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 معلومات اساسية عن المشروع :اوال

 

 الطعام مصنع استخالص وتكرير زيوت مشروع
 االسماعيلية المحافظة محل النشاط

 2م 00111 األرضمساحة 
 بنظام حق االنتفاع -2ج/م 84 سعر متر االرض

 سنوات عشر العمر االقتصادي المتوقع
 عباد الشمسكسب ، صويا الشمس كسبزيت عباد ، لصويازيت ا األصناف المستهدف إنتاجها

 وادارى عامل  05 العمال المتوقععدد 
 جنيه مصري  221,221,111 التكاليف االستثمارية المتوقعة

 جنيه مصرى  008,111,111 التكاليف السنوية المتوقعة
 %20 معدل العائد على االستثمار

 سنة 350 فترة االسترداد

 التسويقية : الدراسةنياثا
 .حجم الطلب -0
  مع نمو  2104مليار دوالر في عام  2352الطعام وتقدر حجم تجارة زيوت الطعام بحوالي يزداد الطلب العالمي على زيوت

 .2104و 2108بين عامي  ٪2سنوي بقيمة 
  الهدف الرئيسي هو سد الفجوة المحلية في الطلب على الدهون الحيوانية والزيوت وخاصة زيوت الطعام حيث بلغت الواردات

 .2104مليار دوالر في عام  053قيمة 
  053كجم / عام ويبلغ إجمالي حجم االستهالك المحلي  03-01يقدر استهالك الفرد من الزيوت والدهون في مصر ما بين 

ألف طن سنويًا. والجدير بالذكر أن مصر تعمل على تطوير رؤية جديدة لزيادة  011مليون طن سنويًا بينما ال يتجاوز اإلنتاج 
لفاتها من مخ واالستفادةاردات التي تلبي احتياجات المصريين من زيوت الطعام، المحاصيل الزيتية لخفض اإلنفاق على الو 

 .2104مليون دوالر في  606كقيمة إنتاجية مجانية لسد فجوة أعالف الحيوانات التي بلغت 
وردة من تومصنع استخراج لسد الفجوة المحلية، كذلك كمصدر إقليمي ألفريقيا والدول المس مصفاةالتزال هناك فرصة إلنشاء 

 .الشرق األوسط
في السوق المحلية سنويًا نظرا لثقافة استخدام زيوت الطعام في مصر.  %01من المتوقع تحقيق نمو يقدر بنسبة 

واالستخدامات الصناعية المتعددة لزيت الطعام ومنتجاتها، كذلك بسبب النمو غير المحدود للسكان الذي سيؤدي إلى اشتقاق 
 الطلب.
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 حجم العرض: -2
  ُتنتج الزيوت في السوق المحلية مثل زيت الزيتون والفول السوداني وفول الصويا وعباد الشمس، وعلى الرغم من هذا يعاني

 .مليون طن سنوًيا 050من عجز قدره السوق المحلي 
  لشمس.عباد ا ٪ 20زيت النخيل و ٪ 08 وتنقسم الى 2104عام  مليار دوالر 053من زيت الطعام بلغت قيمة واردات مصر 
 إلى الئحة  0240زراعة محاصيل جديدة ألغراض صناعة الزيوت مثل زيت الكانوال، والذي ُأضيف في عام  فى بدأت مصر

 (.GRAS Associates LLCاألغذية األمنة على صحة اإلنسان )
 الفجوة التسويقية -3

وخاصة زيوت الطعام حيث بلغت الواردات الهدف الرئيسي هو سد الفجوة المحلية في الطلب على الدهون الحيوانية والزيوت 
الصادرات  وتوزيع سوق أيضا حجم  والموضح بهكما يتضح بالرسم البياني ادنا  2104مليار دوالر في عام  053يمة ق

 المصرى من الزيوت.

