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حلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيـةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات الم        

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحليـة ن حيث استكشافمحافظات وألوية المملكة م
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والماليـة للفرصـة

 .حة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقتر
 

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

 
 اثنـان وعشـرونة وعددها  كافة مناطق المملك   في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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 :مقدمة. ٢
 فـي حفـظ     اإلنسـان  تخليل الخضار من اقدم الوسائل التي استخدمها         تعتبر عملية 

بهـا   وهي وسيلة ناجعة تحفـظ       ،الفائض من المواد الغذائية على المستوى المنزلي      

 من المنتجـات    المخلالت وتعتبر   . من التلف والفساد لمدة زمنية طويلة        تالخضراوا

كثر من  أ أو   صنفالشعبية المرغوبة في وطننا العربي حتى ال يكاد أن يخلو بيتا من             

 ، التي تعتبر كمقبالت فاتحـة للشـهية       المطلوبة وهي من األغذية     .المخلالتأصناف  

التخليل من عملية كانت تمارس على      ت صناعة    وقد تحول   .يمة غذائية عالية  وذات ق 

ـ  وقد تفنن الصناع فـي       ، صناعة تجارية واسعة النطاق    إلىالمستوى المنزلي    ذه ه

وحفظها في  أ تصنيعها   يقة سواء في طر   التحسينات والتعديالت  عليها   اوادخلوالمهنة  

 عـن طـرق خلـط       أو ،ابـة  في طرق تعبئتها فـي عبـوات جذ        أو ،ل الخل ثمواد م 

 وتعتبر ثمـار   .المخلالتإضافة التوابل إلى      وكذلك الخضراوات المختلفة مع بعضها   

اليـة  الع  نظرا للقيمـة الغذائيـة  المخلالتاألوسع انتشارا بين باقي اصناف الزيتون  

 األمـالح  علـى    واحتوائـه والطبية   الغذائية   الحتوائه على الزيت المعروف بفوائده    

 والنبـالي   النبـالي للتخليـل    المالئمة   ومن األصناف  اإلنسانة لجسم    الهام المعدنية

 .المحسن والصوري والرصيعي

  

 : وصف المشروع ١. ٢
والزيتـون  خيـار   مـن ال   المخلالت لتصنيعمعمل   عبارة عن    ،إن المشروع المقترح  

المدن الرئيسة لسهولة    احدى  في   مشكلة   لالت واللفت والزهرة والجزر ومخ    والفلفل

 ويصلح هذا المصنع الن ينفذ في جميع محافظـات المملكـة            ،المنتجات فيها تسويق  

 ويمكـن   .حيث تتوفر المواد الخام المستعملة في التخليل في جميع مناطق المملكـة           

 يسر إلى مكان التصنيع والخامات المستعملة في التخليل كثيرة اشهرها           لإيصالها بك 

 ٠  والفلفلالزيتون والخيار
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 :ف المشروعأهدا ٢. ٢
والخيار والفلفل واللفـت    مخلل الزيتون   تصنيع   فائض الخضراوات و   تصريف •

 .المستهلكينحاجات لتلبية  وغيرها من الجزر والزهرة
 

للعاملين في مجال   وتحسين األحوال االقتصادية واالجتماعية     خلق فرص عمل     •

 .المخلالتتصنيع 

  . إيراد جيد لمالك المشروعقتحي •

 

 م للمشروعالموقع العا ٣. ٢
 لتوفر المـواد الخـام      ، إقامة هذا المشروع في جميع محافظات المملكة       من الممكن 

 وغيرها مـن الخضـار القابلـة        الزيتون أو الخيار  ثمار  الداخلة في التصنيع سواء     

ذات الكثافة السـكانية     في المدن الرئيسة وخاصة      ات وسهولة تسويق المنتج   للتخليل

 .الكبيرة 
  
  السوقدراسة. ٣

 على مدار    والفلفل والجزر والزهرة     الخيارالت مثل   للالخضراوات المراد تصنيعها كمخ   توفر  ت

 وحسـب نـوع     الجغرافيـة، وتختلف مواعيد جني المحاصيل حسب مناطق المملكة        ،  السنة

وينصح في مثل    ، توفر الزيتون في موسمه    إلى  باإلضافة ، مكشوفة أوالزراعة مغطاة كانت    

 الخيار المالئمة للتخليل التي من الممكن تواجدها على         أصنافنتخاب   يتم ا  أنهذه المشاريع   

