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 : المقدمة. ٢
 

 وذلك مـن اجـل      ،منذ القدم واإلنسان يبحث عن طرق مختلفة لحفظ األطعمة        

ا واستعمالها وقت الحاجـة،  ولقـد أبـدع قـدماء            توفيرها في غير مواسمه   

المصريون في حفظ الفواكه مثل العنب وصنعوا منه الزبيب، وجففـوا الـبلح             

 كما عرف اليابانيون منذ خمسماية سنة قبل الميالد         ،والتين وكثير من الفاكهة   

طريقة الحفظ بالتبريد قبل غيرهم، فكانون يحفظـون األسـماك فـوق الـثلج          

 الجبال، وفي مطلع القرن التاسع بدأ عصر النهضة في مجـال            المتراكم فوق 

الصناعات الغذائية، واستخدمت درجات الحرارة المرتفعة في حفـظ المـواد           

 وكذلك الحال فقد اعتمد جنود نابليون أثناء حربهم مع الروس حينما            ،الغذائية

 األطعمة المجففة لتعذر وصول األطعمة الطازجـة        ىوصلوا أبواب موسكو عل   

إليهم، ولكن بعضا من جنوده عانى من المرض لسوء التغذية وأعلن نابليون            

حينها عن جائزة كبرى لمن يبتكر طريقة جديدة للمحافظة على المواد الغذائية            

تكون قريبة إلى حد ما من حالتها الطبيعية الطازجة دون أن يصيبها التلف مع              

باحثين إلى حفظ األغذيـة   المحافظة على محتواها الغذائي، وفعال توصل أحد ال       

بالحرارة بان حفظ المواد الغذائية في أوعية تغلي وسد فوهتها مباشرة سـدا             

كما استطاع باستور بطريقته المعروفة والتي عرفت باسمه من بسترة          . محكما

 .المواد الغذائية

  

وفي مطلع القرن العشرين ظهرت أبحاث وطرق حفظ جديدة خاصـة بتجميـد             

بشكل مفاجئ وسريع، مما اثبت بان هـذه الطريقـة تحـتفظ            المواد الغذائية   

 واعتبـرت   ،بخواص المواد الغذائية إلى اقرب ما يكون من حالتها الطبيعيـة          

طريقة الحفظ بالتجميد من الطرق الحديثة في حفظ المواد الغذائية التي تحافظ            

ة على القيمة الغذائية للمادة المحفوظة وعلى طعمها ورائحتها بل تظل محتفظ          

 .بجميع خصائصها الطبيعية
 



 ٥

 : وصف المشروع١. ٢
 

إنشاء مصنع خاص بتحضير وتجهيز المواد الغذائية الطازجة مثل البـازيالء           

 والتي   والخضار المشكلة وورق العنب    والجزر والبطاطا، والبامية، والملوخية   

تؤكل مطبوخة تمهيدا لحفظها لمدة طويلة بطريقة التجميد السريع والمفاجئ ،           

 ٥٠  - درجة مئوية إلى     ٤٠-تراوح درجات الحرارة المستعملة فيها بين       وت

درجة مئوية لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك  يتم تخزين المواد الغذائية المجمدة             

 ، درجة مئوية  ٢٠ –درجة مئوية إلى    ١٠- بين    ما على درجة حرارة تتراوح   

ن حالتها  مقريبة  وذلك من اجل المحافظة على خصائصها الكيماوية في حالة          

 .الطبيعية

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢. ٢
 

أن كميات كبيرة من اإلنتاج المحلـي مـن         لمواسم الزراعية   اغلب ا يتكرر في   

ـ           واد الغذائيـة   المواد الغذائية تزيد عن حاجة السوق ويصبح العرض من الم

 مما يؤدي إلى تـدني أسـعار        ، اكثر من الطلب عليها    المطروحة في األسواق  

لى الحد األدنى، وان مثل هذه المشاريع يمكنها امتصاص الفـائض           الخضار إ 

ومن إحدى هذه الطرق،    من األسواق، وحفظة بإحدى وسائل الحفظ المعروفة        

المنـتج المحفـوظ    بالتجميد السريع ليتم تـوفير      طريقة حفظ المواد الغذائية     

 . إنتاجهموسم بالتجميد في غير 

 :ويهدف المشروع إلى

دة عن حاجة السوق بالتجميد وتوفيرها في غيـر         حفظ الخضار الزائ   •

 .موسمها

 .زيادة دخل المزارع وتحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

تشغيل األيدي العاملة،  وتحسين المستوى االقتصادي  واالجتمـاعي           •

 .المشروع   للعاملين في 

تغطية حاجة السوق وتقليـل المسـتوردات مـن المـواد الغذائيـة              •

 .جميد ما أمكنالمحفوظة بطريقة الت



 ٦

 

 : الموقع العام للمشروع٣. ٢
تعتبر منطقة البقعة من المواقع المناسبة لمثل هذه المشـاريع حيـث تتـوفر              

المنتجات المطلوبة لهذه الصناعة، واأليدي العاملة الرخيصة باإلضـافة إلـى           

 .توفر الطرق المعبدة والمياه والكهرباء والقرب من أماكن التسويق الرئيسة

 

