
 

 

 جدوى االستثمار في تجهيز عجينة الياسمين العطرية

 1أميرة مصطفي محمد حمزة

 

 asejaiqjsae.2022.243367/10.21608 معرف الوثيقة الرقمى:

 .قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة طنطا 1

 2022 يونيو 12ى، الموافقة على النشر ف2022مايو 10 استالم البحث فى

 الملخص العربى

تهدف الدراسة إلى إعداد دراسة جددوى لسسدتثمار فدي تلويد  
زهور الياسدمين سساسداإ إلدى عجيندة وزيد  ومدا يتلدمنن  لد  مدن 

واعتمد البلث على مصدرين للبيانا ، سولهما توصيف للمشروع، 
مصدددانن انتدددان عجدددا ن  6وليدددة تدددا جمعهدددا مدددن عددددد بياندددا  س

الياسدددمين والزيددددو  العطريددددة بملافخددددة المربيددددة خددددس  الموسددددا 
وثانيهمددا بيانددا  ثانويددة منشددور  و يددر  2020/2021الزراعددي 

منشور  مدن مصدادرها المختل.دةا واعتمدد البلدث علدى العديدد مدن 
 سساليب التللي  الوص.ية والكمية وكان  سها النتا ج:

د  المسدالة المزروعدة واانتاجيدة ال.دانيدة واانتدان الكلددي زيدا -1
لملصدددو  الياسدددمين فدددي ملافخدددة المربيدددة بمعددددال  معنويدددة 

 الصا ياإا
زيداد  كميدة وقيمدة الصددادرا  المصدرية مدن عجيندة الياسددمين  -2

للعددالا بمعدددال  معنويددة الصددا ياإ، فددي لددين لددا تثبدد  معنويددة 
 للعالااالزياد  في سعر تصدير عجينة الياسمين 

( علددددى االسددددتثمار نلددددو IRRبلددددد معددددد  العا ددددد الددددداخلي   -3
وارت.اع معدد  العا دد الدداخلي سدن النخ.دار فتدر   33.37%

سنوا ، وارت.اع قيمدة دليد   3االسترداد للمشروع فبلم  نلو 
 ا1.59الربلية ليث بلد نلو 

ارت.داع لساسدية المشدروع تجددار تميدر سدعر عجيندة الياسددمين  -4
ياسدددمين ثدددا سدددعر زيددد  الياسدددمين وسدددعر يليدددن سدددعر زهدددر  ال

 الم يب وسخيراإ تمير سعر السوالرا

الكلما  االسترشدادية: الياسدمين، عجيندة الياسدمين، العجدا ن 
 العطرية، جدوى االستثمار، تللي  اللساسيةا

 

 

 المقدمة
تعتبررر النباترراط الطبيررة والعطريررة مرر  المحاصرري  الترري ل ررا 

مررررا يتطلرررر  زيررررادة  أهميررررة اقتصررررادية وتصررررديرية كبررررر ، وهررررو
المساحاط المزروعة ب ا وتشجيع المزارعي  على اإلقبا  علرى 
زراعت ا، نظرا ألن ا تدر دخرال كبيررا للقطرال الزراعري، كمرا ا  
ل را العديررد مر  الفوااررد  التري ترردعم االقتصراد والصررناعة  حيررث 
تدخ  في صناعة األدوية والعطور ومستحضراط التجمي  فري 

ستورد المادة الخام م  مصر، لذا يرزداد عديد م  الدو  التي ت
ا  نتاج را ليرتم تصرديرها للخرارو خصوصر  الطل  على زراعت ا وا 
للرررردو  األوروبيررررة، ممررررا يجعل ررررا واحرررردة مرررر  أكبررررر المحاصرررري  
التصديرية التي تدر عااد ا ضخم ا م  العملة األجنبية، خاصة 

الجديرردة  مررع تزايررد االهتمررام بالتوسررع فرري زراعت ررا فرري األراضرري
 جان  أماك  زراعت ا في األراضي القديمة.ب

ُيعررد الياسررمي  مرر  النباترراط الطبيررة والعطريررة ال امررة حيررث 
تسرررتخدم أزهرررارن فررري صرررناعة العطرررور ومستحضرررراط التجميررر  
واألدويرة حيرث بل رط المسراحة المزروعرة بالياسرمي  فري مصررر 

فرري محافظررة ال ربيررة  %14.97فرردا  من ررا حرروالي  700نحررو 
كررررزو قطرررور وبسررريو  بةهميررررة نسررربية حرررروالي وتتركرررز داخررر  مر 

مرررر  المسرررراحة المزروعررررة بالمحافظررررة،  79.27%، 69.26%
مرررر   %94فرررردانا وهررررو مررررا يم رررر  أك ررررر مرررر   660أو حرررروالي 

المساحة المزروعرة بالياسرمي  علرى مسرتو  الجم وريرة للموسرم 
، وتتفرررروا محافظررررة ال ربيررررة فرررري 2020/2021الزراعرررري عررررام 

