فكرة مشروع مقـترحة
مشروع تربيه البط

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
 .0ملخ

المشروع
 .5المقدمة

 0.5وصف المشروع
 5.5بهداف المشروع
 1.5الموقع العاو للمشروع
 .1دراةة الةوق
 0.1صفام الةلعة المنتجة
 5.1الطلى المحلم الةابق
 1.3الطلى المتوقع
 2.1حصة المشروع من الةوق والطاقة المقترحة
 2.1المنافةة والتةويق واةعار البيع
 2.1اسيرادام المقترحة
 .2الدراةة الفنية
 0.2وصف المنتا
 5.2موقع المشروع
 1.2اسرض
 2.2البنا
 2.2العدد واسدوام
 2.2اساا
 6.2وةائط النقا
 9.2المواد اسولية
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 8.2الخدمام المرورية
 01.2القوى العاملة واسجور الةنوية
 00.2برناما تنفيل المشروع
 .2الدراةة المالية
 0.2تكاليف التشريا
 5.2ملخ

تكاليف المشورع

 1.2مصاريف التأةيس وما قبا التشريا
 2.2ربس الماا العاما
 2.2وةائا التمويا
 2.2اسةس والفرميام المالية
 7.5ملخ

المؤشرام والكشوف المالية

 .2المالحق المالية
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ملخ

المشروع

فكرة المشروع المقترحة

تربية طيور البط

منتجام المشروع

تةمين طيور البط

تصنيف المشروع

زراعم

عدد األيدي العاملة

1
حجو اسةتامار الكلم لفكرة المشروع
التكلفة بالدينار األردنم

البيان

22921

الموجودام الاابتة
مصاريف التأةيس وما قبا التشريا

211

ربس الماا العاما

0958
26068

المجموع الكلم لحجو اسةتامار
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اوآل  :مقدمة
تو تربية طيور البط فم األردن ةابقا عل مةتوى األةرة وكانم من متممام الحديقة عند بعض األةر
الريفية لتأمين اسحتياجام المنزلية من اللحوو ولقد بخلم هلد الةالسم من الطيور المةتأنةة وايرها من
الطيور ماا الحبش واإلوز والحماو فم العقود الاالاة المامية تتناق

بشكا حاد فم األردن إس بن هنال

محاوسم من قبا بعض المؤةةام اير الحكومية ماا الصندوق األردنم الهاشمم للتنمية البشرية إلعادة
تربية طيور البط واإلوز من جديد فم األردن وتشجيع اقتنائها عل مةتوى األةرة ومن او اةتامارها
بشكا تجاري ولقد بتهر آخر تعداد إحصائم قامم به دائرة اإلحصا ام لعاو  0886إل

بن عدد

الحيازام من طيور البط قد بلغ  0129حيازة وعدد الطيور  8091طيرا بي بمتوةط حوالم  6طيور/
ملكية.
تهتو مصر اكار من ايرها من الدوا العربية بتربية البط لكارة توافر الشواطئ والقنوام المائية والترع
فم المناطق الريفية إل تعتبر هلد الطيور من الطيور المائية وتعتبر لحومها فم مصر الا ً شعبيا مهما
نترا سةتةااته من قبا الناس بعكس دوا بخرى س تهتو بتربيته لعدو إقباا شعوبها عل لحومها راو
جودة لحو البط وارتفاع قيمته الرلائية.
إن تربية طيور البط ألاراض إنتاج اللحو يمكن تنفيلها بكا نجا

عل مةتوى تجاري كبير ولكن تربيته

بشكا كبير وتجاري تحتاج إل خبرة عالية ودراية فم طرق التربية المكافة.
ثانيآ :مبررات وأهداف فكرة المشروع
المشروع المقتر زراعم يخت

بتربية طيور البط ألاراض إنتاج اللحوو التم تتصف بالقيمة الرلائية

العالية وزيادة نةبة المهموو من لحومها مقارنة مع اللحوو األخرى كما بن نةبة التصافم فم لحو البط
بعل منها فم الدجاج ويبين الجدوا التالم مقارنة بين بعض بنواع اللحوو (للكرو) من حي
والصفام .
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المكونام

