فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تصنيع السيالج

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

المحتويام
أوال  :المةدمة
ثانيا  :مبررا وأاداف الم رو
ثالثا :منتدا الم رو
رابعا :النواحي الةانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل التمنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديال البناء
 .4اآلال والمعدا
 .5األثاث والتدهيزا
 .2وسائ النةل
 .7التكاليف اادمالية للمودودا الثابتة
 .8اادارة والعمال
 .9المواد األولية ومستلزما الخدمة
 .11مماريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .11رأس المال العامل
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف اادمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
تمنيع السيالج

فكرة الم رو المةترحة
منتدا الم رو

مادة السيالج العلرية الخضراء

تمنيف الم رو

مناعي

عدد األيدي العاملة

4

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودا الثابتة

140700

مماريف التأسيس وما قبل الت غيل

3000

رأس المال العامل

28140
171841

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مةدمة
يعت ر السيالج (الن اتام الخمراء المحفوتة) بحد بنواع األعالف رير التقليدية والسيالج هو علف بخمر
محفوت معزل عن الهواء ويتو الحفت واسطة عمليام التخمر حي

ينت

عن التنفس والتخمرام

الالهوائية للكحول واألحماض العموية التي تزيد من حمومة العلف لتصل إل

درجة توقف عوامل

الفساد كما بن للحفت مميزام بخرى منها :بنه يؤدي إلي زيادة نس ة ال روتين والكاروتين والعناصر
الغلائية إمافة بنه يؤدي إلي قتل تقاوي الحشائش الموجودة في ن ام العلف مما يقلل من إنتشارها.

تزداد بهمية تصنيع المواد العلفية الخمراء في مزارع تر ية
الماشية يوما ً عد يوو تطور بساليب التر ية الن اتية
والحيوانية وتعت ر عملية تصنيع المادة الخمراء (السيالج)
من بحد

الوسائل المستخدمة لتوفير مادة األعالف

الخمراء عل مدار العاو الواحد ونتراً لعدو إمكانية توفير
المحاصيل العلفية في األردن عل

مدار العاو فإن تصنيع

مادة السيالج يعت ر حالً لهلد المشكلة.

زاد إهتماو العديد من دول العالو المختلفة عملية تصنيع مادة السيالج الخمراء إعت ار بن بمنها الغلائي هو
جزء من بمنها القومي واهتمم هلد الدول طرق تصنيع مادة السيالج وكللل طرق حشها وجمعها ونقلها
وك سها وتخزينها لحفت هلد المادة دون فقد الكثير من قيمتها الغلائية للحيوان كما بن عملية تصنيع
السيالج تعت ر عملية سهلة ويمثل تصنيع مادة السيالج الخمراء إحدى وسائل حماية ال يئام الزراعية من
التلو النات عن إهمال المخلفام الزراعية في القرى والمزارع.

يتمثل المشروع في إقامة مصنع إلنتاج مادة السيالج كطريقة لحفت األعالف الخمراء ويتو الحفت في
صومعة بو السيلو  SILOوهي تكون إما عل شكل حفرة بوحوائط بو ب راج إسمنتية وت لغ مدة التخمر
المطلو ة قرا ة  2بسا يع للمنت .
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ثانيا  :مبررا وأاداف فكرة الم رو
يعت ر عدو توفر األعالف الخمراء والمراعي الط يعية للماشية ومر يها عل مدار بياو العاو الواحد واحداً
من بهو الم ررام إلقامة هلا المشروع واللي سيعمل عل توفير األعالف المطلو ة خالل الفترام التي ال
تتوفر فيها األعالف الط يعية بو المراعي الط يعية وخصوصا ً في فصل الشتاء كما تكمن بهمية المشروع
في توفير األعالف المطلو ة للحيوانام و كميام إحتياطية تزيد عن الحاجة وكللل القياو تخزينها ألوقام
الحاجة حي