 المالئمة للتخليل والتي تـدعى بالخيـار        األصناف تتوفر فيها  فترة   أفضل ان   و ،مدار السنة 

 األصـناف  وتفضل   ،تشرين ثاني  حتى   أيلولاعتبارا من شهر     من الخيار    األسواقالبلدي في   

 ويفضل الخيار الصغير الحجم     ، ذات صفات الحفظ الجيدة    ، المنتظمة الشكل  ،المتماسكة القوام 

مار المجروحة وان تنقل الثمار بعد القطـف مباشـرة     ث ويجب تحاشي ال   ،  غير مكتمل النضج  

ثمار الزيتـون   يجب قطف   لضمان جودة الزيتون المخلل     كما انه     ، هاللتخليل خوفا من ذبول   

  . لينةأنسجتها تصبح أن أو ، ثمارها بالتلونتبدأ أنعند اكتمال نموها وقبل 



 ٧

 

 

 

 ويجب  ،ةجروح الم أو الشوائب والثمار التالفة أو المصابة    جميع  التخلص من   ويجب  

 فـي منتصـف     األدنىللحد   تهبط   لزيتون ا أسعار إن  . مهااحجأ تدريج الثمار حسب  

 .كـانون أول   أوائل إلى تشرين ثاني  من نهاية شهر     الذي يبدأ  ونتموسم قطاف الزي  

 االستفادة منه اعتبارا مـن      وباإلمكانة للفلفل فانه يتوفر على مدار العام         بالنسب أما

 تصنع احتياجاتها مـن     األسر العديد من    أنوال شك    . تشرين ثاني شهر نيسان حتى    

 الجاهزة  المخلالتعلى   ماحتياجاته تلبية   في اآلخرين  يعتمد  بينما ، بنفسها   المخلالت

  .من السوق المحلي

 

العديد مـن    إلى باإلضافةمل الصغيرة التي تمارس هذه المهنة       المعيوجد العديد من ا   

 مثل مصنع عسقالن الـذي      يبعمليات التصنيع على المستوى التجار    المصانع تقوم   

 والزيتون والفلفل والجزر وخلـيط      الت الخيار لل من مخ  ة عديد وأنواع أصنافيصنع  

 .مما ذكر

 

  خدمات المشروع وتصنيفها ١٠٣
 

 مختلفـة مـن     وأصناف أنواعلتخليل   مشروع صناعي بسيط    عن  عبارة   المشروع 

ويمكـن تصـنيف هـذا      .  مثل الخيار والفلفل والزيتون وخلـيط منهـا        ،الخضروات

 .المشروع على انه من الصناعات الغذائية
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 :السوق المحلي ٢. ٣
. لمخلـالت ا محليا من    إنتاجها كميات تم    أية ٢٠٠٢ وزارة الزراعة لعام     تظهر بيانان ال  

 حتى حصر المعامل التي تقوم بهذه المهنـة الن          أوومن الصعب حصر الكميات المنتجة      

وفقـا   اإلستهالك السابق من المخلالت يمكن تقدير هأن إال .بدائي يتم في المنازل   معظمها  

 :للمعطيات واإلفتراضات التالية

نسـمة   ٥,١٨٢,٠٠٠ حـوالي    ٢٠٠١ سكان األردن لعـام      عددبلغ   •

فـي   األسـر  مما يعني أن عدد      . فرد ٥,٨ ألسرةاد أفراد   عدومتوسط  

 .أسرة  ألف ٨٩٣حوالي بلغ األردن 

عـدد    يصبح بذلكو   ،لالتالمخ يتعاطونال   من عدد األسر      %٢٠أن   •

 سـواء   أسرة ألف ٧١٤الت مع األكل حوالي   ل التي تستخدم المخ   األسر

 .األسواق شرائها من أو منزلياعن طريق تخليلها 
 

جميـع   كغم من    ١٠ الواحدة بحدود    األسرةالك  هل است  معد أنافترض   •

 كمية االستهالك السنوي من     أن مما يعني ذلك     ، سنويا المخلالت أنواع

 تقريـر وزارة    أنب مع العلم    . طن ٧١٤٠ المحلي تعادل حوالي     اإلنتاج

 معدل استهالك الفرد السنوي فـي       أن إلى يشير   ٢٠٠١الزراعة لعام   

 . كغم ٠,٦ يعادل ) فقط ( من الزيتون المكبوساألردن

 : والصادراتاالستيراد ٣. ٣
 كميـة   إلـى   ٢٠٠١ تحت البنـد     ٢٠٠٢لعام  دائرة اإلحصاءات العامة    تقرير  شير  ي

