ملخص دراسة إسترشادية ملشروع

انتاج لفائف البلح ( تمر الدين )
فكرة املشروع
لفائف تمر الدين هى إحدى منتجات التمر العديدة والتى يمكن تصنيعها من مستخلص التمر الرائق املصفى كبديل عن لفائف قمر
الدين خاصة فى حالة عدم وجود وفرة بثمار املشمش كما يمكن إضافة املواد املكسبة للطعم والنكهة مثل عصير الليمون أو املوز أو
التفاح إلكساب املنتج درجة عالية من القبول لدى املستهلكين.

هدف املشروع
يهدف مشروع إلى إقامة صناعة تعتمد على إحدى منتجات التمور مثل عصير التمر المستخرج بمصانع إنتاج عسل
البلح( الدبس) والذي يمكن أن يتوافر للمشروع طوال العام وقد يساهم المشروع فى استهالك الكميات الضخمة من
التمر المنخفض الجودة والتى ينتج منها عصير التمر .ويتميز المشروع المقترح بأهميته االقتصادية واالجتماعية حيث
يمكن أن يوفر العديد من فرص العمل للشباب فى المناطق الريفية والبدوية والتى تشتهر بزراعة نخيل البلح باإلضافة
إلى إمكانية تشغيل المرأة بهذه المشروعات التى تتميز ببساطة تكنولوجيا اإلنتاج.

املنتجـ ـ ــات
لفائف البلح ( تمر الدين ) و يمكن أن تتعدد منتجات املشروع من الخامات املتوفرة ملستخلص التمر وطبقا لحاجة السوق.

اآلالت واملعدات والخامات
اآلالت واملعدات :جهاز تركيز تحت تفريغ – ميزان – صوانى – خزان للخلط – منضدة تجهيز.
الخامات املستخدمة:
تتعدد الخامات املستخدمة فى تصنيع لفائف تمر الدين حسب حجم اإلنتاج فيمكن استخدام كال من:
تمر أنواع مختلفة منخفض الجودة لتصنيع عصير البلح.
•
• استخدام مستخلص تمر ( عصير التمر ) من مصانع تصنيع عسل البلح.
إضافات من حامض الستريك وحامض اسكوربيك وفانيليا.
•
• مكسبات للطعم والنكهة.

دراسة السوق
املشروع يستهدف شريحة تسويقية عريضة من املجتمع واملنتج يتطلب درجة عالية من النظافة واملظهر الجيد فى املحتوى
والتغليف
العمالء املتوقعين :سالسل محالت السوبر ماركت  -املشروع ذاته  -التعاقد مع تجار جملة املواد الغذائية -األسواق
القريبة من مكان املشروع  -أسواق الخريجين باملحافظات  -املشاركة فى املعارض املتخصصة فى تسويق السلع الغذائية.
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انتاج لفائف البلح ( تمر الدين )
ملخص الدراسة املالية
عمر املشروع :

5سنوات

مدة دورة اإلنتاج :

 1شهر

العمالة املطلوبة:

 6عمال

االستثمارات الكلية املشروع :
(رأس املال  +القرض)

 715512جنية

رأس املال (مساهمة املستفيد)

 15191جنية

قيمة القرض املطلوب:

 15621جنية

حجم املبيعات السنوية املتوقعة:

السنة األولى:

159114

جنيه

السنة الخامسة:

651544

جنيه

صافى األرباح السنوية املتوقعة:

السنة األولى:

111169

جنيه

السنة الخامسة:

115654

جنيه

معدل العائد الداخلى:

%16.11

متوسط فترة اإلسترداد:

السنة الثانية

ً
ملحوظة :جميع األرقام املذكورة بملخص الدراسة تعتبر أرقام إسترشادية قابلة للتغيير طبقا ألسعار السوق وقت
التنفيذ الفعلى ،ويجب تحديثها قبل البدء فى تنفيذ املشروع.

