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 بِْسم هللا الرحمن الرحيم

 مشروع األمن الغذائي 

:   مقدمة  

 يُعتبر مشروع تسمين العجول وتربية األبقار الحلوب أحد أهم مشاريع األمن الغذائي العالمي نظراً لمردوده الوفير. 

ين  وتتميز شركة البركات بتقديم هذا المشروع بطريقة عصرية انطالقاً من أسس تكنلوجية حديثة تعتمد على تأم

تغذية متطورة بتكلفة أقل مما هي عليه في التغذية التقليدية لوفرة المياه في المنطقة والمناخ المالئم للمشروع  أساليب 

وطرق اإلمداد السريعة والخدمات المتوفرة ُمرفقة بإدارة جيدة وممارسات بيطرية وقائية مما يوفر تدفق نقدي عالي  

 على مدار السنة . 

 

 آلية العمل : 

المشروع خالل العام األول والبدء باالنتاج في العام الثاني , يتم تقسيم االرباح لنصفين كالتالي: أسيس  في ت تتمثل  

وزيادة رؤوس الماشية.  من األرباح تعود لصندوق الشركة للتطوير والتحديث وتوسيع المشروع  50%  

بتداًء من نهاية العام الثاني اركتهم , ا من األرباح توزع في نهاية كل عام للشركاء المساهمين حسب نسبة مش %50و  

 

رأس بقر لمدة عشر سنوات (  3000) دراسة جدوى اقتصادية   
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: موقع المشروع   

, هذا الموقع المتميز يتصف بكافة الميزات  بابااسكي  منطقة اسطنبول  جانب مدينة يُقام هذا المشروع في تركيا

اق االستهالكية في الشرق األوسط وأوروبا وقربه من المصانع  المسببة لنجاح المشروع , من ناحية القرب من األسو

تركيا لتقليل نفقات النقل والمناخ المالئم وتوافر المياه وكافة الموارد الالزمة   التي تتعامل مع منتجات الشركة في 

و طرق اإلمداد والتصدير الداخلي والخارجي.  روع للمش  

   

 

  

 

 

   

 

 

 

 

مشروع المناطق المفضلة إلقامة ال  

: أهداف المشروع   

  هو التخلص من الكلفة العالية للغذاء والعلف الواجب تقديمه للقطيعالهدف الجوهري للمشروع  •

والوصول إلى االكتفاء الذاتي منهما ال  ذلك باالعتماد على عنصرين أساسيين وإنتاجهما ضمن المشروع  •

 متكامل للمشروع وهذان العنصران هما : وبل تصدير الفائض لألسواق المحلية والخارجية مما يشكل دعم 

 األعالف الخشنة .  ) العلف المركب (  األعالف المائية )البرسيم والشعير( وذلك باستنباتهما مائياً  و

أرض المشروع المتبقية واألراضي المحيطة زراعات بعلية ومروية موسمية متممة وأساسية مثل   تم زراعة  •

 والبيقيا .......إلخ من أعالف مهمة .  ر والكرسنةالصويا والعدس والشمندالذرة وفول  

ال   المشروع والمردود المادي الذي يمكن من خالله أن يسترد رأس المال خالل مدة لهذا الجدوى االقتصادية   •

 تزيد عن أربعة الى خمسة أعوام. 
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مل للمواشي دون أن  المحافظة على إنتاج اللحوم الطازجة خاصة وأن األعالف المستنبتة مائياً تُعد غذاء متكا •

 ستطاب للحوم. تدخل بها أية مواد كيماوية مما يعطي مردود عالي على اإلنتاج وطعم م

: الشعير   -1    

ام يتم االعتماد عليه بصورة أساسية وإن ما ينتج منه في تركيا ال  يأتي محصول الشعير كعلف حيواني ه •

 يشكل إال نسبة ضئيلة من إجمالي االستهالك المحلي . 

في تركيا عن طريق االستيراد من الخارج حيث ينعكس ذلك في السوق  لألعالف جوة االستهالكية  د الفيتم س •

مشكالت عديدة في الدول المنتجة وتغير أسعار النقل والشحن  العالمي على األسعار بالرغم ما يتبع ذلك من 

 وغيرها . 

دم للحيوانات حيث ترتفع نسبة البروتينات  يُعتبر الشعير األخضر المستنبت المادة ذات البروتين األعلى المق •

 . %30عن 

 فوائد تغذية العجول على الشعير المستنبت : 

معدنية هامة لتغذية الحيوان مثل البروتينات والبوتاسيوم والكالسيوم   الشعير المستنبت يحتوي على فيتامينات وأمالح

لذلك فهو أفضل من األعالف الجافة   Cوفيتامين  Bوفيتامين  Eوالفوسفور والمغنيزيوم والحديد والزنك وفيتامين 

 لى الحتوائه ع  ويتميز بسهولة هضمه وارتفاع معدالت التحويل ويعمل على تحسين الخصوبة لدى الحيوان

 RNA  وDNA   ويساعد على إنجاب التوائم ويعمل على تقليل اإلصابة باألمراض وتقليل مصاريف األدوية

 البيطرية . 
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 :  يم البرس -2

 إن البرسيم هو من أهم المواد التي تُعتمد في تغذية الحيوانات وجعل اللحوم ذات نكهة وطعم مستطاب ولذيذ   •

يُعتبر البرسيم المادة المالئة للعجول فهي تستهلك أكبر نسبة من العلف منها وهي غذاء رئيسي لها وطبيعي   •

100% . 

