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

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

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

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

 
لضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي ا       

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

لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير 

 
 اثنان وعشـرون كافة مناطق المملكة وعددها    في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 مشروع انتاج ملح لمرضى ارتفاع ضغط الدم
 

  ملخص المشروع-١

 انتاج ملح لمرضى ارتفاع ضغط الدم اسم المشروع

 ز المحافظاتمراك/ عام   موقع المشروع

 ملح لمرضى  ارتفاع ضغط الدم منتجات المشروع

  أشخاص٨    مجموع األيدي العاملة

  دينار٥١٤٧١ حجم االستثمار الكلي

 %٢٧,٧  )IRR(معدل العائد الداخلي

  دينار٢٧,٠٢٠  )NPV( صافي القيمة الحالية

القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت 

)B/C(  
١,٥ 

  سنوات٤ )PBP (سترداد فترة اال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

         

 
 

 

 : وصف المشروع  ١٠٢     
    

عالقة بين كمية ما وهناك طعام، ال من الملح في هلكهتتفاوت الشعوب في مقدار ما تست

  اذ.دمالارتفاع ضغط عدد من األمراض منها يستهلك من الملح في الطعام والشراب و

يود على وجود الملح وعنصر الصوديوم في طعام اإلنسان في تفرض درجات مختلفة من الق

صور الكلوي والتليف الكبدي وتسمم ق والأمراض القلب والدورة الدموية: حاالت مرضية مثل

 .  الحمل عند المرأة

، وتندرج هذه السوبر ماركتمحالت  في الصيدليات وبعضالتقليديبدائل ملح الطعام تتوفر 

وتستخدم من قبل بعض المرضى عوضا عن الملح . غذية الصحيةالدائل تحت ما يسمى باأل

وتشمل  هذه البدائل على امالح اخرى مثل كلوريد . التقليدي في تحسين مذاق أطباق طعامهم

  .البوتاسيوم والمغنيسيوم

ستعمال بدائل ملح الطعام لمرضى ارتفاع ضغط الدم والقلب يوجد عدة فوائد صحية ال

 : ما يليوالتي تشمل علىالمزمن ومرضى القصور الكلوي 

 حدوث حالة انخفاض تركيز من الوقاية  و ضغط الدم المرتفع للمريضتخفيض •

في الوقاية من حدوث السكتة الدماغية و .Hypokalemiaالبوتاسيوم في الدم 

)Stroke.( 

يحتوي بديل ملح الطعام على نسبة من الصوديوم بسبب حاجة الجسم له ، وبفقدانه  •

.  من قصور في إعادة امتصاصه في الكليتينة المرضى معاناد يؤدي الىمن الدم ق

يؤدي الى تشنجات في البطن وحاالت من الهذيان أن نضوب الصوديوم قد كما 

 . لكبار السناوخصوص

هذا ويهدف المشروع المقترح الى انتاج بدائل ملح الطعام التقليدي، وخاصة لمرضى ارتفاع 

 .التي تقيد استخدامات ملح الطعام التقليديضغط الدم واألمراض األخرى 

المقدمة ٠ ٢



 
 

 

  

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢    
 

 .افتقار السوق المحلي لصناعة بدائل ملح الطعام لمرضى ارتفاع ضغط الدم-
 

 .نتيجة للوعي الصحي لدى المرضى هذا المنتج زيادة الطلب على  -
 

 :ويهدف المشروع الى
 

 .لسوق المحلي من هذا المنتج بمواصفات عاليةتغطية جزء من احتياجات ا.١     

                .توفير فرص عمل وطنية جديدة.٢           

 .تحسين مستوى الدخل لصاحب المشروع. ٣           

                          

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢    
 

 :اب التاليةلألسبمراكز المحافظات   يقترح أن يكون موقع المشروع في 

 .توفر الكثافة السكانية وبالتالي السوق االستهالكي  الرئيسي. ١       

سهولة توريد المنتجات الى األسواق  المحلية في مدن المملكة وامكانية            . ٢            

 .تصدير المنتج لألسواق المجاورة

 .توفر األيدي العاملة. ٣            
 

 

