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على دعم وتنمية المجتمعـات المحليـة، فقـد أطلقـت برنـامج والتعاون الدولي  حرصاً من وزارة التخطيط      
تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف  

  .يعاني منها الشباب األردني

تقـديم أفكـار مشـاريع بهـدف  وزارة التخطـيط والتعـاون الـدوليأعدت هذه الدراسـة األوليـة بتكليـف مـن    
فنيـة والتمويليـة لفكـرة المشـروع للفئات المستهدفة في المجتمعات المحلية تتضمن تحليل النـواحي ال  مقترحة

إن ممـا يعنـي  لحكم على مدى جدوى إقامة هكـذا مشـروعل ةلنواحي المالية و السوقية الالزمدون تحليل ا
هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع 

  .بهدف إطالع المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

) فـي مختلـف محافظـات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة    
وألوية المملكة مـن حيـث اقتـراح أفكـار مشـاريع  تتماشـى وإحتياجـات المجتمعـات المحليـة مـن المشـاريع 

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراسة مستشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االستشاري بزيارات ميدانية     
علماً بأن التوقعات المتعلقة بـاإليرادات وتقـدير لمشاريع ومؤسسات وموردين ذات عالقة بفكرة المشروع،  

ستثمرين المهتمين بهـذه الفكـرة بطلـب حجم السوق المتوقع  تم استثناؤها من هذه الدراسة لحين تقدم الم
وذلـك لكـون اإليـرادات المتوقعـة وحجـم السـوق   ،لمراكز إرادة إلعداد دراسة جـدوى اقتصـادية للمشـروع

المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمساهمة الذاتية لصاحب 
تهدفة وغيرهـا باإلضـافة لعــدة عوامـل أو ظـروف يصـعب التنبــؤ المشـروع والقـدرة الشـرائية للفئــات المسـ

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة     
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

  

  (بادر باالتصال بأقرب مركز لديك) 
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  المحتويات 
  المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   وتعديالت البناءالبناء . 3

  اآلالت والمعدات.  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  المشروعسادسا:اآلثار البيئية لفكرة 

  سابعا: التكاليف اإلجمالية للمشروع

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 تربية وتكثير طيور واسماك الزينة  فكرة المشروع المقترحة 

 كائنات حية ( طيور ، اسماك ) مخصصة للبيع   منتجات المشروع 

 / انتاج حيواني   صناعي  تصنيف المشروع 

  / موظفين + طبيب بيطري ( اشراف)  2 العاملة عدد األيدي 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 5,174 الموجودات الثابتة 

 200 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 4,080 رأس المال العامل 

 9,454 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة
الزينة  أسماك  سهلة   وتكثيرها  تربية  غير  الخطوات  ودقيقة    عملية  تتعدد  حيث  البعض،  يعتقد  ما  خالف   ،

، مثل: تهيئة البيئة المناسبة لها وإيجاد رفيق  هذه األسماك  الهامة التي يجب اتخاذها حتى تتمكن من تربية  
وخرو  للبيض  حضانتها  سالمة  من  والتأكد  اإلنجاب  على  وحثها  مناسب  الصغيرة  تزاوج  األسماك  تلك  ج 

للنور. األمر قد ينجح إن قمت به بطريقة صحيحة. فكما هو الحال دائًما، يكمن السر في الصبر وتكريس كل  
  االهتمام الالزم في العمل على المشروع 

بالطيور   يتعلق  ما  ان  كذلك  اال  في  وتربيتها  قليال  اسهل  الطيور  أيضا  تربية  انها  اال  األسماك  من  تكثيرها 
  سالمة حضانتها للبيض وخروجه بطريقة صحيحة  من  والتأكد اج الى بيئة مناسبة لها  تحت

  ع ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشرو
  

تكثيرها  تعتبر أنواع الطيور    - البيئة والتوازن البيئي وعملية  الحفاظ على  واالسماك كائنات حية مهمة في 

