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

ة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقام  ) إرادة(
 .منها الشباب األردني

 
 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

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

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

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 ملخص المشروع -١

 .التجفيف الشمسي للبندورة اسم المشروع

 األغوار والمناطق الصحراوية والشرقية  المقترحموقع المشروع

 بندورة مجففة منتجات المشروع

 منهما دائمة فرص عمل اثنتان ٥ األيدي العاملة

 دينار ٢٧,٦٦٤ ياالستثمار الكل

 % ٢٦,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٤,٤٢٢ صافي القيمة الحالية

  ١,٥القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ فترة االسترداد



 ٥

 
 

 
 

 المقدمة. ٢
 لبـرامج تسـويقية  ان زراعة الخضار في االردن ومنها ثمار البندورة ال تتم وفقـا      

مسبقة، األمر الذي يؤدي في معظم المواسم الى وجود فائض في اإلنتـاج يفـوق               

مما يضطر المزارعين إلـى     حاجة السوق وتدني األسعار دون المستوى المجدي،          

مكن االستفادة من فرصة هبوط األسعار في       يا  ذ ل .قطفه ىإهمال المحصول لعدم جدو   

هـا  تجفيفب  غير مرغوبة في السـوق وذلـك       أصناف/ووجود أحجام معظم المواسم   

  .وتخزينها لمواسم يقل فيها اإلنتاج

تعتبر طريقة  التجفيف بأشعة الشمس من الطرق القديمة التي عرفها اإلنسان، ولجأ             

إليها في حفظ الفائض من اإلنتاج الستهالكه إما في األوقات التي ال يتـوفر فيهـا                

 ويمكن  .غير مواسمها واستعمالها وقت الحاجة    وتوفيرها في   أالمادة المراد تجفيفيها    

القول بان التجفيف الشمسي هو من اقدم طرق حفظ األغذية المعروفة لدى جميـع              

شعوب العالم والمعروفة بطريقة التنشيف، فلقد لجأ اإلنسان منذ اقدم العصور إلـى             

ـ           ف استخدام واستغالل الطاقة الشمسية مستغلين درجات الحرارة المرتفعة في تجفي

فائض اإلنتاج من المواد الغذائية المختلفة بغية حفظها أطول فترة زمنيـة ممكنـة              

حفـظ  ل طرقـا  النـاس    بتكـر  وأ .خالل العام واستغاللها قبل حلول موسمها التـالي       

الخضروات مثل البندورة والبامبة والملوخية وغيرها، والفواكه مثل العنب وصنعوا          

 وحديثا تستخدم تقنيات مختلفة     .ر من الفاكهة  منه الزبيب، وجففوا البلح والتين وكثي     

لحفظ األطعمة، ومن هذه الطرق طريقة التجفيف بالطرق الصناعية وتسـتخدم فـي             

هذه الطريقة مجففات صناعية تضبط فيها سرعة مرور الهواء ودرجـة الحـرارة             

والرطوبة النسبية داخل المجفف، والحفظ بدرجات حـرارة منخفضـة والمعلبـات            

 .وغيرها

 : وصف المشروع١. ٢
إنشاء معمل أو مجمع خاص بتحضير وتجفيف البندورة بواسطة أشعة الشمس عن            

طريق تخفيض محتويات الثمار من الماء ورفع تركيز المحتويات الصلبة للمادة في            

نفس الوقت، وذلك بالقدر الذي يكفل إيقاف نشاط ونمو البكتيريا وتثبـيط النشـاط              

ار، تمهيدا لحفظها لمدة طويلة مع المحافظة علـى         اإلنزيمي الذي يحصل داخل الثم    

 .خصائصها الكيماوية في حالة قريبة من حالتها الطبيعية دون فساد أو تلف



 ٦

 

