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 زــــــــــــــــالموجـ
 

صتتعاعة التمتتير صتتي مصتتر مصادتتة اقتصتتاد ة إحتلتت  
هامتتة صتتا قاتتاا الصتتعاعاي اليثائيتتة حيتت  قتتدري  يمتتة 

، همليتتتار جعيتتت 11.4المعتجتتتاي المصتتتععة معاتتتا   تتتيالا 
متتن جملتتة  يمتتة إدتتتاا الصتتعاعاي  % 14.1تمثتتن د تتي 

وذلتتت   همليتتتار جعيتتت 283.6اليثائيتتتة التتتتي تبلتتت  حتتتيالا 
 . (13)2111خالل عام 

راء حصتتتر شتتتامن ليحتتتداي وإعتمتتتد ال  تتت  علتتتي إجتتت
تجفيف وتعبئتة التمتير اياحتة هتيين العصته  ليته، وتتستم 
تلتتتت  الصتتتتعاعة  ميهتتتتمية اتدتتتتتاا وذلتتتت  لتتتتتزامن صتتتتتراي 
التشيين  فتراي ال صاد لم صتيل التبلب  الياحتة وال تال  
ثالثة أشار صي المتيهط، كمتا هاتدا ال  ت  إلتي  يتا  

ضتتاا مؤشتتراي التقيتتيم المتتالي واالقتصتتادا صتتا  تتن ا و 
القائمتتتتتتة ال اليتتتتتتة، واتحتمتتتتتتاالي المتيقعتتتتتتة للتييتتتتتتر صتتتتتتا 
 تتتروا اتهتتتتثمار )ت ليتتتن ال ساهتتتية(، وتقتتتدهر ال يمتتتة 
المضتتتاصة، تقتتتدهر كميتتتة التعتتتادل، حتتتد ا متتتا  اتدتتتتاجي 
والستتتعرا، حستتتاب متيهتتتط أجتتتر العامتتتن ختتتالل الميهتتتم 
واليتتتتيم، إدتاجيتتتتة العامتتتتن ختتتتالل الميهتتتتم واليتتتتيم، وأخيتتتترا  

أجتتتتر ليحتتتتداي تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير إدتاجيتتتتة الجعيتتتته 
 .2112/ 2116اياحة هيين خالل الميهم اتدتاجي 

تبتتين متتن العتتتائن إمصاديتتة التيهتت  صتتي إدشتتاء وحتتداي 
تجفيف وتعبئة التمير صييرة الستعة وكبيترة الستعة، ممتا 
 ععتتتي إمصاديتتتة التيهتتت  المستتتتقبلي صياتتتا، كمتتتا  عمتتتن ااتتتا 

تيهتتط أجتتر عامتتن ختتالل صتتترة التشتتيين،  م 181حتتيالي 
ألته  28.1،  هألته جعيت 22.1عامن للميهم الت  د تي 

جعيتته علتتي الترتيتتح، صتتي حتتين التت  متيهتتط أجتتر العامتتن 

جعيتتتتته/  224.4جعيتتتتته/ عامتتتتتن،  321صتتتتتي اليتتتتتيم د تتتتتي 
 عامن علي الترتيح.

كمتا أشتاري العتتائن أ  متيهتتط  يمتة إدتاجيتة العامتتن 
ألتتتته  144ألتتته جعيتتته،  314صتتتي الميهتتتم اليتتت  د تتتتي 

الترتيح اياحتة هتيين، ا متر التثا هاتدا إلتي جعيه علي 
إرتفتتتتتتاا إدتاجيتتتتتته العامتتتتتتن كلمتتتتتتا  ادي التقعيتتتتتتة اتدتاجيتتتتتتة 
للصعاعة المستخدمة صي وحداي تجفيف وتعبئة التمير. 
وأوضتت   العتتتتائن أ  متيهتتتط ت لفتتتة خلتتتق صرصتتتة عمتتتن 

أله جعيته/  214.3، 141.8لتل  اليحداي الي  د ي 
ثا  عزا إلي إرتفاا صرصة عمن علي الترتيح، ا مر ال

كثاصتتتة رأ  المتتتال المستتتتتثمر  العستتت ة إلتتتتي عتتتدد العمتتتتال 
 ايحداي تجفيف وتعبئة التمير اياحة هيين.

وتبين متن الدراهتة إمصاديتة تخصتيس اتهتتثمار صتي 
وحتتتداي تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير صتتتييرة الستتتعة، وكبيتتترة 
السعة اياحة هيين، صقد حقق  اليحداي الصييرة وال بيترة 

ميج تتا  لمتيهتتط صتتاصا ال يمتة ال اليتتة والتتثا قتتدر معتدال  
مليي  جعيه صي المتيهط علي  22.21،  12.22اع ي 

الترتيح، وبالعست ة لمييتار معتدل العائتد التداخلي صقتد الت  
صتتتي المتيهتتتط علتتتي الترتيتتتح،  %13.4، %44.4د تتتي 

ا متتتر التتتثا هاتتتدا إلتتتي أدتتته أعلتتتي متتتن ت لفتتتة الفرصتتتة 
هتثمار رأ  المتال وال تال  البدهلة المتاحة صي المجتم  ت

. أما  العست ة لمتيهتط صتترة إهتترداد رأ  %18.24د ي 
هتتعه، كمتتا أشتتار  1.8المتتال لتلتت  اليحتتداي اليتت  د تتي 

مييتتتار معتتتدل العائتتتد للت لفتتتة إلتتتي أدتتته أكبتتتر متتتن الياحتتتد 
الصتتت يب ل اصتتتة وحتتتداي تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير اياحتتتة 

ي العقد تة هيين، ا مر الثا  عزا إلي أ  مجميا التدصقا
الداخلتتتتة أكبتتتتر متتتتن التتتتتدصقاي العقد تتتتة الخارجتتتتة. و مصتتتتن 

 تلخيس أهم تيصياي ال    علي الع ي التالي:

http://ajs.journals.ekb.eg/
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تتتتتدر ح ورصتتتت  ماتتتتارة القتتتتائمين علتتتتي عمليتتتتة تصتتتتعي   -
التمتير، ا متر التتثا  شتير إلتتي خلتق أصتتراد لاتا القتتدرة 

 علي التصدهر.
مرا  تتتتة صتتتتادراي التمتتتتير، ا متتتتتر التتتتثا  ععتتتتي إلتتتتتي  -

هتتمعة التمتتير الستتيي ة  صتتفة خاصتتة، ال فتتاع علتتي 
 والتمير المصر ة  صفة عامة. 

تتتتيصير دعتتتم متتتالي متتتن قبتتتن و ارة الصتتتعاعة والتجتتتارة  -
 لتيصير مستلزماي اتدتاا والتي معاا  الي الفر . 

تتتيصير دعتتم متتالي متتن قبتتن و ارة الزراعتتة واهتصتتال   -
ا راضتتتتي لتتتتتيصير ا كيتتتتا  الال متتتتة تجتتتتراء عمليتتتتة 

التتتتثا  شتتتتير إلتتتتي ت ستتتتين صتتتتفاي التقتتتتي س، ا متتتتر 
 المعتن مما تشج  علي إمصادية   ادة الصادراي. 

إعتتتتتداد قاعتتتتتدة ايادتتتتتاي ومعليمتتتتتاي ل حصتتتتتاءاي  -
الزراعيتتة والبيادتتاي المتعلقتتة ايحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة 

 التمير والصعاعاي الت ميلية.
 

وحداي تجفيف وتعبئة  ،واحة هيين: الدالةالكلمات 
  ،التقييم االقتصادا ،التقييم المالي ،الصعاعة ،التمير

 دراهة الجدوا 
 

 ةـــــالمقدم
 

تعتتتتد صتتتتعاعة تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير اياحتتتتة هتتتتيين 
مصتتتتي  أهاهتتتتي متتتتن مصيدتتتتاي العمتتتتي االقتصتتتتادا والتتتتتي 
تمتع  ادعم ومساددة الدولة معتث إدشتائاا حيت  أصتدري 
العدهتتد متتن القتتراراي المستتاددة والمشتتجعة علتتي اتهتتتثمار 

ا متتتتتتر التتتتتتثا هاتتتتتتدا إلتتتتتتي تشتتتتتتجي  المستتتتتتتثمر ن صياتتتتتتا، 
والت فيز علا دمي تل  الصعاعاي ل يداا مصدر دخن، 

 وتيصير صرص عمن للش اب.
وتتعتتتدد ا دشتتتاة االقتصتتتاد ة  الياحتتتة إال أدتتته هتبتتتين 
تعتتامي دشتتاص الصتتعاعاي الزراعيتتة والمتمثلتتة صتتي صتتعاعة 
تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير )م تتتن تقيتتتيم ال  تتت (، معاصتتتر 

ا متتر التتتثا  عتتزا إلتتي تتتتياصر المعتتتن الزراعتتتي  الز تتتي ،
الرئيستتي  الياحتتة متتن التتبلب والز تتتي ، حيتت  تتتدخن ثمتتار 
البلب صي العدهد متن الصتعاعاي اليثائيتة،  اتضتاصة إلتي 
إهتخدام مخلفاي العخين والتصتعي  صتي صتعاعاي م ليتة 
كثيتترة. كمتتا تستتاهم المشتتروعاي الزراعيتتة اتتدور كبيتتر صتتي 

ة هيين، وأ ضا   ادة صرص التصتدهر إحداث التعمية اياح
وتعي تتتت  معتجاتاتتتتا المعتمتتتتدة علتتتتي م صتتتتيل التتتتبلب، كمتتتتا 

تستتتاهم صتتتي خلتتتق صتتتعاعة ولعيتتته تعتمتتتد علياتتتا، ا متتتر 
الثا هؤدا إلي   ادة الدخن القيمي ومتيهط دخن الفرد 

 صي واحة هيين. 
و عتمتتتد الت ليتتتن المتتتالي علتتتي مجميعتتتة متتتن ا هتتتس 

لمخرجتتاي للمشتتروا علتتي ومتتن أهماتتا تقيتتيم المتتدخالي وا
أ  هتتتتتتم  ستتتتتعر الستتتتتيت، كمتتتتتا هتضتتتتتمن الت ليتتتتتن المتتتتتالي 
للمشتتتتروعاي تقيتتتتيم كاصتتتتة ا دشتتتتاة والعمليتتتتاي الخاصتتتتة 
والتتتتي تستتتتال  متتتيارد المشتتتروا، كمتتتا  ستتتتادا الت ليتتتن 
المتتتالي ت ستتتتين عمليتتتة إتختتتتاذ القتتتراراي وإختيتتتتار أصضتتتتن 
الصعاعاي اتهتثمار ة لمعرصة أهاما  عاي أصضتن عائتد 

إلتتار ت قيتتق اتهتتتيالل ا مثتتن للمتتيارد المتاحتتة صتتي صتي 
واحتة هتيين وتيجيااتا د تي أصضتن الصتعاعاي ذاي عائتتد 
أعلتتي، ولاتتثا صتتح  الت ليتتن  عصتتس وجاتتة د تتر المستتتثمر 
أا أ  العتتتتتتتتتتتائن المت صتتتتتتتتتتن علياتتتتتتتتتتا تعصتتتتتتتتتتس ال فتتتتتتتتتتاءة 
االقتصتتتتتتاد ة أو ا رب يتتتتتتة التجار تتتتتتة التتتتتتتي هع تتتتتتر إلياتتتتتتا 

 المستثمر. 
متتير صتتي مصتتر مصادتتة اقتصتتاد ة وإحتلتت  صتتعاعة الت

هامتتة صتتا قاتتاا الصتتعاعاي اليثائيتتة حيتت  قتتدري  يمتتة 
مليتتتار جعيتتته،  11.4المعتجتتتاي المصتتتععة معاتتتا   تتتيالا 

متتتن جملتتتة  يمتتتة إدتتتتاا الصتتتعاعاي  %14.1تمثتتتن د تتتي 
مليتتتتار جعيتتتتة وذلتتتت   283.6اليثائيتتتتة التتتتا تبلتتتت  حتتتتيالا 

 .(13)2111خالل عام 
 

 المشكلة البحثية
 

دتتتتتاا اليتتتتثاء وتتتتتيصيرن وكتتتتثل  تتتتتيصير تعتبتتتتر مشتتتتصلة إ
صتتتتتترص عمتتتتتتن ح يقتتتتتتة ومعتجتتتتتتة وتتتتتتتيصير دختتتتتتن مستتتتتتتد م 
للمعتجين من أهم المشتاكن ال يي تة التتي تياجته المجتمت  
المصتتتتتترا وتتتتتتتزداد حتتتتتتدة تلتتتتتت  المشتتتتتتصلة صتتتتتتي المعتتتتتتالق 
الصتت راو ة وهتتي متتا  عصتتس متتدا المستتئيلية الملقتتاة علتتي 
كاهتتتتتن قاتتتتتاا التصتتتتتعي   صتتتتتفة عامتتتتتة وقاتتتتتاا تجفيتتتتتف 

ة التمتتير  صتتفة خاصتتة ممتتا  ستتتدعي دراهتتة دور وتعبئتت
   ذل  القااا صي تخفيف حدة المشصلة.

 

 أهداف البحث
 

هادا ال     صفة عامة إلي م اولة التعرا علي 
جتتتدوا اتهتتتتثمار صتتتي أدشتتتاة وحتتتداي وتجفيتتتف وتعبئتتتة 
التمتتتتير اياحتتتتة هتتتتيين متتتتن ختتتتالل دراهتتتتة معتتتتاهير التقيتتتتيم 
المالي واالقتصادا لتل  المشروعاي للتعرا علي مدا 

 جدوها المالية واالقتصاد ة. 
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 ومصادر البياناتالطريقة البحثية 
 

أهتتتتتاليح الت ليتتتتتن  ة علتتتتتي إهتتتتتتخدامإعتمتتتتتدي الدراهتتتتت
اتحصتتتتتتتتتائي اليصتتتتتتتتتفي وال متتتتتتتتتي لتيصتتتتتتتتتيف مختلتتتتتتتتته 
المتييتتراي االقتصتتاد ة التتتي تتعاهتتح متت  ايادتتاي الدراهتتة 
وذلتتتتتتتتت   اتعتمتتتتتتتتتاد علتتتتتتتتتتي مؤشتتتتتتتتتراي التقيتتتتتتتتتيم المتتتتتتتتتتالي 

حستتتتتتاب  واالقتصتتتتتادا للمشتتتتتتروعاي والتتتتتتتي تمثلتتتتت  صتتتتتتي
(، دستت ة NPVصتتاصا ال يمتتة ال اليتتة للتتتدصقاي العقد تتة )

(، معتتتتتدل العائتتتتتد التتتتتداخلي B/Cا الت تتتتتاليف )العائتتتتتد إلتتتتت
(IRR) ، وحستتتتتتتاب صتتتتتتتترة إهتتتتتتتترداد رأ  المتتتتتتتال(PBP )

كمعاهير لتقييم اتهتثمار، وذل  وصقتا  للصتيا ة الر اضتة 
للمقتتاهيس المخصتتيمة ل يمتتة المشتتروا، كمتتا هتتتم إهتتتخدام 
أهتتتليب ت ليتتتتن ال ساهتتتتية لمعرصتتتتة متتتتدا قتتتتدرة المشتتتتروا 

وتقتتتتتدهر ال يمتتتتتة  .علتتتتتي ت متتتتتن المختتتتتالرة التتتتتتي تياجاتتتتته
المضتتتاصة التتتتي ت ققاتتتا وحتتتداي تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير، 
تقتتتتدهر كميتتتتة التعتتتتادل وحتتتتد ا متتتتا  اتدتتتتتاجي والستتتتعرا 
ليحتتتتداي تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير اياحتتتتة هتتتتيين، حستتتتاب 
متيهتتتتتط أجتتتتتر العامتتتتتن ختتتتتالل الميهتتتتتم واليتتتتتيم، إدتاجيتتتتتة 
العامن خالل الميهم والييم، وإدتاجية الجعيه أجتر ختالل 

 الدراهة. صترة 
كمتتتتا  عتمتتتتد ال  تتتت   شتتتتتصن أهاهتتتتي علتتتتي البيادتتتتتاي 
الميدادية والتي هتم ال صيل علياا متن ختالل المقتااالي 
الشخصتتية لمصتتععي التمتتير اياحتتة هتتيين، عبتتر تصتتميم 
إهتتتتمارة إهتتتتبيا  والتتتتي أعتتتدي خصيصتتتا  لاتتتثا اليتتتر ، 
وقتتتد تضتتتمع  كاصتتتة المتييتتتراي الال متتتة لت قيتتتق أهتتتداا 

عبئتتة التمتتير اياحتتة ال  تت  لعيعتتة متتن وحتتداي تجفيتتف وت
 . 2112/ 2116هيين خالل الميهم الزراعي 

 
 فروض الدراسة

( تقدر إجمالي الت اليف اتهتثمار ة ليحداي تجفيتف 1)
وتعبئتتتة التمتتتير وصقتتتا  ل تتتيم أصتتتيلاا الرأهتتتمالية، ولقتتتد 
تضتتتتتتمع  تلتتتتتت  الت تتتتتتاليف  يمتتتتتتة ا ر ، الم تتتتتتادي، 
خاتتتتتتتتيص اتدتتتتتتتتتاا، ا دواي والمعتتتتتتتتداي، والت تتتتتتتتاليف 

 ا خرا، وصقا  لتياجدها  اليحداي ميض  الدراهة. 
هتتتراداي ال ليتتتة ليحتتتداي ( تقتتتدر متيهتتتط الت تتتاليف وات2)

تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير اياحتتتتة هتتتتيين ختتتتالل العمتتتتر 
اتدتاجي، والثا هبدأ  عد هعه اتدشاء )السعه صفر( 

 علا أ  تضاا ت اليف الصيادة السعي ة. 