  تحفظ أنواع كثيرة منها من االنقراض  

واالسماك    - الطيور  باستيراد  تقوم  التي  التجارية  المحال  من  الكثير  األخيرة  اآلونة  في  المخصصة  ظهر 

  االرهاق  من القلق والتوتر ووالتي من الممكن ان تخفف  واالستمتاع بأشكالها  للزينة 

  ثالثا: منتجات المشروع
األنواع التي سيتم تكثيرها وطبيعة البيئة التي تناسبها والتي سيتم العمل على  بتنوع تتنوع منتجات المشروع 

  بأحجامها المتنوعة، المكان المناسب والمهيأ الستقبال أنواع مختلفة   مثل والتكثير توفيرها لغايات اإلنتاج  

ويمكن  ه الحيوانات أنواع الطعام المناسب واألدوية والعالجات التي قد تحتاجها هذ ، درجة الحراة المناسبة 

ثم وبعد نجاح   وطيور الحمام على سبيل المثال   البدء مثال بأنواع معينة من األسماك مثل السمكة الذهبية  

تحتاج الى ظروف اكثر تعقيد من هذه الحيوانات  يتم االنتقال الى أنواع أخرى  تكرارها عملية التكثير و 

  وهكذا  

 المشروع المقترحة رابعا: النواحي القانونية لفكرة 

من قد   تراخيص  الى  البيئة  مثل    جهات   يحتاج  )  والبلديات  وزارة  الحيواني  اإلنتاج  مديرية   ) الزراعة 

  وموافقات من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حتى يتم التأكد من عدم االضرار بأنواع مهددة باالنقراض . 

 المقترحة خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع 
 او الخدمة  مراحل التصنيع ) 1(
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 نوع على حدة  ويتم البحث عن طرق تكثير كل األسماك ( السمكة الذهبية على سبيل المثال ) 
السمك قبل سنة من رغبتك في بدء    يمكن شراءتأخذ تهيئة البيئة لتزاوج األسماك وقتًا طويالً، ولهذا    -1

  المشروع. يعتبر شهري يوليو وأغسطس أفضل شهرين لشراء األسماك، حيث تفضل األسماك الذهبية 
 التكاثر في الربيع  مثال

يجب أن تكون أسماكك معتادة على المكان وال تشعر بالخوف قبل بدء موسم التزاوج، لذلك ابدأ في    -2
 .العملية باكًرا

لتراً) هو    15ول ما يجب القيام به (باعتبار أن لديك حوض أسماك صغير سعته تحتمل على األقل  ا -3
بإضافة   قم  الجديدة.  أسماكك  و  80تنظيف  الفورمالديهايد  النحاس    6قطرة من  كبريتات  من  قطرات 

 .والحوض للحفاظ على صحتها  االسماكومقدار صغير من التيراميسين، هكذا تتمكن من تنظيف  
  

األقل  أن   -4 على  يسع  األسماك  فيه  تتكاثر  أن  تنوي  الذي  الحوض  الماء   75يكون  من  أضف  ،    لتًرا 
الطبيعية أو   الكثيفة  النباتات  الطبيعية، مثل:  الذهبية  يشابه بيئة األسماك  التي تجعل الحوض  األشياء 

 .الصناعية أو األلياف المتمددة
أشبه ببيئة    صلب، ولهذا يجب أن يكون الحوض تبيض اإلناث بيضها وعادة ما تضعهم وتُثبتهم بشيء   -5

األسماك الطبيعية إن كنت تريد لهم التكاثر بطريقة طبيعية، ولكن إن كنت تفضل أن يتكاثروا صناعيًا  
فلن تحتاج حينها إلى النباتات. اعلم أن النباتات تحّسن من جودة حياة األسماك (وتعتبر منقّي جيد للمياه  

 .وسم التزاوج)حين ال تكون األسماك في م 
ضع في االعتبار االستثمار في شراء مماسح البيض. تُصنع مماسح البيض في صورة سلسلة عائمة   -6

