
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 تصنيع البطاطس النصف مقلية  

تعد البطاطس النصف المقلية هي اشهي انواع البطاطس المفضلة لكل من يعشقون البطاطس وخاصة االطفال فهي احد المنتجات التى 

تحقق مبيعات كبيرة  

واذا تحدثنا عن بيع المنتج محلياً فى مصر فإن انتاج البطاطس النصف مقلية اصبح يجذب العديد من االستثمارات الخارجية نظراً 

لالقبال الكبير على شراء البطاطس النصف مقلية

كما تاتميز مصر بوفرة إنتاج البطاطس وتشتهر بتصديرها ألوروبا ولذلك قد يضيف المستثمر فى ذلك المجال قيمة لمنتج البطاطس قبل 

تصديرة وعدم تصديرة كبطاطس خامز ولكن هنا يحب مراعاة الجودة وإشتراطات تلك الدول للواردات من المواد الغذائية المصنعة 

وخصوصا البطاطس النصف مقلية المنتج الوحيد فى هذا المشروع

.وقد يحتاج صاحب المشروع لتجهيز مخزن لتخزين البطاطس فى مواسم الوفرة لإلستفادة بفرق السعر

2018 (بالجنية)اإلستثمار األولي              1,327,500

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

$2,305,228,420 200520 (2م)المساحة الطلوبة                        500

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

0.68911% 0.04356%

ً متاحة كليا
ً
متاحة جزئيا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا
ً
محلية جزئيا المواد الخام 

11 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

33M نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

83M

واردات منتج نهائي بطاطس نصف مقلية طبيعة الًمنتج

103060 (IDA)كود النشاط 

2005200010 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2017

215

198

 M$

391

307 

304

M$

262

15,885,672 

1,004,102 

14,881,570 
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الكود النشاط الرئيسي

1030 تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر

الكود النشاط الفرعي

103060 انتاج اغذية جاهزه من الفاكهة والخضر 

كود الُمنتج إسم الُمنتج

2005200010 بطاطس نصف مقلية 

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

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

 األكثر تداواًل في العالم ، بإجمالي 1141المنتج  (HS Code 200520) ، كانت البطاطا ، المحضرة أو المحفوظة 2018في عام 

الخل بنسبة /  ، نمت صادرات البطاطا ، المحضرة أو المحفوظة ، غير المجمدة 2018 و 2017بين عامي .  مليار دوالر2.51تجارة 

 (HS Code 200520)تمثل تجارة البطاطا ، المحضرة أو المحفوظة ،.  مليار دوالر2.51 مليار دوالر إلى 2.31 ٪ ، من 8.89

. من إجمالي التجارة العالمية0.014٪

 مليون 391)هي هولندا  (HS Code 200520) كانت أكبر مصدري البطاطس ، المحضرة أو المحفوظة ، 2018في : الصادرات

(  ماليين دوالر209)والمملكة المتحدة (  ماليين دوالر304)والواليات المتحدة (  ماليين دوالر307)وبلجيكا ولوكسمبورج  (دوالر

.( مليون دوالر198 )وألمانيا 

 مليون 198)، والواليات المتحدة  ( مليون دوالر215)، وألمانيا  ( مليون دوالر262) ، كانت فرنسا 2018في عام : الواردات

 HS)، أكبر مستوردين للبطاطس ، المعدة أو المحفوظة ، (  مليون دوالر134)، وكندا (  مليون دوالر145)، وهولندا  (دوالر

Code 200520)

نموذج بورتر

Porter 5 Forces

تهديد الداخلين الجدد

THRETS OF NEW ENTRIES

تهديد السلع البديلة

THRETS OF SUBSTITUTES

مؤشر متوسط/ نعم - هل يوجد سلع بديلة؟ 

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

البطاطس النصف مقلية: المنتج األساسي

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

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



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

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

 متر 500يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 

 

بطاطس خام

صناعة البطاطس النصف مقلية 

 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؟ 

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

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 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؟ 



:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع
إستالم البطاطس وغسلها - 1

يتم اإلستالم والتأكد من خلوها من العيوب الظاهرية والفطريات وأي أمراض 

زيوت قلي

مياة

خل ومطهرات أخرى

التصفية والتجفيف - 5

يتم تصفية البطاطس من الماء ويتم تركها حتي تبرد ويتم استخدام الهزاز فى تلك المرحلة حيث تقوم بالتخلص من الماء الزائد على سطح البطاطس من خالل 

اتهزاز المنتج بسرعات كبيرة 

مرحلة قلي البطاطس - 6

 يتم قلى اصابع البطاطس نصف قلية في زيت نباتي  ثم نصفيها من الزيت و مرحلة القلي مسئولة عن الملس واللون والطعم والجودة الشاملة للمنتج 

 ثانية 45- 30وتعد معدة القلي مزودة بفلتر يقوم بفلترة الزيت كل 

التجميد  - 7يمكن تنظيف الفلتر بعد انتهاء العمل 

فى هذه المرحلة يتم تجميد البطاطس النصف مقلية بمرورها فى نفق تجميد

 وذلك للحفاظ عليها بجودة عالية الطول فترة ممكنة وتجهيزها لعملية التغليف 18-وتجمد البطاطس عند درجة حرارة 

التغليف  - 8

يتم تغليف البطاطس حسب الوزن وتفرغ االكياس من الهواء 

التسويق  - 9

يتم التسويق المباشر من خالل ارسال مندوبين بيع الى تجار الجملة و السوبر ماركت واالسواق

