فكرة مشروع مقـترحة

تربية االرانب

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
اآلثار البيئية لركرة الم رو
التكاليف ايدمالية للم رو
وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
فكرة الم رو المقترحة

تربية االران

منتدات الم رو

لحوم اران

تةنيف الم رو

زراعي
3

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

24321

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

111

رأس المال العامل

6781
27641

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يزيع اإلنتاج العالمم من لحوو األرانب عن مليون طن ةنويا بينما ال تحت تربية األرانب فم األرعن
بنفس اإلهتماو راو لحومها الرنية بالبروتين واألمال وانخفاض نةبة العهن والكلةتروا ولو يروج لها
ممن مشاريع الثروة الحيوانية بشكا كافم كما هم فم مشاريع األاناو والعواجن إال عل مةتوى محعوع
من خالا مشاريع صريرة لو يكتب لها االةتمرارية مما انعكس عل

حجو االةتهال ال مئيا ً
جعا لهلد

اللحوو فم األرعن.
عرف منل زمن بعيع عن تربية األرانب النتاج لحومها بأنها كانم تشكا جانبا مهما لتوفير الرلاء للععيع من
ةكان العوا النامية وعاعما رئيةيا لألمن الرلائم باعتبارها من الحيوانام لام القابلية عل التكاثر بأععاع
كبيرة وبفترام زمنية قصيرة فمال عن بن تكاليف االةتثمار فيها ليةم باهتة إلا ما اتبعم اإلعارة
الةليمة فم اإلنتاج مع مراعاة وقم التلقيح والتعريب الفنم والرعاية الصحية.

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
ةيقوو المشروع بتربية األرانب من الةالالم القابلة للتةمين مثا الةالالم الفرنةية بو األمريكية بو
اإليطالية وايرها إلنتاج اللحوو لالةتهال البشري والتم يصا وزن األمهام فيها من  5.2- 2كرو /لالو
ويصا وزن األرنب القابا للتةويق بعع فترة الرماعة والتةمين والبالرة ثالثة اشهر إل 3 – 5.2كرو/
للربس قائو .حي تمتاز األرانب بلحومها الرنية بالبروتين والقليلة العهون والكولةتروا باإلمافة عل
احتوائها عل ععع من الفيتامينام والمعاعن.
ويهعف المشروع إل :
 إنتاج لحوو األرانب وتنويع مصاعرها اةتهال اللحوو من الثروة الحيوانية.
 خلىىق فىىر

عمىىا للععيىىع مىىن الةىىكان وتحةىىين المةىىتوى االقتصىىاعي واالجتمىىاعم للعىىاملين فىىم

المشروع.
 إنتاج بمهام وبيعها للمهتمىين وصىرار المىربين لتعزيىز مةىتوى ترليىة األةىر الفقيىرة وتىوفير عخىال
إمافيا لها .
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ثالثا :منتدات الم رو
ةىىيقوو المشىىروع بتربيىىة األرانىىب مىىن الةىىالالم القابلىىة للتةىىمين مثىىا الةىىالالم الفرنةىىية بو األمريكيىىة بو
اإليطالية وايرها النتاج اللحوو لالةتهال البشري والتم يصا وزن األمهام فيها من  5.2- 2كرو /لالو
ويصا وزن األرنب القابا للتةويق بعع فترة الرماعة والتةمين والبالرة ثالثة اشىهر إلى 3 – 5.2كرىو/
للربس قائو

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

هكلا مشاريع خصوصا وبنها مشاريع صعيقة للبيئة.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
( )1مراحل التنريش:
تتلخ

مراحا تنفيل المشروع بتامين الخ

وااللونام الالزمة وبتوفير قطعة األرض وتهيئتها ثو تجهيز البناء

الالزو للتربية وشراء األمهام وبعء عملية التربية.

) (2المساحة والموقع:
ينصح عنع اختيار الموقع بن يكون قابال للترخي

وفق شروط وزارة الصحة وقريبا من المعن الرئيةة

وان تتوفر شبكة من الطرق التم تةاعع عل تةويق المنتا بو إيصاا المواع العاخلة فم اإلنتاج بكا يةر
و تجنب التربية فم األماكن الحارة جعا الرتفاع تكاليف التبريع فيها وتجنب المناطق المرتفعة لام التيارام
الهوائية الشعيع المباشرة الن لل يؤثر ةلبيا عل األرانب بشكا كبير من حي

األمراض .وععا لل فان

جميع المناطق تصلح إلقامة مثا هلد المشاريع
.

( )3البناء وتعديالت البناء:
يخص

لكا انث مةاحة من البناء تعاعا 0.1و 5بما فيها الممرام الجانبية والوةط المخصصة لخعمة

األقفا

من مةاحة البركةام الشبيه ببركةام العواجن والمبنية من الطوب واألةمنم والمرطاة بألوا
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الصاج ( الزينكو) وبما بن ععع األمهام ةيصا إل  551بو بعع خمس ةنوام فان المةاحة المطلوب
بناؤها تبلغ  011و 5للبركس المخص

للتربية والحمانة بما البركس المخص

للتةمين فتبلغ مةاحته

311و 5مع الممرام .