 : وأهداف المشروع مبررات ٢. ٢
 

استغالل الفائض من البندورة في الموسم الزراعي والمتـوفرة         يهدف المشروع الى    

 مثل هذه المشاريع يمكنها امتصاص      بأسعار زهيد والزائدة عن حاجة السوق ، وان       

الفائض من األسواق، وحفظة بإحدى وسائل الحفظ المعروفة، ومـن إحـدى هـذه              

 .الطرق  طريقة حفظ المواد الغذائية بالتجفيف الشمسي

   

 : ما يلييهدف المشروع إلىكما  

 .تقديم فرصة استثمارية جيدة •

 .زيادة دخل المزارع وتحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

تشغيل األيدي العاملة،  وتحسين المستوى االقتصادي  واالجتماعي للعاملين في               •

 .المشروع
 

 لموقع العام للمشروع ا٣. ٢
ينجح هذا المشروع أينما تتواجد المادة األولية الداخلة في عمليات التصنيع، مثـل             

هـا  منطقة وادي األردن والمناطق الصحراوية والشرقية من المملكة التـي يـتم في            

 . زراعة البندورة
 

  السوقدراسة. ٣
في اغلب المواسم الزراعية، وفي ذروة اإلنتاج يتدفق اإلنتاج من ثمار البندورة إلى             

األسواق بغزارة، مسببة في ذلك زيادة عرض المادة في األسواق بقدر يفوق الطلب             

ة في  كلالمش وغالبا ما تتكرر هذه      .عليها، مما يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد باألسعار       

 المواسم،  ويلجأ العديد من الناس إلى استثمار هذه الفرصة وشراء البنـدورة           معظم

إما  الرخيصة الثمن وذات النوعية الجيدة بغية حفظها بإحدى طرق الحفظ المعروفة          

على شكل رب بندورة     طبخالعصر و الأو  بالتبريد   الحفظو  أشعة الشمس   أالتجفيف ب 

 ٠لبيوتكما تفعل بعض المصانع وربات ا

 

 

 



 ٧

 

 العديد من المستثمرين في الدول األجنبية والـدول العربيـة، مثـل األردن              بدأكما  

وسوريا والسعودية منذ عهد بعيد بإنشاء المصانع مـن اجـل اسـتغالل الفـائض               

المطروح في األسواق وحفظه عن طريق صناعة رب البندورة وبيع هذه المنتجـات             

ح من السهل أيضا نقل المواد الغذائية من        صبأ و .في غير مواسمها وبأسعار معقولة    

 وسـائل الحفـظ     ىبلد إلى آخر ال تتوفر فيه المواد المنتجة بعد أن تم  حفظها بإحد             

 .المعروفة
 
ومن أهم العوامل التي يجب دراستها بعناية فائقة ومراعاتها عند دراسة السوق ،  

ورة، من حيث كميتها هو مدى توفر المواد الخام الالزمة لتشغيل مصنع تجفيف البند

 بعين االعتبار أن العامل الرئيسي والمحدد لهذه األخذونوعيتها وتعدد مصادرها، مع 

 .الصناعة هو األخذ بالحسبان فائض اإلنتاج الطازج 

 

  خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣
 بطريق التجفيف مـن اجـل       الصناعات الغذائية يصنف المشروع من ضمن مشاريع      

 .  للمستهلكين في مواسم غير مواسم إنتاجهاتأمينها وبيعها

 

 : الطلب المحلي السابق ٢. ٣
تتم تغطية حاجة السوق المحلي من البندورة المجففة عن طريق الكميات التي يـتم              

  كما انه ال يوجد إي مصنع في األردن يقوم           .تجفيفها وتخزينها على مستوى المنزل    

 ،دأت منذ عامين بإنتاج البندورة المجففة     بالتي  بتجفيف البندورة باستثناء شركة رم      

حيث تقوم بتجفيف البندورة غير المطابقة لمواصفات التسويق لالستهالك الطـازج           

 طن سـنويا    ٣٠حوالي  ب  شركة رم ل تقدر كميات اإلنتاج     .نظرا  لصغر حجم الثمار    

االوروبيـة  كما يتم تصدير جزء من اإلنتـاج لـبعض األسـواق            يتم تسويقه محليا    

