فكرة مشروع مقـترحة

مشروع تربية ديوك الحبش

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 ديوك الحبش

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ديوك حبش

تةنيف الم رو

زراعي
5

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان
المودودات الثابتة

48751

مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

1111

رأس المال العامل

9751
59511

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً :مقدمة
تعتبر تربية طيور الحبش من الصناعام القديمة التم تو ممارةتها بصور محدودة لةد االحتياجام المنزلية
فم القرى ولقد بخلم هلد الةاللة من الطيور المةتأنةة وايرها من الطيور مثا البط واإلوز والحماو فىم
العقود الثالثة المامية تنقرض من األردن إال بن تربية طيور الحبش عادم تأخل دورا متناميا عل مةتوى
العالو واعتبرم من المشىاريع الزراعيىة الحديثىة عالميىا نتىرا للقيمىة الرلائيىة العاليىة فىم لحومهىا وانخفىاض
نةبة الكولةتروا فيها وتعتبر بيما من المشاريع المدرة للدخا.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
 انتاج اللحوو لتلبية الطلى المتزايد عل مثا هلد المادة.
 خلىىق فىىر

عمىىا لعىىدد مىىن الةىىكان وتحةىىين المةىىتوى االقتصىىادي واالجتمىىاعم للعىىاملين فىىم

المشروع.
 التقليا من المةتوردام من ديك الحبش وإحالا المنتا المحلم بدال من االةتيراد.

ثالثا :منتدات الم رو
من المقتر بن يتو تربية الصيصان لام الةالالم الثقيلة الوزن ليتو تةويق ديوك الحبش بعمر  51بةبوع
حي

يصا وزن الطير حوالم 01-01كرو بي بمتوةط 05كرو وزن قائو للطير الواحد .ويمكىن شىراء هىلد

الصيصان من مصادر مختلفة بريطانية بمريكية فرنةية وإيطالية وهولندية.

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

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

مراحل االنتاج

ةيتو إنتاج لحوو ديوك الحبش المةمنة عل خلطام علفيىة مركىزة مىن الةىالالم الثقيلىة الىوزن التىم تصىا
بوزانها بالمتوةط إل

 05كرو لحو حم بعمر خمةة اشهر والتم يبلغ نةبة التصافم فيها بعد لبحها %52

من الوزن القائو اي بمعدا  9كرو لحو صافم للطير الواحد.
كما يمكن بن تقوو المزرعة فم المرحلة الثانية من عمر المشروع من حمىانة الصيصىان وبيعهىا حيىة بعىد
ثالثة بةابيع من حمانتها لمن يراى فم التربية عل مةتوى المزارع الصريرة بو فم المنازا.
ومىن ةىىالالم الحىبش الشىىائعة فىىم التربيىة مىىن اجىىا التةىمين ةىىالالم الحىىبش البرونىزي والحىىبش الهولنىىدي
األبيض التم يصا فيها وزن اللكر الناما بالمتوةط إل ( )05كرو.

) (2المساحة والموقع:
ينصح عند اختيار الموقع بن يكون قريبا من المدن الرئيةىة لام الكثافىة الةىكانية العاليىة وبمىاكن التةىويق
القابلة الةتهالك مثا هلد المنتجام بالدرجة األول

ويتوفر فم المنطقة شبكة من الطىرق التىم تةىاعد على

تةويق المنتا بو إيصاا المواد الداخلة فم اإلنتاج بكا يةر كما يجى توخم الحيطة عند اختيىار الموقىع بن
ال تزيد درجة الحرارة داخىا بيىوم تربيىة الطيىور عىن ( )52درجىة مئويىة الن للىك مىن شىأنه التىأثير على
معدا التحويا من الاء إل لحوو للا يجى تجنى التربية فم األماكن الحىارة جىدا الرتفىاع تكىاليف التبريىد
فيهىىىىا وعىىىىدا للىىىىك فىىىىان جميىىىىع المنىىىىاطق المرتفعىىىىة تصىىىىلح إلقامىىىىة مثىىىىا هىىىىلد المشىىىىاريع ومىىىىن هىىىىلد
المواقع منطقة الجيزة الةلط جرش وايرها فان تربية الديك الرومم شبيه تماما لتربية الدواجن.
ومن المقتر ان تبلغ المةاحة الالزمة لعملية االنتاج حوالم  01دونمام.

