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األهمية االقتصادية لتربية البط المسكوفى :











ذو كفاءة عالية إلنتاج اللحم بمعامل تحويل غذائي مرتفع
(يتراوح بين  )1-5:1 – 1:2:1ولحمه متميز الجودة وطعمه
شهى ولونه ابيض وقيمته الغذائية مرتفعة.
له قدرة كبيرة على الرعي والتغذية على المخلفات الحقلية
والمنزلية ويمكن تغذيته على عالئق رخيصة الثمن نسبيا ً .
يمكن تربيته بالقرب من الترع والمصارف مما يساعد على
تطهيرها من الحشائش والطحالب.
يمكن تربيته على مزارع األرز للتغذية على الحشرات
والحشائش والحبوب المتساقطة والنباتات التالفة.
يتحمل درجات الحرارة العالية والمنخفضة ونسبة الرطوبة المرتفعة (طائر متحمل وصبور).
البط المسكوفى له قدرة كبيرة على مقاومة األمراض وال يحتاج إلى برامج تحصين مكلفة.
ال تحتاج تربيته إلى استثمارات كبيرة في الحظائر واألدوات (خاصة التربية المنزلية).
زرق البط يعتبر سماداً عضوياً ممتازاً عالي النيتروجين.
يعطى البط ريشا ً وزغبا ً يمكن استخدامها في حشو الوسائد وبعض صناعات المالبس واإلكسسوارات.
يمكن استخدام بيضه فى التغذية أو بعض الصناعات الغذائية أو التفريخ إلنتاج كتاكيت البط.

أوالً -دراسة السوق
دراسة الجدوى المقدمة خاصة بمشروع تسمين بط مسكوفى لعدد  1555بطة في السنة على أربعة دورات بمعدل  1215بط في
الدوره الواحدة .وسوف يتم البدئ بأعمار  21يوم وذلك لتقليل المخاطر .وفترة التسمين المتوقعة  05يوم وتم حساب التكاليف على
أساس تنفيذ  35دورات فى السنة.
,تم عمل دراسة للسوق تستهدف مصادر إنتاج وتسويق البط المسكوفى حيث أن مصدر الشراء من
العوامل التي تحدد نجاح المشروع  .وتعتبر دراسة السوق مهمة جدا حيث يتم على أساسها تحديد خط سير المشروع وحجمه
والمناطق المستهدفة للتسويق والتعرف على األسعار وحجم السوق ومقدرته االستيعابية وكذا التعرف على المنافسين فى نفس
المجال وتحديد اإلستراتيجية التسويقية التى سوف نقوم بإتباعها.
نتائج دراسة السوق:
من خالل دراسة السوق تم تحديد األتى:
مصادر الشراء
تم تحديد عدة مصادر تقوم بتوفير البط المسكوفى كان من أهم هذة المصادر التى تم تحديدها ولها سمعة جيدة فى السوق
وحققت معدل إنتشار ممتاز مايلى
 -1شركة الوفاء 5101235121
 -2شركة الصفوة لإلنتاج الحيواني  5157019555عنوانها الطريق الدائري نزلة الوراق طريق المناشي
 -5المجموعة الفرنسية  -مدينة السادات  -طريق مصر اإلسكندرية الصحراوي 5302550555/5157775512
 -3د /عادل محافظة أسيوط 5121955010
 -1شركة غطاس بالمنيا 51511209015
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السعر:
من خالل الدراسة وجد أن أفضل عمر للتربية وخاصة للمتعاملين فى هذا المجال حديثا أن يبدأ بتربية بط مسكوفى عمر  11يوم أو
 21يوم وخاصة فى حالة تربية اعداد صغير تتناسب من المرأة او الخريجات اما فى حاله التربية على نطاق واسع فيتم اختيار عمر
يوم ويجب اإلهتمام بالرعايو الصحية والتحصينات الالزمة لتقليل نسبة النافق خالل فترة التحضين وبذلك تقل المخاطرة.
وقد وجد أن متوسطات األسعار فى الشركات السابقة للبطة الواحدة حاليا  21جنية .



البط المسكوفى استثمار المستقبل ......لحم جيد .....غذاء رخيص ......ربح وفير
يعتبر البط المسكوفى من أهم مشاريع اإلنتاج الحيواني وانجحها بعد الدواجن وذلك لعدة أسباب:
 -1البط من السالالت المقاومة جدا لالمراض ويتحمل أكثر من الدواجن بكثير
 -2البط ذو دورة تسمين قصيرة جدا حيث تبدءا دورته من عمر  21يوم تصل لعمر  95يوم حيث بيداء التسويق بمعدل
50_55يوم من عمر  21يوم
 -5البط ال يحتاج من المربي أي تحصينات خالل ألدوره  50يوم وذلك عكس الدواجن
. -3البط عمر  21يوم ذو نافق قليل جدا عكس الكتاكيت عمر يوم
 -1البط مطلوب طوال العام
مالحظات لنجاح مشروع البط المسكوفي:
* انتقاء شركة الستالم البط مكان معروف ذو سمعه طيبه
* اختيار الساللة  R41بط مسكوفي وابتعد عن السالالت المحلية
* يجب أن يكون محصن ضد طاعون البط ..االلتهاب الكبدي الفيروسي ..أنفلونزا الطيور مهم جدا جدا
* .يجب أن تكون نسبة اإلناث للذكور1:1علي األقل و ذلك لضمان الجدوى أالقتصاديه
* ابتعد عن البط عمر يوم واشتري عمر  11يوم أو  21يوم وذلك ألنه:
•عمر يوم حساس جدا
•.يحتاج رعاية جيده جدااااا
•سعر البطة عمر يوم 9:1جنيه مصري تصور خسارة  15بطات يساوي  91جنيه
.لتقليل فترة ألدوره من 95يوم إلي 11_15