 :فات السلعة المنتجةص ٤. ٢

 
تتصف السلعة المنتجة من الخضـار المجمـدة بطريقـة التجميـد السـريع              

بالمحافظة على حالتها الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة وبالتـالي المحافظـة             

على مكوناتها الغذائية ومحتواها الكيماوي، مما يحقق الفائدة المرجـوة فـي            

 درجات المحافظة على األطعمـة      الوصول بهذه الطريقة من الحفظ إلى أقصى      

من التلف وبنفس طعمها الطازج ولونها ورائحتها والتي يمكن حفظها بهـذه            

 .الطريقة لمدة سنة من تاريخ التجميد
  

 

  السوقدراسة. ٣
 

يحدث في اغلب المواسم الزراعية وفي فترات معينة من الموسـم أن يتـدفق      

إلى األسواق بغزارة  نظرا لكثرة      إنتاج المحاصيل الزراعية من المواد الغذائية       

اإلنتاج  مسببة في ذلك زيادة عرض المادة في األسواق بقدر يفـوق الطلـب               

عليها مما يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد باألسعار، وغالبـا مـا تتكـرر هـذه                

الصورة في اغلب المواسم،  ويلجا حينئذ العديد من  النـاس العـادين إلـى                

تدني أسعار المنتجات المعروضة إلى أدنى حد        نظرا إلى    ،استثمار هذه الفرصة  

قد تصل إليه، بشراء المواد الغذائية الرخيصة الثمن وذات النوعيـة الجيـدة             

وحفظها بإحدى طرق الحفظ المعروفة إما التجفيـف أو التخليـل أو حفظهـا              

 . بالمواد السكرية مثل المربيات أو التجميد وغيرها من الطرق
 

وا بإنشاء المصـانع مـن اجـل اسـتغالل          مرين أخذ كما أن العديد من المستث    

الفائض المطروح في األسواق وحفظه بأحد الطرق المعروفـة وبيـع هـذه             

المنتجات في غير مواسمها وبأسعار معقولة، واصبح من السهل أيضـا نقـل             



 ٧

المواد الغذائية من مكان أو بلد إلى بلد آخر ال تتوفر فيه المواد المنتجة بعـد                

 . وسائل الحفظ المعروفةىد بإحتم حفظهاأن 
 

 ومن أهم العوامل التي يجب دراستها بعناية فائقة ومراعاتها عنـد دراسـة             

السوق ، هو مدى توفر المواد في األسواق والالزمة لتشغيل مصنع لتجميـد             

 بعـين   األخـذ ، من حيث كميتها ونوعيتها وتعدد مصادرها، مـع          تالخضراوا

 لهذه الصناعة هو األخذ بالحسبان فائض       االعتبار أن العامل الرئيسي والمحدد    

 .االستهالك الطازج 
 

 : خدمات المشروع وتصنيفها١٠٣

  
العاملة فـي مجـال     الصناعية  الزراعية  المشاريع   ضمن   منيصنف المشروع   

لكين في مواسم   هستمن اجل تأمينها وبيعها للم    صناعة المواد الغذائية المجمدة     

  .إنتاجهاغير مواسم 
 
 

 :محلي السابقالطلب ال ٢٠٣

 
 من المواد الغذائية التي يتم حفظها بطريقـة         تتم تغطية حاجة السوق المحلي    

 إما عن طريـق الكميـات التـي يـتم تخزينهـا             ع أو السري  ءالتجميد  البطي  

وتجميدها على مستوى المنزل  داخل فريزر الثالجة والتي تعـرف بطريقـة             

غذائية المجمـدة مـن دول       أو عن طريق استيراد  المواد ال       ،  التجميد البطيء 

 مـن  Vickyو  ) ,Farm fruitsمنتجات امريكانا، دانا، (مختلفة مثل مصر 

والتي تعرف بطرقـة التجميـد      الخ  ...، بلجيكا، هولندا، فرنسا   اأو تركي بولندا،  

 بإنتـاج  جانب وجود مصنع في مادبا للشـركة العصـرية يقـوم             إلىالسريع  

 .الطلب ال يكفي إنتاجهاالخضار المجمدة ولكن 
 



 ٨

 :االستيراد ٣. ٣

 
التجارة الخارجية في تقاريرها السنوية     / تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة    