( العمتتتتر اتدتتتتتاجي ليحتتتتداي تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير 3)
 هعه. 21 قدر اع ي 

قة )وهي  مثن دف (11)٪18.24( إهتخدام هعر خصم 1)
أصضتن صرصتة ادهلتتة متاحتة تهتتتثمار رأ  المتال صتتي 
المجتم (، وذل  صتي تقتدهر ال يمتة ال اليتة المستتقبلية 

 ل ن من اتهراداي والت اليف.
( هتتتتتتتم تصتتتتتتميم جتتتتتتتدول التتتتتتتدصقاي العقد تتتتتتة الداخلتتتتتتتة 4) 

والخارجتتة والصتتاطية لتتيال عمتتر المشتتروا التتثا هبتتدأ 
قاي ، وتضمع  التدص21 السعه صفر و عتاي  السعه 

الخارجتتتتتتتتة كتتتتتتتتتن مصتتتتتتتتروصاي المشتتتتتتتتتروا )الت تتتتتتتتتاليف 
اتهتتتثمار ة، ت تتاليف التشتتيين(، وتضتتمع  التتتدصقاي 
الداخلتتتة كتتتن عيائتتتد المشتتتروا )عائتتتد تستتتي ق التمتتتير، 

 صاقد التصعي ، وال يمة التخر د ة(. 
( تستتتخدم الدراهتتة أهتتليب ت ليتتن ال ساهتتية لمياجاتتة 8)

تلتتتت  المختتتتالر والتتتتتي قتتتتد تعتتتتتاب وحتتتتداي التجفيتتتتف 
والتعبئتتتة، حيتتت  إصترضتتت  الدراهتتتة حتتتدوث   تتتادة صتتتي 

، إدخفتتتتا  العائتتتتد %11الت تتتتاليف التشتتتتييلية اعستتتت ة 
، و  تتتادة الت تتتاليف التشتتتييلية وإدخفتتتا  %11اعستت ة 

، وأخيتتتتترا    تتتتتادة الت تتتتتاليف %11العائتتتتتد معتتتتتا  اعستتتتت ة 
وذلتتت  ليحتتتداي  %11التشتتتييلية والعائتتتد معتتتا  اعستتت ة 

 تجفيف وتعبئة التمير ميض  الدراهة.
 

 النتائج ومناقشتها
 

ـــة ا  -8 ـــف وتعبئ لتمـــور رـــليرة الســـعة وحـــدات تجفي
 ( طن455 -055)

 عتتتتتتتد العائتتتتتتتد االقتصتتتتتتتادا  ا مشتتتتتتتروا هتتتتتتتي ا داة 
الم ركتتتة للمستتتتثمر تتختتتاذ قتتترار اتهتتتتثمار، وذلتتت   عتتتد 
دراهة اعيد الت اليف اتهتثمار ة والتشييلية وبعيد اتهراد 
الستتتتتعيا ختتتتتالل صتتتتتترة الدراهتتتتتة، وتقتتتتتدر  يصتتتتتن الت تتتتتاليف 
واتهتتراداي للبعتتيد لتلتت  اليحتتداي  عيعتتة الدراهتتة الميداديتتة 

 كما هلي:  2112/ 2116ين خالل الميهم اياحة هي
 

 التمور تكاليف وحدات تجفيف وتعبئة -
دتتتتائن  يصتتتتن الت تتتتاليف  (8جــــدو  )تيضتتتب ايادتتتتاي 

وا هميتتتتتتتة العستتتتتتتبية لمصيدتتتتتتتتاي الت تتتتتتتاليف اتهتتتتتتتتتثمار ة، 
والتشتتتتتييلية  ليحتتتتتداي تجفيتتتتتف وتعبئتتتتتة التمتتتتتير صتتتتتييرة 

. و تضب معته 2112/ 2116السعة اياحة هيين لميهم 
أ  الت تتاليف اتهتتتثمار ة لليحتتدة اتدتاجيتتة ا ولتتي اليتت  
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 تال  مليتي  جعيته  متا صياتا رأ  متال العامتن ال 8.3د ي 
مليي  جعيه والثا  عرا علي أدته حجتم رأ   2.3د ي 

المتال التال م تتدايرن ل دفتات علتي أدشتاة المشتروا ل تتين 
ال صتتتتتيل علتتتتتي اتدتتتتتتاا، والعائتتتتتد متتتتتن تلتتتتت  ا دشتتتتتاة، 
وت تن ت لفة الم ادي المرت تة الثاديتة  عتد ت لفتة رأ  متال 

 %31.8العامن من حي  ا هميتة العستبية ومثلت  د تي 
الت تتتاليف اتهتتتتثمار ة لليحتتتدة ا ولتتتي، ثتتتم متتتن إجمتتتالي 

ت لفتتتتتة  ا ر ، وخاتتتتتيص اتدتتتتتتاا اعستتتتت ة اليتتتتت  د تتتتتي 
علتتتتي الترتيتتتتح. أمتتتتا  العستتتت ة لت تتتتاليف  2.4%، 2.4%

التشتتتتتيين والتتتتتتي تشتتتتتمن المتتتتتياد الختتتتتام الال متتتتتة لتصتتتتتعي  
التمتتتتير متتتتن ثمتتتتار التتتتبلب، وأجتتتتير العمتتتتال و يرهتتتتا متتتتن 

 2.3 ععاصتتتتتر اتدتتتتتتاا المتييتتتتترة، حيتتتتت  اليتتتتت  حتتتتتيالي
مليي  جعيه لليحدة اتدتاجية ا ولتي، وت تتن  يمتة شتراء 
ثمتتتار التتتبلب المرت تتتة ا ولتتتي متتتن حيتتت  ا هميتتتة العستتتبية 

مليتتتتتتي  جعيتتتتتته، تمثتتتتتتن د تتتتتتي  8.4حيتتتتتت  اليتتتتتت  حتتتتتتيالي 
من إجمالي الت اليف التشييلية، ثم ت لفتة متياد  82.6%

التعبئة والتيليف، التخز ن، والفر  والتتدر ن اعست ة اليت  
علتتتتي الترتيتتتتح ختتتتالل  %1.6، %4.1، %14.8د تتتتي 
 . 2112/ 2116ميهم 

ايعمتتتا اليتتت  الت تتتاليف اتهتتتتثمار ة لليحتتتدة اتدتاجيتتتة 
مليي  جعيه،  ما صياا رأ  مال العامن  8.3الثادية د ي 

مليتتتتي  جعيتتتته، وت تتتتتن ت لفتتتتة الم تتتتادي  2.4ال تتتتال  د تتتتي 
المرت تتتة ا ولتتتي  عتتتد ت لفتتتة رأ  متتتال العامتتتن متتتن حيتتت  

متتتتتن إجمتتتتتالي  %26.1عستتتتتبية ومثلتتتتت  د تتتتتي ا هميتتتتتة ال
الت تتتتتتتاليف اتهتتتتتتتتثمار ة، ثتتتتتتتم ت لفتتتتتتتة خاتتتتتتتيص اتدتتتتتتتتاا، 

 علي الترتيح.  %6، %2.4وا ر  اعس ة الي  د ي 
أما  العس ة لت اليف التشيين اليحدة اتدتاجية الثاديتة 

مليتتتي  جعيتتته، وت تتتتن  يمتتتة شتتتراء  2.2صقتتتد اليتتت  د تتتي 
هميتتتة العستتتبية ثمتتتار التتتبلب المرت تتتة ا ولتتتي متتتن حيتتت  ا 

مليتتتتتتي  جعيتتتتتته، تمثتتتتتتن د تتتتتتي  8.8حيتتتتتت  اليتتتتتت  حتتتتتتيالي 
من إجمالي الت اليف التشييلية، ثم ت لفتة متياد  88.8%

التعبئة والتيليف، التخز ن، والفر  والتتدر ن اعست ة اليت  
علتتتتتتتي الترتيتتتتتتتح ختتتتتتتالل  %4، %8.1، %11.1د تتتتتتتي 
. ا متتتر التتتثا  شتتتير إلتتتي إرتفتتتاا 2112/ 2116ميهتتتم 

 ة والتشييلية والثا  عتزا إلتي إرتفتاا الت اليف اتهتثمار 
ت لفتتتة الم تتتادي و يمتتتة خاتتتيص اتدتتتتاا، وتصتتتعي  كميتتتاي 

 كبيرة من ثمار البلب كمادة خام. 

صي حين ال  متيهتط الت تاليف اتهتتثمار ة لليحتداي 
مليي  جعيه،  ما صياتا  8.3اتدتاجية صييرة السعة د ي 
 تتتن مليتتي  جعيتته، وت 2.1رأ  متتال العامتتن ال تتال  د تتي 

 عتد ت لفتة رأ  متال العامتن  الثادية ت لفة الم ادي المرت ة
متتتن  %31.2متتتن حيتتت  ا هميتتتة العستتتبية ومثلتتت  د تتتي 

إجمتالي متيهتتط الت تاليف اتهتتتثمار ة، ثتم ت لفتتة خاتتيص 
اتدتتتاا، الت تتتاليف ا ختترا، وا ر  اعستتت ة اليتت  د تتتي 

 علي الترتيح.  6.1%، 2.4%، 2.4%
التشتتتييلية لليحتتتتداي  أمتتتا  العستتت ة لمتيهتتتتط الت تتتاليف

مليتتي  جعيتته،  2.8اتدتاجيتتة صتتييرة الستتعة اليتت  د تتي 
وت تتتن  يمتتة شتتراء ثمتتار التتبلب المرت تتة ا ولتتي متتن حيتت  

مليتتي  جعيتته،  8.8ا هميتتة العستتبية حيتت  اليتت  حتتيالي 
متتتتتن إجمتتتتتالي متيهتتتتتط الت تتتتتاليف  %86.2تمثتتتتتن د تتتتتي 

التشتتتييلية، ثتتتم ت لفتتتة متتتياد التعبئتتتة والتيليتتتف، التختتتز ن، 
، %4.1، %18.1لفتتتر  والتتتتدر ن اعستتت ة اليتتت  د تتتي وا

. 2112/ 2116علتتتتتي الترتيتتتتتح ختتتتتالل ميهتتتتتم  1.2%
ا متتتتر التتتتثا  شتتتتير إلتتتتي إرتفتتتتاا الت تتتتاليف اتهتتتتتثمار ة 
والتشتييلية والتثا  عتزا إلتي إرتفتاا ت لفتة الم تادي و يمتتة 
خاتتيص اتدتتتاا، وتصتتعي  كميتتاي كبيتترة متتن ثمتتار التتبلب 

 كمادة خام.
 

 وتعبئة التمور فعائد وحدات تجفي -
ال ميتتتاي المصتتتععة متتتن  (2جـــدو  )تيضتتتب ايادتتتاي 

ثمتتتتار التتتتبلب وكميتتتتاي المعتتتتتن الرئيستتتتي للستتتتيت الم لتتتتي 
/ 2116والتصتتتتتدهرا صتتتتتي واحتتتتتة هتتتتتيين ختتتتتالل الميهتتتتتتم 

. و تضتتتتتتتتب متتتتتتتتن دتتتتتتتتتائن الجتتتتتتتتدول أ  اليحتتتتتتتتداي 2112
لتتتن  441اتدتاجيتتتة صتتتييرة الستتتعة تقتتتيم اتصتتتعي  د تتتي 

ير مجففتتتة ومي تتت ن لتتتن تمتتت 424ثمتتتار التتتب تدتتتتاا د تتتي 
للستتتيت الم لتتتي والتصتتتدهرا صتتتي المتيهتتتط، حيتتت  تقتتتيم 
اليحتتداي  شتتراء تلتت  ال ميتتاي متتن متتزارا التتبلب المعتشتترن 
اياحتتتتة هتتتتيين، وقتتتتد جتتتتاءي اليحتتتتدة الثاديتتتتة صتتتتي المرت تتتتة 

متتتتتن متيهتتتتتط  %116.8ا ولتتتتتي اعستتتتت ة اليتتتتت  حتتتتتيالي 
ال مياي المصععة لليحداي اتدتاجية صتييرة الستعة، ثتم 

متتن متيهتتط  %21.1ولتتي اعستت ة اليتت  د تتي اليحتتدة ا 
 لن.  424ال مياي المصععة وال الية د ي 
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 يصتتن الت تتاليف وا هميتتة العستتبية لمصيدتتاي الت تتاليف اتهتتتثمار ة والتشتتييلية ليحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة  .8جــدو  
 )ال يمة  ا له جعيه(                        2112/ 2116ميهم صي واحة هيين خالل صييرن السعه التمير 

 
 األهمية النسبية % المتوسط % الثانية % األولي بنود التكاليف

 التكاليف اإلستثمارية
 8.7 550 8 500 9.5 600 األرض
 30.2 1900 28.7 1800 31.6 2000 المباني

 9.5 600 9.5 600 9.5 600 خطوط اإلنتاج
 4.0 250 3.2 200 4.7 300 والمعدات األدوات

 9.5 600 11.1 700 7.9 500 تكاليف أخري 
 38.1 2402.5 39.5 2478 36.8 2327 رأس ما  العامل

 100 6302.5 100 6278 100 6327 إجمالي التكاليف اإلستثمارية
 التكاليف التشليلية

 1.1 108 1.1 108 1.2 108 أجور العمالة
 68.2 6550 66.6 6600 69.8 6500 ثمار البلح 

 0.2 17.5 0.2 20 0.2 15 كهرباء ومياه
 4.9 475 5.0 500 4.8 450 الفرز والتدريج

 0.3 27.5 0.2 15 0.4 40 ريانة وقطع الغيار
 16.7 1600 17.7 1750 15.6 1450 مواد التعبئة والتلليف

 5.7 550 6.1 600 5.4 500 التخزين
 2.7 262.5 3.0 300 2.4 225 التبخير

 0.2 20 1.1 20 0.2 20 ضرائب وتامنيات
 100 9610.5 100 9913 100 9308 إجمالي تكاليف التشليل

 : جمع  وحسب  من إهتماراي االهتبيا  الخاصة ايحداي تجفيف وتعبئة التمير.المصدر
 

تجفيتف وتعبئتة ال ميتاي المصتععة وكميتاي المعتتن الرئيستي للستيت الم لتي والتصتدهرا ليحتداي  .2جدو  
 .2112/ 2116التمير صييرة السعة صي واحة هيين خالل ميهم 

 )ال مية  الان(
 المتوسط الثانية األولي بنود اإليرادات

 441 600 500 اتجمالية كمية ثمار البلب
 25 30 20 كمية الفاقد أثعاء التصعي 
 525 570 480  عد الفاقد كمية ثمار البلب المصععة

 12 0 24 *البلب المصدرة  عد التصعي كمية ثمار 
 513 570 456 كمية ثمار البلب المصععة للسيت الم لي

 من ال مية المصععه )أهيات أددوديسيا، ماليز ا، الاعد، الميرب، وأخيرا  الصين(. %4* كمية التصدهر تمثن 
 التمير.: جمع  وحسب  من إهتماراي االهتبيا  الخاصة ايحداي تجفيف وتعبئة المصدر
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أمتتا  العستتت ة لل ميتتتاي المصتتتععة للستتتيت الم لتتتي صقتتتد 
جتتتتتاءي اليحتتتتتدة اتدتاجيتتتتتة الثاديتتتتتة صتتتتتي المرت تتتتتة ا ولتتتتتي 

