
وصف المشروع

:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

وع إضغط هنا وع والإلطالع عىل كافة أقسامه ومشاهدة الفيديوهات وقراءة المقاالت المتعلقة بالمشر للدخول للمشر

دراسة جدوي مشروع صلصة الطماطم

المشروع عبارة عن مصنع تصنيع صلصة طماطم حيث تعد صلصة الطماطم منتج غذائي وسيط يتم استخدامة في عمليات الطهي بشكل 

كبير جداً سواء في المنازل او المطاعم والفنادق فال غني عنه في مجال الطعام حيث يقوم المصنع بتصنيع صلصة الطماطم بأحجام 

وكميات مختلفة وذلك عن طريق شراء الطماطم ثم فرزها وغسلها جيًدا ثم تقطيعها ووضعها على األجهزه الخاصة بعملية العصر 

ويتم التعبئه والتغليف بأفضل المعدات واإلألت . والتصفية مع قدر بسيط من الماء ومن ثم تصفيتها من القشر والبذور التي بداخلها

الحديثة طبقا لمعايير الجوده والمقاييس الدولية و يعتبر مشروع إنتاج صلصة الطماطم من احدى المشاريع الناجحة وذات الجدوى 

حيث يعتمد المشروع % 100االقتصادية العالية وذلك لما يوفره من دوران سريع لرأس المال وكذلك هامش ربح مرتفع قد يصل إلي 

على تقليل نسبة األستيراد من الخارج واألعتماد علي المزارع القريبة من المصنع لسهولة نقل الطماطم وإستالمها طازجة من األرض 

للتصنيع مباشرة وتحقيق عائد كبير لمالك المشروع وكذلك تشجيع األيدي العاملة وتقليل نسبة البطالة باالضافة إلى تشجيع األستيراد 

.المحلي للطماطم وأنعاش السوق الدولي والتصدير للخارج

2018 (بالجنية)اإلستثمار األولي              1,993,967

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

210320 (2م)المساحة الطلوبة                        500

نسبة الصادرات للتجارة العامية نسبة الواردات للتجارة العالمية متوسط التخصص مستوي تخصص وتدريب العمالة

1.66067% 0.03947%

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا المواد الخام 

8 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

31 M نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

57.9 M

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

103050 (IDA)كود النشاط 

2103200090 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2017

452

386

 M$

324

291 

256

M$

454

$1,792,810,798

29,772,590 

707,585 

29,065,006 
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الكود النشاط الرئيسي

1030 تجهيز و حفظ الفاكهة و الخضر

الكود النشاط الفرعي

103050 انتاج مركزات او معجون او البيورية من الفاكهة و الخضر الطازجة 

كود الُمنتج إسم الُمنتج

2103200090 صلصة الطماطم

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

 1.79 األكثر تداواًل في العالم ، حيث بلغ إجمالي التجارة 1428 ، احتلت الكاتشب وصلصات الطماطم األخرى المرتبة 2018في عام 

 مليار 1.79 ٪ ، من 0.009 ، نمت صادرات الطماطم وصلصات الطماطم األخرى بنسبة 2018 و 2017بين عامي . مليار دوالر

.٪ من إجمالي التجارة العالمية0.0098تمثل التجارة في صلصة الطماطم وصلصات الطماطم األخرى .  مليار دوالر1.79دوالر إلى 

: الصادرات

، وهولندا  ( مليون دوالر324) ، كانت أكبر مصدري كاتشب الطماطم وصلصات الطماطم األخرى هي الواليات المتحدة 2018في عام 

.( مليون دوالر91.7)، وإسبانيا  ( مليون دوالر119)، وألمانيا  ( مليون دوالر256)، وإيطاليا  ( مليون دوالر291)

: الواردات

 164)وفرنسا  ( مليون دوالر176)والمملكة المتحدة  ( مليون دوالر180)وكندا  ( مليون دوالر182) ، كانت ألمانيا 2018في عام 

.2018في عام : أكبر مستوردي للواردات(  مليون دوالر65.3)وهولندا  (مليون دوالر

: التعريفات

 94٪ ، وكانت أقل تعريفة 31 ، بلغ متوسط   التعريفة الجمركية على كاتشب الطماطم وصلصات الطماطم األخرى 2018في عام 

.HS6باستخدام تصنيف المنتجات 

وقبرص  (٪211)البلدان ذات الرسوم الجمركية األعلى على استيراد كاتشب الطماطم وصلصات الطماطم األخرى هي النمسا 

وهونغ كونغ  (٪0)البلدان ذات التعريفات األدنى هي موريشيوس . (٪45)وإيران  (٪46)وسوريا  (٪66.7)وبلغاريا  (98.6٪)

.(٪0)وسويسرا  (٪0)وسنغافورة  (٪0)وجزر المالديف  (0٪)