إلى أن هناك زيادة سنوية في كميات الخضار المجمدة التي          ) ٢٠٠٢-١٩٩٧(

مـن  ) ٠٧(يتم استيرادها من بلدان مختلفة والتي تصنف تحت الفصل السابع           

الخضراوات المجمدة   ولقد بلغ معدل االستيراد من    . بيانات التجارة  الخارجية   

 طن، كما بلغ معدل نسبة النمو لنفس        ١٣٣٠للخمس سنوات الماضية حوالي     

 %.١١,٨األعوام 
 

معدل المستوردات من الخضار المجمدة والطازجة ونسـبة النمـو السـنوية            

)٢٠٠٢-١٩٩٧( 
 

 السنة
 طن/ الصنف

 المعدل ٢٠٠١٢٠٠٢ ١٩٩٩٢٠٠٠ ١٩٩٧١٩٩٨
بطاطا غير مطبوخة أو مطبوخة 

 )مجمدة(بالبخار أو مسلوقة بالماء 
٣٣١ - ٥٥٠ ٦٩٧ ٣٩٤ ٢١٥ ١٣٠ 

بازيالء غير مطبوخة أو مطبوخة 

 )مجمدة(بالبخار أو مسلوقة بالماء 
٣٤٠ ٣٢٨ ٢٤٦ ٤٨٤ ٥٠٧ ٢٦٤ ٢١٠ 

بقول قرنية أخرى مفصصة أو غير 

مفصصة عدا البازيالء، أو 

ر مطبوخة الفاصولياء أو اللوبيا غي

أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة 

 ) مجمدة(بالماء 

٢٦,٥ - - - - ٩٩ ٦٠ 

ذرة حلوة غير مطبوخة او مطبوخة 

 )مجمدة(بالبخار أو مسلوقة بالماء 
٦,٥ -  ١٨ - ١ ٢٢ 

 أخرى غير مذكورة وال تخضراوا

داخلة في مكان آخر غير مطبوخة 

أو مطبوخة بالبخار او مسلوقة 

 )مجمدة(بالماء 

٤١٦ ١١٠٥٧١٠ ٣١٤ ٢٨٦ ٤١ ٤٤ 

خليط من خضر غير مطبوخة أو 

مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء 

 )مجمدة(
٢١٠ ١٣٩ ٢٤ ٣٨٤ ٢١٩ ١٣٢ ٣٦٢ 

 ١٣٣٠ ١٩٢٥١١٧٧ ١٤٠٦١٨٩٧ ٧٥٢ ٨٢٨ المجموع

%١١,٨%٦٣,٥ -%١,٥ %٣٥ %٨٧%١٠,١ - - %النسبة المئوية للنمو
 



 ٩

 : الصادرات ٤. ٣
 

بيانـات وزارة   المجمدة إلـى الخـارج حسـب    رمن الخضا يوجد صادرات    ال

  أو ما قبلهـا،    ٢٠٠٢لعام  ة  ريرها السنوي ادائرة اإلحصاءات  في تق    والزراعة  

 .إلى عدم وجود مصانع لهذه الغايةويعود السبب في ذلك 
 

 

 : صافي الطلب المحلي السابق٥. ٣
 

ات أو   صـادر  غياب وجود السابق في   المحلي  يمكن حساب صافي حجم الطلب      

اإلنتاج المحلي من الخضار المجمدة على ضوء الكميات التي تـم اسـتيرادها             

) ٢٠٠٢-١٩٩٧( سـنوات    طن لخمـس   ١٣٣٠بالماضي والتي بلغت بمعدل     

وبزيادة بلغت حسب متوسط  نسبة النمو السنوية في كميات المواد الغذائيـة             

داد هـذه   ، ومن المتوقع أن تز    %١١,٨ يتم استيرادها من الخارج حوالي       التي

النسبة بزيادة عدد السكان، وزيادة الوعي بان المـواد الغذائيـة المحفوظـة             

بالتجميد تكون اقرب ما تكون إلى الماد الغذائية الموجودة بحالتهـا الطبيعيـة          

 الكيماوية، كما أن اإلقبال     امن حيث اللون والطعم والرائحة وال تفقد خصائصه       

والمحفوظة بطريقة التجميد يزداد سنة     على استهالك المواد الغذائية المحضرة      

بعد سنة لسهولة التعامل معها وال تحتاج ربات البيوت وخاصة العامالت منهن        

 .إلى وقت طويل في تحضيرها

 

 :الطلب المتوقع  ٦. ٣
 

) المجمـدة  تالخضراوا( المنتجات   وقع أن يزداد الطلب على هذا النوع من       يت

قارنة مع متوسـط نسـبة النمـو     نسبة متحفظة بالم  وهي%  ٥بنسبة   سنويا

-١٩٩٧(، كما بلغ معدل الكميات المستوردة لألعوام        %١١,٨ المئوية البالغ 

 تزيـد   المتوقـع أن    ومن    .طن ١٣٣٠من الخضار المجمدة حوالي     ) ٢٠٠٢

نسبة الطلب على هذه النوعية من المنتجات نظرا للزيادة في عـدد السـكان              

بالمنتجات المجمدة،  باإلضافة إلـى      وزيادة االستهالك وزيادة وعي المستهلك      

تغيير نمط االستهالك باتجاه األغذية المحضرة تحضيرا أوليا أو جاهزة سواء           

 .  كانت مجمدة أو معلبة أو غيرها



 ١٠

 

 السنة بالطن/ حجم الطلب المتوقع

٢٠٠٤ ١٤٦٦ 

٢٠٠٥ ١٥٤٠ 

٢٠٠٦ ١٦١٧ 

٢٠٠٧ ١٦٩٧ 

٢٠٠٨ ١٧٨٢ 

 

