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دراسة جدوى مصنع زيت عباد الشمس

ملخص المشروع :
الفكرة :

مصنع مجهز بأحدث التقنيات الصناعية اإلنتاجية في مجاؿ إنتاج زيت عباد الشمس بجودة عالية
وفق المقاييس العالمية ويتم إدارة المصنع من خبلؿ كوادر مؤىلة تسعى للتميز في اإلنتاج مع
الحرص على الجانب الصحي و البيئي .

خصائص ومدخبلت المشروع :
الموقع

المملكة العربية السعودية

المنتج

زيت عباد الشمس في عبوات  5 , 4 , 3 , 6 , 1ليتر

العميل المستهدؼ

محبلت السوبر ماركت والمطاعم والمتاجر والمراكز الكبرى لجميع
شرائح المجتمع

القوة العاملة

مدير المصنع – الطاقم اإلداري للمصنع – الفنيين والعاملين

المنفعة االقتصادية

منتجات عالية الجودة وصحية ومطابقة للمواصفات العالمية

متطلبات المشروع :
مصاريف تأسيسية

وتشمل مباني وتجهيزات للمصنع وتأثيث المكاتب والسكن وشراء
معدات وتجهيزات المصنع واستقداـ الفنيين والعماؿ

مصاريف تشغيلية

المواد الخاـ الداخلة في التصنيع والكهرباء والماء والهاتف والوقود
ورواتب العماؿ ومواد مكتبية ومصاريف دعاية وإعبلف وتسويق

صيانة وتطوير

صيانة عامة لآلالت والمعدات وتطوير للمصنع حسب متطلبات
السوؽ السعودي
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ملخص مالي للمشروع :

تكاليف المشروع التأسيسية

 4,6110111لاير

والتشغيلية

منها  3,951,000لاير نفقات تأسيسية ونفقات تشغيلية بداية
عمل المشروع  651,000لاير

تكاليف المشروع التشغيلية

 801760811لاير

إيرادات المشروع

سوؼ يكوف العمل في المصنع على ورديتين بمعدؿ  311يوـ
عمل في السنة بطاقة إنتاجية  6111طن سنوي ويصل اإليراد
السنوي
 10,400,000لاير

أرباح المشروع

= 801760811 - 1104110111
 606630611لاير

معدؿ العائد الداخلي

% 58

للمشروع
فترة استرداد رأس الماؿ

سنتين بإذف اهلل
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الدراسة العامة للمشروع
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المقدمة :
توجد الزيوت والدىوف في خبليا األنسجة العضوية والسوائل الخلوية لبذور بعض النباتات (البذور
الزيتية) وكذلك في األلباف ،وفي األنسجة المحيطة باألحشاء الداخلية للحيوانات البرية والبحرية،
ويمكن تصنيف الزيوت بشكل عاـ إلى زيوت نباتية تشكل  % 80تقريباً من أنواع الزيوت،
وزيوت حيوانية تقدر بنحو  ،% 19وزيوت بحرية بنسبة %.1
وتعتبر الحبوب الزيتية أىم مصادر إنتاج الزيوت ،ومن أىمها فوؿ الصويا ،ودوار الشمس ،وبذرة
القطن ،والذرة ،والفوؿ السوداني ،والزيتوف ،والسمسم ،وجوز الهند ،ونخيل الزيت .كما أف ىناؾ
بذوراً زيتية تستخدـ زيوتها ألغراض صناعية بصورة أساسية ،وألغراض غذائية بصورة جزئية ،نذكر
منها بذرة اللفت ،وبذرة الكتاف ،وبذرة الخروع ،وبذرة القرطم (العصفر) وغيرىا .أما الزيوت

والدىوف البحرية فهي زيوت األسماؾ واألحياء البحرية األخرى ،وتوجد الدىوف الحيوانية في
حليب الحيوانات البرية ،كاألبقار واألغناـ والماعز والجاموس والجماؿ.
وتمر صناعة الزيوت النباتية بعدة مراحل حتى تصبح صالحة لبلستهبلؾ ،تشمل تنظيف البذور من
األتربة ،ثم نزع القشور وتكسير البذور لتسهيل عملية استخبلص الزيت ،يتم بعد ذلك طبخ
البذور باستخداـ البخار ثم يستخلص الزيت إما بالحرارة ،أو بالضغط الميكانيكي ،أو باستخداـ
المذيبات ،يتم بعدىا تكرير الزيت وذلك بسحب الشوائب العالقة بو ،وتعديل اللوف وتعديل
حموضة الزيت ،وتبييض المنتج ،وذلك بتخليص الزيت من اللوف الغامق ،وأخيراً التقطير وذلك
بتخليص الزيت المبيض من الشوائب ،يتم بعدىا تعبئة المنتج في عبوات ببلستيكية أو معدنية
بسعات مختلفة يتم إدخالها في عبوات كرتونية وتغليفها تمهيداً لتخزينها وتسويقها.
ويتم استيراد زيوت الذرة الشامية ودوار الشمس وفوؿ الصويا بصورة أساسية من الواليات
المتحدة األميركية ،بينما يتم استيراد معظم زيت النخيل من ماليزيا وإندونيسيا.
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دوار الشمس ىو المحصوؿ األكثر أىمية بين المحاصيل المنتجة للبذور المستخدمة في صناعة
الزيوت عالمياً ،فقد أظهرت الدراسات أف اإلنتاج ازداد بشكل متسارع على مدى  25عاماً ،فيما

تتوقع منظمة األغذية والزراعة أف يبلغ إجمالي حجم اإلنتاج العالمي حوالي  60مليوف طن بحلوؿ

نهاية العاـ .2050
وانطبلقا من توجهنا ورغبتنا في إنشاء مصنع زيوت عباد الشمس في الدماـ نتقدـ بدراسة الجدوى
للمصنع وتقديمها إلى جهات التمويل لتوفير الدعم المالي البلزـ إلنشاء المصنع ومساعدتنا على
تحقيق األىداؼ والغايات من اجل نهضة وخدمة ىذا الوطن في مجاؿ األمن الغذائي .
وصف المشروع :
يهدؼ المشروع محل الدراسة إلى إنتاج زيت الطعاـ من بذور عباد الشمس بأحجاـ مختلفة ،
بجودة مرتفعة قادرة على المنافسة في السوؽ المحلي من حيث الجودة والسعر ويتم استيراد
الزيت من أجود انواع المزارع في ماليزيا .
التعريف بمنتجات المشروع وفوائدىا :

عباد الشمس نبات حولي وحيد القرص تلقيحو خلطي أزىاره صفراء برتقالية ثماره كثيرة ،توسعت
زراعتو وانتشرت رغم أنو من المحاصيل الزراعية الحديثة لفوائده االقتصادية الكثيرة  ،وىناؾ
نوعاف من بذور عباد الشمس  ،وىما بذور عباد الشمس الحلوى وبذور عباد الشمس غير الزيتية
 ،بذور عباد الشمس الحلوى صالحة لؤلكل  ،وتستخدـ الستخراج الزيوت في حين تستخدـ
بذور عباد الشمس غير النفطية لتغذية الحيوانات وليست مناسبة لبلستهبلؾ البشري.
والمكوف الرئيسي لزيت عباد الشمس ىو حمض اللينوليك  .وتشمل المكونات األخرى حمض
األوليك وحمض البالمتيك  .باإلضافة إلى ذلك  ،فإنو يحتوي على الليسيثين  ،الكاروتينات ،
توكوبهيرولس وكميات ملحوظة من الفيتامينات D ، AوE .
ولزيت عباد الشمس العديد من الفوائد لصحة اإلنساف  ،ويمكن حصرىا فيما يلي -:
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-1

أف الزيت المستخرج منو يعتبر من الزيوت الممتازة المستخدمة في تغذية اإلنساف
الحتوائو على األحماض األمينية والفيتامينات والبروتينات.

-2

يعتبر زيت بذور عباد الشمس واحد من أصح الزيوت نظرا لتنوعها من المواد الغذائية
وتعزيز الصحة  ،ىذا الزيت غني بالفيتامينات B6 ، B5 ، B1 ، Eو  Cباإلضافة
إلى المعادف مثل النحاس والفوسفور والزنك والمغنيسيوـ  .حمض الفوليك والبوتاسيوـ
والكالسيوـ والحديد .

-3

يعمل على خفض نسبة الكوليستروؿ والدىوف في الدـ .

-4

لو فوائد للقلب واألوعية الدموية وفرصة االصابة بالنوبات القلبية  ،نظراً إلحتواءه على
فيتامين . E

-5

يحتوي على الدىوف غير المشبعة االحادية والمتعددة غير المشبعة جنبا إلى جنب مع
الفيتامينات التي تجعل منها واحدة من أصح الزيوت لبلستهبلؾ .

-6

يمنع التهاب المفاصل ( الروماتويد ) .

-7

الوقاية من الربو وسرطاف القولوف وغيره من أنواع السرطانات  ،حيث أف الكاروتينات
الموجودة في زيت عباد الشمس مساعدة في الوقاية من سرطاف الرحم والرئة وسرطاف
الجلد .

-8

باإلضافة إلى ذلك  ،أنو يوفر مصدرا جيدا للفيتامين (أ) والمساعدة في منع إعتاـ عدسة
العين.

-9

إصبلح الهيئة  ،حيث يحتوي زيت عباد الشمس أيضا على البروتينات  ،وىو أمر حيوي
لبناء وإصبلح األنسجة وإنتاج الهرمونات واالنزيمات  .ىيئتنا يتطلب كميات عالية من
البروتينات  .ألف الجسم ال يخزف البروتينات  ،فإنو البد من استهبلكها وزيت عباد
الشمس يفي بهذا الشرط.
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نظرة عامة على القطاع المستهدؼ :

تحتل صناعة وتجارة الزيوت النباتية أىمية خاصة في مختلف دوؿ العالم  ،باعتبارىا من
الصناعات االساسية إلنتاج زيوت الطعاـ والسمن النباتي باإلضافة الى استخدامها في انتاج
الزيوت الصناعية والعلف .
ويتم استخبلص الزيوت من بعض المحاصيل الزراعية التي يزرع بعضها بهدؼ استخبلص الزيوت
فقط كالسمسم وعباد الشمس وفوؿ الصويا  ،ويزرع البعض اآلخر أساسا للحصوؿ على ألياؼ
نباتية أو شعر أو غذاء كالزيتوف والكتاف والقطن وتستخلص الزيوت منها أو من بذورىا كمنتج
ثانوي.
أما من حيث االستخداـ فيمكن تقسيم الزيوت النباتية إلى ثبلثة أنواع  ،حسب درجة التكرير
" أي النقاء" وحسب الطعم والقيمة الغذائية  ،على النحو التالي -:
-1

زيوت غذائية "أي زيوت طعاـ " وتشمل زيت بذرة القطن – زيت الصويا – زيت
جنين الذرة  -زيت الفوؿ السوداني – زيت السمسم – زيت عباد الشمس .

