
 
 

 
 
 
 

  

  

  

    فكرة مشروع مقـترحة

    

  إعادة تدوير مخلفات الدجاج إلنتاج االعالف

  ) محافظة عجلون(

  "إرادةمراكز تعزيز اإلنتاجية   "

    

2022 

  

  



 

Page 2 of 10 
 

 

على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج  والتـعاون اـلدولي  حرصـــــاً من وزارة التخطيط     
اإلنتاجية (إرادة) بهدف تـشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز  

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
دون تحليل  تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتمويلية لفكرة المـشروع    للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية

إن هذه الدراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشــروعل ةلنواحي المالية و الســوقية الالزما
هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطالع 

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة     ــــ ) في مختلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى وإحتـياجات المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم  
ــروع ــادية للمشـ ــة جدوى اقتصـ ــوق    ،لمراكز إرادة إلعداد دراسـ وذلك لكون اإليرادات المتوقعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاحب  المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمـس
ــرائية للفئات ا ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ لمسـ

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

ــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا     ــ ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 إعادة تدوير مخلفات الدجاج إلنتاج االعالف  فكرة المشروع المقترحة 

 اعالف   منتجات المشروع 

 صناعي/زراعي   تصنيف المشروع 

 8 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  بالدينار األردني التكلفة   البيان

 34,000 الموجودات الثابتة 

 2,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 5,000 رأس المال العامل 

 41,000 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

الالزمة  توافر اإلمكانات    مع عدم مشكلة التلوث وخصوصاً  من    محافظات المملكةتعاني الكثير من   -

الدواجن بمختلف    لمزارع ومع زيادة كمية الفضالت الناتجة عن االنتشار الواسع    .للتغلب على ذلك

تخلص من الحجم الهائل للنفايات  ال  إيجاد طريقة فعالة في  وجب التفكير فيفي المملكة  المدن واالرياف  

التخلص من   العادة  للدخل. حيث جرت  لتصبح مصدر مدر  بطريقتين صحية واقتصادية   الضارة 

الدواجن بنقلها خارج المزارع في عربات مزودة بخزانات تفرغ في كثير من األحيان بشبكات  فضالت  

الصرف الصحي أو المصارف . وهذه العربات تمثل خطورة بالغة علي الدواجن لما قد تنقله من  

  . معدية نتيجة لتنقل هذه العربات بين المزارع المختلفة أمراض 

الصلبة ثم تعبئتها في    مزارع الدواجنفصل مخلفات  على  تقوم  خاص    ات معد ذلك وجب استخدام  ل -

تقوم بمعالجتها لتصبح  صالحة لالستخدام    متخصصة  ثم تنقل إلي مصانع    ة غلقالمأكياس من البالستيك  

أما السوائل فيتم صرفها في المصارف وبذلك ينعدم خطر التلوث  كأعالف كونها غنيها بالبروتين  

المزارع مع حماية   المخلفات خارج  إلقاء هذه  المتبعة في  المختلفة الغير صحية  الناجم من الطرق 

،علما بأن المشروع قيد  نقل النفايات بين المزارع  الناتجة من  المزرعة من انتقال األمراض المعدية  

  مدر للدخل.البحث صديق للبيئة و
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  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

 في المدن والقرى .  االنتشار الواسع للمزراع   -

 حاجة السوق لألعالف وخصوصاً الغنية بالبروتين.  -

 توفير فرص عمل ألبناء المنطقة .  -

صحية  المشروع قيد البحث صديق للبيئة ويسهم في التخلص من فضالت مزارع الدواجن بطريقة   -

 ومدرة للدخل. 
  

  المشروع خدماتثالثا: 

يقدم المشروع منتجات اعالف عضوية جافة غنية بالبروتين  يتم استخالصها من مخلفات مزراع   -

أكياس بالستكية سعة   في  و    10الدواجن ومعبأة  تحت  كيلو    50كيلو  للمواصفات  وبنسب مطابقة 

 اشراف صحي. 