 ٠كغم/  دينار٢وسط لألسعار حوالي وبمت

 

 

 

 



 ٨

 : االستيراد والتصدير٣. ٣  
التجارة الخارجية فـي تقاريرهـا السـنوية        / تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة    

 يتم استيراد البندورة المجففة او الطازجة أو المبـردة          لمإلى أنه   ) ٢٠٠١-١٩٩٧(

 . ت التجارة  الخارجيةمن بيانا) ٠٧٠٢(من أي بلد والتي تصنف تحت البند 

 

وكذلك الحال بالنسبة للصادرات فال تشير بيانات دائرة اإلحصاءات إلى أية كميات تم             

البنـدورة  اقتصر التصدير على     و  ٢٠٠١ لغاية عام    تصديرها من البندورة المجففة   

 :كما هو وارد في الجدول التالي الطازجة  

 السنة ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١
٢٠٢,٠٩١ ١٩٢,٠١

٢ 

١٨٢,٢١

٤ 

١٩٥,٢٨

٢ 

١٥٩,٢٤

٠ 

 طن/ الكمية 

ــي  - ٢٢,٦ -٦,٧ ٥,٤ ٥,٢ ــو ف ــبة النم نس

 الصادرات

معدل نسبة النمو في     ٦,٦

 لصادرات

 معدل الصادرات  ١٨٦,١٧٠
 )التقارير السنوية( التجارة الخارجية -دائرة اإلحصاءات العامة/ المصدر

 

 : صافي الطلب المحلي السابق٤. ٣
 

ي حجم الطلب المحلي السابق  باالعتماد علـى حسـاب الكميـات       يمكن حساب صاف  

 ٢٠٠٢ طن من شركة رم الزراعية في عـام   ٣٠المنتجة محليا والتي تقدر بحوالي      

 ٣٠كما يمكن تقدير كمية مماثلة يمكن تجفيفها على المستوى  المنزلي اي  حوالي               

 .سنويا/ طن٦٠طن اخرى ويصبح مجموع االنتاج المحلي 

 

 

 

 

 



 ٩

 

 : الطلب المتوقع ٥. ٣

 
،  وهـي  سـنويا   %٢ الطلب على هذا النوع من المنتجات بنسبة   بافتراض زيادة   

صـادرات   لمعدل نمو    نسبة اقل من معدل النمو السنوي للسكان، ومتحفظة بالنسبة        

 ومن المتوقع  أن يـزداد  الطلـب علـى هـذه              .% ٦,٦البندورة الطازجة والبالغ    

تم فتح أسواق خارجية لها وخاصة في البلدان التي ال          النوعية من المنتجات  إذا ما       

تتوفر فيها البندورة على مدار السنة، مثل الدول االوروبية أو ترتفع أثمانهـا فـي               

 .مواسم معينة من السنة 

 

 السنة بالطن/ حجم الطلب المتوقع

٢٠٠٤ ٦٢,٤ 

٢٠٠٥ ٦٣,٧ 

٢٠٠٦ ٦٤,٩ 

٢٠٠٧ ٦٦,٢ 

٢٠٠٨ ٦٧,٦ 

 

  السوق والطاقة المقترحة حصة المشروع من٦. ٣
تعتمد الطاقة اإلنتاجية في مثل هذا النوع مـن المشـاريع علـى اإليـدي العاملـة                 

هذا وقد تـم افتـراض ان       . ومهارتها اكثر من اعتمادها على التجهيزات والمعدات      

المشروع سيبدأ تشغيله بتجفيف نصف طن من البندورة الطازجة يوميا وأنه سيعمل            

 .سنويا % ٢,٥، على ان يتم زيادة االنتاج بواقع نة يوم عمل في الس١٥٠
 

 غـم مـن     ٢٠٠-١٥٠يجدر اإلشارة إلى أن الكغم من البندورة الطازجـة يعطـي            

البندورة الجافة ، وعليه يتوقع أن يصل إنتاج المشروع في السـنة األولـى مـن                

حجـم  مـن   % ٢١ كغم من البندورة الجافة تشكل حوالي        ١٣,١٢٥التشغيل حوالي   

في حين ان انتاج المشروع في السنة الخامسة يشـكل   ٢٠٠٤للعام المتوقع   السوق

  :المتوقع لنفس السنة وكما في الجدول ادناه  السوق  حجم من%٢١,٤حوالي 

 
 



