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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقـد أطلقـت برنـامج تعزيـز

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

 
 في مختلـف ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

فرص االستثمار وتحديـد احتياجـات المجتمعـات محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .ة والمتوسطةالمحلية من المشاريع الصغير

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النـواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة
للفرصة االستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة

 .لإلستثمار
 

لتقـديم) إرادة(اجيــة  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنت         
أية مساعدة تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع

. 
 

فـي كافـة منـاطق المملكـة وعـددها اثنـان      ) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية  

 .وعشرون مركزاً 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 ملخص المشروع .١

 اسم المشروع إنتاج منتجات البحر الميت 

  المقترحموقع المشروع مراكز المحافظات

 منتجات المشروع  وطمي البحر الميتأمالح

 األيدي العاملة ١٠ صاشخا

 الكلي االستثمار ٦٥,٣٢٣ دينار

 معدل العائد الداخلي ٢٨,٩ %

 يمة الحاليةصافي الق ٣٧,٠٠٦ دينار

  على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية  ١,٦ 

 فترة االسترداد ٤ سنوات

تجات البحر الميتإنتاج منمشروع   
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 -: المشروع وصف ١. ٢
 

وهذا البحر المسمى خطاً بالميت هو أسطورة       , يقع البحر الميت في أكثر بقاع العالم انخفاضاً       

دراً للشفاء من عدد مـن      تعج بالغموض منذ القدم حيث مياهه مفعمة بالمواد المعدنية ومص         

ومازال البحر الميت .  وفاعال قويا في تجديد النشاط والحيوية   الجسمية اإلضرابات الجلدية و  

 . حتى يومنا هذا مكاناً للعناية بالجسم والصحة والجمال

 

 :الكيماوية وكما يلي مالح العديد من العناصر واألأمالح وطمي البحر الميت على تحتوي 

 

 طمي البحر الميت )كارناليت(ميت ملح البحر ال

 المادة % المادة     %

٢٥-٢١ 

٣٠-٢٥ 

١-٠ 

١٥-٥ 

٤٠-٣٠ 
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٢٤،٥٠ 

١٥،٨٢ 

٥،٩٦ 

٢،٩٦ 

٧،٣٢ 

١،٠٤ 

٢،٥ 

٢،١٥ 

٩،٧٠ 

١،٠٣ 

٠،٤٩ 

٢،٢٤ 

٣٧،٢ 

 نأوكسيد السيليكو

 كالسيوم الدأوكسي

 ز المنغنيدأوكسي

  الحديددأوكسي

  األلمنيومدأوكسي

  التيتانيومدأوكسي

 صوديوم

 بوتاسيوم

 سيزيوم

 كبريتات

 كربونات

 بروم

 مواد عضوية 

 

 المقدمة.٢
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ونظراً للتوجه الكبير في شتى أرجاء العالم لالهتمام بالمصادر الطبيعية في أنواع العالجـات              

البحـر الميـت أهميـه      ) طينة(ية فان ألمالح وطمي   المختلفة واالبتعاد عن التركيبات الكيماو    

 .كبيرة 

 

 مـن   خامـا التي يتم شـرائها     (يهدف المشروع المقترح لمعالجة أمالح وطينة البحر الميت         

هـذه  يتم تصـدير    . و تعبئتها في عبوات بالستيكية بأحجام وأشكال مختلفة       ) شركة البوتاس 

تحـدة األمريكيـة والـدول األوروبيـة        المنتجات إلى األسواق الخارجية خاصة الواليات الم      

للمستهلكين في    وصحي  مع مراعاة أن التصدير يعتمد على وعي تسويقي        ،والشرق آسيوية 

كما يمكن أن يتم توفير نسبة من منتجات المشـروع للبيـع فـي األسـواق                . هذه األسواق 

  ٠المحلية

    

 -: المشروع مبررات ٢. ٢
 

  . عارهاأستوفر المواد األولية محليا وتواضع  -

بـل قطاعـات واسـعة مـن        ق منتجات البحر الميت من       على ومتزايد طلب قائم    هنالك -

 .مستخدمي المنتجات الطبيعية محليا و عالميا 

التوجه العام نحو استخدام المنتجات الطبيعية في العالج كبديل عن األدوية والمنتجـات              -

 ٠الكيماوية

ـ      أن   - ث أن األردن هـو الدولـة العربيـة         إمكانية التصدير متاحة لألسواق الخارجية حي