طررر  للفررردا  أو  37.5بحررروالي  اإلنتاجيرررة الفدانيرررة حيرررث تقررردر
مررررر  نظيرت رررررا علرررررى مسرررررتو  الجم وريرررررة والمقررررردرة  102،1%
طررررر  للفررررردا . ومحصرررررلة ذلررررر  فررررر   مسررررراهمة  5،26بحررررروالي 
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مرر  تنترراو مصررر مرر   %99محافظررة ال ربيررة تقرردر بررةك ر مرر  
طنرررررررررررا  للموسرررررررررررم الزراعررررررررررري  3650الياسرررررررررررمي ، أو حررررررررررروالي 

 ربية(.)وزارة الزراعة، مديرية الزراعة بال  2020/2021
وقرردر متوسررط قيمررة صررادراط مصررر مرر  عجينررة الياسررمي  

مليو  جنيه والتي تم ر  نحرو  45.27بحوالي  2020في عام 
مرررررر  وارداط العررررررالم مرررررر  عجينررررررة الياسررررررمي  )الج رررررراز  50%

المركزو للتعباة العامرة واالحصرا،(، حيرث يرتم اجررا، عمليراط 
انيررة التج يررز لزهرررة الياسررمي  لتحويل ررا الرري عجينررة وزيررط إلمك

تصررررديرها وذلرررر  لصررررعوبة تصررررديرها كةزهررررار نظرررررا  للحساسررررية 
الشرررديدة لعمليررراط النقررر  والشرررح  ممرررا يررر  ر علررري خصااصررر ا 
التصررنيعية ممررا يسررتلزم ترروافر مصررانع عديرردة تسررتوع  اإلنترراو 
الحرررالي والمسرررتقبلي مررر  زهرررور الياسرررمي  وتحويل رررا فررري صرررورة 

 قابلة للتصدير. 

 المشكلة البلثية
البح يررة فرري أنرره بررالرهم مرر  األهميررة الكبيرررة  تتم رر  المشرركلة

للنباتررراط الطبيرررة والعطريرررة بصرررفة عامرررة ومحصرررو  الياسرررمي  
بصررفة خاصررة فرري تنميررة الصررادراط الزراعيررة المصرررية وزيررادة 
حصررريلة الدولرررة مررر  العملرررة األجنبيرررة ومرررع التوسرررع فررري زراعرررة 
الياسررررمي  والنباترررراط األخررررر  م رررر  البنفسرررر  والعتررررر واليوسررررفي 

جميع ا تحتاو لعملياط تصنيعية قب  التصردير للتحوير   والتي
الرري عجرراا  أو زيرروط، األمررر الررذو يسررتدعي زيررادة االسررت مار 
فرري تنشررا، مصررانع جديرردة تسررتوع  الزيررادة فرري اإلنترراو نتيجررة 

 التوسع في زراعة هذن المحاصي .

 هدف الدراسة
ت ررردل الدراسرررة الررري تعرررداد دراسرررة جررردو  لالسرررت مار فرررري 

الياسمي  أساسا  الي عجينرة وزيرط، ومرا يتضرمنه تحوي  زهور 
ذلررر  مررر  توصررريل للمشررررول مررر  حيرررث التكررراليل االسرررت مارية 

تلرررى جانررر  ومعامررر  الحساسرررية والتشررر يلية وجررردو  االسرررت مار 
 بيا  تطور اإلنتاو م  محصو  الياسمي .

 الطريقة البلثية ومصادر البيانا 
رة وهيررررر اعتمررردط الدراسررررة علرررى البيانرررراط ال انويرررة المنشررررو 

 واستصررررالر األراضرررري المصرررررية المنشررررورة مرررر  وزارة الزراعررررة
الج رررراز المركررررزو للتعباررررة العامررررة ومديريررررة الزراعررررة بال ربيررررة و 

واإلحصا،، وذل  للحصو  على البياناط الخاصرة بتطرور كر  
مرررر  تطررررور المسرررراحة واإلنتاجيررررة واإلنترررراو والصررررادراط وذلرررر  

راط والنسررر  الماويرررة لتقرردير االتجررران الزمنررري العرررام لتلررر  المت يررر
 .2020-2000والمتوسطاط للفترة 

أمرررا بالنسررربة لم شرررراط جررردوو االسرررت مار، فقرررد ترررم حسرررا  
معررد  العااررد الررداخلي والررذو يم رر  عااررد رأت المررا  المسررت مر 
في المشرول خال  عمرن اإلنتاجي، وذل  ب ردل التعررل علرى 
ة سعر خصم الذو يحقا التساوو بري  التردفقاط الحاليرة الداخلر

والتررردفقاط الحاليرررة الخارجرررة، ومقارنتررره بتكلفرررة الفرصرررة البديلرررة 
الست مار رأت الما  في المجتمع التخراذ القررار فري االسرت مار 
فرري المشرررول مرر  عدمرره، حيررث تذا زاد هررذا المعررد  عرر  تكلفررة 
الفرصرررررة البديلرررررة يعنررررري ا  االسرررررت مار فررررري المشررررررول ُمجررررردو 

 (.2016والعكت بالعكت )عامر، 
لدراسرررة فررري تقررردير هرررذا الم شرررر علرررى البيانررراط واعتمررردط ا

مصرررانع إلنتررراو عجررراا   6األوليرررة التررري ترررم جمع رررا مررر  عررردد 
الياسرمي  والزيرروط العطريررة بمحافظررة ال ربيرة حيررث تررم الخررروو 
من را باالسررتفادة فري التوقررع المسرتقبلي للترردفقاط النقديرة الداخلررة 