 ١٠

 السنة المتوقع طن الطلب  المتوقع طناإلنتاج %من السوق  حصة المشروع

٢٠٠٤ ٦٢,٤ ١٣,١٣ %٢١,٠٤ 

٢٠٠٥ ٦٣,٧ ١٣,٤٥ %٢١,١١ 

٢٠٠٦ ٦٤,٩ ١٣,٧٩ %٢١,٢٥ 

٢٠٠٧ ٦٦,٢ ١٤,١٣ %٢١,٣٤ 

٢٠٠٨ ٦٧,٦ ١٤,٤٩ %٢١,٤٣ 
 

 

  واسعار البيعوالتسويق المنافسة  ٧. ٣
 

وال . للبندورة المجففة باإلنتاج المحلي المتمثل في انتاج شركة رم         تنحصر المنافسة 

يتوقع ان يواجه المشروع صعوبات في تسويق منتجاته وبيعها باسـعار منافسـة              

 ال بد من التأكيد على دور الدعاية للمشروع في بدايـة عملـه              و .وبجودة مناسبة 

 .للتعريف بالمنتج مما يعزز فرص التسويق 

 ٢ الجملة  الحالي للبندورة المجففة على مـدار السـنة حـوالي              يبلغ متوسط سعر  

  علما بأنه يمكن تسويق المنتجات إلى مراكز التسوق الكبرى ومحـالت             .كغم/ دينار

 . والبقاالتتالسوبر مارك
 

  المتوقعة اإليرادات٨. ٣
يوضح الجدول التالي اإليرادات السنوية المتوقعة من المشروع، والتي تم تقـديرها            

كغم، ويتوقع  /  دينار ٢ى أساس متوسط أسعار بيع الجملة للبندورة المجففة  بـ             عل

 طن في السنة األولى تزداد سنويا       ١٣,١٣أن يبدأ المشروع بطاقة إنتاجية مقدارها       

 .  طن١٤,٤٩في السنة إلى أن تصل في السنة الخامسة بحدود % ٢,٥بحدود 

  دينار /اإليرادات طن اإلنتاج المتوقع السنة

 ٢٦,٢٥٠ ١٣,١٣ األولى

 ٢٦,٩٠٦ ١٣,٤٥ الثانية

 ٢٧,٥٧٩ ١٣,٧٩ الثالثة 

 ٢٨,٢٦٨ ١٤,١٣ الرابعة

 ٢٨,٩٧٥ ١٤,٤٩ الخامسة



 ١١

 

 الدراسة الفنية. ٤
 
 المشروع موقع  ١. ٤

  

 :شروع ما يلي يجب أن يراعى عند اختيار موقع الم

ـ           • ويق سهولة تسويق ونقل المواد الخام والمصنعة ومنتجاتها سـواء للتس

 .الداخلي أو الخارجي

توفر مصدر مائي صالح للشرب بشكل دائم ونظيف وخالي من معادن العسر             •

 .الدائم

سهولة التخلص من الفضالت الصلبة والسائلة وهو شـرط صـحي هـام              •

 .بالمصنع

تعتبر منطقة وادي األردن والمناطق الصحراوية والشرقية  من المواقـع المالئمـة             

 .اكن توفر المواد األولية لهذا المصنع لقربة من أم
 

   البناء  ٢. ٤
 

وفر كل مـن صـالة االنتـاج    ت متر مربع١٥٠ر احتياجات المشروع من االبنية بـ      دتق

بارتفاع مناسب يوفر    يفضل ان يكون اسمنتي      .،المستودعات وخدمات لالدارة والعمال     