لن تحتاجها إن كان لديك الكثير من النباتات أو غيرها   ، من النايلون تقوم األسماك بوضع بيضها فيها
مك، حيث تقوم األسماك الكبيرة  من المواد الليفية، ولكنها تعتبر طريقة سهلة وفعالة لحماية بيض الس

 في بعض األوقات بأكل أي بيض غير محمي 
طعامهم،  ا  ثالث مرات يومياً واحرص على أال تبالغ في  ةاطعام السمك بكميات صغيرة ولكن متكرر -7

بأسفل   عالقة  البقايا  لتجد  الطعام،  من  كبيرة  كميات  وضع  بخطأ  األسماك  ُمربي  معظم  يقوم  حيث 
أيًا كانت طبيعته  الحوض ويتم تحللها وب تأكد من أن تقوم بتفتيت طعامهم  التالي تفسد المياه ، ويجب 
 .حتى يتمكنوا من تناوله 

تكاثر األسماك في الربيع، لذلك ستحتاج لتعديل درجة حرارة المياه لمحاكاة جو الربيع. لتحقيق ذلك   -8
رجة الحرارة بمعدل  مئوية، ثم عندما تكون مستعًدا، ارفع د   12و  10اخفض درجة الحرارة ما بين  

 .درجة مئوية 23و 20درجتين مئويتين يوميًا حتى تصل درجة الحرارة ما بين  
غيير المياه بصورة جزئية أمر هام للحفاظ على صحة األسماك على وجه العموم وحتى تحاكي أجواء  ت -9

تزيد  % من المياه على األقل يوميًا واحرص على أال 20التكاثر على وجه الخصوص. قم بتغيير 
تذكر أن تضيف مرطبات المياه، فهي تبطل مفعول المواد الكيماوية الضارة بأسماكك،    ا  الكمية عن هذ 

 كما أنها تعمل على إزالة الكلور
تحديد   -10 األسماك وفصلها عن بعضها  يجب  من حيث شكلها ومواصفاتجنس  بينها  التمييز  ها  ويجب 

لذلك   المناسبة  األسماك  اختيار  عند  االعتبار  عين  في  اخذها  يتم  تقوم  والتي  بمطاردة  وغالبا  الذكور 
اإلناث، ببطء في أول األمر ثم بحماس متزايد أثناء موسم التزاوج. ضع سمكة تكون متأكًدا من كونها  
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اهت  الذكور  يُبدي  أن  المتوقع  فمن  الفعل،  ردات  وراقب  األسماك  في حوض  لن  أنثى  حين  في  مامهم 
 .تتأثر اإلناث 

وقد يلجأ الى التلقيح  من االناث للحصول على افضل النتائج    2ذكور و  3يمكن وضع خمس سمكات  -11
 الصناعي في حال فشل العملية الطبيعية  

فصل   -12 من  يتم  يحتاج  الذي  البيض  عن  يفقس    7-4األسماك  حتى  لها  أيام  الطعام  نفس  ويتم وضع 
وضعت فيه كل هذه  ولكن بحجم اصغر ويفضل بقاء السمك في المرحلة األولى في نفس المكان الذي  

 العمل   العملية تحتاج الى صبر ودقة وتأني في
الحجم والعمر   الذهبي حسب  السمك  بيع  لدى مربي األسماك  عادة ما يتم  قائمة أسعار متعارف عليها  وفق 

 دنانير للواحدة   7قرش وتصل أسعار بعضها الى  0.75ويتراوح سعر السمكة الذهبية الواحدة بين 
  

  )  كمثال ( الحمام  الطيور  
  

القدم اذ استعمل الحمام الزاجل لتوصيل الرسائل من جهة الى  الحمام طائر داجن عرف االنسان تربيته منذ 

زينت   ,كما  عنه  غيابه  من  مدة  بعد  االصلي  موطنه  الى  العودة  على  الطائر  قدرة  من  باالستفادة  اخرى 

