فكرة مشروع مقـترحة

تربية االبل النتاج اللحوم والحليب

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 التةنيع
 .6المساحة والموقع
 .3البناء وتعديالت البناء
 .4اآلالت والمعدات
 .5األثاث والتدهيزات
 .2وسائ 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 االبل النتاج اللحوم والحلي

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

لحوم وحلي ابل والوبر

تةنيف الم رو

زراعي/تربية ابل
4

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

47211

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

311

رأس المال العامل

6385
51685

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
تتميز اإلبل عن باقم الحيوانام األليفة بقعرتها عل تحمل العيش فم تروف الصحراء القاةية رام ارتفىاع
عرجام الحرارة ونق

الماء وقلة المراعم  .تعتبر اإلبل بالنةبة لةكان الباعية مصعرا هاما للرلاء والرزق

لتزويعهم بىاللحوم والحليىب وكىللل الىوبر والجلىوع مىن اجىل صىناعة مالبةىهم وخيىامهم .كمىا تةىتخعم اإلبىل
كوةيلة للتنقل والترحال والنقل والحراثة  .لللل كله فقىع ارتىبط بهىالم الباعيىة ارتباطىا وثيقىا باإلبىل منىل قىعيم
الزمان  .وكان لها مكانه خاصة مقارنة مع الحيوانام األخرى حي تباهوا باقتنائهىا وترنىوا فيهىا واعتمىعوا
عل اإلبل فم تلبية احتياجاتهم .
ونترا لمحعوعية بععاع اإلبل فم المملكة وععم شيوع تناول لحومها لم تحىت اإلبىل بالرعايىة واالهتمىام الىلي
تحت به األبقار واألانام والعواجن .للل عل الرام من بهميتها فم حفت التوازن الرعوي حي تترلى
عل النباتام الشوكية والنباتام اير المةتةىااة مىن الحيوانىام األخىرى وراىم قىعرتها على إنتىاج اللحىوم
والحليب المةتخعم فم عالج الكثير من األمراض.
بخلم اإلبل فم الةنوام األخيرة لفم انتباد البىاح ثين واهتمىامهم على المةىتويين العربىم والعىالمم بهىعف
عراةة األهمية االقتصاعية لها و القعرة عل تحمل تروف العيش فم المناطق الجافة بما فم للىل الكفىاءة
فم اةترالل الموارع الطبيعية المحعوعة فم المناطق الصحراوية من ماء والاء.
لم يعع اريبا العوعة لالهتمام فم تربية هلا الحيوان المفيىع إلنتىاج حليىب النىوق الرنىم بالفيتامينىام والمعىاعن
والبروتينام الهامة لإلنةان .تقل نةبة العهون فم حليب اإلبل  %01عن مثيلتها فم حليىب األبقىار .ويتميىز
حليبها بنةبة قليلة من الةىكر .كمىا بن كميىة فيتىامين (ج) فىم حليبهىا يعىاعل ثالثىة بمىعاف كميتىه فىم حليىب
األبقار .ولهلا يعتبر حليب اإلبل انيا ً بالعناصر الرلائية المهمىة ويىتم تحمىيرد كمىا هىو الحىال فىم تحمىير
حليب األبقار إال بن صالحيته تىعوم اكثىر مىن بنىواع حليىب الحيوانىام األخىرى الحتىواء حليىب اإلبىل على
مركبام بروتينيىة ومىواع ممىاعة للميكروبىام ومىواع مانعىة للتخثىر ومىواع ممىاعة للةىمية .باإلمىافة إلى
االنتفاع من لحوم الحوار ( وليع الناقة اللي لم يفطم) بو القعوع ( اللكر الثنم اللي ال يتبع بمه بي عخل الةنة
الثانيىة مىن عمىرد ( .لقىع بصىبحم اإلبىل محىط اهتمىام الععيىع مىن المىواطنين ال ةىيما فىم عول الخلىي ةىواء
لالنتفاع من بلبانها بو لحو مهىا بو اةىتخعامها فىم الةىباقام التىم يىتم تنتيمهىا ويةىتمتع بهىا الععيىع مىن الهىواة
وتشبع راباتهم وتحفزهم عل امتالكها والعناية بها .
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ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
ال يوجع فم األرعن مزرعة متخصصة فم مجال إنتاج حليب ولحوم من اإلبل كما انه ال يعط

هلا

وان مثل هلد المشاريع تةلط األمواء عل

هلا

الحيوان األهمية الالزمة مما بعى إل تراجع بععاعد
الحيوان من جعيع الةترالله فم مجاالم ععيعة من بهمها:
 إنتاج األلبان واللحوم والحليب والوبر.
 خلق فرصة اةتثمارية جيعة لام مرعوع جيع.
 تحقيق عائع جيع لمالل المشروع.
 خلق ععع من فر

العمل وتحةين المةتوى االقتصاعي واالجتماعم للعاملين فم المشروع.

