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مقدمة: اوالً 

النافعةدقيقةالالحيةالكائناتتكنولوجيافيالمتمثلالعلمياالكتشافان

لكثيرةاالهباتمنكواحدةللعالمالحسنةوالنواياالسالمسفراءأهممنواحداسيكون

الطبيعةمنكلهاتأتيالتيالساحرةالمادةهذهفيوالمتمثلةللبشريةهللاوهبهاالتي

هي(EM)الـالنافعةالدقيقةالحيةالكائناتومادة.للبيئةمدمرانسانيتدخلأيودون

التيوالنافعةالدقيقةالكائناتمنمجموعاتخمستركيبهافييدخلحيويةمادة

خصباتالمعناألخيرةالمدةفيالحديثكثروقد.لإلنساناليوميالغذاءفيتدخل

و،وانالحيواإلنسانصحةعلىالحفاظوالبيئةلحمايةاستخدامهاوأهميةالحيوية

علىوالعملالكيماوياتاستخدامعنبعيدااآلمنةالزراعةعليهيطلقماإلىالعودة

للنباتئيةغذامصادرالحيويةالمخصباتتعتبركما.الملوثاتمنخاليةأغذيةأنتاج

تلوثفياألثرلهاوالتيالمعدنيةاألسمدةعنبديالتستعملانيمكنالثمنرخيصة

نحوتوفروانهااستخدامها،فياإلسرافعندالمياهأوللتربةكانسواءالبيئة

ومن.سلبيتأثيردونالمحاصيلزراعة.خاللالمستخدمةاألسمدةكميةمن75%

البيئةنونقااطارفيمتكاملبيئينموذجإليالوصوليمكناستعمالهاتطبيقخالل

وبتفاهملباختصاصاتهامعتعارضودونالمعنيةوالهيئاتالوزاراتمعوبالتنسيق

.المختصةالجهاتجميعمعوتعاون

البيئةلشئونالدولةوزارةوقعتعندماالتكنولوجياتلكعنبعيدةمصرتكنولم

عهدليبدأ2002عامللمادةالمنتجةاليابانيةالبحثيةاإلمروهيئةمعمنفصلةاتفاقية

ةعمليالبيئةلشئونالدولةوزيرأوليوقد.المخصبةالمادةواستخدامانتاجفيجديد

أسسقوفالمشروعإلدارةدؤوبةبمتابعةوقامكبيرةعنايةالمادةهذهواستخدامانتاج

الممكنةماديوالالفنيالدعمآلياتجميعواستخدامالدقيقالعلميوالتطبيقالتفكير

هذهمعللتعاملالوزارةقطاعاتجميعوجهوكذلك،المادةهذهواستخدامإلنتاج

كلعموبالتعاونالممكنةالمجاالتجميعفياستخدامهاوتطبيقالخضراءالثورة

لأجمنوالخاصالمدنيالمجتمعوكذلكالمعنيةوالهيئاتوالمحافظاتالوزارات

للبيئةلأفضحمايةأجلمن،المهمةتطبيقاتهابجميعالحيويةالمادةهذهاستخدامنشر

يقالتطبتوصياتمنحزمةأفضلوضعتوق.الطبيعيةالمواردعليوالحفاظ