لن، ايعمتا ت تتن اليحتدة اتدتاجيتة  411اتصعي  حيالي 
 148ا ولتتتي المرت تتتة الثاديتتتة حيتتت  تقتتتيم  حدتتتتاا حتتتيالي 

متتتن إجمتتتالي  %4وتصتتتدهر د تتتي لتتتن للستتتيت الم لتتتي، 
ال مية المصععة لليحدة اتدتاجية ا ولتي وال اليتة حتيالي 

لتتن، أا تقتتيم اليحتتدة اتدتاجيتتة  ا ولتتي اتصتتدهر  161
 لن. 21د ي 

أمتتا  يمتتة العائتتد التتثا حققتتته وحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة 
، صقتد 2112/ 2116التمير وصقا  لمتيهط أهتعار ميهتم 

در هتثا العائتد والمتمثلتة مصتا (3جدو  )تبين من دتتائن 
صتتي ايتت  المعتتتن هتتياء للستتيت الم لتتي أو للتصتتدهر. كمتتا 
تبتتين متتن دتتتائن الجتتدول أ  كميتتة ثمتتار التتبلب المصتتععة 
للستتتيت الم لتتتي لليحتتتدة اتدتاجيتتتة ا ولتتتي اليتتت  حتتتيالي 

مليتتتي  جعيتتته،  11.1لتتتن ت قتتتق عائتتتد التتت  د تتتي  148
ألتتته جعيتتته/ لتتتن،  24 متيهتتتط هتتتعر ايتتت  التتت  حتتتيالي 

لتن،  21ية الثمار المصععة للتصدهر الي  حيالي وكم
ألتته جعيتته  متيهتتط هتتعر  211التت  حتتيالي  ت قتتق عائتتد

ألتته جعيتته/ لتتن، ا متتر التتثا  31.2تصتتدهر التت  د تتي 
هتتتؤدا إلتتتي أ  اليحتتتدة اتدتاجيتتتة ا ولتتتي ت قتتتق إجمتتتالي 

 مليي  جعيه.  12.3عائد ال  حيالي 
ر كمتتا تبتتين متتن دتتتائن الجتتدول الستتااق أ  كميتتة ثمتتا

التتبلب المصتتععة للستتيت الم لتتي لليحتتدة اتدتاجيتتة الثاديتتة 
 11.24لتتن، ت قتتق عائتتد التت  د تتي  411اليتت  حتتيالي 

ألتتته  24مليتتتي  جعيتتته  متيهتتتط هتتتعر ايتتت  التتت  حتتتيالي 
جعيه/ لن، ا متر التثا هتؤدا إلتي أ  اليحتدة اتدتاجيتة 

مليتتتي   11.21الثاديتتة ت قتتتق إجمتتالي عائتتتد التت  حتتتيالي 
 .2112/ 2116جعيه خالل الميهم 

 

العائتتد ال لتتي ليحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير صتتييرة الستتعة وا هتتعار صتتي واحتتة هتتيين ختتالل ميهتتم  .3جــدو  
2116 /2112  

 

اإليراداتود ـــــبن  المتوسط الثانية األولي 
 525 570 480 المصععة اتجمالية       )لن( كمية ثمار البلب
 12 0 24 المصدرة للسيت الخارجي )لن( كمية ثمار البلب

 18.95 0 37.9 هعر التصدهر                            )لن(
 513 570 456 المصععة للسيت الخارجي )لن( كمية ثمار البلب

 25 25 للسيت الم لي  )لن( اي  التميرهعر 
 13280 14250 12311 جعيه(الم لي والتصدهرا )ا له العائد من السيت 

 25 30 20 المعتن الثاديا    )الفاقد  الان(كمية 
 0.5 0.5 لن(اله جعيه/ )  اي  المعتن الثاديا  هعر
 12.5 15 10 )ا له جعيه( من المعتن الثاديا  العائد

 13292.5 14265 12320 )ا له جعيه(  المنتج الرئيسي والثانوي إجمالي العائد من 
 وتعبئة التمير جمع  وحسب  من إهتماراي االهتبيا  الخاصة ايحداي تجفيف: المصدر

  

فتــرات التشــليل الســنوية وهنتاجيــه العمالــة لوحــدات  -
 تجفيف وتعبئة التمور رليرة السعة

صتتتراي التشتتيين الستتعي ة  (6جــدو  )تيضتتب ايادتتاي 
وعتتتدد العمتتتال، متيهتتتط أجتتتر العامتتتن، إدتاجيتتتة العامتتتن، 
وإدتاجية الجعيه ايحداي تجفيف وتعبئة التمير صي واحتة 

. حيتتت  هتبتتتين متتتن 2112/ 2116هتتتيين ختتتالل الميهتتتم 
الجتتتتتدول أ  وحتتتتتداي تجفيتتتتتف وتعبئتتتتتة التمتتتتتير تتصتتتتته 
 ميهمية اتدتاا لتتزامن صتتراي التشتيين  فتتراي ال صتاد 

م صتتتتتتيل التتتتتتبلب  الياحتتتتتتة وال تتتتتتال  ثالثتتتتتتة شتتتتتتاير صتتتتتتي ل
هتاعاي هيميتا  لتيال أ تام الميهتم.  6المتيهط،  متيهط 

و تضتتتتتتب متتتتتتن دتتتتتتتائن دفتتتتتتس الجتتتتتتدول أ   يمتتتتتتة ا جتتتتتتير 
،  446لليحتتتداي اتدتاجيتتتة ا ولتتتي والثاديتتتة اليتتت  د تتتي 

ألتتته جعيتتته علتتتي الترتيتتتح،  متيهتتتط أجتتتر للميهتتتم  816
للعامتتتتتن صتتتتتي  ألتتتتته جعيتتتتته / 14.2، 13.2التتتتت  حتتتتتيالي 

 الميهم.
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ايعمتتتتا التتتت  متيهتتتتط ا جتتتتر صتتتتي اليتتتتيم للعامتتتتن د تتتتي 

جعيتته، صتتي حتتين التت   يمتتة إدتاجيتتة العامتتن  182، 144
ألتته جعيتته علتتي الترتيتتح  311، 321صتتي الميهتتم د تتي 

ليحتتتداي تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير صتتتتييرة الستتتتعة اياحتتتتة 
هتتتيين، كمتتتا اليتتت   يمتتتة إدتاجيتتتة العامتتتن صتتتي اليتتتيم د تتتي 

ي وحتداي تجفيتف أله جعيه علي الترتيح ص 1.1، 3.8
/ 2116وتعبئتتتتتتة التمتتتتتتير اياحتتتتتتة هتتتتتتيين ختتتتتتالل الميهتتتتتتم 

، ا متتر التتتثا  ععتتي إلتتتي إرتفتتاا إدتاجيتتته العامتتتن 2112
صي صعاعة تجفيتف وتعبئتة التمتير صتييرة الستعة اياحتة 

 هيين. 
و تضتتب متتتن ايادتتاي دفتتتس الجتتدول الستتتااق أ   يمتتتة 
إدتاجيتتة الجعيتته ايحتتداي تصتتعي  وتجفيتتف وتعبئتتة التمتتير 

 21.3، 22.2الستتتعة اياحتتتة هتتتيين اليتتت  د تتتي صتتتييرة 
 أله جعيه علي الترتيح.

 

التوظيف في وحدات تجفيف وتعبئة التمور رليرة  -
 السعة

أ  حجتتم العمالتة التت  د تتي  (6جـدو  )تيضتب دتتتائن 
عامتتتتن صتتتتي كتتتتال اليحتتتتدتين ا ولتتتتي والثاديتتتتة وتعقستتتتم  11

العمالة إلتي إدارة وصعيتين وعمالتة مستتد مة ومؤقتته لتيال 
ميهتتتتتتتم التشتتتتتتتيين، وتبتتتتتتتين أ  العمتتتتتتتال والفعيتتتتتتتين عمالتتتتتتتة 
ميهمية  عملي  ختالل ميهتم التشتيين صقتط، والعمتن صتي 

 هاعاي هيميا .  6ورد ة واحدة  معدل 
أ  ت لفتتة خلتتق صرصتتة  (0الجــدو  )كمتتا تيضتتب ايادتتاي 

عمتن ايحتتداي تجفيتف وتعبئتتة التمتير اياحتتة هتيين اليتت  
أله جعيته/ صرصتة عمتن علتي  148.24، 146.2د ي 

الترتيح، ا مر الثا  عزا إلي إرتفتاا كثاصتة رأ  المتال 
المستتتتتثمر  العستتتت ة إلتتتتي عتتتتدد العمتتتتال ايحتتتتداي تجفيتتتتف 

عة كثيفتة رأ  المتال تعتمتد وتعبئة التمير، أا أداا صتعا
علي اآلالي أكثر من إعتمادهتا علتي العمالتة، لتيس هتثا 
صقتتتتط اتتتتن إ  العمالتتتته ااتتتتتا عمالتتتتة ميهتتتتمية ختتتتالل صتتتتتترة 

 اتدتاا.
 

تجفيـف وتعبئـة تحليل التعـاد  وحـد األمـان لوحـدات  -
 التمور رليرة السعة

 عتبتتتتتتر ت ليتتتتتتن التعتتتتتتادل متتتتتتن ا دواي الاامتتتتتتة التتتتتتتي 
مشتروعاي اتهتتثمار ة، حيت   عتمتد تستخدم صتي تقيتيم ال

علتتي متتدا التييتتر صتتي الت تتاليف الثااتتتة والمتييتترة وهتتعر 
اليحدة من العاتن، وتعبر دقاة التعادل عن العقاتة التتي 
هتقال  ععدها مع عي اتهراد ال لي م  مع عتي الت تاليف 

حجتتتم العشتتتاص ممتتتثال    تتتيم أو  ال ليتتتة والتتتتي  صتتتي  ععتتتدها
وحتتتداي إدتاجيتتتتة، و شتتتتير أا مستتتتتيا ل دتتتتتاا أقتتتتن متتتتن 
دقاتتتة التعتتتتادل إلتتتي   تتتتادة الت تتتاليف ال ليتتتتة عتتتن اتهتتتتراد 
ال لي وت قق اليحداي خسارة، ايعما   قق العشاص أربا  
ععتتتتتد أا مستتتتتتيا ل دتتتتتتاا أعلتتتتتي متتتتتن دقاتتتتتة التعتتتتتادل. 

متتا  دتتتائن ت ليتتن التعتتادل وحتتد ا  (4جــدو  )و يضتتب 
ليحتتتداي تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير صتتتتييرة الستتتتعة ختتتتالل 

، ومعته هتضتب أ  متيهتط دقاتة 2112/ 2116الميهم 
 1.11التعتتتتادل ال متتتتي ليحتتتتداي التجفيتتتتف تقتتتتدر اع تتتتي 

لتتتن، وبمقاردتاتتتا  مستتتتيا اتدتتتتاا الستتتعيا وال تتتال  د تتتي 
لن صي المتيهط، تبين تفيت اتدتاا الم قق عتن  424

من متيهتط اتدتتاا  %22.6 إدتاا دقاة التعادل  اع ي
الستتعيا ليحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير صتتييرة الستتعة. 

 22.6وبتقدهر دقاة تعادل اتهراداي صقتد اليت  حتيالي  
ألتتته جعيتتته، وبمقاردتاتتتا  متيهتتتط اتهتتتراد الستتتعيا وال تتتال  

مليي  جعيه، تبين تفيت اتهراد الم قتق عتن  13.6د ي 
تهتراد الستعيا متن متيهتط ا %22.6إهراد التعادل اع ي 

ليحتتتداي تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير صتتتتييرة الستتتتعة اياحتتتتة 
 هيين. 

كمتتتا  ستتتتخدم حتتتد ا متتتا  اتدتتتتاجي لتقيتتتيم حساهتتتية 
المشروا أمام إدخفا  الااقة اتدتاجية الممصتن حتدوثاا 
 ستتتتبح ال تتتتروا الييتتتتر متيقعتتتتة صتتتتي العمليتتتتة اتدتاجيتتتتة 
هتتتتتتتياء كادتتتتتتت  ايئيتتتتتتتة أو اييليجيتتتتتتتة أو اقتصتتتتتتتاد ة مثتتتتتتتن 

  الااقتتتتة اتهتتتتتيعااية ليهتتتتيات، و ستتتتتخدم حتتتتد إدخفتتتتا
ا ما  السعرا ل يا  درجة حساهية المشتروا صتي حتال 
تعتتتتتتر  هتتتتتتعر اليحتتتتتتدة المعتجتتتتتتة ل دخفتتتتتتا  ومتتتتتتن ثتتتتتتم 

أ  حتتتتد  (4جــــدو  )إدخفتتتتا  اتهتتتتراداي. و تبتتتتين متتتتن 
، وهتتتتثا  ععتتتتي ا  %22.6ا متتتتا  اتدتتتتتاجي التتتت  د تتتتي 

عستتت ة المشتتتروا   تتتن مرب تتتا  حتتتتي لتتتي إدخفتتت  اتدتتتتاا ا
، حيتتتت  أ  اتدخفتتتتا  عتتتتن هتتتتثن %22.6تصتتتتن إلتتتتي 

العس ة  عتر  المشتروا إلتي المختالر متن حيت  ت قيتق 
 حسائر.

كمتتتتتا تبتتتتتين أ  حتتتتتد ا متتتتتا  الستتتتتعرا قتتتتتد التتتتت  د تتتتتي 
، وهتتثا  ععتتي ا  المشتتروا   تتن مرب تتا  حتتتتي 22.24%

، حيت  %22.24لتي إدخفت  اتدتتاا اعست ة تصتن إلتي 
شتتتتتتتروا أ  اتدخفتتتتتتتا  عتتتتتتتن هتتتتتتتثن العستتتتتتت ة  عتتتتتتتر  الم

للمختتتتالر متتتتن حيتتتت  ت قيتتتتق حستتتتائر. كمتتتتا التتتت  هتتتتعر 
ألتتتتته جعيتتتتته/ لتتتتتن،  مثتتتتتن د تتتتتي   16.11التعتتتتتادل د تتتتتي 

 من هعر البي . 42.1%
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ياحتتتتة هتتتيين ختتتتالل الميهتتتتم اصتتتتييرة الستتتعه ت لفتتتتة خلتتتق صرصتتتتة عمتتتن ايحتتتتداي تجفيتتتف وتعبئتتتتة التمتتتير  .0جـــدو  
2116/2112 

 

 البيان

 التكاليف اإلستثمارية إجمالي
 تكلفة خلق فررة عمل عدد العما  )ألف جنيه(

 )ألف جنيه(

الوحدة  الوحدة الثانية الوحدة األولي
 األولي

الوحدة 
 الثانية

الوحدة 
 األولي

الوحدة 
 الثانية

وحدن تجفيف وتعبئة 
 156.95 158.2 40 40 6278 6327 التمير

 .(3(، )8جدولي ): جمع  وحسب  من المصدر
 
 

ت ليتتتن التعتتتادل وحتتتد ا متتتا  ليحتتتداي تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير صتتتييرة الستتتعة اياحتتتة هتتتيين ختتتالل الميهتتتم  .4جـــدو  
 2112/ 2116الزراعي 

 
 المتوسط الوحدة الثانية الوحدة األولي انــــــــــــالبي

 28.25 24 31.4 هعر اليحدة                                   )أله جعيه/ لن(
 12.1 11.11 13.2 الت اليف الثااتة خالل العام             )أله جعيه/ لن(متيهط 

 18.4 11.1 12.32 متيهط الت اليف المتييرة لليحدة المعتجة        )أله جعيه/ لن(
 1.01 1.4 1.42 دقاه التعادل ال مي                                   )لن(

 34.3 38.2 31.1 )أله جعيه(                دقاه تعادل اتهراداي             
 99.8 22.1 22.2 حد ا ما  اتدتاجي )كمية اتدتاا الماليبة لت قيق ا ربا ( )%(

حد ا متا  الستعرا )ال تد ا ددتي لستعر البيت  التثا  مصتن ت ملتة دو  
 22.24 1.8 36.3 خسائر أو أربا (                                   )%(

 18.41 11.1 12.12 التعادل                                     )أله جعيه(هعر 
 الت اليف المتييرة لليحدة(. -دقاة التعادل ال مي= الت اليف الثااتة/ )هعر اليحدة المعتجة -
 المعتجة([.هعر اليحدة ÷ )متيهط الت اليف المتييرة لليحدة  -1دقاة تعادل اتهرادادي= الت اليف الثااتة/ ] -
 .111متيهط اتدتاا* ÷ كمية التعادل(  -حد ا ما  اتدتاجي= )متيهط اتدتاا -
متيهتط إجمتالي ÷ هعر التعادل= ])متيهط الت اليف المتييرة لليحدة * عدد اليحتداي المعتجتة( م متيهتط الت تاليف الثااتتة[  -