بية العجول هو أمر مهم لجودة األعشاب ونقاوتها  ن لتروجود المستنبتات المائية من البرسيم في نفس المكا •

 باإلضافة الختصار عمليات النقل والتوريد وتكاليفها وتفادي تأخير وتلف األعالف . 

عن العلف   %30مردود أعلى في إدرار الحليب وزيادة في وزن الحيوان بنسبة يعطي البرسيم المستنبت مائياً  •

 لصغرى ونسبة الماء بالعلف . رى والوجود كامل العناصر الكب المستورد

 

 

  

 

  

 الزراعات الموسمية :

تُزرع األراضي كاملة واألراضي المحيطة في عدة أنواع من المزروعات الموسمية المروية والبعلية لألعالف  

المائية  المتممة والضرورية للحيوانات مثل الذرة والصويا والكرسنة والبيقيا والعدس ....إلخ إلضافتها للمستنبتات  

التي تعطي مردود عالي في الحليب واللحم والوالدات    أفضل أنواع األعالفالبرسيم والشعير وبالتالي نحصل على  

 التوائم باإلضافة لجودة طعم اللحم . 
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 مخطط التأسيس و اإلنشاء

 

 شهر  12الق في العمل إلى  إنشاء البنية التحتية واالنط  لفترة التأسيس والتراخيص و  يحتاج المشروع   أوالً :

 .بداية التأسيس حتى يبدأ تدفق الدخل على المشروع من المنتجاتمن 

   1.000.000رأس وهي    20.000رأس من البقر إلى    3.000مساحة األرض التي يحتاجها تربية  ثانياً :  

 بع(مر  متر  2.250.000المتوفرة حالياً    أرض المشروع  مساحة)و  متر مربع  2.000.000متر مربع إلى  

متر مربع لعدد    350,000يستقطع من األرض المذكورة مساحة    , في السنة األولى والثانية والثالثة  ثالثاً :  

 رأس بقر , يُبنى عليها سكن العمال واإلدارة وحظائر المواشي والخدمات .  3.000

  650,000لتصل إلى    في السنة الرابعة و الخامسة والسادسة تزيد المساحة المستقطعة من األرض  رابعاً :

 مصنع  لألعالف متر مربع لتزايد عدد األبقار من التكاثر ويُبنى عليها زيادة في عدد الحظائر والخدمات و  

 .  تحويل الروث إلى أسمدة للزراعة أو طاقة غاز  ومصنع

متر      1.000.000في السنة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة يتم استغالل المساحة كاملة وهي  خامساً :  

مربع لعشرين ألف رأس من البقر و المباني والخدمات التي يحتاجها المشروع ويُضاف في هذه المرحلة 

 زيادة في عدد البيوت المنتجة للبرسيم والحواضن المنتجة للشعير األخضر . 
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 مراحل خطة العمل 

 السنة األولى والثانية :

 20.000فواصل وطرق وممرات وخدمات   -2                       2م 36,000حظائر مسقوفة  - 1

2م  

الصوب الزراعية ) بيوت بالستيكية(.  -3   

      

 

    

    

  

  

  

 منتجات من المشروع  
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مترمربع مستودعات أعالف  10.000مترمربع +  5,000مبنى لإلدارة وسكن العمال وخدمات  -3  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر مربع .  30,000الممرات والحواجز  الخارجية معالرياضية الساحات  -4  
   

   

  

  

 

   

  

متر مربع . 10,000+ خدمات  2مستودعات أعالف + ثالجات تبريد حليب عدد  -5  
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) من منتجات من المشروع (    

   

 

  

 

 

  
 

مائية ( .  متر مربع ) زراعة 100.000بمساحة  7+ حواضن أعالف عدد  27بيوت برسيم عدد  -6  
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 الزيادة في الربح:    

من مصروف األعالف الخضراء للبقر عن طريق إنشاء أحواض البرسيم في  %50في هذه المرحلة يتم توفير  -أ   

) الزراعة المائية (.    

و إنشاء حواضن الشعير األخضر في ) الزراعة المائية (.   -ب  

لداخلية لألسواق الخارجية. يتم بيع الفائض عن الحاجة ا -جـ   

متر مربع. 15,000مساحته  )المادة المالئة  الخشنة ( انشاء معمل لصناعة األعالف -7  
 الزيادة في الربح:   

من مصروف األعالف بإضافة العلف الصناعي )المادة المالئة ( والتوقف عن شرائها   %25في هذه المرحلة يتم توفير  -

   هذا المشروع للسوق الخارجي .من السوق بل بيع الفائض من 

إنشاء مصنع للروث إلنتاج األسمدة الزراعية و ) الطاقة الغاز( للتدفئة + إنتاج الكهرباء لالكتفاء  -8

متر مربع . 15,000الذاتي مع مكابس بمساحة   
 الزيادة في الربح:   

للزراعة  الناتجة وتحويلها إلى أسمدة   على الناتج الكلي عن طريق تدوير الفضالت %10.يتم الزيادة في الربح بمعدل 

 وبيعها للسوق الخارجي و االستفادة منها للطاقة حيث تنتج )غاز الميثان (. 
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 السنة الثالثة والرابعة : 
 

) زراعة مائية ( .  27بحاجة لتصنيع بيوت زراعية للبرسيم عدد  -1  

) زراعة مائية (.  7بحاجة لتصنيع حواضن للشعير عدد  -2  

في هذه المرحلة يُضاف معمل مهم جداً وهو معمل الحليب الجاف ) بودرة ( المستعمل لألطفال والحلويات بأنواعها   -3
 والطبخ .....إلخ . 