 .لتي تقوم بتصدير هذه المنتجات االوحيدة 

  .جديدةالعمل الفرص عدد من  استثمارية جيده في المنطقة وتوفير ةخلق فرص -

 .تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع  -

 

 : العام للمشروع لموقعا ٣. ٢
 
 تنتشـر فيهـا     حيث،  المشاريع هذه    مثل قامهال مناسبة المملكة الرئيسة في    المحافظات إن

  .ي العاملةيدأل اكذلك الصناعية والحرفية وتتوفر المناطق
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 -: المنتج وصف ١. ٣
 

لتي تشتمل على األمـالح المعدنيـة       ا منتجات البحر الميت     بإنتاج  المقترح المشروع سيقوم

 .غـم  ١٠٠٠  ، ٥٠٠ ،   ٢٥٠  مختلفة سعات في عبوات بالستيكية ذات      يتم تعبئتها والطينة  

 ٠ كغم٢٥التعبئة حسب الطلب في عبوات كبيرة سعة يمكن في بعض الحاالت كما 

 

 -:الحالي الطلب ٢. ٣
 
 حيث تحتوي علـى     ،في معالجة الجسم والبشرة      جيدة   خصائصلها  أمالح البحر الميت     إن

يعتقـد   و ،أمالح المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والسيليكون والصوديوم واليود والبروم       

راض األكزيما وحب الشباب والصـدفية والشـد        عأن لهذه األمالح مفعوال في التخفيف من أ       

 .العضلي

 

أما بالنسبة للطمي األسود فهو يحتوى على خليط غني من األمالح والمعادن المفيـدة مثـل                

لتي االمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والبروم واليود والسيليكون باإلضافة إلى الليثيوم و         

 وتساعد على   كمايعتقد أنها تعمل على توسيع األوعية الدموية وتحفيزالتنفس وتسكين اآلالم           

حث وإعادة توليد أنسجة الجسم الخارجية وتلعب دوراً هاماً في المحافظـة علـى الـدفء                

 .الجسموالنشاط الحراري في 

 

كزيما والصدفية  رابات كاأل ضط على بعض اإل   ليسوق طمي البحر الميت على أن له تأثير فعا        

 العضالت والتوتر النـاجم     موالصداع وحب الشباب والروماتيزم المزمن واأللم العصبي واآل       

 ويسوق كذلك ألغراض المعالجة التجميلية حيث يساعد الطمي على التنظيـف            ٠عن اإلجهاد 

 . ويقلل من التجاعيد ويكسب البشرة حيوية ،العميق للبشرة

اسة السوقرد.٣
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 وتصـدير منتجـات     بإنتاجلشركات التجارية المحلية التي تقوم      هنالك العديد من المصانع وا    

 عدد من الدول ، حيث الطلب المتصاعد والمتنامي عليهـا كنـوع مـن العـالج                 إلىالبحر  

 الشركات الصناعية المحليـة المنتجـة والمصـدرة         أسماء) ٥(يبين الملحق رقم    . الفيزيائي

 .تلمنتجات البحر المي

 

بند  البحر الميت تحت أمالح العامة صادرات المملكة من ءاتاإلحصا دائرة بيانات تظهر 

بما في ذلك ملح الطعام ( ملح عادي " والذي ينص على ٢٥٠١٠٠رقم التعرفة الجمركية 

محلوال بالماء او محتوي او غير   وان كان، وكلورور صوديوم نقي  ،)والملح المعطل

 ال يظهر هذا البند  ٠ "ماء البحر ، محتوي على عامل مساعد لمنع التكتل او لالنسياب الحر

                   ).وهو خليط األمالح التي تسمى بملح البحر الميت (منفصالالكرالنيت 

                                                                                     

لبنـد الجمركـي رقـم      االطينـة تحـت      بيانات دائـرة اإلحصـاءات العامـة        وكما  تدرج    

بمـا فيهـا    ) األدويـة غير  (مستحضرات العناية بالبشرة    " والذ ينص على      ٣٣٠٤٩٩٠٠٠

هذا وقـد    ٠" طينة البحر الميت للتجميل    ،محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات التسمير     

 :بلغت قيمة وكمية الصادرات الوطنية من البندين المشار اليهما اعالله على النحو التالي

 

 طينة أمالح

 كمية

 طن 

 قيمة

 ألف دينار 

 كمية

 طن

 قيمة 

 ألف دينار
  

 

 

