فكرة مشروع مقـترحة

مختبر ابواغ فطر محار

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
 .3اآلالت والمعدات
 .4األثاث والتدهيزات
 .5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
 .2ايدارة والعمال
 .7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
 .8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
 .9رأس 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
مختبر ابواغ ف ر محار

فكرة الم رو المقترحة
منتدات الم رو

ابواغ ف ر محار

تةنيف الم رو

ةناعي
6

عدد األيدي العاملة

حدم االستثمار الكلي لركرة الم رو
التكلرة بالدينار األردني

البيان

13111

المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل

511

رأس المال العامل

1141
14541

المدمو الكلي لحدم االستثمار
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أوالً  :مقدمة
يمر العالم أجمع بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة بمشكلة عدم توفر كميات الغذاء للجميع ،حيث تزداد
حجم الفجوة الغذائية بسبب الزيادة السكانية ،فقد أصبح الغذاء عنصر ضغط سياسي أمام طموح وآمال معظم
الدول النامية.
ولما كان الغذاء يحتل هذه المكانة العظيمة فقد كان من الطبيعي تنوع سبل البحث والتعامل معه إلنتاجه
زراعيا وحيوانيا وصناعيا والعمل على حفظه وانتشاره ،لذا عكف الباحثون في مجاالت الزراعة والغذاء
علي إيجاد مصادر جديدة وغير تقليدية إلنتاج الغذاء وتوفيره ،خاصة إنتاج البروتين ،ففي أوروبا ظهرت
الحاجة إليجاد مصادر غذائية جديدة خالل الحرب العالمية الثانية ،فكان إنتاج البروتين الميكروبي وخاصة
البروتين الفطري (بروتين المشروم أو فطريات عش الغراب).
يعتبر مشروع إنتاج فطريات المحار من المشروعات االستثمارية الناجحة ،وخاصة مشروعات التكثيف
الزراعي ،إذ يبلغ إنتاج المتر المربع الواحد من  02إلى  51كغم ،مما يجعله من أعلى معدالت اإلنتاج
المتاحة ،ويضمن دخال مناسبا للمستثمرين ويوفر فرص عمل جيدة ،هذا باإلضافة إلى مساهمته في الحد من
الفجوة الغذائية ،خاصة المتعلقة بالبروتين الحيواني ،إال أن أصحاب هذه المشاريع يواجهون صعوبة في
الحصول على األبواغ (التقاوي) الالزمة إلنتاج فطر المحار بسبب عدم توفر كميات منها وقلة الموردين لها،
ومن هنا يأتي ضرورة تأسيس مختبر أبواغ لتأمين األبواغ ألصحاب مشاريع الفطر ،وخاصة المشاريع
الميكروية التي تقوم بإنتاج فطر المحار في المنازل وملحقات المنازل .

ثانيا  :مبررات وأاداف فكرة الم رو
تعتبر زراعة فطر المحار من المشاريع الصريرة التم يمكن االةتفاعة منها فم تحةين عخىا األةىرة ةىواء
فم المعينة بو القرية نترا النخفاض كلفة اإلنتاج وععو حاجته لخبىرد واةىعة و يمكىن ألي شىخ

إنتاجىه

بتكلفة بةيطة إلا ما توافر له اإلرشاع المناةى و له فوائع الائية و صحية كبيرة حي يحتىوي على %51
بلياف و  %51بروتين من وزنه الجاف واللي يحتوي عل كا األحماض االمينيه وفيتامينىام متعىععة مىن
بهمها فيتامين  B12المروري لجةو اإلنةان وال تتوفر إحصائيام عقيقة عىن كميىة اإلةىتهال او اإلنفىاق
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األةري عل فطر المحار فم األرعن راو كثرة المشاريع المنزلية التم تقىوو بانتىاج فطىر المحىار وبالتىالم
إحالا المنتا بعا المنتجام المةتورعة.

ثالثا :منتدات الم رو
ينتا المشروع األبواغ (التقاوي) الالزمة إلنتاج فطر المحار ،من خالالل زراعالة األبالواغ فالي ظالروة صالحية
مناسبة إلنتاج فطر المحار .

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

هكىلا مشىاريع مع ضعورو م عواع وعورر خع عو

علجهع

علم خةع

علةععة رعلئ ة ع ضععمة ممر ع امع علموععور .رم عواع خععررو وععورر عللععمم عل مع  ،ر فضع علةةععر ا ع
درو خدو ئ

مخ ةة ةر إمخ ج عألئرعغ.

