ﻓﻛرة ﻣﺷروع ﻣﻘـﺗرﺣﺔ

ﻣﺷروع ﺗﺟﻔﯾف ﻓواﻛﮫ

2017

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
اآلثار البيئية لركرة الم رو
التكاليف ايدمالية للم رو
وسائل تمويل الم رو
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ﻣﻠﺧص اﻟﻣﺷروع
ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ

ﺗﺟﻔﯾف ﻓواﻛﮫ

ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع

اﻟزﺑﯾب واﻟﻘطﯾن واﻟﻣﺷﻣش واﻟﺧوخ اﻟﺟﺎف

ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺷروع

ﺻﻧﺎﻋﻲ

ﻋدد اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

8

ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎر اﻷردﻧﻲ

اﻟﺑﯾﺎن

112,850

اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل

500
25,000

رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل

138,350

اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
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أوﻻً  :ﻣﻘدﻣﺔ
ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻔظ اﻷﻏذﯾﺔ

ﻣن اﻟﻔواﻛﮫ

واﻟﺧﺿراوات واﻟﻠﺣوم ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﮭﺎ ﻟﺣﻔظ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﺎﺋض ﻣﻧﮭﺎ وﺗوﻓﯾرھﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣواﺳﻣﮭﺎ واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ
وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ ،وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺎن اﻟﺗﺟﻔﯾف اﻟﺷﻣﺳﻲ ھو ﻣن اﻗدم طرق ﺣﻔظ اﻷﻏذﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ ﺷﻌوب
اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺟﻔﯾف ،ﻓﻠﻘد ﻟﺟﺄ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧذ اﻗدم اﻟﻌﺻور إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام واﺳﺗﻐﻼل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺷﻣﺳﯾﺔ
ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن درﺟﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﻔﯾف ﻓﺎﺋض اﻹﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺣﻔظﮭﺎ أطول
ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم واﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻗﺑل ﺣﻠول ﻣوﺳﻣﮭﺎ اﻟﺗﺎﻟﻲ ،وأﺑدع اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﻔواﻛﮫ ﻣﺛل اﻟﻌﻧب
وﺻﻧﻌوا ﻣﻧﮫ اﻟزﺑﯾب ،وﺟﻔﻔوا اﻟﺑﻠﺢ واﻟﺗﯾن وﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔﺎﻛﮭﺔ ،وﺣدﯾﺛﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣﻔظ اﻷطﻌﻣﺔ،
وﻣن ھذه اﻟ طرق طرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻔﯾف اﻟﻔواﻛﮫ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﺟﻔﻔﺎت ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺿﺑط
ﻓﯾﮭﺎ ﺳرﻋﺔ ﻣرور اﻟﮭواء ودرﺟﺔ اﻟﺣرارة واﻟرطوﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﻔف.
ﺗﻌﻠم اﻹﻧﺳﺎن طرق ﺣﻔظ اﻷﻏذﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻣن ﺣوﻟﮫ ﺑﻌد أن ﺷﺎھد ﺛﻣﺎر اﻟﺗﯾن ﺗﺟف ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺑﺎت ﺑواﺳطﺔ أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس ،وﻛذﻟك اﻟﻌﻧب  .وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺗﺟﻔﯾف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻐذاﺋﻲ ھو ﺗﺑﺧﯾر اﻏﻠب
اﻟرطوﺑﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺻورة طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻏذﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺗﺣول اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎدة ﺟﺎﻓﺔ ﺻﻠﺑﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم
ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺛﺑﯾط ﻧﻣو اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﺟﮭرﯾﺔ وﻧﺷﺎط اﻷﻧزﯾﻣﺎت.

ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﻣﺑررات وأھداف ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع
اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣوﺳم اﻟزراﻋﻲ ﻣن اﻟﻔواﻛﮫ واﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺄﺳﻌﺎر زھﯾدة واﻟزاﺋدة ﻋن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳوق  ،وان
ﻣﺛل ھذه اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻷﺳواق ،وﺣﻔظﮫ ﺑﺈﺣدى وﺳﺎﺋل اﻟﺣﻔظ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ،وﻣن
إﺣدى ھذه اﻟطرق طرﯾﻘﺔ ﺣﻔظ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﻔﯾف.
وﯾﮭدف اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ :
 ﺣﻔظ اﻟﻔواﻛﮫ اﻟﻔﺎﺋﺿﺔ ﻋن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﺗﺟﻔﯾف ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن رﺧص أﺳﻌﺎرھﺎ ،وﺗوﻓﯾرھﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣوﺳﻣﮭﺎ.
 زﯾﺎدة دﺧل اﻟﻣزارع وﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﺟﯾد ﻟﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع.
 ﺗﺷﻐﯾل اﻷﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع.
 ﺗﻘﻠﯾل ﺣﺟم اﻷﻏذﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺗﺳوﯾق وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻧﺗﺎج.
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ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروع
ﺳﯾﻧﺗﺞ اﻟﻣﺷروع اﻟﻘطﯾن واﻟزﺑﯾب واﻟﻣﺷﻣش واﻟﺧوخ وأﺻﻧﺎف أﺧرى ﻣن اﻟﻔواﻛﮫ اﻟﻣﺟﻔﻔﮫ .

راﺑﻌﺎ :اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد أﯾﺔ ﻋواﺋق ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص ھﻛذا ﻣﺷﺎرﯾﻊ .

ﺧﺎﻣﺳﺎ :اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
)( 1

ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ

ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌدد واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻻ ﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد طرق اﻟﺗﺟﻔﯾف اﻟﻣراد إﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع،
وﯾﻘﺗرح أن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺗﺟﻔﯾف اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻷﻧﻔﺎق ،ﺣﯾث ﯾﻣرر ﺗﯾﺎر ﻣن اﻟﮭواء اﻟﺳﺎﺧن ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﻛﮫ
اﻟﻣراد ﺗﺟﻔﯾﻔﮭﺎ ﺑﻌد أن ﯾﺗم ﺗﺣﺿﯾرھﺎ ﺣﺳب اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 ﻏﺳﯾل اﻟﺛﻣﺎر ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻷوﺳﺎخ واﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ وﺑﻘﺎﯾﺎ ﻣﺑﯾدات اﻵﻓﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺳﯾل
آﻻت ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟرذاذ ﻟﻐﺳل ﺛﻣﺎر اﻟﻔواﻛﮫ.
 اﻟﺗﻘطﯾﻊ ﻟﺑﻌض أﻧواع اﻟﻔواﻛﮫ وإزاﻟﺔ اﻟﻧواة.
 اﻟﻐﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻟﯾل اﻟﻘﻠوﯾﺔ ﻣﺛل ﻛرﺑوﻧﺎت اﻟﺻودﯾوم أو ھﯾدروﻛﺳﯾد اﻟﺻودﯾوم ﺗرﻛﯾز  %0.5ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
ﺣرارة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻟﻔﺗرة وﺟﯾزة ،وﺗﺟري ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐﻣر ﻟﻠﺛﻣﺎر اﻟﻣﻐطﺎة ﺑطﺑﻘﺔ ﺷﻣﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟزﺑﯾب وﻟﻣدة
ﻣﺣددة ﻹﺟراء ﺷﻘوق ﻓﻲ ﻗﺷرة اﻟﺛﻣﺎر وإﯾﻘﺎف اﻟﻧﺷﺎط اﻷﻧزﯾﻣﻲ ،وﻗد ﺗﻧﻘﻊ اﻟﺛﻣﺎر ﻓﻲ زﯾت اﻟزﯾﺗون
ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻟوﻧﮭﺎ وﺣﻔظﮭﺎ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد.
 اﻟﺳﻠق ﻟﻣدة دﻗﺎﺋق ،ﺣﯾث ﺗﺳﻠق ﺑﻌض اﻟﺛﻣﺎر ﻣﺛل اﻟﻌﻧب ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  92درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ .
ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻔﯾف وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺟﻔف اﻟﻣﻧﺎﺳب ،وﯾﻘﺗرح ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺻﻧﻊ أن ﯾﺗم اﻟﺗﺟﻔﯾف ﺑﻣﺟﻔﻔﺎت
اﻷﻧﻔﺎق )ﻏرف( ﻧظرا ﻟﻛﻔﺎﺋﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﻔﯾف اﻷﻏذﯾﺔ واﻟﻔواﻛﮫ ،وﺑﺳﺎطﺔ ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ ،وﺳﮭوﻟﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ،وﯾﻣﻛن
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﻔﯾف أﻏذﯾﺔ ذات أﺷﻛﺎل وأﺣﺟﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺻل طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺟﻔﯾف إﻟﻰ طن ﻣن اﻟﺛﻣﺎر اﻟﻣﺟﻔﻔﺔ ﻛل  16ﺳﺎﻋﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋرﺑﺎت ﻣﺗﻌددة
اﻟطﺑﻘﺎت ﯾﺣﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺻواﻧﻲ ﺷﺑﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔواﻛﮫ )ﻣﻌدﻧﯾﺔ أو ﺧﺷﺑﯾﺔ( ﺳﻌﺔ  40ﻛﻐم ﻣن اﻟﻔواﻛﮫ اﻟطﺎزﺟﺔ
ﻟﻠﺻﯾﻧﯾﺔ اﻟواﺣدة ،ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﻊ ﻏرف اﻟﺗﺟﻔﯾف إﻟﻰ  25ﻋرﺑﺔ )ﻗﯾﺎس  2.5 X 1ﻣﺗر( ﺗﺣﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﺻواﻧﻲ .ھذا وﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻛﺑرﺗﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺟﻔﯾف ،إذ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ،وذﻟك ﺑﺈﺷﻌﺎل ﻛﻣﯾﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﻛﺑرﯾت
ﻹﻋطﺎء اﻟﺛﻣﺎر ﻟوﻧﺎ ﺟذاﺑﺎ وﺣﻔظﮭﺎ ﻣن اﻟﻔﺳﺎد
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) (2اﻟﻣوﻗﻊ:

ﯾﺟب أن ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺷروع:
 ﺳﮭوﻟﺔ ﻧﻘل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﺟﺎھزة ﺳواء ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
 ﺗوﻓر ﻣﺻدر ﻣﺎﺋﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب ﺑﺷﻛل داﺋم وﻧظﯾف وﺧﺎﻟﻲ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﺳر اﻟداﺋم.
 ﺳﮭوﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻔﺿﻼت اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﺳﺎﺋﻠﺔ وھو ﺷرط ﺻﺣﻲ ھﺎم ﺑﺎﻟﻣﺷروع.
وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺗﻲ ﻋﺟﻠون وﺟرش ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻣﺷروع ﻟﻘرﺑﮫ ﻣن أﻣﺎﻛن ﺗوﻓر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻣن ﺷﺑﻛﺔ طرق وﻣﺎء وﻛﮭرﺑﺎء وأﯾدي ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺟرة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

) (3اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺑﻧﺎء:
ﯾﻛﻔﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع دوﻧم ﻣن اﻷرض ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﻗرﯾب ﻣن أﻣﺎﻛن إﻧﺗﺎج اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﻋﺟﻠون ،ﺟرش
وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﺑﻘﯾﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  15,000دﯾﻧﺎر ،وﯾﺟب ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻷرض أن ﯾﺗم ﻣراﻋﺎة
اﻷﻣور اﻟواردة ﻓﻲ ﺑﻧد اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻘﺗرح .ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض اﻷﻣور ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺑﻧﻰ
اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣﺛل أن ﯾﻛون اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻣن طﺎﺑق واﺣد ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﺗﻧظﯾف وﺗﮭوﯾﺔ وإﺿﺎءة
واﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻐﺑﺎر وﺳﮭوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ داﺧل اﻟطﺎﺑق اﻟواﺣد .ﻛﻣﺎ ﯾﺟب اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ أن ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟدران
واﻟﺳﻘف واﻷرﺿﯾﺔ ﻣﺷﯾدة ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻠﺳﺎء ﺧوﻓﺎ ﻣن إﯾواء اﻟﺣﺷرات واﻟﻔﺋران وﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﮭوﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻓﺿل درﺟﺔ ﺣرارة ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺟو اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻋدا ﻏرف اﻟﺗﺟﻔﯾف ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  21-18ﻣﺋوي
،وﺳرﻋﺔ ھواء ﺣواﻟﻲ 20م /دﻗﯾﻘﺔ ورطوﺑﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن . %70-30
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﻧﺎء ،ﻓﺳﯾﻛون إﺳﻣﻧﺗﻲ وﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣذﻛورة اﻋﻼه وﺑﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ
 350م 2وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزھﺎ وﺑﯾﺎن ﻛﻠﻔﺗﮭﺎ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎه:
ﺟدول رﻗم )(1
اﻟﺑﻧد
ﺻﺎﻟﺔ إﻧﺗﺎج
ﻣﺧزن ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ
ﻣﺧزن ﻟﻠﺑﺿﺎﻋﺔ اﻟﺟﺎھزة
ﻣﻛﺎﺗب وﺧدﻣﺎت

اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ /ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗر اﻟﻣرﺑﻊ/دﯾﻧﺎر

200
50
50
50

150

اﻟﻣﺟﻣوع
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إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
30000
7,500
7,500
7,500
52,500

) (4اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات:
ﻗدرت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾب واﻟﺗﺷﻐﯾل ﺑﺣواﻟﻲ  43,850دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت
ﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﺟدول أدﻧﺎه-:
ﺟدول رﻗم )(2
اﻷﺟﮭزة
ﺻواﻧﻲ ) 2.5x 1م(
ﻋرﺑﺎت ﻟﺣﻣل اﻟﺻواﻧﻲ
ﻣرﺟل ﺑﺧﺎر ﻹﻧﺗﺎج اﻟﮭواء واﻟﻣﺎء اﻟﺳﺎﺧن
دﺑل ﺟﺎﻛﯾت ﻟﺳﻠق اﻟﻔواﻛﮫ ﺳﻌﺔ  150ﻟﯾﺗر
3
طﺎوﻻت ﺳﺗﺎﻧﻠس ﺳﺗﯾل ﻣﺷﺑﻛﺔ ) 0.8 x 0.8x 1.7م (
ﺟﮭﺎز ﺗوزﯾن وﺗﻐﻠﯾف وﺗﻌﺑﺋﺔ
ﻣﯾزان ﺣﺳﺎس
ﺣوض ﻏﺳل اﻟﻔواﻛﮫ ﺑﺎﻟرذاذ )دوش(
ﺗﻣدﯾدات ﻛﮭروﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ وﻋدد وأدوات ﻣﻧوﻋﺔ
اﻟﻣﺟﻣوع

ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة/دﯾﻧﺎر
40
80
20000
7500
400
4500
750
500
-

اﻟﻌدد
100
25
1
1
4
1
1
1
-

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ /دﯾﻧﺎر
4000
2000
20000
7500
1600
4500
750
500
3000
43850

* وﺳﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﮫ ﻋﻧد إﻋداد اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ وﻣﻧﺷﺄه ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر

) (5اﻷﺛﺎث واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟدﯾﻛورات:

ﺗﻘدر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻷﺛﺎث ﺑﻣﺑﻠﻎ  1,500دﯾﻧﺎر ﯾﻣﺛل ﻣﻛﺗب ﻟﻺدارة وﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗﺟﮭﯾزات ﻣﻛﺗﺑﯾﺔ
وﻛراﺳﻲ وﺧزاﺋن وﻛﻧﺑﺎﯾﺎت وﺧﻼﻓﮫ

) (6وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل:
ﺳﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺷروع ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق وﺗورﯾد اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺑك أب ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗدرت ﺑﺣواﻟﻲ  15,000دﯾﻧﺎر.