 السنة

١٩٩٧ ١,٧٨٨ ٤٨٧ ٣,٨٢٣ ١٨,٢٨٨ 

١٩٩٨ ١,٤٧٧ ١,٠٨٥ ٤,٤٩٣ ١٤٤,٦٦٤ 

١٩٩٩ ١,٦١١ ١,١٩٧ ٦,٢٤٣ ٢٥٦,١٠٥ 

٢٠٠٠ ١,٥٣٤ ١,٨٢٥ ٢,٨٣٤ ١١١,٩٨١ 

٢٠٠١ ٢,١١٢ ٦٧١ ٥,٢٥٠ ٦٩,١٧١ 

٢٠٠٢ ١,٥٩١ ٨٥٧ ٤,٤٨٠ ١٨٣,٢٧٦ 
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 - :المتوقع لبألط ٣. ٣

 

 صادرات المملكة من    ضوحمن السابق يتبين ان بيانات دائرة اإلحصاءات العامة ال تظهر بو          

 وعليه فانه يصعب تقدير حجم الطلـب عليهمـا          ،أو الطينة ) الكرالنايت(أمالح البحر الميت    

 .إليها البيانات المشار إلىاستنادا 

 

 المصـانع   ألحـد   من الطينة واألمـالح    ت اإلنتاج  كميا  أناعتبر   د فق ولتقدير حجم الطلب،   

 بلغت كميات   .أساسا لتقدير حجم الطلب     المحلية الصغيرة والتي تقوم بتصدير كامل إنتاجها        

.  طن أمالح البحر الميـت     ٣٠ طن طينة و     ٢٠ حوالي   ٢٠٠٢اإلنتاج لهذا المصنع في عام      

ت وفقا للملحق المرفق يبلـغ      وحيث ان عدد المصانع التي تقوم بمعالجة منتجات البحر المي         

 طن و ٤٠٠ مصنعا، وعلى ذلك فان حجم اإلنتاج المحلي من الطينة واألمالح بلغ حوالي        ٢٠

 . طن على التوالي٦٠٠

 

 ) ٢(رقم  يبين الجدول التالي

وذلـك   ٢٠٠٨-٢٠٠٤ البحر الميت خالل السـنوات       وأمالحمن طينة   ع  الطلب المتوق يبلغ  

 %: ٥ بافتراض معدل نمو سنوي نسبته

 

 

 على منتجات البحر الميتالمتوقع الطلب 

 )٢(جدول رقم 

 

 طن      : الكمية                                           

 السنة طينة أمالح

٢٠٠٤   ٤٤١ ٦٦٢ 

٢٠٠٥   ٤٦٣ ٦٩٥ 

٢٠٠٦   ٤٨٦ ٧٢٩ 

٢٠٠٧   ٥١٠ ٧٦٦ 

٢٠٠٨   ٥٣٦ ٨٠٤ 
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 -:نتاجيه  المشروع من السوق والطاقه االحصة  ٤. ٣
 

طن ومـن   ) ٦٦٢ (حوالي ٢٠٠٤يتوقع أن يبلغ حجم الطلب على أمالح البحر الميت لعام           

كميات اإلنتـاج    تبلغ. طن على التوالي   ) ٤٤١(نحو    ) للجسم والوجه   (طينة البحر الميت    

 طـن علـى التـوالي       ١٩ طـن و     ١١من الطين واألمالح خالل السنة األولى من التشغيل         

 . على التوالي % ٢,٨و % ٤,٣وتشكالن 

 

 طن في العام على أساس وردية واحـدة         ٧٠تبلغ الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع نحو       

 . يوم في عمل في السنة٣٠٠ ساعات و ٨في اليوم 

   

 -: المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣
 

منتجاتهـا  لتي تقوم بتصدير    ا المحلية   المصانعتأتى المنافسة المتوقعة للمشروع من إنتاج       

 شركة محلية تقوم بتصدير منتجات البحر       عشرونهنالك حوالي   . العالم  مختلف انحاء   إلى  

لذلك فانـه ال    كبير جداً   مفتوح و    وحيث أن مجال التسويق      ،الميت إلى األسواق الخارجية     

 . يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات في تسويق إنتاجه

 

) ٢٨-١٠( لألمالح المعدنيـة ومـا بـين         كغم/ردينا) ١٥-٣(تتفاوت أسعار البيع ما بين       

وألغراض هذه الدراسة فقد تم      ، لطينة الجسم  كغم/دينار) ٢٢-٦( لطينة الوجه و   كغم/دينار