المدارسأهممنواحدةبذلكلتصبحالمحليةللظروفوفقاالمادةلهذهالعلمي

دولالمنوبشهادةاليابانيالجانببشهادةالمادةهذهوتطبيقانتاجفيالعالمية

فيباليابانعقدوالذيللمادةالمنتجةاألطرافالدولاجتماعاتفيالمشاركة

هذهدامواستخانتاجفيوافريقياعربيااألولالمركزمصرتحتلو2012ديسمبر

.المادة



المشروعمدى الحاجة إلي إقامة : ثانيا 

فيهامةوالاألساسيةالعناصرمنوالميكروبيةالعضويةاألسمدةتعتبر

الزينةتاتونباوالفاكهةالخضرومحاصيلالشتالتمزارعفيخاصةالنباتاتتغذية

نميكونلذلك.مرتفعةالخارجمنالمستوردةاألسمدةمناألنواعهذهأسعارأن،كما

المجتمعاتفيالعمالةتشغيليناسبوالذيالمجالهذافياالستثمارتشجيعاألنسب

ةلمنافساألسمدةهذهمنالمحليالسوقيلزمماإنتاجيتمسوفوبهذا،الريفية

يهدفوالذي.المقترحالمشروعأهميةيتضحهناومنمنهاالمستورد

يائيةالكيمغيرالمنشأالطبيعيةاألوليةالموادمنبأنواعهاالعضويةاألسمدةإنتاجإلى

العضويةاألحماضالتاليةالمركباتمثلللبيئةوالصديقةالهورموناتمنوالخالية

ماوهذا.الطبيعيالمنشأذاتوالعضويةالمعدنيةوالعناصرواألمينية

وتؤمنالمزروعاتاحتياجاتكافةتلبيالمحتوىفيمتكاملةأسمدةإنتاجيحقق

.نظيفةوبيئةوالفواكهالخضارمنصحيةمحاصيل

منالريفيةالمجتمعاتفيالمشروعلهذاالالزمةالخاماتتتوافر

صلاالذاتالسكنيةوالمجمعاتالمنازلومخلفاتالحقلومحاصيلاالشجارمخلفات

ذافا،يومياالموادهذهمنكغمواحديعادلماالواحدالفردينتجاذ،والحيوانيالنباتي

سكانهاعدديبلغالتيوضواحيهاالرماديمدينةالمثالسبيلعلىاخذتما

يعنيمنها%20توريدامكناذاطن500يومياتوفرانهايعنينسمة500000

فاتالمضامعوسائلة،صلبةعضويةاسمدةانتاجيعنيممايومياطن100توريد

لكيميائيةاالمركباتوبعضالميكروبيةالمنشطاتمثلاألسمدةإنتاجفيالمستخدمة

سنوياالمشروعانتاجطاقةيجعلمما.%10الىاضافتهانسبتصلاليوالمياه

كغم1000انتاجأياضافة.سائلةلتر20000وصلبةطن30000حدودبحدود

.يومياالميكروبيةاالسمدةمن

الخامات: ثالثا 
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العناصر الفنية : خامسا 