ثانيا ً -الدراسة الفنية
عنبر التسمين :سوف نعتمد في البداية على إيجار عنبر .بإيجار سنوي  12555جنية بمعدل  1555جنية في الشهر ومن المتوقع
عمل  3دوات فى السنة حيث يمكن التوقف خالل فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة الشديدة وتجنب المخاطرة.
 -1االعتبارات الواجب مراعاتها عند تربية البط المسكوفى :
 يجب أن تكون مزارع إنتاج البط المكثف خارج الكتلة السكنية وفى أماكن واسعة مكشوفة ويفضل أن يكون بها مجارى مائية
(ترع – قنوات -مصارف).
 عند بناء حظائر البط يراعى أن تكون مقسمة بحيث يكون هناك حظائر للبط الصغير (حضانات) وأخرى للبط النامي وثالثة
للبط البالغ أو البياض وتراعى المساحات التي تتناسب مع عدد الطيور المرباه .
 يجب توفير مصادر تدفئة للصغار مع االهتمام بالتهوية الجيدة غير المباشرة ،وكذلك اإلضاءة داخل الحظائر .
 يجب استخدام فرشة عميقة أو أرضيات نظيفة خشنة لتجنب حدوث انزالق األرجل للطيور وتجنب نمو الطفيليات .
 يجب توفير األعداد الكافية من المعالف والمساقى المناسبة لألعمار المختلفة.
 يجب توفير مظالت للطيور في األحواش لحمايتها وحماية العلف من حرارة الشمس المباشرة.
 يجب توفير األعالف المناسبة لكل عمر من أعمار البط بحيث تكون متزنة وتحتوى على جميع العناصر الغذائية الالزمة لكل
عمر مع االهتمام بتوفير مياه شرب نظيفة وكافية.
 عندما يتوفر المرعى او مصدر لمواد العلف الخضراء فإنه يمكن تقديمها بجانب العالئق مما يوفر من تكاليف التغذية .
 يجب توفير الرمل الخشن والزلط أو الحصى أو قطع الحجارة الصغيرة أمام البط طوال الوقت حتى يلتقطها اذ انها تساعد
القونصة على طحن الغذاء.
 عند إنتاج كتاكيت البط فى المزرعة يجب توفير ماكينات تفريخ جيدة مع االهتمام برعاية قطيع األمهات وبطرق جمع البيض
وتخزينه وإعداده للتفريخ.
 يجب االهتمام بالناحية الصحية للقطيع وتوفير التحصينات واألدوية الالزمة وعزل األفراد المريضة وعالجها بأسرع ما يمكن.
 يجب االهتمام بعنصر التسويق وذلك بالعمل على
ببيع القطيع فى الوقت المناسب لتجنب استهالك
العلف بدون عائد ويتم ذلك بالتعاقد مع التجار أو
المجازر المختلفة لسحب القطيع من المزرعة فى
نهاية فترة التسمين أو انتهاء الحياة اإلنتاجية
لقطيع األمهات.
 -2اختيار الساللة:
عند البدء في تربية البط المسكوفى يجبب ان يكبون
أمامنببا هببدف واضببح وهببو التربيببة بغببرض إنتبباج

اللحم حيث إن البط المسكوفى ال يصلح إلنتاج البيض نظراً النخفاض إنتاجه من البيض مقارنة بباألنواع األخبرى المنتجبة للببيض
(مثل خاكى كامبل والعداء الهندي).
وعند اختيار األفراد الت ي ستبدأ بها المشروع البد من مراعباة عبدة اعتببارات نبذكر منهبا  ..أن تكبون األفبراد المختبارة مبن سباللة
مسكوفى أصلى وليست خليط ويفضل أن يكون تاريخها معروف لثالثة أو أربعة أجيال سابقة للتأكد من نقاء الساللة.
ويجب أن تكون صفات األفراد المختارة (ذكور وإنباث) مماثلبة لصبفات السباللة مبن حيبث امبتالء الجسبم بباللحم وصبدر عبريض
وحيوية عالية مع مراعاة بعض الصفات األخرى مثل لون الريش وشكل المنقار ووجود االنتفاخ اللحمبي عنبد قاعبدة المنقبار .كمبا
يجب أن يتراوح وزن الذكور بين  5:1-3:1كجم للذكر البالغ وبين  5:1-2:1كجبم لألنثبى البالغبة وكبذلك ميعباد النضبج الجنسبي
ومعدل إنتاج البيض فى اإلناث ومعدل الخصوبة فى الذكور.
 -3مراحل تربية ورعاية البط المسكوفى:
ً
عند تربية البط المسكوفى فانه يجب على المرببى معرفبة المراحبل المختلفبة للتربيبة نظبرا الخبتالف طبيعبة كبل مرحلبة مبن حيبث
المعاملة والتغذية وخالفه وعموما ً تبدأ تربي ة البط المسكوفى من عمر يوم عقبب فقبس ببيض الببط وخبروج الكتاكيبت (فبى التفبريخ
الطبيعي) أو من المفرخات (فى التفريخ الصناعي) وتستمر حتى عمر  3-5أسابيع حسب الظروف المناخيبة السبائدة وتسبمى هبذه
المرحلة بمرحلة الحضانة ويليها مرحلة النمو التي تبدأ من عمبر  3أسبابيع وتنتهبي عنبد عمبر  12- 15أسببوع فبي حالبة التسبمين
للتسويق او تستمر حتى عمر  10أسبوعا ً فى حالة توجيه القطيع إلنتاج البيض والكتاكيت حيبث تببدأ مرحلبة تربيبة ورعايبة قطيبع
األمهببات والتببي تسببتمر حسببب الخطببة الموضببوعة لمواسببم اإلنتبباج المتعاقبببة واسببتبدال القطيببع عنببد انخفبباض إنتاجببه مببن البببيض
والكتاكيت وفى حالة إنتاج الكتاكيت داخل المزرعة (وهذا أفضل من شرائها من مزارع أخرى) خاصة إذا ما توافرت اإلمكانيات
فببإن مرحلببة رعايببة قطيببع األمهببات تتضببمن التفببريخ بمراحلببه المختلفببة مببن جمببع البببيض وتنظيفببه وتخزينببه إلببى تجهيببزه للتفببريخ
وتفريخه إلنتاج الكتاكيت.
 -4المساحات المخصصة للطيور :
عادة ما يوضع تحت الدفايبة الهبوفر (المظلبة) عبدد يتبراوح ببين  155 – 215بطبة حسبب حجبم المزرعبة وتحباط المنطقبة أسبفل
الدفاية بحواجز كرتون أو بالستيك بشكل دائرى (بقطر3م) يتم التدرج فى توسيعها ابتداء من اليبوم الثالبث تبى اليبوم السبابع حيبث
ترفع الحواجز نهائيا ويسمح للبط باالنتشار فى ثلث ثم نصف المساحة المتاحة حتبى عمبر  5أسبابيع  .ثبم مبن عمبر  0 – 3أسبابيع
يتم التدرج فى زيادة المساحة حتى تنتشر الطيور فى المساحة الكلية للمبنى أو العنبر وعمومبا ً فبإن صبغار الببط المسبكوفى تحتباج
خالل فترة الحضانة الى متر مربع لكل  21 – 25طائرا حتى  3-5أسابيع حيث تنقل إلى عنابر التربية.
 -5المعالف والمساقى:
خالل فترة الحضانة البد من توافر للغذاء ومساقى للشرب تتناسب مع عمر الكتاكيت .وتحتاج الطيور الى 5:1متر طبولى مبن حافبة
المعلفة أو المسقى لكل  155طائر (أو ما يعادل  5-2سبم كبل بطبة) ويجبب أن تكبون المعبالف أو المسباقى غيبر عميقبة ويبتم تنظيفبه
وتطهيرها باستمرار ويراعى عدم ملئها ألكثبر مبن نصبفها لتفبادى بعثبرة الغبذاء وزيبادة كميبة الفاقبد كمبا يراعبى حسبن توزيعهبا فبى
جميع أرجاء العنبر.
والبط بطبيعته محب للمياه ويستهلك كميات كبيرة منها ،لذلك يراعى توفير عدد كاف من المساقى او أوانبي الشبرب يتناسبب حجمهبا
مع حجم الكتاكيت بحيث تسمح لكتاكيت البط بأن تغمر منقارها بالكامل فى المياه وال تسمح له بالسقوط فيها ويفضبل وضبع المسباقى
على إطار من الخشب مثبت عليه سلك شببكى ويوضبع حبول بعبض الطبوب والبزلط وذلبك لمنبع بلبل الفرضبة وتكبون عمليبة توزيبع
المعالف والمساقى بالتبادل (معلفتين بينهما مسقى).
 -6الفرشة:
التحضبين فبى بطاريببات أو علبى سببلك شببكي ال يحتباج إلببى فرشبة ولكببن التحضبين علبى األرض يحتبباج إلبى فرشببة وحيبث ان البببط
يستهلك كثيراً من الماء فى الشرب فإن الزرق الناتج منه يكون به نسبة رطوبة عاليه عالوة على انه من عادات البط نثر كميات مبن
الماء على األرض مما يدعو الستخدام فرشة عميقة لها قدرة عاليه على امتصاص المياه ويفضل استخدام نشارة الخشب مع التبن او
قشر الفول او قشر البنجر أو قوالح الذرة المفرومة .ويتراوح عمق الفرشة من  15-1سم يضاف إليها طبقة جديبدة مبن ن ألخبر مبع
التقليب الجيد والتهوية لتفادى األضرار الناجمة عن زيادة الرطوبة فى الفرشة واألفضل تغيير الفرشة على فترات مناسبة .
 -7اإلضاءة والتهوية:
خالل فترة التحضين من الفقس وحتى عمر  3أسبابيع يحتباج الببط الصبغير إلبى حبوالى  22سباعة إضباءة يوميبا بحيبث تكبون كثافبة
الضوء فى حدود  1-5وات لكل متر مربع من مساحة األرضية ويكون الحد األدنبى لشبدة اإلضباءة  51وحبدة إضباءة ( ) LUXفبى
مستوى الطيور عموديا ً مع مصدر الضوء .والمعتاد فى فترة الحضانة االعتماد على الضوء الصناعى ويتم تدريجياً تعويد البط على
الضوء الطبيعي .
أما عن التهوية فيراعى فى مبنى الحضانة أن يكون عدد وارتفاع واتجاه فتحات التهويبة مناسببا ً بحيبث يسبمح بتغييبر هبواء الحضبانة
دون إحداث تيار مباشر على كتاكيت البط ودون إحداث تغيير فى درجة الحرارة وفى المزارع الكبيرة يتم تركيب مراوح وشفاطات