والتسويق االلكترونى من خالل المواقع االلكترونية المخصصة ومنصات التواصل االجتماعى 

السلق  - 4

توضع البطاطس فى كمية فى الماء ويتم وضعها على النار ويتم اضافة الخل لها حتي يتم الحفاظ على لون البطاطس 

 ويعد السلق هي مرحلة معالجة البطاطس بالماء الساخن مع بعض المواد الغذائيه االمنة المسموح بها 

 دقائق مع عدم تركها تنضج 3يتم غلى البطاطس لمدة قليله ال تزيد عن 

 304جميع االجزاء المالمسة للمنتج يجب أن تكون مصنوعة من مادة ستانلس 

التقشير - 2

يتم تقشير البطاطس ثم تقطع الى اصابع متوسطة السماكة 

وتعتبر ماكينة التقشير المستخدمة مزودة بفرش غذائيه دوارة لغسل وتقشير المنتج ومعدة تقشير سريع وتستهلك قليل من المياة والخامات المستخدمة فى 

 304الماكينة يجب أن تكون هى ستانلس 

التقطيع  - 3

يتم تقطع البطاطس بعد عملية التقشير الى اصابع متوسطة السماكة 

وتعتبر ماكينة التقطيع المستخدمة مزودة بسكاكين تقطيع غذائيه دوارة ويتم التقطيع حسب المنتج الجاري انتاجة سواء كان أصابع أو شيبسي بتغير السكينة



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

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

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         

-                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                                                                             

167,000                 167,000                                        1                       

-                         -                                                

 ماكينة سلق

-                         -                                                

 ماكينة قلي                       1                                        187,000

-                    

 ماكينة تقطيع                       1                                          45,000                   45,000

 نفق التجميد                       1                                        450,000                 450,000

187,000                 

 مكينة تقشير                       1                                          25,000                   25,000

يتم الشحن فى سيارات بها ثالجة : الشحن والتوزيع  - 10

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

-                                                                             -                    -                                                -                         



(فى حالة اإليجار ال يستخدم)األراضى والمبانى 

(غير مرتبطة مباشرة بالعملية اإلنتاجية)األصول الإلدارية 

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

هيكل التمويل

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

2,000                                            

1                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

-                         

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

874,000                 874,000                                        

 االثاث المكتب                       1                                            3,000                     3,000

 اجهزة كمبيوتر                       1                                            1,500                     1,500

3,000                     3,000                                            

7,500                                            

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                     2,000

-                    

-                         

-                         -                                                

446,000                 446,000                                        

-                                                -                    -                                                                             

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                       1                                        444,000                 444,000

-                         -                                                -                    -                                                                             

7,500                     

-                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

-                                                                             

اإلستثمار المبدئي       1,327,500

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                



اإلفتراضات الرئيسة

Loan Years5سنوات القرض

النسبة

20.00% Discount Rate

16.07

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

30% تمويل ذاتي            398,250

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 سنوي100وحتى مليار جنية، بإتاحة مبلغ 

.(تمويالت رأسمالية)أو خطوط االنتاج 

0%

0%

929,250            

المتبقي للتمويل

1,327,500         100%

0%

0%

70%

المبلغنوع التمويل

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0%

-                    

تمويل بنكى 

Discount Rate معدل الخصم 20.00%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  16.07

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (1,327,500)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 4,867,200 5,110,560 5,366,088 5,634,392 5,916,112 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 2,620,800 2,673,216 2,726,680 2,781,214 2,836,838 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) (بدون الفوائد واإلهالك)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة 1,117,000 1,169,200 1,224,502 1,283,119 1,345,280 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 210,433 210,433 210,433 210,433 210,433 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 918,967 1,057,711 1,204,473 1,359,626 1,523,560 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 206,885 240,034 275,085 312,129 351,257 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 712,082 817,677 929,387 1,047,498 1,172,303 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 (1,327,500) 712,082 817,677 929,387 1,047,498 1,172,303 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 712,082 1,529,760 2,459,147 3,506,645 4,678,947 4,678,947 4,678,947 4,678,947 4,678,947 4,678,947

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 593,402 567,831 537,840 505,159 471,122 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 593,402 1,161,233 1,699,073 2,204,232 2,675,354 2,675,354 2,675,354 2,675,354 2,675,354 2,675,354

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 56.66%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,347,854

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 252%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  102%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

56.66%

1,347,854

252%

102%
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صافى القيمة الحالية للمشروع

معدل العائد علي اإلستثمار

(المخصوم)معدل العائد علي اإلستثمار 
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CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 918,967 1,057,711 1,204,473 1,359,626 1,523,560 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 206,885 240,034 275,085 312,129 351,257 0 0 0 0 0

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 712,082 817,677 929,387 1,047,498 1,172,303 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 (1,327,500) 712,082 817,677 929,387 1,047,498 1,172,303 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 712,082 1,529,760 2,459,147 3,506,645 4,678,947 4,678,947 4,678,947 4,678,947 4,678,947 4,678,947

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 593,402 567,831 537,840 505,159 471,122 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 593,402 1,161,233 1,699,073 2,204,232 2,675,354 2,675,354 2,675,354 2,675,354 2,675,354 2,675,354

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 56.66%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 1,347,854

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 252%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  102%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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