فكرة مشروع مقـترحة

مشروع إنتاج أشتال الفراولة

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
سادسا:اآلثار البيئية لركرة الم رو
سابعا :التكاليف ايدمالية للم رو
ثامنا :وسائل تمويل الم رو
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ملخص الم رو
إنتاج أ تال الرراولة

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

أ تال الرراولة

تةنيف الم رو

زراعي
5

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

62251

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

2751
33911

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوال :مقدمة:
تعأ التركيز عل إنتاج الفراولة منل عشر ةنوام حي
النوعية كما ازعاعم إمكانية التصعير إل

ازعاعم المةاحام المزروعة تاإلضافة إل تطور

عول أوروتا والعول المجاورة تةتى جوعة النوعية والتوقيم

المناةى لإلنتاج.
إن تكلفة إنتاج الفراولة مرتفعة تةتى ارتفاع ثمن األشتال (األمهام) و تشكل حوالم  %52من كلفة اإلنتاج
علما ان  % 01من االشتال المةتخعمة فم زراعة الفراولة يتو اةتيراعها من الخارج .لللل يعتتر إنتاج
أشتال الفراولة محليا حافز للمزارعين لزياعة اإلنتاج تةتى انخفاض تكلفة إنتاجها.

ثانيا ً :مبررات وأاداف فكرة الم رو :
يهعف المشروع ال انتاج اشتال الفراولة الالزمة للمزارعين تطرق علمية حعيثة تعتمع على تجىارى الىعول
المجاورة وايرها تهعف توفير األشتال الةليمة وفم الوقم المناةى للزراعة.
ومن أهو متررام هلا المشروع مايلم:
 إنتاج أشتال نتيفة وقوية وخالية من األمراض.-

توفير األشتال فم الوقم المناةى وتأةعار منافةة للمةتورع.

 -توفير  2فر

العمل.

 -تحةين الوضع اإلقتصاعي لصاحى المشروع.

ثالثا ً :منتدات الم رو :
ةيقوو المشروع المقتر تإنتاج اشتال الفراولة للمزارعين فم المناطق المختلفة من المملكة تهعف
زراعتها.

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

هلا النوع من المشاريع كونها مشاريع زراعية صعيقة للتيئة.
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خامسا ً :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة:
( )0مراحل التةنيع:
ةيعمل المشروع عل

انتاج أشتال الفراولة للزراعة لام مواصفام عالية الجوعة من حي

قوة الشتلة

وخلوها من األمراض وفم الوقم المناةى تتقنيام إنتاجية عالية وتعريضها للتتريع لحفتها وإعخالها فم
فترة الةكون المطلوتة أو تةليمها طازجة فم عتوام خاصة تضمن اةتمرار نموها فم األرض لعى
المزارع.
ول ضىىمان إنتىىاج أشىىتال قويىىة وخاليىىة مىىن األمىىراض ولو مواصىىفام إنتاجيىىة عاليىىة ال تىىع مىىن تتتىىع الخطىىوام
التالية:
 حراثة االرض وخلط الةماع العضوي تالترتة.
 تعقيو الترتة تراز الميثيل ترومايع.
 تهوية الترتة وتحضيرها للزراعة وإضافة مواع التعقيو الحيوية.
 اةتخعاو الري تالتنقيط وكللل الري الرلالي.
 تأمين مصعر للحصول عل أشتال أمهام منتجىة تاةىتخعاو تقنيىة اإلكثىار تاألنةىجة Techno
 cultureويجى أن تكون هلد األمهام من األصناف المطلوتة والمناةتة لموعع الزراعة.
 زراعة األمهام وريها وتةميعها وخعمتها للوقاية من أية إصاتة مرضية.
 إضىىافة الفطر يىىام الحيويىىة مىىرة أخىىرى مىىن خىىالل شىىتكة الىىري لزيىىاعة فعاليىىة المقاومىىة الحيويىىة
ألمراض الترتة
 نكى

الترتىة وإزالىة األعشىاى الرريتىة وتهيئىة األرض الةىتقتال األشىتال المنتجىة مىن خىالل مىا

يعرف تالطروع الزاحفة . Runners
 إزالة األوراق القعيمة عن األمهام وكللل إزالة األزهار إن وجعم.
 متاتعة ري وتةميع وخعمة المشروع.

