
وصف المشروع

ً دراسة جدوي مشروع تصنيع زيت الزيتون منزليا

يعتبر زيت الزيتون غذاء مثالي و صحي لالنسان و قد أثبتت الدراسات والتجارب الفوائد المختلفة لزيت الزيتون و اهمية استعماله في 

الوقاية من األمراض المختلفة، هذا و ال تقتصر فائدة زيت الزيتون كمادة غذائية و صحية فقط و لكنها تدخل في العديد من الصناعات و 

التي منها صناعة الصابون وتعد صناعة صابون زيت الزيتون من الصناعات البسيطة جداً التى ال تحتاج الى ماكينات باهظة الثمن وال 

تحتاج الى مساحات كبيرة 

ويكمن تسويق المنتج مع ذكر فوائده الكثيرة مثل فوائده للشعر و الجسم والقضاء على الرؤوس السوداء وعالرغم من االهمية الكبيرة 

لهذه الصناعة  وقلة رأس ماله اال ان االهتمام بهذه الصناعة قليل جداً

وتعتمد هذه الصناعة بشكل رئيسي على رواسب زيت الزيتون  ويتم شرائها بمبالغ قليلة من مصانع زيت الزيتون

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

2020 (بالجنية)اإلستثمار األولي                 313,057

حجم التجارة العالمية (HS)كود التجارة العالمية  أكبر الًمصدرين

$3,774,145,302 340111 (2م)المساحة الطلوبة                        300

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

0.63340% 0.93571%

ً متاحة كليا ً مدي إتاحة األصول محليا

منافسة كاملة نوع سوق المنتج النهائي

أكبر الًمستوردين

ً محلية جزئيا المواد الخام 

4 متوسط العمالة المطلوبة

متاحة مدي إتاحة مناطق صناعية 

متاح مدي إتاحة مراكز التدريب

افريقيا
متاحة مدي إتاحة التكنولوجي والصيانة

92.5 M نصف آلية طبيعة التكنولوجي

صادرات

$ متاحة محلياً ومستورد مدي توافر المواد الخام 

312 M

واردات منتج نهائي طبيعة الًمنتج

202325 (IDA)كود النشاط 

3401110010 (IDA)كود الُمنتج 

باإلخطار نوع الترخيص

2020

295

186

 M$

490

284.0 

248.0

M$

321

23,905,488 35,315,128 

(11,409,640)
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:نبذة عامة عن نشاط المشروع- أوالً 

(ISIC4معيار )بيانات النشاط والُمنتج طبقاً لهيئة التنمية الصناعية 

الكود النشاط الرئيسي

2023

الكود النشاط الفرعي

202325

كود الُمنتج إسم الُمنتج

3401110010 صابون تواليت بزيت الزيتون

باإلخطار نوع الترخيص

:نبذة عامة عن سوق منتجات المشروع- ثانياً 

العطور ومستحضرات التجميل, مستحضرات التنظيف والتلميع, صنع الصابون والمنظفات 

HS CODE: 340111

 مليار 3.77 من أكثر المنتجات تداواًل في العالم ، بإجمالي تداول قدره 768 ، كان الصابون ، الستخدام المرحاض ، مادة صلبة في المرتبة 2020في عام 

تمثل .  مليار دوالر3.77 مليار دوالر إلى 3.54 ٪ ، من 6.52 ، نمت صادرات الصابون الستخدام المرحاض بقوة بنسبة 2020 و 2019بين عامي . دوالر

.٪ من إجمالي التجارة العالمية0.023تجارة الصابون الستخدام المرحاض الصلبة 

صادرات

 مليون 248)وبولندا  ( مليون دوالر284)والواليات المتحدة  ( مليون دوالر490) ، كانت أكبر مصدري الصابون الستخدام المرحاض ألمانيا 2020في عام 

(. مليون دوالر222)وإندونيسيا (  مليون دوالر245)وتركيا  (دوالر

الواردات

،  ( مليون دوالر295)، وألمانيا  ( مليون دوالر312) ، كانت أكبر مستوردي الصابون ، الستخدام المرحاض ، صلبة هي الواليات المتحدة 2020في عام 

.( مليون دوالر106)، وفرنسا  ( مليون دوالر157)، والمملكة المتحدة  ( مليون دوالر186)وكندا 

التعريفة

.HS6 أدنى تعريفة باستخدام تصنيف المنتجات 1335٪ ، مما يجعلها 13.8 ، كان متوسط تعريفة الصابون ، الستخدام المرحاض ، صلبة 2018في عام 