 يتم التسويق باتباع االساليب االتية: -8
 التصدير للخارج 
  والتجزئة والموزعين والهايبر ماركتتجار الجملة 
 .كبار المستهلكين مثل الفنادق والمطاعم 
 .البيع المباشر عن طريق اقامة عدة مراكز توزيع فى االحياء المختلفة 
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 نتيجة الدراسة التسويقية -0
فيييي ضيييوء الدراسييية المشيييار اليهيييا بعالييييه يتضيييح وجيييود طليييب عليييى المنيييتج وفجيييوة فيييي السيييوق ومييين  يييم جيييدوى 

 .الدراسة التسويقية
 الدراسة الفنية :ثالثا

  المشروع: موقع -0
 االسماعيلية محافظة

  األرض: -2
 2م 111500مساحة 

 المباني:  -3
 من مساحة األرض  %01على  المبانيإقامة يتم 

  :النهائيالمنتج  -8
 الشمس. وكسب عبادزيت الصويا وزيت عباد الشمس وكسب صويا 

 العمالة المطلوبة -0
 العدد بيان

 0 مدير المصنع
 0 مدير المبيعات والتسويق

 0 ماليمدير 
 0 مشرف انتاج

 0 محاسب
 0 شئون عاملين
 0 مشرف جودة
 01 امن صناعى

 0 مندوب مبيعات
 01 امن

 2 أمناء مخازن 
 01 عمال انتاج)مدرب(

 01 عمال مناولة وخالفه
 3 عمال نظافة

 05 االجمالى
 :المطلوبة لعملية اإلنتاج االساسية الخاماتالمواد و  -6
 بذور فول الصويا 
  عباد الشمسبذور 
 تراب تبيض 
 حمض فوسفوريك 
 صودا كاوية 
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 :اآلالت المطلوبة للمصنع -5
  صوامع تخزين بذور وزيت خام 
  معدة تبيض بالمشتمالت 
  وحدة تنقية 
 تنكات تخزين أحماض دهنية 
  معدة استخالص بالمشتمالت 
  معدة تكرير بالمشتمالت 
 تنكات تخزين زيت مكرر 
 :الطاقة االنتاجية -4
 21111  طن سنوًيا من زيت الصويا 
 0111 طن سنوًيا من زيت عبد الشمس 
 00111 نوًيا من كسب الصويا وعباد الشمسطن س 

 المالية الدراسة :رابعا
دراسيييية الجييييدوى المالييييية هييييي أداة تسيييياعد المسييييتثمر فييييي إتخييييال القييييرار الخيييياص باالسييييتثمار. ولتسييييهيل إتخييييال هييييذا 

الخاصيييية باالسييييتثمار وكييييذلك كييييل التكيييياليف الخاصيييية باإلنتيييياج فييييي صييييورة القييييرار البييييد ميييين وضييييع كييييل التكيييياليف 
واضييييحة ودقيقيييية  خييييذين فييييي االعتبييييار أن ربحييييية المشييييروع تعتمييييد فييييي النهاييييية علييييى حجييييم ومكونييييات التكيييياليف 

 االستثمارية واإلنتاجية.

 -اسس وفروض الدراسة المالية:  -0
  المتوقعة من حجم وقيمة المبيعات طبقا لنتائج الدراسة السوقية.البيانات المستخدمة في الدراسة وتقديرات االيرادات 
 .تم تقدير قيم االنفاق االستثماري وعناصر التكاليف والمصروفات االخرى طبقا لنتائج الدراسة الفنية 
 هاية المدة ن تم تقدير قسط اإلهالك السنوي للمباني و اآلالت طبقا لنتائج الدراسة الفنية مع افتراض ان قيمتها البيعية في

 طبقا لقيمتها الدفترية.
  مراعاة أن القيمة التقديرية لألصول الثابتة الواردة بهذه الدراسة ترتبط بفترة زمنية محددة طبقا للظروف السائدة في وقت

 جه عام.و إعداد هذه الدراسة وان تلك القيمة قد تتغير بتغير الظروف بالتقادم الزمني للتقرير أو بتغير المناخ االقتصادي ب
  مصروفات التأسيس وما قبل النشاط تم افتراض استهالكها بالكامل مع أول سنة تحقق إيراد طبقا لمعايير المحاسبة

 المصرية.
  تم إعداد قوائم الدخل التقديرية بافتراض عدم وجود تغيير جذري في قيم االيرادات والتكاليف السنوية المتوقعة خالل فترة