 اتدتاا.
 .111هعر اليحدة المعتجة* ÷ التعادل( هعر  -حد ا ما  السعرا= )هعر اليحدة المعتجة -

 (.3(، )1: جمع  وحسب  من اياداي جدولي )المصدر
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ــــرة -2 ــــة التمــــور  بي ــــف وتعبئ الســــعة  وحــــدات تجفي
 ( طن8555 -155)
 
 تجفيف وتعبئة التمور  بيرة السعةتكاليف وحدات  -

دتتتتائن  يصتتتتن الت تتتتاليف  (7جــــدو  )تيضتتتب ايادتتتتاي 
وا هميتتتتتتتة العستتتتتتتبية لمصيدتتتتتتتتاي الت تتتتتتتاليف اتهتتتتتتتتتثمار ة، 
والتشتييلية  ليحتتداي تجفيتف وتعبئتتة التمتير كبيتترة الستتعة 

، و تضتتتتب معتتتته أ  2112/ 2116اياحتتتتة هتتتتيين لميهتتتتم 
الت اليف اتهتثمار ة لليحدة اتدتاجية ا ولي الي  د ي 

ل ال  د ي مليي  جعيه  ما صياا رأ  مال العامن ا 12.4
مليتي  جعيتته، وت تتن ت لفتتة خاتيص اتدتتتاا المرت تتة  3.3

من إجمالي الت اليف اتهتتثمار ة  %38.1ا ولي اع ي 
لليحتتتدة اتدتاجيتتتة ا ولتتتي، ثتتتم ت لفتتتة رأ  متتتال العامتتتن، 

، %28.8الم تتتتتتتتتتتتادي، وا ر  اعستتتتتتتتتتتت ة اليتتتتتتتتتتتت  د تتتتتتتتتتتتي 
 علي الترتيح. 6%، 21.1%

ن المتتتتياد أمتتتا  العستتت ة لت تتتاليف التشتتتيين والتتتتي تشتتتم
الختتام الال متتتة لتصتتتعي  التمتتتير متتتن ثمتتتار التتتبلب، وأجتتتير 
العمال و يرها من ععاصر اتدتاا المتييرة، حي  الي  

مليتتتتي  جعيتتتته لليحتتتتدة اتدتاجيتتتتة ا ولتتتتي،  13.3حتتتتيالي 
وت تتتن  يمتتة شتتراء ثمتتار التتبلب المرت تتة ا ولتتي متتن حيتت  

مليتتتتي  جعيتتتته،  6ا هميتتتتة العستتتتبية حيتتتت  اليتتتت  حتتتتيالي 
من إجمتالي الت تاليف التشتييلية، ثتم  %81.1ي تمثن د 

ت لفتتة متتتياد التعبئتتة والتيليتتتف، التختتز ن، الفتتتر  والتتتتدر ن 
علي الترتيح  %3.1، %8، %21.1اعس ة الي  د ي 

 . 2112/ 2116خالل ميهم 
ايعمتتتا اليتتت  الت تتتاليف اتهتتتتثمار ة لليحتتتدة اتدتاجيتتتة 

عامن مليي  جعيه،  ما صياا رأ  مال ال 1.2الثادية د ي 
مليتتتتي  جعيتتتته، وت تتتتتن ت لفتتتتة الم تتتتادي  3.3ال تتتتال  د تتتتي 

المرت تتتة الثاديتتتة  عتتتد ت لفتتتة رأ  متتتال العامتتتن متتتن حيتتت  
متتتتتن إجمتتتتتالي  %28.4ا هميتتتتتة العستتتتتبية ومثلتتتتت  د تتتتتي 

الت تتتتاليف اتهتتتتتثمار ة، ثتتتتم الت تتتتاليف ا ختتتترا، خاتتتتيص 
، %1، 11.2%اتدتتتتتتاا، وا ر  اعستتتتت ة اليتتتتت  د تتتتتي 

 علي الترتيح. 1%
 ة لت اليف التشيين اليحدة اتدتاجية الثاديتة أما  العس
مليتتتتي  جعيتتتته، وت تتتتتن  يمتتتتة شتتتتراء  13.13اليتتتت  د تتتتي 

ثمار البلب المرت ة ا ولي من حي  ا هميتة العستبية صقتد 
متتن  %82.1مليتتي  جعيتته، تمثتتن د تتي  2اليتت  حتتيالي 

إجمتتتتتالي الت تتتتتاليف التشتتتتتييلية، ثتتتتتم ت لفتتتتتة متتتتتياد التعبئتتتتتة 
  والتتتدر ن اعستت ة اليتت  د تتي والتيليتتف، التختتز ن، والفتتر 

علتتتي الترتيتتتح ختتتالل ميهتتتم  3.1%، 1.1%، 18.1%
2116 /2112 . 

ا متتر التتثا  شتتير إلتتي إرتفتتاا الت تتاليف اتهتتتثمار ة 
والتشتييلية والتثا  عتزا إلتي إرتفتاا ت لفتة الم تادي و يمتتة 
خاتتيص اتدتتتاا، وتصتتعي  كميتتاي كبيتترة متتن ثمتتار التتبلب 

 كمادة خام.
لت تاليف اتهتتثمار ة لليحتداي صي حين ال  متيهتط ا

مليتتي  جعيتته،  متتا صياتتا  2.6اتدتاجيتتة كبيتترة الستتعة د تتي 
مليتتي  جعيتته، وت تتتن  3.3رأ  متتال العامتتن ال تتال  د تتي 

ت لفة خايص اتدتاا المرت ة الثاديتة  عتد ت لفتة رأ  متال 
 %24.4العامن من حي  ا هميتة العستبية ومثلت  د تي 

ثمار ة، ثتتتتم ت لفتتتتة متتتتن إجمتتتتالي متيهتتتتط الت تتتتاليف اتهتتتتت
الم تتادي، الت تتاليف ا ختترا، وا ر  اعستت ة اليتت  د تتي 

 علي الترتيح. 1.8%، 2.2%، 22.4%
أمتتتا  العستتت ة لمتيهتتتتط الت تتتاليف التشتتتييلية لليحتتتتداي 

 13.1اتدتاجية كبيرة السعة اياحة هيين صقتد اليت  د تي 
مليتتتتي  جعيتتتته، وت تتتتتن  يمتتتتة شتتتتراء ثمتتتتار التتتتبلب المرت تتتتة 

هميتتتة العستتتبية حيتتت  اليتتت  حتتتيالي ا ولتتتي متتتن حيتتت  ا 
متتتتن إجمتتتتالي  %81.1مليتتتتي  جعيتتتته، تمثتتتتن د تتتتي  6.4

متيهتتتتتط الت تتتتتاليف التشتتتتتييلية، ثتتتتتم ت لفتتتتتة متتتتتياد التعبئتتتتتة 
والتيليتتف، التختتز ن، والفتتر  والتتتدر ن اعستت ة اليتت  د تتي 

علتتتي الترتيتتتح ختتتالل ميهتتتم  3.2%، 8.2%، 21.2%
. ا مر الثا  شير إلي إرتفاا الت اليف 2112/ 2116

اتهتتتتثمار ة والتشتتتييلية والتتتثا  عتتتزا إلتتتي إرتفتتتاا ت لفتتتة 
الم تتتادي و يمتتتة خاتتتيص اتدتتتتاا، وتصتتتعي  كميتتتاي كبيتتترة 

 من ثمار البلب كمادة خام. 
 

 عائد وحدات تجفيف وتعبئة التمور  بيرة السعة -
ال ميتتتاي المصتتتععة متتتن  (1جـــدو  )تيضتتتب ايادتتتاي 

ثمتتتار التتتتبلب  وكميتتتاي المعتتتتتن الرئيستتتي للستتتتيت الم لتتتتي 
/ 2116والتصتتتتتدهرا صتتتتتي واحتتتتتة هتتتتتيين ختتتتتالل الميهتتتتتتم 

، ومعتتته هتضتتتب أ  اليحتتتداي تقتتتيم اتصتتتعي  د تتتي 2112
ألتته لتتن تمتتير  613لتتن ثمتتار التتب تدتتتاا د تتي  211

مجففة ومي  ن للسيت الم لتي والتصتدهرا صتي المتيهتط، 
اي  شراء تل  ال مياي متن متزارا التبلب حي  تقيم اليحد

المعتشتتتترن اياحتتتتة هتتتتيين، وقتتتتد جتتتتاءي اليحتتتتدة الثاديتتتتة صتتتتي 
لتتتتن، معاتتتتا حتتتتيالي  211المرت تتتتة ا ولتتتتي  حدتتتتتاا د تتتتي 

من  %31لن للسيت الم لي، كما تقيم اتصدهر  812
 إجمالي ال مية المصععة لتل  اليحدة اتدتاجية، أا تقيم 
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 يصن الت اليف وا همية العسبية لمصيداي الت اليف اتهتثمار ة والتشتييلية ليحتداي تجفيتف وتعبئتة التمتير  .7جدو  

 )ال يمة  ا له جعيه(                                     2112/ 2116كبيرة السعة صي واحة هيين خالل ميهم 
 

 األهمية النسبية % المتوسط % الثانية % األولي بنود التكاليف
 التكاليف اإلستثمارية

 7.6 750 7 500 8 1000 األرض
 22.4 2200 26.5 1900 20.1 2500 المباني

 25.5 2500 7 500 36.1 4500 خطوط اإلنتاج
 1.8 175 2.8 200 1.2 150 األدوات والمعدات

 9.2 900 11.2 800 8 1000 تكاليف أخري 
 33.5 3285.5 45.5 3258 26.6 3313 رأس ما  العامل

 100 9810.5 100 7158 100 12463 إجمالي التكاليف اإلستثمارية
 التكاليف التشليية

 0.8 108 0.8 108 0.8 108 أجور العمالة
 64.7 8500 69.1 9000 60.4 8000 ثمار البلح 

 0.2 27.5 0.2 30 0.2 25 كهرباء ومياه
 3.2 425 3.1 400 3.4 450 الفرز والتدريج

 0.2 20 0.1 15 0.2 25 ريانة وقطع الغيار
 20.2 2650 16.1 2100 24.1 3200 مواد التعبئة والتلليف

 6.9 900 7.7 1000 6.0 800 التخزين
 1.9 250 0.8 100 3.0 400 النقل

 1.7 225 1.9 250 1.5 200 التبخير
 0.2 32.5 0.2 30 0.3 35 ضرائب وتامنيات

 0.0 5 0 0 0.1 10 دعاية وهعالن
 100 13143 100 13033 100 13253 إجمالي تكاليف التشليل

 : جمع  وحسب  من إهتماراي االهتبيا  الخاصة ايحداي تجفيف وتعبئة التمير.المصدر
 

تجفيتتف وتعبئتتة ال ميتتاي المصتتععة وكميتتاي المعتتتن الرئيستتي للستتيت الم لتتي والتصتتدهرا ليحتتداي  .1جــدو  
 )ال مية  الان(         2112/ 2116التمير كبيرة السعة صي واحة هيين خالل ميهم 

 

 المتوسط الثانية األولي بنود اإليرادات
 900 1000 611 كمية ثمار البلب اتجمالية
 27 30 24 كمية الفاقد أثعاء التصعي 
 873 970 776  عد الفاقد كمية ثمار البلب المصععة

 145.5 291 0 *كمية ثمار البلب المصدرة  عد التصعي 
 727.5 679 776 كمية ثمار البلب المصععة للسيت الم لي

 من ال مية المصععه )أهيات أددوديسيا، ماليز ا، الاعد، الميرب، وأخيرا  الصين(. %31* كمية التصدهر تمثن 
 ايحداي تجفيف وتعبئة التمير.: جمع  وحسب  من إهتماراي االهتبيا  الخاصة المصدر 
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لتتتن. صتتتي  221اليحتتتدة اتدتاجيتتتة الثاديتتتة اتصتتتدهر د تتتي 

 118حتتين تتت تي اليحتتدة اتدتاجيتتة ا ولتتي اتصتتعي  د تتي 
لتتتن ثمتتتار التتتب تتتتتم تستتتي قه ليهتتتيات الم ليتتته كمتتتا هتتتي 

 ميضب  الجدول.
أمتتا  يمتتة العائتتد التتثا حققتتته وحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة 

، 2112/ 2116التمتتتتير وصقتتتتتا  لمتيهتتتتط أهتتتتتعار ميهتتتتتم 
مصتتتتتتادر هتتتتتتثا العائتتتتتتد  (1الجــــــدو  )تبتتتتتتين متتتتتتن دتتتتتتتائن 

والمتمثلتتتتتة صتتتتتتي ايتتتتتت  المعتتتتتتتن هتتتتتتياء للستتتتتتيت الم لتتتتتتي أو 
للتصتتدهر. تبتتين متتن دتتتائن الجتتدول أ  كميتتة ثمتتار التتبلب 

دتاجيتة ا ولتي اليت  المصععة للستيت الم لتي لليحتدة ات
مليتتتي   23.3لتتتن ت قتتتق عائتتتد التتت  د تتتي  118حتتتيالي 

ألته جعيته/ لتن،  31جعيه  متيهط هتعر ايت  الت  د تي 

ا مر الثا هؤدا إلي أ  اليحدة اتدتاجية ا ولي ت قتق 
مليتتتتي  جعيتتتته ختتتتالل  23.3إجمتتتتالي عائتتتتد التتتت  حتتتتيالي 

 .2112/ 2116الميهم 
للستتتتتيت ايعمتتتتتا اليتتتتت  كميتتتتتة ثمتتتتتار التتتتتبلب المصتتتتتععة 

لتتتتتن،  812الم لتتتتتي لليحتتتتتدة اتدتاجيتتتتتة الثاديتتتتتة حتتتتتيالي 
مليي  جعيه  متيهط هعر  16.3ت قق عائد ال  حيالي 

ألتتته جعيتتته/ لتتتن، صتتتي حتتتين حتتتيالي  21ايتتت  التتت  د تتتي 
لتتتن هتتتتم تصتتتدهرها ليهتتتيات الخارجيتتتة  عائتتتد التتت   221
مليتتتي  جعيتتته  متيهتتتط هتتتعر تصتتتدهرا التتت   16.6د تتتي 

متتر التتثا هتتؤدا إلتتي ألتته جعيتته/ لتتن، ا  81.4حتتيالي 
أ  اليحتتتتدة اتدتاجيتتتتة الثاديتتتتة ت قتتتتق إجمتتتتالي عائتتتتد التتتت  

 مليي  جعيه خالل دفس الميهم. 31.1حيالي 
 

/ 2116وا هعار صي واحة هيين خالل ميهتم كبيرة السعه العائد ال لي ليحداي تجفيف وتعبئة التمير  .1جدو  
2112 

 

 المتوسط الثانية األولي بنود اإليرادات
 900 1000 800 كمية ثمار البلب المصععة اتجمالية )لن(

 727.5 679 776 كمية ثمار البلب المصععة للسيت الم لي )لن(
 145.5 291 - كمية ثمار البلب المصععة للتصدهر    )لن(

 28.5 27 30 للسيت الم لي     )لن(هعر اي  التمير 
 32.25 64.5 - التصدهرا       )لن(هعر اي  التمير 

 20806.5 18333 23280 العائد من السيت الم لي       ) ا له جعيه(
 984.75 18769.5 - العائد من التصدهر            ) ا له جعيه(
 30191.3 31112.4 23280 إجمالي العائد                ) ا له جعيه(

 27 30 24 الثاديا        )الفاقد  الان(كمية المعتن 
 0.5 0.5 0.5 لن(اله جعيه/ )        هعر اي  المعتن الثاديا 

 13.5 15 12 العائد من المعتن الثاديا       ) ا له جعيه(
 30204.8 31111.4 23292 ) ا له جعيه(  إجمالي العائد من المنتج الرئيسي والثانوي 

 إهتماراي االهتبيا  الخاصة ايحداي تجفيف وتعبئة التمير.: جمع  وحسب  من المصدر
 
فتــرات التشــليل الســنوية وهنتاجيــه العمالــة لوحــدات  -

 تجفيف وتعبئة التمور
صتتراي التشتيين الستعي ة  (85جدو  )تيضب ايادتاي  

وعتتتدد العمتتتال، متيهتتتط أجتتتر العامتتتن، إدتاجيتتتة العامتتتن، 
وإدتاجية الجعيه ايحداي تجفيف وتعبئة التمير صي واحتة 

. حيتتت  هتبتتتين متتتن 2112/ 2116هتتتيين ختتتالل الميهتتتم 
الجتتتتتدول أ  وحتتتتتداي تجفيتتتتتف وتعبئتتتتتة التمتتتتتير تتصتتتتته 

 الميهتتتتمية، وقصتتتتر صتتتتتراي التشتتتتيين علتتتتي متتتتدار العتتتتام 
صتتتتتراي التشتتتتيين متتتتن شتتتتار إلتتتتي ثالثتتتتة شتتتتاير  وتتتتتتراو 

هتتتاعاي هيميتتتا  لتتيال أ تتتام الميهتتتم. و تضتتتب  6 متيهتتط 
 متتتتتن دتتتتتتائن دفتتتتتس الجتتتتتدول أ   يمتتتتتة ا جتتتتتير لليحتتتتتداي

ألتته  416،  446اتدتاجيتة ا ولتي والثاديتتة اليت  د تي 
جعيتتته علتتتي الترتيتتتح،  متيهتتتط أجتتتر للميهتتتم التتت  حتتتيالي  

 ميهم.أله جعيه / للعامن صي ال 12.1، 13.2
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، 141.1ايعما ال  متيهط ا جر صي الييم للعامن د ي 

جعيه، صي حين ال   يمة إدتاجية العامن صي  111.1
أله جعيه علي الترتيح  221.4، 462.4الميهم د ي 

كبيرة السعة اياحة هيين، ليحداي تجفيف وتعبئة التمير 
، 8.4كما الي   يمة إدتاجية العامن صي الييم د ي 

 أله جعيه 11.3
علتتتتي الترتيتتتتح صتتتتي وحتتتتداي تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير 

، ا متر التثا 2112/ 2116اياحة هيين خالل الميهم 
 ععتتتي إلتتتي إرتفتتتاا إدتاجيتتته العامتتتن صتتتي صتتتعاعة تجفيتتتف 

 وتعبئة التمير اياحة هيين.
و تضتتب متتتن ايادتتاي دفتتتس الجتتدول الستتتااق أ   يمتتتة 
إدتاجيتتة الجعيتته ايحتتداي تصتتعي  وتجفيتتف وتعبئتتة التمتتير 

ألتتته جعيتتتته علتتتتي  13، 11.6اياحتتتة هتتتتيين اليتتت  د تتتتي 
 الترتيح. 