-2

زيوت غذائية – صناعية أي زيوت يمكن استخدامها في بعض الصناعات  ،كما
يمكن استخدامها كزيوت طعاـ  ،وذلك حسب درجة تكريرىا وتشمل زيت بذرة
الكتاف – زيت بذور الشلجم .

-3

زيوت صناعية وىى زيوت تستخدـ لؤلغراض الصناعية فقط الف طعمها غير مقبوؿ
أو لكونها غير صالحة لبلستهبلؾ اآلدمي  ،وتشمل  :زيت جرمة األرز وزيت رجيع
الكوف  ،ورجيع الكوف ىو عبارة عن جنين األرز مختلطا بالقشرة الداخلية لؤلرز ،
وينتج كمنتج ثانوي لصناعة تبيض األرز.

ونحن نهدؼ إلى العمل بالخيار األوؿ  ،وىو إنتاج الزيوت الغذائية من بذور عباد الشمس .
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أىداؼ المشروع :

-1

رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية  ،والمساىمة في تنمية الصناعة الغذائية من
خبلؿ إنشاء مصنع وطني قادر على إنتاج منتجات ذات جودة عالية ومطابقة
للمواصفات العالمية .

-2

تقليل كمية وقيمة االستيراد من المنتجات المستهدفة .

-3

سد الطلب المحلي المتزايد نتيجة لتزايد أعداد السكاف وارتفاع مستوى الدخل.

-4

خدمة المواطن والوافد من خبلؿ تقديم منتج ذو جودة مرتفعة وبأسعار مناسبة
لجميع الفئات .

-5

الربح  ،حيث أف الهدؼ األساسي من المشروعات الخاصة ىي أف تكوف مصدر
للربح .

مدى الحاجة إلى إقامة المشروع :

-1

ارتفاع قيمة وكمية الواردات من المنتجات المستهدفة .

-2

ارتفاع أعداد السكاف بالمملكة خبلؿ السنوات األخيرة  ،ومن ثم ارتفاع االستهبلؾ
من المنتجات الغذائية .

-3

حاجة المستهلك إلى منتجات ذات كفاءة عالية  ،وبخاصة المنتجات الغذائية .
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الرؤية:
سنطرح منتجاتنا بأسعار منافسة لمستهلكينا الكراـ وسنعمل على تحقيق عوائد متواصلة
لمستثمرينا ومساىمينا .
سنعمل على خلق خبرة عملية متميزة ومرضية لجميع موظفي المصنع.
سنحرص على تعميق مستوى المسئولية الفردية والتشجيع على استغبلؿ الفرص .

الرسالة:
انطبلقا من ثقافتنا المبنية على ” طريقة التوازف “ ،نلتزـ بمسؤوليتنا االجتماعية ،وسنعمل جاىدين
على الوصوؿ إلى أعلى المستويات العالمية من حيث األمانة والشفافية والمسؤولية في التعامل مع
جميع ذوي العبلقة بالمصنع ،وبناء الجسور لخدمة المجتمعات التي نعمل فيها .
أىم أسباب نجاح المشروع بإذف اهلل :
· يعتبر منتج المشروع ىاـ الرتباطو بجميع شرائح المجتمع فهو منتج استهبلكي في كل مطبخ .
· النمو السكاني واالقتصادي في المملكة وزيادة معدالت الدخل .
· إدارة المصنع تحت كفاءات وكوادر وخبرات مميزة في مجاؿ اإلدارة العامة واإلدارة الهندسية
والتسويقية واإلدارة المحاسبية واألمنية .
· العمل المشترؾ بين الموظفين والعاملين بالمصنع وحرصهم على إرضاء العميل بكل تفاني
وأمانة ومصداقية .
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الدراسة التسويقية للمشروع
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صناعة زيوت الطعاـ في دوؿ مجلس التعاوف تعتمد أساساً على استيراد الزيوت الخاـ لتكريرىا،

بسبب عدـ توافر الحبوب الزيتية محلياً ،عدا بعض الطاقات الستخبلص زيوت السمسم،
ومعاصر الزيتوف التي بدأت حديثاً في المنطقة بعد التوسع في زراعة الزيتوف ،بخاصة في منطقة
الجوؼ في المملكة العربية السعودية.

وأفادت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات األسواؽ الصناعية التابعة لمنظمة الخليج
لبلستشارات الصناعية ،بأف السعودية حازت عاـ  2013على المركز األوؿ في صناعة الزيوت
والدىوف النباتية والحيوانية ،وتمتلك  20مصنعاً بلغت استثماراتها المتراكمة  285مليوف دوالر،

أي بنسبة  44.1في المئة من إجمالي استثمارات دوؿ مجلس التعاوف في ىذه الصناعة ،كما
استقطبت  2415عامبلً ،بنسبة  43.5في المئة من إجمالي العاملين في دوؿ المجلس ،كما
حازت على  59.5في المئة من حجم الطاقات التصميمية لدوؿ مجلس التعاوف.
وتستهلك دوؿ مجلس التعاوف وفق بيانات «جويك» كميات كبيرة من الزيوت والدىوف النباتية
والحيوانية بلغت  1.2مليوف طن عاـ  ،2013وتستهلك السعودية نحو نصف ىذه الكمية ،أي
بنسبة  50.8في المئة تلتها دولة اإلمارات بنسبة  24.4في المئة ثم الكويت بنسبة  10.5في
المئة تقريباً.
وضع السوؽ وحجم العرض والطلب :
إف قضية الغذاء في المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة األولي حيث إف توفير الغذاء لسكاف
المملكة العربية السعودية يمثل احد األىداؼ الرئيسية للسياسة االقتصادية السعودية حيث تتولي
المملكة العربية إتباع الكثير من السياسات لتوفير الغذاء والغذاء اآلمن لسكانها من خبلؿ
االستيراد الخارجي وسياسة دعم الغذاء وتوفيره لسكاف المملكة بأسعار محلية تناسب جميع
فئات المجتمع وقد نجحت ىذه الجهود في توفير الغذاء اآلمن في السوؽ السعودي.
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ويبلغ معدؿ استهبلؾ الفرد من الزيوت النباتية حوالي  29.5جراـ يوـ أي حوالي  10.8كيلو
جراـ سنة ويحتوي الجراـ من الزيوت النباتية علي حوالي  3.45سعر حراري أي أف الزيوت
النباتية تمد الفرد بحوالي  3205ألف سعر حراري سنويا .

كمية وقيمة واسعار واردات السعودية من زيت دوار الشمس الفترة 2009- 1991ـ
سعر الواردات بالدوالر  /طن

قيمة الواردات بالواردات

كمية الواردات بالطن

السنوات

591.09

438000

741

1990

754.62

858000

1137

1991

550.24

460000

836

1992

397.54

421000

1059

1993

585.43

466000

796

1994

602.04

472000

784

1995

451.33

408000

904

1996

469.39

483000

1029

1997

482.14

513000

1064

1998

341.67

410000

1200

1999

350.89

553000

1576

2000

335.44

530000

1580

2001

366.00

295000

806

2002

424.66

527000

1241

2003

443.52

691000

1558

2004

434.94

478000

1099

2005

463.94

714000

1539

2006

474.49

837000

1764

2007

1269.70

2175000

1713

2008
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1269.70

2175000

1713

2009

552.94

695200

1206.95

المتوسط
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السعر العالمي للطن لزيت دوار الشمس في الفترة  2015-2009ـ
السنة

السعر(دوالر/طن)

2009

1143.41

2010

1159.44

2011

1175.47

2012

1191.5

2013

1207.53

2014

1223.56

2015

1239.59

حجم سوؽ زيوت الطعاـ في السعودية يصل إلى  1.8مليار لاير سعودي.
ويشهد القطاع حالياً مستويات قياسية ،فيما تتصدر المملكة العربية السعودية دوؿ المنطقة في
حجم االستثمارات التراكمية التي بلغت قيمتها  285مليوف دوالر -أي ما يعادؿ  %44.1من
مجموع استثمارات القطاع في دوؿ الخليج العربية.
يعمل في القطاع بالمملكة العربية السعودية  2415موظفاً ،وحقق  %59.5من الطاقة اإلجمالية

لتصميم المصانع في دوؿ المنطقة.

15
دراسة جدوى مصنع زيت عباد الشمس

أما اإلمارات العربية المتحدة فتحتل المركز الثاني بوجود  11مصنعاً واستثمارات بقيمة 225.4

مليوف دوالر أمريكي -أي  39بالمائة من استثمارات المنطقة ،فيما يبلغ حجم القوى العاملة
بالقطاع  2343موظفاً ( )% 42.4لينتج القطاع  29.1بالمائة من الطاقة اإلجمالية إلنتاج
الزيوت والمواد الدىنية في دوؿ الخليج العربية .وبهذا تتقاسم كل من السعودية واإلمارات فيما
بينهما حصة قدرىا  %88.6من إجمالي طاقة إنتاج الزيوت والدىوف الحيوانية والنباتية في دوؿ
الخليج العربية .

