فكرة مشروع مقـترحة

كبس فضالت الدواجن واستخدامها كمدخالت
إلنتاج األسمدة واألعالف

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
كبس فضالت الدوادن واستخدامها
كمدخالت ينتاج األسمدة واألعالف

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

إنتاج األسمدة واألعالف

تةنيف الم رو

زراعي
2

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

16251

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

211

رأس المال العامل

3123
12413

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
كا من الريف
تعتبر مزارع الدواجن من دعائو األمن الرلائم فم األردن وقد انتشرت بدرجة كبيرة فم ٍ
وضواحم المدن إال لن اكبر مشكلة تواجه هلد المزارع هم التخل
التخل

من فضالت الدواجن حي

يتو

من هلد الفضالت بنقلها خارج المزارع من خالا مقاولين فم عربات مزودة بخزانات تفرغ فم

كثير من األحيان فم شبكات الصرف الصحم لو المصارف وهلد العربات التم تقوو بنقا الفضالت تمثا
خطورة بالرة عل الدواجن لما قد تنقله من لمراض معدية نتيجة لتنقا هلد العربات بين المزارع المختلفة.
انطالقا من لهمية الحفات عل البيئة وحماية الثروة الحيوانية من انتقاا األمراض المعدية يتطلى األمر
البح عن وسائا وطرق آمنة بيئيا ويمكن من خاللها استرالا مخرجات المزارع اير المسترلة لصال وللل
بتوفير معدات تقوو بفصا فضالت الطيور الصلبة ثو تعبئتها فم لكياس من البالستيل ترلق ثو تنقا إل
مصانع األسمدة لما السوائا الناتجة عن عملية الفصا فيتو التخل
وبللل ينعدو خطر التلو

منها عن طريق طرحها فم المصارف

الناجو من الطرق التقليدية واير الصحية المتبعة فم التخل

من هلد الفضالت

خارج المزارع ويؤمن حماية للمزارع من انتقاا األمراض المعدية للدواجن عن طريق تنقا عربات نقا
الفضالت ب ين المزارع باإلضافة إل االستفادة من الفضالت الصلبة فم إنتاج السماد العضوي والعلف حي
لن هلد النفايات تحتوي علم نسبة بروتين تصا إلم حوالم . %52
تقوو فكرة المشروع قيد البح

عل استرالا فضالت الدواجن فم المزارع لتمكين المزارع من التخل

منها بطرق صحية تحافت عل البيئة وللل عن طريق استخداو معدات تقوو بكبس الفضالت الناتجة عن
مزارع الدواجن بهدف فصا المواد الصلبة عن السائلة وهو نشاط جديد يمكن لن يزداد عليه الطلى بين
لصحاى مزارع تربية الدواجن لو الماشية لعدو توافر هلد الخدمة فم السوق األردنية حي

يمكن االستفادة

من الفضالت الصلبة باستخدامها كمواد لولية ومدخالت إلنتاج السماد العضوي واألعالف خصوصا وان
هلد الفضالت تعتبر من المواد الرنية بالبروتين ( %52بروتين) وبللل يصبح ناتز هلا المشروع قيمة
مضافة تزيد من لهمية هلد الصناعة وانتشارها بين القائمين عل تربية الثروة الداجنة ناهيل عن فائدة
المشروع فم التخل
تعتمد عل التخل

من فضالت المزارع بطرق صحية تحافت عل البيئة بدال من الطرق التقليدية التم
من هلد الفضالت عن طريق إلقائها فم مجاري الصرف الصحم اللي يؤدى إلم زيادة

التلو البيئم.
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ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 تحسين دخا األفراد
 تحقيق فر

عما ألبناء المنطقة التم يتبع لها المشروع

 توفير خدمة اير متوفرة فم األردن من جهة وتعما عل المحافتة عل البيئة من ثروة حيوانية
ومياد جوفية من جهة لخرى

ثالثا :منتدات الم رو
كبس فضالت الدواجن واستخدامها كمدخالت إلنتاج األسمدة واألعالف

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

هكلا مشاريع خصوصا ولنها مشاريع صديقة للبيئة

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

تتلخ

مراحا كبس وفصا المواد الصلبة لفضالت الطيور عن المواد السائلة فم الخطوات التالية-:
 .0تجمع فضالت الطيور من خالا مصارف عنابر تربية الدواجن المتوفرة فم موقع المزرعة .
 .5تمرر المخلفات عل مكبس حلزونم يقوو بفصا وكبس المواد الصلبة الملابة عن المواد السائلة .
 .3تستخرج المواد الصلبة من المكبس لما السائلة فيتو التخل

