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 دراسة جدوى أولية
 

 لمشروع تعبئة المربى والعسل 

 
 

 المنطقة
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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منها) إرادة(
 .الشباب األردني

 
 في مختلف محافظات ) إرادة(د جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لق 

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
قية والفنيــة والماليـة للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـوي           

 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيـز اإلنتاجيـــة             
 .والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة 

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 
 

 ٣

 :المحتويات

 ملخص المشروع  .١

 المقدمة .٢

  المشروعوصف ١٠٢

  مبررات المشروع٢٠٢

  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 دراسة السوق .٣

  وصف المنتج١٠٣

   الطلب الحالي٢٠٣

 الطلب المتوقع  ٣٠٣

  من السوق المحلي تهوحص للمشروع اإلنتاجيةالطاقة  ٤٠٣

  البيعوأسعارالمنافسة  ٥٠٣

 ة للمشروع االيرادات المتوقع ٦٠٣

 الدراسة الفنية .٤

         موقع المشروع١٠٤ 

  البناء٢٠٤ 

 عملية التصنيع ٣٠٤

 واآلالتالمعدات  ٤٠٤

  األثاث والتجهيزات٥٠٤

  السيارات٦٠٤

  العاملةالقوى ٧٠٤

  المواد األولية٨٠٤

  الخدمات الضرورية٩٠٤

 مج تنفيذ المشروعرنا ب١٠. ٤

 الدراسة المالية .٥

 السنوية تكاليف التشغيل ١٠٥

  رأس المال العامل٢٠٥

  نفقات التأسيس وما قبل التشغيل٣٠٥

 كاليف المشروع ت٤٠٥ 

  وسائل التمويل٥٠٥

  الفرضيات المالية٦٠٥

  الخالصة٧٠٥
  المالية المالحق٠ ٦

 

 



 
 

 ٤

 

 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 اسم المشروع تعبئة المربى والعسل 

 موقع المشروع  محافظة العاصمة

عبـوات سـعة    والعسل في   تعبئة المربى   

  غم معبئة ٥٠ – غم ٢٠

 منتجات المشروع 

 األيدي العاملة   أشخاص٧

 االستثمار الكلي   دينار١٠٤,٧١٩

 صافي القيمة الحالية   دينار٤٣,٨٩٤

 معدل العائد الداخلي  %٢٣,٢

القيمة الحالية لإليرادات على االستثمار  ١,٤

 فترة االسترداد   سنوات٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غم٥٠ – غم ٢٠مشروع تعبئة المربى والعسل في عبوات سعة 



 
 

 ٥

 

 

 

 -:وصف المشروع ١ .٢

 

 المربيات والعسل بشكل خاص فـي       أنواع مصنع لتعبئة    إنشاء إلىيهدف المشروع المقترح    

 غم والتي يتم استهالكها من قبل المطاعم والفنادق وشركات الطيران           ٥٠ – غم   ٢٠عبوات  

 من  أخرى أصناف الوجبات التي تقدم لهم، كما يمكن للمشروع تعبئة          مع هاوالتي تقدم لرواد  

 كما سيرد فيما بعد يمكن استعماله لتعبئة أصناف عديدة          اإلنتاج خط   أنالمواد الغذائية حيث    

 . وبأحجام مختلفةاآللي مذكورة ضمن بند الجهاز أخرى

 

  -: مبررات المشروع ٢. ٢

 

 وخاصة من المطاعم والفنادق وشركات      اإلنتاج هنالك طلب كبير على هذا النوع من         -١

 .ا من خالل شركات خدمات الطيران المحليةتموينهيتم الطيران التي 

 المحلي حالياً يتم من قبـل  اإلنتاجسيما وان   ال   هنالك فرصة كبيرة للتصدير للخارج       -٢

 .الزرقاء/ شركة واحدة مقام مصنعها في المنطقة الحرة  

 الزيادة في عدد الفنادق ومـا       مع اإلنتاج يزداد الطلب على هذا النوع من        أن يتوقع   -٣

 . المتعلقة بالسياحةاألنشطةيتبع ذلك من طلب على مختلف 

 . استثمارية جيدة في المنطقة وتوفير فرص عمل جديدةة خلق فرص -٤

 . المشروعأصحاب/  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -٥

 

  -:   الموقع العام للمشروع٣. ٢

 

وذلك  الحرفية محافظة العاصمة ضمن إحدى المناطق الصناعية او المشروع في إقامةيقترح 

والقرب من  المملكة وتوسط المنطقة لمختلف محافظاتلتوفر جميع الخدمات المطلوبة 

 .الفئات المستهدفة من المستهلكين

 

 

 

 املقدمة.٢



 
 

 ٦

 

 

 

 -:  وصف المنتج١٠٣
 

 – غـم    ٢٠عبوات صغيرة سعة    المربى والعسل في    تعبئة   و بإنتاجسيقوم المشروع المقترح    

هذه تستهلك   ٠المصنعة من مادة البولي بروبلين    و (Portions) ب  عليها والمتعارف غم   ٥٠