تصنيف

.(PCI) في مؤشر تعقيد المنتجات 3806الصابون ، الستخدام المرحاض ، صلب يحتل المرتبة 

وصف

تستخدم لغسل األطباق المتسخة ، وإزالة البقع ، وإزالة األوساخ والزيوت للحفاظ . يُصنع الصابون من مركبات عضوية تُرغى في الماء ولها صيغة كيميائية

.على نظافة الجسم

صابون زيت زيتون : المنتج األساسي

صنع صابون التواليت



:الدراسة الفنية للمشروع- ثالثاً 
:منتجات المشروع

:المساحة والرسم التخطيطي للمشروع

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 متوسط/ متوسط - هل الدخول لقنوات التوزيع وألسواق الخامات والبيع صعب؟ 

مؤشر متوسط/ متوسط - هل تكلفة الخروج من المشروع مرتفعة؟ 

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

مؤشر متوسط/ متوسط - 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؟ 

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 جيد/ متوسط - هل هناك عدد كبير من المنافسين؟ 

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

مؤشر متوسط/ متوسط - هل التركيز في الصناعة عالى؟ 

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

 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؟ 

نموذج بورتر

Porter 5 Forces

تهديد الداخلين الجدد

THRETS OF NEW ENTRIES

تهديد السلع البديلة

THRETS OF SUBSTITUTES

 مؤشر /  - 

 مؤشر /  - 

مؤشر غير جيد/ نعم - هل يوجد سلع بديلة؟ 

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

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

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

 مؤشر /  - 

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

 مؤشر /  - 

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

 مؤشر /  - 

صابون زيت الزيتون

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

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

 متر 300يتطلب المشروع مساحة ال تقل عن 

 



:المواد األولية والهوالك للمشروع

الخامات األساسيّة

 الخامات المساعدة

:مراحل ودورة اإلنتاج و العمل للمشروع

الشحن والتوزيع - 7

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

التحصيل وخدمات ما بعد البيع - 8

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

اضافة هيدروكسيد الصوديوم - 2

.ارتداء نظارة واقية أو عادية وقفاز مطاطي ويتم وضع الماء في وعاء زجاجي عميق مع وضع هيدروكسيد الصوديوم بشكل تدريجي

هيدروكسيد الصوديوم 

 %100كحول تركيز 

ماء

خلط الماء وهيدروكسيد الصوديوم - 3

 درجة مئوية، ثم يصب هذا الخليط على الزيت مع االستمرار في التقليب 43.3خلط الماء وهيدروكسيد الصوديوم جيًدا وتركهم حتى يصلوا إلى درجة حرارة 

.ووضع المزيج في قوالب بالحجم المرغوب فيه

التبريد - 4

.وضع القوالب في الثالجة وتترك حتى تبرد لمدة نصف ساعة ثم يرش الصابون بكمية قليلة من كحول األيزوبروبيل التي يسهل الحصول عليها من العطار

التغليف - 5

 أسابيع 4 ساعة داخل القوالب، وبعد ذلك يترك 48يتم تغليف الصابون بالبالستيك ويوضع في الثالجة ليلة كاملة ثم يوضع في درجة حرارة الغرفة لمدة 

.خارجها حتى يصبح صلب وسوف يكون جاهز لالستخدام

التسويق - 6

: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

ويتم التسويق االلكتروني عبر المواقع االلكترونية المتخصصة و مواقع التواصل االجتماعي 

رواسب زيت زيتون

تحضير الخامات - 1 

يتم اختيار رواسب زيت الزيتون  ويتم احضار وعاء زجاجي ووضع زيت الزيتون داخله وتسخينه فى حمام مائي 



:الدراسة المالية للمشروع- ثالثاً 

: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 

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

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

-                         -                                                                             -                    -                                                

خالط  مخصص للصابون                       2                                          20,000                   40,000

-                                                -                    -                                                                             

  قوالب  صابون                   200                                               150                   30,000

-                         

-                         -                                                

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    

-                                                                             

-                                                                             

اإلستثمار المبدئي          313,057

-                                                                             

االجمالىالقيمة للوحدة بالعملة المحليةالكمية(البند)إسم األصل  

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                -                    -                                                                             

-                         -                                                

 بوتاجاز للتسخين                       1                                            5,000                     5,000

-                         

-                         -                                                

219,057                 5,000                                            

-                                                -                    -                                                                             

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

رأس مال عامل                 214,057

-                         -                                                -                    -                                                                             

19,000                   19,000                                          

-                         -                                                -                    -                                                                             

مصروفات تأسيس                       1                     5,000

-                    

 االثاث المكتب                       1                                            5,000                     5,000

 اجهزة كمبيوتر                       1                                            6,000                     6,000

