فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تربية طيور الفري

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 :المقدمة
ثانيا  :مبررات وأاداف الم رو
ثالثا :منتدات الم رو
رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو
خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو
 .1مراحل االنتاج
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائل 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
تربية يور الرري

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

يور فري

تةنيف الم رو

زراعي
( 5منها  4دائمة)

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

26962

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

16585
72511

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة
بعب العاملون فم المجاا الزراعم البح منل فترة طويلة عن طرق ووةائا جعيعة لتكثيف اإلنتاج الزراعم
بشقيه الحيىوانم والنبىاتم وانبثىق عىن هىلد الجهىوع مشىاريع تربيىة طيىور الفىري وبصىبحم تربيىة طيىور
الفري تأخل بهمية وعورا متناميا عل مةتوى العالو وتعتبر مىن المشىاريع الزراعيىة الحعيثىة والهامىة نتىرا
للقيمة الرلائية العالية فم لحومها وانخفاض نةبة الكولةتروا فيها وتعتبر بيما من المشاريع المعرة للعخا.
إن مشاريع تربية طيور الفري التم تو إنشائها فم الععيع من عوا العالو مثا بلمانيا اليابان فرنةىا واالتحىاع
الةوفيتم وايرها باإلمافة إل الععيىع مىن الىعوا العربيىة ومنهىا األرعن ةىواء اكانىم المشىاريع ألاىراض
إنتىىاج البىىيض بو تربيىىة الطيىىور لتةىىمينها بثبتىىم هىىلد المشىىاريع قىىعرتها على اإلنتىىاج الرزيىىر وةىىرعة تكىىاثر
الطيور وقلة تكاليف اإلنتاج ونعرة إصابة الطيىور بىاألمراض نتىرا لوجىوع الطيىور فىم معىزا عىن المحىيط
الخارجم.
ةيعما المشروع المتوقع إنشاؤد عل تربية  521بلف من طيور الفري فم الةنة االول من التشريا إلنتاج
اللحوو بصفة خاصة وكللل لتربية بمهىام خاصىة بالمشىروع مىن نفىس إنتاجىه لتىأمين األفىواج المتتابعىة مىن
طيور التربية وإحاللها بعال من األمهام التم يتو اةتبعاعها النتهاء عمرها اإلنتاجم.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 إنتاج لحوو الفري الرنية بالبروتين واألمال والفقيرة بالكولةتروا.
 خلىىق فىىر

عمىىا للععيىىع مىىن الةىىكان وتحةىىين المةىىتوى االقتصىىاعي واالجتمىىاعم للعىىاملين فىىم

المشروع.
 تحقيق عائع جيع لمالل المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
من المقتر بن يتو تربية طيور الفري االنتاج اللحوو البيماء لتةويقها للمةتهلكين باإلمافة ال الصيصىان
لرايام بيعها للمزارع التربية.

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

هكلا مشاريع.
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خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل االنتاج

ةيتو إنتاج لحوو الفري المةمن عل خلطام علفية مركزة مىن الةىالالم المعروفىة بةىرعة نموهىا وقابليتهىا
عل تحويا األعالف إل لحو والتم تصا بوزانها بالمتوةط إل  011او وزن لحو صافم بعمر  52يىوو.
ومن ةالالم الفري الشائعة فم التربية من اجا التةمين ةاللة الفري اليابانية المةماة بىوى وايىم والفىري
األوربم وتعتبر طيور الفري من اصرر الطيور العاجنىة التىم تىو اةتئناةىها مىؤخرا وتمتىاز طيىور الفىري
بةرعة نموها والتكاثر الرزير باإلمافة إل القعرة العالية عل تحويا العليقة العلفية إل لحو بو بىيض إل
يصا معاما تحويا األعالف إل لحوو من (.)0:1
من المقتر بن يتو شىراء بمهىام طيىور الفىري لام الةىالالم نقيىة الىعو والمعروفىة عالميىا بإنتاجهىا للحىوو
للحصوا منها عل صيصان للتةىمين لمىعة  52يىوو ويمكىن شىراء هىلد األمهىام مىن مصىاعر مختلفىة مثىا
اليابان فرنةا وإيطاليا وايرها من العوا األوروبية.
تتميز لحوو الفري بالملاق الطيىى ةىهولة الهمىو والرائحىة العطريىة الفاتحىة للشىهية عىالوة على بنهىا لام
طاقة حرارية عالية تعاعا معف الطاقة الحرارية الناجمة عن لحوو العواجن واألةىمال .كمىا يمكىن وصىف
لحومها كعالج فعاا لألمراض العصبية.