 

 
   

 :تج  المن١. ٣
 
  سيقوم المشروع بانتاج ملح  بديل خاص لمرضى ارتفاع  ضغط الدم  وتعبئتها بعبوات 

  .  تتالئم  والنمط االستهالكي وطلب السوق
    

  

 

  دراسة السوق٠ ٣



 
 

 

 

 :الطلب السابق ٢٠٣   
 

 :العدد التقديري للمصابين بارتفاع ضغط الدم في األردن  .        أ

يدي بأعداد المرضى المصابين بارتفاع يرتبط الطلب على بدائل ملح الطعام التقل

هذل وال تظهر بيانات . الملحضغط الدم وغيرها من األمراض المقيدة الستخدامات 

دائرة اإلحصاءات العامة حجم المستوردات من هذا المنتج في بند مستقل، األمر 

 .الذي يصعب معه تحديد كمية اإلستهالك المحلي السابق استنادا الى هذه البيانات

 

يبين الجدول التالي اعداد المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم وفئاتهم العمرية موزعين 

 :٢٠٠١حسب الجنس للعام 

 
 

فئة  المجموع ناثإلفئة ا فئة الذكور

عدد  العمر

 السكان

 نسبة

المرضى

عدد 

 المرضى

عدد 

 السكان

نسبة 

المرضى

عدد 

المرضى

 المرضى العدد

٢٥-

٤٤ 

٢٥٥٨٢١,٤١٤,٦٨٥٧٥,٩٦٩ %٥٠,٣٨٤٦٣٩,٥٥٥٤ %٧٧٥,١٣٠٦,٥ 

٤٥-

٤٩ 

١٦,٥٣٩ ١٥٥,٧٦٠ ٥٩٣٢ %٨ ١٠,٦٠٧٧٤,١٥٥ %١٣ ٨١,٦٠٥ 

٥٠-

٦٤ 

٥٢,٨٠٧ ١٨٩٨٣٣٣١,٦٤٥ %٣٣,٨٢٤١٥٨,١٩٠١٢%١٧٣,٤٥٥١٩,٥ 

٤٦,٥٩١ ٢٤٠٢٩١٣٩,٩١٥%٣٣,٣ ٢٢,٥٦٢٧٢,١٦٠%٣٣,٣ ٦٧,٧٥٥  +٦٥ 

٢,٠٤٢,٠٠٥١٩١,٩٠٦      المجموع

 من الفئات العمرية المشار اليها ين ان نسبة عدد المرضى الى عدد السكانمن السابق يتب

 .% ٩,٤ حوالي اعاله يبلغ
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 :حجم االستهالك من الملح البديل .ب
 

 ملغم يوميا، وبناء على ٦٠٠يقدر احتياجات الفرد الواحد من ملح الطعام بوجه عام بحوالي 

 ألف مريض، ١٩٢ حوالي ٢٠٠١غ في عام ذلك وحيث عدد المرضى بارتفاع ضغط الدم بل

  . طن ٤٢فان معدل استهالك األردن من هذا المنتج يقدر بحوالي 
  

 : اآلفاق المستقبلية للسوق   ٣. ٣  
 

  : الطلب المتوقع-
 

حيث ان استهالك المنتج بشكل عام يرتبط بعدد  المرضى وبالتالي السكان ونموه السنوي 

 ان معدل نمو السكان في المملكة وفقا لبيانات بما ، وحي  والوعي الصوالقدرة الشرائية

يبين الطلب ) ٢جدول رقم ( سنويا، فان الجدول التالي % ٢,٨دائرة اإلحصاءات العامة يبلغ 

 :) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤(المتوقع للسنوات الخمسة القادمة 
 

 

 )٢( جدول رقم

  الطلب المتوقع من ملح طعام مرضى ارتفاع ضغط الدم

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤للفترة 
 

 )طن (المتوقعالطلب  السنة 
٤٥,٦ ٢٠٠٤ 

٤٦,٩ ٢٠٠٥ 

٤٨,٢ ٢٠٠٦ 

٤٩,٦ ٢٠٠٧ 

٥١,٠ ٢٠٠٨ 

      
 