يلية والخارجة للمشرول، هذا وقد تضمنط فروض الدراسة التحل
فرري ا  المصررنع يعمرر  بطاقررة تنتاجيررة كمررا هررو موضرر  جرردو  

(، حيرررث يتبررري  منررره أ  زهرررور الياسرررمي  ت طررري الفتررررة مررر  1)
شررر ر يونيرررو الررري نررروفمبر سرررنويا  لرررذا فقرررد ترررم تضرررمي  المشررررول 
تحويررر  عررررف البنفسررر  والعترررر ولبلرررو  اليوسرررفي لت طيرررة بررراقي 

يرررد شررر ور العرررام وضرررما  عمررر  المصرررنع طررروا  العرررام، ترررم تحد
عاما ،  20عمر المشرول بنحو 
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ا النباتا  الطبية والعطرية المستخدمة في انتان العجا ن والزيو  العطرية بالمشروع االستثمارن على مدار شهور 1جدو  
 العااا

 الكمية المستخدمة خس  الموسا اانتاجي  بالطن( سشهر االنتان النبا  ا

 360 11حتى ش ر  6م  ش ر  الياسمي  1

 540 8حتى ش ر  5م  ش ر  لبنفس ا 2

 30 5ش ر  العتر 3

 180 3حتى ش ر  12م  ش ر  لبلو  اليوسفي 4

 2021بياناط العينة البح ية بمحافظة ال ربية عام  المصدر:
 

كمرررا ترررم وضرررع التكررراليل االسرررت مارية فررري السرررنة صرررفر )سرررنة 
أمرررا بالنسررربة للسرررنة االسرررت مار( مررر  مبررراني ومعرررداط واج رررزة. 

لإلنترررراو فقررررد افترررررض عمرررر  المصررررنع بطاقررررة تنتاجيررررة  األولررررى
م  التكاليل التشر يلية السرنوية، بينمرا  %50مع تنفاا  50%

مرررر   %75مررررع تنفرررراا  %75يعمرررر  المصررررنع بطاقررررة تنتاجيررررة 
التكرررررراليل التشرررررر يلية السررررررنوية، واعتبرررررررط السررررررنة ال ال ررررررة فرررررري 
التشرررر ي  هرررري سررررنة االسررررتقرار، وقررررد قرررردرط القيمررررة التخريديررررة 

المصررنع واتالط والمعرداط بن ايررة عمرهرا االفتراضرري لمنشرةط 
م  قيمت ا علي الترتير ، كمرا تبلرك تكلفرة  %20، %30بنحو 

تراخيص انشا، المصنع نحو مليرو  جنيره  رم تجردد سرنويا  بعرد 
 آالل جنيه. 10ذل  بقيمة 

 النتا ج البلثية ومناقشتها

تطور المسالة واانتاجية واانتدان لملصدو  الياسدمين   -1
 ملافخة المربية:في 

( زيرررررادة المسررررراحة واإلنتاجيرررررة 3، 2يتضررررر  مررررر  جررررردولي )
واإلنترررراو لمحصررررو  الياسررررمي  بمعرررردالط نمررررو سررررنوية معنويررررة 

مررررر   %10.1، %3.89، %6.43احصررررراايا  قررررردرط بحررررروالي 
فرررردا ،  369.76متوسررررطات ا لفترررررة الدراسررررة والمقرررردرة بحرررروالي 

 طنا  م  الزهور. 1568.57ط  للفدا ،  3.88

 

ميدددة وقيمدددة صدددادرا  عجيندددة الياسدددمين للعدددالا تطدددور ك -2
 الخارجي:

( زيرررادة كميرررة وقيمرررة صرررادراط 5، 4يتضررر  مررر  جررردولي )
( بمعرررد  سرررنوو 2021-2000عجينرررة الياسرررمي  فررري الفتررررة )

مررررررر   %11.53، %20.79معنررررررروو احصررررررراايا قررررررردر بنحرررررررو 
 9.71طر ،  31.7متوسط ما خال  فترة الدراسة والبرالك نحرو 

 ، فرري حرري  لررم ت بررط معنويررة الزيررادة مليررو  جنيرره علررى الترتيرر
 في سعر تصدير عجينة الياسمي  للعالم.

تيطاليررررررا وتركيرررررا وباكسررررررتا  والبرت رررررا  وألمانيررررررا وتعرررررد دو  
والمملكرررة المتحررردة والمملكرررة العربيرررة السرررعودية واسررربانيا وفرنسرررا 
م  أهم األسواا المستوردة للعجراا  والزيروط العطريرة، وجردير 

ركاط تعم  في مجا  تصدير العجراا  ش 10بالذكر أنه توجد 
اترر  لالسررتيراد التاليررة وهرري: فخرررو وشررركان، والزيرروط العطريررة 

والتصررررررردير، األخررررررروة المتحررررررردو  للزيررررررروط العطريرررررررة، الشرررررررالر 
للصناعاط ال ذااية، الفرعونيرة للزيروط العطريرة )فاتريرد(، سرنه 
فارما للمستحضراط الطبية، فريدا ، كاربنتر جرو ، مشراليكو 