 من جـدران    الشروط الصحية الخاصة بالصناعات الغذائية    وان يفي و  التهوية المطلوبة   

 . دينار١,٨٠٠تم افتراض ان البناء مستأجر ببدل ايجار سنوي . رضيات أو

افترض ان البناء بحاجة لبعض التعديالت بما يتناسب واإلستخدام ستنفذ مـن قبـل              

هذا ويجب مراعـاة ان يتبـع   .  دينار١,٠٠٠صاحب المشروع، قدرت كلفتها بمبلغ      

م اقامة مظالت حديدية عليها لغايات       سيت ٢ م ٤٠٠للبناء ساحة بمساحة ال تقل عن       

  .  دينار٥,٠٠٠، وتقدر كلفة تلك المظالت بمبلغ ٢ م٢٥٠التجفيف بمساحة 

 

 

 

 

 



 ١٢

 

 

 

 : التجفيف طريقة التجفيف المقترحة وخطوات عملية٣. ٤
 

،الذي يتميز بقلة التكـاليف، وتنتشـر هـذه         ستخدم التجفيف الشمسي    ييقترح أن   

المعتدلة التي تتوفر فيها أشعة الشـمس معظـم أيـام           الطريقة في البلدان الحارة و    

.  واسـتراليا  االسنة، مثل بلدان حوض البحر االبيض المتوسط، وأفريقيا وكاليفورني        

   :يتبع في تجفيف البندورة الخطوات التالية 

 للتخلص من األوسـاخ والبكتيريـا وبقايـا مبيـدات اآلفـات              الثمار غسل •

  .الزراعية
 

 ٠ ثم تقطع   إلى  شرائح ) دقائق٣ ( وجيزة مدة سلق ثمار البندورة ل •
 

 على صواني التجفيف، وتملح الشرائح المقطعة بملـح الطعـام            الشرائح تنشر •

من وزن الثمار للتسريع في عملية التجفيف وحفظ المـادة مـن            % ٥بمقدار  

 أيام فـي    ٧ – ٤ لمدة   في الهواء الطلق  ، وتوضع على صواني وتجفف      التلف

  . المناطق الحارة
 

خفض رطوبة البندورة المراد تجفيفها إلى أن تصـل         لى  إسيؤدي تجفيف البندورة    

،  ويجب أن تكـون البنـدورة         %١٠حوالي  الى  نسبة الرطوبة في المادة الجافة      

المراد تجفيفها طازجة ومكتملة النضج وسليمة، ويفضل تجفيف البندورة في نفس           

ريعة التلف الرتفاع محتواها مـن      اليوم من قطفها، الن ثمار البندورة الناضجة س       

 .الماء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣

 

 
 

  واألدواتالعدد  ٤. ٤
من الضروري أن يتوفر في مصانع تحضير وحفظ البندورة بـالتجفيف الشمسـي             

 .  من السوق المحليةؤهااألدوات والمعدات التالية والتي يمكن شرا

 

 الكلفة

 دينار

 الوحدة سعر

 دينار

 عدد 

 مساحة

 البيان

من الشبك ) مx٢,٥ ٠,٩(صواني  ٩٠ ٣٠ ٢,٧٠٠

 المعدني أو الصاج المثقب 

  ات لحمل الصوانيستاند ٢٥ ٢٠ ٥٠٠

 ١٥٠طنجرة لسلق الخضار سعة  ١ ١,٥٠٠ ١,٥٠٠

 ليتر 

طاوالت سـتانلس سـتيل مشـبكة  ٤ ٢٠٠ ٨٠٠

)١,٧ x٠,٨ x م٠,٨( 

 جهاز تعبئة و تغليف ١ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠

 ت متنوعةوعدد وأدواميزان  - ٧٠٠ ٧٠٠
  خزانات مياه - - ٥٠٠

١١,٧٠٠  المجموع
 .كغم  ٤٠ الواحدة إلى ةتتسع الصيني/ مالحظة

 

  األثاث     ٥٠٤
يحتاج المشروع إلى بعض األثاث إلغراض تجهيز المنامة لحارس المشروع باإلضافة           