  ٠ من قبل المطاعم والفنادق وشركات الطيران  بشكل رئيسالعبوات
 

 -:   الطلب الحالي٢٠٣
 

  المحلي واالسـتيراد   اإلنتاج هذه العبوات عن طريق      يتم تغطية حاجة السوق المحلي من      -

 المربـى   وتعبئـة بإنتاج وتقوم وجد شركة واحدة تقع في المنطقة الحرة بالزرقاء       حيث ت 

 إلـى  إضـافة  لتر   ١ العصير المعلب سعة     أنواعالجبنة الصفراء وبعض    كما تقوم بتعبئة    

 .عصير البندورة ورب البندورة 

 

حسب تصـنيف النظـام     و العامة   اإلحصاءاتفيما يتعلق باالستيراد فان بيانات دائرة       أما   -

 البند  أنهذا في حين    وضوع البحث،    م المنتجات من   ات لم تبين المستورد   (HS)المنسق  

 عجـين  أووهـريس  ) مرمالد( مربى، هالم فواكه، خبيص    "والذي ينص على  ) ٢٠٠٧(

 قد تضمن المستوردات والصادرات من      " سكر إليها أضيف ثمار مطبوخة وان     أوالفواكه  

يبـين  . المربيات دون تحديد سعة العبوات التي تأتي ضمنها المنتجات موضوع البحـث           

 ٢٠٠٢-١٩٩٨ التالي قيمة وكمية المستوردات من البند المشار إليه للسـنوات            الجدول

 :وعلى النحو التالي
 

 طن: الكمية / ألف دينار : القيمة 
 السنة المعاد تصديره الصادرات الوطنية المستوردات

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

٤٤ ٣٥ ٧٣ ٣٨ ٥٤٨ ٥٦٦ ١٩٩٨ 

٤٤ ٢٧ ٧٢ ٤٢ ١,٠٩٤ ٩٧٧ ١٩٩٩ 

٣٦ ٤٠ ٨٤٢ ٣٣٨ ١,٦٨٢ ١,٢٥٣ ٢٠٠٠ 

٥٢ ٣٥ ٨٢٦ ٣٨٢ ١,٥٥٣ ١,٠٨٣ ٢٠٠١ 

٢ ٦ ٢٠٨ ١٢٢ ٢,١٧٣ ١,٤٠٠ ٢٠٠٢ 

 

راسة السوقد.٣  



 
 

 ٧

 بـين   إليهـا من السابق يتبين أن صافي المستوردات قد تراوح خالل السنوات المشـار             

  ٩٧٠ وبمعدل سنوي مقـداره      ٢٠٠٢ طن في عام     ١٩٦٣ و   ١٩٩٨ طن في عام     ٤٣١

 ٠%٧١ سنوي معدله طن، وبنمو

 

 غم المتوفر   ٥٠ – غم   ٢٠ عبوات المربى والعسل سعة      إنتاجتبلغ الطاقة القصوى لخط      -

 أو غـم    ٢٠سـاعة سـعة     / حبـة     ) ٤٠٠٠(لدى الشركة في المنطقة الحرة ما يعادل        

 القصوى من كـال     اإلنتاجية متوسط الطاقة    أنأي  .  غم ٥٠ساعة سعة   / حبة  ) ٢٨٠٠(

 مـن   اإلنتـاج مـن   % ٨٠ حوالي   أنوقد تبين   . ساعة/ بة  ح) ٣٨٤٠(السعتين حوالي   

 حجم مبيعات هذه الشركة     أن غم وذلك حسب حاجة السوق، كما تبين         ٢٠العبوات سعة   

مليون عبوة  ) ٥- ٤( العسل والمربى يتراوح ما بين       أنواعمن العبوات المعبئة بمختلف     

د اتفاقيات مع بعض دول      يزداد هذا الحجم بشكل كبير وذلك نتيجة لعق        أن ويتوقع   ٠سنوياً

 كون المشروع قائم في     األردن يصدر خارج    اإلنتاج معظم   أن كما تبين    ٠الخليج للتصدير 

المنطقة الحرة ولالستفادة من المزايا التصديرية المقدمة للمشاريع القائمـة فـي هـذه              

 . المنطقة 

،  العامـة تصنيف العبوات حسب السعات الواردة في بيانات دائرة اإلحصاءات   وفي غياب   

هـذه   إلـى فانه يصعب تحديد حجم االستهالك السابق من منتجات المشـروع اسـتنادا             

 . بياناتال
 

بشكل خاص المستهلك الرئيس      لشركات الطيران  إضافةالفنادق والمطاعم المصنفة    تعتبر   -

وقد تم الحصول على بيانات من جهات مختلفة لتحديـد حجـم            .  موضوع البحث  لإلنتاج

 واإلحصـاء مديرية المعلومات    / واآلثار بيانات وزارة السياحة     ظهرتأ ٠الطلب المحلي 

 المصنفة والمسجلة في المملكة وعدد المطاعم السياحية كما فـي           اإليواءعدد مؤسسات   

 : وفقا للجدول التالي٣١/١٢/٢٠٠٠



 
 

 ٨

 

 )١(جدول رقم 

 