والعجرراا  العطريرة، هيربرر  فرراميلي جررو ، وممررا سرربا  للزيروط
يتبي  االتجان لزيادة المساحاط واإلنتاجيرة وبالترالي اإلنتراو مر  
تلرر  المحاصرري  الرري جانرر  الزيررادة المعنويررة لكميررة الصررادراط 
م  عجاان ا مما يشجع على تقامة مشروعاط لتج يز وتحوي  

 زهورها الي عجاا  في صورة صالحة للتصدير.
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ا المسدددالة المزروعدددة واالنتاجيدددة ال.دانيدددة واانتدددان الكلدددي لملصدددو  الياسدددمين فدددي ملافخدددة المربيدددة خدددس  ال.تدددر  2دو  جددد
 (ا2000-2020 

 السنوا 
 المسالة المزروعة

  فدان(

 اانتاجية ال.دانية
  طن(

 اانتان الكلي
  طن(

2000 124 3.06 379 

2001 123 2.94 361 

2002 111 2.98 331 

2003 130 2.91 378 

2004 257 2.91 747 

2005 319 3.17 1011 

2006 398 3.21 1278 

2007 408 3.24 1320 

2008 387 3.29 1274 

2009 411 3.25 1335 

2010 364 3.29 1197 

2011 353 3.29 1162 

2012 366 3.66 1338 

2013 334 3.71 1240 

2014 330 4.36 1439 

2015 403 4.28 1723 

2016 477 6.16 2939 

2017 503 5.65 2844 

2018 595 5.41 3219 

2019 692 5.46 3775 

2020 680 5.37 3650 

 1568.57 3.88 369.76 المتوسط

 المصدر: جمعط وحسبط م : وزارة الزراعة واستصالر األراضي، قطال الشاو  االقتصادية، نشرة اإلحصا،اط الزراعية، أعداد مختلفة.

ن فدي ا معادال  االتجار الزمني العاا لتطور المسالة المزروعة واانتاجية ال.دانية واانتدان الكلدي لملصدو  الياسدمي3جدو  
 (2020-2000ملافخة المربية خس  ال.تر   

 المتوسط المعادلة المتمير التابن
معد  النمو 
 السنون %

 ف 2ر

 المساحة المزروعة
 هرت  23.779+  108.190= هر ^ص

          (3.083)**    (8.509)** 
369.76 6.43 0.792 72.409** 

 اإلنتاجية الفدانية
 هرت  0.151+  2.223= هر ^ص
        (9.247)**    (7.889)** 3.88 3.89 0.766 62.233** 

 اإلنتاو الكلي
 هرت  156.978+  158.186-= هر ^ص

         (-0.757)      (9.428)** 1568.57 10.01 0.824 88.887** 

^حيث أ : ص
 .21، ........، 3، 2، 1 .  هر: = تشير تلى القيمة المقدرة للمت ير التابع فى السنة هر.    ت هر: تشير تلى مت ير الزم هر

 .0.01.          ** معنوو عند 0.05القيم بي  األقوات تعبر ع  قيم ط المحسوبة.                     * معنوو عند            
 (.2حسبط م  بياناط جدو  ) المصدر:
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 تقدير معد  العا د الداخلي للمشروع:  -3

 توصيف المشروع: 3-1

أفدنررررة قيمررررة الفرررردا   5المشرررررول نحررررو  تبلرررك مسرررراحة أرض
مليو  جنيه فري حالرة الشررا، إلقامرة المشررول علي را، وب يجرار 

ألررل جنيرره  12سررنوو حررا  التررةجير أو حررا االنتفررال بلررك نحررو 
للفررردا ، أمرررا فررري حالرررة الشررررا، فتررردخ  القيمرررة ضرررم  التررردفقاط 
الخارجررة فرري بدايررة المشرررول كةحررد بنررود التكرراليل االسررت مارية 

ا فرري ن ايررة العمررر االفتراضرري للمشرررول بفاارردة تراكميررة وقيمت رر
كةحرررد بنرررود التررردفقاط الداخلرررة للمشررررول )عرررامر،  %6-5مررر  

(، ويقررام المصررنع علرري مسرراحة فررداني  وبرراقي المسرراحة 2016

تسرررت   فررري اسرررتقبا  المرررواد الخرررام الررري جانررر  جرررز، كمكمرررورة 
 للمخلفاط ال انوية الناتجة م  عملياط التج يز والتحوي .

 التكاليف االستثمارية للمشروع: 3-2
( بنود التكراليل االسرت مارية للمشررول حيرث 6يبي  جدو  )

مليررو  جنيرره تشررم  قيمررة شرررا،  31.48قرردرط قيمت ررا بحرروالي 
األرض وقيمرررة انشررررا، المصررررنع وقيمرررة اتالط والمعررررداط نحررررو 

علررى الترتيرر ، وقررد بل ررط  26.94%، 57.18%، 15.88%
فري ن ايرة العمرر االفتراضري للمشررول  اجمالي القيمة التخريديرة

 مليو  جنيه.  24.29نحو 

 (2021-2000ا تطور كمية وقيمة وسسعار الصادرا  المصرية من عجينة الياسمين للعالا خس  ال.تر   4جدو  