 

التوظيــف فــي وحــدات تجفيــف وتعبئــة التمــور  بيــرة  -
 السعة

أ  حجم العمالة ال  د ي  (85جدو  )تيضب دتائن 
يحتتتتدتين ا ولتتتتي والثاديتتتتة وتعقستتتتم عامتتتتن صتتتتي كتتتتال ال 11

العمالة إلتي إدارة وصعيتين وعمالتة مستتد مة ومؤقتته لتيال 
ميهتتتتتتتم التشتتتتتتتيين، وتبتتتتتتتين أ  العمتتتتتتتال والفعيتتتتتتتين عمالتتتتتتتة 
ميهمية  عملي  ختالل ميهتم التشتيين صقتط، والعمتن صتي 

 هاعاي هيميا . 6ورد ة واحدة  معدل 
أ  ت لفتتتة خلتتتق  (88الجـــدو  )كمتتتا تيضتتتب ايادتتتاي 

ن ايحداي تجفيف وتعبئتة التمتير اياحتة هتيين صرصة عم
أله  112أله جعيه/ صرصة عمن، 311.6 الي  د ي 

جعيه/ صرصة عمن علي الترتيح، ا مر الثا  عزا إلتي 
إرتفتتتتاا كثاصتتتتة رأ  المتتتتال المستتتتتثمر  العستتتت ة إلتتتتي عتتتتدد 
العمال ايحداي تجفيف وتعبئة التمير، أا أداا صتعاعة 

الي أكثتر متن إعتمادهتا كثيفة رأ  المال تعتمتد علتي اآل
علتتي العمالتتة، لتتيس هتتثا صقتتط اتتن إ  العمالتته ااتتا عمالتتة 

 ميهمية خالل صترة اتدتاا.
 

تحليل التعاد  وحد األمان لوحـدات تجفيـف وتعبئـة  -
 السعة التمور  بيرة

دتتتتتائن ت ليتتتتن التعتتتتادل وحتتتتد  (82جــــدو  )و يضتتتتب 
ا متتتتا  ليحتتتتداي تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير كبيتتتترة الستتتتعة 

. ومعه هتضب أ  متيهتط 2112/ 2116خالل الميهم 
 1.3دقاة التعادل ال متي ليحتداي التجفيتف تقتدر اع تي 

لتتتن، وبمقاردتاتتتا  مستتتتيا اتدتتتتاا الستتتعيا وال تتتال  د تتتي 

ن لن صي المتيهط، تبين تفيت اتدتاا الم قق عت 126
من متيهتط اتدتتاا  %22.6إدتاا دقاة التعادل  اع ي 

 السعيا ليحداي تجفيف وتعبئة التمير كبيرة السعة. 
 31وبتقدهر دقاة تعادل اتهراداي صقتد اليت  حتيالي 

ألتتته جعيتتته، وبمقاردتاتتتا  متيهتتتط اتهتتتراد الستتتعيا وال تتتال  
مليي  جعيه، تبين تفيت اتهراد الم قتق عتن  11.8د ي 

متن متيهتط اتهتراد الستعيا  %22.2دل اع ي إهراد التعا
ليحداي تجفيف وتعبئة التمير كبيرة السعة اياحتة هتيين. 

أ  حتتتد ا متتتا  اتدتتتتاجي التتت   (82جـــدو  )و تبتتتين متتتن 
، وهتتتتثا  ععتتتتي ا  المشتتتتروا   تتتتن مرب تتتتا  %22.6د تتتتي 

، %22.6حتتتتي لتتتي إدخفتتت  اتدتتتتاا اعستتت ة تصتتتن إلتتتي 
لمشتتروا حيتت  أ  اتدخفتتا  عتتن هتتثن العستت ة  عتتر  ا

 إلي المخالر من حي  ت قيق حسائر.
، %38كما تبين أ  حد ا ما  السعرا قد ال  د ي 

وهتتثا  ععتتي ا  المشتتروا   تتن مرب تتا  حتتتي لتتي إدخفتت  
، حيتتت  أ  اتدخفتتتا  %38اتدتتتتاا اعستتت ة تصتتتن إلتتتي 

عتتتن هتتتثن العستتت ة  عتتتر  المشتتتروا للمختتتالر متتتن حيتتت  
ألته  16.2ت قيق حسائر. كمتا الت  هتعر التعتادل د تي 

 من هعر البي . %83.2جعيه/ لن،  مثن د ي  
 

مؤ ــرات جــدوس اإلســتثمار لوحــدات تجفيــف وتعبئــة  -
 التمور رليرة السعة

 

 معايير التقييم المالي -
دتتتتتتتتائن جتتتتتتتدو  اتهتتتتتتتتثمار  (83جـــــــدو  )هيضتتتتتتتب 

ليحتتتداي تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير صتتتتييرة الستتتتعة اياحتتتتة 
 هيين، وصقا  لليض  الراهن و تضب ما هلي:

( NPVعستتتتت ة لمييتتتتتار لصتتتتتاصا ال يمتتتتتة ال اليتتتتتة ) ال
هتبتتتين أ  اليحتتتداي قتتتد حققتتت   يمتتتة ميج تتتة تتتتتراو  اتتتين 

 13( مليتتتتي  جعيتتتته  متيهتتتتط التتتت  د تتتتي 18.1 -2.46)
مليتتي  جعيتته، ا متتر التتثا هؤكتتد علتتي جتتدو  اتهتتتثمار 

 صي وحداي تجفيف وتعبئة التمير صييرة السعة. 
 B/Cالت لفتة )أمتا  العست ة لمييتار دست ة العائتد إلتا 

Ratio صقتتد حققتت  اليحتتدة اتدتاجيتتة الثاديتتة أعلتتي دستت ة )
،  هلياتتتا اليحتتتدة اتدتاجيتتتة 1.3عائتتتد إلتتتي الت لفتتتة اع تتتي 

، ا متتتر 1.21،  متيهتتتط التتت  د تتتي 1.16ا ولتتي اع تتتي 
التتتتثا  عتتتتزا إلتتتتي أ  مجمتتتتيا التتتتتدصقاي العقد تتتتة الداخلتتتتة 
أكبتتتتر متتتتن التتتتتدصقاي العقد تتتتة الخارجتتتتة وعلتتتتي ذلتتتت  صتتتتح  

مشتتتروا اتهتتتتثمارا هتتتيصي  مرب تتتا  ومقبتتتيال  متتتن وجاتتتة ال
 د ر المستثمر ن.
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اياحتتتة هتتيين ختتالل الميهتتتم  كبيتترة الستتعة ت لفتتة خلتتق صرصتتتة عمتتن ايحتتداي تجفيتتف وتعبئتتتة التمتتير .88جــدو  
2116 /2112 

 

 البيان

 إجمالي التكاليف اإلستثمارية
 تكلفة خلق فررة عمل العما عدد  )ألف جنيه(

 )ألف جنيه(
 الوحدة 
 األولي

 الوحدة 
 الثانية

الوحدة 
 األولي

الوحدة 
 الثانية

الوحدة 
 األولي

الوحدة 
 الثانية

 178.95 311.8 40 40 1146 12183 وحدن تجفيف وتعبئة التمير

 (.2(، )1: جمع  وحسب  من جدولي )المصدر
 

ا متتا  ليحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير كبيتترة الستتعة اياحتتة هتتيين ختتالل الميهتتم ت ليتتن التعتتادل وحتتد  .82جــدو  
2116/2112 

 
 المتوسط الوحدة الثانية الوحدة األولي انـــــــــــالبي

 26.4 21 31 هعر اليحدة                                  )أله جعيه/ لن(
 13.3 11.4 18.1 جعيه/ لن(متيهط الت اليف الثااتة خالل العام           )أله 

 16.2 12.2 11.1 متيهط الت اليف المتييرة لليحدة المعتجة       )أله جعيه/ لن(
 1.3 1.1 1.2 دقاة التعادل ال مي                                  )لن(

 36.9 38.4 31.3 دقاة تعادل اتهراداي                             )أله جعيه(
 99.8 22.6 22.6 )%(تدتاا الماليبة لت قيق ا ربا (ا ما  اتدتاجي )كمية احد 

حتتد ا متتا  الستتعرا )ال تتد ا ددتتي لستتعر البيتت  التتثا  مصتتن ت ملتتة 
 35.95 26.2 13 دو  خسائر أو أربا (                                   )%(

 18.21 12.21 11.1 جعيه( هعر التعادل                                     )أله
 .(1(، )7جدولي ): جمع  وحسب  من اياداي المصدر 
 

دتائن الت لين المالي ليحداي تجفيف وتعبئة التمير صييرة السعة اياحة هيين وصقا  لليض  الراهن ختالل  .83جدو  
 2112/ 2116الميهم اتدتاجي 

 
 انـــالبي

 
 الوحدات

 معايير تقييم اإلستثمار
 القيمة الحاليةرافي 

معد  العائد الداخلي  نسبة العائد للتكلفة )مليون جنيه(
)%( 

 فترة اإلسترداد
 )بالسنه(

 2.22 45 1.18 2.46 ا ولي
 1.51 66 1.3 18.1 الثادية

 1.86 55.5 1.24 12.99 المتوسط
 : حسب  من جدول التدصق العقدا ل ن وحدن علي حدن .المصدر
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( صقتتتتد IRRوطيمتتتتا  ختتتتتس  معتتتتدل العائتتتتد التتتتداخلي )

حققتتت  اليحتتتدة اتدتاجيتتتة الثاديتتتة أعلتتتي معتتتدل التتت  د تتتي 
، هلياتتا اليحتتدة اتدتاجيتتة ا ولتتي  معتتدل التت  د تتي 88%
، ا متتتتر التتتتثا  شتتتتير إلتتتتي أدتتتته أعلتتتتي متتتتن ت لفتتتتة 14%

ل صتتتتتتي الفرصتتتتتتة البدهلتتتتتتة المتاحتتتتتتة تهتتتتتتتثمار رأ  المتتتتتتا
المجتمتت  والتتتي  مثلاتتا هتتعر الفائتتدة التجتتارا الستتائد صتتي 

، ممتتا هؤكتتد علتتا %18.24اليقتت  ال تتالي وال تتال  د تتي 
الرب ية المرتفعة ليحتداي تجفيتف وتعبئتة التمتير صتييرة 
السعة اياحة هيين. أما  العس ة لمييار صترة إهترداد رأ  

( صقتتتتد حققتتت  اليحتتتدة اتدتاجيتتتتة PBPالمتتتال المستتتتثمر )
ولي أعلي معتدل لفتترة إهتترداد رأ  المتال  معتدل الت  ا 

هتتعه، هلياتتا اليحتتدة اتدتاجيتتة الثاديتتة  معتتدل  2.22د تتي 
هتتتعه،  1.68هتتتعه،  متيهتتتط التتت  د تتتي  1.41التتت  د تتتي 

ا مر الثا  شتير إلتي أ  المستتثمر هتيا  ستترد أميالته 
هتتتتتعه، ممتتتتتا هتتتتتبق هتبتتتتتين إمصاديتتتتتة جتتتتتدوا  1.68ختتتتتالل 

جفيتف وتعبئتة التمتير صتييرة التيه  صي إقامتة وحتداي ت
 السعة اياحة هيين.

 
نتائج تحليل الحساسية لوحدات تجفيف وتعبئة  -

 التمور رليرة السعة
من اين المزا ا ال  ي ية للت لين المتالي واالقتصتادا 
التتتتتدقيق للمشتتتتتروا، إمصاديتتتتتة إهتتتتتتخدامه تخت تتتتتار جتتتتتدوا 
المشتتتتتتروا  فتتتتتتر  حتتتتتتدوث تييتتتتتتراي ععتتتتتتد التعفيتتتتتتث عتتتتتتن 

تمتت  ععتتد التخاتتيط للمشتتروا، و تتتم ذ  التيقعتتاي التتتي 
 حعتادة إجتتراء الت ليتتن للتعتترا علتي متتا  مصتتن ا    تتدث 
صي  ن ال روا المتييرة التي تياجه المشروا. ولمع تم 
المشروعاي حساهية للتييتر صتي الت تاليف واتهتراداي أو 
الجتتتتتتتادبين معتتتتتتتا ، و ستتتتتتتتخدم ت ليتتتتتتتن ال ساهتتتتتتتية ل يتتتتتتتا  

وا وحتداي تجفيتف التييراي التي تارأ علي مقاهيس جتد
وتعبئة التمير اياحة هيين دتيجة التيقعتاي   تدوث تييتر 

 صي الت اليف التشييلية أو صي اتهراداي.
 