العوامل المؤثرة على الطلب لمنتجات المشروع :
-1

النمو السكاني :

أظهر تقرير لمصلحة اإلحصاءات والمعلومات أنها تتوقع وصوؿ التعداد السكاني العاـ للمملكة
العربية السعودية في العاـ  4242إلى  56.73مليوف نسمة ،بزيادة مقدارىا  7مبليين نسمة على
مدى السنوات العشر المقبلة .تنقسم ىذه الزيادة إلى زيادة في أعداد المواطنين بنحو 5..6
مليوف مواطن بنسبة  %75من إجمالي الزيادة ،بينما نصيب الوافدين من الزيادة يصل إلى
 4.44مليوف نسمة ،ممثلة  %56من إجمالي الزيادة ولكن عند النظر إلى حجم الزيادة لكل
فئة ،فإف نسبة النمو في أعداد الوافدين ترتفع بمتوسط يصل إلى  %4سنويا ،في حين أف
المواطنين يزيدوف بنسبة أقل تصل إلى  %3.6في المتوسط خبلؿ نفس الفترة.
وكافة تقديرات الزيادة السكانية أعلى بكثير من معدالت النمو السكاني العالمي التي تصل إلى
 % 3.3فقط .فنجد العديد من الدوؿ تمر بسنوات انكماش في كتلتها السكانية ألعراض
شيخوخة المجتمع ،مثل الياباف ،أو نظرا للمشاكل االقتصادية التي تمر بها مثل اسبانيا وعلى
الرغم من التراجع في النمو االقتصادي في السعودية بسبب انخفاض أسعار النفط ،إال أف الكتلة
السكانية ستستمر بالنمو بسبب انخفاض متوسط أعمار المجتمع بحيث يشكل الشباب الكتلة
األكبر بأكثر من نصف المجتمع.
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-6النمو االقتصادي :
يعتبر الوضع االقتصادي ىو العامل األكثر تأثيراً على طلب السلع والخدمات المختلفة
وبالتالي على قرار االستثمار ،وتتنوع المؤشرات والدالئل لمعرفة وضع االقتصاد إال أف إجمالي
الناتج المحلي والدخل القومي من أىم المؤشرات في إعطاء صورة واقعية عن المنظومة
االقتصادية ووضع االقتصاد ،وىل ىناؾ تحسن ملحوظ أـ العكس ،وفيما يلي تطور لقيم
الناتج المحلي اإلجمالي ثم الدخل القومي خبلؿ السنوات األخيرة.

الناتج المحلي اإلجمالي
يمكن تعريفو بأنو القيمة اإلجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل البلد ناقصاً منها المواد
الخاـ والسلع والخدمات األخرى التي تم استهبلكها أثناء عملية اإلنتاج خبلؿ فترة محددة
عادة ما تكوف سنة واحدة ،وفيما يلي تطور لقيم الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة من عاـ
 2008وحتى -: 2014

القيمة "مليوف لاير"

العاـ

الناتج المحلي

2008

1,949,238

2009

1,609,117

2010

1,975,543

2011

2,510,650

2012

2,752,334

2013

2,806,686

2014

2,821,722
المصدر  -:مصلحة اإلحصاء والمعلومات
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يتضػػح مػػن البيانػػات السػػابقة االرتفػػاع المسػػتمر فػػي قػػيم النػػاتج المحلػػي اإلجمػػالي خػػبلؿ السػػنوات
الس ػػابقة باس ػػتثناء الع ػػاـ  ،2009فبينم ػػا بلغ ػػت قيمت ػػو ف ػػي ع ػػاـ  2008ح ػػوالي  1.9تريلي ػػوف لاير
سعودي ،فقد ارتفع إلى  2,51تريليوف لاير فػي عػاـ  ،2011ثػم ارتفػع إلػى  2,82تريليػوف لاير فػي
عػ ػػاـ  ،2014وىػ ػػذا يػ ػػدؿ علػ ػػى أف االقتصػ ػػاد السػ ػػعودي يحقػ ػػق مسػ ػػتويات نمػ ػػو مرتفعػ ػػة ويتمتػ ػػع
باالستقرار الذي يشجع على االستثمار داخل المملكة .

فيما يلي تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالمملكة خبلؿ السنواتاألخيرة -:
الناتج المحلي

السكاف

متوسط دخل الفرد

متوسط دخل

اإلجمالي ) مليوف لاير(

)مليوف نسمة(

( لاير)

الفرد ( دوالر)

2001

686,296

21.0

32,713

8,724

2002

707,067

21.5

32,896

8,772

2003

804,648

22.0

36,538

9,744

2004

970,283

22.5

43,066

11,484

2005

1,230,771

23.3

52,757

14,069

2006

1,411,491

24.1

58,517

15,605

السنة
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2007

1,558,827

24.9

62,501

16,667

2008

1,949,238

25.8

75,590

20,157

2009

1,609,117

26.7

60,357

16,095

2010

1,975,543

27.6

71,674

19,113

2011

2,510,650

28.4

88,497

23,599

2012

2,752,334

29.2

94,274

25,140

2013

2,806,686

30.0

93,556

24,847

 يتضح من بيانات نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي االرتفاع المستمر في قيمتهاخبلؿ السنوات السابقة ،فبينما بلغ نصيب الفرد في عاـ  2001حوالي  32,713لاير
فقد ارتفعت إلى  52,757لاير في عاـ  2005واستمرت في الرتفاع لتصل إلى
 71,674لاير في عاـ  2010و 93,556لاير في عاـ .2013
أ-

الدخل القومي

الدخل القومي ىو مجموع الدخل المكتسب في بلد ما خبلؿ فترة زمنية معينة ،عادةً ما تكوف

سنةً واحدة ،ويوضح ىذا الرقم إف كانت الببلد المعنية تنمو أـ أنها تتراجع ،وفيما يلي تطور
الدخل القومي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية في الفترة من  2008وحتى . 2013
تطور الدخل القومي خبلؿ السنوات من  2008وحتى 2013

القيمة "مليوف لاير"

العاـ

القيمة " مليوف لاير "

2008

1,983,607

2009

1,641,516

2010

2,001,959

2011

2,546,966

2012

2,793,541

2013

2,847,060
المصدر  -:مصلحة اإلحصاء والمعلومات
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 تشير البيانات الخاصة بالدخل القومي اإلجمالي إلى النمو المستمر في قيمةالدخل القومي اإلجمالي خبلؿ الفترة محل الدراسة ،حيث بلغ عاـ  2008حوالي
 1,98تريليوف لاير ،وارتفع عاـ  2010ليصل إلى  2.00تريليوف لاير  ،ثم واصل
االرتفاع حتى عاـ  2013حيث بلغ  2.84تريليوف لاير .
 يتضح من بيانات الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي انخفاض قيم كل منهمافي عاـ  ، 2009وىذا بسبب األزمة المالية العالمية التي أثرت على جميع
اقتصاديات العالم ولكن أستطاع االقتصاد السعودي التعافي في عاـ  2010بسبب
قوة وتنوع موارد االقتصاد.
ب-

مؤشرات عامة

البند

2009

2010

2011

2012

2013

2014

نسبة التضخم %

%5.1

%5.3

%5.3

%3.6

%3.0

%2.7

عدد السكاف ( مليوف )

26,3

27,1

27,8

29,2

30,0

30,8

القوى العاملة ( مليوف )

7,9

8,0

8,8

9,6

10,9

N/A

موجودات البنوؾ ( مليار

365.3

377.3

411.7

462.4

504.9

N/A

دوالر )
الودائع في البنوؾ

250.8

262.6

294.3

61
دراسة جدوى مصنع زيت عباد الشمس

336.2

373.8

N/A

إنتاج النفط ( مليوف برميل

8.18

8.28

9.27

9.76

9.64

يومياً)

ت-

مؤشرات التنافسية العالمية

ىي مجموعة من المؤشرات التي تعكس وضع االقتصاد السعودي مقارنة بدوؿ العالم والتي
تعكس مدى وجود لحوافز االستثمار داخل الدولة أـ ال إضافة إلى أنها تدؿ على أف االقتصاد
واعد استثماريا أـ ال ,وىذه المؤشرات ىي كالتالي:

مؤشرات التنافسية العالمية لبلقتصاد السعودي خبلؿ عاـ 2014
المؤشر

الترتيب على مستوى العالم ()144/

عدد اإلجراءات لبدء المشروع

106

عدد األياـ لبدء مشروع

95

وجود عوائق تجارية

57

عبء اإلجراءات الجمركية

54

مؤشر حجم السوؽ المحلية

22

 تشير البيانات السابقة إلى حافزيو السوؽ السعودي وىو ما يظهر في مؤشر حجمالسوؽ المحلية حيث احتلت السعودية المرتبة  22على مستوى العالم من بين 144
دولة .كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة عالمياً في " الحرية المالية
"  ،ولديها نظاـ ضريبي مصنف في المرتبة الثالثة عالمياً  ،ضمن أفضل النظم الضريبية
تحفيزاً لبلستثمار .من أسرع دوؿ العالم نمواً ،حيث بلغ معدؿ النمو االقتصادي
 %6.8عاـ  ,2012كما تتمتع ببيئة استثمارية جذابة و سريعة التكيف مع المتغيرات
العالمية  .وتمثل أكبر اقتصاد حر في منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا  .وتستحوذ
61
دراسة جدوى مصنع زيت عباد الشمس

N/A

على  %25من مجموع الناتج المحلى اإلجمالي العربي .وتحتل المرتبة  22ضمن
 185دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة األعماؿ.

مػػع مبلحظػػة وجػػود بعػػض االشػػكاليات خػػبلؿ عػػاـ  6115و  6116بسػػبب ىبػػوط اسػػعار الػػنفط
والذي سوؼ يؤثر على الميزانية ولكن سيتم تغطيػة العجػز مػن الػوفر النقػدي الكبيػر مػن االحتيػاطي
االجنبي .