8,000                     8,000                                            1                       

-                                                                             

اجهزة تكيف واجهزه كهربائيه اخرى

-                                                -                    

-                         

-                    

االجمالى القيمة للوحدة بالعملة المحلية الكمية (البند)إسم األصل  

75,000                   25,150                                          

5,000                                            

-                         -                                                -                    -                                                                             



هيكل التمويل

اإلفتراضات الرئيسة

-                    

تمويل بنكى 

نقدى  Collection Method طريقة التحصيل

5% Interest Rate معدل فائدة القرض 

0%

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 

0%

0%

-                    

المتبقي للتمويل

313,057            100%

0%

0%

0%

المبلغنوع التمويل
100% تمويل ذاتي            313,057

النسبة

20.00% Discount Rate

30.50

22.50% معدل الضرائب

5

Exchange Rate ($) ($)سعر الصرف 

Years

معدل الخصم

سنوات الدراسة

Tax Rate

Loan Years5سنوات القرض

Discount Rate معدل الخصم 20.00%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  30.50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (313,057)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 2,995,200 3,144,960 3,302,208 3,467,318 3,640,684 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 2,546,639 2,597,572 2,649,523 2,702,514 2,756,564 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 253,000 265,400 278,588 292,621 307,561 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 195,561 281,988 374,097 472,183 576,559 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 39,040 58,486 81,179 103,249 126,733 0 0 0 0 0

-اإلهالك 

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 156,521 223,502 292,917 368,935 449,826 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 (313,057) 156,521 223,502 292,917 368,935 449,826 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 156,521 380,023 672,940 1,041,875 1,491,701 1,491,701 1,491,701 1,491,701 1,491,701 1,491,701

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 130,434 155,210 169,512 177,920 180,775 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 130,434 285,644 455,156 633,076 813,851 813,851 813,851 813,851 813,851 813,851

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 68.21%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 500,794

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 376%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  160%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي



المؤشرات المالية للتدفقات المالية

Payback

Payback

68.21%

500,794

376%

160%Discounted Return On Investment (DROI)

Discounted Payback Period فترة اإلسترداد المخصومة

فترة اإلسترداد

معدل العائد الداخلى

صافى القيمة الحالية للمشروع

معدل العائد علي اإلستثمار

(المخصوم)معدل العائد علي اإلستثمار 

Payback Period

Internal Rate of Return (IRR)

Net Present Value (NPV)

Return On Investment (ROI)

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

Discount Rate معدل الخصم 20.00%

Tax Rate ائب معدل الضر 22.50%

Exchange Rate ($) ($)سعر الضف  30.50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Initial Investment االستثمارات المبدئية (313,057)

Sales / Cash النقدية/المبيعات 2,995,200 3,144,960 3,302,208 3,467,318 3,640,684 0 0 0 0 0

خصم المبيعات اآلجلة

Variable Cost/Direct/COGS ة ة/التكاليف المتغير م.ب.ت/المباشر 2,546,639 2,597,572 2,649,523 2,702,514 2,756,564 0 0 0 0 0

Fixed Cost/Amin Cost (less Int. and Dep.) ائب)تكاليف إدارية/التكاليف الثابتة (بدون الفوائد والضر 253,000 265,400 278,588 292,621 307,561 0 0 0 0 0

Loan Installments أقساط القرض 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CF Befor Tax ائب  النقدية قبل الضر 195,561 281,988 374,097 472,183 576,559 0 0 0 0 0

Tax ائب الضر 39,040 58,486 81,179 103,249 126,733 0 0 0 0 0

-اإلهالك 

Total Cash Flow إجماىل التدفقات النقدية 156,521 223,502 292,917 368,935 449,826 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 (313,057) 156,521 223,502 292,917 368,935 449,826 0 0 0 0 0

Cumulative Cash Flow اكمية التدفقات النقدية الير 156,521 380,023 672,940 1,041,875 1,491,701 1,491,701 1,491,701 1,491,701 1,491,701 1,491,701

Present Value of Annual Income / CF القيمة الحالية لاليرادات السنوية 130,434 155,210 169,512 177,920 180,775 0 0 0 0 0

Cumulative Discounted Cash Flow اكمية القيمة الحالية الير 130,434 285,644 455,156 633,076 813,851 813,851 813,851 813,851 813,851 813,851

Payback Period داد ة اإلسير فير Payback

Internal Rate of Return (IRR) معدل العائد الداخىل 68.21%

Net Present Value (NPV) وع  القيمة الحالية للمشر
ر

صاف 500,794

Return On Investment (ROI) معدل العائد عىلي اإلستثمار 376%

Discounted Return On Investment (DROI) (المخصوم)معدل العائد عىلي اإلستثمار  160%

التدفقات النقدية و القيمة الحالية ومعدل العائد الداخىلي
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