 :قة المقترحةوالطاالمشروع من السوق حصة  ٧. ٣

 
يمكن لنا حساب حصة المشروع من السوق عن طريق تقدير الطاقة اإلنتاجية            

وينصح عند البدء   . للمشروع ومقارنتها مع حجم الطلب المتوقع في المستقبل       

تهـا  في مثل هذه المشاريع أن يتم البدء بطاقة إنتاجيـة صـغيرة يـتم زياد              

لوبـة، وينصـح أن يبـدأ       بالمستقبل بعد اكتساب الخبرات والمهـارات المط      

وبوردية واحـدة، أي     ،اليوم/ طن ٠,٥ بطاقة إنتاجية حوالي        عمله المشروع

 إذ ما اعتبر أن عدد أيام العمل في السـنة           األولى طن في السنة   ١٨٠بمعدل  

 طن فـي السـنة      ٢٦٤الى   اإلنتاجية  المشروع اقته ط وتزداد،   عمل  يوم ٣٠٠

للسـنة  % ١٢,٣، وبذلك تشكل حصة المشروع من السوق حـوالي          الخامسة

مسـتقبالً وفقـاً لنجـاح منتجـات         المشروع   حصةأن تزداد    ويمكن    ، األولى

 ، إذا ما تم المحافظة على إنتاج خضار ذات نوعيات جيدة          لسوق ا المشروع في 

علـى سـبيل    % ١٠المشروع من السوق بنسـبة       تزداد حصة    أنيتوقع  كما  

 :هو موضح أدناهاالفتراض كما 
 

حصة % 

 المشروع

إنتاج المشروع 

  بالطن/المتوقع

حجم الطلب المتوقع 

 بالطن/ المحلي

 السنة

٢٠٠٤ ١٤٦٦ ١٨٠ ١٢,٣ 

٢٠٠٥ ١٥٤٠ ١٩٨ ١٢,٩ 

٢٠٠٦ ١٦١٧ ٢١٨ ١٣,٥ 

٢٠٠٧ ١٦٩٧ ٢٤٠ ١٤,١ 

٢٠٠٨ ١٧٨٢ ٢٦٤ ١٤,٨ 



 ١١

 :  واسعار البيعوالتسويق المنافسة ٨ .٣
 

على دور الدعاية للمشروع في بداية عمله للتعريف بـالمنتج          ال بد من التأكيد     

نظراً لوجود مصنع محلي اضافة الى المسـتوردات        مما يعزز فرص التسويق     

للمواد الغذائية المجمدة للمنتجات المستوردة بعبوات       سعر الجملة الحالي  يبلغ  

 أوبازيالء أو خضار مشكلة أو بطاطا أو باميـة          من ال  الكيس/  غم ٤٠٠تزن  

يمكن تسويق المنتجـات إلـى مراكـز        على النحو التالي، علما بأنه      ملوخية  

ـ       والبقـاالت ومحـالت المجمـدات       تالتسوق الكبرى ومحالت السوبر مارك

 . باإلضافة إلى المطاعم والفنادق
 
 
 

 المحصول
سعر الجملة عبوة كيس 

 )كغم/ دينار(غم ٤٠٠وزن 
 كغم/ دينارما يعادله  

 ١,٢٥٠ ٠,٥٠٠ بطاطا
 ٠,٩٠٠ ٠,٣٦٠ زيالءبا

، فاصوليا،  جزر(خليط خضار 

  )بازيالء
١,٠٦٠ ٠,٤٢٥ 

ــار  ــرىخض ــة (أخ ، بامي

 )ملوخية، ورق عنب
١,٥٠ ٠,٦٠٠ 

 

لجدول التالي متوسط أسعار الجملة السنوي لبعض الخضار التي         اكما يوضح   

 سيتم ذكرها في الدراسة أثناء موسم اإلنتاج كما هي أسعار البيع بالجملة في            

نسبة التصـافي مـن الثمـار أو        ومبينا  ). كغم/ فلس ( مان المركزي عسوق  

 هـا منالقرون أو أوراق الملوخية بعد أن يتم غسلها وفرزها وفصل الحبـوب           

كما في البازيالء أو إزالة القشور كما في البطاطا والجزر أو قطـف األوراق              

لمجـال  عن النباتات كما في الملوخية، علما بأن النساء العامالت فـي هـذا ا             

 . فلسا عن كل كغم يتم فرزه٥٠يتقاضين أجرا مقداره 



 ١٢

 

 المحصول
قبل كغم / فلس

 التنطيف

كغم / فلس

 )صافي(
التحويل*% 

 ٩٥ ١٤٣,٣ ١٣٦,٥ بطاطا
 ٦٠ ٦٥٦,٣ ٤٦٨,٨ بازيالء

 ٧٠ ١٣١,٦ ١٠١,٢ جزر مع أوراقه
 ٩٥ ٣٤٢,٨ ٣٢٦,٥ فاصولياء

   خضراوات أخرى

  بامية 

 ملوخية

 ورق عنب

 

٥٤٨,٩ 

١٢٩,٩ 

٢٠٠,٠ 

 

٥٧٦,٣ 

١٨١,٩ 

٢٠٦,٠ 

 

