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���دى ا��
	� ا��   ا���روع إ

�� ا���روع واھ����  ا��دف �ن ا

  

  :درا�� ا�	دوى و���ل  -

 �  درا�� ا�	دوى ا���و����: او

 
��
� : ���  درا�� ا�	دوى ا��
  �	م ا���روع -

جطر���  -��  و�
%ل ا��$�و�و	�� وا� ا#

ج(ط ( وا��)دات  ا'�ت -��  ) ا#
  ا��(ط�ط ا�)�را�� �*��روع -
-  +��  (طوات ا��,
  �	م ا�)�
�� ا��ط*وب -

 
��
� : ���
  درا�� ا�	دوى ا��

ر�� -�����  ا��$
��ف ا

در ا���و�ل -,�  

ج  -������*ز�
ت ا����0ل ، ا	ور ا�)�
�� ، ا�ھ/$
ت ، (�$
��ف ا

  )ا��,رو2
ت ا�(رى
��رادات ا -  
  ا��رض و��
ب (د�� ا�د�ن -
-  ��
  ا���*�ل ا��
-   ���

%�� ا��د�2
ت ا���د�� ( ا��وا%م ا��
%�� ا�د(ل ، (  
  �ؤ�رات 4ول ا���روع -

 

د�� : را4),��  درا�� ا�	دوى ا

 
��
) : ��6
��	�  درا�� ا�	دوى ا

 
  درا�� ا�	دوى ا���%�4 : �
د�

 
(4
� : ���
  ��*�ل ا���
- 

ج ز�
دة �$���4
ت % ��١٠ف ا�   ا#�رادات�+ ا���
ظ 6*� 
4
ت �$
��ف ا����0ل �+% ١٠ ا#�رادات��ص  -�  ا���
ظ 6*� 

�	� �ن ��*�ل  -�4
��ؤ�رات ا� ���ؤ�رات 4ول ا���روع ��
ر

���
  ا���
-  �%
��  ا�رأى ا�

 

        
        
 

        ::::    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

د�� 4<ھ��=� 4$=,��
ت ا=��

ر �ن 4=�ن ا�)د�=د �=ن ا��)������=رة $=ون ��ظ� �6*�� ا


�6=�، إذا ��	�
د�� وا=,��
ر ���ل ا�)�,ر ا���وي وا��)
ل �����ق �6*�� ا������ ا�����ا

ر �وف �ؤدي إ�� ز�
دات B2 ا�د(ل �=ن �����4�6
ر أن أي ز�
دة أو��� B2 ا�
 4)�ن ا�أ(ذ



 
 

٣ 

 


ر���==��
6�� ا==C� دة . (==/ل

 �ز�====��
 أن أي ز�==
دة B==2 ا�==د(ل �4==د أن �==ذھب 	==زء �==�$
�
ر ا��
��� أ(رى ��$ن ا��ول أن $ل �6*�� .  ���
ر �4د أن �را��2=
 ��=�وى ا�و�ن ����


 أن ���ق ���وى �)�ن �ن ا�)
%دC4د أ� �  . �)�ن �ن ا��(
طرة،  و
  

 
==�$ �==�����

د�� و��===�م ا�دو�===� 4===,��
طق ا�ر���===� وا���
2ظ===
ت ا==��*� �===�6
��	�ا

�2 إ�B �)��=ق دوC#

�=�4 وا��دن ا��دود�� 4�6
ت ا�,=�0رة ا��
����=� ا�,=� B=2 ر ا��=رأة


طق =�
ط�
 وذ�ك ��طو�ر ��=�وي �)��=� ا�F=ر و���=�ن ��=�وي ا�=د(ل B=2 ھ=ذه ا����� .
�==روة  B==*6 �==�%

��6 ا�,==�0رة �*==ك ا���==رو6
ت ا��� أ�==	
رو�==ن أ��==ب ا���==رو6
ت ا�,==

 

د�� ا���)ل ��ث ���ق 6دداً $�4راً �=ن اFھ=داف ا��و��=� وا��=B(=�� B إ���==,��ا�����=� ا
 ��6
��	�
ت ا��(�ل . وا	��� B*6 ��%
6
ت ا��
�
ء 6دد $�4ر �ن ا�,��
ه #	���ذ�ك $
ن ا

4
�F*وب ا�)*�B ا�����ز �ن (/ل درا��  �*�

ء ��روع ��	��=ز و�)%4=�  ��$��# �4�
��

�ب ���0ل ا��رأة ا�ر���� وا�4دو�� �  .ا���ور وا�J*4 ا�	
ف �

  :  فيففيففيففيفاملقصود بالتجاملقصود بالتجاملقصود بالتجاملقصود بالتج

و��ب ا��
ء �ن ا��
دة ا�0ذا%�� �+ ز�
دة �ر$�=ز ا��=واد ا�,=*�4 � ��=�J  (�ضھو  

ت�%
4��و ا�$ ���
ت ا���� ا�د��=� ��=ف 6وا�=ل ،   ا���� ا�د�%
�ز��
ت وا�$Fف �6ل او4و

2$<ن �	��ف ا��واد ا�0ذا%�� طر��� �ن ط=رق ��=ظ ا��=واد ا�0ذا%�=�  ٠ا�0ذا%�� و�*��
  ا��واد

د وا��*ف ا �ن���٠  

 
�ب ذ�ك ���ق
  : �6*�� ا��	��ف أھدا2
 أ(رى �ذ$ر ��2
 �*B ھذه ھB ا��
6دة ا�ر%��� �)�*�� ا��	��ف ، و	


ظ 4
��واد ا�0ذا%�� .١����  ٠وB2 4/د �Kر 4/دھ
  ٠و��د���
 �K B2ر �و���
  ��$ن ا
 ض�==
ا�( �==ن ا��==
دة ا�ط
ز	==� �==ؤدي إ�==� 6==دم قا�F==وا �
	==��	��==ف ا��==
%ض 6==ن   .٢



 ٠٠أ�)
رھ�Cظ�م 6ر�
 �ؤدي إ�� ��$  �� 6٠*� �دار ا��
��=�ل �6*�=� و��*�=ل  �	��ف ا��واد ا�ط
ز	=� �=��ص �=ن �	��=
 إ�=� �=د $�4=ر ، وذ�=ك  .٣

 
��
ت �����٠ 
 

        : ��ب ا�ظروف ا���B2 �(4 إ	را%� إ�� �و�6ن ھ�
 ���م ا��	��ف 
�*�=رارة وا��=واء ا�	=وى $و�=�*� �رارة ا���س $�,در طB=(�4  و��2 ���(دم : التجفيف الشمسيالتجفيف الشمسيالتجفيف الشمسيالتجفيف الشمسي


ص و��ل ا�رطو�4,��� �4 
دة 6=ن ا���=�4 ـ
 �ن رطو4=� زا%=ـا���4(رة �ن ا��واد ا�0ذا%��  �*�(*ص ��
   ٠د ا��	��ف �ـ6 وح �4
ـا���

 

ا�0ذا%�� 4وا�=ط� ��ظ=�م  و��م Q4زا�� ا�رطو�4 ا�زا%دة �ن ا��واد: التجفيف الصناعيالتجفيف الصناعيالتجفيف الصناعيالتجفيف الصناعي  •
�6
 ،در	� ا��رارة و�ر�6 ا��واء وا
�, �4 ��4��*��$م B2 �دة ا��	��ف � �رطو�4 ا�

 . وB2 ا����4 ا��%و�� �*رطوB2 �4 ا��
دة ا�0ذا%�� ا��	���
 
 
 

        ::::    مدى احلاجة إيل إقامة املشروعمدى احلاجة إيل إقامة املشروعمدى احلاجة إيل إقامة املشروعمدى احلاجة إيل إقامة املشروع

٩-��٧�ل �روة أ�	
ر ا��(�ل B=2 	��ور�=� �,=ر ا�)ر�4=� �=وا�B �=ن   �=*)��*�=ون 
 T��
ف ا�=J*4 ا�طر�=� و ا���=ور أ�ف ط=ن �=�و�
 �=ن  �٧٥٠���ر �4ن �6ر ��
2ظ
ت ��أ,=

/4 B�2 وھ

�*�  ا��,ف 	
�2 وا�	$ 
��
دة ������ك �روة و��� �	ب ا���
2ظ� 6*��
 وا



 
 

٤ 

 


,==� وان ا�==J*4 وا���==ر �==ن أ	==ود وأر(==ص �,==
در ا�ط
==� ا��رار�==� ا��==B ��==د ا�	�==م )

ص =,���
د�� ا���4ط� �ر�)� ا�Fواد ا��$ر�� ا��
4 ���K 
��4
���و�� (
,� وأ 
=��
 أ=�$

�ظ=ر �
,=ر ا�0ذا%�=� ا��
�=� ، �=ذ�ك $=
ن �=ن ا�C=روري أن �
 ا�)
��� �=ن ا�)��
����ز �4��و�
���,ول ا���ور �ظرة (
,� وا�)�ل B=*6 إط
�=� �=دة ��ظ=� و�=وا2ره ط=ول ا�)=
م B=2 �=$ل 

ء �و�م ا��,
د �2ط ��
ت �(�*�� ��و2ر �4
 �روط ا�	ودة 4دل أن ���,ر ا����/ك أ	���

.  

        ::::        وفوائدهوفوائدهوفوائدهوفوائدهلتمر لتمر لتمر لتمر اااا    أهميةأهميةأهميةأهمية


�C

ً ��ر�م ا��4ول وت �(�
4
رك و�)
�� ط)� V 
4
ر$�، ا(�
رھ� ��$
��2ول ، ا���ر 2
��
ّ�
ً {:B2 ��$م آ��ِ	َ ً
ُ�َ�
ِْط 6ََ*ْ�ِك ُرَط4 �ِ*َ)ْ ]�  . �٢٥ورة �ر�م ا��� رم} َوُھ̂زي إَِ�ْ�ِك 4ِِ	ْذِع ا�

  

 ا�$==ر�م  �
 ر�==و��

 4)==د ا�,==�
م) �==*م,==*� V 6*�==� و(وأو,===�وھ==ذه ا��==�� ، أن �4=دأ 4==� 2طور

  .ا��4و�� ا��ط�رة ��2
 إر�
د طB4 و2وا%د و�$�
ً 6ظ���
  


C �==6==د ��==ن ا��ؤ$==د أن ا���==ر وھ==و ا�0==ذاء ا�==ذي �==� ا��C==ل B==2 ا�ر�==
� وا�ط==ول وا��
6*��
ً 4<ن ا���ر  JCراض ،وإ��Fم(ا	��(	� B=رى ا��)Fدن وھذا 4(/ف 2وا%ده ا
(��
4 B�K ل=(

�� و�و2ره ا�دا%م B=2 ا�F=واق ���� Kذاء $
�/ 4$ل �
 B2 ھذه ا�$*�� �ن �)�� ، ورKم ر(ص �
�=ذ �%=
ت ا��=��ن، �2=د د�=ت � ��
زع ود 6ر�2 ا��را6�2
$�� ا���
ء اFو�� �04ر � ��
 �	)ل ���

4رھم 6*==� �==دة ��==د�رھم �==� ، ��==� ا��==م ���==وه 6*==� 	==دران ==�� B==2 ر�==ت	أ B==ت ا��
ا���ر�==

4
    . دھم�)
  


ن ، =����=� 	=داً 4=
��واد ا�0ذا%�=� ا�C=رور�� �_K ، زة
إن ھذه ا��
$�� ا�,�راو�� ا����
 Bط(� ��
دل ا�ط
=� ا��رار�=�  ٣٠٠٠إن $�*و Kرا�
ً وا�د �=(� 
�� آ�ف �)ره �رار�� ،أي �/�


ط B=2 ا��=وم ا�وا�=د��
ج ا���
 ا�ر	ل ��و�ط ا���� B=د �=. ا���ط�=� ا�$�*=و ا�وا(� 
ن ا�=J*4 إن �=

و�� �
�2 ا�	وز وا�*وز إ�� ا���ر أو �Cد �ن ا���ك، ان إ�ط�� $�*و وا(� 

ف �(Cأ ��/�
دل (�


ه�Kو�� و B2 *�ب �ز�د�ا� +�.  
  

