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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز 

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل ) إرادة(اإلنتاجية 
 .لة التي يعاني منها الشباب األردنيالبطا

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات  مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
سة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية إن هذه الدراسة هي درا

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

 
) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة 

تاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذلتقديم أية مساعدة تح
 .المشاريع 

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

 .وعشرون مركزاً 

 
 

 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء ٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة   

٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٧٤١٢٤٧/٠٥ الرصيفــة ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون  

٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦الريموك ٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد  

 ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر
وادي 
٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ السري  

٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال ٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا  
االزرق 

 الشمالـي
٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط ٣٨٣٤١٨٨/٠٥  

ــي  ــر اب دي

 سعيد
٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عني الباشا ٦٥٢٢٣٠٩/٠٢  

  عمان- الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

Csu.admin@epc-jordan.com.jo 
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  المحتويات

 .١  المشروع ملخص 

 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 .٣ دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها 

   ٢. ٣ الطلب المحلي السابق

   ٣. ٣ االستيراد والصادرات 

   ٤. ٣ الطلب المتوقع

  ٥٠٣ من السوق االنتاج المتوقع وحصة المشروع 

  ٦. ٣ المنافسة والتسويق

  ٧. ٦ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة 

 .٤  الدراسة الفنية 

   ١. ٤ الموقع 

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ العدد واألدوات

   ٤. ٤ عملية االنتاج 

   ٥. ٤ األثاث

   ٦٠٤ وسائط النقل

   ٧٠٤ المواد األولية 

   ٨٠٤ الخدمات الضرورية 

   ٩٠٤ القوى العاملة واألجور السنوية 

   ١٠. ٤  برنامج تنفيذ المشروع 

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف التشغيل للسنة األولى 

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ رأس المال العامل

   ٥. ٥ وسائل التمويل 

    ٦ .٥ سس والفرضيات المالية األ

   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

 .٦ المالحق المالية   
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  التفاح والعنب الطبيعيخلة عاصن

 

 ملخص المشروع -١

 خل التفاح والعنب الطبيعيصناعة اسم المشروع

 مراكز المحافظات  المقترحموقع المشروع

  بيعي طخل عنب وتفاح منتجات المشروع

 أشخاص 6 األيدي العاملة

 دينار ٢٢,٨٤١ ياالستثمار الكل

 % ٢١,٢ معدل العائد الداخلي

 دينار ٧,١٢٣ صافي القيمة الحالية

  ١,٣القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 واتسن ٥ فترة االسترداد
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انـت تمـارس علـى      والتـي ك    القديمة  التقليدية د صناعة الخل من الصناعات    تع

مناسبة الثمار غير   ال الستغالل فائض الفواكه أو استغالل       ،المستوى المنزلي بكثرة  

لالستهالك الطازج من قبل اإلنسان والمعروفة بثمار الدرجة الثالثة وأحيانا تكـون            

ى ال تضيع    تعليبها حت  أوناجمة عن مخلفات الصناعات األخرى مثل تجفيف الثمار         

 صناعة الخل عناية    أمريكا وتولي بعض دول العالم ومنها       ٠ئدةهذه الثمار بدون فا   

 . الستخدام الثمار المتبقية بعد التدريج وعدم هدرها دونما فائدةخاصة ، وذلك 
 
وطن العربي حتـى ال يكـاد أن        ال من المنتجات الشعبية المرغوبة في       الخلعتبر  ي 

 التـي   المطلوبـة   وهي من األغذية   ،الخلكثر من أصناف    أ أو   صنفيخلو بيت من    

، وتستعمل فـي صـناعة بعـض         وذات قيمة غذائية     ،تعتبر مقبالت فاتحة للشهية   

 كما تضاف إلى اللحـوم والـدواجن لإلسـراع فـي            ،المخالالت وصلصة البندورة  

  . كما يحضر من الخل حمض الخليك واألسيتون       ٠ والى السلطات المختلفة   اإلنضاج

 إلـى ارس على المسـتوى المنزلـي       من عملية كانت تم   الخل  ت صناعة   وقد تحول 

 عليهـا   اوادخلوذه المهنة   ه وقد تفنن الصناع في      ٠صناعة تجارية واسعة النطاق   

  ٠ في طرق تعبئتها في عبوات جذابة      أو تصنيعها   يقة في طر   التحسينات والتعديالت 