٩٥ 

٦٠ 

٩٧ 

 . لزمإن صافي كغم الثمار بعد التنظيف والتقشير أي المقصود بنسبة التحويل    *

  .٢٠٠٢تقرير وزارة الزراعة / اعتمدت أسعار الشراء من السوق المركزي للخضار

  المتوقعةاإليرادات ٩. ٣
 والتـي تـم      من المشـروع   توقعةات السنوية الم  د اإليرا التالييوضح الجدول   

 لكل من البطاطا، البـازيالء، خضـار         الجملة تقديرها على أساس أسعار بيع    

طن / دينار١٥٠٠،   ١٠٦٠ ،٩٠٠،  ١٢٥٠، خضار اخرى بـ     )خليط(مشكلة  

، ولغايات التحفظ ومن اجل المنافسة في السوق سـيتم بيـع            لجميع األصناف 

 ر الدارجة بالسوق فيصبح   عن االسعا % ٢٥ نسبة   بتخفيضمنتجات المشروع   

المشـروع  طاقـة   يتوقع ان تزداد    وطن،  / دينار ٨٥٠سعر بيع الجملة،    معدل  

 . سنويا%١٠بنسبة 
 

 السنة
إجمالي اإلنتاج 

 طن / المتوقع
 اإلجمالي

 ١٥٣٠٠٠ ١٨٠ األولى

 ١٦٨٣٠٠ ١٩٨ الثانية

 ١٨٥٣٠٠ ٢١٨ الثالثة 

 ٢٠٤٠٠٠ ٢٤٠ الرابعة

 ٢٢٤٤٠٠ ٢٦٤ الخامسة

 



 ١٣

 دراسة الفنيةال. ٤
 

 المشروع  موقع ١. ٤
 

 :يجب أن يراعى عند اختيار موقع المصنع المقترح

سهولة تسويق ونقل المواد الغذائية الخـام والمصـنعة ومنتجاتهـا سـواء              •

 .للتسويق الداخلي أو الخارجي

توفر مصدر مائي صالح للشرب بشكل دائم ونظيف وخالي مـن معـادن              •

 .العسر الدائم

 الفضالت الصلبة والسائلة وهو شـرط صـحي هـام           سهولة التخلص من   •

 .بالمصنع والصناعة الناجمة عنه

 الرئيسة،  ق لقربة من أماكن السو    من انسب المواقع لهذا المصنع    تعتبر منطقة البقعة    

وكذلك من المواد الالزمة للمشروع باإلضافة إلى توفر خـدمات البنيـة التحتيـة              

 .دي عاملة باجرة رخيصةالمطلوبة من شبكة طرق وماء وكهرباء وأي
 

 :األرض ٢. ٤
 

 من األرض في موقع قريب من أماكن التسـويق واإلنتـاج            المشروع دونمين يكفي  

 يـتم   أناختيـار األرض    عنـد   قامة مصنع عليها، ويجب     إمثل البقعة أو األغوار و    

 يبلـغ سـعر     أن، ويتوقـع    مراعاة النقاط التي تم ذكرها سابقا في الموقع المقتـرح         

 .دونم/  دينارآالف ٥ بمعدل أي دينار، الفآ ١٠ األرض
 

 :   البناء٣. ٤
 

الظروف المناسبة والالزمة لمباني المصنع عند تصميمها       يجب األخذ بعين االعتبار     

 : لتالئم الصناعات الغذائية ويبين الجدول التالي مساحات األبنية وكلفتها
 

دينار/ الكلفة اإلجمالية  
 الكلفة

٢ م/دينار  

المساحة أو 

٢ م/لوحدةا  
 البيان

 ٥م٢٠-   إلى ١٠-) التجميد(غرف التخزين  ٦٠ ١٢٥ ٧٥٠٠

  صالة االنتاج  ١٢٠ ١٢٥ ١٥٠٠٠

 غرفة مستودع  ٤٠ ١٠٠ ٤٠٠٠

  ومرافقتب امك ٤٠ ١٠٠ ٤٠٠٠

 المجموع  ٢٦٠ - ٣٠٥٠٠



 ١٤

 :األثاث ٤. ٤
 

يحتاج المشروع إلى بعض األثاث إلغراض تجهيـز المنامـة للعـاملين فـي              

 ع باإلضافة إلى تأثيث مكتب اإلدارة الستقبال الزبائن على النحو التالي          المشرو

 : دينار١٥٠٠وبكلفة حوالي 
 

 :واألدواتالعدد  ٥. ٤
  

 السـريع من الضروري أن يتوفر في مصانع تحضير وحفظ األطعمة بالتجميد           

  .جميع التجهيزات واألدوات الالزمة لذلك
 

 البيان  دينار/الكلفة 

 ريدنفق تب ٢٤٠٠٠

 ٣ x ٦ x ١٠ (٥ م٢٠ – إلى ١٠-تجهيز غرفة تخزين وتجميد إلي درجة  ٢٤٠٠٠

 . طن١٠مع كمبريسر ) م

  steam systemوحدة بويلر  ٥٠٠٠

 Double jacket ليتر ١٥٠ إيطالية سعة Silkoطنجرة لسلق الخضار ٤٧٥٠
steam kettle 

 Sammic)  دقائق٣/ كغ١٥(ماكنة تقشير بطاطا قدرتها  ١٥٠٠

مع ثالث دسكات وبأشكال ) رينج هاوس(ماكنة تقطيع بطاطا، جزر وغيره  ٨٥٠

 مختلفة

 )م٠,٨ x x٠,٨  ١,٧(طاوالت ستانلس ستيل مشبكة   ٨٠٠

 جهاز توزين وتغليف وتعبئة ٥٠٠٠

 معدات وأدوات أخرى  ١٥٠٠ 

 المجموع  ٤٩٤٠٠
 

 . بخمعظم أسعار األجهزة واألدوات من شركة كحالة لتجهيز المطا* 

 