لدفع وسحب الهواء المحمل بثاني أكسبيد الكرببون والرطوببة واسبتبداله بهبواء نقبى دون التبأثير علبى متوسبط درجبة الحبرارة داخبل
الحضانة .
 -8التغذية :
المعروف أن جميع الكائنات الحية لها معدل نمو سريع ومعامل تحويل غذائي مرتفع فى بدايبة فتبرة نموهبا .والببط المسبكوفى بصبفة
خاصة له معد نمو سريع ومعامل تحويل غذائي عال مقارنبة ببأنواع الببط األخبرى لبذا فبإن كميبة ونوعيبة العلبف المقبدم لبه يجبب أن
تتناسب مع هذه الصفات حيث يجب ان تحتوى العالئق على جميع المركبات والعناصر الغذائيبة الضبرورية بالنسبب والكميبات التبى
تغطبى احتياجبات الطيبور فبى هببذه المرحلبة مبن العمبر وسببوف نتعبرض لهبذا الموضبوع بالتفضبيل فببى الجبزء الخباص بتغذيبة البببط
المسكوفى .
 -9الرعاية الصحية:
الببط المسبكوفى فببى األعمبار الصبغيرة عرضببه لإلصبابة بباإلمراض خاصببة أمبراض سبوء التغذيببة او األمبراض المعديبة مببا لبم يببتم
االهتمام ببرنامج الرعاية الصحية والعمل على الرقابة من اإلصابة باى من هذه األمراض بإتباع اإلرشادات الوقائية.
 -11مرحلة النمو:
هذه المرحلة تبدأ بعد إنتهاء مرحلة الحضانة عندما يصل عمر البط إلـــــــى  3أسابيع وتستمر حتى عمر  12-15أسببوعاً فبى حالبة
التسمين إلنتاج اللحم والتسويق وحتى عمر  10اسبوعا ً فى حالة تربية القطيع النتباج الببيض وصبغار الببط فبى هبذه المرحلبة إمبا أن
تظل فى نفس مبنى ا لحضانة (إذا كان تصميم المبنى ومساحته يسمحان بذلك) حيث يتم رفبع الحبواجز وتخفيبف التدفئبة وينتشبر الببط
فى جميع أنحاء العنبر ويتم تغيير المعالف والمساقى باخرى حجمها اكبر ويعاد توزيعها وإما أن تنقل الكتاكيت النامية اى عنبر اخبر
مجهز خصيصا ً لفترو النمو والرعاية خاصة فى المزارع الكبيبرة وذلبك السبتخدام الحضبانات فبى اسبتقبال وتحضبين دفعبات جديبدة
(فى إنتاج التجاري المكثف) ونستعرض االعتبارات الواجب مراعاتها خالل مرحلة النمو:
*المسكن:
مساكن تربية الببط خبالل فتبرة النمبو تختلبف عبن الحضبانات
فببى انهببا اكبببر حجم با ً وأوسببع مسبباحة وتتحببد مسبباحاتها طبق با ً
للعدد المزمع تربيته بحيث يسمح بتربية  0-5بطات فى المتر
المرببببع  .وحيبببث ان الببببط المسبببكوفى يفضبببل البقببباء خبببارج
المسببكن (او الحظيببرة) معظببم النهببار لببذلك البببد مببن تببوافر
مالعب او احواش ملحقة بالمسكن او العنبر وفبى هبذه الحالبة
فإن المسكن يستخدم فقط للمبيبت لبيالً او فبى االحبوال الجويبة
السيئة .
والمسكن المناسب عبارة عبن مبنبى حوائطبه بارتفباع – 1:1
 2متر قد يكمل الى ارتفاع  5 – 2:1متبر بسبلك شببكى يمثبل
فتحات التهوية بحيث ال تقل مسباحة فتحبات التهويبة بالمسبكن
عببن  %21- 25مببن مسبباحة االرضببية حتببى يضببمن تهويببة
جيدة  .اما السقف فيصنع م ن الخرسانة او الخشب او االسبستوس او البالسبتيك او الصباج المجلفبن او االلمونيبوم ويفضبل اان يكبون
السقف معزوال فى المناطق الحارة .ويتم تركيب ستائر من المقاش السميك او البالستيك (يمكن استخدام اجولة العلف الفارغبة) علبى
فتحات التهوية (او الشبابيك) خالل فترة الشتاء لحماية القطيع من البرد والتيارات الهوائية.
وأرضيات المسكن او الحظيرة يجب ان تكون من الخرسانة االسمنتية لمنع تسرب الرطوبة او الحشرات االرضية ويكون لهبا ميبول
تجاه مجارى الصرف لسهولة تنظيفها .ويتم تغطية ارضية المسكن بفرشبة مبن نشبارة الخشبب او التببن (او اى مبادة لهبا قبدرة عاليبه
على امتصاص الرطوبة) بعمق بين  11-15سم وتقلب بصفة منتظمة ثم يتم تغييرها عند اللزوم .
يقسم المسكن او العنبر من الداخل بحواجز ارتفاع  15-35سم بحيبث يسبمح كبل قسبم بتربيبة حبوالى  555- 215بطبة (بمعبدل0-5
بطات/م )2وبكل قسم توجد فتحة او فتحتين فى الجدران بمقاس  35×35سم تسمح للطيور بالخروج الى االحبواش الخارجيبة نهباراً
وتغلق ليالً (بعد دخول البط للمسكن) ويمكن االستغناء عن الفرشة بالعنبر بعمل سراير من السبلك الشببكى ويبزود العنببر او المسبكن
بواسببائل تهويببة واضبباءة وتدفئببة اذا لببزم االمببر كمببا يببزود بعببدد مببن المعببالف والمسبباقى يتناسببب يتناسببب حجمهببا مببع اعمببار الطيببور
وعددها .
 رعاية وتغذية البط المسكوفى النامى:
يستخدم البط المسكوفى اساسا ً ألغراض انتاج اللحم ،وذلك لتميزه بسرعة النمو وجودة لحومه لذلك فإن معظم المزارع التى تشبترى
كتاكيببت البببط (وال تقببوم بتفببريخ بببيض البببط) تتبببع برنببامج اتسببمين النتبباج اللحببم والببذى يببتم فيببه تحديببد حركببة الطيببور ( بكثافببة -0
15بطببات/م ) 2والتغذيببة علببى عليقببة تسببمين متزنببة فببى محتواهببا مببن الطاقببة والبببروتين مببع التببدعيم الفيتامينببات واالمالمببح المعدنيببة