:الترتيب

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتجات 3537 يحتل كاتشب الطماطم وصلصات الطماطم األخرى المرتبة 

تصنيع معجون الصلصة: المنتج األساسي



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

مؤشر متوسط/ متوسط - هل الصناعة في بداية مراحل النمو؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد عالقة قوية ألسعار البدائل لمنتج المشروع؟ مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد والء لعالمات تجارية مسيطرة على السوق؟ 

صلصة معجون 

كاتشب

 مؤشر /  - 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل هناك تماثل كبير بين المشترين وطبيعة الطلبات؟ 

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

مؤشر غير جيد/ متوسط - هل النسب السوقية لتجار الجملة كبيرة؟  

مؤشر غير جيد/ نعم - هل هناك تركيز نسب مع قلة منهم؟ 

مؤشر غير جيد/ متوسط - هل قدرة المشترين على إحالل المنتجات واإلتجاة للبدائل كبيرة؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل بيانات والمعلومات عن المشترين متوافرة؟ 

مؤشر غير جيد/ متوسط - هل تكلفة المشترين لإلنتقال لبدائل منتجاتك مرتفعة؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل هناك حدود دنيى أو قصوى مؤثرة لطلبات الخامات؟ 

مؤشر جيد/ نعم - هل يمكن التنوع فى مصادر توريد الخامات بسهولة؟ 

 مؤشر /  - 

مؤشر متوسط/ ال - هل هناك إختالفات كبيرة في أسعار المنتجات؟ 

نموذج بورتر

Porter 5 Forces

تهديد الداخلين الجدد

THRETS OF NEW ENTRIES

تهديد السلع البديلة

THRETS OF SUBSTITUTES

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد سلع بديلة؟ 

مؤشر غير جيد/ متوسط - هل هناك نزعة لدي العمالء للتحول للبدائل بسهولة؟ 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل الطلب على منتجات المشروع مرن ؟ 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل تكلفة التحول للسلع البديلة عالي بالنسبة للعمالء؟  

مؤشر جيد/ نعم - هل هناك فوارق كبيرة ملموسة وغير ملموسة بين منتج المشروع وبدائله؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل هناك فوارق كبيرة ملموسة وغير ملموسة بين منتج المشروع ومثيالته؟ 

 مؤشر /  - 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل هناك عدد كبير من الموردين؟ مؤشر متوسط/ متوسط - هل هناك عدد كبير من العمالء أو التجار؟ 

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

 RIVALY AMONG COMPETATORS

التنافسية في الصناعة

مؤشر غير جيد/ نعم - هل هناك عدد كبير من المنافسين؟ 

مؤشر غير جيد/ نعم - هل هناك تنوع كبير في أنواع وفئات المنافسين؟ 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل التركيز في الصناعة عالى؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل فروقات الجودة بين المتنافسين في السوق كبيرة؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد حجم أمثل ضخم لإلستثمارات فى المشروع؟ 

مؤشر متوسط/ نعم - هل هناك إقتصاديات الحجم في أسواق الخامات أو المنتجات؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل يوجد براءات إختراع أو تكنولوجيا أو خبرات تراكمية غير متوفرة؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل يوجد أى موانع قانونية أو حكومية أو سياسية أو رخص مطلوبة؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل الدخول لقنوات التوزيع وألسواق الخامات والبيع صعب؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل تكلفة الخروج من المشروع مرتفعة؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل هناك أي عوائق للخروج من االستثمار؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل تكلفة الخروج من المشروع مرتفعة؟ 

BARGAINING POWER OF BUYERS

القوة التفاوضية للمشترين

 مؤشر /  - 

مؤشر متوسط/ ال - هل هناك حصص كبيرة لمنافسين بعينهم؟ 

BARGAINING POWER OF SUPPLIERS

القوة التفاوضية للموردين

مؤشر جيد/ ال - هل النسب السوقية للموردين كبيرة؟  

مؤشر جيد/ ال - هل هناك تركيز نسب مع قلة منهم؟ 

مؤشر متوسط/ ال - هل هناك تماثل كبير بين الخامات أو خدمات الموردين؟ 

مؤشر متوسط/ ال - هل تكلفة اإلنتقال لبدائل الخامات األولية مرتفعة؟ 

مؤشر جيد/ ال - هل لبدائل الخامات األولية تأثير كبير على جودة المنتجات؟ 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل هناك إختالفات كبيرة في جودة المنتجات؟ 



:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

( متر مربع 500 )يتطلب المشروع مساحة ال تقل  

الطماطم

استالم الثمار - 1

في العادة يتم استالم الثمار من الموردين سواء كانوا تجار او اصحاب مزارع وبكل تأكيد يجب التعاون مع موردين مضمونين لضمان الحصول علي ثمار 