 نظـرا   الخـل  أصناف بين باقي    كثر طلبا من  األ و األوسع انتشارا خل التفاح   عتبر  يو

والطبية  الغذائية   معروف بفوائده ثم يليه خل العنب وكالهما       ،إليةالع ذائيةللقيمة الغ 

 األخـرى   ومن األصـناف   ٠اإلنسان الهامة لجسم    المعدنية األمالح على   واحتوائه

 . الخ...صناعة الخل الخوخ، المشمش، القراصيا، الكمثرى ، البرتقال لالمالئمة 
 

 : وصف المشروع ١. ٢

 
ثمار من   بالطرق التقليديةالخلبسيط إلنتاج معمل بارة عن إن المشروع المقترح ع  

 ٠ غير القابلة للتسويق كثمار مائدةالعنب والتفاح

 

المقدمة. ٢
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 :أهداف المشروع ٢. ٢
 

ير المالئمة  غ استغالل الثمار    إلى باإلضافةثمار العنب والتفاح    فائض  استغالل   •

 .هلكينالمستحاجات لتلبية كثمار مائدة في صناعة خل العنب والتفاح 

وتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعيـة       الجديدة العملفرص  عدد من   خلق   •

 .الخلتصنيع للعاملين في مجال 

  . إيراد جيد لمالك المشروعقتحي •

  .تقديم فرصة استثمارية جيدة •

 

 :الموقع العام للمشروع ٣. ٢

 
لداخلة في   لتوفر المواد الخام ا    ، محافظات المملكة  أي من  المشروع في    إقامة يمكن

 .صناعة الخل  لالممكن استخدامهاالعنب أو  التفاح ثمارالتصنيع سواء 
 

 

 
 تمـوز تبارا من شهر    عاالعنب والتفاح   مثل   الخل منها    المراد تصنيع فواكه  التوفر  ت

وتختلف مواعيد جني المحاصيل حسب مناطق المملكـة        ،   أول تشرين شهر   وحتى

العنـب والتفـاح     أصناف يتم انتخاب    أن وينصح في مثل هذه المشاريع     الجغرافية،

لصـناعة الخـل    لمالئمـة    وا ياإلجمالالتي تشكل نسبة عصير عالية من محتواها        

 بغـزارة   اإلنتـاج وافضل الفترات لمثل هذه الصناعة هو البدء بالشراء عند تدفق           

 فترة  أ وتبد ٠ وقت كان   من الثمار في أي    الثالثالثاني أو    شراء النخب    أو لألسواق

 بمعدل  أي،  أول حزيران وتستمر حتى نهاية كانون       أوائل من   االخل اعتبار صناعة  

ثناء التحضيرات يصبح الخل الذي تم تصنيعه       أ و . اشهر لشراء وتصنيع الخل    سبعة

 اعدد علما بان  ،   في الشهر الثالث من بداية التصنيع       جاهزا للبيع  األولفي الشهر   

  السوقدراسة.٣
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 تلبية  في اآلخرين  يعتمد  بينما ،ها   بنفس الخل تصنع احتياجاتها من     األسرمن   القلي

  .من السوق المحلي  الجاهزالخلعلى  ماحتياجاته

 

 

  خدمات المشروع وتصنيفها ١٠٣
 

 ويمكن تصنيف هـذا      خل التفاح والعنب،   إلنتاج بسيط  معمل  عبارة عن    المشروع

 . الخفيفةالمشروع على انه من الصناعات الغذائية

 

 :الطلب المحلي السابق ٢. ٣
 ،الخل محليا من    إنتاجها كميات تم    أية ٢٠٠٢ وزارة الزراعة لعام     تظهر بيانا تال  

 السـابق مـن     االستهالك يمكن تقدير    هأن إال ومن الصعب حصر الكميات المنتجة،    

 : التاليةواالفتراضاتوفقا للمعطيات  الخل

عدد ومتوسط  نسمة   ٥,٣٢٩,٠٠٠ حوالي   ٢٠٠٢ سكان األردن لعام     عددبلغ   •

 .أسرة  ألف ٩١٨حوالي أي  ، فرد٥,٨ ألسرةاأفراد 

وبذلك   ،السنة لكل اسرة  /  لتر   ١بمعدل   الخل تستخدم   من األسر     %١٠أن   •

 . طن٩٠فان كمية استهالك الخل تبلغ حوالي 
 
 

