الصندوق االجتماعي للتنمية
القطاع المركزى للخدمات غير المالية وتنمية األعمال
قطاع تطوير المنتجات
إدارة تطوير المشروعات الزراعية

دراسة جدوى مشروع
محطة فرز و تعبئة خضر

فكرة المشروع :
يهدف المشروع إلشنشء محطة فرز وتعبئة وتبريد
الحءصالت الزراعية على مسءحة  033متر مربع وعنبر
تبريد أولى على مسءحة  03متر مربع بطءقة ()6 – 4
طن/دورة (مدة الدورة  0-4سءعءت ) وعنبر تخزين مبرد
على مسءحة  03متر مربع بهدف تقليل شنسبة الفءقد
وتحسين المنتج لتحسين دخول المزارعين بءلصعيد .ممء
يكون له التأثير االيجءبي علي الحيءة االجتمءعية
واالقتصءدية للمزارعين
الحاجة الي المشروع:
 -1تحسين الوضع الحءلي للمنتجءت الزراعية شنظراً لكثرة
الكميءت المعروضة وعدم وجود خدمءت الفرز والتعبئة
والتبريد ممء يؤدى إلى زيءدة شنسبة الفءقد من محءصيل
البستءشنية والذي يصل إلى  %00من المحءصيل المنزرعة
والمعدة للتصدير حيث يتم زراعة مسءحءت كبيرة من
المحءصيل التصديرية تتمثل فى محءصيل ( الفءصوليء – الطمءطم – بءميء  -السبءشنخ )  ..وعدم وجود هذه الخدمءت يؤدى إلى زيءدة
شنسبة الكميءت المرفوضة من الحءصالت الزراعية والبستءشنية الموردة للمصدرين شنظرا لعدم مطءبقتهء للمواصفءت التصديرية ممء
يؤدى إلي بيع الحءصالت المرفوضة بأسعءر منخفضة فى السوق المحلى تصل إلى  %43من السعر التصديري وبءلتءلي ال تحقق
عءئدا مجزيء لصغءر ومتوسطي الحيءزات الزراعية .
-2عدم وجود مبردات بمنطقة الصعيد لحفظ المنتجءت الزراعية لحين تحسن األسعءر وخءصة أن أغلب زراعءت
القري هى الخضر وهى منتجءت سريعة التلف كمء ان وجود المبردات سيسءعد المزارع على زراعة مسءحءت اكبر من األراضي
الزراعية التي يملكهء الشنه يعلم أين سيقوم بتخزينهء .
ً
ً
-0ارتفءع شنسبة الفءقد والتءلف فى المنتجءت الزراعية ممء يؤدى الى بيعهء بأسعءر منخفضة التحقق عءئدا مجزيء لصغءر ومتوسطي
الحيءزات الزراعية ممء ينعكس بصورة مبءشرة علي اشنخفءض دخل المزارعين وبءلتءلي يقل االهتمءم بجودة المنتج الشنخفءض العءئد
منه ممء يعني وجود عدد كبير من المزارعين يحتءجوا الي تحسين أوضءعهم االقتصءدية .
-4شنقص خدمءت الفرز و التعبئة بءلصعيد :شنظرا لتميز منطقة الصعيد بزراعة و إشنتءج كميءت كبيرة من محءصيل الخضر  ..جعل
المنطقة محط أشنظءر المصدرين ومع مرور الوقت ظهرت شبكة من الموردين ( الوسطء ) ويقوم هؤال الوسطء بدفع مقدمءت
للمزارعين لمسءعدتهم فى الزراعة وبعد ذلك يكون المزارع ملتزم ببيع كل المحصول بأرخص األسعءر للمورد الذي دفع له
المقدمءت والذي يقوم هو بعملية الفرز و التعبئة و يستفيد بفرق السعر المرتفع للخضر المعبأة مهمء كءشنت الكمية كبيرة و بجودة
مرتفعة فال يدفع المورد للمزارع أي مبلغ زائد ،لذلك تزداد الحءجة إلشنشء عدد من محطءت الفرز و تعبئة القريبة من أمءكن تجمع
المزارعين حتى يسهل عليهم تعبئة محءصيلهم بنفسهم ثم أعءدة بيعهء للموردين واالستفءدة بفرق السعر لصءلحهم .
أهداف المشروع :
 زيءدة دخل صغءر ومتوسطي الحيءزات الزراعية شنتيجة رفع جودة المحصول وبيعه كمحصول تصديري  .حيث إن عملية
الفرز والتعبئة التبريد تتم في شنفس مكءن إشنتءج هذه المحءصيل ممء يسءعد على الحفءظ عليهء لمدد أطول ممء يؤدى إلي
(تصدير) %03من الكميءت المنتجة وبءلتءلي بيعهء بأسعءر مرتفعة والذى ينعكس بءلضرورة على زيءدة الدخل وارتفءع
مستوى المعيشة شنتيجة ارتفءع جودة هذه الحءصالت الزراعية .
 توعية المزارعين بسعر السوق والتعءمل مع المصدرين أو السوق مبءشرة بدال من التعءمل مع الموردين ( الوسطء بين
المزارع والمصدر ) .
 زيءدة جودة المنتجءت الزراعية ومطءبقتهء للمواصفءت التصديرية ممء يؤدى الى إيجءد منءفذ تسويقية لهء بءلخءرج (تصدير).
 تشجيع المزارعين على زراعة أصنءف جديدة ذات قيمة مضءفة تصلح للتصدير والتى كءن يرفض المزارعين زراعتهء
خوفء من التلف (الفءقد) .وذلك يعمل علي زيءدة المسءحءت المنزرعة طوال العءم ويدر ربح أكثر للمزارعين .
 زيءدة فرص العمءلة لسكءن القرية والقرى المحيطة بءلمشروع الذين يعءشنون من مشكلة البطءلة  ..حيث سيتم توفير فرص
عمل جديدة لشبءب الخريجين بءلمنطقة لحوالى  16شءب وفتءة فى العمل بمحطة الفرز والتعبئة كعمءلة ثءبتة و  133بنت
عمءلة مؤقتة يومية  ،بءإلضءفة إلى توفير حوالى  00ألف فرصة عمل للشبءب والفتيءت فى األعمءل المزرعية في مراحل
إشنتءج المحءصيل ومعءمالت الحصءد ومء بعد الحصءد (بمعدل عدد  13فرص عمل لكل فدان لمسءحة  0033فدان منزرعة
بمحءصيل بستءشنية بغرض التصدير ) .
كمء أن للمشروع تأثير غير مبءشر حيث أن زيءدة الدخل التي ستتولد شنتيجة لتنفيذ المشروع سوف تؤثر بصورة إيجءبية على
النواحي اآلتية :





زيءدة العءئد المءدى وذلك بشكل مبءشر لألشخءص العءملين بءلمشروع وبشكل غير مبءشر أو العءئد على أسرهم
زيءدة الكميءت المصدرة وذلك عن طريق تصدير منتج عءلى الجودة .
استمرارية العمل فى المشروع وذلك من خالل األيدي العءملة المدربة والحفءظ علي جودة المنتج والتسويق الجيد عن طريق
خطة تسويقية مدروسة مسبقء .