 :اعتماد األسعار التالية لبيع منتجات المشروع

  .كغم ١ عبوة سعة /  دينار ٢  :أمالح

  . كغم١ عبوة سعة / دينار ٤ :طينة الجسم

 .كغمعبوة سعة نصف / ر  دينا٣: ينة الوجهط
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 -: المتوقعة اإليرادات ٦٠٣
 

لتي تم تقديرها على أسـاس      او المتوقعة للمشروع     السنوية اإليرادات التالي الجدول يوضح

  .سعر البيع المقترح ونسبه استغالل الطاقة اإلنتاجية 

 

 )٣(                                          جدول رقم 

                    اإليرادات السنوية المتوقعة                   

 

  اإلنتاجكميات

 عبوة

نسبة الطاقة 

 المستغلة

 اإليرادات

 دينار

طينة  أمالح

 وجه

طينة  

 جسم

 

 السنة

١٩,٠٠٠ ٧٧,٥٠٠ %٤٣  األولى  ٦,٥٠٠ ٤,٥٠٠

١٩,٩٥٠ ٨١,٣٧٥ %٤٥  الثانية  ٦,٨٢٥ ٤,٧٢٥

٢٠,٠٩٥ ٨٥,٤٤٣ %٤٧  ة الثالث ٧,١٦٦ ٤,٩٦١

٢٢,٠٠٠ ٨٩,٧١٥ %٥٠  الرابعة  ٧,٥٢٤ ٥,٢٠٩

٢٣,١٠٠ ٩٤,٢٠٠ %٥٢  الخامسة  ٧,٩٠٠ ٥,٤٧٠

 

 

 

 -: المشروع موقع ١٠٤
 

 فيهـا مـدن     يتواجـد  سـيما تلـك التـي        ال  المحافظـات  مراكز المشروع في    إقامة يقترح

 . الخدمات الضرورية الالزمة و األيدي العاملة فيها تتوفر حيث حرفية/صناعية

 

 - :البناء  ٢ .٤
 

 إسـمنتي البنـاء    يكون   أن يفضل   ، متر مربع  ٣٠٠ ب األبنية   من  المشروع احتياجات تقدر

 : توزيع المساحات المطلوبة ) ٤(يبين الجدول رقم . )مخازن(

 الدراسة الفنية .٤



 9

 

 للمشروع الالزمة المساحات

 البند  مربعمتر

   إنتاج صالة ١٥٠

 مخزن مواد أوليه وبضاعة جاهزة  ١٠٠

 ات مكاتب وخدم ١٠٠

 المجموع ٣٥٠

 

 دينار  ٥,٢٥٠ سنوي يبلغ    إيجار ببدل المناطق المشار إليها     ضمن المبنى استئجار افترض

ن البناء بحاجـة لـبعض التعـديالت بمـا يتناسـب         أ افترض   كما.  ٢م/  دينار   ١٥بواقع  

 . دينار٢,٥٠٠ وقدرت كلفتها بمبلغ واالستخدام

 

 -: التصنيع عملية ٣. ٤
                    

 :مالح البحر الميت يتم اتباع الخطوات التصنيعية التالية أل         بالنسبة 

حيث تختلف ) الصغيرة عن الكبيرة عن البودرة(تفرز بلورات الملح حسب أحجامها  •

 .رغبات األسواق لألحجام المطلوبة 

وإضافة اللون المطلوب )  صغيره أو كبيره اتبلور(يتم وزن نوعية الملح المطلوب  •

 .هليإ

 .ك المستمر حتى يجف تماماًييعرض الملح للحرارة مع التحر •

 .تنظف الخلطة من العوالق التي قد تكون موجودة مع الملح •

  .يمكن إضافة العطر بعد أن تصل درجة حرارة الخلطة إلى درجة حرارة الجو المحيط •

ة حسب يعبا الملح الجاهز في أكياس النايلون وثم في العبوات البالستيكية المخصص •

 .الحجم المطلوب
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 : أما بالنسبة للطينة فيتم اتباع الخطوات التصنيعية التالية 

 

يتم تنظيف الطينة للتخلص من األوسـاخ واألحجـار العالقـة بهـا بفلترتهـا                •

 ).مرة على فلتر خشن واألخرى على فلتر ناعم (مرتين ) اتنخيليه(

 .وزن المواد المضافة  •

 إليها لمدة ال تقل عن ساعة لتحسينها كل حسب          خلط الطينة مع المواد المضافة     •

 ).اوللوجه/للجسم (التركيبة المعتمدة

 .تعبئة الطينة في العبوات المخصصة لها  •

 