) (2المساحة والموقع:
يجى اختيار موقع المشروع الخا

بتربية طيور الفري بعناية كبيرة واألخل بعين االعتبار العواما الهامة

إلنجا المشروع ومنها البعع عن المعن الرئيةة والقرى حوالم  5كو خوفا مىن إزعىاج الطيىور وان يكىون
الموقع بيما بعيعا عن المزارع وخاصة مزارع العواجن لتجنى انتقاا األمراض كما ويجىى بن يتىوفر فىم
الموقع اللي يتو اختيارد مصاعر الميىاد النقيىة للشىرى امىافة الى الكهربىاء وال بىع مىن التأكيىع على بهميىة
وجوع طرق المواصالم التم تةاعع عل تةويق المنتا بو إيصاا المواع العاخلة فم اإلنتاج بكا يةر.
يناةى إقامة مثا هلد المشاريع الكثير من مناطق المملكة مثا جرش األاىوار الجيىزة الكىرل وايرهىا
حي

تقعر احتياجام المشروع بخمةة عونمام.
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( )3البناء وتعديالت البناء:
تقىىعر احتياجىىام المشىىروع بخمةىىة عونمىىام ويرطىىم للىىل التوةىىع فىىم المةىىتقبا كمىىا بن الشىىروط الواجىىى
توفرها فم حتائر تربية طيىور الفىري شىبيهه للشىروط الواجىى توفرهىا فىم مىزارع الىعواجن بحيى تكىون
المواع المةتعملة فم بناء الحتائر رخيصة الثمن مع االنتباد إلى بن تمنىع بو تقلىا عخىوا وخىروج الحىرارة
والرطوبة من وال الحتائر ويشترط بن تكون جعران وبرمية الحتائر ملةاء تجنبىا لصصىابة بىاألمراض
ولتطهيىر وتعقىىيو الحتىىائر بعىىع كىىا فىىوج بكىىا ةىىهولة .كمىا يجىىى بن تكىىون الحتىىائر بعيىىعة عىىن بيىىة بصىىوام
مزعجة بو تيارام هوائية مباشرة لتأثر الطيور بللل.
يخصى

متىر مربىع واحىع لكىا  052طيىر مىىن طيىور الفىري عاخىا البركةىام الشىبيهه ببركةىام الىىعواجن

والمبنية من الطوى واألةمنم والمرطاة بألوا الصاج (الزينكو) .وألاراض هىلد العراةىة ةيخصى

متىر

مربع واحع  011 /طير.
تو افتراض اقامة ابنية حتىائر تفىم فىم ةىعتها القصىوى تربيىة  22بلىف طيىر /عورة اي بمةىاحة حتىائر
إجمالية 221و 5تفم والتوةعام المةتقبلية.
يفمىىا بن يىىتو تقةىىيو حتىىائر التربيىىة األرمىىية إلىى مجموعىىة اىىرف لتربيىىة الطيىىور مةىىاحة كىىا منهمىىا
1و 01 xو = 10و 5تتةىىىع إلىىى  1011طيىىىر .بي بن ةىىىتة اىىىرف لصنتىىىاج فىىىم حتيىىىرة واحىىىعة ببعاعهىىىا
(1و17xو) تكفم ألاراض هلا المشروع.
ولممان اةتمرارية تزويع المشروع بالطيور الالزمة للتربيىة وعىعو االعتمىاع على اةىتيراع األمهىام بشىكا
عائو من الخارج فانه يلزو تأمين قةو خىا