ثالثا :منتدات الم رو
إنتاج األلبان واللحوم والحليب والوبر.

رابعا :النواحي القانونية لركرة الم رو المقترحة
يجب بن يراع عنع اختيار موقع المشروع ما يلم :
ةهولة تةويق ونقل منتجام المشروع وخاصة الحليب إل مصانع األلبان.
توفر مصعر مائم صالح للشرب بشكل عائم .

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل العمل

 تقعر الطاقة اإلنتاجية للمشروع اللي ةيبعب العمل ب  51ناقة منها  01نوق عشار فم الشهر األخيرمىىن الحمىىل و 01بخىىرى جىىاهزة للتلقىىيح مىىع لكىىر واحىىع يكفىىم للقطيىىع بي مىىا مجموعىىة  50ربس
اعتماعا عل التقعيرام التالية:
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 ةيتم االفتراض بن ععع النوق المنتجة فم كل عام عشىرة مىن اصىل عشىرين والنىوق المتبقيىة تكىونجاهزة للتزاوج.
 فترة الحمل عنىع الناقىة تتىراو مىا بىين  091 – 061يىوم بي بمتوةىط  071يىوم تقريبىا وال يىؤثرجنس الجنين بو ععع الوالعام الةابقة بو موةم الوالعة على طىول فتىرة الحمىل كمىا هىو شىائع بىين
العامة وانةب فترة لتزاوج القطيع اعتبارا من كانون بول حت نهاية شهر آلار .
 فترة الحالبة عنع النوق تتراو ما بين  01-06شهر وألاراض العراةىة اعتبىرم عىعع بيىام الحالبىةتحم تروف التربية المكثفة  011يوم /الةنة والفتىرة الباقيىة مىن الةىنة عبىارة فتىرة جفىاف وراحىة
للناقة اةتععاعا للتلقيح فم الةنة الالحقة.
 إنتاجيىىة الحليىىب فىىم نتىىام المىىزارع المكثفىىة حةىىب مىىا تشىىير إليىىه عراةىىة اإلبىىل فىىم الىىوطن العربىىموعراةة اإلبل منجم الرىلاء حىوالم  02-02كرىم يوميىا /ربس بي بمتوةىط  52كرىم /راس نتىرا
النتخاب ةالالم اإلبل ثنائية الررض القاعرة عل اإلنتاج العىالم وتحةىين نوعيىة الرىلاء المقىعم لهىا
وبالكميىىام التىىم تحتاجهىىا باإلمىىافة إل ى الرعايىىة الصىىحية الالزمىىة واإلعارة الجيىىعة للقطيىىع .ةىىبق
اإلشارة إل بن مععل كميا الحليب الم نتجة فم اإلبل التم يتم تربيتهىا فىم الباعيىة تتىراو بىين 1 – 0
كرم بي بمععل  2كرم يوميا.
 ععع الوالعام فم الةنة والعة واحعة لكل بنث بي بمععل  01رؤوس يخصىم منهىا  %5نةىبة نفىوقبي بن ععع المواليع الباقية والتم ةيتم تةمينها ( )1رؤوس وتاهرة التوائم فم النوق اير مألوفة.
 وعليه يتوقع بن يصل إنتاج المشروع الةنوي حوالم  72طن من الحليب وحوالم  1حور بو قىاعوعبعع خصم نةبة النفوق.
 -يتم بيع المواليع بعع ةنة بوزن قائم بمتوةط  511كرم /راس.

( )6المساحة والموقع:
تعتبر مناطق معان و القويرة والمفرق من المواقع المناةبة لمثل هلا المشىروع .كمىا تمتىاز هىلد المواقىع فىم
جوها المناةب لإلبل .