 -: واآلالت المعدات ٤. ٤

 
 مع العلم أن هـذه      ، الالزمة للمشروع و التكلفة التقديرية       المعدات )٥( رقم   الجدول يوضح

لى عن طريق وكالء الشـركات الصـانعة أو يمكـن           اآلالت يمكن شراؤها من السوق المح     

هذا وقد بنيت تقديرات أسعار المعدات والتجهيزات لهذا المشـروع علـى            . تصنيعها محليا 

 .أساس تصنيعها محليا

 )٥(                                              جدول رقم 

 التجهيزات المعدات و تكلفة

 البند العدد دينار / الكلفة

  لتر ٥٠٠-٣٠٠ سعة  مقاوم للصدأ طينهخالط ١ ١٥,٠٠٠

  كغم ٥٠ سعة مقاوم للصدأمنخل طينه  ١ ١,٥٠٠

 مجفف ملح  ١ ٣,٥٠٠

 رجاج لفرز الملح  ١ ٤,٠٠٠

 ماكنة تعبئة ملح  ١ ٤,٠٠٠

  تعبئة طينه ةماكين ١ ٤,٠٠٠

 عدد وأدوات منوعة - ٤,٠٠٠

ومـة  معدات سالمة عامة وشفاطات ومعـدات مقا       - ٢,٠٠٠

 حرائق

 المجموع  ٣٨,٠٠٠
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 -: و التجهيزات األثاث   ٥. ٤

 
وتقدر تكلفتها بحـوالي    لإلدارة والموظفين ،     إلى أثاث و تجهيزات مكتبية       المشروع يحتاج

 . دينار )٥,٠٠٠(
 
 - :وسائط النقل  ٦. ٤

 
 .دينار ) ٨,٠٠٠(قل واحدة متوسطة الحجم وتقدر كلفتها بحوالي نيلزم المشروع سيارة 

 

 -: العاملة القوى ٧. ٤
 

 : المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية احتياجات ) ٦( رقم الجدول يبين

 ) ٦(                                             جدول رقم 

  الشهرية والسنويةواألجور العاملة القوى

 

  السنوياألجر

 دينار

  الشهرياألجر

 دينار

 ةالوظيف العدد

  المشروع صاحب ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

  إنتاجمدير ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

  محاسب ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 موظف تسويق ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 سائق  ١ ١٢٥ ١,٥٠٠

 عامل فني ٢ ١٥٠ ٣,٦٠٠

 عمال عاديين  ٣ ١٠٠ ٣,٦٠٠

 المجموع ١٠  ٢٠,٧٠٠

نسـبتها   واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة          للرواتب يضاف

١١.% 
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 -: األولية والتغليف المواد   ٨. ٤

 
 األولـى   سنةفي ال  المشروع من المواد األولية وتكلفتها       احتياجات )٧( رقم   الجدول يوضح

  .للتشغيل

       )٧(                     جدول رقم                           

  والتغليف وتكلفتهااألولية المواد احتياجات       

 البند  الكمية دينار/ قيمةال

 أمالح البحر الميت ن ط١٨,٧٥  ٣,٠٩٣

 طمي البحر الميت  طن ٦   ١,٢٦٠

 مواد محسنه مضافة للطينه  طن ١,٥   ٢,٨٥٠

 )للملح(وعطورألوان   كغم ١٦١ ٦,٢٢٥

  نايلونأكياس ٣٠,٠٠٠ ٤٥٠

 عبوات ذات أحجام مختلفة  ٣٠,٠٠٠ ٦,٢٤٠

  ر وبروشوليبل ٣٠,٠٠٠ ٣,٠٣٧

 كراتين خارجية  ١,٩٥٠ ٨٧٧

 المجموع - ٢٤,٠٣٢

 

 -: الضرورية الخدمات ٩. ٤
 

 الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينـات ولإلنـارة           الضرورية الخدمات

 . للعاملين الشخصي لالستعمال  لعمليات التنظيف  والماء الالزماالعتيادية
 

 )٨(                جدول رقم                               

  الضروريةالخدمات

 البند دينار / التكلفة

  والماءالكهرباء ١,٢٠٠

  محروقات ١,٢٠٠

 المجموع ٢,٤٠٠
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 -:شروع م تنفيذ البرنامج ١٠. ٤
 

، بدء من اختيار الموقع وايصـال        شهرأ ستة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي      الفترة تقدر

والتعاقد على المعدات والتجهيزات مع العلم بانه   البناءتعديالت جاز الخدمات للمشروع وإن