 األسرةعدد  عدد الغرف العدد نوع المؤسسة

 ٧,١٧١ ٤,٢٨٩ ١٨ فنادق خمسة نجوم

 ٤,٩٠٣ ٢,٥٢٢ ٢٠  نجومأربعةفنادق 

 ٦,٦٣٨ ٣,٣٧٢ ٤٤ فنادق ثالثة نجوم

 ٣,٧٩٣ ١,٩١٢ ٥٠ فنادق نجمتين

 ٣,٢٠٤ ١,٥٨١ ٦٧ فنادق نجمة واحدة

 ٦,٦١٧ ٣,٥٧٥ ١٠٥  الفندقيةواألجنحةالشقق 

 ٣٣٢ ١٤٩ ٥ الموتيالت والمخيمات

 ٣٢,٦٥٨ ١٧,٤٠٠ ٣٠٩ المجموع

 - - ٣٧٦ عدد المطاعم السياحية

 
 للشخص اإلقامةوبلغ معدل % ٣٢ حوالي األشغال فقد بلغت نسبة ، الفنادقإشغال بالنسبة لمعدل أما

 .٢٠٠٢ وذلك للعام  ليلة٢,٨الواحد 

 

 من عبوات المربى والعسـل      هاتم زيارة عينة من الفنادق مختلفة التصنيف لبيان حجم استهالك          -

 :وقد تبين ما يلي

ـ    في خدمات الغرف     هذه العبوات    تقدمجوم   ن  ٥-٣ المصنفة   فنادق معظم ال  إن -١  ات وفـي بوفيه

 . اليومياإلفطار

بعض المطاعم تستهلك هذا النوع من العبوات وخاصة التي تقدم وجبة الفطور على شكل بوفيه                -٢

 .مفتوح مثل كان زمان ومادبا زمان والطيبة

 ، أن معـدل      تبين من خالل االستقصاءات المتعلقة باستهالك الفنادق من هـذه المنتجـات            -٣

 مليـون   ٣حـوالي    عبوة ، أي     ٣,٠٠٠ نجوم يبلغ    ٥-٣االستهالك الشهري للفنادق من فئة      

 .عبوة سنويا

 معدل استهالك الملكية األردنية من المنتجات موضوع البحث يبلغ          أن االستقصاءات أظهرتكما   -٣

 . عبوة سنوياألف ٥٠٠حوالي 

 مليـون   ١راض األخرى يقدر بحـوالي      وبافتراض أن معدل االستهالك السنوي للمطاعم واألغ       -٤

 .عبوة  



 
 

 ٩

 المحلي السنوي السابق من هذه المنتجات يبلـغ         االستهالكوبناء على ما تقدم فان معدل حجم         -٥

 . مليون عبوة٤,٥حوالي 
 

 احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجـات يـتم تغطيتهـا عـن طريقـي                أن  إلى يجدر التنويه 

 أسـواق م في المنطقة الحرة والذي يبيع معظم منتجاته فـي           المستوردات وعن طريق المصنع القائ    

 من الحوافز التي تقدمها هـذه المنطقـة للمنتجـات المصـدرة             لالستفادةالتصدير الخارجية وذلك    

 .للخارج

 

 :-     الطلب المتوقع٣٠٣
 

 المحلـي يكـون مـن       االستهالكمن  % ٧٠وان  % ٣بافتراض معدل نموي سنوي مقداره      

العسل، فإن الجدول التالي يبين الطلب المتوقـع للسـنوات الخمسـة            من  % ٣٠المربيات و 

 القادمة 

 

 )٢(جدول رقم 

 )مليون عبوة(الطلب المتوقع 

 حجم االستهالك السنة

 مربى

 حجم االستهالك

 عسل

 المجموع

 ٤,٨ ١,٤٤ ٣,٣٦ األولى

 ٤,٩ ١,٤٧ ٣,٤٣ الثانية

 ٥,١ ١,٥٣ ٣,٥٧ الثالثة

 ٥,٢ ١,٥٦ ٣,٦٤ الرابعة

 ٥,٤ ١,٦٢ ٣,٧٨ مسةالخا
 
 -:وحصته من السوق المحلي للمشروع اإلنتاجية  الطاقة ٤ . ٣

 

 وعليـه   ،عبوة في الساعة الواحدة   مليون  ) ٣,١٢ (للمشروع القصوى    اإلنتاجية  الطاقة تبلغ

 على أساس أن الطاقـة الفعليـة        عبوة سنوياً مليون  ) ٢,٥ (طاقة المشروع الفعلية تبلغ   فان  

 يوم عمل في    ٣٠٠ ساعات عمل في اليوم و       ٨( للمشروع   قصوىالمن الطاقة   % ٨٠تعادل  

% ٣٣وتعادل  % ٦٥المشروع سيبدأ إنتاجه بطاقة مستغلة نسبتها        وبافتراض أن   ٠)السنة



 
 

 ١٠

 وأن كميات اإلنتاج المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة        من الطلب المتوقع في السنة األولى،       

 :كميات اإلنتاج خالل الفترة القادمة يبين )٣(وعليه فان الجدول رقم ، % ١٠تزداد بواقع 

 