تحديد النصيب النسبي للمشروع في السوؽ :
كما ىو معروؼ أف ىناؾ ثبلث أنواع من االستراتيجيات التي تؤثر على النصيب النسبي للمشروع
في السوؽ وىي  :استراتيجية قيادة التكلفة  ,واستراتيجية التمييز  ,واستراتيجية التركيز .
وأفضل للمشروع القائم علية أف يتبع فيو استراتيجية التركيز والى جانب ىذه االستراتيجية سنركز
على استراتيجية قيادة التكلفة األىم في ىذا المجاؿ حتى نتمكن من المنافسة وأقوؿ أف
النصيب النسبي من السوؽ سيكوف مرتفع إنشاء اهلل .
 تحديد الموقف التنافسي للمشروع :
األس ػػلوب المناس ػػب لمواجه ػػة ى ػػذه المنافس ػػة ى ػػو اس ػػتراتيجية المنافس ػػة ألف ى ػػذه االس ػػتراتيجية
تسػػتخدـ عنػػدما يكػػوف السػػوؽ قػػد وصػػل إلػػى مرحلػػة االسػػتقرار إذا لهػػذا السػػبب اسػػتخدمنا ىػػذا
األسػػلوب ونسػػتخدـ أسػػلوب التمييػػز لكػػي تمكننػػا مػػن تحويػػل جػػزء مػػن العمػػبلء المنافسػػين إلػػى
خدماتنا .
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ولدينا العديد من العروضات والخصومات التي تجعلنا منافس قوي في السوؽ مع االىتماـ
بجانب التطوير المستمر للمشروع بحيث نضمن استقطاب اكبر عدد من العمبلء الذين يجدوننا
األفضل بإذف اهلل .
أبرز المنافسين في السوؽ :
صافوال لؤلغذية
مصنع شركة أجواء لزيوت الطعاـ
مصنع شركة عافية العالمية لزيوت الطعاـ
مصنع مجمع الجواد للصناعات الغذائية
مصنع شركة األطعمة الراقية
مصنع شركة كانولي للصناعات الغذائية
مصنع شركة عصر بذور الصويا ومشتقاتها

الدعاية واإلعبلف :
تعتبر اإلعبلنات والدعاية من الوسائل الحيوية والفعالة لترويج خدمات أي مشروع  ،فمن الصعب
تعريف العمبلء المستهدفين بمنتجات المشروع دوف تنفيذ خطة دعاية وإعبلف محترفة قادرة على
الوصوؿ إلى أكبر فئة من العمبلء المستهدفين  ،بل وي ػُع ػَوؿ على الخطة الدعائية إقناع العميل
باستخداـ المنتج ولو على سبيل التجربة لمرة واحدة حتى التأكد من جودة المنتج  ،ومن ثم
فبلبد من القياـ بحملة تعريفية في بداية عمر المشروع تكوف قادرة على تحقيق شهرة للمنتج
وتعريف العمبلء بو  ،باإلضافة إلى التركيز على عناصر الدعاية بصورة دورية خبلؿ العاـ  ،وسنركز
في حملتنا الدعائية على االعتماد على العناصر التالية :
 االعبلنات بالصحف والمجبلت . لوحات اإلعبلنات بالطرؽ .63
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 دليل تليفونات الشركات . بروشورات بها أشكاؿ ألحجاـ العبوات المختلفة  ،يتم توزيعها على تجار الجملةبالمحافظات .
 تأسيس موقع انترنت خاص بالمصنع  ،و إنشاء صفحات إلكترونية على مواقع التواصلاالجتماعي التي القت قبوال وانتشارا واسعا في المملكة في الفترة األخيرة .
 التسويق االلكتروني من خبلؿ التعاقد مع المواقع االلكترونية الشهيرة  ،باإلضافة إلىالمواقع والصفحات الخاصة بالمصنع .
استراتيجيات التسويق وقنوات التوزيع
ج

استراتيجية التسويق ىي خطة تستخدـ لتحديد السوؽ المستهدؼ و اختيار البرامج التسويقية
المتعلقة بالمنتج  ،السعر  ،الترويج و التوزيع  ،إلشباع الحاجات و الرغبات في السوؽ
المستهدؼ  ،أي أف استراتيجية التسويق تحدد كيف يجب أف يتم اختيار وتحليل السوؽ
المستهدؼ من جهة أولى ،وتحديد المزيج التسويقي من جهة ثانية  ،وقد اختلفت وتعددت
تعريفات وأنواع استراتيجيات التسويق  ،فهناؾ من قسم استراتيجيات التسويق إلى تسويق مباشر
وغير مباشر  ،وآخر صنفها إلى استراتيجية قيادة التكلفة واستراتيجية التمييز  ،وثالث صنفها إلى
استراتيجية التسويق الهجومية والدفاعية  ،إال أف التصنيف األوؿ يعد أشهرىا وفيما يلي تعريف
استراتيجية التسويق المباشر والغير مباشر .
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التسويق المباشر :

التسويق المباشر ىو رسائل مباشرة متبادلة بين المنتج والعميل  ،ويعتمد على قياـ المنتج
بعمليات التسويق المباشر عن طريق مراكز بيع ثابتة لو أو التسويق المباشر عبر الهاتف أو البريد
اإللكتروني أو غيرىا من أساليب التسويق المباشر  ،ومن مزايا ىذه الطريقة إيجاد الثقة ما بين
المنتج والمستهلك لعدـ وجود وسيط بين الطرفين  ،كما أنها توفر للمنتج ىامش الربح الذي
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يتقاضاه الموزع أو الوسيط  ،باإلضافة إلى تسهيل وسائل الدفع والتحصيل  ،وتوافر الفرصة
للعمبلء عن السؤاؿ عن معلومات وتفاصيل أكثر عن المنتج .
-2

التوزيع غير المباشر :

وتعتمد على إبراـ اتفاؽ مع موزع رئيسي أو أكثر يلتزـ باستبلـ وتوزيع كامل إنتاج المشروع بصورة
منتظمة  ،وذلك لقاء عمولة توزيع يتفق عليها مع الموزع بشكل نسبي من قيمة الكميات الجاىزة
للبيع لدى المنتج  .ويقوـ الموزع في ىذه الحالة بأعماؿ توزيع المنتج على مراكز بيع المستهلك
.
استراتيجية التسويق المقترحة -:
من الصعب إتباع استراتيجية التسويق المباشر في المشروع المستهدؼ  ،نظراً لصعوبة

البيع لعمبلء التجزئة من المصنع  ،وإنشاء مراكز توزيع تابعة للشركة ىو أمر مكلف ،

ومن الممكن اعتبار ىذا األمر ىدؼ مستقبلي بإذف اهلل  ،ومن ثم ستكوف عناصر
استراتيجية التسويق المقترحة كما يلي -:
-1

االتفاؽ مع موزعين في مختلف المناطق بالمملكة لتوزيع منتجات المشروع
مقابل عمولة أو نسبة من الربح لقاء عملية التوزيع  ،على أف يقوـ جهاز التسويق
بالشركة بمراجعة األسعار المقترحة لمنتجات المشروع لدى الموزعين في الداخل
والخارج بحيث ال ي ػُسمح لهم ببيع منتجات المشروع بأسعار تزيد عن األسعار
المقترحة من قبل المصنع .

-2

تشكيل فريق تسويق قوي ومحترؼ يستطيع الترويج للمنتجات بصورة ممتازة في
مختلف المحافظات .

-3

سوؼ تكوف مهمة مدير التسويق تنمية مبيعات المصنع بإقامة عبلقات ودية مع
عمبلء المصنع وتنظيم أعماؿ مندوبي المبيعات الخارجيين وتوزيع األسواؽ
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جغرافياً بينهم ومراجعة تقاريرىم اليومية عن زياراتهم للعمبلء واإلشراؼ على
الدعاية واإلعبلف والتسويق وإعداد خطة المبيعات السنوية وسياسات البيع بما
في ذلك حدود االئتماف وعرضها على المدير العاـ للموافقة واالعتماد .
-4

قياـ مندوبي التسويق برفع تقارير دورية لمدير التسويق الذي يقوـ بدوره برفعها
للمدير العاـ.

-5

إنشاء موقع إلكتروني للمصنع يمكن من خبللو تسويق المنتجات إلكترونيا ،
بحيث يمكن الوصوؿ لشريحة أكبر من العمبلء  ،باإلضافة إلى تأسيس صفحات
على مواقع التواصل االجتماعي التي القت قبوال في الفترة األخيرة بين الشباب

االسم التجاري :
يعتبر االسم التجاري من أىم األمور التي يجب على المستثمر االىتماـ بها ودراستها بشكل جيد
قبل بدء المشروع  ،حيث تعد عامبلً ىاما ومؤثراً في نجاح أو فشل المشروع  ،فهناؾ بعض
األسماء أو العبلمات التجارية المشهورة التي يؤدي استخدامها إلى زيادة الطلب على منتجات
المشروع بدرجة كبيرة .ولذا يكوف من المبلئم أحياناً اختيار األسماء المناسبة المرتبطة ببعض
األسماء أو العبلمات التجارية المشهورة ألغراض التسويق  ،ومن ثم يجب علينا اختيار اسم
للمنتجات المستهدفة يتوافق مع طبيعة عمل الشركة ويصعب تقليده .

66
دراسة جدوى مصنع زيت عباد الشمس

الدراسة الفنية للمشروع
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تصنيف المشروع -:
 oمن الناحية اإلنشائية  :جديد .
 oمن ناحيػة التػخ ػصػػص  :صناعي وينتج زيت عباد الشمس ويتم استيراد الزيت من أجود
انواع المزارع في ماليزيا .
 oيقاـ المشروع  :في الدماـ على أرض صناعية بمساحة  5111متر مربع .

الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع :
ـ

المرحلة

 1التسجيل واستخراج

ابريل
6116

مايو

نوفمبر

– اكتوبر
6116

-6116

يناير
6117

ديسمبر
6116

********

الرخص
6

إنشاء مباني

**********

المشروع
3

شراء وتركيب

********

اآلالت
4

*********

استقداـ العماؿ
وشراء المواد الخاـ
وتجريب المصنع
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في المراحل األولي للمشروع يتم عمل اآلتي :
تحديد موقع المصنع في إحدى المناطق الصناعية وإنشاء مباني المشروع
التسجيل واستخراج الرخص .
شراء اآلالت والمعدات وتركيبها .
تشكيل الهيكل اإلداري والعمالي للمصنع .
تشطيب وتجريب المصنع .
عمل حملة إعبلنية حوؿ جميع منتجات المصنع .
عمل خارطة توضح أماكن العمبلء وتوزيعهم الجغرافي .