منها فم المصارف القريبة من

المزرعة .
 .4تعبأ المواد الصلبة فم لكياس بالستيكية سعة  21كرو و  01كرو .
 .2يتو التخزين فم مساحات مفتوحة لحين التوزيع علم مصانع األسمدة والعلف .
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ويبين الرسو التخطيطم لدناد مراحا تصنيع لفضالت الطيور:

فضالت الطيور

مكبس حلزونم لكبس الفضالت وفصا المواد الصلبة عن السائلة (فم المزرعة)

استخالص المواد الةلبة من المكبس و تدميعها (في المزرعة) ثم نقلها لموقع الم رو

تعبئة المواد الةلبة المستخردة في أكياس من البالستيك سعة  51و  11كغم (في موقع الم رو )

تخزين األكياس لحين التوزيع عل مصانع األسمدة واألعالف

) (2المساحة والموقع:
من الضروري ان يكون الموقع قريبا من مناطق تواجد مزارع الدواجن للتقليا من تكاليف نقا المنتجات من
المزرعة لمستودعات المشروع ويحتاج المشروع لمساحة ال تتجاوز  01و 5نتراً ألن معتو العما يتو فىم
مىزارع الىىدواجن فىىم حىىين يكىىون موقىىع المشىىروع مخصصىا ً للتعبئىىة النهائيىىة والتخىىزين والصىىيانة الدوريىىة
للمكابس الحلزونية.
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( )3اآلالت والمعدات:
قدرت التكلفة اإلجمالية للمعدات واألدوات بمبلغ ( )4411دينار طبقىا ً لسسىعار السىائدة فىم السىوق المحلىم
موزعة كما فم الجدوا ادناد:
األدهزة
ميزان  011كرو
مكبس حلزونم
طاولة خاصة بالصيانة

ددول رقم ()1
تكلرة الوحدة/دينار
411
0511
411
المدمو

العدد
0
3
0

التكلرة /دينار
411
3011
411
4411

( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتىىاج المشىىروع إلى لثىىا وتجهيىىزات مكتبيىىة مثىىا مكتىىى وكراسىىم وخىىزائن وتقىىدر تكلفتهىىا بحىىوالم 521
دينار.

( )5وسائل النقل:
سيتو شراء بل لى لرايات التسويق ونقىا المكىابس بسىعر  00111دينىار والسىتخدامه ليضىا لنقىا المنتجىات
من المزرعة للمستودعات وتوزيعها عل مصانع األسمدة واألعالف.

( )2التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقدو تقىدر تكىاليف الموجىودات الثابتىة للمشىروع المقتىر بحىوالم  05021دينىار توزعىت كمىا
يلم-:
البند
اآلالت ومعدات
لثا وتجهيزات
وسائط نقا
المدمو

ددول رقم ()6
التكلرة/دينار
4411
521
0111
16251
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نسبة االستهالك
%01
%02
%02

( )7العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 0فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:
ددول رقم ()3
العدد
0
0
4
2

الوظيرة
مالل المشروع (فنم)
مشرف مواقع
عماا عاديين
المدمو

( )8المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواد االولية ومستلزمات االنتاج وتشما كهرباء المزرعة وأكياس التعبئة والتغليف ،ومدخالت االنتاج التي
تتمثل بفضالت الطيور.

( )9مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبا التشريا من رسوو التسجيا والترخي

ألوا مرة باإلضافة إل المراسالت

والمواصالت الستقطاى العروض والتم تقدر بحوالم  011دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المستفيدين ستقوو مراكز إرادة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايات الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع سيتو افتراض لن رلس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجودات الثابتة
حسى خبرة معد الدراسة واستنادا لمشاريع مشابهة لي ما يعادا  3003دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
ال يوجد آثار بيئية سلبية للمشروع
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجدوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودات الثابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورلس الماا العاما-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
4411
521
0111
16251
011
3003
12413

البند
اآلالت ومعدات
لثا وتجهيزات
وسائط نقا
ادمالي 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 تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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