 )٣(جدول رقم 

 )مليون عبوة(اإلنتاج المتوقع 

 السنة اإلنتاجحجم 

 عبوات العسل عبوات المربى

 الطاقة المستغلة المجموع

% 

 %٦٥,٠ ١,٦٢ ٠,٤٩ ١,١٣ األولى

 %٧١,٢ ١,٧٨ ٠,٥٣ ١,٢٥ الثانية

 %٧٨,٤ ١,٩٦ ٠,٥٩ ١,٣٧ الثالثة

 %٨٦,٤ ٢,١٦ ٠,٦٥ ١,٥١ الرابعة

 %٩٥,٢ ٢,٣٨ ٠,٧١ ١,٦٧ الخامسة

 

  -: البيعوأسعار المنافسة  ٥٠٣
 

 المشروع القائم في    إنتاجسيواجه المشروع منافسة من المنتجات المشابهة المستوردة ومن         

 في السـوق    إنتاجهالمنطقة الحرة والمخصص اساسا للتصدير وذلك في حالة بيع جزء من            

لمشروع موضوع البحث المنافسة في حالة اإلنتاج بجودة مناسبة والبيـع           يستطيع ا . المحلي

 .بأسعار مناسبة كما هو مفترض في هذه الدراسة

يبلغ سعر البيع الحالي في السوق المحلي لمنتجات الشركة القائمـة علـى النحـو                -

 :التالي

 

 . دينار١٠,٥٠ –مربى /  غم ٢٠/  حبة ٢٠٠صندوق كرتون سعة  -

 .دينار ١٢,٠٠  -عسل /  غم ٢٠/  حبة ٢٠٠ صندوق كرتون سعة -

 

 ٢٢ ( دوالر ٣١ فتبلـغ    اليونـان    أوسعار العبوات المستوردة من مصر       بالنسبة أل  أما -

 المربى فيبلغ سعر الصـندوق سـعة        أما ٠عبوة ٢٨٨ للصندوق من العسل سعة      )دينار

  ٠) دينار١٢ ( دوالر١٧ حوالي عبوة ٢٨٨

 



 
 

 ١١

 أسعار بيع منتجات المشروع موضـوع البحـث         وألغراض هذه الدراسة فقد افترض أن     

 :ستكون على النحو التالي

 

 . دينار١٠,٠٠ -مربى  /  غم ٢٠/  حبة ٢٠٠صندوق كرتون سعة  -

 . دينار١١,٥٠ –عسل /  غم ٢٠/  حبة ٢٠٠صندوق كرتون سعة  -

 

 -: المتوقعة للمشروعاإليرادات    ٦. ٣
 

 :للسنوات الخمسة القادمة عة للمشروع  السنوية المتوقاإليرادات ) ٥( يوضح الجدول رقم 

 

  )٥( جدول رقم 

 لمشروعاإليرادات المتوقعة ل

 ) عبوة٢٠٠= صندوق (الكميات 

 اإلنتاجكميات 

 صندوق 

  المتوقعةاإليرادات

 دينار

 السنة

 عسل مربى عسل مربى

إجمالي 

 اإليرادات

 دينار

 ٨٤,٦٧٥ ٢٨,١٧٥ ٥٦,٥٠٠ ٢,٤٥٠ ٥,٦٥٠ األولى

 ٩٢,٩٧٥ ٣٠,٤٧٥ ٦٢,٥٠٠ ٢,٦٥٠ ٦,٢٥٠ الثانية

 ١٠٢,٤٢٥ ٣٣,٩٢٥ ٦٨,٥٠٠ ٢,٩٥٠ ٦,٨٥٠ الثالثة

 ١١٢,٨٧٥ ٣٧,٣٧٥ ٧٥,٥٠٠ ٣,٢٥٠ ٧,٥٥٠ الرابعة

 ١٢٤,٣٢٥ ٤٠,٨٢٥ ٨٣,٥٠٠ ٣,٥٥٠ ٨,٣٥٠ الخامسة

 



 
 

 ١٢

 

 

 

 

 -:   موقع المشروع١٠٤
 

حيث لحرفية  محافظة العاصمة ضمن إحدى المناطق الصناعية أو ا       يقترح إقامة المشروع في     

من ماء وكهرباء باإلضـافة إلـى القـرب مـن الفئـات             تتوفر الخدمات الضرورية الالزمة     

  .المستهدفة من المستهلكين

 

 -:البناء   ٢٠٤
 

متر مربع وبما يتناسـب مـع هـذا         ) ٣٥٠(تقدر احتياجات المشروع من البناء ما مساحته        

 توزيـع المسـاحة     )٦(ويبين الجدول رقـم      . إسمنتي وسيكون البناء  .النوع من الصناعة  

 .المطلوبة حسب االستعمال

 

 )٦(جدول رقم 

 

 متر مربع البند

 ١٥٠ صالة اإلنتاج 

 ١٠٠  والبضاعة الجاهزةمخزن للمواد األولية

 ١٠٠ وخدمات عمال اإلدارةمكاتب 

 ٣٥٠ المجموع
 

) ٤,٢٠٠(متر مربع /  دينار ١٢ إيجار سنويبدل ب افترض ان البناء سيكون مستأجرا -

 . سنويدينار

التعديالت مثل التقطيعات الداخلية وبالط السيراميك  يحتاج البناء إلى إجراء بعض  -

 بحوالي األعمالوتقدر تكلفة هذه والدهانات المناسبة لهذا النوع من الصناعة، 

 . دينار) ٥,٠٠٠(

-:الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٣

 