 الزيادة في الربح:   

على الناتج   %15الخارجية يُضيف ربح بمعدل بتوفير أعالف إضافية والفائض يُباع لألسواق المحلية المحيطة و  -أ
 الكلي  

على إجمالي الدخل السنوي للحليب .  %20معمل الحليب الجاف معمل هام ويزيد في الربح بمعدل  -ب  
 

 السنة الخامسة و السادسة : 
مشاريع تُضاف للزيادة في الربح:          

A-  على الناتج الكلي للحليب .  % 20معمل لصناعة األجبان واأللبان والزبدة بأنواعها يُضيف للمشروع ربح بزيادة 

B-  على الناتج الكلي للحوم.  %10مذبح مع برادات وتوزيع لحم ُمقطع وتوابعه يضيف للمشروع ربح 
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 تكاليف المشروع : 

 المرحلة األولى : -أ

 دوالر     4 متر مربع سعر المتر  1.000.000مساحة األرض بالحد األدنى  -1

 دوالر ماليينأربعة دوالر   X 1,000,000 =000,000  ,4دوالر  4   

دوالر سعر المتر =   X 210متر مربع  36,000رأس هي  3,000المساحة المسقوفة ل  -2

 دوالر , سبعة ماليين وخمسمائة و ستون ألف دوالر .   7,560,000

دوالر , ثالثة   3,510,000بتكلفة  27البيوت الزراعية للبرسيم )مستنبت مائي ( عدد  -3

 ر .ماليين وخمسمئة وعشرة آالف دوال 

دوالر ثالثمائة وستون  360,000مدمج بتكلفة  7حواضن شعير )مستنبت مائي( عدد  -4

 ألف دوالر . 

 دوالر ثالثمائة وخمسون ألف دوالر . 350,000فواصل وطرق وممرات  -5

مئتان وخمسة و ستون ألف   265,000الساحات الرياضية الخارجية والممرات والجواجز   -6

 دوالر .

 دوالر مئتان و خمسة وسبعون 275,000 \طن  60\سعة  4حليب عدد  ثالجات تبريد -7

 ألف دوالر . 

 دوالر .  480,000الحالبات مع الحظيرة مع جهاز التحكم الكامل  -8

 دوالر . 155,000متر مربع  300مبنى اداري مساحة  -9

 دوالر .  250,000متر مربع  500سكن عمال مع خدمات  -10

ك البنى التحتية مع غرفة تحكم وكميرات أعمال كهرباء وميكاني خزانات مياه أرضية مع -11

 دوالر . 325,000مراقبة + أسوار خارجية شبك + قبانات للمواشي بتكلفة 
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ركاب ,   4جرافة + بيك أب دبل كابين + سيارة شحن تريال + سيارة نقل )ل بي ( + سيارة  -12

 دوالر. 775,000

 دوالر .  140,000تيكياً ماكينات إلرضاع المواليد أتوما  -13

 دوالر . 325,000خزان ماء عالي مع قبان أرضي للسيارات + مولدة كهرباء  -14

 دوالر  1.100.000دوالر سعرالمتر =  X 110ترمربع م 10.000مستودعات تخزين أعالف  -15

قات قيمة أعالف في المرحلة األولى قبل التشغيل + قيمة أدوية وعالج ومبيدات + قيمة محرو -16
 دوالر . 245,000وكهرباء وماء وصيانة آليات في المرحلة األولى 

 
 دوالر . 420,000موزعات أعالف بين الحظائر وحصادات خارجية وتركات زراعية  -17

 
 دوالر . 210,000سب عدد الحظائر قشاطات روث + مضخات تفريغ للجور ح -18
 دوالر.  525,000مصنع أعالف  -19
 دوالر.   490,000مصنع أسمدة   -20

 
 حامل  سنتيندوالر عمر  4.500.000=  دوالر  X   3000فريزيان  هولشتاينبقرة 1500   -21

 ( عشار)        
 

 كغ تقريبا  250وزن   دوالر 1.350.000=  دوالر X   900 للتسمين عجل سمنتال 1500        
 

ندسية وميكانيكية باإلضافة : مصاريف ميدانية ومخططات توضيحية ومخططات همرحلة التأسيس   -22
 ة وتراخيص اإلنشاء والمدفوعات النثرية الجانبية والحاالت الطارئة ....إلخللتراخيص الحكومي

 دوالر. 389,000 
 

 التكاليف اإلجمالية للمرحلة األولى :             

 

 