نتائج جدوس اإلستثمار في حالة زيادة التكاليف  -أ
 %85التشليلية بنسبة 

دتتائن تقيتيم اتهتتثمار ليحتداي  (86جـدو  )هيضب 
تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير صتتييرة الستتعة اياحتتة هتتيين وصقتتا  
لت لين ال ساهية از ادة الت اليف التشتييلية اعست ة اليت  

, ومعتتته هتبتتتين أ  اليحتتتداي قتتتد حققتتت   يمتتتة %11د تتتي 

( اليتتت  NPVميج تتتة  العستتت ة لصتتتاصا ال يمتتتة ال اليتتتة )
ثتتتتتن د تتتتتي جعيتتتتته صتتتتتي المتيهتتتتتط، تم مليتتتتتي   6.14د تتتتتي 
متتتتن متيهتتتتط صتتتتاصي ال يمتتتتة ال اليتتتتة لليضتتتت   82.1%

مليتتتتتتتي  جعيتتتتتتته  معتتتتتتتدل  12.22التتتتتتتراهن وال تتتتتتتال  د تتتتتتتي 
 .%31.3إدخفا  ال  د ي 

 B/Cوبالعست ة  لمتيهتط دست ة العائتد إلتا الت لفتة )
Ratio 21.2تمثتتتن حتتتيالا  1.11( صقتتتد اليتتت  د تتتي% 

متتتن متيهتتتط دستتت ة العائتتتد إلتتتي الت لفتتتة لليضتتت  التتتراهن، 
 . %6.1فا  ال  د ي  معدل إدخ

( الثا IRRوبالعس ة لمتيهط معدل العائد الداخلي )
من متيهط اليضت   %73.9 مثن د ي  %41ال  د ي 

، أمتا متيهتط %26.1الراهن،  معدل إدخفا  ال  د ي 
( صقتتتتتد تزاهتتتتتدي اعستتتتت ة PBPصتتتتتترة إهتتتتتترداد رأ  المتتتتتال )

عتتتن اليضتت  التتتراهن، ا متتتر التتتثا  %32.2اليتت  د تتتي 
 3لمستتتتثمر هتتتيا  ستتتترد أميالتتته ختتتالل  شتتتير إلتتتي أ  ا

هتتتتتتعياي. ا متتتتتتر التتتتتتثا  شتتتتتتير إلتتتتتتي أ   تتتتتتيم المعتتتتتتاهير 
المستتتتتتتخدمة جيتتتتتتدة، ممتتتتتتا هؤكتتتتتتد علتتتتتتي هتتتتتتالمة جتتتتتتدو  
اتهتثمار صي وحداي تجفيف وتعبئة التمير اياحة هتيين 
صتتي  تتن حتتدوث إرتفتتاا الت تتاليف التشتتييلية اعستت ة اليتت  

 .%11د ي 
 

نخفاض نتائج جدوس اإلستثمار في حالة إ -ب
 :%85التدفقات الداخلة )المنافع( بنسبة 

دتتائن تقيتيم اتهتتثمار ليحتداي  (80جـدو  )هيضب 
تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير صتتييرة الستتعة اياحتتة هتتيين وصقتتا  
لت ليتتتن ال ساهتتتية  حدخفتتتا  العائتتتد اعستتت ة اليتتت  د تتتي 

, ومعتته هتبتتين أ  اليحتتداي قتتد حققتت   يمتتة ميج تتة 11%
( اليتتت  NPV العستتت ة لمتيهتتتط صتتتاصا ال يمتتتة ال اليتتتة )

ل  معتتتتد %16.4جعيتتتته، تمثتتتتن د تتتتي  مليتتتتي   8.3د تتتتي 
 . %41.4إدخفا  ال  د ي 

 B/Cوبالعست ة  لمتيهتط دست ة العائتد إلتا الت لفتة )
Ratio متتن  %21تمثتتن حتتيالا  1.12( صقتتد اليتت  د تتي

متيهتتط دستت ة العائتتد إلتتي الت لفتتة لليضتت  التتراهن،  معتتدل 
 . %11إدخفا  ال  د ي 

( صقتتد IRRوبالعستت ة لمتيهتتط معتتدل العائتتد التتداخلي )  
متتتتتتن متيهتتتتتتط  %81 ،  مثتتتتتتن د تتتتتتي%34.4التتتتتت  د تتتتتتي 

. أمتتتا %38اليضتت  التتتراهن،  معتتتدل إدخفتتا  التتت  د تتتي 
 دي تتتتد تزاهتتتتت( صقPBPال )تتتتتتتتتمتيهط صترة إهترداد رأ  الم
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ال ساهتتية اياحتتة هتيين وصقتتا  لت ليتن صتتييرة الستعة دتتتائن الت ليتن المتتالي ليحتداي تجفيتف وتعبئتتة التمتير  .86جـدو  

 2112/ 2116( خالل الميهم اتدتاجي ٪11)  ادة الت اليف التشييلية اعس ة 
 

 انــــالبي
 

 الوحدات

 معايير تقييم اإلستثمار
 رافي القيمة الحالية

معد  العائد الداخلي  نسبة العائد للتكلفة )مليون جنيه(
)%( 

 فترة اإلسترداد
 )بالسنه(

 3.22 31 1.12 1.62 األولي
 1.96 41 1.12 11.41 الثانية

 2.59 41 8.86 1.80 المتوسط
 831.2 73.9 91.9 62.7 للوضع الراهن %

 39.2 26.1- 8.1- 37.3- معد  التلير%
 : حسب  من جدول التدصق العقدا ل ن وحدن علي حدن .المصدر

 
دتتتتائن الت ليتتتن المتتتالي ليحتتتداي تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير صتتتييرة الستتتعة اياحتتتة هتتتيين وصقتتتا  لت ليتتتن  .80جـــدو  

 2112/ 2116( خالل الميهم اتدتاجي  ٪11ال ساهية )إدخفا  العائد اعس ة 
 

 انـــالبي
 

 الوحدات

 معايير تقييم اإلستثمار
 رافي القيمة الحالية

العائد  معد  نسبة العائد للتكلفة )مليون جنيه(
 الداخلي )%(

 فترة اإلسترداد
 )بالسنه(

 3.11 27 1.18 3.31 ا ولي
 2.25 11 1.17 9.22 الثادية

 3.01 30.0 1.12 4.21 المتوسط
 161.8 64 89.9 48.5 للوضع الراهن %

 61.8 36- 10.1- 51.5- معد  التلير%
 : حسب  من جدول التدصق العقدا ل ن وحدن علي حدن .المصدر  
 

عتتن اليضتت  التتراهن، ا متتر  %81.6اعستت ة اليتت  د تتي 
التتتتثا  شتتتتير إلتتتتي أ   تتتتيم المعتتتتاهير المستتتتتخدمة جيتتتتدة، 
ا مر الثا  شتير إلتي أ  المستتثمر هتيا  ستترد أميالته 

 هعياي.  3خالل 
ا مر الثا هؤكتد علتي هتالمة جتدو  اتهتتثمار صتي 

وتعبئة التمير صييرة السعة اياحة هتيين وحداي تجفيف 
صتتتتي  تتتتتن حتتتتتدوث إدخفتتتتتا  العائتتتتتد اعستتتتت ة اليتتتتت  د تتتتتي 

، كمتتتتا هيضتتتتب أ  المشتتتتروا أكثتتتتر حساهتتتتية لاتتتتثا 11%
التييتتر  المقاردتتة  تتالتيير ععتتد إرتفتتاا الت تتاليف التشتتييلية 

 .%11اعس ة الي  د ي 
 

نتــائج تقيــيم اإلســتثمار فــي حالــة زيــادة التكــاليف  -ت
 %85بنسبة التشليلية وهنخفاض العائد معًا 

دتتائن تقيتيم اتهتتثمار ليحتداي  (84جـدو  )هيضب 
تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير صتتييرة الستتعة اياحتتة هتتيين وصقتتا  
لت ليتتتن ال ساهتتتية از تتتادة الت تتتاليف التشتتتييلية وإدخفتتتا  

, ومعتتتته هتبتتتتين أ  %11ي العائتتتتد معتتتتا  اعستتتت ة اليتتتت  د تتتت
اليحداي قد حقق   يمتة ميج تة  العست ة لمتيهتط صتاصا 

مليتي  جعيته،  1.18( اليت  د تي NPVال يمتة ال اليتة )
متن متيهتط صتاصي ال يمتة ال اليتة،  %11.3تمثن د تي 

. وبالعست ة لمتيهتط %66.1دل إدخفا  ال  د تي تتتتتتتت مع
 لي  ( صقد اB/C Ratioد إلا الت لفة )تتتدس ة العائ
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  تتتادة ) وصقتتتا  لت ليتتتن ال ساهتتتية ليحتتتداي تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير صتتتييرة الستتتعة الت ليتتتن المتتتاليدتتتتائن  .84 جـــدو 

 2112/ 2116 يدتاجاتميهم ال لخال( ٪11 معا  اعس ة العائدالتشييلية وإدخفا  الت اليف 
 

 انـــالبي
 

 الوحدات

 اإلستثمارمعايير تقييم 
 رافي القيمة الحالية

 معد  العائد الداخلي نسبة العائد للتكلفة جنيه( مليون )
)%( 

 ستردادفترة اإل
 (سنه)بال

 6.24 12 1.26 -1.31 ا ولي
 3.41 22 1.11 1.21 الثادية

 5.83 25.0 1.02 8.64 المتوسط
 313.4 36.9 12.7 88.3 للوضع الراهن %

 213.4 63.1- 87.3- 11.7- التلير%معد  
 .جدول التدصق العقدا ل ن وحدن علي حدن : حسب  من المصدر

 
متن متيهتط دست ة  %62.1، تمثتن حتيالا 1.12حيالي 

العائتتد إلتتي الت لفتتة لليضتت  التتراهن،  معتتدل إدخفتتا  التت  
 . %11.3د ي 

( صقتتد IRRالعائتتد التتداخلي )وبالعستت ة لمتيهتتط معتتدل 
متتتتن متيهتتتتط  %38.2،  مثتتتتن د تتتتي %21.4التتتت  د تتتتي 

، %83.1اليضتتتت  التتتتراهن،  معتتتتدل إدخفتتتتا  التتتت  د تتتتي 
ا متتتتر التتتتثا  شتتتتير إلتتتتي أدتتتته أعلتتتتي متتتتن ت لفتتتتة الفرصتتتتة 
البدهلة المتاحتة تهتتثمار رأ  المتال صتي المجتمت  والتتي 
 مثلاتتا هتتعر الفائتتدة التجتتارا الستتائد صتتي اليقتت  ال تتالي. 

( صقتد تزاهتدي PBPا متيهط صترة إهترداد رأ  المال )أم
عن اليض  الراهن، ا مر الثا  شتير  %213.1اعس ة 

 هعياي.  8إلي أ  المستثمر هيا  سترد أمياله خالل 
ا متر التتثا هاتتدا إلتي أ   تتيم المعتتاهير المستتتخدمة 
جيتتتتدة، ممتتتتا هؤكتتتتد علتتتتي هتتتتالمة جتتتتدو  اتهتتتتتثمار صتتتتي 

صييرة السعة اياحة هتيين  وحداي تجفيف وتعبئة التمير
صتتتي  تتتن حتتتدوث إرتفتتتاا الت تتتاليف التشتتتييلية وإدخفتتتا  

، كمتتتتا هيضتتتتب أ  %11العائتتتد معتتتتا  اعستتتت ة اليتتتت  د تتتتي 
المشتتتروا أكثتتتر حساهتتتية لاتتتثا التييتتتر  المقاردتتتة  تتتالتيير 

، %11ععتد   تادة الت تاليف التشتييلية اعست ة اليت  د تي 
 وإدخفا  العائد اعفس العس ة.

 
 
 

يم اإلســتثمار فــي حالــة زيــادة التكــاليف نتـائج تقيــ  -ث
 :%85التشليلية والعائد معًا بنسبة 

دتتائن تقيتيم اتهتتثمار ليحتداي  (87جـدو  )هيضب 
تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير صتتييرة الستتعة اياحتتة هتتيين وصقتتا  
لت ليتن ال ساهتتية از تادة الت تتاليف التشتييلية والعائتتد معتتا  

، ومعتتته هتبتتتين أ  اليحتتتداي قتتتد %11اعستتت ة اليتتت  د تتتي 
حققتتتتت   يمتتتتتة ميج تتتتتة  العستتتتت ة لمتيهتتتتتط صتتتتتاصا ال يمتتتتتة 

جعيتته، تمثتتن  مليتتي   11.6( اليتت  د تتي NPVال اليتتة )
متتتتن متيهتتتتط صتتتتاصي ال يمتتتتة ال اليتتتتة،  %111.3د تتتتي 

 .%11.3 معدل إ د اد ال  د ي 
 B/Cوبالعست ة  لمتيهتط دست ة العائتد إلتا الت لفتة )

Ratio 111.6، تمثن حيالا 1.24( صقد الي  د ي% 
متتتن متيهتتتط دستتت ة العائتتتد إلتتتي الت لفتتتة لليضتتت  التتتراهن، 

عتتزا إلتتي ، ا متتر التتثا  %1.6 معتتدل إ د تتاد التت  د تتي 
أ  مجمتتيا التتتدصقاي العقد تتة الداخلتتة أكبتتر متتن التتتدصقاي 
العقد تتتة الخارجتتتة وعلتتتي ذلتتت  صتتتح  المشتتتروا اتهتتتتثمارا 

 هيصي  مرب ا  ومقبيال  من وجاة د ر المستثمر ن.
( صقتتد IRRوبالعستت ة لمتيهتتط معتتدل العائتتد التتداخلي )

متتن متيهتتط  %111.6،  مثتتن د تتي %81.4التت  د تتي 
، أمتتتا %11.6دل   تتتادة التتت  د تتتي اليضتتت  التتتراهن،  معتتت

( صقتتد إدخفضتت  PBPمتيهتتط صتتترة إهتتترداد رأ  المتتال )
عتتتن اليضتتت  التتتراهن، ا متتتر  %6.8اعستتت ة اليتتت  د تتتي 

الثا  شير إلتي أ  المستتثمر هتيا  ستترد أميالته ختالل 
 هعه.   1.1
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  تتتادة ) وصقتتتا  لت ليتتتن ال ساهتتتيةصتتتييرة الستتتعة  تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتيرليحتتتداي  الت ليتتتن المتتتاليدتتتتائن  .87 جـــدو 

 2112/ 2116 يدتاجاتميهم خالل ال( ٪11 معا  اعس ة العائدو  التشييلية الت اليف
 

 انـــالبي
 

 الوحدات

 اإلستثمارمعايير تقييم 
 رافي القيمة الحالية

 معد  العائد الداخلي نسبة العائد للتكلفة جنيه( مليون )
)%( 

 ستردادفترة اإل
 (سنه)بال

 2.12 50 1.12 11.1 ا ولي
 1.38 13 1.31 16.8 الثادية

 1.7 48.0 8.20 14.85 المتوسط
 91.4 110.8 855.1 886.3 للوضع الراهن %

 8.6- 10.8 0.8 14.3 معد  التلير%
 .جدول التدصق العقدا ل ن وحدن علي حدن : حسب  من المصدر

 
ا متر التتثا هاتتدا إلتي أ   تتيم المعتتاهير المستتتخدمة 
جيتتتتدة، ممتتتتا هؤكتتتتد علتتتتي هتتتتالمة جتتتتدو  اتهتتتتتثمار صتتتتي 
وحداي تجفيف وتعبئة التمير صييرة السعة اياحة هتيين 
صتتي  تتن حتتدوث إرتفتتاا الت تتاليف التشتتييلية والعائتتد معتتا  

 .%11اعس ة الي  د ي 
 

المضافة لوحدات تجفيف وتعبئة التمور  القيمة -
 رليرة السعة

أ  ال يمة المضاصة  (81الجدو  )تيضب اياداي 
التي ت ققاا وحداي تجفيف وتعبئة التمير صييرة 

/ 2116خالل ميهم إدتاا السعة صي واحة هيين 
. ومعه هتبين أ  تل  اليحداي قد حقق   يمة 2112

مليي  جعيه،   د  2.4مضاصة إجمالية الي  د ي 
مليي  جعيه لليحدة اتدتاجية  4.4أقصي ال  د ي 

مليي  جعيه لليحدة  1.2الثادية، وحد أددي ال  د ي 
مليي  جعيه  1.6اتدتاجية ا ولي،  متيهط ال  د ي 

ي تجفيف وتعبئة التمير صييرة السعة اياحة ليحدا
 هيين. 

كما تبين من دتائن ال يمة المضاصة   داا أكبر من 
 يمة ا جير صي وحداي تجفيف وتعبئة التمير، ا مر 
الثا  شير إلي وجيد صائ  اقتصادا من المشروا 
 اتضاصة إلي تياية ا جير. مما  شير إلي أ  كن 

، 6.13ا  قدرن حيالي جعية معفق للعمال هدر عائد
جعيه لليحدة اتدتاجية الثادية وا ولي علي  1.48

جعيه ليحداي تجفيف  1.64الترتيح،  متيهط ال  د ي 
وتعبئة التمير صييرة السعة اياحة هيين خالل الميهم 

2116 /2112. 
 