 -:عملية التصنيع   ٣٠٤
 

 :طوات التاليةتتم عملية تعبئة المربى والعسل حسب الخ

 :  المربىأنواعتعبئة  - أ

 حوامل مثبتة في على فيول ويتم التركيب واأللمنيوم يتم تحضير رول البولي بروبلين ٠١

 .األماكن المخصصة لها على ماكينة التعبئة

 يوضع هريس المربى الذي سيتم تعبئته في خزان ستانلس ستيل ملحق بماكينة التعبئة ٠٢

 . درجة مئوية٧٥ – ٧٠م تسخين الهريس لدرجة حرارة متصل بجهاز تسخين حيث يت

 ستانلس ستيل ويتم ضخه أنبوب بعد عملية التسخين يمرر الهريس من الخزان بواسطة ٠٣

عبئة ت حيث يتم عيار عملية الضخ لتقوم بأوتوماتيكيالى فتحات التعبئة الرباعية بشكل 

 .العبوات حسب السعة المطلوبة

 فتحات التعبئة يتم في هذه المرحلة وبشكل مستمر إلىخزان  خالل عملية الضخ من ال٠٤

سب قياس القالب المثبت وحتشكيل العبوات من رول البولي بروبلين عن طريق الحرارة 

 . عبوات٤تشكيل ) كبس(ويتم في الضربة الواحدة 

 .ول فيباأللمنيوم العبوات بواسطة الحرارة إغالق بعد عملية التشكيل والتعبئة يتم عملية ٠٥

ومن ثم تمرر ) سكين( يتم عملية قص العبوات بشكل آلي عن طريق سلك حراري ٠٦

 غرفة الفحص والتجميع من خالل فتحة توصل ما بين إلى قشاط ناقل يتم نقلها إلىالعبوات 

خط التعبئة وغرفة التجميع حيث يتم فرز المنتجات واستبعاد المرفوض منها ويتم عملية 

 .علبة تجهيزاً للبيع) ٢٠٠(ن سعة الكرتونة التعبئة في صناديق كرتو

 عملية تسخين العسل أن إالبالنسبة لتعبئة العسل فتتم بنفس الخطوات السابقة  - ب

 . درجة مئوي فقط٤٥تصل لدرجة حوالي 

 بواسطة الماء الساخن والهواء بعد كل عملية وذلك اإلنتاجيتم عملية غسل وتنظيف خط  -

 المراد تعبئتها وعند االنتهاء من عملية األخرىاكينة في المواد لعدم اختالط بقايا المواد قي الم

 . أي مواد غير مرعوب فيهاأو بكتيريا نال تتكو يتم غسيل وتنظيف خط التعبئة حتى اإلنتاج



 
 

 ١٤

 
 -:المعدات واآلالت  ٤٠٤

 

 الالزمة للمشروع والتكاليف المقدرة واألجهزة واآلالتالمعدات ) ٧(يوضح الجدول رقم 

 وقد اعتمد في ٠ تايوان أو تركياأو أوروبا يمكن استيراده من اإلنتاج علماً بأن خط لشرائها

 من ايطاليا وذلك لكفاءة تشغيل هذا الخط وطول العمر اإلنتاج الدراسة استيراد خط هذه

 . العبواتأحجام له وتنوع اإلنتاجي

 

 )٧(جدول رقم 

 

 التكلفةالعدد دــــالبنـ
Full automatic moulding and filling machine type 
ALUR-1500 filling into 0.051L – 0.5L plastic Cups, 
sealing with aluminum foil, with an inter changeable 
set of parts for cups diameters. Tank with heating 
with a level gauge, four mouth pieces – temperature 
up to 180C. 

 . مع جهاز تسخين المياهمضخة المياه 

 .ميزان حساس وميزان عادي 

 .أدوات مخبرية للفحص والقياس 

 . لصيانةلعدد وأدوات  

 . أجور ومواد التركيب 

1 
 
 
 
 
 
1 
2 
- 
- 
- 

٧٥,٥٥٠ 
 
 
 
 
 
800 
١,٠٠٠ 

500 
750 
٢,٠٠٠ 

 ٨٠,٦٠٠  المجموع
 



 
 

 ١٥

 -:مواصفات خط التعبئة 

- Capacity per hour                    ١,٩00 – ١,٣00  
- Cup volume                             20 cc – 500 cc 
- Compressed air pressure       8 – 6   بار  
- Heating tempter Co                  Up to – 180 
- Typical filled product, fresh cheese pastes processed cheese, 

Marmalade, mayonnaise, sour cream, cream, yogurt, kefir, 
sauces, custard, honey, ketchup, etc. 