 

 

 



 
 

 

 

 : كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق٤٠٣      
 

من التشغيل تزداد سنويا     طن في السنة األولى      ٤,٥يتوقع أن تبلغ كميات االنتاج للمشروع       

( ويبين الجدول رقـم      . طن ٧,٥ قدرت ب طاقة القصوى للمشروع     ال علما ان   % . ٥بواقع  

   كميات االنتاج المتوقعة ونسبة الطاقة المستغلة وحجم الطلب وحصـة المشـروع مـن        ) ٣

 :السوق 

  ) ٣( جدول رقم  

 كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق

 كميات االنتاج
 

 السنة 

 عبوة طن

  غم٥٠

نسبة 

الطاقة 

 المستغلة

(%) 

الطلب 

 المتوقع

)طن (   

حصة المشروع 

(%)من السوق 

 ٩,٨٦ ٤٥,٦ ٦٠ ٩٠,٠٠٠ ٤,٥ السنة األولى

 ١٠,٠٨ ٤٦,٩ ٦٣ ٩٤,٥٠٠ ٤,٧٣ السنة الثانية

 ١٠,٢٩ ٤٨,٢ ٦٦ ٩٩,٢٢٥ ٤,٩٦ السنة الثالثة

 ١٠,٥٠ ٤٩,٦ ٦٩ ١١٤,١٨٥ ٥,٢١ السنة الرابعة

 ١٠,٧٣ ٥١,٠ ٧٣ ١٠٩,٣٩٥ ٥,٤٧السنة الخامسة

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣
 

في حين   . لمرضى ارتفاع ضغط الدم بدائل الملحنتاج  محلية إلال يوجد في األردن صناعة

بعض المنتجات  المتوفرة  ) ٤( ويبين جدول رقم ،يتوفر في السوق منتجات مستوردة

 .بالسوق  ومصدرها وأسعارها للمستهلك

 

 

 

 



 
 

 

 

  )٤(جدول رقم 

 جات  المتوفرة بالسوق وأسعارها للمستهلكبعض المنت
 

 دينار/سعر العبوة وزن العبوة المصدر  اسم المنتج 
Nut Salt الواليات المتحدة 

 األمريكية

 ٢,١٨  غم٥٠

Nut Salt الواليات المتحدة 

 األمريكية

 ١٠ٍمظاريف سعة 

 )٥( عدد غم

٢,٣٥ 

نوية،  فقد اعتمد سعر بيع  الجملة   وألغراض التحفظ بأسعار البيع وبالتالي االيرادات الس

. دينار للعبوة ٠,٧٠ بواقع من المصنع الى التجار  
 

 : المتوقعة   اإليرادات ٦-٣   
 : يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة 

 

)٥(جدول رقم  

 االيرادات السنوية المتوقعة عبر عمر المشروع

 
السنة 

 الخامسة

السنة 

ابعةالر  

 السنة

  الثالثة 

السنة 

 الثانية

السنة 

 األولى
 

)طن( اإلنتاجكمية  ٤,٥ ٤,٧٣ ٤,٩٦ ٥,٢١ ٥,٤٧

)دينار (يراداتإلا ٦٣,٠٠٠ ٦٦,١٥٠ ٩٦,٤٦٠ ٧٢,٩٣٠ ٧٦,٥٨٠
 



 
 

 

. 