جدوا رقو ()0
نةبة الرماد

البروتين

%

%

البط

29.5

0.5

06.1

51.2

اإلوز

19.1

1.2

02.8

22.2

2.621

الحبش

22.1

0.1

50.0

55.8

5.801

دجاج

25.8

0.1

08.1

02.9

5.521

األاناو

22.6

1.8

02.2

56.8

1.080

النوع

نةبة الما %

الدهون %

الطاقة  /كيلو كالورى
1.612

بهداف المشروع :
 تقديو فرصة اةتامارية جيدة.
 زيادة دخا المزارع وتحقيق عائد جيد لمالل المشروع.
 تشريا األيدي العاملة وتحةين المةتوى اسقتصادي واسجتماعم للعاملين فم المشروع.
ثالثا :منتجات المشروع
تعتبر الةاللة المعروفة باةو بكين من الةالسم المشهورة والمراوبة فم تربية طيور البط ألاراض إنتاج
اللحو والشائعة بشكا عاو فم االى المزارع فم الدوا األجنبية .إل تمتاز هلد الةاللة بالنمو الةريع والقدرة
عل تحويا األعالف إل لحوو وتصبح جاهزة للتةويق فم عمر  9بةابيع من تاريخ تربيتها حينئل يصا
وزن البط من  5.6-5كرو للطير الواحد .وإلا لو يتو تةويقها فم هلا الوقم فان نوعية المنتا تتردى وكما
بن وزن البط يتراجع حينها ويتطلى بعد للل بةابيع بخرى ألعادتها إل نفس الوزن لتصبح قابلة للتةويق
من جديد.
يمتاز البط عن الدجاج بةرعة نمود وكفا ة تحويا الرلا إل لحو وبيض ومقاومته لألمراض حي س تزيد
نةبة النفوق عن  %1بينما تزيد عن للل بكاير فم الدواجن .كما يمتاز البط بتحمله للتروف البيئية الةيئة
Page 8 of 15

والبط يحى الةباحة وهم مرورية لإلنتاج الجيد وةيتو بيع لحومها فم الةوق المحلية للمطاعو الفنادق
محالم بيع الدواجن والبقاسم وفم األةواق الشعبية.
يمكن شرا صيصان البط من الةالسم المشهورة من مصادر مختلفة ماا الصين بريطانيا بمريكيا
فرنةا وإيطاليا...الخ.
رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
س يوجد بية عوائق قانونية لترخي

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صديقة للبيئة

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة

() 1

مراحل التصنيع

ةيتو إنتاج لحوو البط المةمن عل خلطام علفية مركزة الشبيهه بخلطام الدواجن من الةالسم ماا
البكين التم تصا بوزانها بالمتوةط إل  5.6-5كرو لحو حم بعمر  9بةابيع والتم يبلغ نةبة التصافم فيها
بعد لبحها  %92من الوزن القائو بي بمعدا  5.1-0.6كرو لحو صافم بي بمتوةط 5كرو للطير الواحد
فم مدة شهرين.
ومن ةالسم البط الشائعة فم التربية من اجا التةمين ةالسم البكين الصينم المةكوفم األمريكم و
الروان الفرنةم.
يتوقع بن يصا عدد القطيع فم الةنة األول  02111طير  /الةنة ويتو عادة تةويق الطيور حينما
تصا بالمتوةط وزن  5كرو لحو صافم /للطير بي يبلغ إجمالم إنتاج المزرعة ما يعادا  28طن فم
الةنة األول بعد خصو نةبة النفوق البالرة ( . )%1و عليه فان حصة المشروع فم الةنة األول ةتكون
بحدود  %52.12من حجو الةوق .كما تو افتراض زيادة فم كميام اإلنتاج بنةبة %2ةنويا  .يبين
الجدوا التالم كميام اإلنتاج المتوقعة وحصة المشروع من الةوق للةنوام الخمةة القادمة:
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) (2المساحة والموقع:
تقدر احتياجام المشروع من األرض بحوالم  5111متر مربع ويفما بن تكون ارض لام تربة رملية
خفيفة ويقدر امنها بحدود  01111دينار .
ينصح عند اختيار الموقع بن يكون:
 القرى من المدن الرئيةة لام الكاافة الةكانية العالية وبماكن التةويق القابلة سةتهالل ماا هلد
المنتجام بالدرجة األول .
 البعد نةبيا عن المناطق الةكنية بةبى األصوام التم تطلقا الطيور.
ويفما اختيار الموقع قريبا من مصىدر مىائم دائىو لتىأمين بىرل للةىباحة وقنىوام مائيىة .مىع مراعىاة حمايىة
الحتائر ومةر الىبط بي الةىاحة الخارجيىة وبحىواض الةىباحة وللىل بإقامىة ةىور مناةىى .وتعتبىر منطقىة
األزرق و وادي األردن من المناطق المناةبة لماا هلد المشاريع.
( )3البناء وتعديالت البناء:
البنا الخا