للمشروع

المنتجات: رابعا 

يمكن للمشروع إنتاج منتجات متعددة منها علي سبيل المثال

 .المخلبيةالصلبة والسائلة األسمدة العضوية 

.األسمدة الهالمية

.(الجالتينية) األسمدة النصف صلبة 

.(الذوابة في الماء) المركزة الصلبةاألسمدة

لرايزوبياواواالزوتوبكتراالزوسبرليمانتاج سماد حيوي  صلب وسائل من بكتريا 

.والبكتريا المذيبة للفوسفات

التصنيعمراحل 

اتمخلفالمعالجةعليالمشروعهذالمنتجاتالتصنيعمراحلتعتمد

عمليةبروتعتالبيولوجيةأوالكيماويةالمنشطاتبعضإضافةمعالكمرطريقعن

العضويةالمخلفاتلمعالجةالمستخدمةالبيولوجيةالعملياتأكفأمنالهواءفيالكمر

ثناءأالحشائشوبذوراألمراضمسبباتعليالقضاءخاللهايتمألنهوذلكعموما

فيالتصنيعمراحلوتعتمد.المخلفاتحجمتقليلإليباإلضافةالهوائيالتخمرعملية

إضافةمعالتقطيعبعدالكمرعمليةفيالمصفوفاتنظاماستخدامعليالمشروعهذا

يإلباإلضافةبيولوجيومنشطالملوحهمنخاليهرشمياهمنالمكوناتبعض

فوفاتمصبناءطريقعنالمخلوطكمرويتم،الكيماويةوالعناصرالمركباتبعض

لكلمتر50وبطولمتر1.5وارتفاعمتر3بعرضالطوليةالخطوطمن

ةبالمصفوفمخلفاتوزنويبلغ3م225الواحدةالمصفوفةحجميبلغوبذلكمصفوفة

لتر5000بحجم2عددحديديةاوبالستيكيةاحواضاضافةمعطن15حوالي

.وتركيزهاالسوائللتجميع

:تقسم عملية الكمر إلي مرحلتين

ة بتقليب تستغرق حوالي شهر ويتم فيها التقليب بواسطة اآللة الخاص:المرحلة األولي

.بصفة دورية مع إضافة الماء عند الحاجةالمكمورات

:المرحلة الثانية

النهائيوتستغرق حوالي شهر إلتمام عملية التخمر 
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والموقعالمساحة 

 دونم مجهزة بالعناصر التالية5الكلية حوالي المساحة:

بناية االدارة

3غرفة للمصنع

م  3×6× 8مع مختبرمطعم

 م 3× 5×4ابعاد 3عددمخزن

  مجموعة صحيات

  غرفة حراسة

 سياجBRC5دونم

) بلألرض تقدر تقريبية الكلفة )و( دوالر750000) الكلفة تقريبية لهذه االعمال تقدر ب)

(دوالر25000

 م  مع سياج ثالثة جهات  وصب ( 4× 30× 20)لجمع المواد االولية  ابعاد مسقف

(دوالر475000بكلفة تقريبية ) االرضي خرسانة مسلحة 

دوالر100000بكلفة تقريبية . طريق للمشروع

 دوالر32500بكلفة تقريبية  . دبل قمارهبيكبسيارة نقل

 ةم مع صبة خرسانية لإلنتاج االسمدة الميكروبي( 4× 10× 30)مسقف حديدي بأبعاد  .

(دوالر275000تقريبية بكلفة )

 بأبعاد 6عدد المصفوفات )م ( 60×50)مساحة بناء قاعات التخمير المصفوفات

(م( 50×1.5×3)

(دوالر325000تقريبية كلفة )

واط  مع توفير مصدر مياه .ك 3بقدرةفولت 220المشروع الي مصدر كهرباء يحتاج 

متر مكعب يوميا مع وجود 1.5خالي من األمالح بمعدل تصرف مناسب الستهالك حوالي 

لمستلزمات تجهيزات للتهوية الجيدة خاصة في األماكن المغلقة بالمشروع وقد تصل تكلفة ا

.دوالر4000الخدمية بالمشروع خالل شهر واحد حوالي 

ل الخامات المشروع باعتماده علي المعدات الزراعية العادية والتي تستخدم في تناويتميز 