        ::::وأيضا من الفوائد الغذائية والعالجية للرطبوأيضا من الفوائد الغذائية والعالجية للرطبوأيضا من الفوائد الغذائية والعالجية للرطبوأيضا من الفوائد الغذائية والعالجية للرطب

١.  ���
6 �4��
ب ��
 ���و�� �ن ,6Fطراب اCا +���وى 6
م �*	�م و�)
�T �2ر ا�دم و��
 .و ا�4و�
��وم �ن ا��$ر

  
٢.   �(Cز إ2راز ا�*4ن �*�ر��� Bت ا��
�وذ�ك ) ��ل ھر�ون 4رو �$��ن(ز�
دة إ2راز ا��ر�و


 ���و�� �ن 	*��B و �ر�و��ن��. 
  

�4
 ���و�� �ن  .٣ 
���
ء و�رو(�Fر$� ا�ط� ����ت ا#��
ك ا��ز�ن ��
���(دم �)/ج �
 .أ��
ف ��*�و�وز��

  

�� �ن ا��رط
ن  .٤
 Cد �)�4ر ا�:   ا�و�%
��ر وا�رطب �ن أھم اKFذ�� ا��B �*)ب دورا و


دات أ$�دة C� ت و� .�رض ا��رط
ن وذ�ك ��
 ���و�� �ن �2�و
  

٥.  B6
����ط ا�	�
ز ا��� : Bت ا��
إن ا���ر �ن أھم اKFذ�� ا�0��� B2 ���واھ
 �ن ا��ر4$
��� B2 ���واھ
 �ن �ر$ب K B�2 ، B6
����ط ا�	�
ز ا���" 
و " و$
ندى 	* ٣-��4١



 
 

٥ 

 


د ���
 ��درة 6*� ا�� 
Cم وأ��	�
4 B6
��ن أھم 2وا%د ھذا ا��ر$ب ����ط ا�	�
ز ا��
و$ذ�ك ��)رف 6*� �(*�
ت ا�(/�
 ا��د�رة . وا#�
ط� وا��0*�ف �*�واد ا�0ر��4 4
�	�م

 �(�a� 
�Cر(� �	����ل أ�)� ا��
�ب ا'�B أو أ�)� ا$س ا�ط��4 أو أ�)� (4
�	�م �
�� �ن ا�ر�/ت ا�	و��ا��*��ون ا�(4�) 	وال أو ا�F)� 2وق ا�4���	�� أو ا�F)� ا��


 .و���و��
 و�د�رھ
  


ت ا����� ��ل ھر�ون ا���4و��ن   .٦�
دات ا��رط
ن وا��ر�وC� �*6 وي��� ��
 أ�$
��,

ء و�6ب  ا�ذي �� (���+ ا��ز�ف أ�� ��
�2 إ�� اC#

ء 4���ظ�م ا�ط*ق 6�د ا��


و�� ا��وا�لا�و�دة و�(�ض �0Cط ا���� 
  .دم 6�د�

        ::::    املشروعاملشروعاملشروعاملشروع    إقامةإقامةإقامةإقامةمن من من من     اهلدفاهلدفاهلدفاهلدف

 B4
2=� ��==ل ا��==$و�B وا��*$==

ف ا���==ور ا�	�
دة �==ن أ,==��=����=دف ا���==روع إ�==B ا
��B2 T 	��+ ا���
2ظ
ت وا��B ��زا�د 6*��=
 ا�ط*=ب� Bا�� ���
ط=وال ا�)=
م  وا�4ر��ودا وا��

�==,

 و(�
دة �==ن أ,==��==��
�2 إ�==B ا==C#

ن 4==Cر ر��==� B==2 �==*�ر� B==2 �==ا�طر� J*4==ف ا�
�=ل ا�=J*4 ا�زK*=ول وا�=ذي �$�=ر 6*�=� ا�ط*=ب �ظ=را �ط)�=� ا����=ز � 
�	=C�ا�(/ل 4)د ��=
م 

 J*4وا���

�� 2,ل ا�(ر�ف ا�F=ر ا�=ذي  ا�����ا�ذي ��زا�ن و	وده $4�رة B2 ا�Fواق �+ 

ض �)ره و�)���+ �رB4 ا�J*4 �ن ,�ف �$�ر و	وده �+ ا,� Bإ� �	
ھو �
 �د6و ��2 ا��


ج �=ن =��
 ��دف ا���روع إ�B �)دد و�=
%ل ا�=�0/ل و2=رة ا#�$ B�
�ط4ق B*6 ا�J*4 ا����
 J*4ول ا�,��.  

  
  ::::أهمية املشروع أهمية املشروع أهمية املشروع أهمية املشروع 


2=ذ 	�=دة ���=و�ق ا���=ور ا�	
2=� وا�=J*4 ا�ط=ري ��ل أھ��=� ا���=روع B=2 إ�	=
د ����
� ��=دث أي (�=
%ر 4	ودة 6
��� ��4ل 6*��
 ا���=��*ك و��=د���
 B=2 ,=ور ��)=ددة و4=ذ�ك 


د�� ���	� �را$م ا���,ول 4�4ب و2,�
�2 را=C#

 ا�� ��=�J 2=رص ا�)�=ل �*�=4
ب 4�$ ��
  .إ�B �د ا��	وة ا�0ذا%��

  

        

 

 

        

 

 

        

        
        للمشروعللمشروعللمشروعللمشروع    دراسة اجلدوىدراسة اجلدوىدراسة اجلدوىدراسة اجلدوى        

 



 
 

٦ 

 

        
        



رات ا��B ��و�ون �4�����، إ�� ����=ق ���)=�  ��)� ا������رون �ن (/ل ا���
ر�+ وا


ر��  و.  �
د�===� أو �K===ر �
د�===����===��، ��و	===ب 6*===� ��وا	===د ا�)د�===دة ا��===B===2 B ظ===ل ا��===رص ا


ر ا��ط*=وب���=��،  ا������ر�ن ��د�=د ا���=روع ا�=ذي ��$=ن أن �*B=4 ��ط*4=
��م �����=ق 6
%=د ا

B=�
ء ����=ذ ا���=روع ا��)=��
.  و$ذ�ك ����م ا��(
طر ا��B ��$ن أن �=وا	��م أ=�، �4=رز أھ��=�  وھ


�ب 2$=رة ا���=روع ا� دراسة اجلدوىدراسة اجلدوىدراسة اجلدوىدراسة اجلدوى=, 
��=� �ط�4=ق ھ=B درا�=� ��=وم �4=
���=رح �درا�=� إ�$

�==�
	�
رات ا��ط*و4==� وا�)
%==د  درا�==� ��==�ط�+ أن ��==دد ھ==ذه ا��==ن (==/ل .  ا���==روع و���==��ا

�==ل و���==� ���==�  و�)�4==ر ھ==ذه ا�درا�==�.   ا���و==+ وا��==ؤ�رات ا�(
ر	�==� 6*==� ا���==روع�� B==ا��


��==� �	وا�==ب �*��==روع ا��ز�==+�$
2==� ا��C==�ن ��*==�/ً 
و إ==��� 
==��ل $==ل �==
 ��)*==ق و�==ر�4ط ، إذ إ

��� �����=� ا����رح4
���روع 
2
6*�� ا���روع و�$*��� وإ�$ 
��
زه ، و�=	�، وا��وا%=د  ، و�=دة إ

��  . ، وآ��� ��و�*� ، و�(
طره ا��ر	وة �


د�� ,��  : ��روع �ن Fيو��$ون درا�� ا�	دوى ا

  . درا�� ا�	دوى ا���و���� .١

٢. ���  . درا�� ا�	دوى ا��

  . ى ا��
���درا�� ا�	دو .٣


د�� .٤,��  . درا�� ا�	دوى ا

٥. ��6
��	�  . درا�� ا�	دوى ا

  . درا�� ا�	دوى ا���%�4 .٦

  . ��*�ل ا���
��� �*��روع .٧

  .ا����د 4
���*�ل ا��
4ق  ا�Cروريوا�� ��س �ن 

  

 

  

  

  
        سويقيةسويقيةسويقيةسويقيةدراسة اجلدوى التدراسة اجلدوى التدراسة اجلدوى التدراسة اجلدوى الت: : : : أوال أوال أوال أوال 
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�==�م وا��==� 6==ن طر���==
  درا�==� ا�	==دوى�==ن  ھ==
م درا�==� ا�	==دوى ا���==و���� 	==زء�)�4==ر 


 و ���د�د �د�*C2ر أ
��)�
ر�� ا��طرو�� �����
رب ا��وق ��$=رة  ى�*��
C*� �4ن ا��رص ا	�

�4�د�د ا�,/��� ا���=و���� �*��=روع ا���روع ا�	د�د و6
دة �
 �4دأ درا�
ت ا�	دوى ا���,�*�� 

�ت �	
وب ا��وق ��$رة ا���=�T ا�	د�=د أو ا�(د�=� ا�	د�=دة .  ��ت ا�درا��
أي �4دف ��د�د ا���



�===ب أ�===
 .  ا��===B ��===)� ا���===روع ���===د����
ء B===*6 �*===ك ا�درا�===� �===�م ا�(===
ذ ا��===رار ا��===�و4


%T ا�	==���==ت ا�
��==��رار�� B==2 درا�==� 	==دوى ا���==روع إذا $

ل إ�==B درا�==� 4==����

�4==� وذ�==ك 4


س �درا�� �Fل ا��� +Cھذا ا�و B2 ت ا�درا�� ا���و����

 أي أن �(ر	�����ذ ا��$رة 2� ���
إ�$

 ��6

د�� وا	��,�
 �ن درا�
ت �
��� وا��*� 
  . ا�	دوى ا����� وا���د�� �*��روع و�

        مراحل إعداد دراسة اجلدوى التسويقيةمراحل إعداد دراسة اجلدوى التسويقيةمراحل إعداد دراسة اجلدوى التسويقيةمراحل إعداد دراسة اجلدوى التسويقية        
  


 �=ن 6دة (طوات ���
���ل =��*� 

 �(=دم �==��
  .(ط=وات��� و��را4ط� $ل ��2�=� ��=رو6

   -:ھذه ا�(طوات �
�*B ت��*�وCوع ا�درا�� 

�
ت ا�/ز�� #	راء ا�درا�� :   أو�
  :و���لا��4


ت  .١�

ت �2د : �و��6 ا��4�
و��)*�� 4
���روع �وCوع ا�درا�� وذ�ك  ��دا����م 	�+ �4


 �*�,ول 6*� �
�CلC2ا��ر أ T%
��
ت . 	وة  ا��

ت و��*ت �و�6ن �ن ا��4�
وھB ا��4

 
��
ما��B �)4ر 6
ت ا��ط*و�4 �*��4ؤ 4
�ط*ب ودرا�� ا��وق أي  أھ��
�ط*��  4<ر�
ا��4


ر�(�ص ��$4
ت ا��*)� او (�Fو��6 .  ا�
ت ا��
�:   )ا�$���� ( ا��4 Bت ا��
�
 وھB ا��4