ويمكن تقسيم النتءئج السءبق ذكرهء إلى :
هنءك شنتءئج متعددة للمشروع
 .1شنتءئج مبءشرة  :وهي النتءئج التي تتأثر بشكل مبءشر من المشروع  .ويتم تقسيمهء إلى شنتءئج كمية وشنتءئج كيفية كءلتءلي .
.2
اوال  :النتائج الكمية :
 زيءدة دخل صغءر المزارعين ومتوسطي الحيءزات الزراعية شنتيجة جودة المحصول وبيعه كمحصول تصديري
 زيءدة جودة المنتجءت الزراعية ومطءبقتهء للمواصفءت التصديرية ممء يؤدي إلى إيجءد منءفذ تسويقية لهء بءلخءرج (
تصدير ) او بءلداخل في السوق المحلي ( كبءر المحالت التجءرية بءلقءهرة والمدن الكبري ) .
 تشجيع المزارعين علي زراعة أصنءف جديدة ذات قيمة مضءفة تصلح للتصدير والتي كءن يرفض المزارعين زراعتهء
خوفء من التلف ( الفءقد ) .
 وجود المبردات سيحءفظ علي عدم تلف المحصول الذي كءن يهدر منه شنسبة فءقد كبيرة تقدر بحوالي
 % 00من اجمءلي اشنتءج الفدان .
 تشجيع المصدرين علي التوجه إلى محءفظءت الصعيد والتعءمل مع المزارعين ممء يخلق روح للمنءفسة ،فينعكس ذلك
علي رفع أسعءر الحءصالت البستءشنية  .ويؤدي بءلتءلي إلى زيءدة دخل المزارعين  .ويسءعد عي خلق وضع اجتمءعي افضل .
 زيءدة فرص العمءلة سوا للمزارعين او االداريين ( خريجين – سيدات ) .
 زيءدة الكميءت المصدرة وذلك لجودة المنتج وزراعة مسءحءت كبيرة من االراضي المنزرعة بخطة تحءفظ علي بيع
المنتج بسعر اعلي .
 اشنتقء أشنواع تقءوي جيدة تعط إشنتءجية عءلية .
 جني المحصول فى وقته لوجود أمءكن لتخزينه ( الثالجة ) حتى ال يتعرض للتلف وتركه كسمءد لألرض او تجفيفه وبيعه
بأرخص األسعءر .
ثانيا  :النتائج الكيفية .
 تأجير مسءحءت من المبردات لمن يرغب في حفظ منتجءته بهء حتى تدر دخل للمشروع لضمءن استمراره .
 . 2النتءئج الغير مبءشرة للمشروع .
يشجع المشروع على إشراك المرأة في العمل التنموي بءلقرية من خالل عملهء في محطة الفرز والتعبئة والتغليف وتغيير

العءدات والتقءليد التي تعوق المرأة من القيءم بدور فءعل في المجتمع من خالل خروجهء للعمل ومشءركتهء لزوجهء في
تحسين المستوى المعيشي لألسرة .
 تشجيع المزارعين بءلمنطقة على اتبءع أسلوب الزراعءت الحيوية الخءلية من األسمدة الكيمءوية والمبيدات الكيمءوية حيث
سيؤدى وجود هذه الحءصالت البستءشنية القءبلة للتصدير ومع وجود المحطة إلي تقليل استخدام المبيدات التى تؤثر علي
الصحة العءمة للعءميلن فى المجءل الزراعى والمستهلكين على حدا سوا .
 وصف لكيفية زيادة فرص العمل والدخل عن طريق أقامة المشروع المقترح :



فرص العمل التى تتوفر فى مجءل إشنتءج
وجمع المحصول  :سيتم توفير حوالى
 00ألف فرصة عمل للشبءب والفتيءت
فى األعمءل المزرعية في مراحل إشنتءج
المحءصيل ومعءمالت الحصءد ومء بعد
الحصءد (بمعدل عدد  13فرص عمل
لكل فدان لمسءحة  0033فدان منزرعة
بمحءصيل بستءشنية بغرض التصدير)
فرص العمل التى تتوفر فى مجءل
وفرز وتعبئة وتبريد المحصول  :سيتم
توفير فرص عمل بءلمنطقة لحوالى
 16شءب وفتءة للعمل بمحطة الفرز
والتعبئة والتبريد كعمءلة ثءبتة بءإلضءفة إلى فرص عمل لعدد  133بنت عمءلة مؤقتة يومية وهو مجءل منءسب لمشءركة
المرأة حيث ستشكل الفتيءت شنسبة  %03من العمءلة) .

 فرص العمل التى ستتوفر بطريقة غير مبءشرة  :سيسءعد المشروع على ربط المزارع الصغير ومتوسطي الحيءزات
الزراعية بعجلة التصدير ممء يؤدى بصورة مبءشرة إلي زيءدة دخله حيث سيقبل عدد ال يقل عن  033مزارع من صغءر
ومتوسطي الحيءزات على زراعة المحءصيل التصديرية عءلية القيمة بدالً من الزراعءت التقليدية و التي سينعكس أثرهء
على زيءدة دخل المزارعين والدخل القومى .
كمء سيتم خلق فرص عمل لعدد  233فرد فى تسويق الحءصالت الزراعية األقل جودة النءتجة من فرز الحءصالت
البستءشنية ( الفرزة ) وبيعهء بءلسوق المحلى .
 وصف لكيفية زيادة المشروع لإلنتاج المزرعى : وجود محطة للفرز والتدريج والتعبئة يشجع صغءر المزارعين ومتوسطي الحيءزات الزراعية على التنوع في زراعة
الحءصالت البستءشنية عءلية القيمة في المنطقة ممء سيؤدي إلى جذب المصدرين إلى المنطقة وزيءدة الطلب على المحءصيل
التصديرية ممء يؤدى إلى زيءدة اإلشنتءج لتلبية الطلب من المحءصيل التي تزرع بءلفعل في الوقت الحءلي مثل الفءصوليء
الخضرا والطمءطم و البءميء و الكءشنتلوب والبطيخ والعنب والموز لتزرع للتصدير في شنطءق عمل المشروع.
كمء اشنه من المتوقع زراعة محءصيل جديدة توجد لهء فرص تصديرية جيدة  ،حيث أشنه من المتوقع أن يركز المزارعين في
المنءطق المحيطة بءلمشروع علي زراعة محءصيل مثل البصل األخضر و زراعة الطمءطم التي تزرع فى الوقت الحءلى
بأصنءف بلدية على آن يتم استبدالهء بأصنءف قءبلة للتصدير مثل الطمءطم الشيرى ) وسوف يؤثر ذلك على زيءدة الدخل من
خالل زراعة أصنءف جديدة ذات قيمة عءلية فى الجودة واإلشنتءج والقيمة التسويقية والتى كءن يرفض المزارعون زراعتهء
لخوفهم من التلف لعدم وجود محطة للفرز والتعبئة والتجهيز للحءصالت الزراعية والبستءشنية،
 ..كذلك تقليل شنسبة التءلف والفءقد في الحءصالت البستءشنية شنتيجة توافر خدمءت الفرز والتعبئة والتبريد من  % 00من
المحءصيل إلى %0فقط وهذا يؤدى بءلضرورة إلي زيءدة كمية وجودة اإلشنتءج من هذه المحءصيل
 التعءقدات المسبقة علي المحءصيل وذلك من خالل العالقة بين المزارعين والمصدرين تحفز المزارعين علي الحرص الشديد
علي تطوير اداؤهم .
 إضءفة ميزة شنسبية لمراحل تجهيز المنتج ممء تشجع المصدرين على التعءقد بأسعءر جيدة .
 القضء على احتكءر الوسطء لتحديد اسعءر المنتج .
 الزراعة بخطة لعمل توازن في العرض والطلب حتي اليحدث اشنخفءض او ارتفءع في االسعءر بشكل غير مدروس مسبقء .