الالزمة  .ويتم توفير اضاءة صناعية بجانب االضاءة الطبيعية بما ال يقل عن  12سباعة اضباءة فبى اليبوم بكثافبة  1 – 5:1وات/م2
ويراعى عدم زيادة شدة الضوء تتالفى االفتراس.
درجة الحرارة المناسبة داخبل عنببر التسبمين تكبون فبى حبدود 21م مبع االهتمبام بالتهويبة وتقليبب او تغييبر الفرشبة ومراقببة الحالبة
العامة للقطيع وحسن انتشاره.
يقدم العلف بكميات كافية (للتغذية حتى مستوى الشبع) فى معالف نظيفة يتناسب حجمها وعددها مع عمبر وعبدد الطيبور المربباه مبع
تقديم مياه الشرب النظيفة بصفة مستمرة مع االلتزام ببرنامج الرعاية الصحية طوال فترة التسمين.
وجدير بالذكر ان فترة تسمين الببط المسبكوفى  05يومبا ً للبذكور ،و 95يومبا ً لإلنباث ويصبل وزن البذكور البى 1-3كجبم بينمبا يصبل
وزن االناث  5:1-5كجم فى نهاية فترة التسبمين بنسببة تصبافى  %91تقريببا ً  .ويراعبى األ تحتبوى العليقبة فبى نهايبة فتبرة التسبمين
(قبل اسبوعين من التسويق او الذبح) على مصبدر ببروتين حيبوانى مثبل مسبحوق السبمك حتبى ال يبعثر ذلبك علبى طعبم اللحبم  .كمبا
يراعى االنتهاء من فترة التسمين قبل الدخول فى فترة القلش (عمر  15-11اسبوعاً) والتى تمتد لحوالى  0-5أسبابيع لتفبادى تسبويق
الطيور عارية الريش او االنتظار حتى انتهاء فترة القلش مما يقلل من العائد االقتصادى.
إما إذا كانت المزرعة بها امهات وتقوم بتفريخ بيض البط فيها ففى هذه الحالة فبإن جبزءاً محبدداً مبن القطيبع يبتم تربيتبه ليصببح فيمبا
بعد قطيع استبدال لألمهبات او قطيبع انتباج يبباع للمبزارع االخبرى او المبربين  .وفبى هبذه الحالبة يتببع برنبامج رعايبة صبغار قطيبع
االمهات والتى تمتد من عمر  3اسابيع الى عمر  25-10اسبوعا ً حيث تبدأ فترة وضع الببيض ولكبل فتبرة برنبامج الرعايبة والتغذيبة
الخاص بها.
ويختلف برنامج الرعاية هنا عن برنامج التسمين حيث يكون االهتمام األول للمرببى هبو البتحكم فبى وزن الطيبور فبى قطيبع التربيبة
ومراعاة عدم زيادته فى الوزن عن الحدود المثلى المنحنى النمو القياسى وذلبك باتبباع برنبامج غبذائى خباص يبتم فيبه تحديبد الغبذاء
وتقليببل معببدل اإلضبباءة والكثافببة العدديببة (5بطببات/م )2وال تختلببف مسبباكن نظببام التربيببة عنهببا فببى نظببام التسببمين مببن حيببث توزيببع
المعببالف والمسبباقى والفرشببة والتهويببة  .فقببط يراعببى او يفضببل تببوفير احببواش ومالعببب لقطيببع التربيببة يوضببع فيهببا المعببالف تحببت
المظالت والمساقى بعدد كاف وإن أمكن توفير حوض للسباحة
وهو برنامج وقائى لتالفى حدوث أمراض خاصة فى بداية الحياة اإلنتاجية للبط ويتلخص فى اآلتي :
 #من عمر يوم إلى  7أيام :
 نفريل بمعدل  1جم  /لتر ماء شرب إجبارى. فيتامين (أد5هـ ) بمعدل  5:1سم / 5لتر ماء شرب إجباري. كلورامفينيكول بمعدل  1سم  / 5لتر ماء شرب إجبارى . فيتامين (هـ) بمعدل  5:1جم  /لتر ماء شرب حسب الحالة. فيتامينات (ب  +ك  +كولين ) بمعدل  5:1جم  /لتر ماء شرب إجبارى. #من عمر أسبوعين إلى ثالث أسابيع :
 فيتامينات وخاصة ( هـ  ,ب المركب ) بمعدل  5:1جم  /لتر ماء شرب حسب الحالة. أمالح معدنية بمعدل  1جم  /لتر ماء شرب حسب الحالة. قص المنقار ( الطرف األمامى المقوس من الجزء العلوى. حقن باألستربتومايسين مرة واحدة بمعدل  155ملجم  /كجم من الوزن الحى. فيتامين (ك) لمدة يوم واحد بمعدل  5:1جم  /لتر ماء شرب. نفريل لمدة يوم واحد بمعدل  1جم  /لتر ماء شرب. #عمر أربعة أسابيع :
 مضاد كوكسيديا ( بالجرعة الموصى بها  ..حسب تركيز الدواء). أ فالجين بمعدل  5:1كجم  /طن علف. فيورالتادون بمعدل  9جم  155 /بطة. -فيتامين ( أد5هـ ) بمعدل  5:1سم 5لتر ماء شرب.