وتهدؼ الدراسة الفنية إلى وضع األسس الفنية لتنفيذ المشروع محل الدراسة في ظل الطاقة
اإلنتاجية وشكل المنتج  ،وتعتمد على شرح التكنولوجيا المستخدمة في عملية اإلنتاج
واحتياجات تشغيل المشروع من كافة النواحي  ،وبالتالي الوصوؿ إلى تقدير دقيق للتكاليف
االستثمارية واىم بنود تكاليف التشغيل المتوقعة  ،وتشمل الدراسة الفنية للمشروع المقترح
تحليل العناصر التالية :
أوال  :المنتجات والطاقة اإلنتاجية :
المادة:
زيت دوار الشمس الصافي  % 100والمكرر أربع مرات بمواصفات فنية عالية الجودة
والمطابقة للمواصفات القياسية العالمية .
االستخداـ:
يستخدـ في صناعة المايونيز وتحضير جميع وجبات الطعاـ والسلطات ،وقلي جميع المأكوالت
ٍ
خاؿ من أي طعم غريب أو تزنخ أو أي رائحة غير مرغوبة.
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التركيب :
زيت نقي وصافي  % 100معصور على البارد ومكرر أربع مرات (خاؿ من الصمغ و الحموض
الحرة

الدسمة

مبيّض

,

,

خاؿ

من

الشمع

,

بدوف

رائحة

).

الميزات:
جزيئا تو غنية بالحموض الدسمة غير المشبعة مما يعزز جهاز المناعة في الجسم كما أنو خاؿ
أساسا من الكولستروؿ  ,أي أنو منتج غذائي صحي للقلب و الشرايين.
التعبئة :
عبوات ببلستيكية سعة  5 , 4 , 3 , 2 , 1ليتر .
وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمشروع  6111طن سنوي .
المنتج

الكمية بالطن سنوي

سعر البيع للطن

ايراد سنوي

زيت عباد الشمس

2,000

5,200

10,400,000

المنتوج النهائي :
 يكوف الزيت ذا طعم ورائحة مميزين وخاليا من الزناخة او اية رائحة او طعم غريبين يدالفعلى تغيره وتلفو .
 يكوف الزىت رائقا خاليا من المواد الغريبة . يكوف المنتوج خاليا من الدىوف والزيت الحيوانية . يكوف المنتوج خاليا من المذيبات المستعملة بعملية االستخبلص . يطابق المنتوج المتطلبات الواردة في الجدوؿ اآلتي-:الخصائص
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المتطلبات

الكثافة النسبية للزيت عند درجة  20ـ

0.923-0.918

معامل االنكسار عند درجة  40ـ

1.469-1.467

القيمة اليودية

143-110

قيمة التصبن مغم من ىيدروكسيد

194-188

البوتاسيوـ لكل غم زيت

1.5

المواد غير المتصبنة/بالكتلة (حد اقصى)
الحموضة مجم (  % )KOHجم زيت (حد اقصي)
للزيت الخاـ

4

للزيت غير الخاـ

0.6

قيمة البيروكسيد ما يكافئ اوكسجين

10

بيروكسيد/كغم زيت (حد اقصى)

ثانياً  :الخامات األساسية البلزمة للمشروع :
يتم استيراد الزيت الخاـ من أجود انواع المزارع في ماليزيا حسب االسعار العالمية .
تكاليف انتاج
الكمية سنوي بالطن

المنتج

مواد خاـ للطن

اجمالي تكاليف خاـ

مع الشحن

سنوي

زيت خاـ عباد الشمس شامل المواد
المضافة

2,000

3,200

6,400,000

الملونات  -:يسمح بإضافة الملونات االتية لغرض استرجاع اللوف الطبيعي المفقود خبلؿ عملية
التصنيع او لغرض توحيد اللوف علي اال يؤدي اللوف المضاؼ الي تضليل او خداع المستهلك
بإخفاء التلف او رداءة النوعية او بجعل المنتوج يظهر بمظهر امن مما ىو فعبل .
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اللوف اإلضافي

الحد االقصى المسموح

بيتا كاروتين

تحددىا اساليب التصنيع الجيدة

اناتو

تحددىا اساليب التصنيع الجيدة

كوركومين

تحددىا اساليب التصنيع الجيدة

كانتا زاثيين

تحددىا اساليب التصنيع الجيدة

بيتا ابو -8-كاروتيناؿ

تحددىا اساليب التصنيع الجيدة

استرات المثيل واالثيل (حامض بيتا ابو-

تحددىا اساليب التصنيع الجيدة

 -8كاروتينويك)
المطيبات -:
يسمح بإضافة المطيبػات الطبيعيػة او مثيبلتهػا التركيبػة المنتجػة صػناعيا والمسػموح اسػتعمالها دوليػا
عدا تلك التي يعرؼ بانها تشكل خطرا جسيما وذلك السترجاع الطعػم والنكهػة الطبيعيػة المفقػودة
اثناء عمليات التصنيع او لغرض توحيد الطعم والنكهػة مػاداـ ذلػك ال يػؤدى الػى خػداع المسػتهلك
بإخفاء التلف او رداءة النوعية او يجعل المنتوج يظهر بمظهر احسن مما ىو علية فعبل .
مضادات االكسدة-:
اسم المادة

الحد االقصى المسموح

جاالت البربيل واالوكتيل والدوديسيل

 10مغم/كغم زيت مفردة او كخليط

ىيدروكسي تولوين بيوتلي()BHT

 200مغم/كغم زيت مفردة او خليط

ىيدروكسي انيسوؿ بيوتلى()BHA

 200مغم/كغم زيت مفردة او خليط

أي خليط من الجاالت مع()BHTاو

200مغم/كغم زيت علي اف ال تزيد

()BHAاو كليهما

الجاالت علي 100مغم/كغم

المواد المساعدة لمضادات األكسدة
اسم المادة

الحد األقصى المسموح

حامض الستريك وسترات الصوديوـ

تحددىا اساليب التصنيع الجيدة

السثين

تحددىا اساليب التصنيع الجيدة
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مزيج سترات االيسو بروبيل

 100مجم  /كجم مفردة أو كخليط

سترات أحادي الكليسرين

 100مجم  /كجم مفردة أو كخليط

حامض الفسفوريك

 100مجم  /كجم مفردة أو كخليط

المواد المضادة للرغوة
ثنائي مثيل عديد السيلوكسين

 10مجم  /كجم مفردة او كخليط مع ثاني اوكسيد
السيليكوف
 10مجم  /كجم مفردة او كخليط مع ثاني اوكسيد

ثنائي مثيل السيليكوف

السيليكوف
مانع التبلور
 1250مجم  /كجم

أوكسي سيتارين
الملوثات
الملوثات

الحد األقصى

المواد المتطايرة عند  105ـ %بالكتلة

0.2

الشوائب غير الذائبة  %بالكتلة

0.2

المحتوى الصابوني  %بالكتلة

0.005

حديد مجم  /كجم

1.5

نحاس مجم  /كجم

0.1

رصاص مجم  /كجم

0.1

زرنيخ مجم  /كجم

0.1

زئبق مجم  /كجم

0.1
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تكاليف انتاج

اجمالي تكاليف خاـ

المنتج

الكمية سنوي طن

مواد خاـ للطن

سنوي

زيت عباد الشمس

2,000

3,200

6,400,000

ثالثاً  :خطوط اإلنتاج وخطوات التشغيل :
ىناؾ ثبلث طرؽ رئيسة تستخدـ في استخبلص الزيوت النباتية عن بذورىا األـ:
الطريقة األولى :
وىي الطريقة التقليدية المستخدمة منذ قروف ،والتي تعتمد على الضغط أو العصر الميكانيكي
المبسط ،الهيدروليكي ،والتي تسمى أحيانا طريقة الضغط المبرد ،لعدـ استخداـ حرارة عالية
خبلؿ عملية التصنيع .وفي التطبيق العملي تنتج الحرارة أيضا ولو بكميات ضئيلة نتيجة الضغط
المستخدـ .وتبقى درجة الحرارة منخفضة بشكل مبلئم للفيتامينات ،وتحميها من الفساد .ثم يتم
تصفية الزيت بطريقة بسيطة باستخداـ غرابيل ،إلزالة الشوائب المترسبة (التفل أو الجفت ).
نسبة المستخلص من الزيت في ىذه الحالة منخفضة ،ألف جزءاً كبيراً منو يبقى عالقا في عجينة

اللب المتكونة ،واألسعار تكوف عالية .إال أف الزيت يحافظ على قيمتو الغذائية ،وطعمو الطبيعي

اللذيذ ،ورائحتو األصلية.
الطريقة الثانية:
وىي طريقة يستخدـ فيها الضغط الطردي اللولبي .وينشأ عن مثل ىذه الطريقة ضغط بقوة عدة
مئات ضغط جوي ،وترتفع درجة الحرارة إلى 250 - 160ـ . 5وىذه الحرارة ال تبقي على أي
فيتامينات في الزيت .كما تعمل الحرارة العالية على زيادة نسبة المستخلص من الزيت .إال أف
صنعوف بالتخلص من اللوف
الم َ
الزيت في ىذه الحالة يكوف لونو معتما وذو رائحة شديدة .ويقوـ ُ