 : والصادراتاالستيراد ٣. ٣
رقم   تحت البند    ٢٠٠٢ -١٩٩٨للسنوات من   دائرة اإلحصاءات العامة    تقرير  شير  ي

 متحصل عليها مـن حمـض       لألكل صالحة   وإبدالهخل  "ى  والذي ينص عل   ٢٢٠٩

التـي تـم    الخل     من    والمعاد تصديره  المستوردات والصادرات  كمية   إلى  "الخليك

كما هي مبينة في الجدول      ، السنوات الخمسة الماضية   خالل  الخارج   نم استيرادها

 :التالي
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  :المستوردات  - أ

١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ طن/ النوع
ل وابد ن   خ ا م ل عليه ه  متحص ال

 حمض الخليك
٣٢,٢٢٢,٧١٢٧,٨- - 

ن    ا م ل عليه ه  متحص ل وابدال خ
ل   ن قب تورد م ك، المس ض الخلي حم

 المصانع آمدخالت إنتاج

- - - ٦٨,٨٣٧,٥

ن    ا م ل عليه ه  متحص ل وابدال خ
حمض الخليك، عدا المستورد من قبل      

 المصانع آمدخالت إنتاج

- - - ١١٩,٤١١٧,٦

٣٢,٢٢٢,٧١٢٧,٨١٨٨,٢١٥٥,١ المجموع
-٤٦٣٤٧,٣١٧,٦-٢٩,٥ - %نسبة النمو

 %١١٥,٨  نسبة النمو السنويةمعدل
 ١٠٥,٢ الكميات المستوردةمعدل 

 :الصادرات الوطنية  -  ب

 :٢٠٠٢-١٩٩٨ للسنوات الخلمن  لصادرات الوطنيةكمية ادول التالي جاليبين 

١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ طن/ النوع
له  متحصل عليها من حمض      خل وابدا 
 الخليك

٦٠,٠١١٠,٥٧٦,٥- - 

خل وابداله  متحصل عليها من حمض       
انع    ل المص ن قب تورد م ك، المس الخلي

 آمدخالت إنتاج

- - - - ١٥٣,٨

خل وابداله  متحصل عليها من حمض       
ل      ن قب تورد م دا المس ك، ع الخلي

 المصانع آمدخالت إنتاج

- - - ٧٩,٩- 

٦٠,٠١١٠,٥٧٦,٥٧٩,٩١٥٣,٨ المجموع
٩٢,٥ ٤,٤-٨٤,٢٣٠,٨ - %نسبة النمو

 %٣٧,٦  نسبة النمو السنويةمعدل
 ٩٦,١ صادرةالكميات ال معدل

 :المعاد تصديره -ج

 :٢٠٠٢-١٩٩٨ من الخل للسنوات اتصديرهالكميات المعاد الجدول التالي يبين 
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١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ طن/ النوع
عليها من حمض   خل وابداله  متحصل     

 الخليك
١٤٤,٥٢٠٥,٣٧٤,٩- - 

خل وابداله  متحصل عليها من حمض       
انع    ل المص ن قب تورد م ك، المس الخلي

 آمدخالت إنتاج

- - - - - 

خل وابداله  متحصل عليها من حمض       
ل      ن قب تورد م دا المس ك، ع الخلي

 المصانع آمدخالت إنتاج

- - - - ١٤,٥

١٤,٥ -١٤٤,٥٢٠٥,٣٧٣,٩ المجموع
 ٨٧,٦  الكميات المعاد تصديرهامعدل

 

 ٢٠٠٢-١٩٩٨للسنوات   المستوردات من الخل      معدل كميات  أنمن السابق يتبين    

تجدر اإلشارة الـى    و طن، ٩٦,١ بلغ   الصادرات الوطنية  ومن    طن ١٠٥,٢قد بلغ   

 وعليه  .لنفس الفترة  طن   ٨٧,٦ان الكميات المعاد تصديرها من البند السابق بلغت         

ائض الميزان التجاري من الخل خالل السنوات المشار اليها بلغ حوالي           فان معدل ف  