) (7اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺗﻘدر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺣواﻟﻲ  127,850دﯾﻧﺎر ﺗوزﻋت

ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ-:
ﺟدول رﻗم )(3
اﻟﺑﯾﺎن
اﻷرض
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
وﺳﺎﺋط ﻧﻘل
اﻟﻣﺟﻣوع

اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
15,000
52,500
43,850
1,500
15,000
127,850
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﮭﻼك
%0
%5
%10
%15
%15

) (8اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ:
ﺳﯾوﻓر اﻟﻣﺷروع )  ( 8ﻓرص ﻋﻣل ﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻌدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -:
ﺟدول رﻗم )(4
اﻟوظﯾﻔﺔ

اﻟﻌدد
1
1
1
4
1
8

ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺷروع
ﻣﮭﻧدس
ﻋﺎﻣل ﻓﻧﻲ
ﻋﺎﻣل ﻋﺎدى
ﺳﺎﺋق )ﻣوزع (
اﻟﻣﺟﻣوع

) (9اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﻧﺣﺻر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﻧﻊ ﻟﺗﺣﺿﯾر وﺗﺟﮭﯾز اﻟﻔواﻛﮫ اﻟﻣﺟﻔﻔﺔ ﻣن اﻟﻔواﻛﮫ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
ﺷراؤھﺎ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷراء ﻣن ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﺣﺳب ﻣواﺳم اﻹﻧﺗﺎج
ﻟﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ،وذﻟك ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟﺳﻧوﯾﺔ .ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺎن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺟﻔﯾف  1 :4ﻓﻲ اﻟﻌﻧب 1 :3 ،ﻓﻲ اﻟﺗﯾن
و  1 :5ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻣش واﻟﺧوخ  ،1 :4وأن أﺳﻌﺎر اﻟﺷراء ﺑﻣﻌدل  0.15دﯾﻧﺎر/ﻛﻐم

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﯿﺎس

اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻔﻮاﻛﮫ وﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ

) (10ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
ﺳﺗﺗﺄﻟف ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻣن رﺳوم اﻟﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗرﺧﯾص ﻷول ﻣرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﺳﻼت
واﻟﻣواﺻﻼت ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻌروض واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ  500دﯾﻧﺎر.

) (11رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل:

ﻛون اﻟﻔﻛرة ﻣﻘﺗرﺣﺔ وﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺳﺗﻘوم ﻣراﻛز إرادة ﺑﺈﻋداد دراﺳﺔ ﺟدوى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣﻔﺻﻠﺔ ﻟﮭﺎ وﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻗرب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻟﻠواﻗﻊ ﺳﯾﺗم اﻓﺗراض أن رأس
اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ﯾﻌﺎدل ﺣواﻟﻲ  %20ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣوﺟودات
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺣﺳب ﺧﺑرة ﻣﻌد اﻟدراﺳﺔ واﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  25,000دﯾﻧﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ

ﺳﺎدﺳﺎ :اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﻻ ﯾوﺟد آﺛﺎر ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع
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ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ
ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أدﻧﺎه ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷروع اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎرﯾف
اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل-:
ﺟدول رﻗم )(5
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ/دﯾﻧﺎر
15,000
52,500
43,850
1,500
112,850
500
25,000
138,350

اﻟوظﯾﻔﺔ
اﻷرض
أﻋﻣﺎل ﺑﻧﺎء
اﻵﻻت وﻣﻌدات
أﺛﺎث وﺗﺟﮭﯾزات
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس وﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع

ﺛﺎﻣﻧﺎ :وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻣوﯾل:

ﻛون اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻗﯾد اﻟﺑﺣث ھﻲ ﻣﻘﺗرح ﻟﻔﻛرة ﻣﺷروع وﻻ ﺗﺗﺿﻣن دراﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﺑﯾن ﻣﺻﺎرﯾﻔﮫ

وإﯾراداﺗﮫ ﻟن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروع إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗوﺟﮫ ﻟﻣراﻛز إرادة ﻹﻋداد دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ
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