  دوالر  28.089.000  
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 العمالة واألجور لسنة كاملة مع التأمين والضرائب : 

 

 دوالر   X 2  X 12  =28,800 1,200,    \   2عدد \   طبيب بيطري               -

 دوالر     X 4  X 12  =48,000 1,000,     \  4عدد \مساعد بيطري                -

 دوالر   X 1  X 12  =14,400 1,200,    \   1عدد \طبيب تغذية                   -

 دوالر     X 2  X 12  =28,800 1,200,    \   2عدد \مهندس زراعي               -

 دوالر   X 1  X 12  =13,200 1,100,    \  1عدد \مهندس كهرباء ميكانيك      -

 دوالر   X 1  X 12  =13,200 1,100 ,    \   1عدد \ميكانيك             مهندس  -

 دوالر    X 1  X 12  =13,200 1,100,      \   1عدد \                  مدير مالي -

 دوالر     X 1  X 12  =12,000 1,000,     \  1عدد \            نائب مدير مالي -

 دوالر     X 1  X 12  =13,200 1,100,     \   1عدد \          مدير شؤون العمال -

 دوالر     X 1  X 12  =12,000 1,000,     \  1عدد \نائب مدير شؤون العمال    -

 دوالر     X 1  X 12  =13,200 1,100,     \  1عدد \           مدير سكرتاريا -

 دوالر     X 1  X 12  =12,000 1,000,     \  1عدد \     معاون مدير سكرتاريا -

 دوالر     X 1  X 12  =12,000 1,000,     \  1عدد \  وميكانيك مساعد مهندس كهرباء  -

 دوالر   X 2  X 12  =24,000 1,000,     \  2عدد \فني كهرباء وميكانيك        -

 دوالر   X 2  X 12  =24,000 1,000,     \  2عدد \    صناعة خراطة وتسويةفني  -

 دوالر   X 2  X 12  =24,000 1,000,    \  2عدد \   فني صناعة لحام طعج قص بلص -

 دوالر   X 1  X 12  =12,000 1,000,     \  1عدد \مدير صالة صيانة            -

 دوالر   X 2  X 12  =24,000 1,000,    \   2عدد \حداد + أعمال ميكانيك      -

 دوالر  X 18X 12  =194,400   900,    \18عدد \ُعّمال اليقل عن              -

 دوالر   X 1  X 12  =13,800 1,150,    \   1عدد \مدير مبيعات                 -

 دوالر    X 1  X 12  =12,000   1,000,      \  1عدد \نائب مدير مبيعات          -

 دوالر   X 4  X 12  =48,000 1,000,     \   4عدد \مندوب مبيعات               -

 دوالر    X 3  X 12  =27,000   750,     \   3عدد \أمن                          -

 دوالر    X 5  X 12  =45,000   750,      \  5عدد \سائق                        -
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 دوالر    X 1  X 12  =18,000 1,500,     \   1عدد \مدير مشروع ميداني       -

 دوالر    X 1  X 12  =15,600 1,300,     \  1عدد \نائب مدير مشروع         -

 دوالر    X 1  X 12  =36,000 3,000,      \   1عدد \مدير عام الشركة           -

 دوالر    X 1  X 12  =30,000 2,500,      \  1عدد \رئيس مجلس إدارة        -

 دوالر     X 5  X 12  =120,000 2,000,      \   5عدد \اعضاء مجلس إدارة      -

 التكاليف اإلجمالية ألجور العمال :             

 

 

 

 إلنشاء  : اكامل تكاليف 

 

 

 

 

 

ً بعد السنة الثالثة حسب الدراسة  المرحلة الثانية  -ب  المقدمة الحقا

 بيت برسيم   27إضافة  -1

 حاضنة شعير دبل )مدمج(  7إضافة  -2

 درة( حليب الجاف )بوإنشاء معمل ال -3

 

 

 

 دوالر  28,990,800 :  رأسمال المشروع االبتدائي

 دوالر  901,800

 التمويل من عائدات المشروع
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 عائدات المشروع من الحليب :

  22,800دوالر =  X  0.40كغ  38يتم حلبها يومياً بمعدل  X فريزيان رأس بقر هولشتاين 1.500

 دوالر يومياً حليب كامل الدسم .

 مع مالحظة أشهر الجفاف لدى األبقار . عائدات الحليب السنوية 

                     22,800  X   300 = دوالر بالسنة .  6,840,000يوم 

 

 صافي العائدات من ثمن الحليب في السنة األولى:              

 

 عائدات المشروع من اللحم :

 كغ  650عجل سمنتال متوسط الوزن 

 .دوالر للكيلو واقف 3.3دوالر بالسوق , الحد األدنى ما يقارب ال  4سعر مبيع كيلو اللحم قائم 

 مبيع شهرياً  عجل رأس 200اليقل عن 

 دوالر   429,000دوالر الحد األدنى للربح بالكيلو =  X 3.3كغ متوسط الوزن  X 650 200عدد 

 دوالر بالشهر عائدات اللحم . أربعمائة و تسع وعشرون الف

429,000 X 12  = دوالر بالسنة.  5,148,000شهر 

  2,160,000=  شهرX 12 دوالر X 900 ررأس عجل صغي 200 ويتم التعويض شهرياً بشراء

 دوالر. 