  .، وحتى البدء بالتشغيل محلياًتصنيعها يمكن 

 

 

 

 

 -: مصاريف التشغيل ١. ٥

 )٩(جدول رقم 

  التشغيل في السنة األولىتكاليف

  

 البند دينار / التكلفة

  أولية وتغليف مواد ٢٤,٠٣٢

  وأجور رواتب ٢٢,٩٧٧

 إيجارات ٥,٢٥٠

  الضروريةالخدمات ٢,٤٠٠

 تسويق مصاريف ١,٥٥٠

  أخرى تشغيلية مصاريف ٢,٧٣٠

  المجموع ٥٨,٩٣٩

 

 -:راس المال العامل ٢. ٥
 

 مة هذا البنـد بمبلـغ     يتقدر ق . ان  شهرمدتها  ساس دورة إنتاج    أ المال العامل على     رأس قدر

  .دينار ٩,٨٢٣

 

 -:شغيل  ما قبل الت التأسيس ونفقات ٣. ٥
 

الدراسة المالية .٥
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 المعـدات   على التعاقد   و  التسجيل والترخيص  رسوم ما قبل التشغيل      التأسيس نفقات تشمل

 .دينار ٢,٥٠٠ بحوالي وتقدر،  وغيرهاتجارب ال وتكاليف الخدمات إيصالو
 
 
 -: المشروع تكاليف ملخص ٤. ٥
 

  المشروعتكاليف  ملخص                                        

 البند ينارد / التكلفة

  البناءتعديالت ٢,٥٠٠

  و اآلالت المعدات ٣٨،٠٠٠

  األثاث والتجهيزات ٤,٠٠٠

 وسائط النقل ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٥٠٠

  تكلفة الموجودات الثابتة مجموع ٥٣,٠٠٠

  التشغيل  و ما قبلالتأسيس مصاريف ٢,٥٠٠

  المال العامل رأس ٩,٨٢٣

  المشروع تكلفة ٦٥,٣٢٣
 
 -: التمويل وسائل ٥. ٥
 

 % ٤٦ دينار يمثـل       ٣٠،٠٠٠ بقيمة   افترض تمويل المشروع بقرض للموجودات الثابتة       

ـ   الشروع تغطي باقي التكاليف من مصادر صاحب        بينما ،من كلفة المشروع    تـم  ه علما أن

 .ولمدة خمس سنوات  % ١٠مقدارها  احتساب فائدة بنكية
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 -: المالية الفرضيات ٦. ٥
 

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

يسدد القرض على خمس سـنوات      .  لألصول الثابتة    االستثماريةلتغطية جزء من التكاليف     

يبدأ التسديد عنـد نهايـة السـنة         % . ١٠ فائدة سنوية    وبمعدلبأقساط سنوية متساوية    

 .س هي فترة سماح  األولى وبذلك تكون فترة التأسيالتشغيلية

 

 التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات وذلـك باالعتمـاد علـى األسـس               إجراء تم

 - :التاليةوالفرضيات 

 

 أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومـدخالت اإلنتـاج              افتراض تم

  .نقديةستكون 

  % .٥ أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو افتراض تم

  %.١٥ المشروع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها أن اعتبر

  %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتساب تم

 

 

  الخالصة ٧. ٥
 

 نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن              ملخص يبين

 النقدية  فقاتير التد كذلك تش .  ربحا صافيا للسنوات الخمسة األولى القادمة        يحققالمشروع  

 قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المـالي يرتقـي لمسـتوى              المشروعأن  

. مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر ، الميزانيـة التقديريـة               . التوقعات

 -: تبين ما يلي والتي
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 في السـنة األولـى      رنا دي ٧,٩٥٨ أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين           يتوقع -

 . السنة الخامسة في دينار ١٤,٢٥٨للتشغيل و 

تبلغ  . المشروع فيهم صاحب    بما  عمال و موظفين لعشرة المشروع فرص عمل     سيوفر -

ها مسـاهمة المشـروع فـي الضـمان         ي بما ف  لهمقيمة الرواتب واألجور التي ستدفع      

 السـنة  فـي    دينار ٢٧,٩٢٨ األولى ترتفع إلى       السنة في   دينار ٢٢,٩٧٧االجتماعي  

 .الخامسة 

فـي    % ٣٤,١في السنة األولـى و        % ١٣ نسبة العائد على االستثمار بين         تتراوح -

