتة عل حمالت مكافحة اللتاى>

ثالثا :منتدات الم رو
ةيقوو المشروع المقتر تإنتاج مكعتات او اقرا
تكمية تزيع عن  51طن ةنويا حي

الفحو من معاصر الزيتون والتم بصتحت تنتا الجفت

يتو تجفيفه من الزيت وتالتالم تختفم رائحته ليتو تيعه فم االةواق

المحلية عل شكا وقوع.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجع بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للتيئة

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

عملية التصنيع تالخطوات التالية:

( - )6الطحن والخلط للجفت المةتلو
( - )3تشكيا اجزاء جفت الزيتون المنوي إنتاجها من خالا عمليات الكتس فم اةطوانات خاصة.
( - )4تجفيف االقرا

االةطوانية المكتوةة (تجفيف شمةم وحراري) .

( - )5الترليف التالةتيكم تاحجاو مختلفة لحين التيع.

) (2المساحة والموقع:
يقتر إقامة المشروع فم محافتة عجلون ممن معاصر الزيتون حي تتوفر الخعمات المرورية الالزمة
لمثا هلا المشروع تاإلمافة إل القرى من الةوق المةتهعف حي يتواجع الععيع المنازا الريفية المةتهلكة
لجفت الزيتون كمصعر للطاقة.
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( )3البناء وتعديالت البناء:
 تقعر احتياجات المشروع مىن األتنيىة ى  721و 5وللى كهنجىر معىعنم تقيمىة تقريتيىه  21111عينىارارعنم ومةاحة من االرض تحوالم ارتىع عونمىات تقىعر قيمتهىا ى متلى  51111عينىار .يتىين الجىعوا
التالم توزيع مةاحات التناء واةتخعاماتها :
المةاحة /و5

التنع
صالة انتاج

211

مةتوععات

511

مكاتى وخعمات

21
721

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
يومح الجعوا التالم المععات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقعيرية لها علمىا تىان معتىو الماكينىات
والمععات واألجهزة الالزمة متوفرة فم الةوق المحلم عنع ععع كتير من وكالء الشركات الصانعة.
تكلفة المععات واألجهزة الالزمة للمشروع
الععع

التنع
ماكنة طحن وخلط الجفت
ماكينات كتس ومرط جفت الزيتون تشكا

التكلفة /عينار
7211

5

51111

اةطوانم
قوالى تشكيا وكتس الجفت

ثال

7211

اطقو
افران تجفيف تعما تالجفت والطاقه الشمةيه

0

51111

ععع وبعوات منوعة

5

2111

ماكنة ترليف

5

7211
57211

المجموع
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتىىاج المشىىروع إلى بثىىا مكتتىىم وخىىزائن لحفىىت الملفىىات والمةىىتنعات امىىافة إلى جهىىاز حاةىىوى وتلفىىون
وفاكس وماكينة تصوير وتقعر تكلفة هلد التجهيزات حوالم  4111عينار.

( )2وسائل النقل:
يلزو المشروع ةيارة شحن متوةطة الحجو وفان لتةيير بعماا المشروع المختلفة

وتقعر كلفتها حوالم

 52111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعات الثاتتة للمشروع المقتر

تحوالم  025211عينار توزعت

كمايلم-:
ددول رقم ()3
البند
بعماا تناء
اآلالت ومععات
بثا وتجهيزات
وةائط نقا
المدمو

التكلرة/دينار
51111
57211
4111
52111
152511

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيتول صاحى المشروع /المعير عملية التةويق والعالقات العامة مع الجهات المةتهلكة النتاج المشروع
المقتر كما يلزو توفر بيعي عاملة فنية معرتة وبخرى متوةطة ويتيـن الجـعوا التالم احتياجات المشروع
من القوى العاملة واألجور الشهرية والةنوية التم ةتعفع لهو:
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الرواتى واألجور (تالعينار)
الععع

الوتيفة
صاحى المشروع /معير

0

مالم وإعاري وعيوان

5

مهنعس و مشرف انتاج

5

عماا فنيين مهرة وةائق

3

عماا عاعيين

2

مراةا وعاما تنتيفات وحارس

3
05

المجموع

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع االولية االةاةيه االزمة للمشروع هم ماعة جفت الزيتون هلا تاالمافه لتعض المواع االخرى
المةتعمله فم عملية التصنيع وكلل مواع التعتئه والترليف .ويتين الجعوا اعناد قيمة المواع االوليه المطلوته
لالنتاج ولل حةى االةعار الةائعد عنع اععاع هلد العراةه
جعوا المواع االوليه للمشروع
اةو الماعد

المصعر

جفت الزيتون مع النقا

معاصر الزيتون

مواع وامافات كيماويه

مةتورع

كرتون ومواع ترليف

محلم

المجموع

( .) 11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قتا التشريا من رةوو التةجيا والترخي
والمواصالت الةتقطاى العروض والتم تقعر تحوالم  2111عينار.
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ألوا مرة تاإلمافة إل المراةالت

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعات
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة بي ما يعاعا  25,552عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للتيئة

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
ال جعوا يتين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعات الثاتتة ممافا لها المصاريف التأةيةية
وربس الماا العاما-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
51111

البند
االرض
بعماا تناء

21111

اآلالت ومععات

57211

بثا وتجهيزات

4111

وةائط نقا

52111

تأمينات مةترعد

4111
611511
2111
45822
658355

إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويا المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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