م �ط*�� �+ 4
ر 
��ا�� ا���و���� و�(�ص �6و�
 �4و,�ف �*در أھ����
��$ن ا��)�4ر 6

�4�ظ�م �داول  أ�
��با�����*$�ن وا�	
ھ
��م و��د�د  �,
ا���و�ق وا��وا��ن وا�*وا%J ا�(

  . ��)رھ
 و�ظ
ما��*+ 


ت  .٢�
�*�  أ,�
ب�ن (/ل  6*��
�م ا��,ول : �,
در ا��,ول B*6 ا��4
ا���رو6
ت ا���


جا�� ا��ر$
ت ا���(,,� �2  و$ذا��
ط  ا��)داتو�ور�د  إ��  .ا���)*�� �4ذا ا�


ت  .٣�

ت 4طر��� ��*� و,���� ��� ���ل �	��+ و�م : 	دو�� ا��4�
	دو�� ا��4

   .��ذا ا���روع  ا���$
�*��2 ا��$�
ل درا�� ا�	دوى  أ(رىا��(دا��
 �رة 


ت .٤�
 إ	راء�وا�� �وذ�ك ��� ���ل ا��)رف 6*� �دى ا���
ج ا��وق �*���T و:  ��*�ل ا��4

B

س ا��وق وا���4ؤ 4�	م  و��*�ل �	��+ �ن �دفوا� .�درا�
ت ا 4�
ت ھو �
ا��4

 B�
��

ج$���  ��د�دا�ط*ب ���د�ر �دي ��4ل ا��وق �*�*)� و4��
 وا��)ر  ا#��� �4�
�ا��



 
 

٨ 

 

 

س4وCوح ھو  اFھداف ��د�داذن ... ا����رح ���Fا  B2راء	+  إ��	ن �
�C� ا�درا��


ت ا��B �(دم ھذه �
 . Fھدافاا��4


��
�  :  درا�� ا��وق و���ل: 

١.  T������ـدف ا���ـروع �وCـوع ا�درا�� إ��ـ
ج ا�J*4 ا��	�ف وا��)c4 : �و,�ف ا��


	�� �2 ا���� اFو�B  4٣٠٠طر��� أ��� ،  �4)دل ���و�
 ، ا�ط
� ا#� J*4 ٧٥طن %

 ���
��� % �٨٠ن ا�ط
� ا��,وى ، وا���� ا��
�وذ�ك  %١٠٠، وا�را4)� % ٩٠، وا�

4
 Fي ظروف ��و���� ��� . 


��� �*�وق ا��B ��)�ل ��2
 : �و,�ف ا��وق  .٢�Fم ا�
ھو ا��)رف ا�د�ق 6*� ا��)


�
ك أ�� �ـ4�ر� ����+ا��وق ، 2و	د ان  ا����رح ��رو6��� ا�� ���ت ھ(�4 �*�
ود ـ� $

 .  ا��
%�� B2 ا��وق��T ا����رح ��و��6 ا�6*� 
 �+ ��د�د �دي ��4ل ا��وق �*����Tوذ�ك  : 	وا�ب ا���و����وا� ��د�د ا��وق ا�����دف .٣

د و�4
ن �دود ھذا ا��وق ���
ً ا���/$�
ً  �4ن ا��T 6*�� ط*ب ��زا�د 6*� �دار  �و��


تا�)
م 6/وة 6*� ز�
دة ا�ط*ب �2 4)ض ـ و���ل ا��وق ا���*�� ا�دا(*�� و4)ض  اFو

��2 �+ ���*� �2 �*ك  وذ�ك �	ودة ا�Fر�زم  إذاا�(
ر	��  ا�Fواق
��و��6 ا����T و�

 . ا�(
ر	�� ا�Fواق

٤. B*$م ا�ط*ب ا�	�,ول ���د�ر وھو :   ��د�ر �ا� +�	م ا�ط*ب ا�$*B وا���4)
ت ا���و


س6*��
 وا�ذي �)�4ر �Fب �ن ا��وق   ا�,� B*6 ا���روع T��ا�ذي ��Cن �,ول �

 B*$م ا�ط*ب ا�	�وو���ل B	ر

�ط*ب B*6 4ا���4ؤ و.  ��د�ر ا�ط*ب ا���*B وا�(T�� ا��

 �

6د B*6 ��د�د ا�ط����	
��
ج وأ�*وب�*��روع  ا#��وا��$�و�و	�
 ا����(د��  ا#

 +�  .وا��و+ ا�	0راB2 و�,��م ا����T و�(ط�ط ا��,

��م ��د�ر �$*�� ا���و�ق ا��ر�4ط� 4��/ت ا��رو�T وو�
%ل ا�)/ج و$ذا :  �$*�� ا���و�ق .٥

ل 4
�)�/ء و�6و�� ا��4+ و�,رو2
ت ا��وز�+ و�$*�ف �,رو2
ت ا��4+ ا��ر�,��
4ط� 4

  .ا��0*�ف و�$*�� (د�
ت �
 4)د ا��4+


إ��  ا#�
رة�	در  وأ(�را��
�J  إذا أ, B2 ا�درا�� ا���و���� T%
���ت 
$��
ا���روع �4دأ  إ
 .ا���د��� و ا����� ا��ر�*� ا��
��� �ن درا�� ا�	دوى ا���,�*�� 4درا�� ا�	دوى

 
 

  

  

  

  

        الفنيةالفنيةالفنيةالفنيةدراسة اجلدوى دراسة اجلدوى دراسة اجلدوى دراسة اجلدوى : : : :     ثانياثانياثانياثانيا
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��,ر �����
 B2 درا�=� $
2=� ا�	وا�=ب ا����=� ا���)*�=� 4
���=روع � Bك ا�درا�� ا��*� Bھ


��(*B 6=ن ا���=روع =4 

ري إ�����6
د 6*��
 B2 ا��و,ل إ�� رار ا���ا����رح، وا��B ��$ن ا

 . ا���ول إ�� �ر�*� ا�����ذ أو


د�� درا�=� ا�	=دوى أر$=
نر$ن �ن ا����� �)�4ر درا�� ا�	دوى =,�� �وا�درا�=� ا����=.  ا


�6=� وا��%�4=� ��	�
د�� وا,���*��روع ھ� ا��� �)��د 6*��
 	��+ ا�درا�
ت ا��
���  ا��
��� وا

دون و	ود ا�درا�� ا����� ا��� ��ر ,/��� ا���روع �ن  أ,/�*ك ا�درا�
ت  إ	راءـ 4ل � ��$ن 

 ���
��� ا���  .ا�

 : حجم املشروعحجم املشروعحجم املشروعحجم املشروع .١


ج�)�� ��د�د �	م ��
جو�ؤ�ر 6*� رار ��د�د �	م . وا�ط
� ا��,وى  ا#��
ت  ا#	
����ا

 ��
  ،ا��$�و�و	�� وا��
د ا��
��� ا���

����دف ا���ـروع �وCـوع ا�درا�� إ��ـ
ج ا�J*4 ا��	�ف وا��)c4 4طر��� أ��� ،  �4)دل  

٣٠٠  B=و�Fا ��
	�=� 2=� ا��=���و�
 ، ا�ط
=� ا#=� J*4 ا��% ٧٥طن �=
,=وى ، وا��=�� �=ن ا�ط

 ���
��� % ٨٠ا��
� . وذ�ك ���4
 Fي ظروف ��و���� % ١٠٠، وا�را4)� % ٩٠، وا�

�وJC ا�$��
ت ا����	� �ن ا���=ر ��=ب در	=� ا��=رز ، و$=ذ�ك $��=
ت ا�)	=وة  ا��
�B ا��4
ن


4�و��6 �	��
�ف% ٢4ل ا��4)
د ���4 ( ا���( :  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

�4 $��
ت اا�	دول ا��
�� ��4ن ��
ج ا��)دة �*�4+ وذ�ك 4)د ا��4)
د ��
�ف% ٢#�  
  


ج �� طن ��و�
 ٣٠٠ا#

 6	وة% ١٠ ��ور%  ٩٠

 أ�ف طن ٣٠ أ�ف طن ٢٧٠

���%  ٦٠ در	� او��%  ٤٠
� ��روم%  ٦٠ �$4وس%  ٤٠ در	� 

 ا�ف طن ٤٨.٦ ز�� اك% ٣٠ ا�ف طن ٣٢.٤ ا�ف طن ١٨ ا�ف طن ١٢

 ا�ف طن ٦٤.٨ ز�� اك% ٤٠ ا�ف طن ٤٣.٢

 ا�ف طن ٤٨.٦ ز�� اك% ٣٠ ا�ف طن ٣٢.٤
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        الكمية املنتجةالكمية املنتجةالكمية املنتجةالكمية املنتجة        الصنفالصنفالصنفالصنف

��/ طن ١٠٥.٨٤٠  ��ر در	� او���  

���
���/ طن ١٥٨.٧٦٠  ��ر در	� �  

��/ طن ١١.٧٦٠  6	وه �$4وس�  

�� / طن ١٧.٦٤٠  6	وه ��روم�  

  

 

 :املالئمةاملالئمةاملالئمةاملالئمةوالوسائل التكنولوجية والوسائل التكنولوجية والوسائل التكنولوجية والوسائل التكنولوجية     اإلنتاجاإلنتاجاإلنتاجاإلنتاجطريقة طريقة طريقة طريقة  .٢


ن  وب �$�و�=و	� ��4==ط 	=داا�=�(دم ا���=روع ا�==*==��
ط� 2==� ا���=�0ل وا=�4�
و�K==ر �)�=د و���==م 4

��و��و�� 
  .  ا�,�

 

 : ))))    خط اإلنتاجخط اإلنتاجخط اإلنتاجخط اإلنتاج((((    اآلالت واملعدات املطلوبةاآلالت واملعدات املطلوبةاآلالت واملعدات املطلوبةاآلالت واملعدات املطلوبة .٣

• J*4====ف و�)4%==� ا���	ص �4

ج ا�(====����+ ��*==� إ� �==4)ض اF	==زاء ھ==و (==ط ا#==,� 

 ً
��" ا�*�=ـدر " �=ر$�  �2 ا��,�+  �*(ط�,��+ أورB4 ط�4
وا��=� $=
 �*$�رو��$

 : و��$ون �ن �
�*� ا��ور�د وا��ر$�ب  ـ أ�ف 	���  ١٢٣ $$ل ����  ��در

  : خط الغسيلخط الغسيلخط الغسيلخط الغسيل •

�*س ا�=��ل �=�ك  ١٣٤× ٧٥×  ��٩٠=
س : �وض ا��0=�ل ـ 
�=���=م �=ن ا


ت ا�(
,� �د(ول ا���
ه و(ط وا���و�ر وا���ظ�ف ٣����
  .�م �زود 4


ل ـ �
س : ��ـر =١٦٠×��٨٠=� �(��*س ا�=��ل �=م ، ا�	=ـوا�ب �,=
�=��ن ا

�م وا�(
ص ٣.٥ا���وى ��ك  �PVCم وا���ر �,�+ �ن �
دة ا�ـ ��٣ك 

6
ت ا�0ذا%�� ، و�زود �4و�ور ��)دد ا��ر6
ت ، و�ر$ب 6*�� �و	� 
�,�
4

  .�ن ا���ر ا�� ا��زاز 

�===م ، و�,===�+ ا�0ر4===
ل �١٠٠===م 4
ر��===
ع  ٢٤٠×��١٠٠===
س  : ـ=== ا��===زاز 

�*س ا���ل ��ك 
����م و���=ل 6*=� $�=ر ا��د�=ـد �	=رى ٣ا�ر%��B �ن ا

�م ، و�ـزود �4��ر�ك ���
6دة ا��ـز �*0ر4
ل ���ض ا�)وا�=ق �=ن ا���=ر ١٠

6
دة ا���0ل  �
 ا�� �زود 4)دد �ن ا�د�
ش �$ ، .  