أوالً -دراسة السوق
 وصف لكيفية التصرف في زيادة اإلنتاج وكيفية تسويقه : وجود محطة للفرز والتعبئة والتبريد سوف يسهل على المزارعين تسويق منتجءتهم الزراعية بحءلة جيدة وجودة عءلية .
 التعءقد مع األسواق المجءورة للمشروع سوف تمكن المزارعين من تسويق منتجءتهم الزراعية والبستءشنية المفروزة
والمعبأة والمبردة بءلمحطة الى المصدرين والموردين وشركءت التصنيع الغذائي وتجءر الجملة والسوبر مءركت
واألسواق المركزية فى األوقءت المنءسبة .

ثءشنيء ً -الدراسة الفنية
 وصف احتياجات المشروع من البنية األساسية الريفية أو المعدات أو كليهما :المشروع يشمل :
 عنبر تبريد أولى وعنبر تخزين مبرد (ثالجة) وملحق بهمء مبنى إدارى صغير على مسءحة  133متر مربع . محطة فرز وتعبئة على مسءحة  033متر مربع .* أوالً  -الوصف الفنى ومكوشنءت المشروع
( )1عنبر تبريد أولى :
 الطءقة اإلشنتءجية ( )6 – 4طن/دورة ( زمن الدورة  0 – 4سءعءت ) . المنتجءت ( خضءر وفءكهة ) .( )2الثالجة :
 الطءقة اإلشنتءجية قدرهء  43طن .( )0محول كهربءئى :
ذو قدرة المنءسبة إلدارة المشروع (حوالى  133ك.ف.أ ) وكذلك لإلشنءرة .
( )4المبنى اإلدارى :

عبءرة عن جزئين ( ارضى – علوى )  ..الجز األرضى عبءرة عن دورات ميءه وغرف خلع مالبس ودواليب ويجب أن يتطءبق
هذا الجز مع مواصفءت EUROPGAP+HACCP
والجز العلوى عبءرة عن مكءتب إدارية لإلشراف على المشروع .
( )0محطة الفرز والتعبئة :
محطة فرز وتعبئة ورصيف تحميل على مسءحة  033متر مربع ويجب أن تطبق كءفة الشروط الخءصة بءلجودة كمء يراعى
توفيرجميع وسءئل األمءن للعءملين والمنشأة وكذلك الظروف المالئمة لكل منتج وأن تشمل المستلزمءت المطلوبة مثل :
 عدد  23ترابيزة إستءشنلس ( )2×1متر عدد  123كرسى عدد  2ميزان ديجيتءل عدد  1ميزان طبلية بمؤشر عدد  2ميزان للبراشنيك عدد  2333برشنيكة بالستيك عدد  2وشنش يدوى (هءشند بءلت) عدد  2مءكينة لحءم أكيءس مراوح تهوية وكشءفءت إشنءرة بءلتءت خشب مءكينة تغليف معدات تجهيز للحءصالت الزراعية والبستءشنية ( أدوات تدريج وتحجيم  -مقصءت)* ثءشنيء ً  -المواصفءت الفنية لكل من عنبر التبريد األولى والثالجة :
وحدة التكثيف :
عدد  ( 0ثالثة ) وحدة تكثيف بقدرة إجمءلية  03حصءن من النوع الذى يبرد بءلهوا  ..والوحدات كءملة بءلمكثف والمراوح وخزان
الفريون  ..والوحدات تعمل بغءز الفريون  22بءلمواصفءت وحدة التكثيف :
(  -1مواصفءت وحدة التكثيف الخءصة بءلثالجة )
 سعة التبريد للوحدة درجة حرارة التبخر )(S.S.T درجة الحرارة الخءرجية درجة الحرارة الداخلية للتصميم شنوع الفريون المستخدم شنوع الكهربء المستخدمة -شنوع وحدة التكثيف

 40كيلو وات
  0درجة مئوية 46درجة مئوية
صفر مئوى
R22
 003فولت  0 /فءز  03 /سيكل
تبريد هوا ذات كبءس من النوع الترددى النصف مقفل

(  -2مواصفءت وحدة التكثيف الخءصة بعنءبر التبريد األولى )
 عدد الوحدات للعنبر سعة التبريد للوحدة الواحدة درجة حرارة التبخر )(S.S.T درجة الحرارة الخءرجية درجة الحرارة الداخلية للتصميم شنوع الفريون المستخدم شنوع الكهربء المستخدمة -شنوع وحدة التكثيف

 2وحدة
 21كيلو وات
  0درجة مئوية 46درجة مئوية
 2درجة مئوية
R22
 003فولت  0 /فءز  03 /سيكل
تبريد هوا ذات كبءس من النوع الترددى النصف مقفل

المبخرات :
عدد  ( 0ثالثة ) مبخر بءلسعءت المنءسبة للوحدات  ،والمبخرات كءملة بءلمراوح والسخءشنءت الالزمة إلذابة الثلج وذلك بءلمواصفءت
التءلية :
(  -1مواصفءت المبخر الخءص بءلثالجة )
 -سعة التبريد اإلجمءلية للمبخر

 4.70كيلو وات

 فرق درجءت الحرارة لإلختبءر مسءحة سطح التبريد للمبخر المسءفة بين الزعءشنف -كمية الهوا للمبخر

 0درجة مئوية
 000متر مربع
 .ملليمتر
 43333متر مكعب  /سءعة

(  -2مواصفءت المبخرات الخءصة بعنءبر التبريد األولى بءلثالجة )
 2مبخر
 عدد المبخرات للعنبر 21كيلو وات
 سعة التبريد اإلجمءلية للمبخر 0درجة مئوية فرق درجءت الحرارة لإلختبءر 0.متر مربع
 مسءحة سطح التبريد للمبخر .ملليمتر
 المسءفة بين الزعءشنف 10333متر مكعب  /سءعة
 كمية الهوا للمبخرمراوح الشفط :
مراوح للمبخرات وذلك بءلمواصفءت التءلية :
 كمية الهوا للمروحة الضغط اإلستءتيكى للمروحة -عدد لفءت موتور المروحة