يمكن تخزين السيالج لعدة سنوام دون حدو

تغيير ك ير ومهو في تركي ته في حال كان

المنت محكو اإلرالق وممغوطا ً شكل جيد وبخيراَ يعت ر تخليص ال يئة الزراعية من المخلفام الزراعية
والحشائش والتي تعت ر ملوثة لل يئة وتزيد من فرص حدو

الحرائق في فصل الصيف م رراً آخر إلقامة

المشروع.
يساهو إنشاء المشروع في توفير عدة فرص للعمالة المحلية ويساعد في تحسين كفاءة استغالل األراض
الزراعية الحالية ويشكل فرصة استثمارية واعدة لام عوائد مادية مجزية للرار ين اإلستثمار في مثل هلا
النوع من المشاريع.

ثالثا :منتدا الم رو
سينت المشروع مىادة السىيالج ك ىديل لععىالف الط يعيىة وال رسىيو ويىتو عمىل السىيالج عىن طريىق حصىاد
المحصول اللي سىيتو تحويلىة إلى سىيالج حيى يحتىوي على نسى ة مىن الرطو ىة العاليىة ثىو تقطيىع الن ىام
طىىول ال يزيىىد عىىن  2سىىو ويىىتو ومىىع المحصىىول فىىي صىىورة ط قىىام متراكمىىة وسىىمل كىىل ط قىىة  01سىىو
و ارتفاع  5و ثو تك س جيداً ويتو إمافة الموالس لكل ط قة معدل  02لتراً ممافا ً إليىه  02لتىر مىن المىاء
لكل طن ثو تغطي الكومة ال الستيل مع ومع بثقال عل سطح الكومة وبخيراً يتو فتح الكومة عد شهرين
وتغلية الحيوان عل السيالج تدريجيا ً.

رابعا :النواحي الةانونية لركرة الم رو المةترحة
ال يوجد بية عوائق قانونية لترخيص هكلا مشاريع خصوصا ً وبنها مشاريع صديقة لل يئة.
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المةترحة
() 1

مراحل التمنيع

يتو التصنيع استخداو الطريقة العادية من خالل استخداو بحد المحاصيل العلفية المتنوعة مثل :المحاصيل
النجيلية والمحاصيل الدرنية والمحاصيل ال قولية وسيعتمد هلا المشروع عل المحاصيل النجيلية عموما ً
واللرة الصفراء تحديداً.
يتو من خالل هلد الطريقة تكوين حمض الل ن (الالكتيل) من خالل ال كتريا التي يحملها العلف األخمر
حي

تتخمر الكر وهيدرام اللاتية في الن ام األخمر وتتحول ال حمض الل ن اللي يرفع نس ة الحمومة

في مادة السيالج حدود  PH 4 -0.3وحينها تتراوا نس ة حمض الل ن فيه ين  %3و%05من المادة
الجافة تماما ً وفي هلد الحالة يتو إنتاج نوعية جيدة من السيالج وهلد الطريقة منتشرة في معتو دول العالو
دون الحاجة إل إمافة بية مواد بخرى إل العلف األخمر وتتكون المواد األولية المطلو ة من مادة اللرة
ومواد التغليف المطلو ة لتغليف الحزو الجاهزة من مادة السيالج.

() 6

المساحة والموقع:

يقتىىرا إقامىىة المشىىروع ىىالقرب مىىزارع تر يىىة األ قىىار بو مىىزارع تسىىمين العجىىول شىىريطة تىىوفر الخىىدمام
المرورية للمشروع وعل قطعة برض يتو استئجارها مساحة دونو واحد تقري ا ً.