.والمنتجات

المستلزمات الخدمية 

المطلوبة

اآلالت والمعدات 

والتجهيزات



جرار زراعي

المواصفاتالوظيفة

حصان80قدرة المحركلعربةيستخدم لجر آلة التقليب وا

قطع غيارالمستهلكات

مستورد اوربيالمنشأ

55000السعر دوالر

عربة جرار زراعي

المواصفاتالوظيفة

م)3×4× 2(االبعاداتتحميل ونقل الخامات والمنتج

طن20الحمولة

اومحليمستورد المنشا

3500السعر دوالر

مجرشة

المواصفاتالوظيفة

دار لتقطيع وجرش المخلفات وت

بوساطة الجرار الزراعي

م)2× 3× 3(االبعاد

ساعة\طن 20معدل االنتاج

مستورد اوربيالمنشا

قدرة 

المحرك

80)تعمل على الجرار الزراعي 

(حصان

سكاكين الجرش والتقطيعالمستهلكات

25000السعر دوالر

آلة تقليب المخلفات

المواصفاتالوظيفة

لط يستخدم لقليب المخلفات وخ

المكونات وتجهيز الخلطة

م)4× 2× 3.5(االبعاد

ساعة\3م10معدل االنتاج

مستورد اوربي او محليالمنشا

45000السعر دوالر

وضح يوالجداول التالية 

بة المواصفات الفنية المطلو

للمعدات



$االجمالي لواحدةاسعر الكميةجهة الصنعواآلالتالمعدات 

255000110000اوربيجرار زراعي

21500030000مستورد او محليعربة جرار زراعي

22500050000مستورد او محليمجرشة

احزمة ناقلة مع حوض 

ط معلق  وغرابيل  للخل

250000100000مستورد او محلي

23500070000مستورد او محليآلة التقليب

حصان مع 2مضخة 

انابيب

28001600مستورد اوربي

361600االجمالي

ملةتكلفة المعدات المستع

سعرالوحدةالكميالوحدةالجهة الموردةنوع الخامات

ة

$االجمالي

4030012000طنمصادر متنوعةمواد عضوية متنوعة

البان ، معمل بواديءمواد 

تمور

طن 

3م,

3200600

3240.512منهر او بئرمياه خالية من االمالح

205100لترمختبر محليلقاح بكتيري

7001700كغممحليسماد نيتروجيني

150كغممحليخامفوسفاتيصخر 

0

11500

2001200كغممحليكبريت

نخالة او نوى التمر 

المجروش

3000.2575كغممحلي

300عددمحلي اكياس تعبئة

0

0.1300

7000.35245عدداومستوردمحلي لتر5عبوات بالستيكية 

200عددمحلي كغم1اكياس تعبئة 

0

0.1200

حتياج المشروع من الخامات خال ل دورة راس ا

(شهرين)المال 



:الرسم التخطيطي لموقع المشروع

الرسم التخطيطي لموقع 

المشروع



االجر العددوصف العملالوظيفة

$الشهري

$االجر الكلي

110001000ةبكالوريوس زراع–دكتوره مستشار علمي

مدير 

المشروع

1700700زراعةبكالوريوس 

دبلوم –بكالوريوس كيفني ميكاني

ميكانيك

1650650

دبلوم –بكالوريوس فني كهرباء

كهرباء

1650650

26001200ميكانيكسائق سائق جرار

26001200ةالمجرشتهيئة وتشغيل عامل ماهر
عامل غير 

ماهر

44001600يغتنظيف وتحميل وتفر

2400800حماية الموقعحارس

44001600وتحميلتعبئة عمال

9400اجمالي

$االجمالي$السعرالكميةالوحدةالنوع
كغم سماد 25اكياس وزن 

عضوي

8000540000عدد

700107000عددلتر5سماد عضوي سائل 

47000اجمالي

العمل لمدة ثمانية ساعات// مالحظة 

العمالة

( شهرين) منتجات المشروع خالل دورة راس المال 

الصلبة والسائلة العضويةلالسمدة



والتغليفالتعبئة 

كغمم للعبموة ممع كتابمة البيانمات 25في أكياس من البالستيك المنسوج بسعات لتعبئة ا-1

.الخاصة باإلنتاج والشروط الصحية لالستخدام والتخزين

مصنع االسمدة الحيوية البكتيرية- 2
ة بشكل عام مجموعة عديدة ممن الفوائمد المباشمرة وغيمر المباشمرالحيويةاألسمدة”تقدم

يممة التامممة للمحاصمميل الزراعيممة بكافممة أنواعهمما والبيئممة وكافممة أشممكال الحيمماة تممأمين التغذ

على الكائنات وهي مستحضرات تحتوي.( والمعدنيةالعضوية)والمتكاملة من العناصر

ادر طبيعية لها من مصالحية الدقيقة قادرة على إمداد النباتات بالعناصر الغذائية الالزمة

حريمر األسممدة قمدرة علمى تولهمذه.مما يقلمل االعتمماد علمى األسممدة الكيميائيمة المختلفمة 

اتات المعاملة بها النبإحتياجاتالعناصر الغذائية بصفة مستمرة مما يجعلها كافية لتغطية

اد الكائنممات الحيممة المنتجممة للممموويتكممون السممماد الحيمموي مممن كممائن او مممن مجموعممة مممن