 %. ٣٤,١و%  ٢١,٩ حقوق الملكية بين علىونسبة العائد . السنة الخامسة للتشغيل 

  .دينار ٣٧,٠٠٦  NPV قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع تبلغ -

   %.٢٨,٩ي للمشروع   معدل العائد الداخليبلغ -

 .١,٦ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ -

 . سنوات٤ االسترداد للمشروع  فترةتبلغ  -

 انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشـغيل بنسـب              حالةفي   -

 أعلـى مـن      المالية المعاييريبقى المشروع مجديا وتبقى      % ١٠و%٥    بينتتراوح  

 المشروع يعتبر حساسا الرتفاع     أن إال .المشروعالحد األدنى الالزم للحكم على جدوى       

 . ، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك %٢٠تكاليف التشغيل بنسبة 

 

 

 

 

  و الخسائراألرباح حساب )١

  التدفقات النقديةقائمة )٢

  العموميةالميزانية )٣

  االستنتاجات والمعايير الماليةملخص )٤

 لشركات المنتجةأسماء ا )٥

 

 
 
 
 

 المالحق المالية٨٠٥
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 :أسماء الشركات المنتجة) ٥

 

 شركات مسجلة في سجل غرفة صناعة عمان منتجة ألمالح وطينة البحر الميت ) أ

شركة الموارد لمستحضرات التجميل الطبيعية                                               . ١

                                    شركة النميرة لألمالح المختلطة والطين               . ٢

الشركة الدولية لمستحضرات األمالح المعدنية                                              . ٣

 شركة المستقبل لصناعة المستحضرات الطبيعية                                            . ٤

                                               مختبرات السوسن لمنتجات البحر الميت     . ٥

 موسسة صوغر لمنتجات البحر الميت الطبيعية                                                 . ٦

                                      مصنع بحر المعادن.  ٧

                                    شركة المختبرات العالمية المحدودة                      .  ٨ 

                                                           ٠مصنع صافي ألمالح البحر الميت.  ٩

 ٠شركة نبيل الحسن وشركاه . ١٠

                                                            ٠شركة العواودة وأبو رحمة. ١١

                                       ٠ردن لتصنيع وتسويق منتوجات البحر الميت شركة األ. ١٢

                                               ٠المتحدة لصناعات أمالح البحر الميت الطبيعية. ١٣

                                                        ٠بوابة األردن لمنتجات البحر الميت  . ١٤

                                                          ٠موسسة النخبة لمنتجات البحر الميت. ١٥

   ٠موسسة الميدان للتجهيزات البترولية. ١٦

 ٠موسسة الهدية ألمالح البحر الميت. ١٧

 ٠شركة لما عباسي وشركاها. ١٨

 ٠يعيةموسسة البحر الميت لألمالح المعدنية الطب. ١٩

 ٠موسسة العالء إلنتاج األمالح المعدنية. ٢٠

 ٠موسسة األردن ألمالح البحر الميت . ٢١

  ٠شركة آية للعطور ومواد التجميل. ٢٢
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 شركات مسجلة في سجل غرفة صناعة عمان كمنتجة ألمالح البحر الميت فقط)  ب 

     ٠شركة عمون ألمالح البحر الميت  .٢

 ٠أريج للمنتجات الطبيعية .٣

                                              ٠  ركة آمان الرحاحلة وشركاهاش .٤



الموقع المقترح
عام

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

77,50081,37585,44489,71694,202المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

24,03225,23426,49527,82029,211تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
11,98812,58713,21713,87814,571تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,2604,4734,6974,9315,178تكاليف المصنع التشغيلية

40,28042,29444,40946,62948,961مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
37,22039,08141,03543,08745,241الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
8,3258,7419,1789,63710,119رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,5501,6281,7091,7941,884مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
5,2505,2505,2505,2505,250إيجارات

00000أيجار أرض
750788827868912مصاريف أخرى

18,65919,32920,03320,77321,549مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
5,6995,6995,6995,6995,699اإلستهالك لإلصول الثابتة

500500500500500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

24,85825,52926,23326,97227,748مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
12,36213,55214,80316,11517,493الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
9,36211,04412,83414,74216,774الربح قبل الضريبة

1,4041,6571,9252,2112,516الضريبة على األرباح
7,9589,38710,90912,53014,258األرباح الصافية

%61%63%64%65%67نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
58,00758,37958,72059,02159,275نقطة التعادل (بالدينار)