 43333متر مكعب  /سءعة
"2
 1033لفة فى الدقيقة

أعمءل العزل :
عزل الحوائط واألسقف واألرضيءت لكل غرفة بألواح اإلستيربور بسمك إجمءلى  13سم على طبقتين سمك كل منهمء  0سم  ،مع
تركيب السلك الشبك المدد الالزم لكل سقف .
لوح توزيع الكهربء :
عدد ( 2إثنين) لوحة توزيع كهربء بءلمواصفءت اآلتية :
 .1الجسم الخءرجى للوحة مصنع من الصءج المدهون إليكتروستءتيك .
 .2الكوشنيكتورات الالزمة وبءلسعءت المنءسبة لكل من ( الضءغط  -مواتير المكثفءت – مواتير المبخرات – السخءشنءت ) صنءعة
شركة داشنفوس أو تيليميكءشنيك .
 .0األوفرلودات بءلسعءت المنءسبة لكل من ( الضءغط – مواتير مراوح المكثفءت – مواتير مراوح المبخرات ) صنءعة شركة
داشنفوس أو تيليميكءشنيك .
 .4سيركت بريكير عمومى للوحة بءلسعة المنءسبة ( صنءعة شركة مءرلين جران ) .
 .0سيركت بريكير لكل من ( الضءغط – مواتير مراوح المكثفءت – مواتير مراوح المبخرات – السخءشنءت ) صنءعة شركة
مءرلين جران .
 .6عدد ( 1واحد) فولتميتر كءمل بمفتءح إختبءر الفءزات وذلك لقيءس الفولت ( صنءعة غربية ) .
 ..عدد ( 1واحد) أمبيروميتر لقيءس شدة التيءر للوحدة ( صنءعة غربية ) .
 .0التءيمر الالزم إلذابة الثلج أتومءتيكيء ً ( صنءعة غربية ) .
 .0جهءز حمءية ضد إشنعكءس أو سقوط إحدى الفءزات ( صنءعة غربية ) .
إكسسوارات التبريد :
التوصيالت النحءسية كءملة بجميع اإلكسسوارات الالزمة للربط بين وحدات التكثيف والمبخرات الخءصة بهء وتشمل ( كيعءن –
تيهءت – مسءليب – فالتر – زجءجءت البيءن – السلوشنيدات – اإلكسبنشنءت )  ..علمء ً بأن المواسير وملحقءتهء صنءعة أوروبية .
أعمءل التوصيالت الكهربءئية :
 التوصيالت الكهربءئية الالزمة للربط بين لوحة التشغيل وكل من وحدات التكثيف والمبخرات الخءصة بهء . اإلدارة الداخلية للثالجة . أجهزة الحمءية الالزمة لكل وحدة تكثيف وتشمل : جهءز حمءية ضد إشنخفءض ضغط الزيت .
 جهءز حمءية ضد إشنخفءض أو إرتفءع ضغط الفريون .
 ترموستءت للتحكم فى درجة حرارة الثالجة . مبين درجءت حرارة ( ترمومتر ) أعلى بءب الثالجة .األبواب :
ً
عدد ( 2إثنين) بءب من النوع المنزلق أفقيء من النوع المخصص للثالجءت  ..والبءب مغلف بءلصءج المدهون ببوية الفرن بءللون
األبيض وكءمل المفصالت والسكءك والكءوتش .

أهم الشركات المنتجة للخضر المجمدة بالسوق المصري
-1شركة موشنتءشنء بسعة إشنتءجية  1.-12ألف طن سنويء
 -2شركة فءرم فريتس بسعة إشنتءجية تصل إلي  0أالف طن سنويء
 -0شركة بسمة بسعة إشنتءجية تصل إلي  6أالف طن سنويء
 -4شركة فرج هللا بسعة إشنتءجية تصل إلي  0أالف طن سنويء
-0شركة سوشنءك بسعة إشنتءجية تصل إلي  4أالف طن سنويء
-6شركة أجء بسعة إشنتءجية تصل إلي  4أالف طن سنويء
-.شركة كولد أليكس بسعة إشنتءجية تصل إلي  0أالف طن سنويء
 -0شركة جيفركس بسعة إشنتءجية تصل إلي ألفي طن سنويء

أهم أسواق التصدير للخضر المجمدة
-1خضءر مشكل  :بءلترتيب طبقء لحجم السوق السعودية-قطر-األردن-الواليءت المتحدة
-2فءصوليء  :بءلترتيب طبقء لحجم السوق الواليءت المتحدة -السعودية-إسرائيل-كندا
-0البطءطس :بءلترتيب طبقء لحجم السوق السعودية-قطر
-4السبءشنخ :بءلترتيب طبقء لحجم السوق السعودية-كندا-ألمءشنيء-السويد
-0البسلة :بءلترتيب طبقء لحجم السوق السعودية-قطر-إسرائيل-أيرلندة

خطوات تجميد الخضروات بشكل عءم
 -1استالم المواد الخام :استالم المواد الخءم يعتبر من الخطوات المهمة حيث يتم فيهء تحديد وزن الخءمءت الواردة بءإلضءفة إلى
اإللتزام بنوع الصنف المتفق علية .
 -2الفرز والتدرج :فى هذه الخطوة يتم فرز الخءمءت الواردة حيث يتم التخلص من التءلف أو غير النءضج أو الزائد فى درجة
النضج  .وبءلنسبة لعملية التدرج يتم فيهء تدرج الثمءر تدريجيء ً حجميء ً وذلك لسهولة التعءمل معهء فى خطوات التصنيع التءلية .

 -0الغسيل :يجب االهتمءم بعملية غسيل المواد الخءم وذلك إلزالة األتربة والمواد العءلقة وتتم عملية الغسيل إمء بواسطة النقع أو
تيءرات المء أو بواسطة اسطواشنءت الغسيل .
 -4التقشير :يتم تقشير المواد بعد إجرا عملية الغسيل وتتوقف طريقة التقشير على حسب شنوع المءدة الخءم سوا تقشير يدوى
لألشنواع الحسءسة أو تقشير بءلبخءر وخءصة لألشنواع ذات القشرة الرقيقة أو التقشير بءللهب كمء فى البصل أو التقشير بءإلحتكءك ويتم
فى الثمءر الصلبه التى تتحمل هذا النوع مثل البطءطس و الجزر و القلقءس .
 -0التقطيع :وتتم عملية التقطيع إمء فى صورة شرائح أو أصءبع أو مكعبءت ويكون ذلك إمء بواسطة السكءكين اليدوية أو بواسطة
اآلالت .
 -6السلق :تعتبر عملية السلق من العمليءت المهمة فى عملية التجميد وذلك للمحءفظة على اللون عن طريق القضء على اإلشنزيمءت
وأيضءً للمحءفظة على القوام أثنء التجميد وأثنء صهر المجمدات  .وتسلق معظم الخضروات بءستثنء القليل منهء مثل البصل قبل
تجميدهء وتتم عملية السلق إمء بواسطة البخءر أو بواسطة المء السءخن لدرجة الغليءن وتختلف مدة السلق على حسب شنوع المءدة
الغذائية فتتراوح المدة من  13 – 2دقءئق ثم التبريد المفءجئ .