() 3

البناء وتعديال البناء:

يلىىزو لتنفيىىل المشىىروع إقامىىة هنجىىر معىىدني مسىىاحة اجماليىىة تقىىارب 511و ²و كلفىىة إجماليىىة تق ىدر حىىوالي
 05111دينار يحتوى عل مكتب صغير ومرفق صحي ويكون تصميو مساحة األ واب أحجاو ك يرة.
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() 4

اآلال والمعدا :

قدرم تكلفة التجهيزام والمعدام األساسية مع التركيب والتشغيل حوالي  013111دينار توزعم كما هو
م ين الجدول بدناد-:
ددول رقم ()1
تكلرة الوحدة/دينار
3111
04111
01111
00111
0111

األدهزة
القصاصة – نتاو صواني
الفرامة
المك س
نتاو تفريغ الهواء
رافعة شوكية
المدمو

() 5

العدد
0
0
0
0
0

التكلرة /دينار
3111
04111
01111
00111
0111
118111

األثاث والتدهيزا والديكورا :

تقدر احتياجام المشروع من األثا

م لغ  00011دينار وتشىمل تجهيىز مكتىب لىددارة األثىا

واألجهىزة

والخزائن والطاوالم والمراوا وجهىاز الفىاكس والطا عىة وريرهىا مىن التجهيىزام المكت يىة وقىدرم تكلفتهىا
حسب األسعار السائدة حاليا ً في السوق.

() 2

وسائل النةل:

سيحتاج المشروع ال توفير تراكتور زراعي و كلفة تقارب  00بلف دينار من منشأ رازيلي.

() 7
ناءاً عل

التكاليف اادمالية للمودودا الثابتة:
ما تقدو لكرد تقدر تكاليف الموجودام الثا تة للمشروع المقترا حوالي  0410011دينار

وتوزعم كما يلي-:
البند
بعمال ناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وسائط نقل
المدمو

ددول رقم ()6
التكلرة/دينار
05111
013111
0011
00111
141711
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نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

() 8

العمالة:

سيوفر المشروع  4فرص عمل موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالي -:
ددول رقم ()3
العدد
0
5
0
4

الوظيرة
مدير المشروع
عامل فني
سائق (الجرار الزراعي )
المدمو

() 9

المواد األولية ومستلزما الخدمة:

المواد األولية الالزمة لدنتاج هي المحاصيل النجيلية بو محاصيل اللرة بو محاصيل الدرنام بو محاصيل
ال قول والمشروع المقترا في هلد الدراسة سيحتاج ال مادة اللرة ومواد التغليف وجميعها متوفرة السوق
المحلي.

( )11مماريف التأسيس وما قبل الت غيل:
ستتألف مصاريف التأسيس وما ق ل التشغيل من رسوو التسجيل والترخيص ألول مرة اإلمافة إل المراسالم
والمواصالم الستقطاب العروض والكهر اء والمياد والمخططام الهندسية والتي تقدر حوالي  0111دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة و عد اعتمادها من ق ل المستفيدين ستقوو مراكز إرادة إعداد دراسة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولغايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع سيتو افتراض بن ربس
المال التشغيلي وفقا لط يعة المشروع واحتياجاته يعادل حوالي  %51من إجمالي تكاليف الموجودام الثا تة
حسب خ رة معد الدراسة واستناداً لمشاريع مشا هة بي ما يعادل  530041دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المةترحة
المشروع صديق لل يئة حي

يقوو تدوير المخلفام الزراعية بو المحاصيل الزراعية الالزمة وتحويلها إل

مادة علفية جاهزة لدستخداو و التالي ال يوجد آثار يئية سل ية للمشروع.
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سابعا :التكاليف اادمالية لركرة الم رو المةترحة
ي ين الجدول التالي إجمالي التكاليف الالزمة لتنفيل فكرة المشروع المقترحة:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
05111
013111
0011
00111
141711
0111
53041
171841

البند
بعمال ناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وسائط نقل
إدمالي المودودا الثابتة
مماريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف اادمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد ال ح

هي مقترا لفكرة مشروع وال تتممن دراسة مالية للمشروع ت ين مصاريفه

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