 . طن٧٨,٥
 

نظرا لغياب المعلومات المتعلقة بحجم اإلنتاج المحلي من الخل األمر الذي ال يمكن             

من الوصول إلى حجم الطلب السابق استنادا إلى بيانات دائرة اإلحصاءات العامـة             

 تقدير حجم الطلب المحلي السابق اعتمادا علـى         هذا وقد تم  .   المشار إليها أعاله  

 طن فـي  ٩٠ األسر ومعدل استهالكها السنوي من الخل والتي قدرت بحوالي       أعداد

 .٢٠٠٢عام 
 

 :الطلب المتوقع ٤. ٣
وهـو معـدل    في الطلب المتوقع    سنويا  % ٣بافتراض معدل زيادة سنوية نسبتها      

بين الطلب المتوقـع للسـنوات      ، فان الجدول التالي ي     السكاننمو  قريب من معدل    

 :ةالقادم ةخمسال
 

 السنة بالطن /الطلب المتوقع

 األولى ٩٥,٥

 الثانية ٩٨,٣

 الثالثة ١٠١,٣

 الرابعة ١٠٤,٣

 الخامسة ١٠٧,٥
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 : من السوق ة المشروع اإلنتاج المتوقع وحص٥. ٣
 

 طـازج يوميـا    عنب كغم   ٥٠تفاح و   كغم   ٥٠ ما يعادل    بتصنيع المشروع   سيبدأ 

خـالل    من الثمار الطازجة    طن ١٢حوالي  أي   ،ولمدة أربع اشهر  وتحويله إلى خل    

  ٠الموسم من التفاح والعنب

 المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة على افتراض       اإلنتاجيبين الجدول التالي كميات     

 أي% ٧٠تعـادل حـوالي     نسبة االستخالص   ، علما بان    سنويا% ٥بنسبة  زيادتها  

 ٠ موسمال/ طن ٨,٤يعادل 

 

حصة المشروع من السوق%  طناإلنتاج المتوقع السنة 

 ٨,٨ ٨,٤ األولى 

 ٨,٩ ٨,٨ الثانية

 ٩,١ ٩,٣ الثالثة

 ٩,٣ ٩,٧ الرابعة 

 ٩,٥ ١٠,٢ الخامسة

 

 :والتسويق المنافسة ٦. ٣

 
  واإلمـارات  ولبنـان سـوريا     في معظمها من     الخلتأتي مستوردات المملكة من     

ويتم تغطية جزء بسيط من االحتياجات عن طريـق          ٠ريطانياوأمريكا، وفرنسا، وب  

عن طريق المصـانع     أيضاكما يتم تغطية حاجة السوق المحلي        ٠التصنيع المنزلي 

  مصنع سميرا أمـيس للصـناعات الغذائيـة        منهاالمحلية والتي بلغ عددها خمسة      

وال  .الخـل لتصـنيع    مفتوحـا     المحلي  السوق ويعتبر والتي تصنع الخل الصناعي   

 بجـودة  اإلنتـاج  ما تم إذا يواجه المشروع صعوبات في تسويق منتجاته      أنيتوقع  

 .مناسبة وبيعها بأسعار منافسة
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 : المتوقعة واإليرادات البيع أسعار٧. ٣
 

بجميـع أشـكاله     المحلي والذي يباع     أو الخل المستورد    أسعار أدناهيبين الجدول   

 الجملـة تقـل     أسعار، علما بان    بة   متقار بأسعار غيره   أو تفاح   أوعنب  خل  سواء  

 :كما يليو  التجزئةعن أسعار% ٣٠بحدود 

 

سعر التجزئة  النوع البيان

 ليتر/ دينار

 المصدر

 عنـب مـن     أوخل تفاح   

 نورماندي

 فرنسا ٦,٦ طبيعي

 فرنسا ٦,٦ طبيعي عنب أوخل الشري تفاح 

 بريطانيا ٢,٢ طبيعي  خل الشعير 

 ريكاأم ٦,٠ طبيعي أمريكيخل ابيض 

 أمريكا ١,٥٥ صناعي أمريكيخل ابيض 

 اأمريك ١,٣٠ صناعي خل فود تاون

 الشارقة ١,١ صناعي Luckyخل احمر 

الخضـري،  (خل أردنـي  

 ) أميسسميرا

 أردني ١,٥ صناعي

 