المعتم والرائحة عن طريق تكرير الزيت ،واستخداـ مزيبلت الروائح االصطناعية.
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الطريقة الثالثة:
وىي طريقة االستخبلص باإلذابة .يتم خبللها جمع المادة الخاـ المحتوية على الزيت ،ثم تعامل
بالبخار بوضعها في مرجل بخاري ،وتضاؼ إليها المواد المذيبة مثل مشتقات النفط كالبنزين
والهكساف  Hexaneوالهبتاف  Heptane .ويتم تسخين الخليط للتخلص من المواد
المذيبة ،ومن ثم يتم غسلو بالصودا الكاوية ( التي تزيل معها أيضا مادة الليسيتين القيمة ) .بعد
ذلك تجري عملية التبييض (باستخداـ مواد كيميائية سامة ) ،ثم َّ
يصفى بإزالة العناصر الغذائية
والمواد الملونة الطبيعية من الزيت .وبعد ذلك يتم معاملتو إلزالة الروائح بتعريضها لدرجات حرارة
مرتفعة جدا.
وتعتبر ىذه الطريقة من أكثر طرؽ تصنيع الزيوت النباتية شيوعاً ،ألنها أرخص طرؽ التصنيع،
وتعطي أعلى نسبة من الزيت مقارنو مع طرؽ التصنيع األخرى
ولذا يجب تكرير الزيت الخاـ ليصبح صالحا للطعاـ اما بالتكرير الكيميائي او بالتكرير الفيزيائي
او بدمج المبدأين معا وفق المراحل التالية:
مرحلة نزع الصموغ والتعديل والهدؼ منها ازالة المكونات من الصموغ والحموض العضويةالحرة والرواسب والمعلقات وجزء من المواد الملونة وذلك بالمعالجة بحمض الفوسفور او حمض
الليموف ثم المعالجة بقلوي عادة ىيدروكسيد الصوديوـ ويدعى بالصودا كوستيك فينتج زيت
معدؿ الى جانبو منتج ثانوي الماء الصابوني ويدعى بالسوبستوؾ
 مرحلة التبييض وذلك بمعالجة الزيت المعدؿ بترابة فعالة قادرة على امتصاص المواد الملونةوبقايا الصابوف المنحل بالزيت نتيجة عملية التعديل ومعقدات الشواردة المعدنية المرافقة للزيت
الخاـ فينتج زيت بلوف الزيت الطبيعي
مرحلة نزع الشموع العضوية فقط لزيت دوار الشمس وتتم بتبريد الزيت الى درجات حرارةدوف الػ  10درجات ومن ثم فلترة الزيت المبرد
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 مرحلة سحب الرائحة والهدؼ منها تخليص الزيت المبييض من المواد المسببة للرائحة الزنخةوالطعم عير المقبوؿ وذلك بمعالجة الزيت بالبخار الحي وبدرجات حرارة تصل الى - 260
 270ـ وتحت الفراغ ثم يبرد الزيت تحت الفراغ الى الدرجة الطبيعية ويصبح جاىزا للتعبئة
للغذاء
مخلفات عملية التكرير ومعالجتها:
تنتج من عملية التكرير المخلفات التالية :
السوبستوؾ (السائل الصابوني ) ػ
ترابة التبييض المستهلكة (نسبتها ضئيلة ال تحتاج الى المعالجة الخاصة وانما تنقل الى مجابل
الزفت وتمزج معها كمادة مالئة ) ػ
مقطرات وحدة سحب الرائحة ػ
المياه الصناعية الخارجة من مختلف الوحدات
معالجة السوبستوؾ المكوف األساسي لهذا المنتج الثانوي ىو الصابوف المتشكل نتيجة معالجة
الزيت الخاـ بالقلوي المعدؿ وكذلك توجد نسبة من الزيت اذا كاف الهدؼ انتاج صابوف شعبي
رخيص الثمن يمزج معو نواتج التقطير الناتجة من وحدة سحب الرائحة ويتم استكماؿ تصبن
المزيج وفصل الصابوف النهائي اما اذا كاف الهدؼ انتاج الحموض الدسمة المستخدـ في صناعة
المنظفات ػ
األعبلؼ المركزة يعالج السوبستوؾ بحمض معدني ويفصل الحمض الدسم ويمزج مع ناتج
التقطير لسحب الرائحة على شكل حموض دسمة .
معالجة المياه الصناعية وىي مياه ملوثة للبيئة تجرى عليها سلسلة من المعالجات ويمكن
الحصوؿ على مياه بمواصفات صالحة لطرحها الى المجاري العامة او معالجة اكثر فتنج مياه
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صالحة للري او لبلستعماؿ الصناعي ( اي اعادة استعمالها ) او مياه صالحة للشرب و ذلك
حسب المطلوب .
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البياف

التفصيل

التكلفة

خطوط انتاج

تقنية أوربية

2,500,000

رابعا  :التجهيزات التأسيسية للمشروع :
سوؼ يتم بناء المصنع من مباني إدارية وىناجر وورش صيانة ومخازف بأحدث المواصفات
وحسب البيانات الفنية اآلتية :
 المباني والمنشئات :
البند

المساحة

ىناجر المصنع

 3511متر مربع

مساحات خضراء ومواقف

 1511متر مربع

اإلجمالي

 5111متر مربع

 وسائل النقل والمواصبلت :
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التكلفة
8110111
 8110111لاير

البند

العدد

السعر

اإلجمالي

دينا نقل

2

125,000

250,000

رافعة شوكيو

2

100,000

200,000

اإلجمالي

4

450,000

خامسا  :الكوادر اإلدارية والفنية للمشروع :

إدارات المصنع :
تتميػػز إدارة المصػػنع بهيكليػػة متكاملػػة بػػداء بػػإدارة التسػػويق والمبيعػػات الػػذي يملػػك
فريػػق عمػػل مؤىػػل وإدارة إنتػػاج تملػػك كػػل مقومػػات النجػػاح مػػن خب ػرات فنيػػة عاليػػة مدعومػػة
بأفضل التقنيات فػي مجػاؿ التصػنيع إضػافة إلػى إدارة تأكيػد الجػودة و تطػوير المنتجػات التػي
ال تألو جهداً في تحسػين المنػتج بصػفة دائمػة وذلػك مػن خػبلؿ المنػتج النهػائي أو مػن خػبلؿ
تػػوفير أفضػػل المػػواد الخػػاـ بالتعػػاوف مػػع إدارة المػػواد التػػي تمكنػػت مػػن إيجػػاد عبلقػػة قويػػة مػػع
أفضػػل المػػوردين علػػى مسػػتوى العػػالم  ،كمػػا تقػػوـ أيضػػا بالتنسػػيق مػػع جميػػع العمػػبلء إليصػػاؿ
منتجػػاتهم إلػػيهم بأسػػرع وقػػت .كمػػا تهػػتم الشػػركة بزيػػادة انتشػػارىا مػػن خػػبلؿ إنشػػاء مصػػانع
جديدة أو الدخوؿ مع شركاء مؤىلين و ذلك عن طريق إدارة التخطيط و تطوير اإلعماؿ.
تقوـ اإلدارات بدور رئيسي في اإلشراؼ على خطوط اإلنتاج وتحقيق أىداؼ المصنع
وتتعدد ىذه اإلدارات لتشمل األنشطة المختلفة في المصنع والتي نجملها في اآلتي :
إدارة التسويق والمبيعات :
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وىى الواجهة األولى لشركتنا  ،ولتقوية قدراتنا ومنشآتنا فإف لدينا فريق عمل مؤىل ومدرب
ومفعم بالنشاط والتفاني والجدية  ،يشكل إدارة التسويق والمبيعات فريق ذوي خبرة كبيرة
وضليع وملم بمنتجات الشركة وواسع المعرفة بتقلبات السوؽ ونشاط الشركات المنافسة
والتطورات في المنطقة .
إدارة اإلنتاج :
إدارة اإلنتاج ىي القسم العملي والفعاؿ المسئوؿ عن تحويل المواد األولية إلى منتج نهائي
ومميز عن طريق سلسلة من العمليات اإلنتاجية.
وتنقسم إدارة اإلنتاج إلى خمسة أقساـ
 .1قسم اإلنتاج والتخطيط  ،وىو القسم المهتم بالعملية اإلنتاجية ووضع المعايير
واألىداؼ لكل قسم من أقساـ اإلنتاج وأيضا يقوـ ىذا القسم بالمراقبة اللصيقة
لخطوط اإلنتاج للتأكد من جودة المنتج وعدده .
 .6قسم المشتريات  ،وىو مسئوؿ عن توفير المواد األولية وقطع الغيار والمعدات
المطلوبة لتسير العملية اإلنتاجية بسبلسة .
 .3قسم المخازف  ،وىو مسئوؿ عن تخزين جميع األدوات الضرورية وقطع الغيار
والمواد األولية والمعدات المطلوبة لخدمة العملية واإلنتاجية .
 .4قسم الصيانة ،وىو مسئوؿ عن صيانة خط اإلنتاج والقياـ باإلصبلحات المطلوبة
عند حدوث أي عطل.
 أىداؼ إدارة اإلنتاج :
-

تقليل

-

تقليل

-

المحافظة

الهالك
تكاليف
على

اإلنتاج
منطقة

الناتج
مما
العمل

من
يؤدي

نظيفة

إلى
ومرتبة

اإلنتاج.

عملية
زيادة

في

لتسهيل

العمل

األرباح.
فيها.

 المحافظة على سبلمة اآلالت اإلنتاجية ومخزوف المواد األولية وقطع الغيار والمنتجات.41
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 السعي لتقليل حوادث العمل. إدارة التحكم بالجودة والبحث والتطوير :
التحكم بالجودة ىو من مظاىر اإلنتاج المتطور ولضماف التميز المتساوي في العمليات
اإلنتاجية من أوؿ دخوؿ المواد األولية إلى مرحلة تكوين المنتج النهائي والمصنع يوفر
مختبرات مزودة بأحدث أجهزة االختبارات وتدار بواسطة فريق عمل مؤىل .إف ىذا
التميزُ يدعم ببرامج البحث والتطوير المستمر ويكوف ىدفها إيجاد الحلوؿ العملية
واالقتصادية للمشاكل اإلنتاجية وأيضا تطوير التطبيقات الجديدة للمواد أو تغييرىا.
الوظيفة

الجنسية

العدد

مدير المصنع

سعودي

1

مدير االنتاج

سعودي

1

مدير المبيعات

سعودي

1

اداريين ومبيعات

سعودي

6

محاسب

أجنبي

1

مختبر وجودة

أجنبي

1

مهندس انتاج

أجنبي

1

فني انتاج

أجنبي

2

عماؿ انتاج

أجنبي

18

سائق

أجنبي

4

مخازف

أجنبي

2

نظافة وخدمات

أجنبي

4
42

االجمالي

سادسا  :عناصر الجودة :
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تحرص ادارة المصنع على تحقيق أعلى معايير الجودة في مختلف منتجاتها من الزيوت و الدىوف
النباتية الطبيعية العالية النقاء بدءاً من انتقاء أجود خامات الزيوت النباتية ,كما تلتزـ الشركة بتطبيق
أشد الشروط و المعايير القياسية للرقابة النوعية خبلؿ مختلف مراحل االنتاج المتتابعة  ,من
استخبلص الزيوت الخاـ و النقل البحري للزيوت في خزانات من االستانلس استيل  ,ثم استبلـ
الزيوت و تخزينها في خزانات من االستانلس استيل و تحت غطاء من غاز النيتروجين لحمايتو و
من ثم مرورا بمراحل التكرير و التصفية المختلفة  ,ثم إنتاج الزيوت و الدىوف النباتية المختلفة ,
و انتهاءاً بعمليات التعبئة و التخزين المثالي وفق شروط و ضوابط صحية صارمة.