 السنوا 

 سعر التصدير قيمة الصادرا  كمية الصادرا 

 طن
الرقا القياسي 

 البسيط
 مليون جنين

الرقا القياسي 
 بسيطال

 جنين/كجا
الرقا القياسي 

 البسيط

2000 5.18 100.00 4.91 100.00 947.69 100.00 

2001 2.9 55.98 5.92 120.57 2043.41 215.62 

2002 4.52 87.26 2.93 59.67 648.28 68.41 

2003 4.47 86.29 5.61 114.26 1255.47 132.48 

2004 1.3 25.10 5.34 108.76 4118.93 434.63 

2005 0.61 11.78 2.87 58.45 4702.51 496.21 

2006 0.74 14.29 2.38 48.47 3208.42 338.55 

2007 0.36 6.95 1.68 34.22 4701.05 496.05 

2008 0.79 15.25 2.85 58.04 3613.18 381.26 

2009 5.45 105.21 2.99 60.90 548.88 57.92 

2010 10.1 194.98 6.44 131.16 637.26 67.24 

2011 0.44 8.49 1.19 24.24 2698.55 284.75 

2012 0.05 0.97 0.50 10.18 11056.31 1166.66 

2013 0.25 4.83 2.92 59.47 11543.54 1218.07 

2014 4.77 92.08 19.81 403.46 4153.99 438.33 

2015 0.98 18.92 16.65 339.10 16991.09 1792.90 

2016 21.38 412.74 10.69 217.72 500.01 52.76 

2017 2.08 40.15 18.11 368.84 8719.09 920.04 

2018 25.16 485.71 17.44 355.19 693.19 73.15 

2019 188.36 3636.29 22.91 466.60 121.62 12.83 

2020 308.17 5949.23 31.00 631.36 100.58 10.61 

2021 109.44 2112.74 28.46 579.63 260.06 27.44 

 399.36 3784.69 197.74 9.71 612.06 31.70 المتوسط

 .http://capmas.gov.eg : قاعدة بياناط الج از المركزو للتعباة العامة واإلحصا،  المصدر: جمعط وحسبط م 
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خس   عجينة الياسمين للعالاا معادال  االتجار الزمنى العاا لتطور كمية وقيمة وسسعار الصادرا  المصرية من 5جدو  
 ا(2021-2000ال.تر   

 المتوسط المعادلة المتمير التابن ا
معد  النمو 
 السنون %

 ف 2ر

 كمية الصادراط )ط ( 1
 هرت 6.589+  44.065-= هر^ص

            (-1.548(    )3.040)** 
31.70 20.79 0.316 9.240** 

 قيمة الصادراط )مليو  جنيه( 2
 هرت 1.120+  3.169 -= هر^ص

            (-1.180)*    (5.475)** 
9.71 11.53 0.600 29.974** 

 سعر التصدير )جنيه/كجم( 3
 هرت 78.082+  2886.745= هر^ص

            (1.432(        )0.509) 
3784.69 --- 0.113 0.259 

^حيث أ : ص
 .22........،  ،3، 2، 1تشير تلى القيمة المقدرة للمت ير التابع فى السنة هر.    ت هر: تشير تلى مت ير الزم .  هر: =  هر

 .0.01.         ** معنوو عند 0.05القيم بي  األقوات تعبر ع  قيم ط المحسوبة.        * معنوو عند            
 (.4المصدر: حسبط م  بياناط جدو  )

 بنود التكاليف االستثمارية لمشروع تجهيز وتلوي  زهور النباتا  الطبية والعطرية لعجا ن وزيو  عطريةا ا6جدو  

 االص 
سنة 
 الشراء

 قيمة األص 
  باأللف جنين(

العمر 
 االفترالي
  بالسنة(

 قيمة الخرد 
  باأللف جنين(

 سنة االلس 

اجمالي قيمة الخرد  
 بنهاية المشروع
  باأللف جنين(

 5000 صفر األرض
طو  عمر 
 المشرول

15128 --- 15128 

 18000 صفر قيمة تنشا، المصنع
طو  عمر 
 المشرول

5400 --- 5400 

 1800 11 900 10 4500 1 حل  استخالص )أمبي (

 600 11 300 10 1500 1 حل  تقطير

 640 16، 11، 6 160 5 800 1 ط (4هالية بخار )

 300 11 150 10 750 1 ج از تركيز مبداي

 80 --- 40 20 200 1 ج از تركيز ن ااي

 24 11 12 10 60 1 ج از تحلية ميان

 68 11 6 10 30 1  الجة فص 

 80 --- 40 20 200 1 أالل لتر( 10تنكاط وقود )

 56 --- 28 20 140 1 آالل لتر( 10تنكاط هكسا  )

 48 11 24 10 120 1 كيلو واط( 200مولد ك ربا، )

 48 11 24 10 120 1 طلمبة نق  محلو 

 8 11 4 10 20 1 طلمبة فاكيوم

 18 11 9 10 45 1 فلتر ترشي 

 24298   22225   31485  االجمالي

 .2021بياناط العينة البح ية بمحافظة ال ربية عام  المصدر:
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 التكاليف التشميلية للمشروع: -3

( أهم بنود التكاليل التش يلية الالزمة 7يبي  جدو )
للمشرول تج يز وتحوي  زهور النباتاط الطبية والعطرية 
لعجاا  وزيوط عطرية حيث بل ط التكاليل التش يلية نحو 

( أ  8مليو  جنيه سنويا  كما يتض  م  جدو  ) 17.98
فرد تنقسم ما  22عدد العمالة الالزمة للمشرول بل ط نحو 

