
 

    

     

     

      

 دراسة جدوى مشروع تجهيز وتعبئة التمر والبلح الجاف
الصندوق اإلجتماعى وحدة المشروعات الصغيرة / تم عمل ىذه الدراسات بمساعدة  -المصدر : المجمس القومى لممرأة 

 . لمتنمية
 أواًل : مقدمة

تيتم الدولة بالتنمية االجتماعية لممناطق الريفية والمحافظات والمدن الحدودية باإلضافة إلي تعميق دور المرأة في تنمية 
ومن  الصناعات الصغيرة المناسبة لنشاطيا وذلك لتطوير مستوي معيشة األسر وتحسين مستوي الدخل في ىذه المناطق .
أنسب المشروعات الصناعية الصغيرة تمك المشروعات القائمة عمي ثروة اشجار النخيل حيث تحقق عددًا كبيرًا من 

األىداف القومية والتي تسعي إلييا التنمية االقتصادية واالجتماعية . لذلك كان االتجاه إلنشاء عدد كبير من الصناعات 
مي المتميز من خالل دراسة فنية واقتصادية مناسبة إلنشاء مشروع لتجييز القائمة عمي منتجات النخيل باألسموب العم

  . وتعبئة التمور والبمح الجاف يناسب تشغيل المرأة الريفية والبدوية
 ثانيا : مدى الحاجة إلي إقامة المشروع

 757افظات تنتج مميون نخمة تنتشر بين عشر مح 9-7تمثل ثروة أشجار النخيل في جميورية مصر العربية حوالي من 
ألف طن سنويا من أصناف البمح الطرية و التمور النصف جافة والجافة وىي بالشك ثروة قومية يجب المحافظة عمييا 

واالستفادة منيا كاممة خاصة وان البمح والتمر من أجود وأرخص مصادر الطاقة الحرارية التي تمد الجسم بالحيوية خاصة 
حادية البسيطة سريعة االمتصاص كما أنيا تتميز بمحتوياتيا العالية من العناصر الغذائية وأنيا غنية بالمواد السكرية األ

اليامة ، لذلك كان من الضروري أن ننظر لمحصول التمور نظرة خاصة والعمل عمي إطالة مدة حفظو وتوافره طول العام 
  . ثناء موسم الحصاد فقطفي شكل منتجات مختمفة تتوفر بيا شروط الجودة بدل أن يقتصر االستيالك أ

 : اليـــــــــدف
ييدف المشروع إلي االستفادة من أصناف التمور الجافة مثل السكوتي والممكابي والبرتمودا والشامية التي تنتج في جميع 

المحافظات والتي يتزايد عمييا الطمب في شير رمضان باإلضافة إلي االستفادة من أصناف البمح الطرية في مرحمة 
الل بعد تمام نضجيا مثل البمح الزغمول والذي يكثر عميو الطمب نظرا لطعمو المميز والبمح السماني الذي يتزامن الخ

وجوده بكثرة في األسواق مع نياية فصل الخريف األمر الذي تدعو فيو الحاجة إلي تصنيع مربي البمح من صنف يكثر 
ني كما ييدف المشروع إلي تعدد وسائل استغالل وفرة اإلنتاج وجوده مع انخفاض سعره وىو ما ينطبق عمي البمح السما

  . من محصول البمح
 : أىمية المشروع

تتمثل أىمية المشروع في إيجاد منافذ جيدة لتسويق التمور الجافة والبمح الطري بجودة عالية يقبل عمييا المستيمك 
تراكم المحصول بسبب وفتو كما انو يتيح فرص  وتقديميا في صور متعددة وبذلك ال تحدث أي خسائر اقتصادية نتيجة

  .العمل لمشباب باإلضافة إلي سد الفجوة الغذائية
 ثالثا : الخامات

  بمح جاف .1



 

    

     

     

      

  . مثل السكوتي )االبريمي( ، البرتمودا ، الممكابي ، الشامية ، الجنديمة
 بمح طري .2

  . الحياتي –السماني  –مثل الزغمول 
 رابعا : المنتجات

 . ف معبأ في عبوات من أكياس النايمون الشفاف سعات مختمفةبمح جا .1
بمح طري من أصناف الزغمول أو السماني أو الحياتي معبأ في أكياس مغزولة من النايمون أو أقفاص من الجريد  .2

  . سعات مختمفة
 خامسا : العناصر الفنية للمشروع

 مراحل التصنيع (1)
  : كال منالعمميات اإلنتاجية ليذا المشروع تتضمن 

 تعبئة التمر الجاف –أ 
  : وتجري فييا العمميات التالية

 عممية فرز وتنقية واستبعاد الثمار التالفة أو المشوىة . 
 عممية الغربمة لمتخمص من األتربة والحصى الصغير . 
 عممية التمميع باستخدام قطعة من القماش المندي بالماء . 
 عممية التعبئة في أكياس النايمون . 
 ية ضبط الوزنعمم . 
 وضع بطاقة البيان الدالة عمي اسم الصنف والوزن وجية التعبئة وتاريخ االنتاج ومدة الصالحية . 
 غمق الكيس بماكينة لحام األكياس البالستيكية . 
 التعبئة في الصناديق المصنعة من الكرتون .  
 تعبئة البمح الطري –ب 

 عممية فرز وتنقية واستبعاد الثمار التالفة . 
  عممية التعبئة في الشنط النايمون المغزولة أو االقفاص المصنعة من الجريد يراعي تبطين أقفاص الجريد من

 . الداخل بالورق المقوي قبل التعبئة
 عممية ضبط الوزن . 
 وضع بطاقة البيان الدالة عمي اسم الصنف والوزن وجية التعبئة وتاريخ االنتاج ومدة الصالحية . 
 مق األقفاص بطريقة محكمةتربط الشنط أو تغ .  