بتربية البط يجى تصميمه بحي

يكون قليا التكلفة عل بن يةمح بي تصميو مقتر للبنا

اةتيعاى التوةعام المةتقبلية ومن المهو بن يشما البنا عل حتائر التربية الةاحام الخارجية ومكان
مخص

لخلط األعالف وتخزينها مع مراعاة ةهولة حركة البط من حتيرة إل بخرى بةهولة .ومن

المفما بن تتو التربية فم حتائر متجاورة وصريرة المةاحة .ويقتر بن تكون الحتيرة باألبعاد 01و
طوا و 2و عرض وارتفاع  0.2/5.2و.
يخص

مةاحة متر مربع واحد لكا عشرة طيور من البط للتربية داخا الحتائر وةتكون من الطوى

واألةمنم والمرطاة بألوا
يخص

الصاج ( الزينكو)

ونفس المةاحة من الةاحة الخارجية المكشوفة .كما

متر واحد لكا  01طيور بط من المةطح المائم ةوا برل بو قنوام ويقتر بن يبدب المشروع

فم الةنة األول بتربية  5111طير فم الدورة وبمعدا خمةة دورام فم الةنة بي ما مجموعة 01111
طير فم الةنة مع العلو بن مدة دورة تةمين صيصان البط حوالم  21يوو عل بن يتو زيادة بعداد الطيور
المرباة بواقع  %2ةنويا.

Page 10 of 15

لما ةبق فان المةاحة اإلجمالية المطلوبة عبارة عن  521و 5من الحتائر المرطاة و 521و 5من
الةاحام المكشوفة باإلمافة إل  521و 5من المةطحام المائية إمافة لألبنية األخرى من مةتودع
وةكن للعماا ...يبين الجدوا التالم احتياجام المشروع من األرامم واألبنية وتكاليفها المتوقعة .
جدوا رقو ()1
البيان
بنا حتائر.
برل ةباحة (حفرة مرطاة بالبالةتيل)
ارفة مةتودع لألعالف
بنا بةيط يوفر مكتى لصاحى المشروع ومنامة
للعماا .
ةور خارجم /شيل
بنا ارفة مةلخ
المجموع

المةاحة
521و5
521و5
52و5
21و5

الةعر
11د/و5
01د/و5
11د/و5
21د/و5

الكلفة اإلجمالية /دينار
6211
5211
621
5111

521و طولم
51و5

5د/و
21د/و5

211
0111
02521

( )4اآلالت والمعدات:
قدرم تكلفة العدد واسدوام األةاةية مع التركيى والتشىريا بحىوالم  2111دينىار توزعىم كمىا هىو مبىين
بالجدوا بدناد-:
جدوا رقو ()2
البيان

العدد

الكلفة/دينار

اإلجمالم /دينار

مشارى معدنية بطوا  0.2متر5.2(.ةو طولم/

25

6.2

102

طير)

مشرى

معالف معدنية بطوا  0.2متر (6.2ةو طولم /طير

052معل

)