 -.التجميد :توجد طرق مختلفة للتجميد تم اإلشءرة إليهء سءبقء ً ويتم التجميد بعد السلق مبءشرة وعلى المستوى التجءرى قد تجمد
الخضروات قبل عملية التغليف أو بعدهء وذلك بءستخدام التجميد اإلشنفرادى السريع وذلك لتحسين خواص المنتج النهءئى وذلك
مقءرشنة بءلتجميد البطي حيث تتسبب طريقة التجميد البطي فى تدهور خواص الجودة للمنتج النهءئى .
 -0التغليف :تغلف الخضروات تجءريء ً قبل أو بعد تجميدهء وغءلبء ً يتم التغليف بعد التجميد وخصوصءً عند استخدام طريقة التجميد
اإلشنفرادى السريع  .وهنءك العديد من أشنواع األغلفة المستخدمة مثل ( البولى اثيلين – البولى برويلين – البولى ستءيرين – البولى
فينءيل كلوريد – أغشية السليلوز – البولى أمين – ورقءئق األلومنيوم ) .

 -0التخزين :تخزن معظم المواد المجمدة عند  10-درجة مئوية كحد أعلى ويمكن مد فترة التخزين لمدة سنه كءملة فى حءلة وجود
حمءية للمنتج عن طريق تغليفه تغليفء ً منءسبء ً بحيث ال يسمح بفقد الرطوبة وكذلك تثبيت درجة حرارة التخزين .

الخطوات الخاصة بتجميد بعض أنواع الخضر
-1تجميد الفءصوليء الخضرا
خطوات التجميد :
 .1عملية الفرز والتدرج  :يتم فرز الثمءر والتخلص من التءلف كمء يتم تدريجهء على حسب الحجم .
 .2عملية الغسيل  :تتم عملية الغسيل بواسطة أسطواشنءت الغسيل عن طريق الرذاذ .
 .0عملية التقطيع  :يتم تقطيع الثمءر بءألحجءم المنءسبة لذوق المستهلك .
 .4عملية السلق  :تتم عملية السلق بواسطة البخءر لمدة  0 – 0دقءئق ثم التبريد بعد ذلك بواسطة رذاذ المء وذلك للمسءعدة فى
القضء النهءئى على اإلشنزيم وأيضء ً لوقف تأثير البخءر على قوام المنتج .
 .0عملية التعبئة  :تتم التعبئة فى أكيءس البولى اثيلين عءلى الكثءفة بأوزان مختلفة حسب الطلب .
 .6عملية التجميد  :يتم التجميد بعد السلق مبءشرة وعلى المستوى التجءرى قد تجمد الخضروات قبل عملية التغليف أو بعدهء وذلك
بءستخدام التجميد اإلشنفرادى السريع وذلك لتحسين خواص المنتج النهءئى وذلك مقءرشنة بءلتجميد البطي حيث تتسبب طريقة التجميد

البطي فى تدهور خواص الجودة للمنتج النهءئى .
 ..عملية التخزين  :يتم تخزين الخضروات المجمدة على درجة  10-درجة مئوية مع المحءفظة على ثبءت درجة الحرارة عند هذا
المستوى .

-2تجميد البطءطس
تعتبر البطءطس من أكثر الخضروات استهالكءً وتداوالً لدى جمهور المستهلكين على مختلف الطبقءت وتواجه البطءطس بعض
التغيرات الغير مرغوبة أثنء عملية القلى خالل فترات معينة من السنة وخءصة أثنء التخزين  .وتعتبر عملية حفظ البطءطس
بءلتجميد من أفضل طرق حفظ البطءطس .
خطوات التجميد :
 .1االستالم والفرز  :يتم فرز الثمءر وتدرج على حسب الحجم .
 .2عملية الغسيل  :تتم عملية الغسيل بواسطة أسطواشنءت الغسيل عن طريق الرذاذ إلزالة األتربة وبقءيء التربة
 .0عملية التقشير  :تتم عملية التقشير بواسطة السكءكين وذلك على النطءق المحدود أمء النطءق التجءرى فيتم التقشير بواسطة
اإلحتكءك .
 .4عملية التقطيع  :يتم تقطيع البطءطس على حسب الحجم المطلوب سوا أصءبع أو شرائح .
 .0عملية وقف النشءط اإلشنزيمى  :والمحءفظة على القوام وتتم هذه العملية إمء عن طريق النقع فى حمض الستريك  % 370ثم السلق
بءلبخءر لمدة  0 – 0دقءئق ثم التبريد أو يتم القلى العميق فى الزيت على درجة حرارة  1.3 – 103درجة مئوية لمدة 43 – 03
ثءشنية .
 .6عملية التعبئة  :تتم التعبئة فى أكيءس البولى اثيلين عءلى الكثءفة بأوزان مختلفة حسب الطلب .
 ..عملية التجميد  :يتم التجميد بعد السلق مبءشرة أو عملية النصف قلى وعلى المستوى التجءرى قد تجمد الخضروات قبل عملية
التغليف أو بعدهء وذلك بءستخدام التجميد اإلشنفرادى السريع .
 .0عملية التخزين  :يتم تخزين الخضروات المجمدة على درجة  10-درجة مئوية مع المحءفظة على ثبءت درجة الحرارة عند هذا
المستوى .

-0تجميد البءميء
خطوات التجميد :
 .1عملية الفرز والتدرج  :يتم فرز الثمءر والتخلص من التءلف كمء يتم تدريجهء على حسب الحجم .
 .2عملية الغسيل  :تتم عملية الغسيل بواسطة أسطواشنءت الغسيل عن طريق الرذاذ .
 .0عملية التجهيز  :يتم تقطيع األعنءق وأى زوائد موجودة فى الثمرة .
 .4عملية السلق  :تتم عملية السلق بواسطة البخءر لمدة  0 – 0دقءئق ثم التبريد بعد ذلك بواسطة رذاذ المء وذلك للمسءعدة فى
القضء النهءئى على اإلشنزيم وأيضء ً لوقف تأثير البخءر على قوام المنتج .
 .0عملية التعبئة  :تتم التعبئة فى أكيءس البولى اثيلين عءلى الكثءفة بأوزان مختلفة حسب الطلب .
 .6عملية التجميد  :يتم التجميد بعد السلق مبءشرة وعلى المستوى التجءرى قد تجمد الخضروات قبل عملية التغليف أو بعدهء وذلك
بءستخدام التجميد اإلشنفرادى السريع وذلك لتحسين خواص المنتج النهءئى .
 ..عملية التخزين  :يتم تخزين الخضروات المجمدة على درجة  10-درجة مئوية مع المحءفظة على ثبءت درجة الحرارة عند هذا
المستوى .

-4تجميد القلقءس
خطوات التجميد :
 .1عملية الفرز والتدرج  :يتم فرز الثمءر والتخلص من التءلف كمء يتم تدريجهء على حسب الحجم .
 .2عملية التقشير  :تتم عملية التقشير إمء يدويء ً أو بواسطة اإلحتكءك .
 .0عملية الغسيل  :تتم عملية الغسيل بواسطة أسطواشنءت الغسيل عن طريق الرذاذ .
 .4عملية التقطيع  :يتم تقطيع القلقءس على حسب الحجم المطلوب فى صورة مكعبءت إمء يدويء أو بواسطة مءكينءت التقطيع .
 .0عملية النقع  :لوقف عملية التلون البنى يتم النقع فى محلول  % 370حمض ستريك لمدة  0دقءئق .
 .6عملية التعبئة  :تتم التعبئة فى أكيءس البولى اثيلين عءلى الكثءفة بأوزان مختلفة حسب الطلب .
 ..عملية التجميد  :يتم عملية التجميد وذلك بءستخدام التجميد اإلشنفرادى السريع وذلك لتحسين خواص المنتج النهءئى .