 فيتامين (ب  +ك  +كولين ) بمعدل  5:1جم  /لتر ماء شرب. #عمر سبع أسابيع :
 سلفاكينو كسالين بمعدل  255جم  /طن علف. تونيمكس بمعدل  1كجم  /طن علف  ,وذلك لمدة عشرة أيام ثم عشرة أيام بدون ( عليقة خالية من التونيمكس )  ......وهكذا ,وعموما ً فإنه يجب على المربى مالحظة طيوره فإذا ظهر على أى منها بوادر أعراض مرضية  ,يقوم على الفور بعزل هذه
الحاالت ويبادر بإستشارة مربى خر ذى خبرة أو اللجوء إلى طبيب بيطرى أو أحد المعامل البيطرية حتى يمكن تشخيص الحالة
وتقديم العالج بسرعة لتالفى إنتشار المرض  ,وفى حاالت النفوق ينصح بحرق الطيور النافقة وإ ضافة الجير الحي إليها ثم دفنها
فى حفرة عميقة للتخلص من إحتمال وجود عدوى بها .
 بعض أمراض البط الشائعة:التوجد أمراض خاصة بالبط المسكوفى ولكنه عرضه لإلصابة باألمراض التى تصيب البط أو الطيور المائية بصفة عامة  ..ويمكن
تقسيم األمراض الشائعة فى البط كما يلى :
(أ) أمراض النقص الغذائى :
وتعني األمراض الناتجة عن نقص مركب أو عنصر غذائى مثب نقص البروتين أو نقص فيتامين معين أو ملح معدني  ..وهي
أمراض تعدي بصفة عامة إلى تأخر فى النمو وضعف عام وإفرازات ( دمعية أو فمية أو شرجية ) وفقدان شهية وكسل وإنخفاض
فى اإلنتاج والخصوبة  ..وهناك أعراض أخرى خاصة بكل حالة من حاالت النقص الغذائى ال يتسع المجال لذكرها جميعاً.
وعموما ً فإن إتزان العلف غذائيا ً مع دعمه بالفيتامينات واألمالح المعدنية وإضافة مواد العلف الخضراء يساعد على تالفى ( وعالج
) أمراض نقص الغذاء .
(ب) عادات مرضية شائعة :
ويقصد بها العادات المرضية التى تنشأ بسبب سوء الرعاية أو تغيير حاد فى الظروف الجوية المحيطة مثل إرتفاع الحرارة أو شدة
اإلضاءة أو زيادة كثافة الطيور أو عدم إتزان العليقة وعدم توفر أعالف خشنة أو خضراء أو التحلل البكتيرى لمكونات العلف أو
عدم اإلهتمام باألرضيات والفرشة  ,كل هذه األمور تعدي إلى اإلصابة ببعض العادات المرضية مثل اإلفتراس وأكل الريش
والتسمم الغذائى وتقرحات األرجل والبطن واإلنزالق الوترى ( األرجل العرجاء ) والتسمم باألدوية ( إستخدام أدوية بكثرة وبدون
داعى )  ,وهذه األمراض بصفة عامة تعثر على األداء اإلنتاجي للقطيع وتقلل الناتج النهائى سواء لحماً أو بيضاً أو كتاكيت ,
وعموما ً فإن الرعاية الجيدة واإلهتمام بدرجة الحرارة والتهوية والفرشة واإلضاءة والتغذية ( عوامل الرعاية المختلفة ) مع النظام
والتطهير بصفة مستمرة يساعد على تالفى اإلصابة بـأمراض سوء الرعاية.
(ت) أمراض البط المعدية :
وهى األمراض التى تسببها فيروسات أو بكتريا مرضية وتنتقل العدوي فيها من األفراد المريضة إلى األفراد السليمة مالم يتم العزل
أو لطبيب بيطري متمرس للتعرف على المرض وعمل الصفة التشريحية ووصف العالج الالزم  ,وتنحصر أهم أمراض البط فيما
يلى :
إسم المرض

السبب

إلتهاب الكبد
الفيروسى

نوع من الفيروس الذى
يصيب الكبد فى البط وهو
مرض معدى  ,وتنتقل
العدوى عن طريق الغذاء
الملوث بالفيروس القادم من
زرق بط مصاب وذلك بأحد
طرق العدوى المعروفة

طاعون البط

نوع من الفيروس الذى
يصيب األمعاء وتنقله
الطيور البرية من جثث
األفراد النافقة إلى األفراد
السليمة  ,كما ينتقل عن
طريق المجارى المائية

األعراض

الصفة التشريحية

فقدان شهية وكسل وخمول ويصبح تضخم فى الكبد
لون المنقار أرجوانيا ً محتقنا ً
ووجود بقع نزفية
على سطحه وتغير
والزرق مائى أخضر اللون
لونه إلى اللون
ويموت البط خالل نصف ساعة
األحمر أو البرتقالى
من بداية ظهور األعراض عليه
مع تضخم وإحتقان
لذا يجب سرعة إكتشاف المرض
الكلى .
والعالج

تدلى األجنحة وفقدان القدرة
على الحركة مع فقدان شهية
وإسهال مائى يبلل منطقة
المجمع وإفرازات فى العين
واألنف ونفوق وهو يسبب
خسارة كبيرة فى القطيع على