( )3البناء وتعديالت البناء:
يحتاج الديك الرومم إل بركةام شبيه ببركةام الىدواجن المبنيىة مىن الطىوى واألةىمنم والمرطىاة بىألوا
الصاج (الزينكو) حي

يتوخ عند بناؤها بن تكون متجهة من الررى إل الشىرق ويقىدر كلفىة البنىاء للمتىر

المربىىع بحىىوالم  21دينىىار ويخص ى

متىىر مربىىع واحىىد لكىىا ثالثىىة إل ى بربعىىة طيىىور مىىن الرومىىم داخىىا

البركس.
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تصاى طيور الرومم باللعر بةرعة وتتصرف بشكا اير طبيعم لدى بقا إثارة لللك يفما تىوخم الحىلر
بثناء التعاما معها داخا البركةام خوفا من إخافتها بحركام فجائيىة بو مىجة ايىر مألوفىة ويجىى االنتبىاد
لحمايتها من الحيوانام مثا الثعالى بو القوارض .وبمىا بن عىدد الطيىور المقتىر تربيتهىا  0211طيىر لكىا
دورة إلن يتطلى بناء بركس واحد بمةاحة إجمالية  211و ²يكفم لةعة  0211طير فم الدورة.
ددول رقم ()1
البند
بركس تربية

المساحة /متر مربع
211

تكلرة المتر المربع/دينار
21

إدمالي التكلرة/دينار
52111

مةتودع لألعالف

01

21

0211

مكتى وارفة اةتقباا

01

51

1511

ارفة مةلخ

51

21

0111

-

-

0111

خزان مياد وبنابيى

36711

المدمو

( )4المعدات واألدوات:
يحتاج المشروع ال بعض االجهزة والمعدام موزعة كما هو مبين بالجدوا بدناد:
ددول رقم ()2
تكلرة الوحدة/دينار
52

العدد
01

التكلرة /دينار
521

األدهزة
مشارى معدنية(صاج )بطوا 5,2و شبه آلية
معالف معدنية

01

20

201

مراو شفط

011

0

011

مجاثو معدنية

51

00

051

حامنام ااز

21

01

211

مشارى بالةتيكية /احتياطية

-

-

21

معالف بالةتيكية /احتياطية

-

-

51

تجهيزام مةلخ

-

-

0111
5151

المدمو
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع ال التجهيزام الخاصة بررفة العماا والمقدرة بحوالم  0111دينار.

( )2وسائ النقل
يلزو المشروع توفير واةطة نقا مةتعملة إلاراض شراء مةتلزمام اإلنتاج والتوزيع وبكلفة تقدر
بحوالم  01111دينار وهم فم المرحلة األول من عمر المشروع ليةم مرورية بالدرجة القصوى.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  12521دينار توزعم كما
يلم:
ددول رقم ()3
البند
بعماا بناء
المعدام واألدوام
بثا وتجهيزام
وةائط النقا
المدمو

التكلرة/دينار
05511
2121
0111
01111
48751

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
يحتاج المشروع (  ) 2فر

عما منها فرصة عما مؤقتة كإشراف هندةم موزعة من حي الوتيفة

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

الوظيرة
مالك المشروع
مهندس زراعم مشرف (مؤقم)
عاما مزرعة (دائو)
موتف تةويق
المدمو
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يحتاج المشروع ال المواد االولية ومةتلزمام الخدمة تتمثا بثمن الصيصان واألعالف والعالجام باإلمافة
ال المةتلزمام االخرى والتم تقدر للةنة التشريلية االول بحوالم  00251دينار.

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ألوا مرة باإلمافة إل

يحتاج المشروع ال مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي
المراةالم والمواصالم والتم تقدر بحوالم  0111دينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها من قبا المةتفيدين ةتقوو مراكز إرادة بإعداد دراةة جدوى اقتصادية
مفصلة لها ولرايام الوصوا إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعادا حوالم  %51من إجمالم تكاليف الموجودام
الثابتة حةى خبرة معد الدراةة واةتنادا لمشاريع مشابهة بي ما يعادا  9521دينار.

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
جدوا التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما:
ددول رقم ()5
التكلرة/دينار
05511
2121
0111
01111
48751
0111

البند
بعماا بناء
اآلالم ومعدام
بثا وتجهيزام
وةائا النقا
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قبا التشريا
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9521
59511

ربس الماا التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيد البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن دراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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