 .0عملية التخزين  :يتم تخزين الخضروات المجمدة على درجة  10-درجة مئوية مع المحءفظة على ثبءت درجة الحرارة عند هذا
المستوى .

-0تجميد السبءشنخ
تعتبر السبءشنخ من الخضروات الورقية الحسءسة التى تحتءج إلى معءملة حسءسة أثنء التصنيع .
خطوات التجميد :
 .1عملية الفرز  :تتم عملية فرز الثمءر والتخلص من التءلف .
 .2عملية الغسيل  :تتم عملية الغسيل بواسطة النقع وتيءرات المء .
 .0عملية التقطيع  :يتم التقطيع بءألحجءم المنءسبة لذوق المستهلك .
 .4عملية السلق  :تتم عملية السلق بواسطة البخءر لمدة  0 - 2دقءئق أو السلق فى محلول  % 3731حمض ستريك ثم التبريد بعد
ذلك بواسطة رذاذ المء وذلك للمسءعدة فى القضء النهءئى على اإلشنزيم وأيضء ً لوقف تأثير البخءر على قوام المنتج .
 .0عملية التعبئة  :تتم التعبئة فى أكيءس البولى اثيلين عءلى الكثءفة بأوزان مختلفة .
 .6عملية التجميد  :يتم بعد السلق مبءشرة وذلك بءستخدام التجميد اإلشنفرادى السريع .
 ..عملية التخزين  :يتم تخزين الخضروات المجمدة على درجة  10-درجة مئوية مع المحءفظة على ثبءت درجة الحرارة عند هذا
المستوى .
 وصف الخطوات التي يجب اتخءذهء للتخطيط واألعداد للمشروع : -1عمل دراسة جدوى تفصيلية شءملة للمشروع من حيث تكءليف شرا وتشغيل وصيءشنة وإهالكءت المعدات وأسعءر الخءمءت على
مدار سنتين على األقل  ..وكذلك أسعءر التسويق للمنتجءت والربح المتوقع والكميءت المتوقع إشنتءجهء .
 -2عمل زيءرات لمحطءت مشءبهة للتعرف على عمليءت الفرز والتعبئة واإلدارة أثنء مرحلة األعداد لهذا المشروع .
 -0عمل دراسة وحصر للشركءت المنتجة لآلالت والمعدات التى ستستخدم فى إشنشء المحطة .
 -4دراسة لحجم المنءفسة بءلمنطقة من حيث تواجد خدمءت الفرز والتعبئة والتبريد حيث أن عدم وجود مثل هذه الخدمءت فى
المحءفظءت المجءورة يتيح فرصة تنءفسية كبيرة للمشروع المقترح تنفيذه  ،كذلك عمل دراسة تحليلية الحتيءجءت األسواق على
المستوى القومى و الخءرجى ووضع خطة إلشنتءج وتسويق الحءصالت التصديرية عءلية القيمة.
ً
 -0تأجير قطعة أرض إلقءمة المحطة عليهء بمسءحة ( 2333متر مربع ) بسعر المترالواحد ( )133جنيهء مصريء طبقء ألسعءر
األراضى السءئدة بءلمنطقة أى بأجمءلي تكلفة حوالي ( 233ألف) جنيهء مصريء كمسءهمة عينية الزمة إلشنشء محطة التعبئة
والتبريد .
 -6سيقوم المستفيد بتشجيع المصدرين والموردين وتجءر الجملة على دفع مبءلغ مءلية كمقدمءت تشغيل مقءبل
االستفءدة من خدمءت المحطة والتنسيق معهم لضمءن تشغيل المحطة على مدار العءم .
 -.ستقوم المستفيد بإجرا العديد من االتصءالت بءلشركءت المتخصصة في أتشء وإدارة محطءت الفرز
والتعبئة وجمع عروض فنية الدارة المحطة .
 -0ستقوم المستفيد بءلتنسيق مع المصدرين لمعرفة طلبءت التصدير والتخطيط للمسءحءت التي توفى هذه الطلبءت
– وصف للمستفيدين من المشروع :
 -1المصدرين والموردين الموجودين بءلمنطقة وفى صعيد مصر وذلك من خالل تقليل تكءليف النقل إلى القءهرة واألسواق
الرئيسية وشنوافذ الشحن للتصدير وكذلك زيءدة جودة المنتج (تتضءعف الكميءت المصدرة ويزيد الربح شنتيجة تحسين الجودة
وزيءدة اإلشنتءج).
 -2شبءب الخريجين من أهءلى المنطقة من خالل خلق فرص عمل جديدة تؤدى الى الحد من شنسبة البطءلة .
 -3أسر المزارعين حيث ان المشروع سيؤثر بشكل غير مبءشر عليهم .
 -4العمءلة الزراعية التى ستستفيد من التدريب على األسءليب العلمية في معءمالت الحصءد ومء بعد الحصءد
كذلك تدريب الفتيءت على أعمءل الفرز والتعبئة والتغليف
سيتم من خالل تنفيذ المشروع تنفيذ حوالي  00016فرصة عمل مءبين فرص عمل مبءشرة وفرص عمل غير مبءشرة ( 1.464
فرصة عمل للرجءل  16002 +فرصة عمل للسيدات ) كمء هو مبين بءلجدول التءلي :
 وصف لكيفية استرداد المشروع لتكءليف االستثمءر وتكءليف التشغيل طوال فترة العمر االفتراضيلالستثمءرات الممولة من القرض :
 -1إجرا تعءقدات طويلة مع الشركءت والمصدرين سوا للتشغيل وتجهيز المنتجءت أو توريد منتجءت مجهزة
 - 2التعءقد مع شركة متخصصة فى إدارة محطءت الفرز والتعبئة والتبريد إلدارة المحطة شنظير شنسبة فى
األربءح أو شنظير اإليجءر بمقءبل مءلي شهري وذلك لضمءن استمرارية المشروع وتشغيله على مدار العءم
وتغطية التكءليف الفعلية للمحطة وتوفير شنسبة من األربءح التي يتم تحقيقهء بحيث يتم تغطية تكءليف
االستثمءر وتكءليف التشغيل طوال فترة العمر االفتراضي لالستثمءرات .

 -0تقديم الخدمءت لجميع الفئءت المستهدفة بمقءبل مءدي من خالل وضع الئحة ثءبتة لألسعءر تسرى على جميع
المستفيدين من خدمءت هذه المحطة.
 -4سيتم تحديد العمر االفتراضي للمعدات وتخصيص شنسبة مءلية تغطى قيمة إهالك المعدات بنسبة  %13سنويء
 -0يتم حسءب األهالكءت وفقء لألتي:
 مصءدر الدعم المتوقعة للتدفق النقدي والتي يمكن أن تستخدم كمشءركة في تكءليف المشروع : -1مقدمءت التعءقدات مع المصدرين .
 -2مشءركة المستثمرين المءلية من خالل عقد شراكة لمن يرغب في المشءركة بنظءم األسهم .