 دوالر عائد  2,988,000دوالر بالسنة تعويض =   2,160,000 -دوالر مبيع بالسنة   5,148,000

 صافي العائدات من لحم العجول في السنة األولى:              
  

 

 

 دوالر 6,840,000

 دوالر 2,988,000
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 عائدات المشروع من المواليد : 

الحد األدنى من   شاء هللا تكون المواليد فيرأس بعد السنة األولى إن  250خالل السنه يُلقح كل شهرين 

 رأس في السنة األولى  1700إلى  1300

 وبعدها كل سنة تزداد حسب إزدياد عدد اإلناث.
 

  بعد    كغ 550رأس من الوالدة متوسط وزن كل رأس   1500 وسطيا باعتبار زيادة العام األول

 يكون :التسمين 

دوالر العائد الناتج   2,722,500رأس =  X 1500 فواق دوالر سعر مبيع الكيلو X 3.3كغ  550

 عن الزيادة في العام األول .

 صافي العائدات الزدياد عدد القطيع في السنة األولى:             

 

 عائدات الحليب     عائدات اللحم     عائدات المواليد    

في السنة دوالر العائد  12.550.500=   2.722.500+  2.988.000+  6.840.000

 األولى

 

 إجمالي العائد في السنة األولى بعد التأسيس

 

 

 مالحظة :

دوالر على كل راس من الماشية إطعام يومي ويزداد مع ارتفاع عدد القطيع بمعدل   2يستقطع من الربح 

       كل عام. 25%

                            3.000 X 2    اطعامX 365  = دوالر 2.190.000يوم  

 

 

 دوالر  12.550.500

 دوالر 2,722,500
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 راسة الجدوى االقتصادية د

 االبتدائي : رأس المال   -

 البيان  المبلغ
 ثمن األرض  4.000.000

 مساحة مسقوفة  7.650.000
 بيوت برسيم 3.510.000

 حواضن شعي   360.000
 فواصل وطرق وممرات 350.000
يد الحليب 275.000  ثالجات تير
 ساحات رياضية وممرات وحواجز  265.000

ة مع جهاز تحكمحالبا 480.000  ت مع حظي 
 مستودعات أعالف  1.100.000

 مبنى اداري  155.000
 سكن عمال   250.000
 ُبنى تحتية  325.000
 عربات نقل  775.000
 ماكينة إرضاع مواليد 140.000

ي + مولدة  325.000
 خزان عالي + قبان أرضى

 مصاريف المرحلة األول قبل التشغيل  245.000
 وتركاتأعالف وحصادات موزعات  420.000
 قشاطات ومضخات تفرغ روث  210.000

 1500أبقار حالبة عدد  4.500.000
ة عدد  1.350.000  1500عجول صغي 

 مصنع أعالف 525.000
 مصنع أسمدة 490.000

يات(  1.290.800  مصاريف العام األول)عمالة ونير

 المجموع  28.990.800           $ 
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 أسيس السنة األولى بعد الت

 المصاريف : -1

توسع   كل عام مع  %25أجور العمال بمعدل صاريف النثرية وطعام الحيوانات وتزداد الممالحظة: 

 المشروع 

 البيان  المبلغ
ي مرحلة التأسيس 389.000

 
ية ف  مصاريف نثر

 طعام حيوانات  2.190.000

 أجور عمال  901.800

 مصاريف العام األول  3.480.800   $

 %5هتالك من المشروع للمعدات والمباني والحيوانات مقدرة ب : وذلك باعتبار قيمة اإلالعائدات -2
 امع العائداتمن 

 البيان  المبلغ
 عائدات الحليب 6.840.000
 عائدات اللحم   2.988.000
 عائدات المواليد 2.722.500

  األول العام أرباح 12.550.500   $

ً هذه المشاريع معفية من الضرائب  -3  وحصلنا على في تركيا بل انها مدعومة من الحكومة أيضا

 الدعم الحكومي للمشروع 

 البيان  المبلغ
 عائدات 12.550.500

 مصاريف  3.480.800

وع 627.525  اهتالك المشر

 أرباح العام األول  8.442.175   $

يبة  84.421   $  % KDV 1ض 

 األول  للعام الصافي الربح $8.357.754
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 الثانية السنة   

 المصاريف : -1

 البيان  المبلغ
ية  486.250  مصاريف نير

 اطعام حيوانات 2.737.500

 أجور عمال   1.127.250

ي  4.351.000   $
 مصاريف العام الثان 

 

 : العائدات -2

تتمثل توسعة المشروع بتوفير كافة المصاريف للعلف والماء والكهرباء عن طريق إنشاء معمل العلف  

مما يزيد الربح عن السنة عمل األسمدة والبيوت للمستنبتات الخضراء من برسيم وشعير الصناعي وم

حليب % بسبب زيادة عدد اإلناث والتوسع بالمشروع وبالتالي زيادة ال 50 –  25األولى بنسبة 