إلتهاب شديد فى
األمعاء

الوقاية والعالج
يحصن القطيع باللقاح الخاص
بالمرض على عمر 13 – 12
أسبوعيا ً ثم بجرعة أخرى منشطة
على عمر  10-15أسبوعا ً  ,وتنتقل
المناعة المكتسبة من األمهات إلى
الكتاكيت حديثة الفقس  ,وقد وجد أن
إستخدام السيرم المحتوى على
األجسام المناعية عند حقنه فى بداية
اإلصابة يترتب عليه تحسن الحالة
وتقليل النفوق

يحقن القطيع باللقاح الخاص
بالمرض لحمايته من اإلصابة.
كما يعتبر التحصين إجراء اً
عالجياً فى حالة ظهور األعراض
المرضية وتشخيص اإلصابة

الملوثة أو العلف الملوث
الكوليرا

نوع من البكتريا يسمي
الباستيريال وينتقل من
مزارع البط واألوز
والدجاج الموجودة
بالمنطقة وبها إصابة
وذلك بإحدي طرق نقل
العدوي و أهمها الغذاء أو
الماء الملوث  ,وتزيد
اإلصابة عند التربية على
مياه راكدة حيث تنتقل
اإلصابة لجميع الطيور
التى تشرب من هذا الماء

المراجع
-

شركات بيع بط مسكوفى
من اإلنترنت
مقابلة بعض المربيين
مراجع متخصصة
فريق اإلدارة الزراعية بالصندوق

جميع األعمار مالم يتم العزل
والعالج بسرعة
فقدان شهيته للغذاء والماء
وعطش شديد مع إرتفاع فى
درجة حرارة الجسم وحدوث
نفوق فجائى وقد يشاهد إسهال
مخاطي أخضر اللون يحتوي
على أعداد كبيرة من البكتريا
التى تنتقل بدورها إلى الغذاء
والماء عن طريق المخالطة
واإلتصال المباشر

ال توجد أعراض
تشريحية واضحة
ولكن المربى ذو
الخبرة أو الطبيب
البيطرى المتمرس
يمكنه مالحظة نقط
ذات لون رمادي
مصفر على الكبد
كما تشاهد نقط
نزفية على الغشاء
المخاطي المبطن
للقصبة الهوائية
وتجويف البطن
واألمعاء  ,وقد
تتواجد مواد متجبنة
فى تجويف األنف
وأعلى الجهاز
التنفسي  ,وإحتقان
المبيض

للوقاية يحقن القطيع بلقاح
الكوليرا مع الوضع فى اإلعتبار
أن المناعة الناتجة من الحقن
التستمر لفترة طويلة  ,وعند
إكتشاف اإلصابة بالمرض يحقن
القطيع بأحد المضادات الحيوية
مثل  :األستربتومايسين أو
األوكسيتتراسيكلين أو غيره

ثالثا ً -الدراسة المالية

مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل
مشروع تسمين بط مسكوفى
كل المحافظات
جديد
منشاه فردية
بط
بند المصروف

الكلفة بالجنيه

رسوم ترخيص تشغيل

1555:55

مصاريف أخرى
1:55

1555:55
2555:55

االستهالك السنوى

555:59

استهالك على (سنة)

5:55
م التأسيس -
قيمة دفترية
2555:55
1555:55
555:59

رصيد م التأسيس السنوى
1:55
2:55
5:55

معلومات عن األصول الثابتة

االستهالك صافى م
التأسيس
السنوى
1555:55 555:59
555:59 555:59
5:55 555:59

العمر
االنتاجى
لألصل

اسم األصل
سقايات أتوماتيك سعة  0لتر
بالستيك
غذايات صاج مجلفن سعة  1ك

15
15

عدد
الوحدات
من نفس
األصل

سعر االستحواذ
االهالك
االجمالى
بالجنيه (القيمة السنوى  -ثابت
الدفترية)

سعر
الوحدة

صافى القيمة الدفترية
فى نهاية مدة الدراسة

255

15

2555

255

1،555

255

12

2355

235

1،255

40411

441

20211

المجموع العام

مستلزمات االنتاج المباشرة وغير المباشرة:
السنة1.00 :
الكمية
الالزمة
لتحقيق
المبيعات

وحدة
القياس

فراخ بط عمر أسبوعين
علف
تبن للفرشة

1555:55
15:55
5:55

وحدة
طن
طن

اسم المستلزم والمواصفات الخاصة به

الكلفة
للوحدة

المجموع

155555:55
25:55
121555:55 2155:55
555:55 255:55

أدوية وتحصينات

1555:55

وحدة

1:55

21555:55

تدفئة

1555:55

وحدة

1:55

21555:55
291555:55

المجموع العام

العمالة الالزمة:

م

1

الوظيفة

عامل

المجموع

العدد

متوسط
األجر أو
الراتب
الشهرى

2

155

2

155

مميزات
مادية
أخرى

5

المجموع
الشهرى

األجر أو
الراتب
السنوى

1،555

15،555

1،555

15،555

سوف يوفر المشروع  2فرصة عمل دائمة طوال فترة عمل المشروع بجانب توفير فرص عمالة معقتة قد يحتاجها المشروع مثل
إشراف بيطري وعمالة وذلك خالل عمليات الشراء والنقل والتنظيف والبيع ..الخ .

المصروفات العمومية واإلدارية:
البند

م

السنة االولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

2

فوائد القرض

5،105

5،571

5

5

االيجارات

12،555

12،555

12،555

3

االنارة والكهرباء والطاقة

555

555

555

1

النقل واالنتقاالت

255

225

232

5

م الضيافة

5

5

9

اهالك األصول الطويلة األجل

335

335

335

0

استهالك م التأسيس

559

559

559

7

(اتعاب مهنية )

1،555

1،155

1،215

 15م االتصاالت والتليفونات

235

253

275

 11ادوات ومستلزمات اخرى

1،555

1،155

1،215

5

5

555

555

 13م تدريب ورفع مهارات

5

5

 11م أخرى

5

5

155

115

551

22،027

25،572

19،575

 12ادوات كتابية ومطبوعات
 15مصروفات تسويق

 15مصروفات عرضية أخرى
المجموع العام

555

قائمة الدخل:
السنة األولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

البيان
المبيعات

305،555

105،055

952،950

تكلفة مستلزمات االنتاج

291،555

555،395

355،155

تكلفة العمالة

15،555

13،555

11،955

مجمل األرباح
االيرادات االخرى ان وجدت
(تضاف)
المصروفات العمومية
واالدارية

171،355

255،523

205،152

22،027

25،572

19،575

صافى الدخل قبل الضرائب

150،191

212،752

255،132

الضرائب

5

5

5

صافى الدخل بعد الضرائب

150،191

212،752

255،132

بعض مؤشرات الربحية
هامش مجمل األرباح

%57:00

%35:12

%35:51

هامش صافى األرباح
المصروفات منسوبة الى
المبيعات

%51:12

%55:55

%59:09

%3:95

%5:35

%2:39

17255

21125

25252

15

11

12

2275

1021

1321

عدد الوحدات المتوقع انتاجها
هامش مجمل ربح الوحدة فى
المتوسط
نقطة التعادل بالوحدات فى
المتوسط
تحليل مبدئ للحساسية
نسبة المبيعات