( )3االرض وتعديالت البناء:
يكفم المشروع ارض بمةاحة  01عونمام وقع افترض  211عينار بكلفة إجمالية حوالم  2111عينار.
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يلزم المشروع بناء متالم بمةاحة ال تزيع  511م ²باإلمافة إل بناء بةيط للعاملين فم المشىروع على
النحو التالم:
ددول رقم ()1
المساحة م²

كلرة الوحدة

ايدمالي /دينار

نو البناء
بناء العاملين

81

51

4111

مظالت لإلبل

611

61

4111
8111

المدمو

( )4كلرة راء االبل:
يبين الددول التالي كلرة راء ايبل الالزمة للم رو :

ددول رقم ()6
الكمية /رأس

سعر الوحدة /دينار

ايدمالي /دينار

البند
نوق ع ار في ال هر األخير

11

1511

15111

نوق ناضدة دنسيا وداازة للتلقيح

11

1111

11111

شكر

1

1111

1111

المدمو

61

-

62111
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( )5اآلالت والمعدات:
يحتاج المشروع إلى عىعع وبعوام مختلفىة لخلىط األعىالف ومشىارب ومعىالف ويمكىن شىراء جميىع األعوام
والمععام من الةوق المحلم .كما ةىيتم االعتمىاع على الحالبىة اليعويىة مىرتين فىم اليىوم كمىا هىو الحىال فىم
األبقار واألانام فم بعايىة المشىروع نتىرا للعىعع المحىعوع مىن اإلبىل فىم المشىروع .ويومىح الجىعول التىالم
األعوام والمععام الالزمة للمشروع:
ددول رقم ()3
البيان

عدد او مساحة

سعر الوحدة/دينار

الكلرة /دينار

معالف

11

65

651

م ار

2

65

151

أدوات ومعدات خل األعالف

-

-

611

خزانات مياه

-

-

511
1111

المدمو

( )2األثاث والتدهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بثا بةيط للعاملين فم المشروع تقعر كلفته بمبلغ  211عينار.

( )7وسائل النقل:
يلزم المشروع ةيارة متوةطة الحجم وبا

فان لتةيير بعمال المشىروع المختلفىة وتقىعر كلفتهىا حىوالم

( )01111عينىىار يلىىزم المشىىروع تىىوفير واةىىطة نقىىل (فىىان) واحىىعة إلاىىراض شىىراء مةىىتلزمام اإلنتىىاج
والتوزيع وبكلفة تقعر بـ  7111عينار.
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( )8التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعم تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  07,611عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
00111
56111
0011
211
7111
47211

البند
االرض وبعمال بناء
شراء االبل
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقل
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%51
%01
%02
%02

( )9العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 0فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()5
العدد

الوظيرة
ةاح الم رو /مهندس زراعي

1

عمال

3

4

المدمو

( )11المواد األولية ومستلزمات الخدمة
يبىىين الجىىعول التىىالم المىىواع الالزمىىة التىىم يحتاجهىىا القطيىىع مىىع العلىىم بن معىىعل نةىىبة اةىىتهالل الحيىىوان مىىن
األعالف تعاعل  %5.2من وزنه:
ددول رقم ()2
كمية العلف
 11دريس /كغم

علف مركز

كمية الماء

 3كغم /يوم  15-5لتر /يوم

عدد الوالدات السنوية
1

كمية الحلي
 8-3لتر  /يوم

وزن المولود عند البيع
 651-611كغم

المةدر :ايبل في الو ن العربي  /رابلس  -دامعة الراتح  ،1988فريق بحثي .علما بان كلرة الماء الالزم للم رو قد تدم تحميلهدا
على الخدمات الضرورية.
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ويمكن بشلك احتسا المواد الالزمة على النحو التالي:

ددول رقم ()7
الكمية

البند

ن سنويا

أعالف خ نة للق يع

53.25

أعالف خضراء

63

أعالف مركزة لألمهات

63.1

بدائل حلي بودرة للمواليد لمدة هرين

 6ن

ملح عام 51غم/رأس/يوم

مق و

أمالح وفيتامينات (1كغم /ن مركزات)

65كغم

عالدات (أمهات  +مواليد)

 69رأس

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
يحتاج الم رو إلى مةاريف التأسيس العادية مثدل رسدوم التسدديل والتدرخيص ومةداريف متررقدة وتقددر 311
دينار.

( )16رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وبعع اعتماعها من قبل المةتفيعين ةتقوم مراكز إراعة بإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرب ما يكون للواقع ةيتم افتراض بن ربس
المال التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %2من إجمالم تكاليف الموجوعام الثابتة
حةب خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعل  5,012عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للبيئة حي يقوم بتربية االبل النتاج اللحوم والحليب وبالتالم ال يوجع آثار بيئية ةلبية
للمشروع.
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سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
الجعول التالم يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس المال العامل-:
ددول رقم ()8
التكلرة/دينار
00111
56111
0011
211
7111
47211
011
5012
51685

البند
االرض وبعمال بناء
شراء االبل
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
وةائط نقل
إدمالي المودودات الثابتة
مصاريف التأةيس وما قبل التشريل
ربس المال التشريلم
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع البح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتممن عراةة مالية للمشروع تبين مصاريفه

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