 البيع  أسعار أن على افتراض    لتالي اإليرادات المتوقعة من المشروع    يبين الجدول ا  

 واقل من أسعار الخـل      من سعر الخل الصناعي   أعلى بقليل   ألغراض هذه الدراسة    

 .لتر/  دينار ٢,٧٥ بالمعدلأي الطبيعي الموجودة في األسواق حاليا 

 

 دينار/ اإليرادات طن/ كميات اإلنتاج السنة

 ٢٣,١٠٠ ٨,٤ األولى

 ٢٤,٢٠٠ ٨,٨ الثانية

 ٢٥,٦٠٠ ٩,٣ الثالثة

 ٢٦,٧٠٠ ٩,٧ الرابعة

 ٢٨,٠٠٠ ١٠,٢ الخامسة
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 :موقع ال١. ٤

 
على .  حيث الكثافة السكانية   ،مراكز المحافظات   أي من    المشروع في    إقامةيقترح  

الصناعية لتوفر األيـدي العاملـة      / المناطق الحرفية  إحدى يقام المشروع ضمن     أن

 .والخدمات الضرورية 
 

 :البناء ٢. ٤
 

 ١٢٥ منها   ،٢ م ١٥٠ بحدود   اإلجمالية تهمساح ى استئجار مبن  يحتاج المشروع إلى  

تقـدر األجـرة    . خدمات والمساحة المتبقية عبارة عن      ،إنتاج عبارة عن صالة     ٢م

بما تعديالت  ال ض بع إلى البناء بحاجة    أنتم افتراض    . دينار ٣,٠٠٠السنوية بمبلغ   

قدرت كلفـة تلـك     . وغيرها تمديدات صحية     بالط صيني و   من واالستخداميتناسب  

 . دينار٢,٠٠٠التعديالت بمبلغ 
 

 :واألدواتالعدد   ٣. ٤
يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع  من السوق المحلي كمـا هـي               

 :موضحة في الجدول التالي
 

 البيان العدد دينار/الكلفة دينار/ اإلجمالي

 خزان تجميع الخل  ٢ ١,٥٠٠ ٣,٠٠٠

 نلس ستيلاطاوالت ست ٤ ٢٠٠ ٨٠٠

 لتر ٦٠ سعة خزانات ١٠٠ ٢٥ ٢,٥٠٠

 ينة تقشيرماك ١ ٧٠٠ ٧٠٠

 ماكينة عصير ١ ٢٠٠ ٢٠٠

  ماء اتخزان - - ٥٠٠

 عدد وأدوات منوعة - - ١,٥٠٠

 المجموع ٩,٢٠٠

 الدراسة الفنية. ٤
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 عملية االنتاج ٤٠٤
 