 الدراسة.
  التدفقات النقدية السنوية باستخدام أسلوب التقدير غير المباشر بإجراء التعديالت الالزمة على نتائج قوائم الدخل تم تقدير

 التقديرية للسنوات محل الدراسة.
 .افترضت الدراسة ان جميع المشتريات شاملة ضريبة القيمة المضافة 
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 السنوية: المبيعات  -2
  لمتوسط األسعار السائدةقدرت اإليرادات السنوية للمبيعات على أساس بيع كل الكمية المخطط انتاجها ووفقا 

 االيراد االجمالى سعر البيع/الطن الكمية/الطن المنتج م

 45,002,111 8,354 21,111 زيت الصويا  0

 01,208,811 01,208 0,111 زيت عبد الشمس 2

 52,261,111 2,204 20,111 كسب الصويا  3

 83,556,111 0,802 31,111 كسب عباد الشمس  8
 054,502,111   56,111 االجمالى  

 للمشروع:التكاليف االستثمارية  -3
 

 األرض:  3/0
 جنيه 521111باجمالى قيمة  2جنيه/م 84بسعر  2م 00111ارض بمساحة 

  :والمرافق البنية التحتيةالتشطيبات و المباني و االنشاءات و  3/2
  ينقسم الى جزء ادارى و المتضمن مدير المصنع و اإلداريين ، و الى جزء انتاجى و  2م 5011مبنى على مساحة

 المتضمن عنابر اإلنتاج و المخازن..... الخ
  جنيه متضمنة تكلفة  20111111بقيمة  والمرافق البنية التحتيةالتشطيبات و المباني و االنشاءات و قدرت تكلفة

 .االسوار و غرف االمن 
 

  االالت والمعدات: 3/3
 ن من أجهزة تركيز وأجهزة استخالص بالمذيب والبخار وعدد وأجهزة تعطير وترشيح  خط استخالص مكوَّ
  وحدة طرد مركزي 
 تانك منتج نهائي 
 وحدة تبريد 
 تانكات ترسيب 

 جنيه. 81111111لإلنتاج بمبلغ و قد قدرت قيمة االالت المطلوبة 
   المصروفات القانونية ومصروفات التأسيس: 3/8

 جنيه. 0111111قدرت بمبلغ 
 :قيمة التكاليف االستثمارية تكون على النحو التالى اجمالى بناءا عليه فانو 

 القيمة بيان م
 521,111 االرض 0
قوالبنية التحتية والمراف واالنشاءات والتشطيباتالمباني  2  20,111,111 
 81,111,111 االالت والمعدات 3
 011,111 المصروفات القانونية ومصروفات التأسيس 8

 66,221,111 االجمالى
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 :تكاليف التشغيل -8
 

تعيييرف تكييياليف التشيييغيل بأنهيييا التكييياليف الالزمييية إلتميييام العمليييية التشيييغيلية حتيييى انتييياج المنيييتج النهيييائي ميييرورا 
المتتابعيييية للمنييييتج، وتنقسييييم هييييذه التكيييياليف الييييى تكيييياليف  ابتييييه وتكيييياليف متغيييييرة، وكييييذلك الييييى تكيييياليف بالمراحييييل 

 مباشيييرة متصيييلة بيييالمنتج مباشيييرة وتكييياليف غيييير مباشيييرة ال تتعليييق بيييالمنتج بشيييكل مباشييير مثيييل أجيييور اإلدارييييين
مباشيييييرة والغيييييير األجيييييور ال الخاميييييات، تكلفييييية تنقسيييييم تكييييياليف التشيييييغيل اليييييى عيييييدة عناصييييير وهيييييي )تكلفيييييةكميييييا 

واحييييدة سيييينويا  تشييييغيلهعلييييى ان يييييتم احتسيييياب الييييدورة التشييييغيلية علييييى رى( التشييييغيلية األخيييي مباشييييرة، التكيييياليف
 ونستعرضها على النحو التالى:

 -وبيانها كاالتى:  سنويا تكلفة الخامات 8/0
 .جنيه 001111111طن باجمالى تكلفة  011قدرت كمية الخامات المطلوبة ب 