43
دراسة جدوى مصنع زيت عباد الشمس

الدراسة المالية للمشروع
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تكاليف االستثمار :
تكػ ػػاليف االسػ ػػتثمار أو اإلنفػ ػػاؽ االسػ ػػتثماري فهػ ػػذه مصػ ػػطلحات حػ ػػوؿ كيفيػ ػػة اسػ ػػتخداـ االسػ ػػم
المناسػػب فمػػن ناحيػػة يقػػاؿ أنػػو قيمػػة األصػػوؿ الثابتػػة والجاريػػة التػػي تقػػاـ خػػبلؿ فتػػرة االسػػتثمار
تخػػص سػػنة واحػػدة بعينهػػا وأنهػػا تخػػص الفتػػرة األولػػى مػػن المشػػروع وإف كانػػت تخػػص الفتػػرة األولػػى
من المشروع فمػن األولػى أف يطلػق عليهػا اإلنفػاؽ االسػتثماري  ,وكػذلك ىنػاؾ مسػمى آخػر وىػو
االستهبلؾ الرأسمالي لوجود األقساط موزعة على عمر المشروع .
ونسػػتنتج أف قيمػػة األصػػوؿ الثابتػػة مجمػػوع تكػػاليف االسػػتهبلؾ الرأسػػمالي فػػيمكن أف نطلػػق عليهػػا
مصطلح تكاليف االستثمار وتنقسم إلى :
 1تكاليف اإلنشاء :
وىي األصوؿ الثابتة الملموسة وغير الملموسة التي تسػتخدـ فػي المشػروع طػوؿ عمػره االقتصػادي
وىو رأس المػاؿ ومػن األمثلػة األجهػزة والمبػاني وغيػر الملموسػة كاالسػم التجػاري وغيرىػا ويخضػع
رأس الماؿ إلى :
.1اإلىبلؾ وتشير إلى انخفاض في القيمة الحقيقية لؤلصل الستعمالو.
.6التقدـ ويشير إلى انخفاض في القيمة الحقيقية لؤلصل نتيجة التقدـ التكنولوجي .
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النفقات التأسيسية للمشروع :

نفقات تأسيسية للمشروع
البياف

التكلفة

مباني وانشاءات

800,000

وسائل نقل ومواصبلت

450,000

خطوط انتاج

2,500,000

دراسات واستشارات واستقداـ

200,000

االجمالي

3,950,000

 -6تكلفة رأس الماؿ العامل :
ويسػػمى أحيانػاً رأس المػػاؿ الجػػاري وىػػو القيمػػة البلزمػػة لتشػػغيل المشػػروع لمػػدة دورة إنتاجيػػة وىػػو
الذي يدخل كعنصر ضمن التكاليف االستثمارية للمشروع ويتكوف من :

أ -المخزوف السلعي
ب -حسابات المدينوف :
وىػػو البيػػع باألجػػل ويتغيػػر ىػػذا الجػػزء مػػن سياسػػة المشػػروع لتنشػػيط المبيعػات فالمشػػروع يمكػػن أف
يقػػدـ خدمػػة البيػػع باألجػػل للشػػركات والمؤسسػػات ومػػا يلحػػق بالمؤسسػػات والشػػركات مػػن عػػاملين
دوف أف يتقاضػػى مقػػاببلً فوري ػاً وينتظػػر مػػدة شػػهر أو أف يحصػػل علػػى قيمػػة المبيعػػات حيػػث يعتبػػر
المشروع ىو المموؿ لهذه المبيعات في ىذه الحالة .
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ج /النقدية :
وىو االحتفاظ بنقدية لتغطية بعض المصروفات الجارية كاألجور والمرتبات وخدمات المرافق
ومستلزمات التشغيل وغيرىا .
تكاليف التشغيل :
تشير تكاليف التشغيل إلى قيمة المػدخبلت التػي تسػتخدـ فػي المشػروع خػبلؿ فتػرة معينػة  ,بغػض
النظر عن كيفية تمويلها .
وىي تتضػمن عنصػرين أساسػين فػي حالػة المشػروع  :المػواد الخػاـ  ,والتكػاليف اإلداريػة الثابتػة .
ونوضح محتوياتها فيما يلي :
تكاليف المشروع  :وىي تتضمن:
تكاليف الموارد البشرية وىي تشمل على األجور والمرتبات المباشرة سواء كانت متغيرة أو ثابتة .
الوظيفة

العدد

الراتب الشهري

الراتب السنوي

مدير المصنع

1

8,000

96,000

مدير االنتاج

1

6,000

72,000

مدير المبيعات

1

6,000

72,000

اداريين ومبيعات

6

3,000

216,000

محاسب

1

3,500

42,000

مختبر وجودة

1

3,000

36,000

مهندس انتاج

1

4,000

48,000

فني انتاج

2

2,000

48,000

عماؿ انتاج

18

1,500

324,000

سائق

4

1,500

72,000

47
دراسة جدوى مصنع زيت عباد الشمس

مخازف

2

1,800

43,200

نظافة وخدمات

4

1,200

57,600

االجمالي
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93,900

1,126,800

نفقات متغيرة للمشروع
التكلفة الشهرية

البياف

التكلفة السنوية

مواد خاـ ونفقات
تشغيلية

533,333

6,400,000

ايجار ارض المشروع

16,667

200,000

صيانة وتطوير

4,167

50,000

مصاريف تسويق

4,167

50,000

كهرباء وماء

20,833

250,000

أجور ومرتبات

93,900

1,126,800

االجمالي

673,067

8,076,800

نفقات ثابتة للمشروع
البياف

التكلفة الشهرية

التكلفة السنوية

تراخيص واستشارات

833

10,000

أدوات مكتبية وقرطاسية

1,667

20,000

دعاية واعبلف

3,333

40,000

عبلقات عامة وضيافة

2,500

30,000

االجمالي

8,333

100,000
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التكاليف االستثمارية للمشروع :
 406510111لاير للتكاليف التأسيسية
 651,000لاير للتكاليف التشغيلية في بداية عمل المشروع
المجموع الكلي  406110111 :لاير .
وتمويل المشروع قرض من جهة تمويلية والتسديد خبلؿ  6سنوات مع فترة سماح سنة .

التدفقات النقدية للمشروع :
تم وضع جدوؿ تفصيلي للتدفقات النقدية للمشروع لمدة  11سنوات مع عمل زيادة في
اإليرادات بنسبة متوسط  %5وىي عبارة عن زيادة في المبيعات واألسعار للمشروع .
كذلك زيادة في النفقات التشغيلية المتغيرة من الرواتب والنفقات األخرى بنسبة متوسط %3
كما سنوضح العائد على االستثمار والعائد على رأس الماؿ لكل سنة مالية من عمر المشروع .
البنود

السنة االولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الرابعة

السنة الخامسة

االيرادات

10,400,000

10,920,000

11,466,000

12,039,300

12,641,265

مصاريف متغيرة

8,076,800

8,319,104

8,568,677

8,825,737

9,090,510

مصاريف ثابتة

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

اجمالي المدفوعات
النقدية

اجمالي الربح

8,176,800

8,419,104

8,668,677

8,925,737

9,190,510

2,223,200

2,500,896

2,797,323

3,113,563

3,450,755
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صافي الربح

2,223,200

2,500,896

2,797,323

3,113,563

3,450,755

اقساط القرض

0

766,667

766,667

766,667

766,667

فائض النقدية

2,223,200

1,734,229

2,030,656

2,346,896

2,684,089

فائض النقدية المتراكم

2,223,200

3,957,429

5,988,086

8,334,981

11,019,070

العائد على االستثمار

17%

19%

21%

23%

25%

العائد على الدخل السنوي

21%

23%

24%

26%

27%

البنود

السنة السادسة

السنة السابعة

السنة الثامنة

السنة التاسعة

السنة العاشرة

االيرادات

13,273,328

13,936,995

14,633,844

15,365,537

16,133,813

مصاريف متغيرة

9,363,225

9,644,122

9,933,445

10,231,449

10,538,392

مصاريف ثابتة

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

اجمالي المدفوعات

9,463,225

9,744,122

10,033,445

10,331,449

10,638,392

النقدية

اجمالي الربح

3,810,103

4,192,873

4,600,399

5,034,088

5,495,421

صافي الربح

3,810,103

4,192,873

4,600,399

5,034,088

5,495,421

اقساط القرض

766,667

766,667

0

0

0

فائض النقدية

3,043,437

3,426,206

4,600,399

5,034,088

5,495,421

فائض النقدية المتراكم

14,062,507

17,488,713

22,089,113

27,123,201

32,618,622

العائد على االستثمار

27%

29%

31%

34%

36%

العائد على الدخل السنوي

29%

30%

31%

33%

34%

فترة استرداد رأس الماؿ للمشروع  :سنتين بإذف اهلل .
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المعايير الحسابية للمشروع :
 -1معدؿ العائد على االستثمار = صافي الربح  /التكاليف االستثمارية
 -6فترة االسترداد =التكاليف االستثمارية  /صافي الربح
 -3صافي الربح = اإليرادات – التكاليف التشغيلية
 -4التكاليف االستثمارية = األرض  +المعدات  +اآلالت +رأس الماؿ العامل+أية مصاريف
تأسيسية أخرى
 -5التكاليف التشغيلية = المواد الخاـ +أجور العماؿ +صيانة +فواتير مياه وكهرباء +أية
مصاريف تشغيلية أخرى
 -6اإليرادات = عدد الوحدات المباعة * سعر الوحدة المباعة
 -7معدالت دليل الربحية في تفهم اثر تحليل الحساسية علي تغير معدؿ ربحية االستثمارات
ويمكن

أف

يؤثر

تحليل

الحساسية

ىنا

في

اتجاىين

...