.بعد استالم الثمار يتم فرزها الستخراج التالف منها. جيدة وبها كميات بسيطة غير صالحة لالعتماد عليها في عمليات التصنيع

مواد حافظة 

خل 

ملح 

فلفل اسود

الفرز والتدريج - 3

بعد االنتهاء من العملية السابقة يجب ان تفرز الثمار مرة ثانية الستخراج الثمار المصابة باالفات واالخري التي لم يكتمل نضجها والتخلص منها، وبالنسبة 

.للثمار الجيدة فإنة سيتم االعتماد عليها في عملية انتاج معجون الطماطم

عصر الثمار  - 4

ومن ثم يتم وضع العصير في المصافي ذات الفتحات الضيقة بغرض عزل القشور ” مقلب دائري“يتم عصر الواقع عليها االختيار باالعتماد علي عصارة 

.والبذور

غسل الثمار  - 2

يتم غسل الثمار بعد استالمها من الموردين الزالة ما عليها من اتربة وملوثات ويكون ذلك عن طريق رشاشات مياة وحصيرة متحركة، هذا وان كانت الثمار 

شديدة التلوث فإنة من الواجب نقعها في حوض غسيل ابتدائي، هذا الحوض يجب ان يكون مزود بمصدر مياة ومصدر صرف، بحيث يسهل ملئة بالمياة 

وتفريغة منها، وعن كيفية نقع وغسل الثمار فإنها يتم وضعها في حوض الغسيل الممتلئ بالماء النظيف لفترة ومن ثم يتم تصريف المياة بعدما تتلوث ليتم 

اضافة مياة اخري نظيفة وهكذا حتي تُزال االتربة او الرمال الملتصقة بالثمار، ايضاً توجد طريقة اخري وهي ان يكون مصدر المياة مفتوح بشكل مستمر 

وكذلك فتحة التصريف بحيث يكون الماء جاري وبالتالي يمكن ازالة االتربة والملوثات من علي الثمار بسهولة ولكن هذة الطريقة تستهلك الكثير من المياة، 

.ايضاً توجد طريقة اخري وهي عبارة عن وضع انابيب هواء في حوض الغسيل ووظيفتها هي تحريك المياة وبالتالي تساعد كثيراً علي تنظيف الثمار



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

تركيز الخليط - 5

 درجة فهرنهايت وذلك لتثبيت نشاط االنزيمات البكتينية وذلك لكي ال تفصل المواد الصلبة 185- 180بعد ذلك يتم تسخين العصير الناتج تحت درجة حرارة 

.عن المواد السائلة

التبريد والتسخين  - 6

.يتم بعد ذلك تعبئة العصير المركز في زجاجات او برطمانات زجاجية ويسخن ابتدائياً ومن ثم يتم تبريدها بغرض القضاء علي البكتيريا

تعبئة المنتج - 7

يتم تعبئة معجون الطماطم الناتج في برطمانات زجاجية معقمة ويتم غلقها باالعتماد علي ماكينة غلق مخصصة، ويمكن قلب تلك البرطمانات لعدة دقائق لتقف 

.علي الغطاء بدالً من القاعدة وذك من اجل رفع درجة حموضتها

انتاج الكاتشب  - 8

 (حمض الخليك% 10)يتم اجراء نفس الخطوات المتبعة في صناعة معجون الطماطم ولكن بعد االنتهاء من مرحلة التركيز يتم اضافة الملح والسكر ثم الخل 

علي ” الكاتشب“، هذا ويجب ان يحتوي المنتج النهائي (الفلفل االسود والفلفل االحمر والقرفة وجوز الطيب والثوم والبصل)باالضافة الي بعض التوابل مثل 

تتم بعد ذلك عملية تعبئة المنتج في زجاجات معقمة ذات احجام مختلفة ولكن يراعي ان تتم عمليات تعبئة الكاتشب %. 33ملح مواد صلبة بنسبة % 3نسبة 

.وردجة حرارتة مرتفعة وكذلك يجب ان يتم اغالق الزجاجات تحت تفريغ لضمان عدم دخول الهواء الي الزجاجات وبالتالي ال يتكون لون داكن للمنتج

التحصيل وخدمات ما بعد البيع - 11

يجب وضع سياسة صارمة لخدمات ما بعد البيع وللتحصيل وللبيع اآلجل ومتابعة دورة التحصيل ومتوسط أيام التحصيل وتقارير أعمار الديون وغيرها من 

.التقارير المرتبطة بتقييم عمليات التحصيل

التسويق - 9

:كل األنشطة التي من شأنها تعريف شرائح المستهلكين بالمنتج وجودته لخلق المبيعات وتتمثل في