  :  خط التجفيفخط التجفيفخط التجفيفخط التجفيف •

�� ا��واء ـ ���  :�ر4



 
 

١١ 

 

��� ا���
ر �/�=��
دة �=ن $��=
ت ا��=رارة  •/� �����46
رة 6ن �ر4

�*س ا�===��ل ا���و�===دة ��2===
 ،  ا
�===��
ر اFول �,===�+ �===ن ا===���


�==ث �,==�)�ن �==ن  ٣ا��==راري �==�ك ��B وا�
==��==م ، وا���==
ر�ن ا�

��+ ا�0/�==
ت وا��4==
د�ت ا��رار�==� ==,�4 �==,
�وا�==�ر ا�==د(
ن ا�(


ت ا��واء ، و���ل 6*� $�ر ا��د�د ��ك �����م ، $�
  ١٠و�ر4

�B أ$��د ا�
�$و4ون ��م ����ل �2�� (روج 6
دم ا��د(�� �(روج 


�T �ن �6*�� �ر�ق ا��و�ر � . ا�

  :  ةةةةــــــــــــــــــــالوالعالوالعالوالعالوالع •
•  ،  �����وھ=� 	�==
ز ا#�=)
ل ا�(==
ص �4و��==د ا��=رارة دا(==ل ا��==ر4

4
��و�ور وا�ط*�4=� و�=رس ا��=رارة  �*�
��+ إ�ط
�B اورر�4 $,�


 6===ن طر�===ق ا��ر�و�===�
ت ، ا��===)� ا��رار�===� ===�$��
و�)�===ل أ�و�

  �6�
��و�ر $�*و $
�ورى ، و�)�ل 4 �٤٢٠٠*و . 

  : أجهزة التحكمأجهزة التحكمأجهزة التحكمأجهزة التحكم •

�ر�=و��ر �*=��$م 2=� در	=� ا��=رارة  46٢ـ
رة 6ن �ر�و��
ت و   •


 دا(ل ا���ق ��
 . و�4

  : الورالورالورالورــــــــــــــــــــــــبببب •


ن ، �)� �,ر�ف ا��واء  46١٠
رة 6ن �رو�� ھواء درة   •,�


�6 / أ�ف ��ر �$)ب ٥٤�. 

  :   خط التربيدخط التربيدخط التربيدخط التربيد •

�ف ��ر أ 46٣٦
رة 6ن �رو�� ھواء $�4رة �)� �,ر�ف ا��واء  •


�6 / �$)ب� .  

  :  القضبان والفرشة االرضيةالقضبان والفرشة االرضيةالقضبان والفرشة االرضيةالقضبان والفرشة االرضية •

�م ، �ر$ب دا(=ل �2=� ٦ا��ر�� ا�ر��C �ن �را%J ا�,
ج ��ك  •

 .��ر  ��١٨ر و$ذ�ك ا�را	+ 4طول  ١٨ا��	��ف وا��4ر�د 4طول 

 

  

  : الرتوالت احلديديةالرتوالت احلديديةالرتوالت احلديديةالرتوالت احلديدية •



 
 

١٢ 

 

�م ، �,�)� �=ن زوى ا��د�=د ١٨٠×�٩٠رو�� ��
س  6١٥دد   •

، و���=ل 6*=� 6	=ل زھ=ر ط=ر  �م �زود �4دادات ��و����٧ك 

 .     �رو�*�/ط
و�� 4٢٥و,� ، �)� ٦

  

 : التخطيط العمرانى للمشروعالتخطيط العمرانى للمشروعالتخطيط العمرانى للمشروعالتخطيط العمرانى للمشروع .٤

 :املوقع املقرتح القامة املشروع املوقع املقرتح القامة املشروع املوقع املقرتح القامة املشروع املوقع املقرتح القامة املشروع 


�� ا���روع �4�ط�� ا$�ر ر4
 �ن  • :���رح ا

  ) .ا�واع ا���ور ا����(د�� ( ��ط�� �وا	د ا��واد ا�(
م ا����(د��  -

�ر ر4
 �ن ا�
$ن ا� -$� .�و�ق �ا���ط�� ا

 :وذ�ك �/���
دة �ن  -


د�
ت ا���روع  -,� .�و�2ر �,رو2
ت ا���ل �4در ا����ط
ع �,
�J ا

�4=د �=ن �وا	=د �و=+ ا���=روع 4=
��رب �=ن ا�=
$ن �وا	=د ا��=واد ا�(=
م  -

�==,
ا���==ر �$==ون 2==�  نا2==� ا���==روع �وC==وع ا�درا�==� ��==ث  و(

4
�ر� +��
ل � ة�ر�*� �د(ل �*�,���ن �و=+ و� ����ل وت ا(ر �/


ج ا�� ��
2ظ� ا(رى ��� .ا

 

6==دم ==رب ا���==روع �وC==وع ا�درا�==� 6==ن ا�==
$ن ا���==و�ق ��$==ن ان  -

��0*==ب 6*�==� 4)�*�==� ا���==ل ، و(
,==� ان �$==
��ف ا���==ل �K==ر �$*�==� ، 

 �%
����2
 6*� �)ر �4+ ا����T ا�
Cو��$ن ا. 

 

• 
=��
�� ا���=روع 4
�=دى ا���
2ظ=
ت ا��=� ��=��ر 4زرا6=� واج ا���=ور �ذا ���رح ا


2ظ=� ا��=
دس ��� �=(4
�ل ا�وا�
ت ا�4�ر�� ا��� +���واع ا�دا(*� �2 �6*�� ا��,/�

 ) .ا�دا(*� ـ 4
ر�س ـ ا�(
ر	�  4
F(ص( �ن ا$�و4ر ، ��
2ظ� ا�وادى ا�	د�د 

  
و���==رح  46==
رة 6==ن �,==�+ ��	��==ف و�)4%==� ا�==J*4 ،�وC==وع ا�درا�==� ا���==روع  •

 �2 ���
4زرا6=� �(�=ل ا�=J*4 ، و�و	=د �4=
  ��=��ر �ث� ��ط�� ا�وا�
ت ا�4�ر�� ا


 ا$�ر �ن �*�ون �	رة �(�ل ���رة  �٣
 ��رب �ن ��� J*4 ل�)� . �*�ون �	رة 

 

• ��

��=�ا���روع �وCوع ا�درا�� �4�ط�=�  ���رح ا(4 

طق ا���=
ر ا���==� �=ن ا��

4���4 �	ب و، ���
%�� وا��د���6
ل ا#Fء �ن ا
����(ط  4ل �ر$�ب��ر�4
ً % ٩٠ا



 
 

١٣ 

 

  ��ر ٥٠


ج ���
ج ، ��=ث ��ط*=ب و	=ود ا��
 ھو �ر�4ط �4,��م و�ر$�ب (ط ا#� B�4وا��� ،

4
ن ا��د�د��Cوا�� ��CرFر�� ا�و$ذ�ك ا� ، ���4,���
ت �)� ���
وا6د (ر� . 

  
•  +�  : ���م إ�� ) م ٥٠× م ١٤٠( ��ر �ر4+ �٧٠٠٠
م 6*� ��
�� �ا��,

  :  عنرب التشغيلعنرب التشغيلعنرب التشغيلعنرب التشغيل )١

•  ��
��ر وا��وا%ط �ن ا�4*=وك  ��٥.٥٠ر 4
ر��
ع ٥٠×��ر��4٢٠

�B و���==ل 6*==� 6==ـدد
�6==ود  �==ن  ١٦ا��	==ري وا��==�ف (ر�==

 .ا�4*وك �وز�6 6*� ,��ن 

        :     :     :     :         ننننـــــــازـــــــازـــــــازـــــــازاملخـاملخـاملخـاملخـ ))))٢٢٢٢
$�ر�*=� أو�=�  و�(,=ص ��=
�� ارض أ(=رى ( �(
زن  4٦)دد  •


ء 6دد ����=ر  ��٤٢
�� ا��(زن ا�وا�=د )   �(
زن أ(رى  ٧#

 .��ر  4٤
ر��
ع ) ��ر ٧× ��ر ٦( 

  :  خزان مياه علويخزان مياه علويخزان مياه علويخزان مياه علوي )٣

•  �(� B�
 .��ر �$)ب  ٢٠(ر�

        ::::ا ا ا ا ــــــــــــــــــــــــــــكافيرتيكافيرتيكافيرتيكافيرتي ))))٤٤٤٤
•  ��
���==ـد�م ا���==رو4
ت و�Kرھ==
 ) ��==ر ٥×��==ر٣( ��==ـر  ��4١٥==


ل �(*�.  

  : دورات املياهدورات املياهدورات املياهدورات املياه )٥

•  ��

ت �*ر	====
ل  46٣===
رة 6====ن ) ��====ر ٥×��====ر١٠( ��4=======�
��


�2 إ�� C#

م �*��دات 4٢�� . 

  
  
  
 

 

 

 

 

  
  
  

        مصنع جتفيف وتعبئة البلحمصنع جتفيف وتعبئة البلحمصنع جتفيف وتعبئة البلحمصنع جتفيف وتعبئة البلح
  



 
 

١٤ 

 

  �١(زن 

  �٢(زن 

  �٣(زن 

  �٤(زن 

  �٥(زن 

  �٦(زن 

�زع و2رم ���$
�  

  4/ور

  4/ور

  م ١٤٠

  ��ر ٢٠

  م ٥٠

  م ٧

  م ٦

  م ٦

  م ٦

  م ٦

م ٦  

  م ٦

            
  
   
   
  
  
   
   
  
   
  
  
   
  
  
   
   
   
  
   
   
  

        
   
   
   
  
  
   

  
  

      
       
       

  
     
     

   

 

 :  خطوات التصنيعخطوات التصنيعخطوات التصنيعخطوات التصنيع •

  * ���

ج �2 ا�(طوات ا����  : ��*(ص �6*�� ا#


��2ر�
               دورات ��
ه$  

  (زان
 

  �وض ا���0ل وا���ر 

  ا��رن

��ق ا��4ر�د  

ا����ــ� 
 �	
ا�ر
  ا�����ن

  أ�ن  إدارة    

  ماكينة سلفنة

���ء 
  ���وى



 
 

١٥ 

 


�=� �=�ر  ��٣م �	��+ ا�J*4 �ن ا��=زار�6ن 6*=� �=دار ا�=ـ )١���=�ور �=ن 


�B �)�ل ا��,�+ �ن ��ر ( �4��4ر ��� ��ر د���4ر �ن $ل 6
م ��
و4


�==� �==�ر 42را�==ر �==ن $==ل 6==
م ��B==2 ا�)4==وات ا�4/�==��ك ) أ$�==و4ر ��==� 

 .�ك و4)د 2رزه ا��(,,� �ذ

٢(  +�
 و��	�*�
 �4	/ت ا��,�� . ا��/م $��
ت ا�J*4 4)د وز


زن ـ 6*=� أن �=�م  )٣=)��
�رص ا�$��
ت  ا����*�� B2 ا�)4وات ا�4/���ك 4

 
 .J�2 ھذه ا��(
زن �4ر��ب ر,�

  : ا��4(�ر )٤


زن 04==
ز  ==)��
��==ل ا�4رو��==ل " �==�م ا��4(�==ر 4�� " B==2 c==4(ا��

 �===�
ت ز�ا�===طوا�� ، و�===�م /ج١٥٠٠ $�*===و �4===)ر ٥٠ا�===طوا


ز١٠٠ا��4(�==ر �4)==دل ==K ==م	�4  ١/ ==����==ر �$)==ب ، وھ==ذه ا�

  .ا��,رح �4
 �ن وزارة ا�,�� 

 :ا���0ل  )٥

  
�*=�K 4)د ا��4(�ر إ�=� (=ط ا��0=�ل ، و�=�م J*4ت ا�
��ل $���

$�*و 	رام B2 J*4 ا��رة ا�وا�دة وا��� ���0رق �دة  �4٧٥)دل 


%ق   ١٠:  ��٨راوح �ن   .د

ط
و�=� /$�*=و ١٥J=*4ا�J*4 4)د ا���0ل 6*� ط
و�ت (���4 �4)ـدل ��ـرد   )٦

و�وC=+ 6*=� ا��=رو�/ت ) �=م  4٥
ر��=
ع ١٨٠×�=م٩٠أ4)
د ا�ط
و�=� ( 

 .ا��د�د�� 

4
ن : ا���===و��  )٧===C46===ر ا��  J*4===ت ا�����===رك ا��===رو�/ت ا��)4%===� 4ط===و