- Maximum closing error 2% 
يالحظ أن خط اإلنتاج أعاله يمكن استخدامه لتعبئة أصناف عديدة من األغذية مما يمكن 

 .أنواع أخرى من المنتجات المعبأة في عبوات صغيرةالمشروع من إنتاج 
 

  -:األثاث والتجهيزات ٥.  ٤
 

 وتقدر تكاليفها حوالي  مكتبية لإلدارة والعاملين أثاث وتجهيزاتإلى المشروع يحتاج

 دينار) ٢,٥٠٠(

 

 -:السيارات ٦.  ٤

 
  دينار٨,٠٠٠يلزم المشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر تكلفتها حوالي 

 

 -:القوى العاملة   ٧٠٤

 

الشهرية والسنوية احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور  ) ٨( يبين الجدول رقم 

 )بالدينار( التي ستدفع لهم 

 

 

 

 

 

 

  )٨( جدول رقم 



 
 

 ١٦

 الرواتب واالجور

 

 األجر السنوي األجر الشهري العدد الوظيفة

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١  ومحاسبإداري

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ مسؤول فني

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ عامل فني 

 ٢,٤٠٠ ١٠٠ ٢ عمال عاديين 

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ زع سائق ومو

 ١٢,٩٠٠ - ٧ المجموع

 

  %.١١يضاف للرواتب أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

 

 -:المواد األولية  ٨.  ٤
 

 - :اإلنتاج المستعملة في األوليةالمواد 

 ٦٠٠وسعر الكغم الواحد حوالي % ٤٥هريس المربى المركز نسبة المواد الصلبة  .١

 . النقل والرسوم الجمركيةأجورل الموقع بمافية فلس واص

العسل المصفى نوعية جيدة ومتوفر في السوق المحلي او يمكن استيرادة ويكلف  .٢

 . فلس واصل الموقع ١٨٠٠الكغم الواحد حوالي 

 فلس واصل الموقع ومتوفر ٩٤٠روالت البولي بروبلين ويكلف الكغم الواحد حوالي  .٣

 . ميكرون٥٠٠لمطلوبة في السوق المحلي والسماكة ا

دنانير ومتوفر في ) ٧( االلمنيوم فويل ويكلف الكغم الواحد مطبوع حوالي ت روال .٤

 . ميكرون ٣٨السوق المحلي والسماكة المطلوبة 

 . سم ٤٠عرض رول البولي بروبلين المطلوب  .٥

 . سم ٢٠طلوب م فويل الاأللمنيومعرض  .٦

 . عبوة٤٠ وينتج  غم١٢٥سم من البولي بروبلين يزن x٤٠ ١٠٠يطولالالمتر  .٧

  . غطاء٨٠ وينتج  غم١٨ فويل يزن األلمنيوم منسم ١٠٠x٢٢ يطولالالمتر  .٨

 .اإلنتاج عملية أثناء% ٣ فويل واأللمنيومتبلغ نسبة الفاقد من البولي بروبلين  .٩

احتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولى من اإلنتاج ) ٩(يوضح الجدول رقم  

 ).الدينارب( وكلفتها 



 
 

 ١٧

 

   )٩( جدول رقم 

 دينار/ التكلفة  كغم/ الكمية المطلوبة  المادة

 ٤,٩٠٣ ٥,٢١٦ ين لروالت بولي بروب

 ٢,٦٠٨ ٣٧٣  فويل ألمنيومروالت 

 ١٣,٥٦٠ ٢٢,٦٠٠ هريس المربي 

 ١٧,٦٤٠ ٩,٨٠٠ عسل مصفى  

 ١,٣٨٩ -  تعبئة مواد

 ٤٠,١٠٠  المجمــــوع

 

 

 -:الخدمات الضرورية٩. ٤

 

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينات ولإلنارة 

 )١٠( وتبلغ تكلفتها كما بالجدول رقم للسيارة والماء والوقود ةاالعتيادي

   

  )١٠(  جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٢,٧٠٠ الكهرباء 

 ٥٠٠ المياه 

 ٧٥٠ الوقود

 ٣,٩٥٠ مجموعال

 

 

 

 

 -:امج تنفيذ المشروعن    بر ١٠. ٤
 



 
 

 ١٨

شهر وذلك للتمكن من انجاز اعمال تجهير  أ٦تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي 

 . والبدء بالتشغيلوتركيبها الماكينات والتعاقد على شراءالبناء 

    

 

 

 

 

 -:تكاليف التشغيل السنوية  ١.  ٥

 

 .تكاليف التشغيل للسنة االولى من االنتاج ) ١١(يبين الجدول رقم 

 

 )١١(جدول رقم 

 

 دينار/ التكلفة  البند 

 ٤٠,١٠٠ المواد األولية 

 ١٤,٣١٩ واألجورالرواتب 

 ٤,٢٠٠  اإليجارات

 ١,٦٩٤ مصاريف التسويق

 ٣,٩٥٠ الخدمات الضرورية

 ٣,١٧٠ مصاريف تشغيلية اخرى

 ٦٧,٤٣٣ المجموع

 

 -:راس المال العامل ٢ .٥
 

تقدر احتياجات المشروع من راس المال العامل علـى اسـاس حاجـة شـهرين أي مبلـغ                            

)٥,٦١٩(. 