  الرسم التخطيطي لمراحل تجييز وتعبئة التمر الجاف



 

    

     

     

      

 

 مراحم تجهيس وتعبئت انتمر انجبف
 

  الرسم التخطيطي لمراحل تجييز وتعبئة البمح الطري



 

    

     

     

      

 

 مراحم تجهيس وتعبئت انبهح انطري
 

 : المساحة والموقع (2)
متر مربع مساحة مفتوحة غير مغطاة 57يخصص منيا حوالي  2م177-87يحتاج المشروع إلي مساحة تتراوح بين 

لتخزين التمور قبل التعبئة باإلضافة إلي إجراء عمميات الفرز األولي في ىذه المساحة ويفضل أن يكون المكان قريب 
  . لمناطق انتاج التمر والبمح أو كمييما

 : المستمزمات الخدمية المطموبة (3)
ك .وات كما يحتاج المشروع إلي توفر مصدر لممياه النقية إلجراء  3فولت بقدرة 227قة كيربية يحتاج المشروع إلي طا

  . جنيو175 عمميات النظافة مع توافر التيوية الجيدة والصرف وتبمغ التكمفة الشيرية لممستمزمات الخدمية
 : اآلالت والمعدات والتجييزات (4)

يمكن استعماليا بسيولة باإلضافة إلي رخص ثمنيا مما يجعل القيمة يتميز المشروع بوجود معدات وأدوات بسيطة 



 

    

     

     

      

  . االستثمارية الثابتة لممشروع عند بدأ النشاط منخفضة جدا
  . والجداول التالية تبين المواصفات الفنية لممعدات واآلالت التي يحتاجيا ىذا المشروع

 

 ميسان بمؤشر
 

 

 

 مبكينت غهق أكيبش اننبيهىن
 

 

 

 مجمىعت غرابيم
 

 



 

    

     

     

      

 

 منضذة نهفرز وانتعبئت
 

  تكمفة المعدات المستخدمة

 

 تكهفت انمعذاث انمستخذمت
 

 : ( احتياجات المشروع من الخامات خالل ) شير (5)

 

  احتيبجبث انمشروع مه انخبمبث خالل ) شهر
 



 

    

     

     

      

  . جنيو32977إجمالي الخامات خالل دورة رأس المال )ثالث شيور ( تقدر بحوالي 
 : الرسم التخطيطي لموقع المشروع (6)

 

  مىقع انمشروع
 



 

    

     

     

      

 : العمالة (7)

 

  انعمبنت
 

 : 1عدد الورديات  
 : ساعات 8عدد ساعات العمل  
 : ( منتجات المشروع خالل دورة رأس المال ) شيرين (8)

 

  منتجبث انمشروع خالل دورة رأش انمبل
 

  . جنيو 61455دورة رأس المال )ثالثة شيور ( تقدر بمبمغ إجمالي منتجات المشروع خالل
 : التعبئة والتغميف (9)

تستخدم أكياس النايمون الشفاف في عممية التعبئة لمبمح الجاف مع الغمق بماكينة غمق األكياس النايمون الحرارية مع وضع 
التعبئة والصالحية كما يعبأ التمر الطري في  ممصق يبين جميع البيانات من إنتاج ووزن ونوع البمح باإلضافة إلي تاريخ

  . كجم مع وضع البيانات السابقة أيضا بحيث تتوافر الجودة في أقفاص الجريد المستخدمة2وحدات من الجريد سعة 
 : عناصر الجودة (10)
 الدقة في شراء األصناف الجيدة السميمة . 



 

    

     

     

      

 نظافة مكان اإلنتاج وخموه من الحشرات . 
 ت الفرز والتنقيةالدقة في عمميا . 
 المظير الخارجي الجيد لمعبوة وسالمتيا . 
 نظافة وصحة القائمين عمي إعداد المنتجات وخموىم من األمراض . 
 التخمص من مخمفات الفرز حتى ال يتسبب تراكميا في تموث المنتجات والبيئة المحيطة .  

 : التسويق (11)
  يتم التسويق لممنتجات عن طريق

 . ة من مكان المشروعاألسواق القريب .1
 . تجار الجممة والمحال التجارية .2
المشاركة في معارض تسويق المنتجات الغذائية مما يؤدي إلي سرعة االنتشار وبالتالي زيادة الشريحة التسويقية  .3

  . لمنتجات المشروع
  جنيو / شير 377وقد تبمغ مصاريف التسويق حوالي 

 