باألمهىام المنتجىة ويكفىم لهىلا المشىروع تىأمين  5111بو فىم

بعاية المشروع لتزويع المشروع باألفواج الالحقة من نفس المزرعة علما بان بنث الفىري قىاعرة على إنتىاج
حوالم  001بيمة خالا ةتة اشهر اي لمعة ثال عورام متتاليىة ويبلىع عىعع البىيض الفىاقس منهىا حىوالم
 11بيمة حةى خبرة مالل مزارع جرش النمولجية لتربية الفري .كما تحتاج األمهام ال  511طير مىن
عيول الفري.
ددول رقم ()1
البند
بركس تربية

المساحة /متر مربع
221

تكلرة المتر المربع/دينار
12

إدمالي التكلرة/دينار
01521

حميرة تربية امهام

52

12

712

مةتوعع لألعالف

11

12

0121
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مكتى وارفة اةتقباا

01

21

1111

ارفة مةلخ

51

12

111

ارفة تفقيس

21

21

5211
67375

المدمو

( )4المعدات واألدوات:
يحتاج المشروع ال بعض االجهزة والمععام موزعة كما هو مبين بالجعوا بعناد:
ددول رقم ()2
تكلرة الوحدة/دينار
0.2

العدد
212

التكلرة /دينار
701

األدهزة
معالف مععنية

0.2

212

701

مراو شفط

52

1

012

01111

0

01111

21

27

5111

جاروشة اعالف

1111

0

1111

مولع كهرباء

5111

0

5111

خزانام مياد

051

2

011

تجهيزام مةلخ يعوي

2111

0

2111

-

-

021

مشارى مععنية

فقاةة بيض  22الف بيمة
حامنام ااز

ععع متنوعة

67551

المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع ال التجهيزام الخاصة بررفة العماا والمقعرة بحوالم  0111عينار.
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( )2وسائ النقل
يلزو المشروع توفير واةطة نقا مةتعملة إلاراض شراء مةتلزمام اإلنتاج والتوزيع وبكلفة تقعر
بحوالم  1111عينار وهم فم المرحلة األول من عمر المشروع ليةم مرورية بالعرجة القصوى.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  05150عينار توزعم كما
يلم:
ددول رقم ()3
البند
بعماا بناء
المععام واألعوام
بثا وتجهيزام
وةائط النقا
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

التكلرة/دينار
51112
51220
0111
1111
26962

( )8العمالة:
يحتاج المشروع (  ) 2فر

عما منها فرصة عما مؤقتة كإشراف هنعةم موزعة من حي الوتيفة

والععع عل النحو التالم:
ددول رقم ()4
العدد
0
0
5
0
5

الوظيرة
مالل المشروع
مهنعس زراعم مشرف (مؤقم)
عاما مزرعة (عائو)
موتف تةويق
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يحتاج المشروع ال المواع االولية ومةتلزمام الخعمة تتمثا بثمن الصيصان واألعالف والعالجام باإلمافة
ال المةتلزمام االخرى والتم تقعر للةنة التشريلية االول بحوالم  22700عينار.
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( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يحتاج المشروع ال مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل

المراةالم والمواصالم والتم تقعر بحوالم  0111عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبا المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %51من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثابتة حةى خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  05272عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
تتمثا االثار البيئية للمشروع بالمخلفام الناتجة من عملية التربية ومرورة التخل

منها او بيعها.

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
جعوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
51112
51220
0111
1111
26962
0111
05272
72511

البند
بعماا بناء
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائا النقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قبا التشريا
ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو
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ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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