نموذج مشروع تصنٌع جبن أبٌض

مقدمة
تفتقد صناعة الجبن األبٌض فى جمهورٌة مصر العربٌة الى المعامل الصغٌرة المطورة فنٌا وتكنولوجٌا لتصنٌع اللبن ومنتجاته .وتؤكد
الدراسات فى هذا المجال أن غالبٌة المصانع الموجودة بالفعل هى مصانع كبٌرة تحتاج الى استثمارات ضخمة وأن المعامل الصغٌرة
الموجودة تعتمد على الطرق التقلٌدٌة الٌدوٌة البسٌطة ،وهى عالوة على ما تحتوٌه من مشاكل مرتبطة بالتلوث الغذائً فهً أٌضا طرق
.بطٌئة فى اإلنتاج وال تحقق العائد االقتصادي المرجو منها

أهداف المشروع

ٌهدف المشروع الى إنتاج الجبن األبٌض باستخدام آلة تستخدم تكنولوجٌا حدٌثة ومطورة تعتمد على إنتاج الجبن فى مرحلة واحدة بدال من
استخدام عدد كبٌر من اآلالت للتصنٌع وٌحقق ذلك عالوة على منع التلوث الناتج من انتقال اللبن من مرحلة ألخرى سرعة فى اإلنتاج
.وانخفاض فى التكالٌف

اإلنتاجٌة

تختلف أنواع الجبن من ناحٌة درجة الملوحة ونسبة الدسم وٌقوم هذا المشروع بإنتاج الجبن الطرى بدرجات مختلفة من الملوحة والدسم
:مثال

.الجبن الدمٌاطً ذو الملوحة العالٌة والدسم المرتفع
.الجبن الطرى ذو الملوحة المنخفضة والدسم المنخفض
.جبن طرى خالً الملوحة
.جبن طرى خالً الدسم
.القشـدة
.وتقدر إنتاجٌة المشروع  0611كجم/شهر

خط االنتاج و المعدات المطلوبة

:تتلخص مراحل إنتاج الجبن فى المراحل التالٌة

.مرحلة البسترة
.مرحلة اإلضافات
.مرحلة التملٌح
.مرحلة الكبس
.مرحلة التعبئة والتغلٌف
وٌعتمد المشروع على استخدام ماكٌنة مطورة لتصنٌع الجبن ومجموعة من المعدات هى مبرد استقبال اللبن  -وعاء تجهٌز إضافة المنفحة
 -ثالجة حفظ  -سخان مٌاه  -جهاز قٌاس نسبة الدهون

الخامات

تتوفر خامات المشروع من األلبان الطازجة على مدار العام وٌفضل اللبن ذو الدسم المتوسط والمنخفض لصناعة الجبن األبٌض والقشدة
.والجبن القرٌش .وكل من الخامات أٌضا مواد حافظة وإضافات  -منفحة  -ملح طعام نقى  -خامات تعبئة

المساحة و الموقع

ٌلزم لهذا المشروع مساحة 81م 2مغطاة للتصنٌع والتخزٌن ومزود بالمستلزمات الخدمٌة من كهرباء 221فولت بقدرة  4ك.وات ومصدر
.للمٌاه 0مٌ/3وم ومصدر جٌد للتهوٌة مطابقا للمواصفات الصحٌة ومصدر جٌد للصرف الصحً

العمالة

ٌ.تمٌز المشروع بإٌجاد فرص عمل لشباب الخرٌجٌن باإلضافة الى العمالة الحرفٌة وٌحتاج المشروع الى حوالً  01أفراد

التسوٌق و المبٌعات

ٌ.تم تسوٌق المنتجات لمحالت البقالة والسوبر ماركت وتجار الجملة باإلضافة الى المشاركة بالمعارض المحلٌة

التحلٌل المالى للمشروع

ٌشٌر التحلٌل المالً لهذا المشروع الى نتائج إٌجابٌة مشجعة لالستثمار فى هذا المجال وقد تم حساب التكالٌف االستثمارٌة على أساس
:أسعار السوق المحلى لعام  .96وقد اشتملت الدراسة المالٌة لتنفٌذ هذا المشروع على العناصر التالٌة

.تكالٌف رأس المال الثابت وتقدر بمبلغ  24211جنٌة شاملة قٌمة اآلالت والمعدات والتجهٌزات المطلوبة
:تكالٌف رأس المال العامل لدورة مدتها شهر واحد وتنقسم الى
.تكالٌف مباشرة قٌمتها  6355جنٌة وتشمل الخامات واألجور
تكالٌف غٌر مباشرة قٌمتها  0077جنٌة تتضمن (إٌجار مبانً  -طاقة كهربائٌة  -صٌانة  -مصارٌف تسوٌق  -إهالكات  -احتٌاطً
)طوارئ
.وعلى ذلك تقدر التكالٌف االستثمارٌة للمشروع بمبلغ  30732جنٌة
.وتصل قٌمة المبٌعات لمنتجات المشروع خالل دورة رأس المال العامل الى  9330جنٌة
.وبذلك ٌحقق المشروع خالل العام األول أرباحا تقدر بنسبة  %68من قٌمة االستثمارات