 . دينار١٠٠٠ بحوالي  كلفتةستقبال الزبائن تقدرواإلدارة ل بسيطث اإلى أث

 

 وسائط النقل  ٦. ٤
 واحدة إلغراض  شراء مسـتلزمات اإلنتـاج         )فان(يلزم المشروع توفير واسطة نقل      

 . دينار٧,٠٠٠والتوزيع،  وبكلفة تقدر بـ 
 
 



 ١٤

   المواد األولية٧. ٤
 :يبين الجدول التالي المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج وكلفتها للسنة األولى للتشغيل

 

 التكلفة

 دينار

 السعر

 دينار

 الكمية

 

 وقت توفرها

 من السنة

 البند

 بندورة طازجة ١ ت–أيار   طن٧٥ ٣٥ ٢,٦٢٥

 ملح -  طن٤ ٢٠ ٨٠

 شاش - - - ١٥٠

 غم ٢٥٠عبوات سعة   عبوة٥٢,٥٠٠ ٠,٠٦٠ ٣,١٥٠

  عبوة٢٠سعة عبوات كرتون   كرتونة٢,٦٢٥ ٠,٢,٠ ٥٢٥

 المجموع ٦,٥٣٠
 
 

 : الضروريةالخدمات ٨. ٤
لمقترحة جميع الخدمات الضرورية من طـرق معبـدة ومـاء           يتوفر في المنطقة ا   

وكهرباء، ويمكن توفير الكهرباء من شركة الكهرباء وكذلك المياه من سلطة المياه            

أو اآلبار القريبة من المصنع في حاله الحاجـة ،  وتقـدر التكـاليف التشـغيلية                 

 :المساعدة بما يلي
 

 البيان السنة/ دينار
 كهرباء  ١٢٠

 ماء  ١٥٠

 وقود سيارات ٨٤٠

 المجموع الكلي ١,١١٠

 

 

 

 

 

 



 ١٥

 
  القوى العاملة واألجور السنوية٩. ٤

 

 :للسنة األولى من التشغيل الجدول التالي عدد الموظفين ورواتبهم يوضح
 
 

/ الرواتب السنوية

 دينار
/ ةاتب الشهريوالر

 دينار
 العدد

 البيان

 مهندس زراعي/صاحب المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 لمدة ستة اشهر عامل فني  ٣ ١٠٠ ١,٨٠٠

 حارس  ١ ٨٠ ٩٦٠

 المجموع ٥ - ٥,١٦٠
 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ١٠. ٤
 شـراء   و إلجراء التعديالت الالزمة على البناء    لفترة ستة اشهر    يحتاج المشروع   

 . المعدات ولوازم اإلنتاج
 

 الدراسة المالية.  ٥
  تكاليف التشغيل١. ٥

دينار/ الكلفة البند  

واد األوليةالم  ٦,٥٣٠ 

 ٥,١٦٠ الرواتب واألجور

 ١,١١٠ الخدمات الضرورية

 ١,٨٠٠ اإليجارات

 ٦٠٠ مصاريف التسويق

خرىأمصاريف تشغيل   ١,١٧٠ 

 ١٦,٣٧٠ المجموع

 

 



 ١٦

 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص ٢. ٥

دينار/ الكلفة البند  

 ٦,٠٠٠ تعديالت بناء

 ١١,٧٠٠ العدد واألدوات

ثاثاأل  ١,٠٠٠ 

 ٧,٠٠٠ سيارات

 ١٠٠ تأمينات مستردة

 ٢٥,٨٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ٣٠٠ مصاريف التأسيس

 ١,٥٦٤ رأسمال عامل

 ٢٧,٦٦٤ المجموع

 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥
مثل رسوم التسجيل والتـرخيص     يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية       

 .نار  دي٣٠٠ وتقدر ومصاريف متفرقة
 

  رأس المال العامل ٤. ٥
تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر وقـد بلـغ               