عشرات   فيها  تنتشر  اذ   , العالم  في  المدن  بعض  في  العامة  الساحات  تزين  زالت  وما  الحمام  رفوف 

الداجن الحمام  البري ايضا    االصناف من  الحمام  البرية عشرات االصناف من  المناطق  تنتشر في  , كما 

والذي ما زال عصيا على التدجين ,اما في المناطق الريفية فتكثر ابراج الحمام الذي يتم تربيته لالستفادة  

ي  من لحمه طيب المذاق والذي يلقى اقباالً ممتازاً في معظم المناطق , وقد اشتهر بعض مربي الحمام ف

اقفاصه عن طريق   الى  الغريب  الحمام  المربي بجلب  يقوم  القشاش وهو ان  العربية بسلوك  المدن  بعض 

الحمام  تربية  مشاريع  من  تنفر  الناس  بعض  جعل  ما  وهو  والمسكن  الغذاء  في  ومغريات   حركات 

وفر له قليل  ال تحتاج تربية الحمام الى خبرات كبيرة والى عناية خاصة فأي شخص يمكنه القيام بذلك اذا ت 

الجبري   التزاوج  عمليات  بعض  اجراء  كذلك   , الصحية  حالتها  وتفقد  الطيور  إلطعام  يوميا  الوقت  من 

  أهمها لضمان عدم اضعاف النسل وانتاج طيور هزيلة, وقد تربى طيور الحمام لعدة اغراض 

  انتاج اللحم اذ يعد لحم الحمام من اطيب انواع لحوم الطيور عند كثير من الشعوب ,   -1

 والزينة وخاصة بوجود انواع من الحمام ذات الشكل الرائع والحركات االنيقة  -2

الذي  االستفادة من روث الحمام في تسميد األراضي حيث يعتبر من افضل أنواع السماد العضوي   -3

  % بوتاسيوم  20% نيتروجين و 5يحتوي على 

  ويمكن تربية الحمام باتباع الخطوات التالية  

والذي يجب ان يتم دراسة تهويته ودخول  انشاء القفص او البناء بمواصفات مناسبة لسكن الحمام   - 1

 وسهولة تنظيفه وتزويده بالطعام والشراب  الشمس له  
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والذي يستخدم لغايات التزاوج او يمكن من خاللها رعاية الطيور الصغيرة    اقفاص التزواج انشاء   - 2

 واالعتناء بها  

ويفضل شراء  يتم شراء أنواع عادية ورخيصة الثمن في البداية لغايات التدريب على العناية بالحمام  - 3

 جباري  الذكور واالناث من نفس المكان لضمان استمرار العالقات القائمة وعدم اللجوء للتزاوج اال

 وضمان عدم استعمال قش ملوث يسبب انتشار االفات واالمراض  إضافة القش  - 4

 لتفادي االمراض واالفات  يتم تنظيف االقفاص بشكل دوري  - 5

او شراء خلطات  على ان يتم خلطها  العلف والغذاء حيث يتم تقديم القمح والشعير والذرة المجروشة   - 6

 جاهزة ويمكن ان يتم اطعام الطيور األرز والخبز وغيرها  

 يجب مراعاة عدم ازدحام القفص بعدد كبير من الطيور   - 7

حمام  دينار اما   100دينار للزوج وبعضها يصل حتى   15بين  عادة ما يتراوح سعر بيع زوج الحمام البلدي 

  دينار   400األرباش األلماني 

  :والموقعالمساحة  ) 2(

لتربية الحمام على سبيل  ساحات خارجية  م  واكثر لغايات تكثير السمك  ،  2م50تبدأ مساحته من مبنى مغلق  

    2م100المثال حتى 

 :البناء وتعديالت البناء ) 3(

ن يكون جزء منه مغلق وجزء مفتوح يحتاج الى تمديدات  يحتاج الموقع الى تجهيز من ناحية ا