ددول رقم ()1
البيان
كلفة شراء خمةة عونمام ارض

الكلرة /دينار
01111

بناء بركس للتربية بمةاحة إجمالية 011و/ 5بكلفة 31
عينار و5

05111

بناء بركس للتةمين بمةاحة 551و/ 5بةعر  31عينار/
و5

5511

ارفة مةتوعع لألعالف 2 x 2و  31 xعينار/و5

021

بناء مكتب وارفة اةتقباا وارفة نوو وحماو بمةاحة
51و  21 xعينار/و5

3111

ارفة مةلخ 51و21 X 5عينار

0111

خزان للمياد

0111

المدمو

34351
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( )4اآلالت والمعدات:
يمكن توفير الععع واألعوام التم يحتاجها المشروع لتربية األرانب من الةوق المحلم مثا المعالف
واامشارب والحاضنات واألقفاص وغيرها ،وفيما يلي االحتياجام الالزمة لتربية  021من بمهام
األرانب  /الةنة متممنة التوةعة إل  551بنث .
ددول رقم ()6
البيان
بقفا تربية (01ةو 21 xةو 01 xةو) مع حامنة
(02ةو 32 xةو 31 xةو)  /بنث مع المشارب
والمعالف (.بكلفة 51عينار)  551 xبرنب

الكلرة /دينار
0011

بقفا لتةمين اللكور بعع الفطاو (5و  xا و )  .كا و5
يتةع من  51 – 01برنب  .بكلفة  51عينار/و .5بي(
 )011قف

5111

بقفا فرعية تخص للعزا بو لتربية اإلنا لرايام
اةتبعاا القطيع ( 1.21و 1.01 xو )  .حوالم 01
قف بةعر  01عنانير

011

مراو شفط ععع  52مراو (لكا 0و 5شفاطه)

302

مراو ةقف ععع (.)1

311

صوبة بواري للتعفئة بثناء فترة الحمانة ععع 3
صوبام.

021

تجهيزام مةلخ طاولة رخاو عالقام ةكاكين ملبح.
الخ ..

5111

ثمن األمهام ( 052عوالر /الربس) ما يعاعا  18عينار

03321

ثمن اللكور ( 052عوالر /الربس) ما يعاعا  18عينار/
 02لكر

0332

المدمو

64311
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( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
ددول رقم ()3
التكلفة  /عينار

البنع
بةرة ععع ( )5مع تجهيزاتهما

511

مكتب مع كرةم

511

طاولة وةط مع طربيزام

01

كراةم بالةتي ععع  0بةعر  2عنانير

51

كنبايام ععع بربعة

001

مجموع تكاليف األصوا الثابتة

511

( )2وسائل النقل:
يحتاج المشروع إل ةيارة نقا لتأمين مةتلزمام اإلنتاج وتةويق المنتجام ويكفم لهلا المشروع ةيارة
ب بب بكلفة  2111عينار.

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر بحوالم  64360عينار توزعم كما
يلم:
ددول رقم ()4
الكلفة /عينار

البيان
االصوا الثابتة من ارض وبناء

30321

 -الععع واألعوام باإلمافة إل برانب التربية واللكور

50301
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الةيارام.

2111

بثا .

511

تأمينام مةترعة.

011
50351

مجموع األصوا الثابتة

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع (  ) 3فر

عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم :
ددول رقم ()5

الوظيرة

العدد

مهنعس زراعم لمعة ةنة براتب  521عينار  /شهريا

0

عماا زراعيين ععع اثنين براتب  051عينار /شهر /للعاما

5

المدمو

3

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
فيما يلم المواع االولية الالزمة لتربية  021ربس من امهام االرانب وعل اةاس مواليع  5311ارنب/
ةنة
ددول رقم ()2
البيان
بعالف 021او خلطة علفية /يوو /األنث
عينار /كرو  052 Xبنث مع لكورها.

الكلرة /دينار
 352 xيوو 1.021 x
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0321

بعالف  52او خلطة علفية /يوو /ألرانب التةمين  51 xيوو x
 1.021عينار /كرو  5311 Xارنب.

3581

عالجام ألمهام وعكور التربية بمععا  5عينار /الربس .

881

عالجام بمععا  1.311عينار /ألرانب التةمين

0181

مطهرام

511
8161

المدمو

( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
تو تقعير مصاريف التاةيس لهلا المشروع بحوالم  100عينار.

( )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 اقرب ما يكون للواقع ةيتو احتةاب راس الماا
العاما عل بةاس نةبة مئوية تبلغ  %0من اجمالم تكلفة المشروع ليصا بلل راس الماا العاما للمشروع
قيع البح حوالم  5011عينار.

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
المشروع صعيق للبيئة حي يقوو بتعوير المخلفام البالةتيكية عن طريق تحبيبها وإعاعة بيعها لمصانع
البالةتي وبالتالم ال يوجع آثار بيئية ةلبية للمشروع

سابعا :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة
إععاع جعوا يبين تكاليف المشروع اإلجمالية التم تتألف من الموجوعام الثابتة ممافا لها المصاريف
التأةيةية وربس الماا العاما:
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ددول رقم ()7
التكلرة/دينار

البند
االرض

01111

البناء

50321

األجهزة والمععام

50301

وةائط نقا

2111

األثا والتجهيزام

511

التأمينام المةترعة

011
50351

مجموع تكاليف األصوا الثابتة
مصاريف التأةيس وما قبا التشريا

011

راس الماا العاما

5011
27641

التكاليف ايدمالية للم رو

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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