 14عمالة فنية داامة وعدد  7بي  مدير داام للمشرول وعدد 
ألل  530.4عمالة عادية موسمية ب جمالي أجور بل ط نحو 

ط جنيه. وترجع تل  التكاليل التش يلية المت يرة الي عمليا
االستخالص التي تجرو على ك  م  زهر الياسمي  والتي 
ينت  عن ا عجينة الياسمي  وزيط الياسمي  الحر والشمع بينما 
ينت  م  البنفس  عجينة البنفس  أما فيما يخص عرف العتر 
وعرف لبلو  اليوسفي فينت  عن ما زيط العتر وزيط لبلو  

 اليوسفي وفيما يلي خطواط االستخالص لك  نول:
 تجهيز عجينة الياسمين وعجينة البن.سج:

 مرللة استسا الزهر وال.رز والوزن: -1

حيررث يررتم اسررتالم الزهررر الياسررمي  صررباحا برراكرا ويررتم فرررزن 
وتصنيفه طبقا لدرجة الرطوبة والرااحرة ومردو تفرت  الزهررة مر  

ولرررررو  الزهررررررة فرررررات   %10عدمرررره فكلمرررررا قلرررررط الرطوبرررررة عرررر  
 ومتفتحة كا  أفض .

رف البنفسر  بعرد اسرتالمه فري المصرنع يترر  بينما يترر  عر
 ساعة بةرضية المصنع لتطير بعض الرطوبة منه. 24نحو 

 مرللة التصنين: ويتا خسلها ما يلي: -2
 4يرررتم تعبارررة الزهرررر داخررر  حلرررة االسرررتخالص فررري صرررورة  .1

طبقرراط بين ررا فواصرر  معدنيررة  ررم يررتم تعباررة الحلررة بالمررذي  
دقيقررة  25مرردة حتررى ي طرري الزهررر تمامررا وتسررتمر العمليررة ل

 ررم يسررح  المسررتخلص مرر  حلررة االسررتخالص الرري ج رراز 
 التركيز االبتدااي.

يدخ  المستخلص الي ج از التركيرز االبتردااي ليرتم فصر   .2
المسرررتخلص عررر  المرررذي  برررالتقطير بالبخرررار حيرررث يفصررر  

المسرتخلص بقررال الج راز  ررم يسرح  المررذي  المنقري ليعررود 
 دامة مرة أخرومرة اخرو الي تنكاط ال كسا  ليعاد استخ

تكرر الخطوتي  السابقتي  مرتي  أخررتي  علري نفرت الزهرر  .3
السررررابا ولكرررر  تكررررو  مرررردة نقررررع الزهررررر بالمررررذي  فرررري المرررررة 

 دقااا. 10دقيقة وفي المرة ال ال ة لمدة  15ال انية لمدة 

ي خذ المستخلص م  ج از التركيز االبتدااي ليتم ترشريحه  .4
 علي يومي  لضما  برودة المستخلص.

ترشي  المسرتخلص يردخ  علرى ج راز التركيرز الن رااي بعد  .5
سررررراعاط لفصررررر  وسرررررح  برررررواقي المرررررذي  مررررر   2:3لمررررردة 

المسرررتخلص ويرررتم ذلررر  برررالتقطير بالبخرررار لكررري يرررتم تطيرررر 
برررواقي المرررذي  ويرررتم تك يفررره داخررر  المك رررل لتبريرررد المرررذي  
المتطررراير ليعررررود لصررررورته السرررراالة ويعرررود مرررررة أخرررررو الرررري 

 تنكاط المذي .

ة العجينررة الناتجررة مرر  ج رراز التركيررز الن ررااي فرري يررتم تعبارر .6
عبررواط خاصررة ب ررا، وينررت  مرر  طرر  زهررر الياسررمي  وزهررر 

كيلررو جرررام عجينررة  2.2، 2.5البنفسرر  فرري المتوسررط نحررو 
 ياسمي  وعجينة بنفس  علي الترتي .

 :تجهيز زي  الياسمين اللر والشمن

ت خرذ عجينررة الياسررمي  السررابا استخالصرر ا ويضررال الي ررا  -1
  االي ي  ليتم تذويب ا وفص  الزيط عر  الشرمع وذلر  كحو 

ب دخال ررا تلررى  الجررة التبريررد أو الفصرر  تحررط درجررة حرررارة 
 ساعاط. 6درجة تحط الصفر لمدة  20( أو 20-)

ي خرذ المسررتخلص بعررد ذلر  يررتم ترشرريحه ليرتم فصرر  الشررمع  -2
 ع  الزيط والكحو .

ي خررذ الزيررط والكحررو  ليرردخ  علررى ج رراز التركيررز الن ررااي  -3
ليررتم فصرر  الكحررو  عرر  زيررط الياسررمي  الحررر  ررم يررتم تعباررة 
الزيط في عبواط خاصة بره، وينرت  مر  كيلرو جررام عجينرة 

جرم زيرط ياسرمي   450، 550يا سمي  في المتوسرط نحرو 
 حر وشمع على الترتي .
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 تجهيز زي  العتر وزي  لبلوب اليوس.ي:
ساعة لرو مر   48يتر  عرف العتر بعد حشه في األرض  -1

أيام لرو مر  األراضري السرمرا،،  5الصحراوية أو األراضي 
بينمرا يرتم فررم تقلريم أشررجار اليوسرفي )لبلرو  اليوسرفي( بعررد 

 استالم ا في المصنع.