  التي تم اسـتيرادها     وغيرها    الخيار والزيتون  مخلالتالمستوردات والصادرات من    

 :اليالتكما هي مبينة في الجدول  ، السنوات الخمسة الماضيةخالل  الخارج نم
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  :المستوردات  -  أ
 

١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ طن/ النوع
وظ بالخل        زيتون محضر او محف

 او حامض الخليك
- - - ٤ - - 

ب  ار محب ار وخي محضر او , خي
 محفوظ بالخل او بحمض الخليك

١٣١ ٨٠ ٠,٢٥ ٩ ١٢ 

امض   ل او ح وظ بالخ ل محف بص
 الخليك

- - ٠,٦١ - - 

ار ه وثم ار وفواآ زاء خض  واج
ل     الحة لالآ ر ص ات اخ نبات
 محضرة او محفوظة بالخل او

حامض الخليك عدا المذآورة في     
 ٢٠٫٠١البنود الفرعية للبند ـ

- - - - ٢٣٨ ٢٤٧ 

ات    زاء نبات ار واج ار وثم خض
رة او     ل محض الحة لالآ ر ص اخ

امض   ل او ح ة بالخ  محفوظ
ود         ذآورة في البن الخليك عدا الم

 ٢٠٫٠١الفرعية للبند

١ - - - - - 

فواآه محفوظة بالخل او حامض     
 الخليك

١٢ ٣٠ ٧ ٧ - - 

ات    زاء نبات ار واج ار وثم خض
رة او     ل محض الحة لالآ ر ص اخ

امض   ل او ح ة بالخ  محفوظ
ود         ذآورة في البن الخليك عدا الم

 ٢٠٫٠١الفرعية للبند

- ١١٦٦٧ ٥٢ - - 

 ٣٦٩ ٣٢٧ ١٤٧٨٩ ٦٨ ٢٠ المجموع 

توردات المملكة من مختلف اصـناف المخلـالت        من السابق يتبين ان مع النمو في مس       

وأن معدل الكميات المستوردة خالل نفس الفترة بلغ حـوالي          % ١١٨خالل السنوات بلغ    

  . طن١٧٠
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  :الصادرات الوطنية .ب 
 

 مع العلم بانه    ٢٠٠٢-١٩٩٨ للسنوات   تدول التالي يبين الصادرات الوطنية من المخلال      جال

 :١٩٩٧ة اإلحصاءات العامة اية صادرات وطنية في العام لم تظهر بيانات دائر

 ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢ طن/ النوع
محضر  , خيار وخيار محبب    

او محفوظ بالخل او بحمض       
 الخليك

- - ٢٢ - - 

ار  ه وثم ار وفواآ خض
ات اخر صالحة        واجزاء نبات
ة    رة او محفوظ ل محض لالآ

حامض الخليك عدا  بالخل او
ة   المذآورة في الب   نود الفرعي

 ٢٠٫٠١للبند ـ

- - - ٢٧٠٢٠٤ 

خضار وثمار واجزاء نباتات    
ل محضرة   الحة لالآ ر ص اخ
ل او  ة بالخ او محفوظ

امض دا   ح ك ع الخلي
ة      المذآورة في البنود الفرعي

 ٢٠٫٠١للبند

٧٦ ٣ ٥ -  

 ٢٧٠٢٠٤ ٩٨ ٣ ٥ المجموع
 

 ١٩٩٨للسنوات  من السابق يتبين ان معدل كميات الصادرات الوطنية من المخلالت            

تجدر اإلشارة الى ان الكميات المعاد تصديرها من البند         .  طن ١١٦ قد بلغ    ٢٠٠٢-

، في حين لم تظهر البيانات ايـة كميـات معـاد            ٢٠٠٢ طن للعام    ٢٢السابق بلغت   

 . تصديرها في السنوات األخرى
 

 :الطلب المتوقع ٤. ٣
 على اإلفتراضات المتعلقة    من السابق يتبين ان معدل اإلستهالك المحلي السابق بناء        

وبافتراض معدل زيادة   .  طن ٧,١٤٠بتقدير حجم استهالك األسرة من المخلالت بلغ        

سنويا وهو نفس معدل نمو السكان، فان الجدول التالي يبين          % ٢,٨سنوية نسبتها   

 :الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة
 
 
 