 :وسائط النقل ٦. ٤
إلغـراض  هما مبـردة    احدإويلزم المشروع توفير واسطة نقل فان عدد اثنين         

 . دينار٢٥٠٠٠ مستلزمات اإلنتاج والتوزيع،  وبكلفة تقدر بـ شراء



 ١٥

 المواد األولية  ٧. ٤
 

للمصنع لتحضير وتجهيز المجمدات الغذائية كما      تنحصر المواد األولية الالزمة     

 ويمكن شراؤها من مناطق مختلفة من المملكة بحسـب مواسـم            ناهأدهي مبينة   

افتـراض إن   ، وقد تـم      لكل منطقة وذلك لتغطية حاجة المصنع السنوية       اإلنتاج

 طن في السنة وبناء على ذلك تم حسـاب طاقـة            ٣٠٠ المصنع اإلنتاجية  طاقة

 إجمـالي من كل صنف بناء على النسبة المئوية للصنف من          المصنع اإلنتاجية   

 :كما يليطن ) ١٣٣٠( التي بلغت  المواد الغذائية المجمدةتستوردام
 

 %١٠٠  Xمعدل مستوردات الصنف من المادة المجمدة = النسبة المئوية للصنف المنتج 

        إجمالي مستوردات المواد الغذائية المجمدة    
 

 .للصنف % X السنة/ إجمالي طاقة المصنع اإلنتاجية= كمية إنتاج المصنع من الصنف 
 اإلجمالي

 دينار

 الكلفة

 طن/ دينار

 الكمية

 السنة/ طن

 

 وقت توفرها

 من السنة

% 

للصنف من 

إجمالي 

 المستوردات

 البيان

 بطاطا ٢٩ كل األشهر ٦٠ ١٤٣,٣ ٨,٥٩٨
 بازيالء ٢٥ آب- شباط ٥٠ ٦٥٦,٦ ٣٢,٨٣٠
١١,٣٠٧ جـزر،   (خليط خضار * ١٦,٣ كل األشهر ٣٠ ٣٧٦,٩

 )فاصولياء، بازيالء

 بامية ١ت -أيار
 ملوخية ١ت-ايار

 
١٢,٨٥٦

 
٣٢١,٤ 

 
٤٠ 

٢ت–آذار 

تأيت حتت بند 
 تخضراوا
 أخرى
٢٩,٧ 

 ورق عنب

كيس/فلس١٠ ٤٥٠٠  ألف ٤٥٠
 كيس

  بالستيكأكياس تغليف

 فلس١٥٠ ٣٣٧٥
 كرتونة

٢٢٥٠٠ 
 كرتونة

 كيس/ غم٤٠٠ كيس وزن ٢٠كرتون سعة 

 اإلجمالي من %٧فاقد    ٥١٤٢

 لمجموعا   ٧٨٦٠٨

 



 ١٦

 

 : الضروريةالخدمات ٨. ٤
 

يتوفر في المنطقة المقترحة جميع الخدمات الضرورية من طرق معبدة ومـاء            

وكهرباء ويمكن توفير الكهرباء من شركة الكهرباء وكذلك المياه مـن سـلطة             

وتقدر تكاليف  الخـدمات  . المياه أو اآلبار القريبة من المصنع في حاله الحاجة        

 : سنوية للمشروع كما يليالضرورية ال
 
 

 البيان دينار/ شهريا دينار/ سنويا

 كهرباء *  ٣٢٥ ٣,٩٠٠

 ماء  ٢٠ ٢٤٠

 وقود  ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع  ٦٥٤٠

 
 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٩. ٤
 

يجب أن يكون لدى العاملين في المشروع خبرة إدارية في مجال إدارة المصانع             

ويوضـح  . ين بخبرة عالية في مجال التصـنيع الغـذائي        الغذائية، ويتمتع الفني  

 .الجدول التالي عدد الموظفين ورواتبهم السنوية
 
 

الراتب السنوي 

 دينار

 الراتب الشهري

 دينار

 البيان العدد

 المالك/ مهندس زراعي ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 .محاسب ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 .مدير تسويق ١ ٢٢٠ ٢,٦٤٠