 األجور: وتتضح على النحو التالىتكلفة  8/2

 راتب سنوي  اجمالى شهري  راتب شهري  العدد بيان
 041,111 00,111 00111 0 مدير المصنع

 006,111 03,111 03111 0 مدير المبيعات والتسويق
 006,111 03,111 03111 0 مدير مالي

 61,111 0,111 0111 0 مشرف انتاج
 52,111 6,111 6111 0 محاسب
 52,111 6,111 6111 0 عاملينشئون 

 61,111 0,111 0111 0 مشرف جودة
 841,111 81,111 8111 01 امن صناعى

 361,111 31,111 6111 0 مندوب مبيعات
 841,111 81,111 8111 01 امن

 26,111 4,111 8111 2 أمناء مخازن 
 821,111 30,111 3011 01 عمال انتاج)مدرب(

 311,111 20,111 2011 01 عمال مناولة وخالفه
 014,111 2,111 3111 3 عمال نظافة

        3,111,111        201,111   05 االجمالى
 السنوية:االهالكات  8/3

سنوات  التكلفة البيان
 االهالك

 االهالك السنوي 

 1 1 521111 االرض
 0,201,111 21 20111111 المبانى

 2,111,111 21 81111111 االالت والمعدات
 011,111 0 011111 المصروفات القانونية ومصروفات التأسيس

 3,501,111   6652215111 االجمالى
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 مصروفات أخرى  8/8

 جنيه. 0111111أخرى وقد قدرت بمبلغ واى مصروفات -وقود-مياه-مثل الكهرباء 

 متضييييمنة اهييييالك السيييينة االولييييى()غير للييييدورة التشييييغيلية بنيييياءا علييييى مييييا سييييبق قيميييية تكيييياليف التشييييغيل 8/6
 -التالى: تكون على النحو 

 التكلفة البيان
 001,111,111 الخامات
 3,111,111 األجور

 0,111,111 مصروفات أخرى 
 008,111,111 االجمالى

 بناءا على ما سبق فان اجمالى تكاليف االستثمار للسنة األولى 8/5
 القيمة بيان

 6652215111 االستثماريةالتكاليف 
 008,111,111 تكاليف التشغيل لدورة اإلنتاج األولى

 221221111 االجمالى
 المتوقعة للمشروع ومعدالت الربحيةالقوائم والمؤشرات المالية -0

  ادية االقتصتعد القوائم المالية والمؤشرات المالية ومعدالت الربحية من اهم األدوات التي تستخدم في قياس مدى الجدوى
للمشاريع، وللك عن طريق حساب صافي الدخل من المشروع وصافي التدفقات النقدية الداخلة للمشروع وكذلك حساب 

 صافي القيمة الحالية للنقود الناتجة عن زيادة معدل التضخم باستخدام معدل الفائدة السائد
 ستثمارية المتاحه والمقارنة ما بين متوسط العائد على تستخدم المؤشرات المالية كذلك في المفاضلة ما بين الخيارات اال

 االستثمار وفترة االسترداد لكل مشروع على حدي.
 قائمة الدخل المتوقعة للخمس سنوات االولى للنشاط: 0/0

 %01مع زيادة سنوية مقدرة في اإليرادات والتكاليف بمعدل 

السنة الثانية  السنة االولى بيان
+01% 

السنة 
 %01الثالثة+

السنة 
 %01الرابعة+

السنة 
 %01الخامسة+

 308102263 240012628 202085218 230202681 208012811 اجمالى المبيعات
      تكلفة المبيعات )تكاليف التشغيل(

 202600111 022601111 040011111 060111111 001111111 الخامات
 8322311 3223111 3631111 3311111 3111111 أجور

 0868011 0330111 0201111 0011111 0111111 تشغيلية أخرى تكاليف 
 3501111 3501111 3501111 3501111 3501111 االهالك
      

 48430063 56554628 62805218 62412681 06502811 صافي الربح قبل الضرائب
 06266303 00300532 03420040 02061024 00301841 ضريبة

 65,460,201 60,822,200 00,066,323 01,282,002 80,810,221511 صافي الربح بعد الضريبة
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 :قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للخمس سنوات األولى من النشاط 0/2