 د األدنى دائماً. حأخذ الزيادة في النو واللحم المخصص للبيع

 ألدنى :في هذه المرحلة بالحد ا العائداتفتكون 
  

1,25   X 12.550.500  = دوالر  15.688.125دوالر 

 الربح الصافي : -3

 البيان  المبلغ
 عائدات 15.688.125

 مصاريف  4.351.000

وع 527.635  اهتالك المشر
 أرباح العام الثاني   10.809.490   $

يبة  108.094,00   $  % KDV 1ض 

 الثاني  للعام الصافي الربح 10.701.396   $
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 السنة الثالثة  

يتم توسيع وتطوير المشروع من خالل األرباح حيث نصفها تذهب للتطوير والتحديث وتوسعة 

على المساهمين حسب حصصهم وعدد المشروع وزيادة رؤوس الماشية ونصفها اآلخر يوزع أرباح 

 التي يملكها  أسهم كل شخص منهم

 المصاريف :  -1

 

 البيان  المبلغ
 يةمصاريف نثر  607.812

 اطعام حيوانات  3.421.875

 أجور عمال   1.409.062

 الثالث  العام مصاريف 5.438.749   $

 

 العائدات :  -2

 السابق بسبب ازدياد عدد القطيع وتوفير المزيد من الموارد تصبح: % عن العام  50 –  25مع ازدياد العائدات بنسبة 

                       1,25 X 15.688.125   = دوالر 19.610.156دوالر 
 الربح الصافي : -3

 البيان  المبلغ
 عائدات 19.610.156

 مصاريف  5.438.749-

وع 980.507-  اهتالك المشر

 الثالث أرباح العام  13.190.900   $

يبة  131.909   $  % KDV 1ض 

 الثالث  للعام الصافي الربح 13.058.991   $
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 السنة الرابعة 

 المصاريف : -1

 بيان ال المبلغ
ية 759.765  مصاريف نثر

 اطعام حيوانات  4.277.343

 أجور عمال   1.761.328

 الرابع  العام مصاريف 6.798.436   $

 

 : العائدات -2

مع الوصول لالكتفاء الذاتي من أعالف وأسمدة وطاقة بسبب منجزات السنوات السابقة تكون الزيادة  

 العام السابق . عائدات % من  50 –  25قدرة بنسبة والناتجة عن زيادة عدد القطيع م العائداتفي 

1,25 X 19.610.156   = دوالر  24.512.695دوالر 

 

 الربح الصافي : -3

 البيان  المبلغ
 عائدات 24.512.695

 مصاريف  6.798.436-

وع 1.225.634-  اهتالك المشر

 أرباح العام الرابع   16.488.625   $

يبة  164.886   $  % KDV 1ض 

 الرابع  للعام الصافي الربح 16.323.739   $
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 السنة الخامسة 

 المصاريف : -1

 البيان  المبلغ
ية 949.706  مصاريف نثر

 اطعام حيوانات  5.346.678

 أجور عمال   2.201.660

 الخامس  العام مصاريف 8.498.044   $

 

 : العائدات -2

منجزات السنوات السابقة تكون الزيادة  مع الوصول لالكتفاء الذاتي من أعالف وأسمدة وطاقة بسبب 

العام السابق .  عائدات % من  50 –  25والناتجة عن زيادة عدد القطيع مقدرة بنسبة  العائداتفي 

1,25 X 24.512.695   = دوالر   30.640.868دوالر 

 الربح الصافي : -3

 البيان  المبلغ
 عائدات 30.640.868

 مصاريف  8.498.044-

وعاهت 1.532.043-  الك المشر

 أرباح العام الخامس  20.610.781   $

يبة  206.107   $  % KDV 1ض 

 الخامس  للعام الصافي الربح 20.404.674   $
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 السنة السادسة

 المصاريف : -1

 

 البيان  المبلغ
ية 1.187.132  مصاريف نثر

 اطعام حيوانات  6.683.347

 أجور عمال   2.752.075

 السادس  لعاما مصاريف 10.622.554   $

 

 : العائدات -2

مع الوصول لالكتفاء الذاتي من أعالف وأسمدة وطاقة بسبب منجزات السنوات السابقة تكون 

العام  عائدات% من   50 –  25والناتجة عن زيادة عدد القطيع مقدرة بنسبة  العائداتالزيادة في 

 السابق . 

 1,25 X  30.640.868    = دوالر    38.301.085دوالر 

 الصافي :الربح  -3

 البيان  المبلغ
 عائدات 38.301.085

 مصاريف  10.622.554-

وع 1.915.054-  اهتالك المشر

 أرباح العام السادس  25.763.477   $

يبة  257.634   $  % KDV 1ض 

 السادس للعام الصافي الربح 25.505.843   $
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 السنة السابعة  

ا تذهب للتطوير والتحديث وتوسعة المشروع  من األرباح حيث نصفه يتم توسيع وتطوير المشروع

وزيادة رؤوس الماشية ونصفها اآلخر يوزع أرباح على المساهمين حسب حصصهم وعدد أسهم كل 

 التي يملكها شخص منهم

 المصاريف  -1

 البيان  المبلغ
ية  1.483.915  مصاريف نير

 اطعام حيوانات 8.354.183

 أجور عمال   3.440.093

 لعام السابع مصاريف ا 13.278.191

 