 ١١

 

 السنة بالطن /الطلب المتوقع
٢٠٠٤ ٧,٧٥٦ 

٢٠٠٥ ٧,٩٧٤ 

٢٠٠٦ ٨,١٩٧ 

٢٠٠٧ ٨,٤٢٧ 

٢٠٠٨ ٨,٦٦٣ 
 

 : من السوق ة المشروع اإلنتاج المتوقع وحص٥. ٣
 

 حيـث   ،بناء على طاقته السنوية المقترحة    يمكن تحديد حصة المشروع من السوق       

، علـى    طن سنويا  ٩٠حوالي  ا أي   يومي كغم   ٣٠٠ ما يعادل    بإنتاج المشروع   سيبدأ

علما بـان الطاقـة      . يوم عمل في السنة    ٣٠٠ ساعات عمل في اليوم و       ٨اساس  

اإلنتاجية لمثل هذه المشاريع تعتمد على األيدي العاملة ومهارتها اكثر من اعتمادها            

ويعتقد ان العمالة المفترضـة والتجهيـزات تتناسـب والطاقـة           . على التجهيزات 

نتاج المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة على      يبين الجدول التالي كميات اال    . المقدرة

سنويا ونسبة الطاقة المستغلة وحصة المشروع مـن        % ٥افتراض زيادتها بنسبة    

 :السوق 
 

اإلنتاج المتوقع  السنة 

 طن

حصة المشروع من السوق

 %١,١٦ ٩٠,٠ األولى 

 %١,١٨ ٩٤,٥ الثانية

 %١,٢١ ٩٩,٢ الثالثة

 %١,٢٤ ١٠٤,٢ الرابعة 

 %١,٢٦ ١٠٩,٤ الخامسة

 

 

 

 



 ١٢

 

 :والتسويق المنافسة ٦ .٣
 

اال ان الجزء    .سوريا وتركيا  تأتي مستوردات المملكة من المخلالت في معظمها من         

األكبر من استهالك األردن منها، ال سيما الزيتون، يتم تغطيته عن طريـق اإلنتـاج               

 المخلالت و  وخاصة الخيار  المخلالتلتصنيع   مفتوحا    المحلي  السوق ويعتبر. المحلي

 المنافسة للمشـروع     وتنحصر ،المستوردة بدل من السلع     إلحاللها وغيرها   المشكلة

وال يتوقـع ان يواجـه      .هذا المجال والذين يصـعب حصـرهم       العاملين في من قبل   

المشروع صعوبات في تسويق منتجاته اذا ما تم االنتاج بجـودة مناسـبة وبيعهـا               

 .بأسعار منافسة
 

  المتوقعةإليرادات وا البيع أسعار٧. ٣
 

 ٠,٧٠٠- ٠,٥٠٠ بالجملـة مـن      أسعارها متقاربة وتتراوح    بأسعار المخلالتباع  ت

ويبـين   .كغم/  دينار ١,٥٠٠-١,٢٠٠ سعربـ للمستهلكوتباع   ،كغم الواحد / دينار

ان اسـعار البيـع      علـى افتـراض      لتالي اإليرادات المتوقعة من المشروع    الجدول ا 

  .كغم/  دينار٠,٦٠٠ معدلألغراض هذه الدراسة تبلغ  بال

 دينار/ اإليرادات  طن/ كميات اإلنتاج السنة

 ٥٤,٠٠٠ ٩٠,٠ األولى

 ٥٦,٧٠٠ ٩٤,٥ الثانية

 ٥٩,٥٣٥ ٩٩,٢ الثالثة

 ٦٢,٥١٢ ١٠٤,٢ الرابعة

 ٦٥,٦٣٧ ١٠٩,٤ الخامسة
 

 :الفنية الدراسة -٤
  الموقع١. ٤

حيث . عمان، اربد والزرقاءيقترح اقامة المشروع في مراكز المحافظات الكبيرة مثل 

الصناعية /على ان يقام المشروع ضمن احدى المناطق الحرفية. الكثافة السكانية

 .لتوفر األيدي العاملة والخدمات الضرورية 

 



 ١٣

 :البناء ٢. ٤
 

 منهـا   ،٢ م ١٥٠ بحـدود    اإلجماليـة  تهمسـاح  ى استئجار مبن  يحتاج المشروع إلى  

تقدر األجرة  . خدماتالمتبقية عبارة عن     والمساحة   ،إنتاج عبارة عن صالة     ٢م١٠٠

