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مشروع البد من عمل دراسة جدوى تفصيلية لهذا المشروع    من المتعارف عليه أنه قبل البدء فى اى

يستطيع من خاللها صاحب المشروع  ان يحدد مدى الجدوى الفعلية الستثمار رأس ماله وفى اى  

اتجاه يمضى هذا االستثمار سواء كان ايجابي أو سلبى وبناء عليه سيتم تحديد االستمرار فى هذا  

  ن المشروعات األخرى. مشروع األلبان شأنه فى ذلك شأ  علىالمشروع من عدمه. وهذا ما ينطبق  

ولكن هناك بعض النقاط الهامة التى يجب أخذها فى االعتبار قيل البدء فى عمل دراسة الجدوى هى  

 كاآلتى:ـ 

اوآل:ـ تحديد هدف المشروع بمعنى تحديد المجال أو التخصص الذى سيتم فيه استثمار رأس المال  

 اتها مثآل. وليكن مجال األلبان ومنتج

 ثانيآ:ـ دراسة السوق وتحديد احتياجاته وما هى اكثر المنتجات طلبآ واستهالكا فى هذا المجال. 

ثالثآ:ـ التدريب الجيد على تصنيع المنتجات التى تم تحديد إنتاجها باتباع الطرق الصحيحة فى التصنيع  

ال الخبرة  اكتساب  يتم  حتى  األمر  هذا  فى  المتخصصة  األماكن  فى  هذا  وذلك  وإدارة  إلقامة  الزمة 

المشروع بكفاءة والوقوف على كل كبيرة وصغيرة فى هذا المشروع. وتعد هذه النقطة من النقاط  

انه كلما   إنجاح اى مشروع حيث  فارقة فى  أساسية  نقطة  إقامة اى مشروع وتعد  جدآ فى  الهامة 

 لسوق. اكتسبت خبرة فى مجالك كلما كنت قادرا على المنافسة واالستمرار فى ا



رابعآ:ـ اختيار المكان المناسب إلقامة هذا المشروع سواء هذا المكان سيتم إنشائه أو تأجيره حيث  

أنه سيتم اضافة ذلك فى التكاليف الثابتة فى المشروع. ثم يتم تحديد المساحة الالزمة إلقامة المشروع  

 والتى تتوافق مع حجم المشروع المقام هل هو مشروع صغير أو كبير. 

سآ:ـ يتم تحديد األدوات األساسية التى سيتم استخدامها فى هذا المشروع وذلك وفقآ للمنتجات  خام

 التى سيتم تصنيعها ومعرفة أسعارها قبل الشراء حتى يتم وضعها فى دراسة الجدوى كما سيلى. 

 سادسآ:ـ يتم عمل دراسة الجدوى لألدوات المستخدمة والمنتجات المصنعة.  

لدر توضيح  يلى  أاسة جدوى  وفيما  نوضيحى  لبانلمشروع  كمثال  أنصغير  دراسة جدوى    . حيث 

 نوعين من التكاليف هى كاالتى:ـ بان تشمل مشروع األل

 المستخدمة.  األساسية أوأل:ـ التكاليف الثابتة وهى تشمل المبنى المقام واآلالت واآلدوات

:ـ التكاليف المتغيرة وهى تشمل الخامات المستخدمة كاللبن والمنفحة والملح وغيره والتى تتغير  ثانيآ

 أسعارها من وقت آلخر أو من موسم آلخر. 

فيما يلى سيتم توضيح مثال لكيفية عمل دراسة جدوى ألدوات ومستلزمات االنتاج المستخدمة    * 

مياطى على سبيل المثال بطاقة إنتاجية قدرها  فى إقامة مشروع صغير فى تصنيع الجبن األبيض الد

 . 2021كيلو لبن. حيث ان هذه األسعار تم وضعها فى أواخر العام الجارى   100

 

 

 

 

 

 



  100قدرها   بطاقة إنتاجية )جبن دمياطى(المستخدمة لتصنيع  )لألدوات التقليدية(دراسة جدوى 