مؤ ــرات جــدوس اإلســتثمار لوحــدات تجفيــف وتعبئــة  -
 التمور  بيرة السعة

 
 المالي معايير التقييم -

دتتتتتتتتائن جتتتتتتتدو  اتهتتتتتتتتثمار  (81جـــــــدو  )هيضتتتتتتتب 
ليحداي تجفيف وتعبئة التمير كبيرة السعة اياحتة هتيين، 

 وصقا  لليض  الراهن و تضب ما هلي:
( NPV العستتتتت ة لمييتتتتتار لصتتتتتاصا ال يمتتتتتة ال اليتتتتتة )

هتبتتتين أ  اليحتتتداي قتتتد حققتتت   يمتتتة ميج تتتة تتتتتراو  اتتتين 
الي ( مليتتتي  جعيتتته  متيهتتتط التتت  حتتتي 32.31 -21.43)

مليتتتتي  جعيتتتته، ا متتتتر التتتتثا هؤكتتتتد علتتتتي جتتتتتدو   29.9
اتهتتتتتثمار صتتتتي وحتتتتداي تجفيتتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير كبيتتتتترة 
الستتتتعة، أمتتتتا  العستتتت ة لمييتتتتار دستتتت ة العائتتتتد إلتتتتا الت لفتتتتة 

(B/C Ratio صقد حقق  اليحدة اتدتاجية ا ولي أكبتر )
، هلياتتتتتا اليحتتتتتدة 1.4دستتتتت ة عائتتتتتد إلتتتتتي الت تتتتتاليف اع تتتتتي 

،  متيهتتط دستت ة عائتتد إلتتي 1.22ع تتي اتدتاجيتتة الثاديتتة ا
، ا متتتتر التتتتثا  عتتتتزا إلتتتتي أ  1.1الت تتتتاليف التتتت  د تتتتي 

مجمتتتتيا التتتتتدصقاي العقد تتتتة الداخلتتتتة أكبتتتتر متتتتن التتتتتدصقاي 
العقد تتتة الخارجتتتة وعلتتتي ذلتتت  صتتتح  المشتتتروا اتهتتتتثمارا 

 هيصي  مرب ا  ومقبيال  من وجاة د ر المستثمر ن.
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ال يمتتتة المضتتتاصة ليحتتتداي تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير صتتتييرة الستتتعة اياحتتتة هتتتيين ختتتالل الميهتتتم اتدتتتتاجي  .81جـــدو  
2116/2112 

 
 انـــــالبي

 
 داتــــالوح

 إجمالي اإليرادات
 )مليون جنيه(

 قيمة مستلزمات اإلنتاج
 )مليون جنيه(

 *القيمة المضافة
 )مليون جنيه(

 4 8.8 12.6 ا ولي
 5.5 9.3 14.8 الثادية

 4.8 9.05 13.8 المتوسط
 9.5 18.1 27.6 اإلجمالي

 قيمة مستلزمات اإلنتاج  –اإليرادات  إجماليالقيمة المضافة= *
 .(2(، )8جدولي ): حسب  من المصدر

 
 

دتائن الت لين المالي ليحداي تجفيف وتعبئتة التمتير كبيترة الستعة اياحتة هتيين وصقتا  لليضت  التراهن ختالل  .81جدو  
 2112/ 2116الميهم اتدتاجي 

 
 انـــالبي

 
 الوحدات

 معايير تقييم اإلستثمار
 رافي القيمة الحالية

معد  العائد الداخلي  نسبة العائد للتكلفة )مليون جنيه(
)%( 

 اإلستردادفترة 
 )بالسنه(

 1.32 76 1.5 39.34 ا ولي
 1.11 71 1.29 21.43 *الثادية

 1.37 73.5 1.4 29.94 المتوسط
تم إهتخدام ال مية المصععة والتي تم ايعاا م ليا  صي الت لين المالي صقط ادو  إهتخدام ال مية المصععة والتي تم تصدهرها  *

 لن. 221وال الية د ي 
 من جدول التدصق العقدا ل ن وحدن علي حدن.: حسب  المصدر

 
( صقتتتتد IRRوطيمتتتتا  ختتتتتس  معتتتتدل العائتتتتد التتتتداخلي )

حققتت  اليحتتدة اتدتاجيتتة ا ولتتي أعلتتي معتتدل التت   د تتي 
، هلياتتتا اليحتتتدة اتدتاجيتتتة الثاديتتتة  معتتتدل التتت  د تتتي 18%
ن ت لفتتتتة ، ا متتتتر التتتتثا  شتتتتير إلتتتتي أدتتتته أعلتتتتي متتتت11%

الفرصتتتتتتة البدهلتتتتتتة المتاحتتتتتتة تهتتتتتتتثمار رأ  المتتتتتتال صتتتتتتي 
المجتمتت  والتتتي  مثلاتتا هتتعر الفائتتدة التجتتارا الستتائد صتتي 

، ممتتتتتتا هؤكتتتتتتد علتتتتتتا %18.24اليقتتتتتت  ال تتتتتتالي وال تتتتتتال  
الرب يتتة المرتفعتتة ليحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير كبيتترة 

 السعة اياحة هيين.

أمتتتتتتتا  العستتتتتتت ة لمييتتتتتتتار صتتتتتتتترة إهتتتتتتتترداد رأ  المتتتتتتتال 
( صقتتتد حققتتت  اليحتتتدة اتدتاجيتتتة الثاديتتتة PBPالمستتتتثمر )

هتتتعه،  1.11معتتتدل لفتتتترة إهتتتترداد رأ  المتتتال التتت  د تتتي 
 1.32هلياتتتا اليحتتتدة اتدتاجيتتتة ا ولتتتي  معتتتدل التتت  د تتتي 

هتتتتعه، صتتتتي حتتتتين التتتت  متيهتتتتط صتتتتترة إهتتتتترداد رأ  المتتتتال 
 1.31ليحداي تجفيف وتعبئة التمتير كبيترة الستعة د تي 

ير إلتتي أ  المستتتثمر هتتيا  ستتترد هتتعه، ا متتر التتثا  شتت
هعه. مما هبق هتبين إمصادية جدوا  1.31أمياله خالل 

اتهتتتتتثمار صتتتتي وحتتتتداي تجفيتتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير كبيتتتتترة 
 السعة اياحة هيين.
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جفيف وتعبئة نتائج تحليل الحساسية لوحدات ت -
 التمور  بيرة السعة

 

نتائج جدوس اإلستثمار في حالة زيادة التكاليف  -أ
 %85بنسبة التشليلية 

دتتائن تقيتيم اتهتتثمار ليحتداي  (25جـدو  )هيضب 
تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير كبيتتترة الستتتعة اياحتتتة هتتتيين وصقتتتا  
لت لين ال ساهية از ادة الت اليف التشتييلية اعست ة اليت  

, ومعتتته هتبتتتين أ  اليحتتتداي قتتتد حققتتت   يمتتتة %11د تتتي 
( اليتتت  NPVميج تتتة  العستتت ة لصتتتاصا ال يمتتتة ال اليتتتة )

جعيتتتتته صتتتتتي المتيهتتتتتط، تمثتتتتتن د تتتتتي  ليتتتتتي  م 23.3د تتتتتي 
متتتتن متيهتتتتط صتتتتاصي ال يمتتتتة ال اليتتتتة لليضتتتت   11.2%

مليتتتتتتتي  جعيتتتتتتته  معتتتتتتتدل  22.21التتتتتتتراهن وال تتتتتتتال  د تتتتتتتي 
 . %22.1إدخفا  ال  د ي 

 B/Cوبالعستت ة لمتيهتتط دستت ة العائتتد إلتتا الت لفتتة )
Ratio 21.6، تمثتتن حتتيالا 1.26( صقتتد اليتت  د تتي% 

ة لليضتتت  التتتراهن، متتتن متيهتتتط دستتت ة العائتتتد إلتتتي الت لفتتت
 . %6.2 معدل إدخفا  ال  د ي 

( صقتتد IRRوبالعستت ة لمتيهتتط معتتدل العائتتد التتداخلي )
من متيهط اليضت   %81.6 مثن د ي  %60ال  د ي 

، ا مر الثا %18.4الراهن،  معدل إدخفا  ال  د ي 
 شتتير إلتتي أدتته أعلتتي متتن ت لفتتة الفرصتتة البدهلتتة المتاحتتة 

متتت  والتتتتي  مثلاتتتا هتتتعر تهتتتتثمار رأ  المتتتال صتتتي المجت
الفائتتدة التجتتارا الستتائد صتتي اليقتت  ال تتالي. أمتتا متيهتتط 

( صقتتتتتد تزاهتتتتتدي اعستتتتت ة PBPصتتتتتترة إهتتتتتترداد رأ  المتتتتتال )
عن اليض  الراهن، ا مر الثا  شتير إلتي أ   23.4%

هتتعه. ا متتر  1.1المستتتثمر هتتيا  ستتترد أميالتته ختتالل 
التتتثا هؤكتتتد علتتتي هتتتالمة جتتتدو  اتهتتتتثمار صتتتي وحتتتداي 
تجفيف وتعبئة التمير كبيرة السعة اياحة هيين  صتي  تن 
حتتتتدوث إرتفتتتتاا للت تتتتاليف التشتتتتييلية اعستتتت ة  يلتتتت  د تتتتي 

11%. 
 

ــة إنخفــاض التــدفقات  -ب ــائج جــدوس اإلســتثمار فــي حال نت
 %85الداخلة )المنافع( بنسبة 

دتتائن تقيتيم اتهتتثمار ليحتداي  (28جـدو  )هيضب 
هتتتيين وصقتتتا   تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير كبيتتترة الستتتعة اياحتتتة

لت ليتتتن ال ساهتتتية  حدخفتتتا  العائتتتد اعستتت ة اليتتت  د تتتي 
, ومعتته هتبتتين أ  اليحتتداي قتتد حققتت   يمتتة ميج تتة 11%

( اليتتت  NPV العستتت ة لمتيهتتتط صتتتاصا ال يمتتتة ال اليتتتة )
 معتتتدل  %81.1جعيتتته، تمثتتتن د تتتي  مليتتتي   12.1د تتتي 

 . %34.3إدخفا  ال  د ي 

 B/C)وبالعست ة  لمتيهتط دست ة العائتد إلتا الت لفتة 
Ratio 62.3، تمثتتن حتتيالا 1.24( صقتتد اليتت  د تتي% 

متتتن متيهتتتط دستتت ة العائتتتد إلتتتي الت لفتتتة لليضتتت  التتتراهن، 
 . %11.1 معدل إدخفا  ال  د ي 

( صقتتد IRRوبالعستت ة لمتيهتتط معتتدل العائتتد التتداخلي )
متتتتن متيهتتتتط  %11.1،  مثتتتتن د تتتتي %42.4التتتت  د تتتتي 

. أمتا %26.8اليض  الراهن،  معدل إدخفا  ال  د تي 
( صقتتتتد تزاهتتتتدي PBPتيهتتتط صتتتتترة إهتتتتترداد رأ  المتتتتال )م

عتتن اليضتت  التتراهن، ا متتر التتثا  شتتير  %11.2اعستت ة 
 1.21إلتتتتتي أ  المستتتتتتثمر هتتتتتيا  ستتتتتترد أميالتتتتته ختتتتتالل 

 هعه. 
ا مر الثا هؤكتد علتي هتالمة جتدو  اتهتتثمار صتي   

وحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير كبيتترة الستتعة اياحتتة هتتيين 
ئتتتتتد اعستتتتت ة اليتتتتت  د تتتتتي صتتتتي  تتتتتن حتتتتتدوث إدخفتتتتتا  العا

، كمتتتتا هيضتتتتب أ  المشتتتتروا أكثتتتتر حساهتتتتية لاتتتتثا 11%
التييتتر  المقاردتتة  تتالتيير ععتتد إرتفتتاا الت تتاليف التشتتييلية 

 .%11اعس ة الي  د ي 
 
نتــائج تقيــيم اإلســتثمار فــي حالــة زيــادة التكــاليف  -ت

 %85بنسبة التشليلية وهنخفاض العائد معًا 
دتتائن تقيتيم اتهتتثمار ليحتداي  (22جـدو  )هيضب 

تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير كبيتتترة الستتتعة اياحتتتة هتتتيين وصقتتتا  
لت ليتتتن ال ساهتتتية از تتتادة الت تتتاليف التشتتتييلية وإدخفتتتا  

. ومعتتتته هتبتتتتين أ  %11العائتتتتد معتتتتا  اعستتتت ة اليتتتت  د تتتتي 
اليحداي قد حقق   يمتة ميج تة  العست ة لمتيهتط صتاصا 

جعيته،  مليتي   12.6( اليت  د تي NPVال يمتة ال اليتة )
متن متيهتط صتاصي ال يمتة ال اليتة،  %12.2تمثن د تي 

. وبالعستت ة لمتيهتتط %41.1 معتتدل إدخفتتا  التت  د تتي 
( صقتد اليت  د تي B/C Ratioدست ة العائتد إلتا الت لفتة )

متتن متيهتتط دستت ة العائتتد  %62.4، تمثتتن حتتيالا 1.14
إلتتي الت لفتتة لليضتت  التتراهن،  معتتدل إدخفتتا  التت  د تتتي 

11.4% . 
( صقتتد IRR ة لمتيهتتط معتتدل العائتتد التتداخلي )وبالعستت
متتتتن متيهتتتتط  %42.1،  مثتتتتن د تتتتي %36.4التتتت  د تتتتي 

، %11.8اليضتتتت  التتتتراهن،  معتتتتدل إدخفتتتتا  التتتت  د تتتتي 
ا متتتتر التتتتثا  شتتتتير إلتتتتي أدتتتته أعلتتتتي متتتتن ت لفتتتتة الفرصتتتتة 
البدهلة المتاحتة تهتتثمار رأ  المتال صتي المجتمت  والتتي 

 ي. تتتتتد صي اليق  ال التتتتتتت مثلاا هعر الفائدة التجارا السائ
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دتتتائن الت ليتتن المتتالي ليحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير كبيتترة الستتعة اياحتتة هتتيين وصقتتا  لت ليتتن ال ساهتتية  .25جــدو  

 2112/ 2116( خالل الميهم اتدتاجي ٪11)  ادة الت اليف التشييلية اعس ة 
 

 انـــالبي
 

 الوحدات

 معايير تقييم اإلستثمار
 رافي القيمة الحالية

معد  العائد الداخلي  نسبة العائد للتكلفة )مليون جنيه(
)%( 

 فترة اإلسترداد
 )بالسنه(

 1.52 88 1.39 32.81 ا ولي
 1.68 41 1.16 13.21 الثادية

 1.69 45 1.28 23.3 المتوسط
 123.4 81.6 91.8 77.9 للوضع الراهن %

 23.4 18.4- 8.2- 22.1- معد  التلير%
 : حسب  من جدول التدصق العقدا ل ن وحدن علي حدن.المصدر

 
دتتتائن الت ليتتن المتتالي ليحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير كبيتترة الستتعة اياحتتة هتتيين وصقتتا  لت ليتتن ال ساهتتية  .28جــدو  

 2112/ 2116( خالل الميهم اتدتاجي ٪11)إدخفا  العائد اعس ة 
 

 انــالبي
 

 الوحدات

 معايير تقييم اإلستثمار
 رافي القيمة الحالية

معد  العائد الداخلي  نسبة العائد للتكلفة )مليون جنيه(
)%( 

 فترة اإلسترداد
 )بالسنه(

 1.12 46 1.35 21.82 ا ولي
 2.14 47 1.14 11.14 الثادية

 1.94 02.0 1.25 81.6 المتوسط
 141.2 78.6 89.3 64.7 للوضع الراهن %

 41.2 21.4- 10.7- 35.3- معد  التلير%
 : حسب  من جدول التدصق العقدا ل ن وحدن علي حدن.المصدر

 
   تادة الت تاليف) وصقتا  لت ليتن ال ساهتية ليحداي تجفيف وتعبئة التمير كبيرة الستعة الت لين الماليدتائن  .22جدو  

 2112/ 2116 يدتاجاتميهم ال لخال(  ٪11 معا  اعس ة وإدخفا  العائد التشييلية
 

 البيان
 

 الوحدات

 اإلستثمارمعايير تقييم 
 رافي القيمة الحالية

 معد  العائد الداخلي نسبة العائد للتكلفة جنيه( مليون )
)%( 

 ستردادفترة اإل
 (سنه)بال

 2.08 16 1.25 21.24 ا ولي
 3.11 29 1.18 4.73 الثادية

 2.76 31.0 1.15 82.1 المتوسط
 201.5 02.6 82.5 62.9 للوضع الراهن %

 101.5 47.6- 17.5- 57.1- معد  التلير%
 .جدول التدصق العقدا ل ن وحدن علي حدن: حسب  من المصدر
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( صقتد تزاهتدي PBPأما متيهط صترة إهترداد رأ  المال )

عن اليض  الراهن، ا مر الثا  شتير  %111.4اعس ة 
هتتعياي.  3إلتي أ  المستتثمر هتيا  ستتترد أميالته ختالل 

ا متتتتر التتتتثا هاتتتتدا إلتتتتي أ   تتتتيم المعتتتتاهير المستتتتتخدمة 
جيتتتتدة، ممتتتتا هؤكتتتتد علتتتتي هتتتتالمة جتتتتدو  اتهتتتتتثمار صتتتتي 
وحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير كبيتترة الستتعة اياحتتة هتتيين 
صتتتي  تتتن حتتتدوث إرتفتتتاا الت تتتاليف التشتتتييلية وإدخفتتتا  