) (2المساحة والموقع:

تو افتراض إقامة المشروع عل أرض مةاحتها  51عونو تقريتا ً شريطة توفر مصعر للمياد اشا ويد
مراعاة توفر التيار الكهربائي عند اختيار الموقع.
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( )3البناء وتعديالت البناء:
يتين الجعول التالم احتياجام المشروع من األتنية وتواتعها:

البند
متن زراعم للعمال وصاحى المشروع
المدمو

جعول رقو ()0
المساحة /متر
مربع
01

تكلرة المتر
المربع/دينار
011

إدمالي التكلرة/دينار
0111
4111

( )4اآلالت والمعدات:
يوضح الجعول التالم احتياجام المشروع من المععام واآلالم الالزمة مع تكلفتها تما فم للل
التركيى والتشريل:

األدهزة
ماتور ضخ مياد
ماتور ر
وحعة تةميع وفلترة
أعوام وععع زراعية
وحعة تتريع
شتكام ري تنقيط رلالي
تركة مياد

جعول رقو ()5
تكلرة الوحدة/دينار
011
021
011
0111
011
المدمو

( )5األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر قيمة األثا واألجهزة المكتتية تحوالم  211عينار.

( )2وسائل النقل:
يحتاج المشروع ةيارة نقل وتقعر كلفتها تحوالم  00111عينار.
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العدد
0
0
0
0
0

التكلرة /دينار
011
021
011
011
0111
2111
011
11151

( )7التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
تناء عل ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثاتتة للمشروع المقتر تحوالم  50021عينار توزعم كما
يلم-:
جعول رقو ()0
التكلرة/دينار
0111
00021
211
00111
62251

البند
أعمال تناء
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
وةائط نقل
المدمو

نسبة االستهالك
%2
%01
%02
%01

( )8العمالة:
ةيوفر المشروع  2فر

عمل موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم-:
جعول رقو ()0
العدد
0
0
5

الوظيرة
مالل المشروع
عامل
المدمو

( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
تتمثل المواع األولية الالزمة لإلنتاج ما قيمته  30100عينار كما يلم:
 اثمان اشتال امهام تواقع  500فلس للشتلة أي ما مجموعه  10000عينار .-

أةمعة عضوية وكيماوية تواقع  011عينار للعونو أي  5111عينار.

 أعوية ومتيعام تواقع  01عينار للعونو أي  011عينار. مياد للري تواقع  211عينار للعونو أي  01111عينار. مواع مقاومة حيوية تواقع  52عينار للعونو أي  211عينار. حراثة وتعقيو ترتة تالراز تواقع  511عينار للعونو أي  0111عينار. -أكياس تالةتيكية تواقع  2فلس  /الكيس أي  0111عينار.
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( )11مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل:
قعرم مصاريف التأةيس لهلا المشروع تمتلغ  211عينار.

( )11رأس المال العامل:
كون الفكرة مقترحة وتعع اعتماعها من قتل المةتفيعين ةتقوو مراكز إراعة تإععاع عراةة جعوى اقتصاعية
مفصلة لها ولرايام الوصول إل تكاليف إجمالية للمشروع اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض أن رأس
المال التشريلم وفقا لطتيعة المشروع واحتياجاته يعاعل حوالم  %52من إجمالم تكاليف الموجوعام
الثاتتة حةى خترة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشاتهة أي ما يعاعل  0021عينار.

سادسا ً :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة:
اليوجع اثأر تيئية ةلتية للمشروع.

سابعا ً :التكاليف ايدمالية لركرة الم رو المقترحة:
جعول رقو ()2
التكلرة/دينار
0111
00021
211
00111
62251
211
0021
33911

البند
أعمال تناء
اآلالم ومععام
أثا وتجهيزام
وةائط نقل
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
التكاليف ايدمالية للم رو

ثامنا :وسائل التمويل:
كون الوثيقة قيع التح

هم مقتر

لفكرة مشروع وال تتضمن عراةة مالية للمشروع تتين مصاريفه

وإيراعاته لن يتو تحعيع كيفية تمويل المشروع إال تعع التوجه لمراكز إراعة إلععاع عراةة الجعوى االقتصاعية
النهائية
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