%95

%05

%75

المبيعات المقدرة بهذه النسبة
تكلفة مستلزمات االنتاج بهذه
النسبة

555،555

353،535

552،371

172،725

255،901

555،111

المصروفات العمومية (ثابتة)
شاملة الضرائب ان وجدت
ودون تغيير

22،027

25،572

19،575

صافى األرباح

125،211

199،959

211،735

ملخص المالمح الرئيسية للمشروع المقترح
مشروع تسمين بط مسكوفى

المشروع (اذكر اسم المشروع)
اسم المستفيد
المحافظة التى يقع بها المستفيد

كل المحافظات

المركز  -الحى أو القرية
العنوان
حالة المشروع (قائم  -جديد)

5
جديد

الشكل القانونى (منشأة فردية  -تضامن  -مساهمة )...-

منشاه فردية

الموقف من الضرائب (خاضع -غير خاضع)
المنتجات و -أو الخدمات (مخرجات المشروع )

غير خاضع
بط

فرص العمل المتوقع تحقيقها

2

اجمالى االستثمارات المطلوبة (رأس المال  +القرض)

02،351

رأس المال (حقوق الملكية) والمطلوب من المستفيد

25،557

نسبة المساهمة من المستفيد

%21:55

قيمة القرض المطلوب

51،025

مدة القرض بالسنة

5

مدة السماح المطلوبة

1

مالحظات

مدة الدورة االنتاجية (ان وجد) بالشهر

5

متوسط عدد الدورات  /السنة (ان وجد)

3

عدد الوحدات المتوقع انتاجها  -أو الخدمات المتوقعة بالوحدات
فى أول سنة

17،255

حجم المبيعات المتوقع بالجنيه فى أول سنة

305،555

مجمل األرباح فى أول سنة

171،355

صافى األرباح فى أول سنة

150،191

عدد الوحدات المتوقع انتاجها  -أو الخدمات المتوقعة بالوحدات
فى خر سنة
حجم المبيعات المتوقع فى الدراسة بالجنيه فى خر سنة
مجمل األرباح فى خر سنة
صافى األرباح فى خر سنة

20،111
1،520،725
317،115
351،375

صافى القيمة الحالية عند سعر الخصم المطلوب ()%21

175،755

متوسط فترة االسترداد
معدل العائد الداخلى IRR

5:55
%227:55

(إجراءات الترخيص)
الخطوات التي يجب اتبعها إلنشاء مزرعة لتربية أحد أنشطة الثروة الحيوانية :
أوالً :خطوات استخراج تراخيص اإلقامة :
.1
.2
.5
.3

اختيار المساحة المراد التربية عليها ويجب أال تكون ارض زراعية وذلك لحماية الرقعة الزراعية.
إذا كانت المزرعة مقامة فعالً على أرض زراعية فعليك تقنين وضع مزرعتك وذلك فى الحاالت اآلتية:
أ .المزرعة مقامة قبل العمل بقانون  115لسنة .1705
ب .المزرعة ظاهرة بخرائط التصوير الجوى لسنة . 1701
استخراج ترخيص إقامة من إدارة حماية األراضي بمديرية الزراعة بالمحافظة التي تقع فى زمام هذا المشروع .
المستندات المطلوبة الستخراج اإلقامة أو تقنين وضع المزرعة.
أ .رسم هندسي للمشروع أو المزرعة المراد ترخيصها.
ب .صورة من بطاقة الحيازة الزراعية إن وجدت.
ح .دراسة جدوى اقتصادية مبدئية.
د .الموافقة الفنية من اإلدارة التابع لها المشروع.
ز .تقديم طلب متموغ إلى المديرية.

ثانياً :خطوات استخراج تراخيص التشغيل :
.1
.2
.5
.3

التقديم إلى إدارة اإلنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالمحافظة التابع لها المشروع بطلب استخراج ترخيص التشغيل.
إجراء معاينة على الطبيعة للمشروع أو المزرعة.
التقديم بصورة ترخيص اإلقامة أو ما يفيد من إدارة حماية األراضي بأن المزرعة ظاهرة بالتصوير الجوى أو مقامة
قبل العمل بالقانون رقم  115لسنة . 1705
تسديد الرسوم اإلدارية بإيصال سداد من بنك التنمية واالئتمان الزراعي بالحساب رقم (.)111752

محافظة :
مديرية الزراعة:
طلب ترخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
على أراضى غير زراعية

 .1اسم الطالب:
 .2العنوان:
 .5موقع األرض:
حوض

ناحية

مركز

محافظة

 .3بان األرض المطلوب الترخيص بإقامة المشروع عليها:
ف:
ط:
س:
 .1الموقع المطلوب له الترخيص (محرر له مخالفة/لم تحرر له مخالفة)
 .5األرض المطلوب الترخيص (داخل الزمام/خارج الزمام)
 .9اسم مالك األرض المطلوب البناء عليها:
 .0اسم حائز األرض المطلوب البناء عليها:
 .7رقم بطاقة الحيازة /رقم بطلقة الخدمة لألراضي الصحراوية:
قيراط
سهم
 .15حملة مساحة الحيازة :
 .11مفردات الحيازة :
 .12الغرض من إقامة المشروع

فدان
توقيع مقدم الطلب
(

تحريراً في

/ /

)

25

موافقة المالك:
(إذا لم يكن الطب مقدماً منه) أوافق أنا
مالك األرض المشار إليها على إقامة المشروع موضوع هذا الطلب على المساحة المطلوبة والمملوكة لي.
توقيع مقدم الطلب
(
تحريراً فى /

/

25

تصديق الجمعية الزراعية بناحية :
البيانات المبينة بعاليه صحيحة ومطابقة لسجالت الجمعية وتم توقيع المالك أمامنا
رئيس الجمعية

مدير الجمعية

ختم الجمعية
----------------------------------------------------------------------------

)

إيصال
استلمت أنا

الطلب المقدم من السيد

مستوفيا ً كافة متطلبات الحصول على خدمة التراخيص بإقامة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وقيد الطلب برقم
بتاريخ  25 / /ويتم إعالن قرار اإلدارة في طلب منح التراخيص المطلوب خالل  55يوماً من تاريخه .