 : العائدات -2

مع الوصول لالكتفاء الذاتي من أعالف وأسمدة وطاقة بسبب منجزات السنوات السابقة تكون 

العام  عائدات% من   50 –  25والناتجة عن زيادة عدد القطيع مقدرة بنسبة  العائداتالزيادة في 

 دوالر    47.876.356دوالر =   X 38.301.085 1,25السابق : 

 افي : الربح الص -3

 البيان  المبلغ
 عائدات 47.876.356

 مصاريف  13.278.191-

وع 2.393.817-  اهتالك المشر
 أرباح العام السابع   32.204.348   $

يبة  322.043   $  % KDV 1ض 

 السابع  للعام الصافي الربح 31.882.305   $
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 السنة الثامنة

 المصاريف:  -1

 البيان  المبلغ
 يةمصاريف نثر  1.854.893

 اطعام حيوانات  10.442.728

 أجور عمال   4.300.116

 الثامن العام مصاريف 16.597.737   $

 

 : العائدات -2

مع الوصول لالكتفاء الذاتي من أعالف وأسمدة وطاقة بسبب منجزات السنوات السابقة تكون الزيادة  

 العام السابق . ئدات عا% من  50 –  25والناتجة عن زيادة عدد القطيع مقدرة بنسبة  العائداتفي 

 1,25 X  47.876.356  = دوالر   59.845.445دوالر 

 

 الربح الصافي : -3

 

 البيان  المبلغ
 عائدات 59.845.445

 مصاريف  16.597.737-

وع 2.992.272-  اهتالك المشر

 أرباح العام الثامن  40.255.436   $

يبة  402.554   $  % KDV 1ض 

 الثامن للعام الصافي الربح 39.852.882   $
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 السنة التاسعة 

 المصاريف : -1

 البيان  المبلغ
ية 2.318.616  مصاريف نثر

 اطعام حيوانات  13.053.410

 أجور عمال   5.375.145

 التاسع  العام مصاريف 20.747.171   $

 

 : العائدات -2

لزيادة  مع الوصول لالكتفاء الذاتي من أعالف وأسمدة وطاقة بسبب منجزات السنوات السابقة تكون ا

 العام السابق  عائدات % من  50 –  25والناتجة عن زيادة عدد القطيع مقدرة بنسبة  العائداتفي 

 1,25 X  59.845.445   = دوالر  74.806.806دوالر 
    

 الربح الصافي : -3

 البيان  المبلغ
 عائدات 74.806.806

 مصاريف  20.747.171-

وع 3.740.340-  اهتالك المشر

 أرباح العام التاسع   50.319.295   $

يبة  503.192   $  % KDV 1ض 

 التاسع  للعام الصافي الربح 49.816.103   $
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 السنة العاشرة 

 المصاريف : -1

 البيان  المبلغ
ية 2.898.270  مصاريف نثر

 اطعام حيوانات  16.316.762

 أجور عمال    6.718.931

 العاشر  العام مصاريف 25.933.963   $

 

 : العائدات  -2

لوصول لالكتفاء الذاتي من أعالف وأسمدة وطاقة بسبب منجزات السنوات السابقة تكون الزيادة  مع ا

 العام السابق   عائدات % من 50 –  25والناتجة عن زيادة عدد القطيع مقدرة بنسبة  العائداتفي 

 1,25 X  74.806.806    = دوالر    93.508.507دوالر 

 

 الربح الصافي : -3

 البيان  المبلغ
 عائدات 93.508.507

 مصاريف  25.933.963-

وع 4.675.425-  اهتالك المشر

 أرباح العام العاشر   62.899.119   $

يبة  628.991   $  % KDV 1ض 

 العاشر  للعام الصافي الربح 62.270.128   $
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 الجدوى االقتصادية لعشر سنوات  
 

في الجدوى االقتصادية على عنصرين   مليون دوالر بدايةً واعتمدنا 29بدأ المشروع برأسمال قدره  -

 مليون دوالر بنهاية المشروع ربح  278فقط هما اللحم والحليب فحققنا 

واألعالف   الخضراوت المائيةوإذا أضفنا عشرة منتجات أخرى في المشروع من المعامل التالية :  -

واأللبان  من األشجاروالسماد العضوي واألعالف المائية والعسل والثروة السمكية و الثمار  الخشنة

كل هذه المعامل    لطعام الحيواناتالنفايات البروتينية المرتديال و معمل وواألجبان و الحليب الجاف 

تعتبر روافد مادية للمشروع وتجعل من الدخل مضاعف ثالث مرات سنوياً في الحد األدنى مما يرفع  

بالحد األدنى  مليون دوالر 556ب الجدوى اإلقتصادية بمعدل الضعفين خالل عشرة سنوات مايقار

للمساهمين  للتطوير والتحديث والتوسع في المشروع و نصفها يّوزع أرباحنصفها يذهب 

 بالمشروع. 