 موزعون  ٣ ٤٥٠ ٥,٤٠٠

 عامل فني  ٢ ٤٠٠ ٤,٨٠٠

  عامل عادي ٦ ٦٠٠ ٧,٢٠٠

 المجموع ١٤ ٢,١٥٠ ٢٦,٦٤٠
 

 . دينار٢٩٥٧٠لتغطية الضمان االجتماعي ولتصبح % ١١يضاف لهذه الرواتب ما نسبته 



 ١٧

 : تنفيذ المشروع برنامج١٠. ٤
 

شراء األدوات والعـدد    و اشهر لتنفيذ األعمال اإلنشائية،      تسعةيحتاج المشروع   

 .وتجهيز غرف التجميد
 

 الدراسة المالية. ٥
 

 : تكاليف التشغيل للسنة الولى١. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ٧٨٦٠٨ المواد األولية

 ٢٩٥٧٠ الرواتب واألجور

 ٦٥٤٠ الخدمات الضرورية

 ٣٨٢٥ مصاريف التسويق

 ٦٣٧٠ أخرىمصاريف تشغيلية 

 ١٢٤٩٢٣ المجموع

 

 : المشروعتكاليفملخص  ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ١٠,٠٠٠ االرض

 ٣٠٥٠٠ االبنية

 ٤٩٤٠٠ العدد واألدوات

 ٢٥,٠٠٠ السيارات

 ١٥٠٠ أثاث

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ١١٦٩٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ٦,٠٠٠ مصاريف التأسيس

 ١٠٤٠٩ رأسمال عامل

 ١٣٣٣٠٩ المجموع
 



 ١٨

 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥
 

أسيس العادية مثل رسوم التسجيل والترخيص      يحتاج المشروع إلى مصاريف الت    

كلفة إيصال التيار الكهربائي عن      باإلضافة إلى    األخرى،والمصاريف المتفرقة   

 .  دينار٦٠٠٠طريق محول وتقدر هذه المصاريف بحوالي 
 

 : رأس المال العامل٤٠٥
 

تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر واحد، وقد             

 .دينار)  ١٠٤٠٩ (لغ ب
 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
 

سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلـى الحصـول علـى            

سنويا، كما هو موضـح      % ١٠وبفائدة   مؤسسات اإلقراض المحلية     قرض من 

 :في الجدول التالي
 

 البيان دينار/ القيمة  %

 مساهمة صاحب المشروع ٨٣٣٠٩ ٦٢

 قرض الموجودات الثابتة ٥٠,٠٠٠ ٣٨

  المجموع ١٣٣٣٠٩ ١٠٠
 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتـراض أن عمـر              

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في      . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

  :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متسـاو مـع             •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

 %.٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو  •

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢الية بمعدل خصم قدره تم احتساب صافي القيمة الح •



 ١٩

 

 : ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥

 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق          

تشير التـدفقات   كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   أن المشروع يحقق    

وأن المـردود المـالي     ليـة   على الوفاء بالتزاماته الما     المشروع قادر  أنالنقدية  

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر،        .يرتقي لمستوى التوقعات  

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالتدفق النقدي، الميزاني
 

 دينار في السنة    ٩٩٩١يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .ة دينار في السنة الخامس٣٠٥٤٩و   األولى للتشغيل

مـل  بمـا فـيهم       ا وع ا موظف  عشر سيوفر المشروع فرص عمل ألربعة     -

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيهـا          . صاحب المشروع   

 دينـار فـي السـنة       ٣٥٩٤٢ دينار في السنة األولى ترتفع الى        ٢٩٥٧٠

 .الخامسة

فـي السـنة األولـى و        % ٧,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

ونسبة العائد على حقـوق     . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري    % ٢٤,٧

 %.٢٤,٧و  % ١١,٤الملكية بين 

 .  دينار٧١٠٣٠  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢٦,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .وات سن٤السترداد للمشروع تبلغ فترة ا -

 تكاليف التشغيل أو تخفـيض أسـعار        أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

يبقى المشـروع مجـديا وتبقـى        % ٢٠و% ١٠البيع بنسب تتراوح بين     

. المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع          

 . % ٢٠بنسبة المشروع حساسا الرتفاع تكاليف التشغيل يعتبر 



 ٢٠

  الماليةمالحقال. ٦
 

  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤
 
 
 
 

 



الموقع المقترح
البقعة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى
اإلنتاج المخطط له ( بالوحدة)

153,000168,300185,130203,643224,007المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

78,60886,46995,116104,627115,090تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,32013,98614,68515,42016,191تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
10,64011,70412,87414,16215,578تكاليف المصنع التشغيلية

102,568112,159122,675134,209146,859مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
50,43256,14162,45569,43477,149الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

8,9249,3719,83910,33110,848رواتب موظفي التسويق
7,3267,6928,0778,4818,905رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,8254,2084,6285,0915,600مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
2,1502,3652,6022,8623,148مصاريف أخرى

22,34523,76725,29126,92428,676مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
10,13310,13310,13310,13310,133اإلستهالك لإلصول الثابتة

1,2001,2001,2001,2001,200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

33,67835,10036,62438,25740,009مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
16,75421,04125,83131,17737,140الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
11,75416,86022,55028,88835,941الربح قبل الضريبة

1,7632,5293,3834,3335,391الضريبة على األرباح
9,99114,33119,16824,55530,549األرباح الصافية

%52%55%59%63%67نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
117,342117,758118,285118,918119,651نقطة التعادل (بالدينار)