× ��=ر ��٩=
�� ا��=رن (ا��د�د�� وا��ر�=� اFرC=�� إ�=� 2=رن ا���=و�� 

�=رو�ت ، و��=�0رق �2=رة   ��٧:٨$ن ان ��+ ا��رن �)=دد ) ر �� ٢.٥٠

 .د���  ٣٠ا���و�� B2 �دود 

4
ن و��	==� إ�==� ��==ق : ا��4ر�==د  )٨==C==رن 46==ر ا���رج ا��==رو�/ت �==ن ا�==)�

��ق ا���و�� ��
وي ���
�� ا��=رن ( ا���و��  ��
و��=�0رق �2=رة ) ��

 . د���  ٢٠ا��4ر�د 

رد $��=
ت ا�=J*4 4)=د �4ر�=دھ
 6*=� �(ـرج ا��رو�ت �=ن ��=ق ا��4ر�=د و��= )٩
در	
ت 4)د  ٣ا��را�4زات ا��(,,� �*�رز وا��)4%� ، ��ث ��م ا��رز إ�� 

�4 �
�ف% ٢ا��4)
د �� 
 : وھ�  ��ر�4
 �ن ا�$��� % �٣٠*�,د�ر  وا����/ك ا���*� �4)دل : در	� او��  .١
٢.   ���
�  .�ن ا�$���%  �٤٠/���/ك ا���*� ، �4)دل : در	� 



 
 

١٦ 

 

٣.  �
��� در	�  :(��% ٤٠( �=ن ا�$��=�  %  ٣٠دل ـوة �4)=ـ� 6	=ـ��,

 �$4وس و�� ) ��روم %  �٦٠

١٠(  ����=� ا��ر�*=� اF(�=رة وھ=� �=*��� 
�=�م 	�=+ ا�)4=وات ا��=� �=م �)��%4=
4
��*و2
ن 
 . ا�)*�4 ذا��
 أي �0*��

 ���
  : ـ ��ث ��م ا��)B2 �%4 ا�)4وات ا��

        أسعار البيعأسعار البيعأسعار البيعأسعار البيع        العبواتالعبواتالعبواتالعبوات        الدرجةالدرجةالدرجةالدرجة

  $�*و/ج ٢.٧٥  $�*و ١٠ـ  ٣ا ـ   در	� او��

���
�  $�*و/ج ٢.٢٥  $�*و ٥ـ ٣ـ  ٢ـ  ١  در	� 

  ا�)	وة
  $�*و ٢٠ـ  ١٠: 6	وة �$4وس
  $�*و  ١ـ  ½: 6	وة ��روم 

  $�*و/ج ١.٢٥
  $�*و/ج ١.٥٠

 : العمالة املطلوبة وأفراد اإلدارةالعمالة املطلوبة وأفراد اإلدارةالعمالة املطلوبة وأفراد اإلدارةالعمالة املطلوبة وأفراد اإلدارة .٥

 : 2رص �6ل  �٩٧)�ل ا���روع 6*� ���0ل 6دد  •
( ور ـ�� ٤رة ا����0ل ��دة ـ�2 �2 لـ2ر,� �6ل �و���� �*)� ٩٢ـ 6دد  

 �K٤==�ل ،  ٤+ ، ـ==ـل �==ن ارض ا��,�ـ����== ٥ل ، ـ+ �==ن ا�)��==ـ	�== ٤
 �٢	��=+ أرC=�� ،  ٥وزن ،  ١٨رز و�)4%=� ، ـ2= ٣٦د ، ـ��و�ـ� و�4ر�

 ، ��
زن ،  2٥رم ،  �٢*�)��
٢�ظ
�2 ،  ٥رص 4   +�  ) .إ�راف �,
  : ا���� 2رص �6ل دا%�� ������ �)�ل 6*� �دار  ٥ـ 6دد  

  )�را�� وا�ن  ��٢و�ق ،  ٢إداري ،  ١( 

 : تكاليف تأسيس املشروعتكاليف تأسيس املشروعتكاليف تأسيس املشروعتكاليف تأسيس املشروع .٦

 ��
�و��� و�$
��ف ا�د6

رات ا������و���ل �$
��ف ا��را(�ص وا���	�ل وا	راءات ا�درا�
ت وا
 h*4�4 درت .أ�ف 	���  ٢٠وا�6/ن و�Kرھ
 و

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

وع �4=�ن أن �$=ل ��=روع �$=
��ف و6وا%=د �ن درا�� ا�	=دوى ا���=و���� وا�	=دوى ا����=� �*��=ر
  .����ق 4)د ����ذ ا���روع 

        املاليةاملاليةاملاليةاملاليةدراسة اجلدوى دراسة اجلدوى دراسة اجلدوى دراسة اجلدوى : : : :     ثالثاثالثاثالثاثالثا
 



 
 

١٧ 

 

���م إ��� :  


ر�� .١��
��ف ا��$�:  


ر ��=� ���=����ق 6*� ا���روع ��ذ 4دا�� ا���$�ر �2 �6*�=� ا� 
� �2
وھ� $
  .دورة ا����0ل ا�)
د�� اFو�� 


��ف 	
ر�� .٢$� :  

���==�0ل �==دورة �$==
��ف ��==�*ز�
ت اوو��==�ل 	�*==� ا��$==
��ف ,==�رة اF	==ل 
 �
  .وا�دة و�$
��ف اF	ور وا��ر�4
ت وا�وود وا�ط


در ا���و�ل .٣,�  :  

��=� ا��(�*�=�  رأس و���ل
��%���=و�2ر ا��
ل ا���*وك وا��روض �ن ا�	�
ت ا

�� ا���روع  رأس  .ا��
ل ا�/زم �_


ج�$
��ف  .٤�� : ا#


ت ا�دا(*� �2 �

جو���ل وا%م ��$
��ف ا�(��  ا#


 2=رص �6=ل  �٩٧)�ل ا���روع 6*=� ��=�0ل 6=دد )�
�� ا� أ	ورـ  =��6=دد  �
	�=+  ٤(   ورـ��= ٤رة ا���=�0ل ��=دة ـل �2 �2ـ2ر,� �6ل �و���� �*)� ٩٢

د ، ـ��و�==ـ� و�4ر�== �K٤==�ل ،  �٤���==ل �==ن ارض ا��,==�+ ،  �٥==ن ا�)��==ل ، 
رص  2٥=رم ،  �٢*��� ،  �٢	��+ أر��C ،  ٥وزن ،  ١٨رز و�)4%� ، ـ2 ٣٦


زن===)��
4  ،٥  ، �===2
٢�ظ   +�2===رص �6===ل دا%�===�  6٥===دد  و) إ�===راف �,===
 ��  )�را�� وا�ن  ��٢و�ق ،  ٢إداري ،  ١(   ������ �)�ل 6*� �دار ا��

  .اF(رى ـ ا�ھ/$
ت ـ ا��رادات  تا��,رو2
 ـ

٥.  ���
 :ا��وا%م ا��


%�==� ا�==د(ل ا��==� ��C==�ن $
2==� ا��,==رو2
ت ا���د�==� و�K==ر ا���د�==� و��==�ل 

%�� ا��د�2
ت ا���د�� و .  


��س 4ول ا���روع  .٦��.  

 .وھ� ا��� ��دد �دى 	دوى ا���روع وا�4دء �2 ا�����ذ ����دا �*���0ل 



 
 

١٨ 

 

        دراســة جــدوىدراســة جــدوىدراســة جــدوىدراســة جــدوى
   للمشـروعللمشـروعللمشـروعللمشـروع

  
  

        

        التكاليف االستثمارية التكاليف االستثمارية التكاليف االستثمارية التكاليف االستثمارية : : : : أوال أوال أوال أوال 

        البيانالبيانالبيانالبيان
        القيمةالقيمةالقيمةالقيمة
        باجلنيهباجلنيهباجلنيهباجلنيه


4ت �    :رأس ا��
ل ا�


ءات ���B وإ
  إ�	
ر  ـ �4

    :ـ آ�ت و�)دات 


ج��  ١٢٣٠٠٠  ـ (ط ا#

  ١٢٥٠٠  ���4ـ ط
و�ت (


د�ق 4/���ك�  ٢٤٠٠٠  ـ ,

  ٥٤٠٠  ـ �را�4زات

  ١٠٩٠٠  )2رم، �*��� �واز�ن(ـ أ(رى

  ١٧٥٨٠  %١٠ار��
ع ا�)
ر  �ا���
ط


4ت�  ١٩٣٣٨٠  	�*� رأس ا��
ل ا�

4ل ا����0ل 
  ٢٠٠٠٠  �,رو2
ت �

    :رأس ا��
ل ا�)
�ل 

-   
    أ�4وع���*ز�
ت ���0ل دورة ���0ل �د��


ت�
  ٢٤٢٠٠  :�2ط  ـ (

  
  ٢٣٧٥٨٠  مجلة التكاليف االستثماريةمجلة التكاليف االستثماريةمجلة التكاليف االستثماريةمجلة التكاليف االستثمارية

               

   

:مصادر التمويلمصادر التمويلمصادر التمويلمصادر التمويل: : : : ثانيًا ثانيًا ثانيًا ثانيًا   

������      ـ         :       ��
ھ�� �6	  

١٣٧٥٨٠       :��
ھ�� ��د��       ���	  

���   ١٠٠٠٠٠       : ا�4�كرض ـــ	  

                     ==========  
���   ٢٣٧٥٨٠         	�*� ا���و�ل   	  

                          ===========  



 
 

١٩ 

 

        ::::تكاليف اإلنتاجتكاليف اإلنتاجتكاليف اإلنتاجتكاليف اإلنتاج: : : : ثالثًا ثالثًا ثالثًا ثالثًا 

                                  : : : :  ـ مستلزمات التشغيلـ مستلزمات التشغيلـ مستلزمات التشغيلـ مستلزمات التشغيل١١١١
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        :  :  :  :  ـ أجور العمال ـ أجور العمال ـ أجور العمال ـ أجور العمال ٢٢٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ))))باجلنيهباجلنيهباجلنيهباجلنيه((((القيمة القيمة القيمة القيمة         البيـــانالبيـــانالبيـــانالبيـــان

                        J*4 ج١٠٠٠×طن٣٠٠ـ  

  ج٠.٤×٧٩٣٨٠ك ١ـ 46وات $ر�ون           

  ج ٠.٧٥×٣٥٢٨٠ك ٣                               

  ج١.٠×١٥٨٧٦ك ٥                            

  ج١٥٠×٤٨ـ �*و2
ن                           


ز ����ل ا�4رو��ل      K ج١٥٠٠× ٤       ـ   

٣٠٠٠٠٠  

٣١٧٥٢  

٢٦٤٦٠  

١٥٨٧٦  

٧٢٠٠  

٦٠٠٠  

  ٣٨٧٢٨٨        مجلة مستلزمات التشغيلمجلة مستلزمات التشغيلمجلة مستلزمات التشغيلمجلة مستلزمات التشغيل