، كمتتتتا هيضتتتتب أ  %11 العائتتتد معتتتتا  اعستتتت ة اليتتتت  د تتتتي
المشتتتروا أكثتتتر حساهتتتية لاتتتثا التييتتتر  المقاردتتتة  تتتالتيير 

، %11ععتد   تادة الت تاليف التشتييلية اعست ة اليت  د تي 
 .%11وإدخفا  العائد اعس ة الي  د ي 

 
نتــائج تقيــيم اإلســتثمار فــي حالــة زيــادة التكــاليف  -ث

 %85بنسبة التشليلية والعائد معًا 
دتتائن تقيتيم اتهتتثمار ليحتداي  (23جـدو  )هيضب 

تجفيتتتف وتعبئتتتة التمتتتير كبيتتترة الستتتعة اياحتتتة هتتتيين وصقتتتا  
لت ليتن ال ساهتتية از تادة الت تتاليف التشتييلية والعائتتد معتتا  

، ومعتتته هتبتتتين أ  اليحتتتداي قتتتد %11اعستتت ة اليتتت  د تتتي 
حققتتتتت   يمتتتتتة ميج تتتتتة  العستتتتت ة لمتيهتتتتتط صتتتتتاصا ال يمتتتتتة 

يه، تمثن د تي جع مليي   34( الي  د ي NPVال الية )
متتتن متيهتتتط صتتتاصي ال يمتتتة ال اليتتتة،  معتتتدل  118.2%

. وبالعس ة لمتيهط دست ة العائتد %18.2إ د اد ال  د ي 
، تمثتن 1.1( صقتد اليت  د تي B/C Ratioإلتا الت لفتة )

متتتتن متيهتتتتط دستتتت ة العائتتتتد إلتتتتي الت لفتتتتة  %111حتتتتيالا 
لليضتتتتت  التتتتتراهن، ا متتتتتر التتتتتثا  عتتتتتزا إلتتتتتي أ  مجمتتتتتيا 

الداخلتتتتتة أكبتتتتتر متتتتتن التتتتتتدصقاي العقد تتتتتة  التتتتتتدصقاي العقد تتتتتة
الخارجتتتة وعلتتتي ذلتتت  صتتتح  المشتتتروا اتهتتتتثمارا هتتتيصي  

 مرب ا  ومقبيال  من وجاة د ر المستثمر ن. 
( صقتتد IRRوبالعستت ة لمتيهتتط معتتدل العائتتد التتداخلي )

متتن متيهتتط  %112.4،  مثتتن د تتي %61.4التت  د تتي 
، ا متتر %2.4اليضتت  التتراهن،  معتتدل إ د تتاد التت  د تتي 

لتتتثا  شتتتير إلتتتي أدتتته أعلتتتي متتتن ت لفتتتة الفرصتتتة البدهلتتتة ا
المتاحتتة تهتتتثمار رأ  المتتال صتتي المجتمتت  والتتتي  مثلاتتا 

 هعر الفائدة التجارا السائد صي اليق  ال الي.
( صقتتتتد PBPأمتتتا متيهتتتط صتتتترة إهتتتترداد رأ  المتتتال )

عن اليضت  التراهن،  %2.4إدخفض  اعس ة الي  د ي 
ثمر هتيا  ستترد أميالته ا مر الثا  شتير إلتي أ  المستت

هتتتتتعه. ا متتتتتر التتتتتثا هاتتتتتدا إلتتتتتي أ   تتتتتيم  1.21ختتتتالل 
المعاهير المستخدمة جيدة، مما هؤكد علي هالمة جتدو  
اتهتتتتتثمار صتتتتي وحتتتتداي تجفيتتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير كبيتتتتترة 
الستتتتعة اياحتتتتة هتتتتيين صتتتتي  تتتتن حتتتتدوث إرتفتتتتاا الت تتتتاليف 

 .%11التشييلية والعائد معا  اعس ة الي  د ي 
 

افة لوحدات تجفيف وتعبئة التمور القيمة المض -
 كبيرة السعة

أ  ال يمتتتة المضتتتاصة  (26الجـــدو  )تيضتتتب ايادتتتاي 
التي ت ققاتا وحتداي تجفيتف وتعبئتة التمتير كبيترة الستعة 

، 2112/ 2116ختتتتالل ميهتتتتم إدتتتتتاا صتتتتي واحتتتتة هتتتتيين 
ومعتتته هتبتتتين أ  تلتتت  اليحتتتداي قتتتد حققتتت   يمتتتة مضتتتاصة 

التتت  د تتتي مليتتتي  جعيتتته،   تتتد أقصتتتي  16.4اليتتت  د تتتي 
مليي  جعيته لليحتدة اتدتاجيتة ا ولتي، وحتد أددتي  11.8

مليتتتتي  جعيتتتته لليحتتتتدة اتدتاجيتتتتة الثاديتتتتة  4.6التتتت  د تتتتي 
مليتتتي  جعيتتته لعيعتتتة الدراهتتتة.  6.2 متيهتتتط التتت  حتتتيالي 

كما تبين من دتائن ال يمة المضاصة   داتا أكبتر متن  يمتة 
ا جتتير صتتي وحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير كبيتترة الستتعة 

حتتتتتة هتتتتتيين، ا متتتتتر التتتتتثا  شتتتتتير إلتتتتتي وجتتتتتيد صتتتتتائ  ايا
اقتصتتتتتادا متتتتتن المشتتتتتروا  اتضتتتتتاصة إلتتتتتي تيايتتتتتة  يمتتتتتة 
ا جتير ليحتتداي تجفيتتف وتعبئتتة التمتتير، ممتتا  شتتير إلتتي 
أ  كتتتتتن جعيتتتتتة معفتتتتتق للعمتتتتتال هتتتتتدر عائتتتتتدا  قتتتتتدرن حتتتتتيالي 

جعية  العس ة لليحتدة اتدتاجيتة ا ولتي، وحتيالي  16.26
ة،  متيهتتتتط التتتت  د تتتتي جعيتتتته لليحتتتتدة اتدتاجيتتتتة الثاديتتتت 4

جعيتتتته ليحتتتتداي تجفيتتتتف وتعبئتتتتة التمتتتتير كبيتتتترة  11.18
 السعة.
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دتائن الت لين المالي ليحداي تجفيف وتعبئة التمير كبيرة السعة وصقا  لت لين ال ساهية )  ادة الت اليف  .23جدو  
 2112/ 2116خالل الميهم اتدتاجي ( ٪11التشييلية والعائد معا  اعس ة 

 
 انـــالبي

 
 الوحدات

 معايير تقييم اإلستثمار
 رافي القيمة الحالية

معد  العائد الداخلي  نسبة العائد للتكلفة )مليون جنيه(
)%( 

 فترة اإلسترداد
 )بالسنه(

 1.20 63 1.52 11.32 ا ولي
 1.26 78 1.22 25.58 الثادية

 1.24 15.0 1.4 35 المتوسط
 90.5 851.0 100.4 884.1 للوضع الراهن %

 9.5- 9.5 0.4 16.9 معد  التلير%
 : حسب  من جدول التدصق العقدا ل ن وحدن علي حدن.المصدر

 
/ 2116ال يمة المضاصة ليحداي تجفيف وتعبئة التمير كبيرة السعة اياحة هيين خالل الميهم اتدتاجي  .26جدو  
2112 

 
 انــــالبي

 
 الوحدات

 إجمالي اإليرادات
 )مليون جنيه(

 قيمة مستلزمات اإلنتاج
 )مليون جنيه(

 *القيمة المضافة
 )مليون جنيه(

 10.59 12.70 23.29 ا ولي
 5.82 12.53 18.35 الثادية

 8.21 12.61 20.82 المتوسط
 16.41 25.23 41.64 اإلجمالي

  يمة مستلزماي اتدتاا  –اتهراداي  إجماليال يمة المضاصة= *
 (.2(، )6: حسب  من جدولي )المصدر

 
 عــــــالمراج

 
 أواًل: المراجع العربية

ــــد الــــرحيم زردق، محمــــد ســــعيد بســــيوني،   أحمــــد عب
م تتادد دراهتتاي الجتتدوا االقتصتتاد ة، كتتيد  .2588

ج محاســـبة البنـــوو والبوررـــات، نـــامبر ، 123رقتتتم 
   بنهـا، مصـر،   ، كلية التجـارة، جامعـة بنهـا

236- 242. 
تقيتتيم المشتتتار    .2583/ 2582بــن العاريــة حســين، 

رســــالة اتجتماعيتتتتة ) دراهتتتتة حالتتتتة جامعتتتتة أدرار(، 
كليـــة العلــــو   د تـــوراة، قســـم العلــــو  االقتصـــادية،

د، ر، جامعة أبو بكـر بلقايـاالقتصادية وعلو  التسيي
 .855-18، الجزائر،     تلمسان

إحصتتتتائياي هتتتتعر  .2581، البنــــم المر ــــزي المصــــري 
ـــة،، الخصتتتم واتئتمتتتا     جمهوريـــة مصـــر العربي

  8-2. 
تخاتتتتيط وتقيتتتتيم  .8118المــــال ، عبــــد الفتــــا  جــــال  

ـــاضالمشتتتروعاي الزراعيتتتة،  ـــريا، الري ،   دار الم
  35-75. 

 .2587الجهـــاز المر ـــزي للتعبئـــة العامـــة واإلحصـــاء، 
العشتتتتترة الستتتتتعي ة ل دتتتتتتاا الفعلتتتتتي والااقتتتتتة العاللتتتتتة 
والمختتتتتزو  متتتتتن اتدتتتتتتاا التتتتتتام الصتتتتتعاعي  معشتتتتت ي 
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ـــــة ، القاتتتتتاا العتتتتتام والختتتتتاص واتهتتتتتتثمارا  جمهوري
 .  25 مصر العربية،

دراهتتتاي الجتتتدوا  .2551خليـــل محمـــد خليـــل عطيـــه، 
االقتصتتتتاد ه، مشتتتتروا الاتتتترت المؤد تتتتة إلتتتتي التعلتتتتيم 

ـــا والبحـــوث،  مر ـــز تطـــويرالعتتتالي،  الدراســـات العلي
    مصـــر، كليـــه الهندســـة، جامعـــة القـــاهرة، 

70- 11. 
ـــة حـــوري،  تقيتتتيم المشتتتروعاي صتتتي البلتتتدا   .2557زهي

 رســــالة د تــــوراة،العاميتتتتة  اهتتتتتخدام لر قتتتتة اآلثتتتتار، 
كليـــة العلـــو  االقتصـــادية وعلـــو  التســـيير، جامعـــة 

 .822-18الجزائر،      منتوري، قسنطينة،
التقيتتيم المتتالي واالقتصتتادا  .8171نصــار، ســعد ز ــي 

المعهـد العربـي للتخطـيط، واالجتماعي للمشروعاي، 
 .72-7   الكويت،  

إعداد دراهاي  .2551ربا  اسطيفان  جة جي، 
، العرات، الجدوا االقتصاد ة لمشار   التعمية،  يداد

    81-03. 
متثكرن صتي دراهتتاي  .8111عبـد الـرحيم مبـارو ها ـم، 

ــه الجتتدوا االقتصتتاد ة للمشتتروعاي اتهتتتثمار ه،  كلي
التجــــارة والمعــــامالت االســــالميه، جامعــــة األزهــــر، 

 .15 -07    ، القاهرة، مصر
تقيتتيم اقتصتتادا  .2553 ، ــاهين محمــد فــوزي ســعيد 

للصتتعاعاي الزراعيتتة المع متتة )قاتتاا ختتاص( اياحتتة 
ـــــة جامهتتتتتيية )صتتتتتعاعة التتتتتبلب والز تتتتتتي (،  ـــــة مجل ع

، 21المنصـــــــــورة للعلـــــــــو  الزرا يـــــــــة، المجلـــــــــد 
 .1837 -1887، (82العدد)

هاني سـعيد عبـد الـرحمن الشـتله، ز ـي إسـماعيل ز ـي 
دراهتتتتتتتة كفتتتتتتتاءة اتهتتتتتتتتثمار صتتتتتتتي  .2580نصـــــــار، 

ا دشتتتاة ال ستتتتادية )دراهتتتة حالتتتة الز تتتتي  صتتتي واحتتتة 
المجلـــــة المصـــــرية لرقتصـــــاد الزراعـــــي، الميتتتترة(، 
 -2580ديسمبر )ب(، (، 6(، العدد )20المجلد )
2524. 

 
 ثانيا: المراجع اإلنجليزية
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 قــــالمالح
 

/ 2116التدصقاي الداخلة والخارجة ليحداي تجفيف وتعبئة التمير اياحة هيين خالل الميهم اتدتاجي  .8ملحق 
2112 

 

 

 وحدات  بيرة السعة وحدات رليرة السعة
 الوحدة اإلنتاجية الثانية الوحدة اإلنتاجية األولي الوحدة اإلنتاجية الثانية الوحدة اإلنتاجية األولي

التدصقاي 
 الدصقاي الداخلة الخارجة

التدصقاي 
 الخارجة

الدصقاي 
 الداخلة

التدصقاي 
 الخارجة

الدصقاي 
 الداخلة

التدصقاي 
 الخارجة

الدصقاي 
 الداخلة

0 6677 0 6588.25 0 13278.25 0 7468.25 0 
1 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
2 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
3 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
4 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
5 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
6 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
7 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
8 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
9 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
10 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
11 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
12 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
13 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
14 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
15 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
16 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
17 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
18 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
19 9308 12319.6 9913 14265 13253 23292 13033 18348 
20 9308 16246.6 9913 18143.25 13253 28855.25 13033 23056.25 

 إحتيالي. %11التدصقاي الخارجة= الت اليف اتهتثمار ةم الت اليف التشييليةم 
 (.1(، )1: حسب  وجمع  من جدولي )المصدر
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ABSTRACT 
 

The date industry in Egypt in general and in 

Siwa Oasis in particular has an important econom-

ic position in the food industries sector, where the 

value of manufactured products amounted to about 

41.5 billion pounds, representing about 15.7% of 

the total value of production of food industries to 

about 263.8 billion pounds during 2017. 
 

The research aims to 
 

In general, the research aims to identify the 

feasibility of investing in the activities of the units 

and drying and filling dates in Siwa Oasis by study-

ing the criteria of financial and economic evalua-

tion of these projects to identify the financial and 

economic feasibility. 
 

The results showed drying units and packing 

date is the small capacity, and the large capaci-

ty in Siwa Oasis is as follows 
 

- The possibility of expanding the establishment 

of drying units and packing dates in the small 

and large capacity for Siwa Oasis, where 160 

workers on average, while the average wage 

per day for the worker about 345 pounds, 295.5 

pounds respectively during the season 2018/ 

2019. 

- The average value of Net Present Value worth 

was 12.99 million pound, 29.94 million pound 

respectively, accordinat to the Internal Rate of 

Return, it reached about 55.5% and 73.5% re-

spectively, which is intended to be higher than 

the opportunity cost available in the community, 

for capital investment of about 16.25%. 

- The Pay Back Period rate for these units was 

about 1.6 years, and the rate of Benfit to the 

cost indicated a value greater than the correct 

one for all date drying units and packing in Siwa 

Oasis. 

 Which indicates the possibility of expanding the 

development and establishment of date drying 

units and packing in Siwa Oasis according to the 

criteria used in the study, which emphasizes the 

safety of investment and efficiency of customiza-

tion in the date drying units and packing to provide 

new employment opportunities and promote the 

employment of women and increase the value of 

agricultural production and income in the oasis, 

The negative effects of the research are increasing 

the monopoly of owners of these units and work to 

reduce the prices of dates and oasis and reduce 

the incomes of agricultural producers.  
 

The recommendations of the research can be 

summarized as follows 
 

- Training and raising the skills of those involved 

in the anufacturing process. 

- Control the export of dates, which indicates the 

maintenance of the reputation of the dates of 

the Siwa in particular, and dates in Egypt in 

general. 

- Provide financial support by the Ministry of In-

dustry and Trade, which indicates the purchase 

of sorting machines. 

- Provide financial support by the Ministry of Agri-

culture and Land Reclamation to provide the 

bags necessary for the process of curving, 

which indicates to improve the qualities of the 

product, which encourages the increase of ex-

ports. 

- Preparation of a database and information for 

agricultural statistics and data on drying units 

and packing dates and complementary indus-

tries. 

 

Keywords: Siwa oasis; Drying units and packing 

dates; Industries; Financial Evaluation; Economic 

evaluation; Feasibility study 
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