 

 
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  

 

اب اضافة لألسبالضرورية   لتوفر الخدمات احد مركز المحافظاتيقترح اقامة المشروع في 

 : التالية 

 .سهولة توريد المنتجات الى أسواق المدن األردنية األخرى. ١        

  .وجود كثافة سكانية استهالكية. ٢              

 .         توفر األيدي العاملة. ٣              
 
: البناء٢. ٤  

 

ر السنوي  ، ويقدر االيجا٢ م١٧٥  تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوالي   

 .توزيع استخدامات البناء ) ٦(ويبين جدول رقم .السنة/  دينار ٣٠٠٠للبناء بحوالي 

 )٦(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

االستخدامأوجه   )٢م( المساحة    
  والتعبئة  والتغليف  والتوضيباإلنتاج ٧٥

 مستودع مواد أولية ومواد تغليف ٤٠

 االدارة وخدمات عمالية ٦٠

 المجموع ١٧٥
 

بعض التعديالت بما يتناسب واالسـتخدام حيـث        ل سيحتاج   مستأجرا و تم افتراض ان البناء     

تمديدات صحية  أعمال سيراميك و  من   وقد قدرت تكلفة تلك التعديالت       .غذائيالمشروع  يعتبر  

 . دينار٣,٠٠٠ البناء بمبلغ أجرة كما قدرت . دينار٣,٠٠٠ بمبلغ وغيرها

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 

 

 
 

:النتاجية  للمشروع  الطاقة ا٣٠٤  
  

السنة من  الملح البديل /طن ٧,٥ للمشروع بحوالي القصوى تقدر الطاقة االنتاجية 

 يوم عمل ٣٠٠و ) ساعات٨(والخاص لمرضى ارتفاع ضغط الدم وذلك لوردية عمل واحدة 

 بنسبة طاقة مستغلة أي طن  في السنة االولى ٤,٥سيبدأ المشروع تشغيله ب  .في السنة

 .سنويا%٥ تم افتراض زيادة في كميات االنتاج بواقع كما% ٦٠
 

:فها التقديريةي  معدات وآالت المشروع وتكال٤. ٤  
 

االالت والمعدات وتكاليفها التقديرية علما ان بعضها متوفر  ) ٧(        يبين الجدول رقم 

يق اإلستيراد فيما عدا ماكينة التعبئة والتجهيزات المخبرية التي سيتم تأمينها عن طر امحلي

  :من خالل الوكالء المحليين 

  )٧( جدول رقم 

 احتياجات المشروع من االالت والمعدات وكلفها التقديرية
 

دينار/الكلفة  البيان العدد 
 منخل ستينلس ستيل ١ ٣,٠٠٠

  خالط مساحيق  ستينلس ستيل    ١ ٢,٠٠٠

 ماكنة تعبئة مساحيق ستينلس ستيل ١ ٧,٥٠٠

 تعبئة والتوضيب طاوالت لل ٢ ٧٥٠

 معدات مخبرية   ٢,٠٠٠

 غالق مظاريف صغيرة إنة  تعبئة ويماك ١ ٨,٠٠٠

 أخرىعدد وأدوات   ١,٧٥٠

 المجموع ٢٥,٠٠٠
 

: األثاث والتجهيزات٥٠٤  
 . دينار٢,٠٠٠تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 

 
 
 



 
 

 

 

 : وسائط النقل٦. ٤
 

 . دينار١٠,٠٠٠ب تكاليفها تقدر يحتاج المشروع لسيارة توزيع  واحدة من المتوقع أن 
 

  مراحل التصنيع٧. ٤
 

 وذلك بعد عملية التخيل المعادلة التصنيعية حسب مكونات الوزن  -

  .الخلط للمكونات ثم التعبئة ضمن عبوات بالستيكية أو مظاريف صغيرة -

.التوضيب ضمن عبوات كرتونية والتخزين لحين البيع  
 

: المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف٨. ٤   
 

من المتوقع أن تبلغ التكاليف التقديرية للمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف للمشروع 

 :التاليجدول كما في ال دينار ١٥,٩٥٨للسنة األولى من االنتاج حوالي 

 )٨( جدول رقم 

  التقديريةالمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها

 الكلفة 

 بالدينار

 سعر الوحدة

 دينار

 الكمية

)طن(  

 المادة

 كلوريد الصوديوم    ٢,٢٥ طن/١٠٠٠ ٢,٢٥٠

 كلوريد البوتاسيوم ١,١٢٥ طن/١٨٠٠ ٢,٠٢٥

 كلوريد الماغنيسيوم ١,١٢٥ طن/ ١٨٠٠ ٢,٠٢٥

بالستيك ومظاريف /  غم٥٠عبوات سعة  ٩٠,٠٠٠ العبوة/٠,٠٧٥ ٦,٧٥٠

 كرتون  مقوى  ٧,٥٠٠ ٠,١٧٥ ١,٣١٠

 %)٥(بدل فاقد  - - ٧٢٠

 المجموع   ١٥,٠٨٠
 

 