6.2

821

ف
 9مراو

52

511

مراو شفط
حامنام ااز بمعدا حامنة لكا  011طير

52

11

621

تجهيزام مةلخ

0

0.111

0111

خزانام مياد وتمديدام

-

-

682

المجموع
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2111

( )5األثاث والتجهيزات والديكورات:
يحتاج المشروع إل بعض األاا

إلاراض تجهيز المنامة للعاملين فم المشروع باإلمافة إل تأاي

مكتى اإلدارة سةتقباا الزبائن وتقدر كلفة هلا البند بمبلغ  211دينار.
( )6وسائل النقل:
يلزو المشروع واةطة نقا فان

ألاراض شرا مةتلزمام اإلنتاج والتوزيع

وبكلفة تقدر بـ 2111

دينار.
( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة
بنا عل

ما تقدو تقدر تكاليف الموجودام الاابتة للمشروع المقتر

بحوالم  52621دينار توزعم

كمايلم-:
جدوا رقو ()2
التكلفة/دينار
02521
2111
211
2111
52621

البند
بعماا بنا
اآلسم ومعدام
باا وتجهيزام
وةائط نقا
المجموع

نةبة اسةتهالل
%2
%01
%02
%02

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 1فر

عما موزعة من حي الوتيفة والعدد عل النحو التالم -:
جدوا رقو ()2
العدد
0
0
0
1

الوتيفة
مالل المشروع
مهندس زراعم
عاما زراعيين
المجموع
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المواد األولية ومستلزمات الخدمة

()9

ةيتو احتةاى كميام األعالف المةتهلكة خالا مدة التةمين والمكونة من خلطة علفية تحتوي من -02
 %52بروتين حةى عمر الطير .ويمكن اةتخداو نفس المواد المةتخدمة فم عالئق الدواجن ماا اللرة
الصفرا

الشعير صويا الكالةيوو األمال

واألعالف الخمرا كمصدر للفيتامينام وتركيى خلطة

تناةى تةمين البط.
ومن المعروف بان معاما التحويا الرلائم للبط يصا إل

5.2كرو بعالف  /كرو لحو قائو .ةيتو تةويق

الطيور بعد بن يصا وزنها القائو بالمتوةط إل  5.2كرو كما يبلغ ةعر الصو

الواحد المةتورد واصا

ارض المزرعة مع الرةوو حوالم  5دينار.
المواد األولية الالزمة لتربية  01111صو

من البط
جدوا رقو ()6
البيان

امن  5.111صو

 /الدورة  5 xدينار لكا صو

( 2دورام /الةنة)

بعالف  2كرو خلطة علفية /طير /الدورة  091 xدينار /طن خلطة األعالف  5.111 Xطير
عالجام وفيتامينام بمعدا  1.011دينار /طير
مطهرام
فرشة قش
نعتبر الصيصان من اسةتامارام اسخرى فم التحليا المالم

( )11مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي

ألوا مرة باإلمافة إل

المراةالم والمواصالم سةتقطاى العروض والتم تقدر بحوالم  211دينار.

Page 13 of 15

( )00رأس المال العامل:
تو تقدير راس الماا العاما بنةبة  %1من اجمالم اسصوا الاابتة بنا عل تقديرام معدي الدراةة ومن
خالا الخبرة الميدانية فم هلا المجاا وبما يعادا  0958دينار.

سادسا :اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
المشروع صديق للبيئة ليس لديه ايه ااار ةلبيه للبيئه
سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
إعداد جدوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجودام الاابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما-:
جدوا رقو ()01
الكلفة /دينار

البند
األرض

01111

البنا

02521

العدد واألدوام وصيصان

52111

األاا

211

الةيارام

2111

تأمينام مةتردة

011
22921

مجموع األصوا الاابتة
مصاريف التأةيس

211

ربةماا عاما

0958

المجموع

26068
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ثامنا :وسائل التمويل:
ةيتو تمويا المشروع من قبا مالل المشروع باإلمافة إل الحصوا عل قرض مؤةةام اإلقراض
المحلية وبفائدة  % 8ةنويا كما هو مومح فم الجدوا التالم:
جدوا رقو ()00
القيمة/دينار

%

البند
مةاهمة صاحى المشروع

25068

62

قرض الموجودام الاابتة

02111

52

المجموع

26068

011
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