رسم تخطيطي لمبني محطة الفرز و التعبئة
رصيف التحميل
(  01متر ×  3متر )
مبنى إدارى
(  8متر ×  8متر )

محطة الفرز والتعبئة
(  31متر ×  01متر )
عنبر تخزين مبرد
( 01متر ×  8متر )

عنبر تبريد أولى
( 6متر ×  8متر )

رصيف التحميل
(  01متر ×  3متر )

ثءلثء ً -الدراسة المالية

مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل
مصنع تجميد خضر و فءكهة
3
المحءفظءت الزراعية
3
قءئم
منشأة فردية
محءصيل زراعية مجمدة
بند المصروف

الكلفة بءلجنيه

رسوم ترخيص تشغيل

1،033733

رسوم توصيل الهءتف

033733

رسوم خلو للبنء
تحضير دراسة جدوى المشروع  /استشءرة

0،333733

تدريب العءملين قبل التشغيل

0،333733

مصءريف أخرى
اخرى
1

13،333733

االستهالك السنوى

0،000700

استهالك على (سنة)

0
م التأسيس  -قيمة
دفترية
13،333733
6،66676.
0،000700

رصيد م التأسيس السنوى
1
2
0

صءفى م
االستهالك
التأسيس
السنوى
6،66676. 0،000700
0،000700 0،000700
3733 0،000700

أوالا -الميزانية الخاصة بتكلفة إنشاء عنبر التبريد األولى وعنبر التخزين المبرد
التكاليف الثابتة ( :اآلالت والمعدات واإلنشاءات)

اسم األصل

خط فرز و غسيل وسلق و
تجميد وتعبئة الخضءر
وحدة تبريد +مبخرين
لوحة  +إكسسوارات(
)النحءس  +الكهربء
بءب الثالجة
عزل بمشتمالته للثالجة
وحدة تبريد  +المبخر+
مروحة شفط (العنبر)
عزل بمشتمالته (العنبر)

العمر
االشنتءج
ى
لألصل

قيمة
األصل
المستعمل
فى شنهءية
مدة
الدراسة
(شنسبة من
القيمة
الدفترية)

10
10

0.5
0.5

10
10
10
10

0.5
0.5
0
0.5

10
10

0.5
0.5

عدد  23ترابيزة إستءشنلس
( )2×1متر
عدد  123كرسى
عدد  2ميزان ديجيتءل
عدد  1ميزان طبلية بمؤشر
عدد  2ميزان للبراشنيك
عدد  2333برشنيكة بالستيك
عدد  2وشنش يدوى
(هءشند بءلت)
عدد  4شفءطءت
عدد  12مروح تهوية
كشءفءت إشنءرة  +البرايز
عدد  2مءكينة لحءم أكيءس
عدد  233بءلتة خشب
معدات تجهيز للحءصالت :
 عدد  120مقص عدد  120كترعدد  1مءكينة تغليف

1.0333

1

350000

003333

62033

2

62500

120333

6203

03333

2

30000

63333

0333

40،333

10333
3
22033

2

15000

1

45000

03333
3
40333

1033
3
2203

22،033
3
00،.03

0.033

1

175000

1.0333

0.03

101،203

12033

1

25000

20333

1203

10،.03

.0333

10
األعمءل اإلشنشءئية لمحطة
الفرز ورصيفى التحميل
محول كهربءئى قدرة 133
كيلو فولت أمبير

قيمة األصل
المتوقعة بعد
 0سنوات

عدد
الوحدات
من شنفس
األصل

سعر
الوحدة

1

150000

سعر االستحواذ
االجمءلى بءلجنيه
(القيمة الدفترية)

االهالك
السنوى -
ثءبت

صءفى القيمة
الدفترية فى شنهءية
مدة الدراسة

1.033

262،033
00،.03

103333

.033

112،033

0.5

20

0.5

10

0.5

123333

1

240000

243333

6333

213،333

03333

1

100000

133333

0333

.0،333

األعمءل اإلشنشءئية للثالجة
وعنبر التبريد األولى و
المبني األداري
مكتب  6درج عدد  0بسعر
 + .03كرسى جلد عدد 0
بسعر  + 103كرسي خشب
عدد  13بسعر + 03
ترابيزة أجتمءعءت عدد 1
بسعر  + 433دوالب ( 2
ضلفة ×  0رف ) عدد 2
بسعر 033
سيءرة شنصف شنقل
جءمبوللمشتريءت

03333
20

0.5

5

0.5

10

0.7

103333
1

103333

0333

المجموع العءم

13333

130333

4033

10.،033

2

0333

1

103333

003،333

1333

0،333

103333

4033

12.،033

176437333

60،333

172007333

جمله المبيعات خالل السنة األولى:

شنوع المنتج  -الخدمة

وحدة
القيءس

عدد الوحدات
المتوقع بيعهء
في السنة

قلقءس
بطءطس
بءميه
فءصوليء
سبءشنخ

طن
طن
طن
طن
طن

63
163733
163733
103733
40733
630733

المبيعءت المتوقعة

2

سعر
الوحدة
المتوقع
0،333
12،333
16،333
14،333
6،333

قيمة المبيعءت
السنوية من المنتج
403،333
1،023،333
2،003،333
2،023،333
2.3،333
.،.03،333

العمالة :
جدول العمءلة :
م

1
2
0
4
0
6
.

1
الوظيفة

العدد

مدير المصنع

1

محءسبين

1

سكرتءريه

1

اخصءئى تسويق

2

سءئقين

2

مراقب جودة

2

عمءلة ثءبتة

20

المجموع

متوسط
األجر أو
الراتب
الشهرى

المؤهالت

2،233

مؤهل عءلي

األجر أو
الراتب
السنوى

المجموع
الشهرى

2،233

20،633

مؤهل عءلي

1،033

1،033

20،433

مؤهل عءلي

1،033

1،033

10،033

مؤهل عءلي

2،333

4،333

02،333

مؤهل متوسط

033

1،033

20،433

مؤهل متوسط

1،233

2،433

مؤهل متوسط

033

202،033 22،033

13،033

4.3،633 06،233

04

01،233

المصروفات اإلدارية والعمومية:
البند

م

السنة االولى

السنة الثءشنية

السنة الثءلثة

السنة الرابعة

السنة الخءمسة

2

فوائد القرض

1.0،003

1.0،003

100،.00

00،103

44،000

0

االيجءرات

43،333

43،333

43،333

43،333

43،333

4

االشنءرة والكهربء والطءقة

24،333

26،433

20،343

01،044

00،100

0

النقل واالشنتقءالت

24،333

26،433

20،343

01،044

00،100

6

م الضيءفة

033

003

630

666

.02

.

اهالك األصول الطويلة األجل

60،333

60،333

60،333

60،333

60،333

0

استهالك م التأسيس

0،000

0،000

0،000

0

(اتعءب مهنية )

3

3

3

3

11،333

12،133

10،013

14،641

3

3

3

3

 12ادوات كتءبية ومطبوعءت

033

003

630

666

.02

 10م أخرى

0،333

0،033

6،303

6،600

.،021

004،.10

061،110

020،000

200،0.4

24.،20.