واألسمممممدة الحيويممممة تنممممتج مممممن . المسمممماعد ة علممممى إغنمممماء التربممممة بممممالمواد الغذائيممممة

ة ثمم نقمل ممزارع مالئممفمىالدقيقة، و ذلك باختيار الميكروب المطلموب إكثماره الكائنات

و همذا الحاممل امما أن يكمون بيئمة سممائلة او Carrierالمى حاممل مناسمبالبكتيمرىالنممو

.مواد صلبة

السمائلة ممن الممواد األوليمة الطبيعيمة المنشمأالعضمويةاألسمدةإنتاجيهدف المشروع إلى

تاليمممة والصمممديقة للبيئمممة مثمممل المركبمممات الالهرومونممماتغيمممر الكيميائيمممة والخاليمممة ممممن 

.واألمينيممة والعناصممر المعدنيممة والعضمموية ذات المنشممأ الطبيعمميالعضممويةاألحممماض
تؤمن المزروعات وإحتياجاتأسمدة متكاملة في المحتوى تلبي كافة إنتاجوهذا ما يحقق

.محاصيل صحية من الخضار والفواكه وبيئة نظيفة

: السعة االنتاجية و وعمليات تكنلوجيا االنتاج

كغممم يوميمما مممن االسمممدة الميكروبيممة 1000يمكمن ان يبنممى المصممنع علممى  خطممة انتمماج 

-:وتتضمن عمليات او خطوات االنتاج

مجهريمة بعمد تتضمن عملية التصنيع االختيار الدقيق للسمالالت المالئممة ممن االحيماء ال•

.تشخيصها والتأكد من سالمة االستعمال لها

.خطوات انتاج الكتلة الميكروبية•

.عمالخلط المزارع الميكروبية  مع مواد الحامل  وتعبئتها مع وضع مواصفات االست•
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http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3083
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3083
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=3083