توقيع الموظف المختص

محافظة :
مديرية الزراعة:
طلب الترخيص بتشغيل وتجديد مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
اسم مالك المشروع:
اسم المستأجر:
اسم المدير المسئول :
االسم التجاري للمشروع :
رقم البطاقة الضريبية:
رقم السجل التجارى :
نوع النشاط:
عنوان لمنشأة
عنوان المركز الرئيسي:
رقم وتاريخ الترخيص بإقامة المشروع (للمقام منعا بعد العمل بالقانون رقم  115لسنة )1705
عدد الوحدات ومساحة كل منها:
الطاقة الكلية للوحدة أو لعنبر الدواجن :
* الخدمة المطلوبة
مقدم الطلب
األسم :
تحريراً فى / /
الصفة:
التوقيع:
* يو ضح أمام خانة الخدمة المطلوبة ما إذا كان المطلبوب تبرخيص بالتشبغيل ألول مبرة أو تجديبد التبرخيص بالتشبغيل لمشبروع ال
يزال مستمرا فى النشاط وفقا ً للشروط الفنية السابق منح الترخيص بشأنها.
(فى كلتا الحالتين يسرى الترخيص لمدة ثالث سنوات)
---------------------------------------------------------------------------إيصال
استلمت انا  ------------------------------الطلب المقدم من السيد ---------------
مستوفيا ً كافة متطلبات الحصول على خدمة تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وقيد الطلب برقم  -------بتباريخ
 2555/ /ويتم إعالن قرار اإلدارة فى طلب منح الترخيص المطلوب خالل شهر من تاريخه.
توقيع الموظف المختص
(

)

القواعد الحاكمة إلجراءات طلب الحصول على الخدمة
وفقا ً لقرار مجلس الوزراء رقم  3230لسنة  1770في شأن تيسبير الحصبول علبى خدمبة طلبب تبرخيص إقامبة مشبروعات الثبروة
الحيوانية والداجنة على أراضى غير زراعية بقطاع الزراعة واستصالح األراضي.
تلتزم الجهات اإلدارية بالنموذج الصادر من وزير الدولة للتنميبة اإلداريبة بتحديبد المسبتندات واألوراق المطلوببة والرسبوم الالزمبة
إلجراءات طلب الحصول علبى هبذه الخدمبة والتوقيتبات الزمنيبة التبى تعلبن فيهبا جهبة اإلدارة قرارهبا ،وال يجبوز للجهبات اإلداريبة
طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت اى مسمى من المسبميات غيبر البوارد البنص عليهبا فبي هبذا النمبوذج
مع االلتزام بإعالن رأى اإلدارة إلى طالب الخدمة في التوقيت المحدد لها ،ويلغى كل نص أو حكم يخالف ما يلي:
أوالً :المستندات واألوراق المطلوبة:
 خريطة بمقياس رسم ( 2155 : 1إذا كان المبنى مقام قبل العمل بالقانون  115لسنة . ) 1705
 رسم هندسي بمكونات المبنى أو المنشأة أو المشروع المطلوب إقامته.
 صورة سند الملكية أو عقد اإليجار مع موافقة المالك و(األصل لالطالع)
 اإليصال الدال على سداد الرسوم.
على أن تقوم مديرية الزراعة المختصة بالحصول على موافقات الجهات اإلدارية المختلفة وأراء المعاينات الالزمة للتأكد من توافر
كافة الشروط التي يتطلبها إقامة المشروع.

ثانيا :الرسوم والمبالغ الالزمة ألداء الخدمة:






( 155مائة جنيه) رسم عن كبل فبدان أو كسبورة مقبام عليبه المشبروع تسبدد للحسباب الخباص بالهيئبة العامبة للجهباز التنفيبذي
لمشروعات تحسين األراضي وذلك وفقا ً لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصالح األراضبي رقبم 211
لسنة . 1775
ً
( 5ثالثة جنيهات) دمغة نوعية على الترخيص وفقا لحكام المادة األولى من القانون رقبم  2لسبنة  1775بتعبديل بعبض أحكبام
قانون ضريبة الدمغة رقم  111لسنة  1705وتعديالته.
ً
( 15عشرة قروش) رسم تنمية موارد على الترخيص وفقا ألحكام القانون رقم  139لسنة  1703وتعديالته بشأن رسبم تنميبة
الموارد المالية للدولة.
ً
( 55ثالثون قرش) دمغة ايصال وفقا ألحكام المادة األولى من القانون رقم  2لسنة  1775بتعديل بعض أحكام قبانون ضبريبة
الدمغة رقم  111لسنة  1705وتعديالته.
( 15عشرة قروض) رم تنمية موارد على اإليصال وفقا ً ألحكبام القبانون رقبم  139لسبنة  1703وتعديالتبه بشبأن رسبم تنميبة
الموارد المالية للدولة.

ثالثا :التوقيت الزمنى:
تعلن الجهة اإلدارية قرارها فى طلب ترخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانيبة والداجنبة علبى أراضبى غيبر زراعيبة خبالل 55
يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات والرسوم المطلوبة
___________________________________________________
*

صدر من وزير الدولة للتنمية اإلدارية بتاريخ . 1777/0/1

---------------------------------------------------------------------------فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية يمكنك االتصال بأحد الجهات
التالية :
المحافظة :

الرقابة اإلدارية  :بالبريد
وزارة الدولة للتنمية اإلدارية:

المستندات المطلوبة إلقامة سكن خاص/مشروعات /مخزن لخدمة األراضي الزراعية
 .1رسم هندسي لمكونات السكن /المشروع /المخزن /المسجد ...معتمد من مهندس نقابي وعليه تمغة هندسية قانونية.
 .2شهادة بعدم وجود سكن خاص فى ذات نطاق المحافظة (في حالة السكن فقط) لمقدم الطلب .
 .5خريطة مساحية معتمدة من مهندس نقابى مدموغة بالتمغة الهندسية موضح عليها الموقع محل الطلب وعليها موافقات الطرق
والرى.
 .3صورة من بطاقة الحيازة الزراعية ألحدث تعديل مع إحضار البطاقة الزراعية األصلية لالطالع عليها وإعادتها.
 .1ملء النموذج الخاص بالطلب واعتماده من اإلدارة الزراعية المختصة .
 .5دراسة جدوى اقتصادية (فى حالة المشروعات )الواردة بالقرار . 1775/211
 .9موافقة اإلدارة المركزية المختصة بوزارة الزراعة على المشروع المقدم (مشروعات ).
 .0موافقات جهات األمن واألوقاف (فى حالة طلب إقامة مسجد).
 .7تقديم طلب متموغ إلى المديرية .
 .15اإليصاالت الدالة على تسديد الرسوم المقررة بخطاب رسمي من المديرية إلى بنك التنمية واالئتمان الزراعي
المصدر :
إدارة التشريعات بحماية األراضي – وزارة الزراعة .