 13م االتصءالت والتليفوشنءت

13،333

 11ادوات ومستلزمءت اخرى

المجموع العءم

0

مستلزمات اإلنتاج خالل العام األول:
الكمية
الالزمة
لتحقيق
المبيعءت

اسم المستلزم والمواصفءت الخءصة به

وحدة
القيءس

الكلفة
للوحدة

المجموع

قلقءس

133

طن

103،333 1033733

بطءطس

233

طن

433،333 2333733

بءميه

233

طن

17333،333 0333733

فءصوليء

233

طن

033،333 2033733

سبءشنخ

03

طن

.0،333 1033733

كراتين (كرتوشنة لكل  13ك)

03،333

كرتوشنة

2733

103،333

شرشنك للبءلتءت

0

طن

12،033 2033733

أكيءس بولي أثيلين (كيس لكل كيلو)

13

طن

23،333 2333733

أستيكر الصق

033

كجم

0733

المجموع العءم

1،033
2،000،333

قائمة الدخل التقديرية سنويا ( 5سنوات  -مدة الدراسة) فى حالة ثبات النسب المفترضة
مصنع تجميد خضر و فءكهة
3
المحءفظءت الزراعية
3
قءئم
منشأة فردية
محءصيل زراعية مجمدة
السنة األولى

السنة الثءشنية

السنة الثءلثة

السنة الرابعة

السنة الخءمسة

البيءن
المبيعءت

.،.03،333

0،030،.03

12،431،.44

10،600،236

10،040،003

تكلفة مستلزمءت االشنتءج

2،000،333

2،003،103

0،424،003

4،140،601

0،310،004

تكلفة العمءلة

4.3،633

01.،663

060،426

626،060

600،330

مجمل األربءح
االيرادات االخرى ان
وجدت (تضءف)
المصروفءت العمومية
واالدارية

4،043،433

6،400،033

0،43.،.00

13،010،106

14،142،.21

004،.10

061،110

020،000

200،0.4

24.،20.

صءفى الدخل قبل الضرائب

4،000،60.

6،304،.0.

0،304،203

13،604،.02

10،000،420

الضرائب

3

3

3

3

3

صءفى الدخل بعد الضرائب

4،000،60.

6،304،.0.

0،304،203

13،604،.02

10،000،420

4

بعض مؤشرات الربحية
هءمش مجمل األربءح

%607.0

%60700

%6.703

%60700

%.1726

هءمش صءفى األربءح
المصروفءت منسوبة الى
المبيعءت
عدد الوحدات المتوقع
اشنتءجهء
هءمش مجمل ربح الوحدة
فى المتوسط
شنقطة التعءدل بءلوحدات فى
المتوسط

%0071.

%6271.

%60710

%6.7.0

%.3732

%4700

%0760

%2761

%1701

%1720

630

666

.02

030

006

0166

0.31

11400

10000

10066

40

0.

20

21

10

تحليل مبدئ للحساسية
%.3

%03

%03

%00

%133

شنسبة المبيعءت
المبيعءت المقدرة بهذه
النسبة
تكلفة مستلزمءت االشنتءج
بهذه النسبة

0،420،333

.،040،333

11،161،060

14،030،.06

10،040،003

1،60.،033

2،264،102

0،302،3..

0،006،40.

0،310،004

المصروفءت العمومية
(ثءبتة) شءملة الضرائب ان
وجدت ودون تغيير

004،.10

061،110

020،000

200،0.4

24.،20.

صءفى األربءح

0،402،00.

0،21.،.00

.،.00،004

13،600،024

14،004،420

0

جدول القرض والفائدة وأقساط السداد
مصنع تجميد خضر و فءكهة
3
المحءفظءت الزراعية
3
قءئم
منشأة فردية
محءصيل زراعية مجمدة
سعر الفءئدة المطبق:
معلومءت عن القرض
البند
فءئدة القرض
مدة السداد
مدة السمءح
مدة القرض
القسط يدفع شهرى  -سنوى
عدد أشهر السنة
اجمءلى رأس المءل المستثمر

%13
4
1
0
1
12
%133

شنسبة المسءهمة من قبل المستفيد

%20

شنسبة القرض

%.0

منحة

%3

القسط

رصيد القرض

3

1،.00،033

%13
مالحظءت

الفءئدة
سنوية

سنوى
سنة
سنة
سنة
سنة
شهر
من المسءهم والمقرض
من اجمءلى ت بد
التشغيل
من اجمءلى ت بد
التشغيل
من اجمءلى ت بد
التشغيل

المجموع
القسط السنوى السنوى القسط
+الفوائد

القسط الشهرى

مالحظءت

3

1

1،.00،033

1.0،003

1.0،003

14،060

2

1،00.،003

440،003 1.0،003

624،003

02،320

0

001،033

440،003 100،.00

0.0،.00

40،011

4

440،003

00،103

440،003

000،143

44،000

0

3

43،0.0
403،040
440،003 44،000
233،6.0 2،430،103 1،.00،033 624،003

6

فى السنة
االولى
فى السنة
الثءشنية
فى السنة
الثءلثة
فى السنة
الرابعة
فى السنة
الخءمسة

ملخص المالمح الرئيسية للمشروع المقترح
مصنع تجميد خضر و فءكهة

المشروع (اذكر اسم المشروع)
اسم المستفيد
المحءفظة التى يقع بهء المستفيد
المركز  -الحى أو القرية
العنوان
حءلة المشروع (قءئم  -جديد)
الشكل القءشنوشنى (منشأة فردية  -تضءمن  -مسءهمة )...-

المحءفظءت الزراعية
قءئم
منشأة فردية

الموقف من الضرائب (خءضع -غير خءضع)
المنتجءت و -أو الخدمءت (مخرجءت المشروع )
فرص العمل المتوقع تحقيقهء
اجمءلى االستثمءرات المطلوبة (رأس المءل  +القرض)
رأس المءل (حقوق الملكية) والمطلوب من المستفيد
شنسبة المسءهمة من المستفيد
قيمة القرض المطلوب
مدة القرض بءلسنة
مدة السمءح المطلوبة
مدة الدورة االشنتءجية (ان وجد) بءلشهر
متوسط عدد الدورات  /السنة (ان وجد)
عدد الوحدات المتوقع اشنتءجهء  -أو الخدمءت المتوقعة بءلوحدات فى
أول سنة
حجم المبيعءت المتوقع بءلجنيه فى أول سنة
مجمل األربءح فى أول سنة
صءفى األربءح فى أول سنة
عدد الوحدات المتوقع اشنتءجهء  -أو الخدمءت المتوقعة بءلوحدات فى
آخر سنة
حجم المبيعءت المتوقع فى الدراسة بءلجنيه فى آخر سنة
مجمل األربءح فى آخر سنة
صءفى األربءح فى آخر سنة
شنقطة التعءدل بءلوحدات
صءفى القيمة الحءلية عند سعر الخصم المطلوب ()%20
متوسط فترة االسترداد
معدل العءئد الداخلى IRR
المراجع:

 من اإلنترنت زيارة محطات لبعض لمصدرين مراجع متخصصة -فريق اإلدارة الزراعية بالصندوق

.

خءضع لضريبة الدخل فقط
محءصيل زراعية مجمدة
مالحظءت
04
2،0.0،433
004،633
%20733
1،.00،033
0
1
0
4
630
.،.03،333
4،043،433
4،000،60.
006
10،040،003
14،142،.21
10،000،420
1،641،.0.،6
2.،0.0
3726
%226723