اجمالي $السعر الكمية الوحد

ة

الجهاز والمواصفات ت

64000 32000 2 عدد Delivery Van 1

10000 5000 2 عدد Boiler/steam generator سخان 

كهربائي

2

15000 5000 3 عدد Autoclaves 20جهاز تعقيم اوتكليف حجم 

لتر 

3

3000 1000 3 عدد Rotary shakers خالط هزاز 4

20000 5000 4 عدد Fermenters 50 l. مخمر 5

10000 10000 1 عدد Laminar air flow جهازالزرع 1.5*.2

المفرغ المعقم

6

10000 5000 2 عدد Hot air oven 100 l. فرن مجهز بهواء 

ساخن مع تفريغ

7

30000 15000 2 عدد . BOD incubator 100 l. حاضنة مبردة 8

4000 2000 2 عدد Air conditionerمنظمات تهوية 9

12000 6000 2 عدد Microscope مجهر ضؤئي كهربائي الماني

1000

10

10000 2500 4 عدد Balances كغم 1–غم 100ميزان فئة  11

3000 3000 1 عدد Sealing machine آلة ختم وعالمة 12

20000 5000 4 عدد Distiller water unitجهاز ماء مقطر 13

8000 4000 2 سيت Lab Equipment  احتياجات مختبر احياء

مجهرية

14

15000 15000 1 سيت Furniture اثاث 15

4000 2000 2 عدد Refrigerator غربي  16ثالجة حجم  16

238000 اجمالي

حجم االستثمار ومتطلبات راس المال

االت الزراعة ينتشر الطلب على األسمدة الحيوية تقريبا في جميع مج: التحليل التجاري

.اورباأكثر الالعبين الرئيسيين الواليات المتحدة واليابان و . في العراق

تكاليف المشروع

س متطلبات استثمار رأ. 1

المال



كلفة انتاج 

السنوي

كلفة انتاج 

الشهري

كلفة 

انتاج 

اليومي

كمية 

اليومي

$كلفة الوحدة العنوان  ت

الكلف المباشرة 1

864000 72000 2400 800 4 كغم فحم حجري  

lignite 

2

216000 18000 600 100 6 كغم سكريات 3

108000 9000 300 100 3 كغم مغذيات 

كيمياوية

4

1188000 99000 3300 مجموع 5

الكلف العامة 6

6000 500 ايجار 7

25200 2100 عمال  8

14400 1200 كهرباء 9

3600 300 ماء 10

12000 1000 اعمال صيانة 11

3600 300 يفتعبئة وتغل 12

24000 2000 وقود 13

6000 500 نفقات 

استهالك

14

91200 7600 مجموع 15

1279200 106600 مجموع كلي 16

$السنةاجمالي  سعر 

بيع  

كغم

كلفة االنتاج 

سنة

انتاج كلفة 

كغم

االنتاج 

بالسنة

االنتاج يوم 

كغم

العنوان

1560000 5 1279200 4.1 312000 1000 اسمدة  

حيوية

تكاليف التشغيل-2

Operating Costs  ($)

تكاليف انتاج المشروع وهيكلية االسعار-3

Project Product Costs & Price Structure $



الجودةعناصر 

مكان اإلنتاج من الحشراتنظافة 

سجل كتابة اسم المنتج وعالمته التجارية أن وجدت واسم الجهة المنتجة وعنوانها وال

.التجاري ورقم الترخيص ونسب المكونات وتاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية

يتم التسويق للمنتجات عن طريق:التسويق

المشروع نفسهمنطقة -1

القريبة من مكان المشروعاألسواق -2

الخريجين بالمحافظةأسواق -3

في المعارض الزراعيةالمشاركة -4

عن طريق الجمعيات الزراعيةالتوزيع -5

.شهر/ دوالر 1000وقد تصل قيمة المصروفات خالل عملية التسويق 

كما يحتاج المشروع الى  مسقف لجمع المواد ومخزن وادارة  وسيارة خدمات يمكن

.وضعها من قبل مهندس  مدني



سوف تفيد الدراسات التي أجريت عن استخدام المخصبات الحيوية للزراعة-1

مليون دينار سنويا حيث أن أسعارها زهيدة 35تدر عائد ال يقل مقداره عن مليار و

.للغاية مقارنة مع أسعار األسمدة الكيماوية

للنباتلهامةاالغذائيةالعناصرمنكبيرجزءتوفيراالنتاجتكاليفتخفيض-2

الجودةعاليانتاجوتوفيرو.(مذابفوسفات%50+مثبتجويأزوت25%)

إفراز).الحبوبمحاصيلفي%20-10)ونوعاكماالنهائيالمحصولوزيادة

.لألمراضالمقاومةالحيويةمضاداتوالنمومنظماتبعض

.والحيواناإلنسانصحةعلىالحفاظوالبيئةتلوثمنالحد-3

حرصنالمفترضمناالقتصاديةوجدواهالحيويالتسميدأهميةذكروبعدوختاما

توعيةعليوالعملمزارعنافياستخدامهمناإلسراععليالحرصكل

منخاليةآمنهمزروعاتعليوالحصولاإلنتاجيةرفعفيبقيمتهالمزارعين

اإلنسانصحةبتضروالتيالكيمائيةاألسمدةاستخدامأثرالمتبقيةالكيماويةالمواد

:اعداديتمالمشروعفكرةتنفيذعلىالموافقةعند

قهايحقوالتيتوفرهاالواجبالعضويةلألسمدةالفنيةوالمميزاتالصفات

المشروع

:يقدمكما

.الدراسة الفنية والعلمية مع المخططات اإلنشائية للمصنع- 1

.مخططات توزيع اآلليات- 2

.وحسابات التغذية بالطاقة والمياهمخططات  3-

.التجهيزات اآللية 4-

- .المستلزمات المساعدة 5

.“الطبيعية والعضوية المنشأ” المواد األولية الفعالة - 6

- .دراسة األثر البيئي للمشروع 7

.الكادر الفني والوظيفي 8-