 

 



 
 

 

 

 

تجدر اإلشارة الى ان كل من كلوريد الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسوم سـيتم اسـتيرادها              

 . British Pharma Copiaبمواصفات عالية وفقا للمواصفات البريطانية المعروفة ب 

   

   الخدمات الضرورية٩. ٤
 

) ٩( رقم  لخدمات التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء والوقود و ويبين جدولتشمل ا

 .تكاليفها التقديرية

)٩(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية للمشروع وكلفها التقديرية بالدينار
 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    

 البند 

الكهرباء ٦٠ ٧٢٠

المياه ١٥ ١٨٠

الوقود والزيوت ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع  ٢,١٠٠
 

 :القوى العاملة  ١٠ -٤
 االحتياجات التقديرية من األيدي العاملة وكلفها التقديرية  ) ١٠( يبين جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  )١٠( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية بالدينار
دينار/الراتب السنوي  ينارد/الراتب الشهري    الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 تسويق ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 محاسب ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 كاتب/سكرتيرة ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 فني مختبر ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 فني انتاج ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠
 

 عامل  ٢ ١٠٠ ٢,٤٠٠

١٨,٦٠٠ 
 

 المجموع ٨ 

 %.١١بلغ هذا مع العلم بان نسبة مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي ت * 
 

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع١١. ٤
   

بدء من التسجيل الترخيص .   أشهر ٦ ن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي من المتوقع أ   

 . وإجراء التعديالت الالزمة على البناء وخالفهونقل الخدمات للموقع والتعاقد على الماكينات



 
 

 

 

 

 

 
  

 يةتكاليف التشغيل السنو ١. ٥
 )١١(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 التكاليف بالدينار
 

 البند

مواد أولية وتعبئة وتغليف ١٥,٠٨٠

رواتب وأجور  ٢٠,٦٤٦

كهرباء وماء ووقود  ٢,١٠٠

مصاريف تسويق ٣,٧٥٠

إيجارات ٣,٠٠٠

مصاريف تشغيل أخرى  ٤,٤٥٠

مجموع تكاليف التشغيل ٤٩,٠٢٦
 
يس وما قبل التشغيل    مصاريف التأس٢. ٥  
 

 دينار ، وتشمل تكاليف ٣,٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التقديرية  

والترخيص والتعاقد على الماكينات وايصال الخدمات للموقع ومصاريف متفرقة التسجيل 

 . اخرى
  
 :   رأس المال العامل٣. ٥  

 

دينار وعلى أساس أن رأس المال العامل  ٨,١٧١  يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي 

 . شهريناحتسب  لمدة 
 
 
 

الدراسة المالية ٠ ٥



 
 

 

:   تكاليف المشروع٤٠٥   

 )١٢(جدول رقم                     

 تكاليف المشروع                    

 البند التكاليف بالدينار
 تعديالت بناء ٣,٠٠٠

 التآمعدات و ٢٥,٠٠٠

 وسائط نقل ١٠,٠٠٠

 تبيةأثاث وتجهيزات مك ٢,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ٤٠,٣٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣,٠٠٠

 رأس المال العامل ٨,١٧١

  تكاليف المشروعإجمالي ٥١,٤٧١
 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥
  سيقوم المشروع بالحصول على قرض لتمويل الموجودات الثابتة  باالضافة الى مساهمة 

 :صاحب المشروع

  )١٣( جدول رقم                 

 مصادر تمويل المشروع             

 قيمة التمويل

 دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

مساهمة صاحب المشروع ٥٥ ٢٨,٤٧١

قرض بنكي  لتمويل الموجودات  ٤٥ ٢٣,٠٠٠

الثابتة 

المجموع ١٠٠ ٥١,٤٧١
على أن يتم تسديد قيمـة  القـرض          % ١٠ بفائدة الحصول عليه    والقرض البنكي سيتم  