%53%58%64%70%77نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

30,50025.001,220أألبنية
025.000منشآت أخرى
49,40010.004,940معدات وأجهزة

1,5006.67225األثاث والمعدات المكتبية
25,0006.673,748وسائل نقل

010.000أخرى
10,133المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

6,00051,200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
10,40910,4090رأس المال العامل المطلوب

133,30983,30950,000إجمالي تكلفة المشروع
%38%62%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
حفظ الخضراوات



الموقع المقترح
البقعة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
153,000168,300185,130203,643224,007المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
153,000168,300185,130203,643224,007المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
83,309حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,85911,11619,34128,65739,200الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
133,309156,859179,416204,471232,300263,207مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
116,900مجموع اإلستثمارات

6,551102,568112,159122,675134,209146,859التكاليف التشغيلية المباشرة
22,34523,76725,29126,92428,676إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة

6,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,7632,5293,3834,3335,391الضريبة

129,451131,676142,636154,629167,755182,125إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,85925,18236,77949,84264,54481,082صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8,1909,0099,91010,90111,991أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8,1909,0099,91010,90111,991إجمالي دفعات سداد القرض

3,85916,99227,77139,93253,64469,091رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05,8778,43011,27514,44417,970توزيعات األرباح

3,85911,11619,34128,65739,20051,121صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
حفظ الخضراوات



الموقع المقترح
البقعة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,85911,11619,34128,65739,20051,121النقد

00000المدينون
6,5516,5516,5516,5516,5516,551المخزون

10,40917,66625,89135,20745,75057,672إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

10,000األرض
30,500المباني

49,400األجهزة والمعدات
1,500األثاث والمعدات المكتبية

25,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
116,900116,900116,900116,900116,900116,900إجمالي األصول الثابتة
10,13320,26630,39940,53250,665اإلستهالك التراآمي

116,900106,76796,63486,50176,36866,235القيمة الدفترية لألصول الثابتة
6,0004,8003,6002,4001,2000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
133,309129,233126,125124,108123,318123,907مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
81909009991010901119910اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

81909009991010901119910مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

4181032801228921199100رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
4181032801228921199100مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
83,30983,30983,30983,30983,30983,309رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4,11410,01517,90728,018األرباج المجمعة
4,1145,9017,89310,11112,579الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

83,30987,42393,324101,217111,328123,907مجموع حقوق الملكية
133,309129,233126,125124,108123,318123,907مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %24.7%19.9%15.4%11.4%7.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%24.7%22.1%18.9%15.4%11.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.02.63.23.8NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
حفظ الخضراوات



الموقع المقترح

البقعة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%133,30910تكاليف المشروع

%83,30910مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%50,00012القروض

%50%37.5القرض الى التكاليف %

%15%62.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

9,99114,33119,16824,55530,549صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%16.0%14.2%12.2%10.0%7.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%24.7%19.9%15.4%11.4%7.7معدل العائد على اإلستثمار %

%24.7%22.1%18.9%15.4%11.4معدل العائد على حقوق الملكية %

2.02.63.23.8NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

117,342117,758118,285118,918119,651نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة المعيار المالي
االساسية

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
10%

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
20%

تخفيض 
سعر 

البيع %5

تخفيض 
سعر البيع 

10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
20%

NPV 35,317-71,03061,84352,65636,6252,22117,856صافي القيمة الحالية

IRR 4.9%15.6%12.5%19.4%21.0%23.4%26.1معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.31.01.10.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

19,719
12.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

118,391

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.8%

18.5%
2.3

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

حفظ الخضراوات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR26.1%معدل العائد الداخلي
NPV71,030صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR23.4%معدل العائد الداخلي
NPV61,843صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR21.0%معدل العائد الداخلي
NPV52,656صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR19.4%معدل العائد الداخلي
NPV36,625صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR12.5%معدل العائد الداخلي
NPV2,221صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.6%معدل العائد الداخلي
NPV17,856صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR4.9%معدل العائد الداخلي
NPV-35,317صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0129,4510-129,451

13,85928,08724,228

291832,37431,456

31,00337,16436,160

41,09742,51041,413
51,200180,457179,256

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0142,3960-142,396

13,85928,08724,228

291832,37431,456

31,00337,16436,160

41,09742,51041,413
51,200187,080185,880

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0155,3410-155,341

13,85928,08724,228

291832,37431,456

31,00337,16436,160

41,09742,51041,413
51,200193,704192,503



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0129,4510-129,451

13,85920,43716,578

291823,95923,041

31,00327,90726,904

41,09732,32831,231
51,200166,700165,500

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0129,4510-129,451

13,85912,7878,928

291815,54414,626

31,00318,65117,647

41,09722,14621,049
51,200152,944151,744

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0130,1060-130,106

14,24515,59511,351

21,01018,78117,772

31,10422,36721,263

41,20726,39725,190
51,320164,366163,046

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0130,7610-130,761

14,6313,104-1,527

21,1015,1894,087

31,2047,5706,366

41,31710,2838,967
51,440148,275146,835