عملية التخمر، والتي تتم بفعل الخميـرة التـي تحـول       لصناعة الخل يتم أوال   

، ومن ثم    أيام ٦-٣ وتستغرق من    السكريات إلى كحول وثاني أكسيد الكربون     

 والتي تستغرق من اسـبوعين   الكحول إلى حمض الخليك بفعل البكتيريا    أكسدة

 :بالخطوات التالية، وتتلخص عملية تصنيع الخل أسابيع ثالثة –
 

 .فرز الثمار واستبعاد التالف والمصاب بالحشرات •

هرس الثمار العصيرية وتعصر بالكبس مباشرة مثل العنب اما التفـاح            •

 .يتم تقشيره ثم هرسه

 اختبـار   أنبوبة في   )البيئة المغذية ( الخميرة النقية على     ءيباد تحضير •

 عنب ويترك في كابينة علـى درجـة حـرارة           أو عصير تفاح    بإضافة

 ليتر من العصير    إلى، ثم تضاف الكمية المتخمرة      درجة مئوية ٤٠-٣٥

 . خلإلى الكمية المراد تحويلها إلى ثم يضاف أيامويترك لمدة ثالث 

 دافـئ حفظ في مكـان     تير محكمة اإلغالق و    في عبوات غ   تعبأ الثمار  •

هـذا   . تحويل العصير إلى خـل     لإلسراع في )  درجة مئوية  ٣٠-٢٠(

 .وتتراوح مدة التخليل حوالي الشهر

حرق زهرة الكبريت إلجراء عملية التعقيم عن طريق الغاز المتصاعد           •

 جزء بالمليون بتثبيط نشـاط ونمـو        ١٢٥من عملية الحرق وبنسبة     

 ثم يتم اضافة الباديء البكتيري المحضر       ٠ئر الضارة الفطريات والخما 

 .مسبقا

يزداد نمو البكتيريا بالتهوية وتقليب العصـير، الن التهويـة          : التهوية •

ـ ث الكربـون لت   أكسـيد اني  ثتسهل مزج الخميرة بالعصير، وتزيل       ط يب

 .باألكسجينللخميرة، ويمد الخميرة 

 يـتم تجنيبـه     لتصفية الخل عن الراسب حتـى     : التصفية أو الترشيح   •

 .الفساد

 بعبـوات مناسـبة    تـتم التعبئـة      تصنيع الخـل  ي عملية   هبعد أن تنت   •

   .للتسويق
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 : األثاث٥٠٤
 . دينار٤٠٠ بحوالي بسيط لخدمة العاملين تقدر كلفتهيحتاج المشروع إلى أثاث 

 

 :وسائط النقل ٦. ٤
التوزيع،  فان إلغراض  شراء مستلزمات اإلنتاج و        نقل يلةيحتاج المشروع إلى وس   

 .  دينار٨,٠٠٠مبلغ  وبكلفة تقدر بـ

 

  :األولية المواد ٧. ٤
 يمكـن   التـي   و  ،المراد صناعة الخل منها مثل التفاح والعنب محليـا        المواد  تتوفر  

الالزمـة   العبوات   إلى إضافة.  من السوق المركزي     مباشرة أو  ارع من المز  اشراؤه

  : اد األولية للسنة األولى من التشغيليبين الجدول التالي كلفة المولتعبئة المنتج و
 

/ سعر الوحدة دينار/ الكلفة

 دينار

 البيان الوحدة/ الكمية

 العنب طن٦ ١٥٠ ٩٠٠

 التفاح طن٦ ٢٠٠ ١,٢٠٠

 بدل تالف من الثمار% ٥*    ١٠٥

/ كغم٢,٥زهرة الكبريت بمعدل     ٦٥

 كغم/  بسعر دينار ـطن 

 بادي بكتيري   يصنع في المعمل

 وكرتونيةزجاجية عبوات  عبوة٣٣,٦٠٠ ٠,١٦٠ ٥,٤٤٠

 المجموع ٧,٧١٠

 .السعر عبارة عن متوسط ألسعار ثمار المحاصيل المختلفة* 

 

 : الضروريةالخدمات ٨. ٤

من المتوقع ان تبلغ كلفة الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع من ماء وكهربـاء             

  . دينار خالل السنة األولى للتشغيل٧٨٠ووقود 
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  القوى العاملة واألجور السنوية٩. ٤
 

الراتب *

  دينارالسنوي

 الراتب الشهري

 دينار

 البيان العدد

 مالك المشروع ١ ٢٥٠ ١,٧٥٠

 سائق  ١ ١٥٠ ١,٠٥٠

 عمال عاديين ٤ ١٠٠ ٢,٨٠٠

 المجموع ٥,٦٠٠
 . اشهر في السنة ٧ مدتهااعتبر أن فترة تشغيل المشروع *           

 

 :نفيذ المشروع تبرنامج  ١٠. ٤
 الموقـع   الختيار كافية   أنها أشهر يعتقد    ٤تنفيذ المشروع خالل    من المتوقع أن يتم     

  . التعديالت على البناء وتوريد العدد واألدوات والبدء بالتشغيلوإجراء

 
 
 
 :االولىتكاليف التشغيل للسنة  ١. ٥

 دينار/ الكلفة البند

 ٧,٧١٠ المواد األولية

 ٦,٢١٦ الرواتب واألجور

 ٧٨٠ الخدمات الضرورية

 ٣,٠٠٠ اإليجارات

 ٣٠٠ مصاريف التسويق

 ١,١٨٠ مصاريف تشغيلية اخرى

 ١٩,١٨٦ المجموع

 