%63%66%69%72%75نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
2,50025.00100منشآت أخرى
38,00010.003,800معدات وأجهزة

4,0006.67600األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
5,699المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,5005500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
9,8239,8230رأس المال العامل المطلوب

65,32335,32330,000إجمالي تكلفة المشروع
%46%54%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
منتجات االبحر الميت



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
77,50081,37585,44489,71694,202المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
77,50081,37585,44489,71694,202المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
35,323حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,8188,0399,93711,47412,607الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
65,32383,31889,41495,381101,190106,809مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
53,000مجموع اإلستثمارات

4,00540,28042,29444,40946,62948,961التكاليف التشغيلية المباشرة
18,65919,32920,03320,77321,549إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,0002,5091,9681,373719الفائدة

2,500المصاريف التأسيسية  والخلو
1,4041,6571,9252,2112,516الضريبة

59,50563,34365,78968,33570,98673,745إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,81819,97523,62627,04630,20433,064صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,9145,4055,9466,5407,194أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,9145,4055,9466,5407,194إجمالي دفعات سداد القرض

5,81815,06118,22021,10023,66325,869رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
07,0218,2839,62611,05612,580توزيعات األرباح

5,8188,0399,93711,47412,60713,289صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
منتجات االبحر الميت



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,8188,0399,93711,47412,60713,289النقد

00000المدينون
4,0054,0054,0054,0054,0054,005المخزون

9,82312,04513,94315,47916,61217,294إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,500المباني

38,000األجهزة والمعدات
4,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
53,00053,00053,00053,00053,00053,000إجمالي األصول الثابتة
5,69911,39817,09722,79628,496اإلستهالك التراآمي

53,00047,30141,60235,90330,20424,504القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,5002,0001,5001,0005000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
65,32361,34557,04452,38247,31641,799مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
491454055946654071940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

491454055946654071940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

250861968113735719400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
250861968113735719400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
35,32335,32335,32335,32335,32335,323رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

9362,0413,3244,798األرباج المجمعة
9361,1041,2831,4741,677الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

35,32336,25937,36438,64740,12141,799مجموع حقوق الملكية
65,32361,34557,04452,38247,31641,799مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %34.1%26.5%20.8%16.5%13.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%34.1%31.2%28.2%25.1%21.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.22.32.42.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
منتجات االبحر الميت



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%65,3235تكاليف المشروع

%35,3235مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%012القروض

%75%0.0القرض الى التكاليف %

%15%54.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

7,9589,38710,90912,53014,258صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%17.8%16.4%15.0%13.6%12.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%34.1%26.5%20.8%16.5%13.0معدل العائد على اإلستثمار %

%34.1%31.2%28.2%25.1%21.9معدل العائد على حقوق الملكية %

2.22.32.42.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.40.20.0الديون

58,00758,37958,72059,02159,275نقطة 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 9,852-37,00632,44627,88621,3625,71713,577صافي القيمة الحالية

IRR 7.5%18.2%14.7%21.8%22.9%25.7%28.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.51.41.31.11.20.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

58,680

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

22.2%

28.1%
1.8

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

منتجات االبحر الميت

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

11,008
15.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.9%معدل العائد الداخلي
NPV37,006صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.7%معدل العائد الداخلي
NPV32,446صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.9%معدل العائد الداخلي
NPV27,886صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.8%معدل العائد الداخلي
NPV21,362صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR14.7%معدل العائد الداخلي
NPV5,717صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR18.2%معدل العائد الداخلي
NPV13,577صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR7.5%معدل العائد الداخلي
NPV-9,852صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

059,5050-59,505

15,81818,56112,743

244719,75219,304

347021,00220,532

449322,31421,821
551873,23772,719

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,4560-65,456

15,81818,56112,743

244719,75219,304

347021,00220,532

449322,31421,821
551875,68875,170

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

071,4060-71,406

15,81818,56112,743

244719,75219,304

347021,00220,532

449322,31421,821
551878,13877,620



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

059,5050-59,505

15,81814,6868,868

244715,68315,235

347016,72916,260

449317,82817,335
551867,86367,345

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

059,5050-59,505

15,81810,8114,993

244711,61411,167

347012,45711,987

449313,34312,849
551862,48861,970

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

059,9060-59,906

16,40012,6676,267

249213,58913,097

351714,55714,041

454315,57415,031
557067,36266,792

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

060,3060-60,306

16,9816,773-208

25377,4276,890

35648,1137,549

45928,8348,242
562261,48660,864