 .دينار)  ١,٥٦٤(
 

  وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قـرض              

كما هو موضح في الجـدول      سنويا،   % ١٠مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة       

 :التالي
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧

 
 

 البند دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ١٧,٦٦٤ ٦٤

 قرض الموجودات الثابتة ١٠,٠٠٠ ٣٦

 )دينار(  المجموع ٢٧,٦٦٤ ١٠٠

 

  األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر               

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . ع التشغيلي هو خمس سنوات    المشرو

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 
 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيادة            •

 .المفترضة لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ت ضريبة الدخل بواقع احتسب •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن          

تشير التدفقات النقدية   كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   قق  المشروع يح 

وأن المـردود المـالي يرتقـي       على الوفاء بالتزاماته الماليـة        المشروع قادر  أن

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

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالنقدي، الميزاني
 

  دينار في السـنة األولـى        ٣,٢٣٩يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 . دينار في السنة الخامسة٣,٩٨٦و   للتشغيل



 ١٨

تبلغ قيمة   ) . اثنتان منهما دائمة  (موظفين وعمال     خمسة  لسيوفر المشروع فرص عمل      -

 ٩,١٨٩لـى    دينار في السنة األولى ترتفع ا      ٧,٥٦٠الرواتب واألجور التي ستدفع لهم      

 .دينار في السنة الخامسة

فـي   % ١٥,٩ في السنة األولـى و     % ١١,٨تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

و  % ١٧,٠ ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين       . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

١٥,٩.% 

 .  دينار١٤,٤٢٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢٦,٨عائد الداخلي للمشروع يبلغ معدل ال -

 ١,٥تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

    . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

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

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

إال أن المشروع يعتبـر حساسـا النخفـاض         . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع     

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند       %٢٠أسعار البيع أو ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة        

 . تحديد أسعار البيع أو اإلنفاق على بنود تكاليف التشغيل

 

  الماليةمالحق ال٨٠٥
. و الخسائراألرباححساب  )١  

.قائمة التدفقات النقدية) ٢  

 .لعموميةالميزانية ا )٣

 . ملخص االستنتاجات والمعايير المالية)٤
 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
 صاحب المشروع

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

26,25026,90627,57928,26828,975المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

6,5306,6936,8617,0327,208تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,1605,4185,6895,9736,272تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,0102,0602,1122,1652,219تكاليف المصنع التشغيلية

13,70014,17214,66115,17015,699مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
12,55012,73512,91813,09813,277الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600615630646662مصاريف البيع والتسويق
120123126129132قرطاسية
1,8001,8001,8001,8001,800إيجارات

00000أيجار أرض
150154158162166مصاريف أخرى

5,0705,2125,3605,5155,678مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,6092,6092,6092,6092,609اإلستهالك لإلصول الثابتة

6060606060إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

7,7397,8818,0298,1858,347مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,8114,8544,8884,9144,930الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
3,8114,0174,2324,4564,690الربح قبل الضريبة

572603635668703الضريبة على األرباح
3,2393,4153,5973,7883,986األرباح الصافية

%63%62%62%62%62نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 18,28018,41818,54318,65218,740نقطة التعادل

%65%66%67%68%70نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

6,00025.00240أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,70010.001,170معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
2,609المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

300560المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,5641,5640رأس المال العامل المطلوب

27,66417,66410,000إجمالي تكلفة المشروع
%36%64%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

تجفيف البندورة
وادي  االردن



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسم المشروع
  الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
26,25026,90627,57928,26828,975المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
26,25026,90627,57928,26828,975المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
17,664حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,0203,3855,6597,8289,876الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
27,66427,27030,29133,23836,09638,852مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
25,800مجموع اإلستثمارات

54413,70014,17214,66115,17015,699التكاليف التشغيلية المباشرة
5,0705,2125,3605,5155,678إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