 

 

الدراسة المالية. ٥  
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  المشروعتكاليفملخص  ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ٢,٠٠٠ لبناءاتعديالت 

 ٩,٢٠٠ العدد واألدوات

 ٨,٠٠٠ السيارات

 ٤٠٠ أثاث

 ٣٠٠ تأمينات مستردة

 ١٩,٩٠٠ صول الثابتةمجموع األ

 ٢٠٠ مصاريف التأسيس

 ٢,٧٤٠ رأسمال عامل

 ٢٢,٨٤٠ المجموع

 

 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 
مثل رسوم التسـجيل والتـرخيص      يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية       

 . دينار٢٠٠تبلغ قيمة هذا البند . والمصاريف المتفرقة األخرى

 

 : العامل رأس المال٤٠٥

 
  وقد بلغشهر واحد،تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة           

 . اشهر في العام٧ علما بان المشروع سيعمل لمدة .دينار)  ٢,٧٤٠ (
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 : وسائل التمويل٥. ٥

 
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول علـى قـرض               

سنويا، كما هو موضـح فـي الجـدول          % ١٠ وبفائدة     ودات الثابتة لتمويل الموج 

 :التالي
 

 البيان دينار / القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ١٥,٨٤٠ ٦٩

 قرض الموجودات الثابتة ٧,٠٠٠ ٣١

 المجموع ٢٢,٨٤٠ ١٠٠

 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥
ـ             راض أن عمـر    تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كـذلك يمكـن افت

تم اعتماد األسس والفرضيات التاليـة فـي        . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع            •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

 %.٥نوي هو تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل س •

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •
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  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 المرفق أن   يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية        

تشير التدفقات النقديـة    كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى     على الوفاء بالتزاماته المالية       المشروع قادر  أن

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر، التـدفق النقـدي،             .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني

دينار فـي السـنة األولـى        ٦٤١يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 . دينار في السنة الخامسة٢,٥٣٠و   للتشغيل

تبلغ  . بما فيهم صاحب المشروع   موظفين وعمال      لستةسيوفر المشروع فرص عمل      -

ة األولى ترتفـع الـى      دينار في السن   ٦,٢١٦قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم       

 . دينار في السنة الخامسة٧,٥٥٥

فـي   %  ١٣,٢ في السنة األولى و    %  ٢,٩ح نسبة العائد على االستثمار بين       تتراو -

و % ٤,٠ ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين       . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

١٣,٢.% 

 . دينار٧,١٢٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ٢١,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .وات سن ٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيـع بنسـب                -

بقى المعايير المالية أعلـى مـن       يبقى المشروع مجديا وت    % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

  المشـروع  يعتبـر   المشـروع  أن إال. دوى المشروع جالحد األدنى الالزم للحكم على      

األمـر الـذي     % ١٠بنسبة  او انخفاض اسعار البيع     حساسا الرتفاع تكاليف التشغيل     

 .يتطلب مراعاة ذلك
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  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤

المالحق المالية. ٦



الموقع المقترح
عام

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

23,10024,25525,46826,74128,078المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

7,7108,0968,5008,9259,372تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,1083,2633,4273,5983,778تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,5001,5751,6541,7361,823تكاليف المصنع التشغيلية

12,31812,93413,58114,26014,973مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
10,78211,32111,88712,48213,106الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,1661,2241,2851,3491,417رواتب موظفي التسويق
1,9432,0402,1422,2492,361رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

300315331347365مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
400420441463486مصاريف أخرى

6,8687,0617,2647,4787,702مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,2592,2592,2592,2592,259اإلستهالك لإلصول الثابتة

2000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

9,3279,3219,5249,7379,961مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,4552,0002,3632,7443,145الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

700585459320168الفائدة على القرض
7551,4151,9042,4242,977الربح قبل الضريبة

113212286364447الضريبة على األرباح
6411,2031,6182,0602,530األرباح الصافية

%76%78%80%82%87نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
21,48321,22321,38821,54821,701نقطة التعادل (بالدينار)

%77%81%84%88%93نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
9,20010.00920معدات وأجهزة