        ))))باجلنيهباجلنيهباجلنيهباجلنيه( ( ( ( يمةيمةيمةيمةالقالقالقالق        البيـانالبيـانالبيـانالبيـان

  ج٣٠٠×٤× ٤ـ �	��+ J*4 �ن ا��را�6ن        

           +�  ج ٣٠٠×٤× ٥ـ ����ل ارض ا��,

  ج٢٥٠×٤× ٤ـ ��Kل                          

  ج٣٥٠×٤× ٤ـ ��و�� و�4ر�د                   

  ج١٢٥×٤×٣٦ـ 2رز و�)�%4                     

  ج ١٢٥×٤×١٨ـ وزن                           

          ��  ج ١٠٠×٤× ٥ـ �	��+ ا�)4وات �*�*�

                           ��  ج١٥٠×٤× ٢ـ �*�

  ج٢٠٠×٤× ٢ـ �زع ا��وى وا��رم               


زن  )��
  ج١٠٠×٤× ٥ـ ����ل ا����T ور,� 4

                           �2
  ج١٠٠×٤× ٥ـ �ظ

  ج٢٠٠×١٢×٢ ـ �را�� وا�ن                  

                 +��  ج٢٥٠× ٤× ٢ـ إ�راف �,

  ج٣٥٠×١٢×١ـ إداري                          

  ج٢٠٠×١٢×٢ـ ��و�ق                         

٤٨٠٠  

٦٠٠٠  

٤٠٠٠  

٥٦٠٠  

١٨٠٠٠  

٩٠٠٠  

٢٠٠٠  

١٢٠٠  

١٦٠٠  

٢٠٠٠  

٢٠٠٠  

٤٨٠٠  

٢٠٠٠  

٤٢٠٠  

٤٨٠٠  

  ٧٢٠٠٠        مجلة أجور العمالةمجلة أجور العمالةمجلة أجور العمالةمجلة أجور العمالة



 
 

٢٠ 

 

        ::::ـ االهالكات ـ االهالكات ـ االهالكات ـ االهالكات ٣٣٣٣

        قيمة األصلقيمة األصلقيمة األصلقيمة األصل        األصلاألصلاألصلاألصل
القيمة القيمة القيمة القيمة 
        املتبقيةاملتبقيةاملتبقيةاملتبقية

القيمة القيمة القيمة القيمة 
        املستهلكةاملستهلكةاملستهلكةاملستهلكة

نسبة نسبة نسبة نسبة 
        اإلهالكاإلهالكاإلهالكاإلهالك

قسط قسط قسط قسط 
        اإلهالكاإلهالكاإلهالكاإلهالك


ج��  ـ (ط ا#

د�قـ �,  
  طو�تـ 
  �واز�نـ 

�� ا��رومـ     �$
�  
  ا��*���ـ     

   �را�4زاتـ 
   �را�4زاتـ 

١٢٣٠٠٠  
٢٤٠٠٠  
١٢٥٠٠  
٣٤٠٠  
٥٠٠٠  
٢٥٠٠  
٥٤٠٠  

٣٠٧٥٠  
٥٠٠  
٢٠٠  
٧٠٠  

١٥٠٠  
٥٠٠  

١٥٠٠  

٩٢٢٥٠  
٢٣٥٠٠  
١٢٣٠٠  
٢٧٠٠  
٣٥٠٠  
٢٠٠٠  
٣٩٠٠  

١٠%  
١٠%  
١٠%  
١٠%  
١٠%  
١٠%  
١٠%  

٩٢٢٥  
٢٣٥٠  
١٢٣٠  
٢٧٠  
٣٥٠  
٢٠٠  
٣٩٠  

  ١٤٠١٥    ١٤٠١٥٠  ٣٥٦٥٠  ١٧٥٨٠٠            مجله االهالكاتمجله االهالكاتمجله االهالكاتمجله االهالكات

            االستهالكاتاالستهالكاتاالستهالكاتاالستهالكات
4ل ا����0ل 
  ٤٠٠٠  %٢٠      ٢٠٠٠٠        �,رو2
ت �


ط�����  ٣٥١٦  %٢٠      ١٥٧٨٠  ا

  ٧٥١٦        ٣٥٧٨٠        االستهالكاتاالستهالكاتاالستهالكاتاالستهالكات    مجلةمجلةمجلةمجلة

  ٢١٥٣١    ١٤٠١٥٠  ٣٥٦٥٠  ٢١١٥٨٠        االمجاىلاالمجاىلاالمجاىلاالمجاىل

        : : : : ـ املصروفات األخرى ـ املصروفات األخرى ـ املصروفات األخرى ـ املصروفات األخرى ٤٤٤٤
        

        

        

        

        

        

        

                              إمجايل تكاليف اإلنتاج إمجايل تكاليف اإلنتاج إمجايل تكاليف اإلنتاج إمجايل تكاليف اإلنتاج 

        

        

        

        

        البيـانالبيـانالبيـانالبيـان
        القيمةالقيمةالقيمةالقيمة

        ))))باجلنيهباجلنيهباجلنيهباجلنيه( ( ( ( 

ر�K +ط�� و
  ـ ,�

  ) ٨×ج٢٥+  ٤×ج٥٠٠(  ـ $�ر4
ء          

  )��ر ٤×�وم٢٥×٠.٤×٢٠×٢(     ـ �و�ر

  ـ إ�	
ر ��وي


�ر�
ت و�Kرھ�  ـ ر�وم و

٥٠٠٠  

٢٢٠٠  

١٦٠٠  

١٢٠٠٠  

٥٠٠٠  

  ٢٥٨٠٠        مجلة املصروفات األخرىمجلة املصروفات األخرىمجلة املصروفات األخرىمجلة املصروفات األخرى

        البيـــانالبيـــانالبيـــانالبيـــان
        القيمةالقيمةالقيمةالقيمة

        ))))باجلنيهباجلنيهباجلنيهباجلنيه( ( ( ( 
  ـ ���*ز�
ت ا����0ل

��
  ـ أ	ور ا�)�

  ـ ا�ھ/$
ت

  ـ ا��,رو2
ت اF(رى

٣٨٧٢٨٨  

٧٢٠٠٠  

٢١٥٣١  

٢٥٨٠٠  

  ٥٠٦٦١٩        مجلة تكاليف اإلنتاجمجلة تكاليف اإلنتاجمجلة تكاليف اإلنتاجمجلة تكاليف اإلنتاج



 
 

٢١ 

 

   ::::رابعًا اإليرادات السنوية رابعًا اإليرادات السنوية رابعًا اإليرادات السنوية رابعًا اإليرادات السنوية 

        البيـــانالبيـــانالبيـــانالبيـــان
        القيمةالقيمةالقيمةالقيمة

        ))))باجلنيهباجلنيهباجلنيهباجلنيه( ( ( ( 
  

	ـ  2.75× ك  ١٠٥٨٤٠)  46وات �(�*�� ( ـ J*4 در	� او�� 

 ���
�	ـ  2.25× ك  ١٥٨٧٦٠)  46وات �(�*�� ( J*4 در	� 

  ج 1.25× ك   ١١٧٦٠)  46وات �(�*�� ( 6	وه �$4وس  

   1.50× ك    ١٧٦٤٠)  46وات �(�*�� ( ـ 6	وه ��روم   

  

٢٩١٠٦٠  

٣٥٧٢١٠  

١٤٧٠٠  

٢٦٤٦٠  

 689430        مجلة اإليرادات السنويةمجلة اإليرادات السنويةمجلة اإليرادات السنويةمجلة اإليرادات السنوية

  

  

        : : : : حساب خدمة الدين حساب خدمة الدين حساب خدمة الدين حساب خدمة الدين القرض والقرض والقرض والقرض و

� ��م ��و�ل ا���روع 
أ�=ف 	��=�  h=*4�4١٠٠ رض ـا���و�ل �4= $�
لا�� و�$ن ��م ـ ذا��


رات ��ر�4==
  % 2٤٢==� �==دود  �==ن ا�==د ا�4�==وك���==��او �==ن راس  ا��ط*و4==��==ن ��==� ا


رات ��=و���=��
�=� ا���=روع ��=ث 4*0=ت ��=� ا��=�  ـ  ٢٣٧٥٨٠ا��=
ل ا��ط*=وب #�

 

�2 ا�� ا��$�
ل 4
� ا��h*4 ذا��C#
4.  

  

��� ا��ـرض   •  :١٠٠٠٠٠   ���	.  

�وات :   �دة ا�ـ�رض    •� ��/����/ث ��ور   ور4+ ا�� 
��
ح ـ ���  

��: طر��� ا��ـداد  •�  �6ر �ط ر4+ ��وي ا

�و�
ً %  ٨:  �$*�� ا��ـرض  •�  

���   ٢٠٠٠:   �$*�� ا��ـرض 6ن �2ــرة ا���ـ
ح    •	  

���   ١٠٨٣:   �$*�� ا��ـرض 6ن ا���ط ا�ر4+ ��وى   •	  

���   ٨٣٣٣:    ل ا�د�ن ��� ا���ط ا�ر4+ ��وى �ن ا, •	  

                                                                 =========  

��� ا���ط ا�ر4+ ��وى ا����
وي          • ٩٤١٧    ���	  

                                                                 =========  

  

  

  

  



 
 

٢٢ 

 

  

        ::::التحليل املاىل التحليل املاىل التحليل املاىل التحليل املاىل 

  : و���ل 

١(  ���
  : ا��وا%م ا��


%�� ا�د(ل ا���وى -  

-  ���

%�� ا��د�2
ت ا��. 

٢(  ���
 : ��*�ل ا���

 :و�م 6*� �
���ن                     


ظ % 4١٠ز�
دة �$=
��ف ا���=�0ل ا�$*�=� 4��=�4  اFو�� -=�����=+ ا

4
ت � .ا��4+  أ�)
ر4

-  �4==����ص ا�==)
ر ا�4 +===�4==4 �==��
�
ت % ١٠ا�===4�
ظ 4==�����==+ ا

�
  .�ف ا����0ل  �$

  


د��  )٣,�� : ا��ؤ�رات ا


ر  -����� �)دل ا�)
%د 6*� ا


رات -����� �2رة ا���رداد ����� ا


�2 ا����� ا��
��� �*��روع -, 

���4 ا�)وا%د ا�� ا��$
��ف - 

-  ��
  IRRا��)دل ا�دا(*� �*)
%د ا��

  

  

  

  



 
 

٢٣ 

 

   القوائم املاليةالقوائم املاليةالقوائم املاليةالقوائم املالية

        

                ::::قائمة الدخل قائمة الدخل قائمة الدخل قائمة الدخل         -١١١١

�� ا��
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٥% 

 689430 689430 689430 689430 689430 689430 689430 620487 551544 517072.5 ا�رادات

                     ا��$
��ف


ت�
) 290466 309830 348559 387288 387288 387288 387288 387288 387288 387288 

��
�6 54000 57600 64800 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 

 14015 14015 14015 14015 14015 21531 21531 21531 21531 21531 اھ/ك

 473303 473303 473303 473303 473303 480819 480819 434890 388961 365997 	�*� ا��$
��ف

J4ل ا�ر�	216127 216127 216127 216127 216127 208611 208611 185597 162583 151076 � 

                     ا��,رو2
ت ا�(رى

 25800 25800 25800 25800 25800 25800 25800 23220 20640 19350 ا(رى

 0 0 0 0 0 0 4333 4333 4333 2000 �$*�� ا��رض

 25800 25800 25800 25800 25800 25800 30133 27553 24973 21350 	�*� ا��,رو2
ت ا�(رى

4ل  J4�2 ا�ر
 190327 190327 190327 190327 190327 182811 178478 158043 137609 129726 ا�Cرا%ب,