 صافي أرباح المشروع لعشر سنوات  : 
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 مالحظات هامة

 
 )بنود لم تُلحظ في الدراسة تؤدي إلى الزيادة في الربح( 

 
 

و السماد الزراعي و  الدراسة من معمل العسل و األجبان و األلبان  إن كل المصانع المشار إليها في    -1
األعالف الخشنة والمرتديال و السمك و الجلود و الحليب الجاف و اللحوم و الجالتين و معمل معلبات 
طعام الحيوانات من )المخلفات البروتينية والعظام ( كلها لم يذكر دخل ربحها في هذه الدراسة المقدمة  

 .  زيادة في الربح مما يعطي
 
كغ في أحسن حاالته بينما نحن درسنا دراستنا على  50في اليوم ما يقارب  إن بقر هولشتاين يحلب -2

يوم بالسنة ومالحظة فترة الجفاف لدى   300وفقط على انتاج الحليب لمدة    كغ حليب يومياً فقط  38
  مما يعطي زيادة في الربح البقر

 
نتال( الصغيرة لتركيا من هولندا حسب الرخصة الممنوحة لنا من الدولة  يمكن استيراد العجول )سم -3

$ على الطون  500التركية بكمية كبيرة من العجول الرضيعة وبيع نصفها بالسوق المحلية بمربح  
مايقارب   الرضيعة  1,000,000وتوفير  العجول  تجارة  من  عام  كل  دوالر  مليون   $ 

 دة في الربح.مما يعطي زيا
 
  $3.3$ للكيلو واقف غير مذبوح ونحن دراستنا فقط ب  4حم في السوق المحلية يقارب  سعر الل  -4

 .مما يعطي زيادة في الربحللكيلو أقل من الحد األدنى 
 
إن الزيادة السنوية في القطيع الناتجة عن الوالدات هي نصفها إناث و نصفها ذكور و معروف أن   -5

 زيادة في الربح.يعطي اإلناث أغلى بكثير من الذكور و هذا 
 
األدوية   تدعم اآلليات و إن الدولة التركية تدعم هذه المشاريع و تقدم جميع التسهيالت للتراخيص و -6

الزراعيةوالمبيدا البيطرية في   ت  المسلحة  الخرسانة  وعلى  والذبح  الوالدات  على  هبات  وتقدم 
وتدعم سعر و الكهرباء والغاز    وعلى إقامة الحظائر وتدعم معمل البيوغاز النتاج السمادالمشروع  

الربحالحليب   الدعم  .مما يعطي زيادة في  أخذ مشروعنا هذا  إلى أرض   الحكومي  ولقد  باإلضافة 
عام دعم من الحكومة   49متر مربع لمدة  2.250.000إلقامة المشروع من الدولة التركية بمساحة 

ذه األر ض جانب مدينة إسطنبول في ه  قعالتركية مع كامل البنية التحتية من طرق وكهرباء وماء وت
 منطقة بابااسكي. 
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 ما ورد في هذه الدراسة عبارة عن عرض ُمبّسط لمشروع األمن الغذائي في تسمين العجول  -7

والسماد    واللحوم  ومشتقاته  الحليب  لمعامل  باإلضافة  وبرسيم  شعير  المائية  المستنبتات  وإقامة 

 والنحل واألعالف واألسماك....إلخ .   

 

أما   من المشروع  األولى عبارة عن خطة لخمس سنوات   هيهذه المراحل جميعها مع المعامل  -

الخطة الثانية يستكمل فيها المشروع و تُطرح في السنة األخيرة للمشروع بعد خمس سنوات من  

اآلن وتكون لمدة خمس سنوات أخرى وسوف يكون فيها مجموعة من المصانع المستحدثة و  

( ومعمل الجالتين المستخدم في الحلويات ومعمل  BEEFعمل المرتديال )البيف  م  الملحقة ومنها

ام الكالب والقطط كلها تقوم  الجلود ودباغتها ومعمل معلبات )المخلفات البروتينية والعظام( لطع 

 (. األمن الغذائي) تجاهتطوير نفس المشروع وفي نفس اال على

 

  ستراتيجي مهم على مستوى العالمامشروع يعتبر  إن مشروع اإلتحاد الدولي لألمن الغذائي -8

وخصوصاً في المرحلة القادمة حيث تتناقص مصادر الغذاء العالمي في ظل تزايد عدد السكان  

وخروج بعض   ستهالكيةالوالحاجة الملحة في السوق المحلية والخارجية على المنتجات الغذائية ا

 عالمية. ائح الون إنتاج الغذاء بسبب الحروب والجالدول م

 

:هو مشروع  -9  

بالجوائح واألوبئة العالمية بل يزيد الطلب عليهال يتأثر المحيطة , و ال يتأثر بالحروب  - A 

 B -       ال يتأثر بالهزات األرضية, و ألن تسويقه عالمي المحليةبانخفاض قيمة العملة ال يتأثر 

-C  لحاجته الستمرار الحياة التجاري  ال يتأثر بالكساد, و  قتصادي العالميبالركود االال يتأثر 

 

ستهالكي زراعي حيواني يمتاز باألهمية نظراً لحاجة السوق المحلية اإنه مشروع حيوي إنتاجي 
 للحوم ومشتقاتها وارتفاع سعرها بالسوق المحلية باإلضافة للتصدير الخارجي. 

*    *    * 

http://www.elbereket.com/ar/ : لمزيد من االطالع يرجى زيارة الموقع التالي   

http://www.elbereket.com/ar/