خامسا :الدراسة الرنية لركرة الم رو المقترحة
() 1

مراحل التةنيع

تبعا العملية التصنيعية بتحمير األمهام واكثارها عن طريق زراعة األنةجة Tissue culture .تؤخل
قطعة من الفطر الطازج والناما وتلقح عل

الوةط اآلجار( ( Potato Dextrose Agar PDA

الموجوع إما فم على معقمة من نوع ) (Petri dishesبو فم بنانبيى معقمة
بعع التلقيح تومع العلى الملقحة فم المحمن)  (Incubatorعل حرارة ) (01-51عرجة مئوية لمعة
بةبوع ال بةبوعين للحصوا عل الميةيليوو لتكون "األمهام" ثو تومع فم البراع عل حرارة  2عرجة
مئوية .تنقع كمية كافية من الحبوى بالماء لمعة يوو ثو تصف

من الميا و تعقو فم وعاء المرط

Autoclave
تلقح األمهام عل حبوى القمح المعقمة ممن تروف بيئية معقمة لتجنى تعرض القمح إل التلو
الجرثومم .ثو تومع فم المحمن عل حرارة  51عرجة لمعة  3 - 5بةابيع إلكماا إنتشار الميةيليوو كليا ً
عل الحبوى وإنتاج البلور  Spawnsالتم ةوف تةتخعو للزرع عل الخلطة الرلائية.
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) (2المساحة والموقع:
يقترح تنفيذ المشروع في علخجم

علخي خررو ر ه أةة ب مو و ررو علمة و.ويحتاج المشروع إلى

شقة معدل مساحتها  01متر مربع ،تحتوي على  3غرف ،غرفة لتحضير األبواغ وغرفة للعزل (الحضانة)
وغرفة لإلدارة اضافة الى وحدة الخدمات الصحية .

( )3اآلالت والمعدات:
قعرم تكلفة التجهيزام والمععام األةاةية مع التركيى والتشريا بحوالم  05011عينىار توزعىم كمىا هىو
مبين بالجعوا بعناد-:
ددول رقم ()1
تكلرة
الوحدة/دينار
5111

العدد

التكلرة /دينار

األدهزة

0

5111

جهاز التعقيو ()Autoclave

5211

0

5211

جهازالحامنة (/)incubatorةعة 211لتر

3211

0

3211

جهاز الحامنة -حجو صريرلتحمير األنةجة /ةعة 511لتر

0211

0

0211

عربة جر (ةتانلس ةتيا)

511

0

511

طاولة ةتيا

21

0

21

مكيف

211

0

211

ميزان عاعي

21

0

21

ميزان حةاس

011

0

011

ثالجة لحفت األبواغ

011

5

0511

ملقىىط لهىىى بنةىىر بطباق بيتىىري
متفرقىىام (مشىىارط مق ى
قوارير معرجة لوى ألخل األنةجة)

0111

-

0111

جهاز الالمينار

16211

المدمو
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( )4األثاث والتدهيزات والديكورات:
تقعر احتياجام المشروع من األثا بمبلغ  011عينار يمثا مكتى وكراةم وطفاية وصيعلية واةعافام
بولية

( )5التكاليف ايدمالية للمودودات الثابتة
بناء عل

ما تقعو تقعر تكاليف الموجوعام الثابتة للمشروع المقتر

بحوالم  03111عينار توزعم

كمايلم-:
ددول رقم ()6
البند
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
المدمو

التكلرة/دينار
05011
011
13111

نسبة االستهالك
%01
%02

( )2العمالة:
ةيوفر المشروع فرصتم عما موزعة من حي الوتيفة والععع عل النحو التالم -:
ددول رقم ()3
العدد
0
0
6

الوظيرة
مال المشروع(فنم)
عاما فنم
المدمو

( )7المواد األولية ومستلزمات الخدمة
المواع األولية الالزمة لإلنتاج تتمثل في محاليل التعقيم  ،بايكربونات الصوديوم  ،مياة مفلترة ،تيوبات،
قفازات  ،قمح ،جبص،اوعية لحفظ األبواغ  ،قصدير وجميعها متوفرة بالةوق المحلم.

()8مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
ةتتألف مصاريف التأةيس وما قبا التشريا من رةوو التةجيا والترخي
والمواصالم الةتقطاى العروض والتم تقعر بحوالم  211عينار.
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ألوا مرة باإلمافة إل المراةالم

( )9رأس 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 اقرى ما يكون للواقع ةيتو افتراض بن ربس
الماا التشريلم وفقا لطبيعة المشروع واحتياجاته يعاعا حوالم  %1من إجمالم تكاليف الموجوعام الثابتة
حةى خبرة معع العراةة واةتناعا لمشاريع مشابهة بي ما يعاعا  0101عينار

سادسا :اآلثار البيئية لركرة الم رو المقترحة
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-:
ددول رقم ()4
التكلرة/دينار
05011
011
13111
211
0101
14541

البند
اآلالم ومععام
بثا وتجهيزام
إدمالي المودودات الثابتة
مةاريف التأسيس وما قبل الت غيل
رأس المال الت غيلي
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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