 .على مدى خمسة سنوات



 
 

 

 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
 

 :    الفرضيات المالية
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض 

يسدد القرض على خمس سنوات . لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 -:التالية

 

 . أن ايرادات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية تم إفتراض

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 

 .لإليرادات
 

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

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢م إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  ت

 

 



 
 

 

  الخالصة٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية على الوفاء بالتزاماته  المشروع قادر

.  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 :والتي تبين ما يلي

 

 دينار في السنة األولى ٥,٦٥٧يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 .لخامسة دينار في السنة ا١٠,٢٥٢للتشغيل و 

تبلغ .  صاحب المشروعم بما فيهمال وعينسيوفر المشروع فرص عمل لثمانية موظف -

قيمة الرواتب واالجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان 

 دينار في السنة ٢٥,٠٩٥ دينار في السنة االولى ترتفع الى  ٢٠,٦٤٦تماعي جاال

 . الخامسة

في السنة % ٣١في السنة األولى و  %١١,٧ ستثمار بينتتراوح نسبة العائد على اإل -

 % .٣١و % ١٩,٤الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 %١٢ دينارعند معامل خصم ٢٧,٠٢٠ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٧,٧يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

  ١,٥الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة  -

 . سنوات ٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -
 
في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب  -

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

اال ان المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف . المشروعاألدنى الالزم للحكم على جدوى

االمر الذي يستدعي مراعاة % ٢٠و انخفاض اسعار البيع بنسبة % ٢٠التشغيل بنسبة 

 .ذلك عند االنفاق على تكاليف التشغيل او تحديد اسعار البيع 



 
 

 

  المالحق المالية ٨. ٥
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

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

63,00066,15069,45872,93076,577المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

15,08015,83416,62617,45718,330تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,3249,79010,28010,79411,333تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,8605,1035,3585,6265,907تكاليف المصنع التشغيلية

29,26430,72732,26433,87735,571مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
33,73635,42337,19439,05441,006الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
8,6589,0919,54510,02310,524رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,7503,9384,1344,3414,558مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,5701,6491,7311,8171,908مصاريف أخرى

19,76220,60021,48022,40423,374مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,4194,4194,4194,4194,419اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

24,78125,61926,49927,42328,393مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
8,9559,80410,69511,63012,613الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,3001,9231,5091,053552الفائدة على القرض
6,6557,8809,18610,57712,061الربح قبل الضريبة

9981,1821,3781,5871,809الضريبة على األرباح
5,6576,6987,8088,99110,252األرباح الصافية

%69%70%71%72%73نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 50,57251,43452,30353,17854,053نقطة التعادل

%71%73%75%78%80نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
25,00010.002,500معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

05.000أخرى
4,419المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,1718,1710رأس المال العامل المطلوب

51,47128,47123,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

ملح ارتفاع الضغط
مراآز المحافظات



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

ملح ارتفاعاسم المشروع
مراآز المحافظاتالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
63,00066,15069,45872,93076,577المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
63,00066,15069,45872,93076,577المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
28,471حقوق الملكية

23,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,6587,5759,23810,61711,680الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
51,47168,65873,72578,69583,54888,257مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
40,300مجموع اإلستثمارات

2,51329,26430,72732,26433,87735,571التكاليف التشغيلية المباشرة
19,76220,60021,48022,40423,374إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,3001,9231,5091,053552الفائدة

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
9981,1821,3781,5871,809الضريبة

45,81352,32454,43356,63058,92061,306إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,65816,33319,29222,06524,62726,951صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,7674,1444,5585,0145,516أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,7674,1444,5585,0145,516إجمالي دفعات سداد القرض

5,65812,56615,14817,50719,61321,435رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04,9915,9106,8897,9339,046توزيعات األرباح