.تحديد قطاعات السوق والعمالء المستهدفين وقنوات التوزيع وسياسات التسعير والدعاية واإلعالن والبيع المباشر والمقابالت الشخصية وغيرها

الشحن والتوزيع - 10

.ها وقد تم اإلنتهاء من المنتج النهائي ويحتاج إلي إيصاله بسلسلة التوريد لتجار الجملة والتجزئة أو للمستهلك النهائي



:اإلستثمار المبدئي للمشروع
(الجزء األكبر في اإلستثمار)األصول و الماكينات و التجهيزات الرئيسية 

(فى حالة اإليجار ال يستخدم)األراضى والمبانى 

(غير مرتبطة مباشرة بالعملية اإلنتاجية)األصول الإلدارية 

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

1                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

1,500,000              1,500,000                                     

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

 االثاث المكتب                       1                                            5,000                     5,000

 اجهزة كمبيوتر                       1                                            5,000                     5,000

10,000                   10,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

-                         -                                                -                    

-                         -                                                

-                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                         -                                                

-                                                -                    -                                                                             

-                    

ماكينة تعبئة                       1                                        250,000                 250,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

خط انتاج الصلصة                       1                                     1,250,000              1,250,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

-                                                                             -                    -                                                -                         



(يكفي لتغطية دورة اإلنتاج األولي وأي عجز نقدي تراكمي في الفترات األولي للمشروع)رأس المال العامل 

هيكل التمويل

اإلفتراضات الرئيسة

25,000                                          

20,000                   

20,000                                          

مصروفات تأسيس                       1                   25,000

النسبة

20.20% Discount Rate

16.14

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

-                    

-                    -                         -                                                

473,967                 45,000                                          

30% تمويل ذاتي            598,190

إحتياطيات                       1                                          20,000

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                 428,967

20,000                   

-                                                                             

القيمةItem (English)(عربي)البند 

 

( االيرادات السنوية/ المبيعات)، وتخفيض الحد األدنى لحجم أعمالها (عائد بسيط متناقص% )5مبادرة البنك المركزي المصري بمنح تسهيالت بسعر عائد منخفض   (1

.(بدال من مليون جنية) ألف جنيه مصري 250ليصبح 

 مليون جنية 50، لدعم شركات القطاع الخاص الصناعي اتي يبلغ حجم أعمالها أو ايراداتها السنوية 2019 ديسمبر 12مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ   (2

لتمويل شراء الخامات ومستلزمات االنتاج وكذا تمويل اآلالت أو المعدات  (متناقص)% 8 مليار جنيه من خالل البنوك بسعر عائد سنوي 100وحتى مليار جنية، بإتاحة مبلغ 

.(تمويالت رأسمالية)أو خطوط االنتاج 

0%

0%

1,395,777         

المتبقي للتمويل

1,993,967         100%

0%

0% -                    

70%

المبلغنوع التمويل

اإلستثمار المبدئي       1,993,967
-                         

0% -                    

-                    

-                    

-                    

تمويل بنكى 



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

34.49%

845,150

166%

Loan Years5سنوات القرض

Discounted Payback Period فترة اإلسترداد المخصومة

فترة اإلسترداد

معدل العائد الداخلى

صافى القيمة الحالية للمشروع

معدل العائد علي اإلستثمار

Payback Period

Internal Rate of Return (IRR)

Net Present Value (NPV)

Return On Investment (ROI)

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

Discount Rate معدل الخصم 20.20%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (1,993,967)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 5,990,400 7,076,160 8,255,520 8,668,296 9,101,711 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 3,993,600 4,582,656 5,193,677 5,297,550 5,403,501 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 1,154,000 1,195,700 1,239,305 1,284,907 1,332,601 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 316,080 316,080 316,080 316,080 316,080 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 526,720 981,724 1,506,458 1,769,759 2,049,528 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 108,953 214,230 337,482 399,930 466,248 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 417,767 767,494 1,168,976 1,369,829 1,583,281 0 0 0 0 0

Net Working Capital رأس المال العامل 0

G/L from Asset Sale أرباح بيع االصول اخر سنة 0

تغطية العجز السنوي 

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية (1,993,967) 417,767 767,494 1,168,976 1,369,829 1,583,281 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 417,767 1,185,261 2,354,237 3,724,065 5,307,346 5,307,346 5,307,346 5,307,346 5,307,346 5,307,346

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 347,560 531,210 673,120 656,218 631,009 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 347,560 878,770 1,551,889 2,208,107 2,839,116 2,839,116 2,839,116 2,839,116 2,839,116 2,839,116

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 34.49%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 845,150

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 166%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  42%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



42%

وع إضغط هنا وع والإلطالع عىل كافة أقسامه ومشاهدة الفيديوهات وقراءة المقاالت المتعلقة بالمشر للدخول للمشر

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد علي اإلستثمار 
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