االتجاه األوؿ :في حالة تغير معامل الخصم مع ثبات العمر االقتصادي للمشروع ففي ىذه
الحالة يمكن أف يتغير معامل الخصم بالزيادة أو النقصاف كما يمكن أف يتغير المعدؿ
المستخدـ في خصم التدفقات النقدية الخارجة عن المعدؿ المستخدـ في خصم التدفقات
النقدية الداخلة ...وسنجد ىنا انو كلما ارتفع أو انخفض معدؿ الخصم حدث تغير في
االتجاه

العكسي

في

مؤشر

دليل

الربحية

.

االتجاه الثاني  :في حالة تغير العمر االقتصادي مع ثبات معدؿ الخصم ..ولتوضيح ىذا األمر
دعنا نفترض أف العمر االقتصادي لمشروع معين كاف  17عاماً واف دليل ربحيتو بمعدؿ خصم
 %8كاف  1661فإذا ما رفعنا العمر االقتصادي للمشروع إلي  61عاماً مع بقاء معامل
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الخصم علي ما ىو عليو فإف دليل الربحية سيتغير ليصبح  ..1861وىذا يشير إلي رفع العمر
االقتصادي للمشروع مع بقاء العوامل األخرى علي ما ىي عليو لن ي ِؤثر كثيراً علي تغير معيار

دليل الربحية .

ولعل العنصر األكثر تأثيراً في تحسين جدوى المشروع في ىذه الطريقة ىو أف يتم خصم
التدفقات النقدية الخارجة " المدفوعات" بمعدؿ خصم يزيد علي المعدؿ المستخدـ في
خصم التدفقات النقدية الداخلة "المتحصبلت" ...وىذا يعني أف تقوـ إدارة المشروع في
المستقبل بتحسين أداء النشاط التجاري وزيادة كفاءة المبيعات مستخدمة في ذلك جميع
السبل المتاحة وفنوف التسويق التجاري ورفع التنافسية في األسواؽ علي أف يقابل ذلك جهد
متزايد في تحسين األداء اإلنتاجي وخفض تكاليف اإلنتاج مستخدمة أيضا في ذلك جميع
األساليب الممكنة التي تؤدي إلي رفع إنتاجية المشروع وخفض متوسط تكلفة الوحدة

بيانات المشروع
السنوات اإليراد الكلي

صافي العائد

التكاليف

GB

C

0

0

4,600,000

)(4,600,000

1

10,400,000

8,176,800

2,223,200

2

10,920,000

8,419,104

2,500,896

3

11,466,000

8,668,677

2,797,323

4

12,039,300

8,925,737

3,113,563

5

12,641,265

9,190,510

3,450,755

6

13,273,328

9,463,225

3,810,103

7

13,936,995

9,744,122

4,192,873

8

14,633,844

10,033,445

4,600,399

9

15,365,537

10,331,449

5,034,088
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NR

10

معدؿ

16,133,813

5,495,421

10,638,392

القيمة الحالية للمنافع

القيمة الحالية للتكاليف

القيمة الحالية لتكاليف

القيمة الحالية للعوائد

اإلجمالية

اإلجمالية

االستثمار

الصافية

21,160,969 10%

60,813,078

تكلفة
األمواؿ

4,181,818

15,055,426

معدؿ العائد الداخلي
58%

ونبلحظ أف المعدؿ الداخلي للمشروع عائد وىذا يدؿ على مدى نجاح المشروع بإذف اهلل وأف
المشروع مجدي اقتصاديا .
 حساسية الربحية للتغير في معدؿ الخصم :
معدالت الخصم

صافي القيمة الحالية

10%

16,560,969

25%

6,533,076

التغير في سعر

التغير في صافي القيمة

مرونة الربحية لسعر

الخصم

الحالية

الخصم

-0.15

10,027,893

-1.01
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مجموع أسعار

مجموع القيم الحالية

الخصم
0.35

-1

23,094,044

حساب صافي القيمة الحالية في حالة نقص اإليراد الكلي : %11
السنة

اإليرادات المتوقعة

التكاليف المتوقعة

صافي العائد

0

0

4,600,000

)(4,600,000

1

9,360,000

8,176,800

1,183,200

2

9,828,000

8,419,104

1,408,896

3

10,319,400

8,668,677

1,650,723

4

10,835,370

8,925,737

1,909,633

5

11,377,139

9,190,510

2,186,629

6

11,945,995

9,463,225

2,482,771

7

12,543,295

9,744,122

2,799,174

8

13,170,460

10,033,445

3,137,015

9

13,828,983

10,331,449

3,497,534

10

14,520,432

10,638,392

3,882,040

معدؿ
الخصم
10%

صافي القيمة الحالية

مرونة الربحية
لئليراد الكلي

8,823,564
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4.67

-6

حساب صافي القيمة الحالية في حالة زيادة التكاليف الكلية : %11

السنة

اإليرادات المتوقعة

التكاليف المتوقعة

صافي العائد

0

0

5,060,000

)(5,060,000

1

10,400,000

8,994,480

1,405,520

2

10,920,000

9,261,014

1,658,986

3

11,466,000

9,535,545

1,930,455

4

12,039,300

9,818,311

2,220,989

5

12,641,265

10,109,561

2,531,704

6

13,273,328

10,409,547

2,863,781

7

13,936,995

10,718,534

3,218,461

8

14,633,844

11,036,790

3,597,055

9

15,365,537

11,364,593

4,000,943

10

16,133,813

11,702,231

4,431,582

معدؿ الخصم

صافي القيمة الحالية

10%

10,479,661

-3

مرونة الربحية
للتكاليف الكلية
-3.67

حساب صافي القيمة الحالية في حالة زيادة التكاليف ونقص اإليرادات معا :

السنة

اإليرادات المتوقعة

التكاليف المتوقعة

صافي العائد

0

0

5,060,000

-5,060,000

1

9,360,000

8,994,480

365,520

2

9,828,000

9,261,014

566,986
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3

10,319,400

9,535,545

783,855

4

10,835,370

9,818,311

1,017,059

5

11,377,139

10,109,561

1,267,578

6

11,945,995

10,409,547

1,536,448

7

12,543,295

10,718,534

1,824,761

8

13,170,460

11,036,790

2,133,670

9

13,828,983

11,364,593

2,464,390

10

14,520,432

11,702,231

2,818,201

معدؿ الخصم

صافي القيمة الحالية

10%

2,742,256

-4

مرونة الربحية للتغير
العاـ
8.34

حساب صافي القيمة الحالية بافتراض التأخير في اإلنشاء :
\

اإليرادات المتوقعة

التكاليف المتوقعة

صافي العائد

0

0

2,300,000

)(2,300,000

1

0

2,300,000

)(2,300,000

2

10,400,000

8,176,800

2,223,200

3

10,920,000

8,419,104

2,500,896

4

11,466,000

8,668,677

2,797,323

5

12,039,300

8,925,737

3,113,563

6

12,641,265

9,190,510

3,450,755

7

13,273,328

9,463,225

3,810,103

8

13,936,995

9,744,122

4,192,873

9

14,633,844

10,033,445

4,600,399
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10

15,365,537

10,331,449

5,034,088

11

16,133,813

10,638,392

5,495,421

معدؿ
الخصم
10%

صافي القيمة الحالية
14,846,335

مرونة الربحية للتأخير
في اإلنشاء
-0.10

الخطة التطويرية للمشروع :
سوؼ تعمل إدارة المصنع على عمل خطة لتطوير عمل المصنع من خبلؿ زيادة المنتجات
وتطوير الجودة لها وعمل بحوث شهرية من خبلؿ استطبلع أراء الشريحة المستهدفة في
المشروع ولمس أي سلبيات أو معوقات لهم والعمل على حلها ومن خبلؿ ذلك تجنب الوقوع
فيها مستقببل .
التطوير في المجاؿ التسويقي أف تطور من خدماتها المقدمة إلى العمبلء حيث تقوـ بتزويد
عمبلءىا بخدمات الدعم الفني التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية في كافة أنحاء
الدولة  ،كما انو تم تطوير إدارة التسويق في الشركة وذلك لتقديم خدمة مميزة للعمبلء ما قبل
البيع ،وخبلؿ البيع ،وما بعد البيع وعمل زيارات دورية للموقع واستطبلع آراء العمبلء وأخذىا
بعين االعتبار لنوع استراتيجيات التسويق

 أىداؼ الخطة التطويرية :
 .1المحافظة على جودة منتجاتنا .
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 .6تحقيق رغبات عمبلئنا .
 .3تحسين وتطوير نظاـ إدارة الجودة وأداء العمليات في مصانعنا .
 .4زيادة الثقة والتعاوف مع موردينا .
 .5زيادة رضا العاملين في المجموعة .
 .6رفع كفاءة كوادرنا في المواقع المختلفة .
 .7المحافظة على البيئة .
 .8تقليل تكلفة العمليات المختلفة .
 .9استحداث وتطوير منتجات جديدة .
.11زيادة مبيعاتنا في األسواؽ المحلية والخارجية .
.11دخوؿ أسواؽ جديدة .
 استراتيجيات تطوير العمل:
التي يمكن أف تتلخص بالنقاط التالية :


إجراء مسح سنوي شامل لمعرفة احتياجات و متطلبات السوؽ



جمع أكبر كمية ممكنة من المعلومات االرتجاعية من الزبائن التي تم تقديم الخدمات لهم
لبلستفادة منها في المشاريع القادمة.



الوصوؿ لدرجة فهم عالية لنتائج المشروعات المنفذة.



البحث عن موارد متجددة لتدعيم مكانة الشركة.



خلق ىيكلية تربية مرنة لتسهيل اتخاذ القرارات.



عقد حلقات بحث و دورات تدريبية و إشراؾ موظفي الشركة فيها.



إدراؾ الحالة الحقيقية لوضع الشركة في سوؽ العمل مقارنة بوضع الشركات المنافسة األخرى

واهلل ولي التوفيق والقادر عليو ,,,
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