 

 

 

 

الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٩

 -: وما قبل التشغيلالتأسيسنفقات    ٣. ٥
 

رسوم التسجيل والترخيص وايصال الخدمات للموقع       التشغيل   لوما قب  التأسيستشمل نفقات   

 .دينار) ٢,٥٠٠(بمبلغ وتقدر كلفتها  أخرىومصاريف متفرقة 

 

 -:تكاليف المشروع  ٤٠٥

 

  : تكاليف المشروع ملخص) ١٢(يوضح الجدول رقم 

 

 )١٢(جدول رقم 

 )بالدينار( تكاليف المشروع ملخص

 دينار / التكلفة البند

 ٥,٠٠٠  البناء التتعدي

 ٨٠,٦٠٠  ه وتوابعاآلليالجهاز 

 ٢,٥٠٠  والتجهيزات األثاث

 ٨,٠٠٠ وسائط النقل 

 ٥٠٠  المستردةاتالتأمين

 ٩٦,٦٠٠  الثابتةاألصول تكاليف إجمالي

 ٢,٥٠٠ وما قبل التشغيل التأسيسمصاريف 

 ٥,٦١٩ راس المال العامل 

 ١٠٤,٧١٩  تكاليف المشروعإجمالي

 

 -:وسائل التمويل ٥.  ٥
 

ويمثل ) ٥٠,٠٠٠( بقيمة لتمويل الموجودات الثابتة حصول المشروع على قرض افترض

 أصحاب/ ي التكاليف من مصادر صاحب قطى باغ تكاليف المشروع بينما تيإجمالمن % ٤٨

 .ولمدة خمس سنوات% ١٠خاصة علما بأن فائدة القرض الالمشروع 

 

 

 -:الفرضيات المالية ٦.  ٥
 



 
 

 ٢٠

 ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية علـى قـرض              

 سـنوات   ٥ة لألصول الثابتة، يسدد القرض على مدى        لتغطية جزء من التكاليف االستثماري    

سنوياً ويبـدأ بالتسـديد عنـد نهايـة السـنة           % ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة      

 .التشغيلية األولى وبذلك فترة التأسيس فترة سماح

 سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضـيات        ٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة       

 :التالية

تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومدخالت اإلنتـاج سـتكون              

 .نقدية

 .تم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع نقدية -

 .سنوياً % ٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل  -

  %.١٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢صم بمعدل تم احتساب صافي القيمة الحالية للخ -

 

 :خالصة ال٧. ٥
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل محاسبة المرفق، إن المشروع 

يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر 

لك بهذه الدراسة حساب على الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذ

 :األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 األولـى  دينار فـي السـنة       ١,٦٢٢يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

  . دينار للسنة الخامسة٢٦,٦٧٣و للتشغيل 

، تبلـغ    صاحب المشروع  مال بما فيهم   وع ين موظف ٧سيوفر المشروع فرص عمل لعدد       -

قيمة األجور والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي            

 دينـار فـي السـنة    ١٧,٤٠٥رتفع إلى مبلـغ  ت دينار في السنة األولى      ١٤,٣١٩مبلغ  

 .الخامسة

في السنة  % ٣٢,٤ و   الثانيةفي السنة    % ١,٧ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 و الثانيةفي السنة    % ٢,٩الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية         

 .في السنة الخامسة% ٣٢,٤

 . دينار٤٣,٨٩٤ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٢٣,٢ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -



 
 

 ٢١

 . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع بنسب  -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد  % ٢٠و% ١٠تتراوح بين 

ادة تكاليف األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع اال أن المشروع يكون حساسا لزي

 .وينبغي مراعاة ذلك% ٢٠التشغيل بنسبة 
 
 
 
 

  و الخسائراألرباحساب ح ) ١

 قائمة التدفقات النقدية ) ٢

 لعموميةالميزانية ا ) ٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية ) ٤

 
-  

المالية مالحق ال.٦



الموقع المقترح
مدينةالملك عبد اهللا الثاني الصناعية

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى
بالوحدة) ) اإلنتاج المخطط له

84,67593,143102,457112,702123,973المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

40,10042,10544,21046,42148,742تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
6,3276,6436,9767,3247,691تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,1706,4786,8027,1437,500تكاليف المصنع التشغيلية

52,59755,22757,98860,88863,932مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
32,07837,91644,46951,81560,041الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
5,9946,2946,6086,9397,286رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,6941,7781,8671,9602,058مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
4,2004,2004,2004,2004,200إيجارات

00000أيجار أرض
8308729159611,009مصاريف أخرى

14,83615,36715,92616,51217,128مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
9,8349,8349,8349,8349,834اإلستهالك لإلصول الثابتة

500500500500500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

25,17025,70126,26026,84627,462مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,90812,21418,20924,96932,579الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
1,9088,03314,92922,68031,380الربح قبل الضريبة

2861,2052,2393,4024,707الضريبة على األرباح
1,6226,82812,68919,27826,673األرباح الصافية

%46%52%59%68%78نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 79,63873,40868,06163,37259,179نقطة التعادل