يمكن تقديرها ب   من األسماك والطيوراستقبال األنواع المختلفة لغايات  وتهيئة  مياه وكهرباء

 . دينار كحد ادنى وتختلف باختالف المساحة والتجهيز المطلوب  1000

  :اآلالت والمعدات  ) 4(

  -هو مبين بالجدول أدناه:قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل بحوالي 

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  قيزر غاز   50  2  100
  فالتر الحواض السمك   12  20  240
  طن 2مكيف   -  1  700
  نظام كاميرات مراقبة   -  -  300

  المجموع  1,340
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 5(

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
  احواض سمك   12  35  420
  م  2خزانات مياه   2  62  124
  رفوف خشب   -  -  400
  خزانات مع رفوف احجام مختلفة   -  -  950
  سم x200سم  200قفص طيور ثابت   -  -  350
  خانات  9قفص طيور     2  220  440
  سم x 240سم 270مطير حمام   1  150  150
ــات   10  20  200 ــة والعالج ــزين االدوي ــيتك لتخ ــوف بالس رف

  والطعام 
  المجموع  2834

  

 :وسائل النقل ) 6(
  

ا في  المشروع  يحتاج  ال  لغايات  قد  صغيرة  نقل  شاحنة  تامين  تم  اذا  انه  اال  نقل  وسائل  الى  النقل  لبداية 

  والتوصيل قد تكون نقطة إيجابية للمشروع  

  

 التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة  ) 7(

    كما يلي   ينار توزعت د  5,274بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي 

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  1000  أعمال بناء 
  %10  1340  معدات الاآلالت و

  %15  2834  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  %15  0  وسائط نقل 

    100  سالمة عامة  
    5274  المجموع 

 

  : لعمالااإلدارة و ) 8(

  - النحو التالي : من حيث الوظيفة والعدد علىفرصتي عمل   يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
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  العدد   الوظيفة 
  1  للعناية بالطيور واالسماك صباحي موظف 
  1  للعناية بالطيور واالسماك مسائي موظف 

  2  المجموع 

 مستلزمات الخدمة  و المواد األولية 
تحتاجها  تتألف المواد األولية ومستلزمات الخدمة من المواد الغذائية واالعالف واألدوية التي 

 هذه الحيوانات  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ) 9(
  

المعنية واستكمال إجراءات البدء  والحصول على التراخيص الالزمة من الجهات   التأسيسدينار لغايات  200

  بتشغيل المشروع  

 : رأس المال العامل ) 10(

دينار تكاليف   600و ري  دينار شه 200ايجار محل افتراض أساس  مواد أولية تشمل الغذاء والعالج على

  تشغيل تشمل الكهرباء والماء والدعاية واالعالن  
 

  دينار /رأس المال العامل  شهر /دورة رأس المال العامل   دينار  /التكلفة السنوية  البيان 

 1,788 1 21,450  مواد اولية 

 1,500  3 6000  بضاعة جاهزة للبيع 

 4,080  اليها ايجار المحل والتكاليف التشغيلية مضافا  رأس المال العامل ألغراض تكاليف المشروع

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 
هذه األنواع من االنقراض ويربي  يساهم المشروع في تكاثر بعض أنواع الطيور واالسماك مما يحافظ على  

  ثقافة االعتناء بهذه الكائنات الحية واالهتمام بها  

  سابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة.

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  1000  أعمال بناء 
  1340  معدات الاآلالت و

  2834  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
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  0  وسائط نقل 
  5174  إجمالي الموجودات الثابتة 

  200  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
 4,080  رأس المال التشغيلي 

  9,254  التكاليف اإلجمالية للمشروع

  
  
  

  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

مشروع   لفكرة  مقترح  هي  البحث  قيد  الوثيقة  مصاريفه  كون  تبين  للمشروع  مالية  دراسة  تتضمن  وال 

لن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية  وإيراداته  

 . النهائية

 