 السنة الخامسة السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى بيان

 308102263 240012628 202085218 230202681 208012811 التدفقات النقدية الداخلة
      التدفقات النقدية الخارجة

 202600111 022601111 040011111 060111111 001111111 الخامات
 8322311 3223111 3631111 3311111 3111111 أجور

 0868011 0330111 0201111 0011111 0111111 تكاليف تشغيلية أخرى 
 6825440 0434242 0232248 8620881 8211811 ضريبة

 230262240 201402242 020052248 058120881 004211811 اجمالى التدفقات النقدية الخارجة
 42,143,642511 58,642,502511 65,265,221511 60,405,211511 06,312,111511 التدفق النقدى صافي

 صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة 0/3

صافى القيمة الحالية في الفرق بين القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية الداخلة خالل سنوات التشغيل و تتمثل 
 القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية الخارجة خالل فترة االنشاء و توضح من خالل المعادلة التالية

 +معدل الخصم(ن(0السنة/)القيمة الحالية للتدفقات النقدية= مج)صافى التدفق النقدى خالل 
 وقت اعداد الدراسة %08وللك وفقا لسعر الفائدة البسيطة لالقراض للمشروعات و هي في حدود 

 القيمة الحالية %08معامل الخصم  التدفق النقدي السنة
 82,356,408 15455 06,312,111 السنة االولى
 85,064,045 15562 60,405,211 السنة الثانية

 80,454,386 15650 65,265,221 الثالثةالسنة 
 88,206,301 15022 58,642,502 السنة الرابعة

 82,610,830 15002 42,143,642 السنة الخامسة
 222,680,024  382,211,008 االجمالى

 
 العائد على االستثمار حساب متوسط 0/3

 االستثماريةيمكن احتساب متوسط صافى الربح المحاسبى الى التكاليف 

 (%اجمالى التكاليف االستثماريه÷ =)متوسط صافى الربح السنوي  

 معدل العائد سنويا السنوي الربح  صافي السنة
 ٪20 80,810,221 السنة االولى
 ٪23 01,282,002 السنة الثانية
 ٪20 00,066,323 السنة الثالثة
 ٪24 60,822,200 السنة الرابعة

 ٪30 65,460,201 السنة الخامسة
 ٪20 221,221,111 التكاليف االستثمارية

 ٪20  متوسط العائد على االستثمار
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 فترة االسترداد 6/3
 5 4 3 2 1 0 السنة

التدفق السنوي 
 الداخل

 5033023000 013,553200 053,053,20 5430,,3512 ,230,330,2 

 12230,03514 4035,03,32 (0,,3430,23) (10230003,00) (1033,1,3000( (22032203000) التدفق التراكمي

 

 و يتم حساب فترة االسترداد وفقا للمعادلة االتية 

                      +عدد سنوات التدفق النقدى السالب  =
 متراكم سالب نقدي تدفق ألخرالرقم المطلق 

 
 التدفق النقدى الداخل السنة التالية له

 

 +3=  
38,122,441 

 
81,026,432 

 .سنة 350بقة فان فترة االسترداد تقدر بنحو و بناءا على المعادلة السا

 نتيجة الدراسة المالية 5/3
 08وللك وفقا لمعدل فائدة  ، جنيه 222,680,024بمبلغ  موجبة المشروع يحقق صافى قيمة حالية للنقود% 
  20المشروع يحقق عائد على االستثمار بمعدل% 
  سنة 350نحو االسترداد المقدرة للمشروع تقدر بفترة 

 النتائج والتوصيات :خامسا
 ان المشروع لات جدوى اقتصادية وللك في ضوء األسباب التالية

 فييييي مصيييير بشييييكل كبييييير  المييييواد الخييييام المطلوبيييية المشييييروع بداييييية ميييين تييييوفر المتاحيييية القامييييه ان اإلمكانيييييات
 وسهولة توفير مواد التعبئة والتغليف وكذلك األالت والمناخ الحالي المشجع على االستثمار في مصر.

  20ان المشروع يحقق عائد جيد يقدر بحوالي% 
  سنة. 350تقدر فترة استرداد التكاليف االستثمارية للمشروع بمدة 
 