يرررتم التقطيرررر بالبخرررار المباشرررر حيرررث يوضرررع العررررف بحلررر   -2
التقطيرررر ويرررتم حقنرررة بالبخرررار المباشرررر داخررر  الحلرررة فيةخرررذ 

 البخار الزيط م  الخاليا الزيتية للنباط.
يتصاعد الي المك ل الخاص بالحلة ليتم تك يل بخار  -3

الما، والزيط لينز  الما، بالزيط في جز، آخر يسمي 
 القابله.

 ا التكاليف التشميلية لمشروع تجهيز وتلوي  زهور النباتا  الطبية والعطرية لعجا ن وزيو  عطريةا7جدو  

 قيمة  سلف الجنين(اجمالي ال الكمية سعر الولد   بالجنين( الولد  البيان

 أوال: عجينة الياسمي :

 10800 360 30000 ط  الزهرة

 1037 64800 16 لتر مذي 

 405 60000 6.75 لتر سوالر

 10.8 108 100  (5عبوة ) عبواط تعباة

  انيا: عجينة البنفس :

 1998 540 3700 ط  العرف

 1555 97200 16 لتر مذي 

 1215 180000 6.75 لتر سوالر

 23.8 238 100  (5عبوة ) واط تعباةعب

  ال ا: زيط العتر:

 25.5 30 850 ط  عرف العتر

 13.5 2000 6.75 لتر سوالر

 2.7 3 900 لتر(10عبوة ) عبواط تعباة

  ال ا: زيط لبلو  اليوسفي:

 135 180 750 ط  عرف اليوسفي

 121.5 18000 6.75 لتر سوالر

 46.8 52 900 لتر(10عبوة ) عبواط تعباة

 رابعا: زيط وشمع الياسمي :

 151.2 5040 30 لتر (%95كحو  )

 43.74 6480 6.75 لتر سوالر

 18 20 900 لتر(10عبوة ) عبواط تعباة للزيط

 3،3 33 100  (5عبوة ) عبواط تعباة للشمع

 18 12 1500 ش ر ميان

 360 12 30000 ش ر ك ربا،

 17983.8    اإلجمالي

.2021عينة البح ية بمحافظة ال ربية عام بياناط ال المصدر:  
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األجر الشهرن وعدد العمالة السزمة لتشمي  مشروع تجهيز وتلوي  زهور النباتا  الطبيدة والعطريدة لعجدا ن وزيدو   ا8جدو  
 عطريةا
 اجمالي األجر باأللف جنين اجمالي عدد الشهور عدد الشهور االجر الشهرن بالجنين العدد الص.ة

 180 12 12 15000 1 مدير داام

 252 12 12 3000 7 عمالة فنية داامة

 98.4 49 3.5 2008 14 عمالة عادية موسمية

 530.4 73 24 20008 22 اإلجمالي

.2021بياناط العينة البح ية بمحافظة ال ربية عام  المصدر:  

 
وزيررط العترررر هرررو زيرررط خفيررل يكرررو  اعلررري المرررا، بالقابلرررة  -4

مررر  أو شرررواا  وتعباتررره فررري  ليرررتم سرررحبه  رررم يرررتم ترشررريحه
عبواط خاصة، بينما ينرت  مر  لبلرو  اليوسرفي نروعي  مر  
الزيط أحدهما زيط خفيل يكو  اعلي القابلة واتخر زيرط 
 قي  يكو  أسف  القابلة ليتم سحب م  م يتم ترشيحه م  أو 
شواا  وتعبات م في عبرواط خاصرة وعرادة يرتم خلرط نروعي 

مرتفرع، هرذا وينرت  طر  زيط لبلرو  اليوسرفي لبريع م بسرعر 
جم زيط عتر، وينرت   800عرف العتر في المتوسط نحو 

كيلرو  3م  طر  عررف لبلرو  اليوسرفي فري المتوسرط نحرو 
 جرام زيط لبلو  اليوسفي.

وفيمرررا يخرررص متبقيررراط )مخلفررراط( االسرررتخالص لكررر  مررر  
البنفس  والعتر ولبلو  اليوسفي يتم الرتخلص من را عر  طريرا 

بياررة تقرروم بجمرررع تلرر  المتبقيرراط بررردو  شررركاط تابعررة لررروزراة ال
مقاب  مالي م  المصانع وتقوم الوزارة التخلص من ا بمعرفت را 

 فبالنسبة:

مخلفاط البنفس  والعتر تستخدم مخلفراط االسرتخالص فري  -1
صررررررناعة الكمبوسررررررط وتسررررررميد التربررررررة خاصررررررة باألراضرررررري 

 الصحراوية.

مخلفرررراط لبلررررو  اليوسررررفي تسررررتخدم مخلفرررراط االسررررتخالص  -2
اسررري فررري مصرررانع االسرررمنط كبررردي  للوقرررود لكبرررر بشرررك  أس

 سعت ا الحرارية وقد تستخدم في صناعة الكمبوسط.