 فى المشاريع الصغيرة  كيلو لبن كتكاليف ثابتة

 السعر بالجنيه  العدد  أدوات ومستلزمات االنتاج  المسلسل 

كيلو   100حوض تجبن مزدوج الجدران استنالس ) دبل جاك( سعة  1

 لبن 

1 6000 

 3000 2 كيلو  50أقساط لبن سعة القسط  2

 14000 1 كيلو لبن   100سعة  ( تحليقة2ترابيزة استنالس ) 3

 800 2 انبوبة غاز  4

 300 1 شعلة )موقد نار( 5

 1000 2 جرادل استنالس  6

 40 2 ترمومتر حرارى  7

 300 1 كيلو.  30ميزان ديجتال صغير سعة  8

 80 4 كيلو.  10عبوات لتعبئة الجبن الناتج سعة العبوة  9

 25 كيلو  أكياس بالستيك لتعبئة الجبن  10

 300 1 جاروف استنالس لغرف خثرة الجبن  11

 100 ـــــــ  شاش لتعبئة خثرة الجبن  12

 25.945     ـــــــ  اجمــــــــــــــالى التكلفة                                ـــــــــــــــــ 

 

 الجدول تكاليف المبنى الذى سيقام به المشروع.   يضاف الى هذه التكاليف التى فى  ملحوظة هامة*

كذلك سيتم عمل دراسة جدوى لحساب تكاليف الجبن الناتج من تصنيع لبن خليط من اللبن البقرى  

 . واللبن الجاموسى

 كاالتى:ـ   ان تصافى الجبن الناتج يخضع للعديد من العواملمع األخذ فى االعتبار  *

شتاء كذلك نسبة الملح   موسم الحالبة صيف ام ه ـ تركيب اللبن ـ نوع الحيوان نفس تغذىة الحيوان ـ  

حة المضافة ـ درجة الحرارة  وغيرها  فكمية الثقل المستخدمة في كبس الجبن ـ كمية المنالمضاف ـ 

 من العوامل األخرى. 

وفيما يلى سيتم اعطاء مثال لحساب تكاليف الجبن الناتج من تصنيع لبن خليط بقرى + جاموسى   *

فصل الشتاء حيث يكون تركيب اللبن فى أحسن حاالته مع األخذ فى االعتبار أن أسعار اللبن تتغير  فى  

 من موسم آلخر كذلك الحال فى باقى الخامات المستخدمة. 



%   30% بقرى + 70كيلو لبن خليط  100دراسة جدوى ) للجبن الدمياطى ( الناتج  من تصنيع ) 

 فى المشاريع الصغيرة .  جاموسى(
 

 

 %  28الخليط الجاموسى + البقرى تبلغ حوالى  اللبن منحيث ان نسبة التصافى ) الجبن الناتج( 

 كيلو.  28) الجبن الناتج( يكون فى حدود  اى أن متوسط التصافى

 التكلفة /  كمية الجبن المنتجة  تكلفة الكيلو = اجمالى

 . جنيهآ 28.32 =28 / 793تكلفة الكيلو=اذآ 

 جنيهآ.   35فى حالة بيع الجبن بسعر 

 سعر التكلفة للكيلو. –يكون صافى الربح = سعر البيع للكيلو 

 جنيه للكيلو.  6.68= 28.32  –35اذآ صافى الربح = 

 يلو. اذآ المكسب = كمية الجبن المنتجة × صافى الربح للك

 .  جنيهآ 187=  6.68× 28= اليومى المكسب 

   جنيهآ 5.610=  30× 187المكسب الشهرى = 

 

 

السعر   سعر الوحدة بالجنيه  بالكيلو   الكمية تكاليف التصنيع  سلسل الم

 بالجنيه 

 270 9              30 لبن جاموسى  1

 350 5 70 لبن بقرى  2

 6 0.50 12 الملح  3

 7 25 جم 300 منفحة  4

 10 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  غاز  5

 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  عمالة  6

 50 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــ  إهالك ومصروفات أخرى  7

 793 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ  اجمــــــــــــــالى التكلفة  ـــــــــــــــــ 

 187 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  المكسب النهائى  ــــــــــــــــ 

 % 23.85 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  % للمكسب النهائى  ــــــــــــــــ 