300المصاريف التأسيسية  والخلو
572603635668703الضريبة

26,64420,34220,82221,31221,81122,319إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,0206,9289,46911,92614,28516,532صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,6381,8021,9822,1802,398أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,6381,8021,9822,1802,398إجمالي دفعات سداد القرض

1,0205,2907,6689,94412,10414,134رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,9052,0092,1162,2282,345توزيعات األرباح

1,0203,3855,6597,8289,87611,789صافي النقد بعد التوزيعات

تجفيف البندورة
وادي  االردن



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,0203,3855,6597,8289,87611,789النقد

00000المدينون
544544544544544544المخزون

1,5643,9296,2038,37210,42112,333إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
6,000المباني

11,700األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
25,80025,80025,80025,80025,80025,800إجمالي األصول الثابتة
2,6095,2197,82810,43813,047اإلستهالك التراآمي

25,80023,19120,58117,97215,36212,753القيمة الدفترية لألصول الثابتة
300240180120600القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
27,66427,36026,96426,46425,84325,086مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
1,6381,8021,9822,1802,3980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

1,6381,8021,9822,1802,3980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

8,3626,5604,5782,39800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
8,3626,5604,5782,39800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
17,66417,66417,66417,66417,66417,664رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,3342,7404,2215,781األرباج المجمعة
1,3341,4061,4811,5601,641الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

17,66418,99820,40421,88523,44525,086مجموع حقوق الملكية
27,66427,36026,96426,46425,84325,086مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %15.9%14.7%13.6%12.7%11.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%15.9%16.2%16.4%16.7%17.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.23.13.84.30.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

تجفيف البندورة
وادي  االردن



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع
الموقع المقترح

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 14,422صافي القيمة الحالية
ي 
27,664المشروع

IRR 26.8معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
17,664صاحب 

B/C 10,000القروض1.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات
Pay Back Period 4فترة اإلسترداد

ى  رض 
%36.1التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

3,2393,4153,5973,7883,986صافي الربح بعد الضريبة

%16.2%15.8%15.3%14.9%14.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%15.9%14.7%13.6%12.7%11.8معدل العائد على اإلستثمار %

%15.9%16.2%16.4%16.7%17.0معدل العائد على حقوق الملكية %

2.23.13.84.30.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

18,28018,41818,54318,65218,740نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.4%12,48123.8زيادة تكاليف المشروع

%20 1.3%10,54021.3زيادة تكاليف المشروع

%10 1.1%3,86016.0تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.8%6,7014.8-تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.3%7,18919.4زيادة تكاليف التشغيل

1.0%4412.0-زيادة تكاليف التشغيل %20

تجفيف البندورة
وادي  االردن



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية
الحالة األساسية

IRR26.8%معدل العائد الداخلي
NPV14,422صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR23.8%معدل العائد الداخلي
NPV12,481صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR21.3%معدل العائد الداخلي
NPV10,540صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR16.0%معدل العائد الداخلي
NPV3,860صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR4.8%معدل العائد الداخلي
NPV-6,701صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR19.4%معدل العائد الداخلي
NPV7,189صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR12.0%معدل العائد الداخلي
NPV-44صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,6440-26,644

11,0207,4806,460

2517,5237,472

3537,5587,504

4557,5837,528
55833,92233,865

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

029,3090-29,309

11,0207,4806,460

2517,5237,472

3537,5587,504

4557,5837,528
55835,19835,140

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,9730-31,973

11,0207,4806,460

2517,5237,472

3537,5587,504

4557,5837,528
55836,47336,415



التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,6440-26,644

11,0204,8553,835

2514,8324,781

3534,8004,747

4554,7564,701
55829,84629,788

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,6440-26,644

11,0202,2301,210

2512,1422,091

3532,0421,989

4551,9301,874
55825,77025,712

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,6990-26,699

11,1225,6034,481

2565,5855,528

3585,5555,497

4615,5155,454
56331,96331,900

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,7530-26,753

11,2243,7262,502

2613,6463,585

3643,5533,490

4663,4463,380
56930,00329,934
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