4006.6760األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,259المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2001200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,7412,7410رأس المال العامل المطلوب

22,84115,8417,000إجمالي تكلفة المشروع
%31%69%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
خل تفاح طبيعي



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
23,10024,25525,46826,74128,078المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
23,10024,25525,46826,74128,078المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
15,841حقوق الملكية

7,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,0983,6755,1696,7078,289الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
22,84125,19827,93030,63633,44836,367مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
19,900مجموع اإلستثمارات

64312,31812,93413,58114,26014,973التكاليف التشغيلية المباشرة
6,8687,0617,2647,4787,702إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
700585459320168الفائدة

200المصاريف التأسيسية  والخلو
113212286364447الضريبة

20,74319,99920,79321,59022,42123,289إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,0985,1997,1379,04611,02713,078صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,1471,2611,3871,5261,679أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,1471,2611,3871,5261,679إجمالي دفعات سداد القرض

2,0984,0535,8767,6599,50111,400رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03777079521,2121,488توزيعات األرباح

2,0983,6755,1696,7078,2899,911صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
خل تفاح طبيعي



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,0983,6755,1696,7078,2899,911النقد

00000المدينون
643643643643643643المخزون

2,7414,3185,8117,3508,93110,554إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

9,200األجهزة والمعدات
400األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
19,90019,90019,90019,90019,90019,900إجمالي األصول الثابتة
2,2594,5196,7789,03711,297اإلستهالك التراآمي

19,90017,64115,38113,12210,8638,603القيمة الدفترية لألصول الثابتة
20000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
22,84121,95821,19220,47119,79419,157مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
114712611387152616790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

114712611387152616790مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

585345923205167900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
585345923205167900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
15,84115,84115,84115,84115,84115,841رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2647591,4262,274األرباج المجمعة
2644956668481,042الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

15,84116,10516,60017,26718,11519,157مجموع حقوق الملكية
22,84121,95821,19220,47119,79419,157مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %13.2%10.4%7.9%5.7%2.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%13.2%11.4%9.4%7.2%4.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.44.24.85.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
خل تفاح طبيعي



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%22,8415تكاليف المشروع

%15,8415مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%7,00012القروض

%50%30.6القرض الى التكاليف %

%15%69.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

6411,2031,6182,0602,530صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.6%9.1%7.5%5.8%3.3الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%13.2%10.4%7.9%5.7%2.9معدل العائد على اإلستثمار %

%13.2%11.4%9.4%7.2%4.0معدل العائد على حقوق الملكية %

3.44.24.85.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

21,48321,22321,38821,54821,701نقطة 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 7,736-307-2,541-7,1235,5373,9512,291صافي القيمة الحالية

IRR 2.0%11.6%8.6%15.0%16.4%18.6%21.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.21.10.91.00.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

21,469

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

8.0%

9.0%
3.5

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

خل تفاح طبيعي

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,611
7.2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.2%معدل العائد الداخلي
NPV7,123صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.6%معدل العائد الداخلي
NPV5,537صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.4%معدل العائد الداخلي
NPV3,951صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.0%معدل العائد الداخلي
NPV2,291صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.6%معدل العائد الداخلي
NPV-2,541صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.6%معدل العائد الداخلي
NPV-307صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR2.0%معدل العائد الداخلي
NPV-7,736صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,7430-20,743

19563,9142,958

2-1,0754,2605,334

3714,6234,552

4745,0044,929
57825,80825,730

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,8170-22,817

19563,9142,958

2-1,0754,2605,334

3714,6234,552

4745,0044,929
57826,66826,590

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,8910-24,891

19563,9142,958

2-1,0754,2605,334

3714,6234,552

4745,0044,929
57827,52927,450



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,7430-20,743

19562,7591,803

2-1,0753,0474,122

3713,3493,278

4743,6673,592
57823,90823,830

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,7430-20,743

19561,604648

2-1,0751,8342,909

3712,0762,005

4742,3302,255
57822,00921,931

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,8070-20,807

11,0521,995943

2-1,1822,2603,442

3782,5382,460

4822,8302,748
58623,72923,644

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,8710-20,871

11,14877-1,071

2-1,2892611,550

385454369

489656567
59421,65121,557