 
 

اانتاجية واايراد: 3-4  
اإليرررررراداط السرررررنوية إلنتررررراو العجررررراا  ( 9يوضررررر  جررررردو  )

مليررررررو  جنيرررررره،  32.5والزيررررروط العطريررررررة حيرررررث بل ررررررط نحرررررو 
وبدراسررة جرردو  االسررت مار فررري مشرررول تج يررز وتحويرر  زهرررور 

باتررراط الطبيرررة والعطريرررة لعجررراا  وزيررروط عطريرررة فرررتم تقررردير الن
( علررى االسررت مار والررذو بلررك نحررو IRRمعررد  العااررد الررداخلي )

وارتفررال معررد  العااررد الررداخلي أدو النخفرراض فترررة  33.37%
سرررنواط، كمررررا يبررري  نفررررت  3االسرررترداد للمشررررول فبل ررررط نحرررو 

وهو  1.59الجدو  السابا ارتفال قيمة دلي  الربحية فبلك نحو 
علي ذل  يعتبرر المشررول مر   اكبر م  الواحد الصحي  وبنا،ا  

أفضر  المشررروعاط الزراعيرة لتحقيررا هرامف ربرر  مرتفرع سررنويا  
 وذو جدو  اقتصادية عالية.

 تللي  اللساسية ألها العناصر المؤثر  على المشروع: -4

( تلرررى ارتفرررال حساسرررية لمشررررول 10تشرررير بيانررراط جررردو  )
لنباتاط الطبية والعطرية لعجاا  وزيروط تج يز وتحوي  زهور ا

عطريررة تجرران ت يررر سررعر عجينررة الياسررمي  حيررث احترر  المرتبررة 
األولرررى كرررةعلى العناصرررر مخررراطرة  علرررى هرررذن الصرررناعة، يليررره 
ت يرررررر سرررررعر زهررررررة الياسرررررمي  فررررري المرتبرررررة ال انيرررررة مررررر  حيرررررث 
المخررراطرة،  رررم جرررا، ترررة ير ت يرررر سرررعر زيرررط الياسرررمي  وسرررعر 

ال ال ررة والرابعررة علررى الترتيرر ، وأخيرررا  جررا،  المررذي  فرري المرتبررة
تررة ير ت يررر سررعر السرروالر فرري المرتبررة الخامسررة واألخيرررة كةقرر  

 العناصر م  ناحية حساسية للمشرول تجان ت يرها.
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الطبية اايرادا  السنوية ومعد  العا د الداخلي وفتر  االسترداد ودلي  الربلية لمشروع تجهيز وتلوي  زهور النباتا   ا9جدو  
 والعطرية لعجا ن وزيو  عطريةا

 سعر الولد  بالجنين الكمية الولد  المنتج البيان
 اجمالي اايرادا 
  سلف جنين(

 اإليراداط

 14026 25974 540 كجم عجينة الياسمي 

 9662 48800 198 لتر زيط الياسمي  الحر

 76،46 472 162 كجم شمع الياسمي 

 8322 7005 1188 كجم عجينة البنفس 

 40.8 1511 27 لتر زيط العتر

 425.9 819 520 لتر زيط لبلو  اليوسفي

 32553    اإلجمالي

 33.37   % (IRRمعد  العااد الداخلي )

 3   سنة فترة االسترداد )سنة(

 1.59    دلي  الربحية

 .2021المصدر: جمعط وحسبط م  العينة البح ية بمحافظة ال ربية عام 

معام  اللساسية للتميرا  في سها بنود العا د والتكاليف لمشدروع تجهيدز وتلويد  زهدور النباتدا  الطبيدة والعطريدة  ا10جدو  
 لعجا ن وزيو  عطريةا

 ترتيب البنود وفقاإ للساسية المشروع معام  اللساسية البيان

 1 %9.62 انخفاض سعر عجينة الياسمي 

 2 %8.75 ارتفال سعر ط  زهر الياسمي 

 3 %6.59 فاض سعر زيط الياسمي انخ

 4 %3.18 ارتفال سعر المذي 

 5 %2.63 ارتفال سعر السوالر

 .2021المصدر: نتاا  تحلي  بياناط العينة البح ية بمحافظة ال ربية عام 
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ABSTRACT 

The Feasibility of Investing in the Preparation of Aromatic Jasmine Paste 

Amira Moustafa Hamza 

The main objective of the research was studying the 

feasibility of investing in turning jasmine flowers into 

paste and oil, A stratified random sample was drawn 

from 6 factories producing jasmine pastes and essential 

oils in Gharbia Governorate during the agricultural 

season 2020/2021 were collected by personal 

interview, and secondary data secured from different 

sources. The results of the research showed that: 

1- Areas planted, feddan productivity and production 

of jasmine crop in El-Gharbia Governorate have 

been increasing, with statistically significant rates. 

 

2- Quantity and value of Egyptian exports of jasmine 

paste to the world have been increasing, with 

statistically significant rates. 

3- The internal rate of return (IRR) on investment 

amounted to about 33.37%, the payback period of 

the project was about 3 years, and the value of the 

profitability index rose to about 1.59. 

4- The research results showed high sensitivity project 

to change in the price of jasmine paste which has 

been ranked as the highest risk elements, plus to the 

change in the prices of jasmine oil, the price of 

solvent, and finally the price of diesel. 

Key words: Jasmine, Jasmine paste, Aromatic 

Pastes, Feasibility of Investment, Sensitivity Analysis. 

 

 