  

 المشروع المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة 

ال يوجد أي عوائق قانونية لترخيص مثل هكذا مشروع عند مالئمة الموقع المنوي إقامة المشروع فية   -

  شتراطات االزمة. ال
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 خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة 

 اإلنتاجمراحل  ) 1(

لكي يتم فصل المواد الصلبة من السائلة المتواجدة في مخلفات مزارع الدواجن البد من بعض اإلجراءات  

  العملية وهي على النحو التالي  

 . جمع مخلفات مزارع الدواجن في عنابر داخل المزرعة  - 1

وضع مكبس حلزوني في مكان التجميع وتمرير المخلفات من خاللة لتتم عملية فصل المواد الصلبة   -2
 المتواجدة في تلك المخلفات عن المواد السائلة. 

المواد الصلبة الموجودة يتم استخراجها من المكبس وبالنسبة للنفايات السائلة في نفايات غير مطلوبة   -3
 او بالقرب منه ويتم التخلص منها في موقع العمل 

و    10المواد الصلبة التي تم استخراجها من المكبس الحلزوني يتم تعبئتها في أكياس بالستيكية سعة   -4
  كيلو   50

درجة حرارة   -5 تحت  المخلفات  هذه  مئوية    150طبخ  تقل عن  درجة  وبذلد   5لمدة ال  يتم    ساعات 
  التخلص والقضاء على الميكروبات . 

  درجة   170تتم عملية التجفيف في درجة حرارة  -6

غربلة إلزالة أي حبيبات ثقيلة منه فتصبح بودرة تضاف لألعالف حيث ان االعالف الموجودة حاليا   -7
% مضافة لها االمالح المعدنية والبروتينات  30% والصويا  70عبارة عن مواد عضوية تمثل الذرة  

 ادات السموم. ومض

    .تتم عملية تخزينها ومن ثم نقلها الى مزارع الدواجن حسب الطلب   -8

    
  

 :المساحة والموقع ) 2(

مساحتها عن   تقل  ال  الى ساحة  المشروع  والتخزين ومكتب  150يحتاج  التعبئة  لعملية    إلدارةم مخصصة 

  المشروع وتخزين االت وتتبع عمليات صيانه األجهزة . 
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 :والمعدات  اآلالت ) 3(

دينار توزعت كما هو    16,000قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األسـاسـية مع التركيب والتشـغيل بحوالي  

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم ( ) 4(

  مكبس    تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  مكبس حلزوني  1500  4  4,500
  ميزان   500  1  500

  خط انتاج   10,000  1  10,000
  طاوالت عمل  500  2  1,000
  المجموع   16,000

  

 :األثاث والتجهيزات والديكورات)4(
  

  . دينار  3,000 بحوالي كلفتها قدرت سيحتاج المشروع ألثاث وتجهيزات مكتبية والتي 

  النقل وسائط ) 5(

  دينار.  15,000يلزم شراء سيارة لغايات تنفيذ نشاط المشروع وتقدر تكلفتها بحوالي 
  

  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 6(

المقترح بحوالي   للمشروع  الثابتة  الموجودات  تكاليف  تقدر    دينار توزعت كما   34,000بناء على ما تقدم 

  - :يلي

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %10  16,000  االالت ومعدات  
  %15  3,000  اثاث وتجهيزات  

  %15  15,000  وسائط نقل 
    34,000  المجموع 
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  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  -النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد على فرص عمل دائمة 8 يوفر المشروعس

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع  
  5  عمال فنيين 

  1    سائق 
  1  مهندس

  8  المجموع 
    

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 8(
  

التنقالت والمراجعات  التصاميم والدراسات و  ة تكلفتشمل  هي  دينار و   2,000  مبلغبمصاريف التأسيس    ت قدر

  لتسجيل المشروع، والحصول على التمويل والترخيص. 

  : رأس المال العامل ) 9(
 

دينار، وهو كاف لتغطية المصاريف التشغيلية المباشرة    5,000يقدر رأس المال العامل للمشروع بحوالي  

  للمشروع، إضافة لتكلفة الرواتب واألجور في المشروع. 
  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

ار بيئـية ســـــلبـية مـباشـــــرة للمشـــــروع، حـيث يتم التخلص من   اـيات أوالً ـبأول في الـحاوـيات  ال يوـجد آـث النـف

  المخصصة لها.
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  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة 

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  16,000  ومعدات   اآلالت 
  3,000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 

  15,000  وسائط نقل 
  34,000  إجمالي الموجودات الثابتة 

  2,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  5,000  رأس المال التشغيلي 

  41,000  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه وإيراداته  كون الوثيقة قيد البحث هي مقترح لفكرة مشروع  

 . لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية النهائية