5,6587,5759,23810,61711,68012,389صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,6587,5759,23810,61711,68012,389النقد

00000المدينون
2,5132,5132,5132,5132,5132,513المخزون

8,17110,08811,75113,13114,19314,902إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

25,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
40,30040,30040,30040,30040,30040,300إجمالي األصول الثابتة
4,4198,83813,25717,67622,096اإلستهالك التراآمي

40,30035,88131,46227,04322,62418,204القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
51,47148,36945,01341,37337,41733,107مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
3,7674,1444,5585,0145,5160اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

3,7674,1444,5585,0145,5160مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

19,23315,08910,5305,51600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
19,23315,08910,5305,51600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
28,47128,47128,47128,47128,47128,471رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

6651,4542,3723,430األرباج المجمعة
6657889191,0581,206الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

28,47129,13629,92530,84331,90133,107مجموع حقوق الملكية
51,47148,36945,01341,37337,41733,107مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.0%24.0%18.9%14.9%11.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.0%28.2%25.3%22.4%19.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.42.62.62.60.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

ملح ارتفاع الضغط
مراآز المجافظات



اسم المشروع
الموقع المقترح

أوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالنسبة

NPV 27,02051,471صافي القيمة الحالية

IRR 28,471%27.7معدل العائد الداخلي
B/C 1.523,000القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 444.7فترة اإلسترداد%
ثالثا: النتائج المالية

12345

5,6576,6987,8088,99110,252صافي الربح بعد الضريبة

%15.8%14.5%13.2%11.9%10.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%31.0%24.0%18.9%14.9%11.7معدل العائد على اإلستثمار %

%31.0%28.2%25.3%22.4%19.4معدل العائد على حقوق الملكية %

2.42.62.62.60.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

50,57251,43452,30353,17854,053نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.4%23,47224.6زيادة تكاليف المشروع

%20 1.3%19,92422.0زيادة تكاليف المشروع

%10 1.0%1,49512.9تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.5%2.7-24,030-تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.1%7,49416.3زيادة تكاليف التشغيل

0.8%12,0325.1-زيادة تكاليف التشغيل %20

القروض

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
ملح ارتفاع الضغط
مراآز المحافظات

القرض الى التكاليف

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويل

البند

تكاليف المشروع

رأسمال صاحب المشروع



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

IRR27.7%معدل العائد الداخلي
NPV27,020صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

IRR24.6%معدل العائد الداخلي
NPV23,472صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

IRR22.0%معدل العائد الداخلي
NPV19,924صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

IRR12.9%معدل العائد الداخلي
NPV1,495صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

IRR-2.7%معدل العائد الداخلي
NPV-24,030صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

IRR16.3%معدل العائد الداخلي
NPV7,494صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

IRR5.1%معدل العائد الداخلي
NPV-12,032صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20

زيادة تكاليف التشغيل %10

الحالة األساسية

زيادة تكاليف المشروع %10

زيادة تكاليف المشروع %20

تخفيض مبيعات المشروع %10

زيادة تكاليف التشغيل %20



الحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,8130-45,813

15,65813,9748,316

238414,82314,439

340315,71415,311

442316,65016,227
544458,05057,606

زيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

050,3950-50,395

15,65813,9748,316

238414,82314,439

340315,71415,311

442316,65016,227
544459,87059,426

زيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,9760-54,976

15,65813,9748,316

238414,82314,439

340315,71415,311

442316,65016,227
544461,69161,247

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي



تخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,8130-45,813

15,6587,6742,016

23848,2087,824

34038,7688,365

44239,3568,934
544449,15348,709

تخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,8130-45,813

15,6581,374-4,284

23841,5931,209

34031,8221,420

44232,0631,641
544440,25739,813

زيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,0650-46,065

16,2239,0712,848

24229,6909,268

344310,3399,896

446511,02110,556
548853,13852,649

زيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,3160-46,316

16,7894,169-2,620

24604,5574,097

34834,9654,482

45075,3934,886
553348,22647,693

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي
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