%48%56%66%79%94نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

5,00025.00200أألبنية
025.000منشآت أخرى
80,60010.008,060معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
9,834المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,5005500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,6195,6190رأس المال العامل المطلوب

104,71954,71950,000إجمالي تكلفة المشروع
%48%52%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
(Portions) تعبئة المربى  والعسل في عبوات بالستيكية 20 غم



الموقع المقترح
مدينةالملك عبد اهللا الثاني الصناعية

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
84,67593,143102,457112,702123,973المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
84,67593,143102,457112,702123,973المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
54,719حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,2785,0909,22714,87622,248الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
104,71986,95398,232111,684127,579146,220مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
96,600مجموع اإلستثمارات

3,34252,59755,22757,98860,88863,932التكاليف التشغيلية المباشرة
14,83615,36715,92616,51217,128إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة

2,500المصاريف التأسيسية  والخلو
2861,2052,2393,4024,707الضريبة

102,44272,71975,98079,43383,09186,966إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,27814,23422,25232,25044,48859,255صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8,1909,0099,91010,90111,991أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8,1909,0099,91010,90111,991إجمالي دفعات سداد القرض

2,2786,04413,24322,34133,58747,264رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
09544,0177,46411,34015,690توزيعات األرباح

2,2785,0909,22714,87622,24831,574صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
(Portions) تعبئة المربى  والعسل في عبوات بالستيكية 20 غم



الموقع المقترح
مدينةالملك عبد اهللا الثاني الصناعية

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,2785,0909,22714,87622,24831,574النقد

00000المدينون
3,3423,3423,3423,3423,3423,342المخزون

5,6198,43212,56918,21825,58934,916إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
5,000المباني

80,600األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
96,60096,60096,60096,60096,60096,600إجمالي األصول الثابتة
9,83419,66829,50339,33749,171اإلستهالك التراآمي

96,60086,76676,93267,09757,26347,429القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,5002,0001,5001,0005000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
104,71997,19791,00086,31583,35382,345مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
81909009991010901119910اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

81909009991010901119910مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

4181032801228921199100رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
4181032801228921199100مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
54,71954,71954,71954,71954,71954,719رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

6683,4808,70516,642األرباج المجمعة
6682,8125,2257,93810,983الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

54,71955,38758,19963,42471,36282,345مجموع حقوق الملكية
104,71997,19791,00086,31583,35382,345مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %32.4%23.1%14.7%7.5%1.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%32.4%27.0%20.0%11.7%2.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.91.31.72.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
(Portions) تعبئة المربى  والعسل في عبوات بالستيكية 20 غم



الموقع المقترح

مدينةالملك عبد اهللا الثاني الصناعية

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%104,71910تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %54,7195مساهمة صاحب

%50,00012القروض

%50%47.7القرض الى التكاليف %

%15%52.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,6226,82812,68919,27826,673صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %25.3%20.1%14.6%8.6%2.3الربح قبل الضريبة

%32.4%23.1%14.7%7.5%1.7معدل العائد على اإلستثمار %

%32.4%27.0%20.0%11.7%2.9معدل العائد على حقوق الملكية %

0.91.31.72.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

79,63873,40868,06163,37259,179نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة المعيار المالي
االساسية

زيادة تكاليف 
المشروع 

10%

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
20%

تخفيض سعر 
البيع %5

تخفيض 
سعر البيع 

10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
20%

NPV 9,423-43,89436,34128,78824,7615,62717,235صافي القيمة الحالية

IRR %9.6%16.4%13.5%18.4%18.3%20.6%23.2معدل العائد الداخلي

B/C 1.41.31.21.21.11.20.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

13,418

14.2%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

68,732

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.9%
18.8%

1.2

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

(Portions) تعبئة المربى  والعسل في عبوات بالستيكية 20 غم



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR23.2%معدل العائد الداخلي
NPV43,894صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR20.6%معدل العائد الداخلي
NPV36,341صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR18.3%معدل العائد الداخلي
NPV28,788صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR18.4%معدل العائد الداخلي
NPV24,761صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR13.5%معدل العائد الداخلي
NPV5,627صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR16.4%معدل العائد الداخلي
NPV17,235صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR9.6%معدل العائد الداخلي
NPV-9,423صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0102,4420-102,442

12,27817,24314,965

226322,54822,285

327728,54328,266

429035,30335,012
5305128,671128,366

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0112,6860-112,686

12,27817,24314,965

226322,54822,285

327728,54328,266

429035,30335,012
5305133,414133,109

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0122,9300-122,930

12,27817,24314,965

226322,54822,285

327728,54328,266

429035,30335,012
5305138,157137,852



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0102,4420-102,442

12,27813,00910,731

226317,89117,628

327723,42023,143

429029,66829,377
5305120,894120,589

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0102,4420-102,442

12,2788,7756,497

226313,23412,971

327718,29718,021

429024,03323,742
5305113,116112,811

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0102,7760-102,776

12,50510,4997,994

229015,48915,199

330421,15220,847

432027,56327,243
5335121,241120,905

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0103,1100-103,110

12,7333,7561,023

23168,4308,113

333213,76013,428

434919,82319,474
5366113,810113,444