 65004 65004 65004 65004 65004 62374 60857 53705 46553 34176 ا�Cرا%ب


�2 ا�رJ4 4)د ا�Cرا%ب, 125323 125323 125323 125323 125323 120437 117620 104338 91056 95550 

         



 
 

٢٤ 

 

        املاليةاملاليةاملاليةاملالية    تابع القوائمتابع القوائمتابع القوائمتابع القوائم    -
                    : : : :     التدفقات النقديةالتدفقات النقديةالتدفقات النقديةالتدفقات النقديةقائمة قائمة قائمة قائمة     -٢٢٢٢
        

�� ا��
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٥% 

                       ا��د�2
ت ا���د�� ا�دا(*�

 689430 689430 689430 689430 689430 689430 689430 620487 551544 517072.5 0 ا�رادات

 24200                    رداد راس ا��
ل ا�)
�لا��

 35650                    ا����� ا�������

 	�*� ا��د�2
ت ا���د�� ا�دا(*�
0 517073 551544 620487 689430 689430 689430 689430 689430 689430 749280 

{1} 

                       ا��د�2
ت ا���د�� ا�(
ر	�


ر�����
��ف ا�$� 237580                     


��ف ا����0ل$�   485088 485088 485088 485088 485088 485088 485088 436579 388070 363816 

 65004 65004 65004 65004 65004 62374 60857 53705 46553 34176   ا�Cرا%ب

 	�*� ا��د�2
ت ا���د�� ا�(
ر	�
237580 397992 434624 490284 545945 547462 550092 550092 550092 550092 550092 

{2} 


�2 ا��د2ق ا���دى ا���وى, 
-237580 119081 116920 130203 143485 141968 139338 139338 139338 139338 199188 

{2-1} 


�+ �)ر ا�(,م 6�د(�}0.463193 0.500249 0.540269 0.583490 0.630170 0.680583 0.735030 0.793832 0.857339 0.925926 1 }%٨ 

��

�2 ا��د2ق ا���دى ا��, -92262 69703 75280 81302 87806 96621 105466 103359 100240 110260 237580 



 
 

٢٥ 

 

 

        ::::    مؤشرات قبول املشروع مؤشرات قبول املشروع مؤشرات قبول املشروع مؤشرات قبول املشروع  •


%T ا�درا�==�ا�==�(ر	ت �==ن ا��==� ا��ؤ�==رات  أ$==دت==��  ��

%�==�  �,==و(
( وا���*�==ل ا��==ا��==د�2
ت 

�ت ا��ؤ�رات) ا���د��

��� و$  :ا��
���  �*��روع ا����رح إ

  

ر -�����  % ٥٩.٢٧  �)دل ا�)
%د 6*� ا

��  ��١ر      ٠   �2رة ا���رداد ����� ا��رض -�  

رات -�������  ��٢ر     ١   �2رة ا���رداد ����� ا�  
��� ٩٢٢٣٠٠  ا����� ا��
��� �*��روع -	  

��ف���4 ا�)وا%د ا�� ا��$ -  ١.٢٧٣  
-  ��
  % ٥٢.٥٩  IRRا��)دل ا�دا(*� �*)
%د ا��

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        



 
 

٢٦ 

 

 

 

 


د�� �*��رو6
ت �$=ون ا�)وا%=د,��
�J ا��	��=+ و�=�س �*�=رد  �2 درا�� ا�	دوى ا=,�


دي���
�4 ا�����م  ود و�ده ،,��  �+ ا�����م ا��
�� �*��روع �2 ا��(دام ��=س ا���=
��س ا


دي ا�����مھو أن  ا�	وھريوا��رق ,��
دي�*��رو6
ت ���م ��4=
س ا�)
%=د  ا=,���*�	��=+  ا


,ر ا��$
��ف وا�)وا%د �*��=رو6
ت � ��=در�
 6*=� أ�=
س أ�=)
ر ا��=وق 4=ل ��=در  2<ن 6=����


 6*� أ�
س أ�)
ر ا�ظل ا��� �)$س ا���م����
��6 ��ذه ا��=د�2
ت  ��	�
د�� وا,��ا������� ا


 2=� �)ظ=م  ظل �+ أ�)
رود ���
وى أ�)
ر ا� –=��
 �(�*=ف 6=���ت �)��=� و�$
ا��=وق 2=� �=

�ت
  . ا��


ديو�ذا 6�د إ	راء ا�����م ,��
ر ا��
��=�  ا(=�Fر(�*��روع ��م �)=د�ل ا
) ا��=وق أ�=)


د�� �*��روع,��
د�� 4ل ��
ب ��
��س ا�	دوى ا,�   . إ�� �م ا


 �وCوع ا�درا���
ر 2�� ��رو6(�F�4  ا
����� 
2
ن ا�� �د �
ر�4 :  

ا��
%دة ا��=
%د 2=� ا��=وق و4=دون  ر)و���4رض 4
�)�*� ا���*�� و�ن 4�ك وط�� ا .١


�2 د6==م ==C#
���	==� ا��,==ول 6*==�  ��,==ل 6*��==
 ا�4�==كا�==� ��==� ا��
%==دة ا��==�  4

  .ا��رض 


�	� 6ن  .٢�
توا����*� �2  اF	ورا����,/ت ا��
��6  ا��<����	�
�J ا��	��+ ا,�

 .  

٣. Cا� �����+ 6*� ا��	��+ �ن ا���روع  ا���,*�را%ب �
 .وا��� �)ود 4


ج ا����=ز وا��)=د �=ذ�ك  .٤=���و���	=� �=ذ�ك �=�م 	*=ب ا�)�=/ت ��� ا�,=
درات �=ن ا

���4 ا��� 	Fھما
�� �2  ��
�T ا��و�� وز�
دة �,�ب ا��رد ��  .ز�
ده ا�

 

  

  

        االقتصاديةاالقتصاديةاالقتصاديةاالقتصاديةدراسة اجلدوى دراسة اجلدوى دراسة اجلدوى دراسة اجلدوى : : : :     رابعارابعارابعارابعا
 



 
 

٢٧ 

 

    

  



2+ وا��$=�
��6 ا�� ��*�ل ا����	�
�6=� �*��=رو6
ت��دف درا�� ا�	دوى ا��	� ��ف ا

��)� ا	��
��6  04رض ا��(�*��� �,و�/�ظ �2 ھذا ا�,=دد . ا(��
ر ا���رو6
ت ا��� ���ق أ


��2 �م Cب أ�
��6 ���م 4	وا��	�ا�	دوى اF(رى  درا�
ت�4
 أى �ن  ��م أن درا�� ا�	دوى ا


 �ر$ز 6*� ��Fر
�
��6 �*��روع ���د�د ا��و��� وذ�ك 4د ا'��	�را�� ��
ھ�� ا���روع 2=� ا

+��	�*� ��6
��	�
د�� وا,��
%T ا��
���  ����ق اFھداف ا���ت ا�
  :و$


 2=رص �6=ل  ٩٧)=دد 4 ��=در ا���روع 6*� (*ق 2رص �6=ل 	د�=دة  �
6د .١=��� 

+ ـ	� ٤( ور ـ�� ٤رة ا����0ل ��دة ـل �2 �2ـ2ر,� �6ل �و���� �*)� 6٩٢دد 

د ، ـ��و�==ـ� و�4ر�== �K٤==�ل ،  ٤+ ، ـ==ـ,�ل �==ن ارض ا��ـ����== ٥ل ، ـ�==ن ا�)��==

رص  2٥==رم ،  �٢==*��� ،  �٢	��==+ أرC==�� ،  ٥وزن ،  ١٨رز و�)4%==� ، ـ2== ٣٦


زن ، )��
4٥  ، �2
٢�ظ   +�2=رص �6=ل دا%�=� �����=�  6٥=دد  و) إ�راف �,

 ��  )�را�� وا�ن  ��٢و�ق ،  ٢إداري ،  ١(   �)�ل 6*� �دار ا��


�6=� ��=دودة ا�=د(لا���روع 6*� �وز�+ ا�=د(ل 2= �
ھم .٢��	�
�J ا��%=
ت ا=, � 

 ��
�4
 ا�)�ل وا��د �ن ا�4ط
��$
4. 

٣.  ��
�T ا��و�� وز�
دة �,�ب ا��رد �� .ا���
ھ�� �2 ز�
دة ا�

  
 

        
        
        
        
        
        
        

        االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةدراسة اجلدوى دراسة اجلدوى دراسة اجلدوى دراسة اجلدوى : : : :     خامساخامساخامساخامسا
 



 
 

٢٨ 

 

        
        
        

�2
Cإ  �=�Q2 +=��	�*� د أو
=,�
��4 ا��=B ��$=ن ان �����=
 ا���=روع  �/	��
ر ا�إ�� ا'


ر �*��4 6���س ا�وت د ��رك آ B2 �=ل ا�دو��%
*� ا��4%�، ��ث ان �*وث ا��4%� ا,J4 �ن ا���


ك 4)===ض ===�
ر ��===ث ان ھ===4�6�� 4===د �===ن ا(===ذھ
 4)===�ن ا B===م وا��
�ھ��===
ا��===B أ(===ذت ��ظ===� 4

6
ت ��ل ا�$��
و�� او
�
ر �*��4 $�4=رة 6*=� ا��4%=�  ا���رو6
ت �4)ض ا�,�د ��رك أ ��	���ا�

  .ا��
CرB2 ا�وت �ذ�ك ود ���4ت ا�$��ر �ن ا�دول 


ر ==��
ط==
ت ا�/ز�==� ��	�==ب ا����
 �وC==وع ا�درا�==� ==د �==م �6==ل ا�و�$==ن 2==� ��==رو6

4)�=ل �=4$� ,=رف ,=�� ط�4=
 �*�وا,=�
ت ا���
�=�� �,=رف ��=
ه ا��0=�ل ا��*��4 6*=� ا�%�4=� 


�2 ا�� C�

طق 4=�
 ا��=Cوأ� �=�

ج ��
ظ=
 6*=� ,=�� ا�)�=��ا�=�(دام ا�ط=رق ا'��=� �ط=رق ا#

  .عا����ط� 4
���رو

        
        
        
        
        
        
        
        
 

        
        
        

        البيئيةالبيئيةالبيئيةالبيئيةدراسة اجلدوى دراسة اجلدوى دراسة اجلدوى دراسة اجلدوى : : : :     سادساسادساسادساسادسا
 



 
 

٢٩ 

 

        
        
        
        
  

�دى ا��	
�4 ا���روع ا����رح �*��0رات ا��B ��دث B=2 ا�=د  �4�*�ل ا���
�����,د 

6*=�  أ�دى ��
��� ا���روع �*��0=ر ا�=ذي �ط=ر او ا�)وا�ل ا����(د�� ������� ا����0رات او

�� ان ��=دد �=دى ��
�= ا��=رار  و��$ن ���(ذ .ا�)وا�ل ا��(�*�� ا��B �ؤ�ر 6*� ا���رو6
ت

ا����0==رات  ��==� اي �==ن �==ؤ�ر 6*==�6
%==د ا���==روع ا����==رح �==�/ �*��0==رات ا��==B ��$==ن  ان 


ه ا����0=رات ا���=�(د�� 2=
ن ا���=روع =	� 
=�
�� �=��
ا��)ط
ة، 2
ذا $=
ن ,=
B2 ا����=� ا��


 �ظروف 6دم  ا����رح�
  . ا��<$د�$ون ��

  
و6
ت ا��� �)��د 6*��=
 او ا���ر و(
,� �دا%ق ا��
$�� ا�زرا��6ا�
 �2 ا���رو6
ت  •

 

 6*� ا�(
�� ا�ر%���� �*��روع �وCوع ا�درا�� وا��� ا��6
د $*���وا��� ��,ل �


ج ا�زرا6==� ذا�==� �2==د �	
4==� ا���==روع ==�����,==ف 4(,و,==�� �)��==� �ر	==+ �ط�4)==� ا


 �=�م ا�4�=ث 6*=� �)ر2=� ��=درة ا���=روع 6*=� �	
�4=� ا�ظ=روف ���0رات ��
	%� وھ

 �4�
�
ره �)دل ا�)
%دو�)(�Kر ا��� . ( 
�4 6
�/ن ھ��
�  :و�ن ھذه ا�ظروف �Kر ا��


ج �*��روع  .١��� .ار��
ع أ�)
ر �د(/ت و���*ز�
ت ا


ت ا���روع  .٢	��
ض ا�)
ر ��)� .ا

  

��ذا ا���روع ��)ر�2 ا�ر ذ�ك 6*� �)=دل ا�)
%=د  ´    اختبار احلساسيةاختبار احلساسيةاختبار احلساسيةاختبار احلساسية" �م ا	راء �ذا  •

B*)ر ا�����م �*�( �*��روع  ا�دا
 :6ن طر�ق و4
� ا��ؤ�رات  )�روع وھو �)�


ت % �١٠ ـ
دة �$
��ف ا����0ل ا�$*�� 4��4ـز� .١=4�
ظ 4=���� أ�=)
ر�+ ا

 . ا��4+

٢. ��
ت �$=
��ف ا���=�0ل % �١٠ ـا��4+ 4��4 أ�)
رص ـ=4�
ظ 4=�����+ ا

  . ا�$*��

        حتليل احلساسيةحتليل احلساسيةحتليل احلساسيةحتليل احلساسية: : : :     سابعاسابعاسابعاسابعا
 



 
 

٣٠ 

 

        ::::اختبار احلساسية اختبار احلساسية اختبار احلساسية اختبار احلساسية 
 . سعار البيعسعار البيعسعار البيعسعار البيعمع االحتفاظ بثبات امع االحتفاظ بثبات امع االحتفاظ بثبات امع االحتفاظ بثبات ا% % % % ١٠١٠١٠١٠بزيادة تكاليف التشغيل الكلية بنسبة بزيادة تكاليف التشغيل الكلية بنسبة بزيادة تكاليف التشغيل الكلية بنسبة بزيادة تكاليف التشغيل الكلية بنسبة     اوالاوالاوالاوال

�� ا��
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٥% 

                       ا��د�2
ت ا���د�� ا�دا(*�

 689430 689430 689430 689430 689430 689430 689430 620487 551544 517072.5 0 ا�رادات

 24200                     ا��رداد راس ا��
ل ا�)
�ل

 35650                     ا����� ا�������

 	�*� ا��د�2
ت ا���د�� ا�دا(*�
0 517073 551544 620487 689430 689430 689430 689430 689430 689430 749280 

{1} 

                       ا��د�2
ت ا���د�� ا�(
ر	�


ر�����
��ف ا�$� 237580                     


��ف ا����0ل$�   533597 533597 533597 533597 533597 533597 533597 480237 426877 400198 

 65004 65004 65004 65004 65004 62374 60857 53705 46553 34176   ا�Cرا%ب

 	�*� ا��د�2
ت ا���د�� ا�(
ر	�
237580 434373 473431 533942 594454 595971 598601 598601 598601 598601 598601 

{2} 


�2 ا��د2ق ا���دى ا���وى, 
-237580 82699 78113 86545 94976 93459 90829 90829 90829 90829 150679 

{2-1} 


�+ �)ر ا�(,م 6�د(�}0.463193 0.500249 0.540269 0.583490 0.630170 0.680583 0.735030 0.793832 0.857339 0.925926 1 }%٨ 

��

�2 ا��د2ق ا���دى ا��, -69793 45437 49072 52998 57238 63607 69810 68702 66970 76573 237580 



 
 

٣١ 

 

 

        ::::        الناجتة من اختبار احلساسيةالناجتة من اختبار احلساسيةالناجتة من اختبار احلساسيةالناجتة من اختبار احلساسية    مؤشراتمؤشراتمؤشراتمؤشرات •


%T  أ$==دت==��ا(�4==
ر ا���
�==�� ا�ول 4ز�==
دة �$==
��ف ا���==�0ل ا��ؤ�==رات ا��==� ا�==�(ر	ت �==ن 

 �4��4
ت �+ % ١٠ا�$*�� 4�
ظ 4�����=ت ا��ؤ�=ـ�*�� ا��4+ أ�)
را

��=� و$رات ـروع ا����=رح إ

���
  : ا��

  

ر -�����  % ٣٩.٩٨  �)دل ا�)
%د 6*� ا

�� ��١ر    ٥   �2رة ا���رداد ����� ا��رض -�  

رات -�������  ��٢ر   ١١  �2رة ا���رداد ����� ا�  
  ٦٢٠١٩٩  ا����� ا��
��� �*��روع -

��ف���4 ا�)وا%د ا�� ا�� -$  ١.١٦٩  

-  ��
  % ٣٤.٨٥  IRRا��)دل ا�دا(*� �*)
%د ا��

        
  

  

        
        
        



 
 

٣٢ 

 

        ::::اختبار احلساسية اختبار احلساسية اختبار احلساسية اختبار احلساسية : : : : تابع تابع تابع تابع 
 .مع االحتفاظ بثبات تكاليف التشغيل الكليةمع االحتفاظ بثبات تكاليف التشغيل الكليةمع االحتفاظ بثبات تكاليف التشغيل الكليةمع االحتفاظ بثبات تكاليف التشغيل الكلية% % % % ١٠١٠١٠١٠بنسبة بنسبة بنسبة بنسبة     اسعار البيعاسعار البيعاسعار البيعاسعار البيع    نقصنقصنقصنقص: : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

�� ا��
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  ١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %٩٠ %٨٠ %٧٥% 

��                       د�� ا�دا(*�ا��د�2
ت ا�

 620487 620487 620487 620487 620487 620487 620487 558438 496390 465365   ا�رادات

 24200                     ا��رداد راس ا��
ل ا�)
�ل

 35650                     ا����� ا�������

 	�*� ا��د�2
ت ا���د�� ا�دا(*�
0 465365 496390 558438 620487 620487 620487 620487 620487 620487 680337 

{1} 

                       ا��د�2
ت ا���د�� ا�(
ر	�


ر�����
��ف ا�$� 237580                     


��ف ا����0ل$�   485088 485088 485088 485088 485088 485088 485088 436579.2 388070.4 363816 

 65004 65004 65004 65004 65004 62374 60857 53705 46553 34176   ا�Cرا%ب

 	�*� ا��د�2
ت ا���د�� ا�(
ر	�
237580 397992 434624 490284 545945 547462 550092 550092 550092 550092 550092 

{2} 


�2 ا��د2ق ا���دى ا���وى, 
-237580 67373 61766 68154 74542 73025 70395 70395 70395 70395 130245 

{2-1} 


�+ �)ر ا�(,م 6�د(�}0.463193 0.500249 0.540269 0.583490 0.630170 0.680583 0.735030 0.793832 0.857339 0.925926 1 }%٨ 

��

�2 ا��د2ق ا���دى ا��, -60328 35215 38032 41075 44361 49700 54790 54103 52954 62383 237580 



 
 

٣٣ 

 

 

        ::::        الناجتة من اختبار احلساسيةالناجتة من اختبار احلساسيةالناجتة من اختبار احلساسيةالناجتة من اختبار احلساسية    تابع املؤشراتتابع املؤشراتتابع املؤشراتتابع املؤشرات •

 ��==�

%T ا(�4==
ر ا���==����ا$==دت ا��ؤ�==رات ا��==� ا�==�(ر	ت �==ن 
==���ص ا�==)
ر ا��4==+ 4== ا�

 �4==��
ت �$==
��ف ا���==�0ل ا�$*�==�% 4١٠==4�
ظ 4==�����==ت  �==+ ا

��==� و$�*��==روع ا����==رح إ

���
  : ا��ؤ�رات ا��

  
- �����
ر �)دل ا�)
%د 6*� ا  ٣١.٨٥ %  

�� ��١ر     ٩  �2رة ا���رداد ����� ا��رض -�  

رات -�������  ��٣ر     ٧  �2رة ا���رداد ����� ا�  
  ٤٩٢٩٤٠  ا����� ا��
��� �*��روع -
���4 ا�)وا%د ا�� ا��$
��ف -  ١.١٤٧  

-  ��
  % ٢٦.٧٧  IRRا��)دل ا�دا(*� �*)
%د ا��

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٣٤ 

 

 

  ةةةةاحلساسياحلساسياحلساسياحلساسيومقارنتها بنتائج حتليل ومقارنتها بنتائج حتليل ومقارنتها بنتائج حتليل ومقارنتها بنتائج حتليل للمشروع للمشروع للمشروع للمشروع ة ة ة ة املؤشرات االقتصادياملؤشرات االقتصادياملؤشرات االقتصادياملؤشرات االقتصادي

  

 درا�� ا���روع ا��ؤ�ر

���
 ��*�ل ا���

ز�
دة ا��$
��ف 
4���+ % �١٠ ـ4

4
ت ا��رادات� 

��ص ا��رادات  
4���+ % �١٠ ـ4

4
ت ا��$
��ف� 


ر        -�����  % ٣١.٨٥  % ٣٩.٩٨  % ٥٩.٢٧ �)دل ا�)
%د 6*� ا

�� ��١ر     ٩  ��� ��١ر    ٥   ���  ��١ر      ٠  � ا��رض�2رة ا���رداد ����        -�  


رات        -�������  ��٣ر     ٧  ���  ��٢ر   ١١  ���  ��٢ر     ١  �2رة ا���رداد ����� ا�  

��� ٩٢٢٣٠٠ ا����� ا��
��� �*��روع        -	  ٤٩٢٩٤٠  ٦٢٠١٩٩  

���4 ا�)وا%د ا�� ا��$
��ف        - ١.١٤٧  ١.١٦٩  ١.٢٧٣  

-         ��
  % ٢٦.٧٧  % ٣٤.٨٥  % ٥٢.٥٩ IRRا��)دل ا�دا(*� �*)
%د ا��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

٣٥ 

 

        : : : :     الرأى النهائىالرأى النهائىالرأى النهائىالرأى النهائى •


د�� : 	===دوى ا���===روع  �===,��
��===� ا��
��===� وا� ا���===روع �	===دي �===ن ا�

 

%T ��*�ل ا���
��� أ����4و�<$�دا �ذ�ك ����  
=� 
=Cوا�


%T ا�درا�==� ا���==و���� ==�� �
رر�==� 4== �==�6
��	�او� وا

  . وا���%�4 

���ق ا���روع ا��دف ا����وي ، ��ث �)�ل  ا���=روع : ا��دف ا����وي  �

 c4(� T��
ج ���
ت ا���*�� اFو��� وإ�
6*� ا��(دام ا�(

  .آ���    4طرق

  .        ���ت �� �<��رات �4%�� �*��4 : ا��ـ
��� ا���%�4  �

�  ��

  ٩٧د �)�==ل ا���==روع 6*==� ��==�0ل 6==د: ا�)�ــــ==ـ==�� 2٥ر,==� �6==ل �

 B
2ر,==� �6==ل  2٩٢==رص �6==ل �����==� دا%�==� ، وا�4==

 .�و���� �دة ا����0ل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