تم افتراض ان البناء بحاجـة       .٢م/  دنانير ١٠  دينار وبواقع  ١,٥٠٠السنوية بمبلغ   

 تمديـدات صـحية      بالط صـيني و    منبما يتناسب واألستخدام    تعديالت  ال ضالى بع 

 . دينار٢,٠٠٠قدرت كلفة تلك التعديالت بمبلغ . وغيرها
 

  واألدواتالعدد   ٣. ٤

ن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع  من السوق المحلي كمـا هـي               يمك

 :موضحة في الجدول التالي
 

دينار/ اإلجمالي  البيان العدد دينار/الكلفة
 قبان ١ ١٠٠٠ ١,٠٠٠

 ميزان حساس ١ ٣٠٠ ٣٠٠

 نلس ستيلاطاوالت ست ٤ ١٠٠ ٤٠٠

  كغم١٠٠ سعة براميل ٢٠٠ ١٠ ٢,٠٠٠

  PHجهاز  ١ ٣٠٠ ٣٠٠

  الملوحةجهاز  ١ ٣٠٠ ٣٠٠

  ماء اتخزان - - ٥٠٠

 عدد وأدوات منوعة - - ١,٠٠٠

 المجموع ٥,٨٠٠

 
 
 
 



 ١٤

  عملية التصنيع٤٠٤
 :الزيتون بالخطوات التاليةالخضار بما فيها تتلخص عملية تخليل  
 

 . تصنيفالغسل الثمار بعد عملية التدريج و •

تم تحضيره مسـبقا    يلذي  المحلول المحلي ا   بوضعها في    مارالثتخليل   •

 اما بالنسبة للزيتون فيتم رصعه قبل البـدء بعمبيـة            . %١٠بتركيز  

حفظ في مكـان  ت في عبوات غير محكمة اإلغالق و تعبأ الثمار  .التخليل

هذا وتتـراوح    .لإلسراع في التخليل    )  درجة مئوية  ٣٠-٢٠(دافيء  

 . يوم١٥-١٠مدة التخليل بين 
      

   . بعبوات مناسبة للتسويقتتم التعبئة تخليل ي عملية الهبعد أن تنت •
 

 باسـتعمال   تـتم   إزالة مرارة أو تخفيض مرارة الزيتون      هذا وتجدر اإلشارة الى ان      

رصـع أو تشـقيح    الحاجة إلى آليـات    دون الصوديوم هيدروكسيدمواد قلوية، مثل    

 ت ساعا ٤-٣لمدة  % ٢نقع الزيتون في محلول قلوي نسبته         وذلك من خالل   الثمار

 ثم تتم عملية التخليل كمـا هـو         ،على ان يتم غسل الثمار من آثار المحلول القلوي        

     .الحال في حفظ الزيتون الرصيع

     

 : األثاث٥٠٤
 . دينار٨٠٠ بحوالي بسيط لخدمة العاملين تقدر كلفتهيحتاج المشروع إلى أثاث 

 

 :وسائط النقل ٦. ٤
ض  شـراء مسـتلزمات اإلنتـاج         إلغـرا  (فـان  ( نقل يلةيحتاج المشروع إلى وس   

 .  دينار١٠,٠٠٠مبلغ  والتوزيع،  وبكلفة تقدر بـ

 

 

 

 

 



 ١٥

 

  :األولية المواد ٧. ٤
 

الخيـار والزيتـون     بمختلف انواع الخضار القابلة للتخليل وهي      األوليةالمواد  تتمثل  

 مـن   مباشـرة أو   ارع من المز  ا يمكن شراؤه  والتيجزر والزهرة والفلفل واللفت     لوا

يبين الجـدول   . اضافة الى ملح الطعام والسكر والعبوات المعدينة      . لمركزي  السوق ا 

  : التالي كلفة المواد األولية للسنة األولى من التشغيل
 

/ سعر الوحدة دينار/ الكلفةا

 دينار

 البيان الوحدة/ الكمية

 الخيار  طن٤٥ ١٩٠ ٨,٥٥٠
 الزيتون  طن٢٠ ٢٥٠ ٥,٠٠٠
 الفلفل  طن١٠ ٢١٠ ٢,١٠٠
 اللفت  طن ٥ ١٥٠ ٧٥٠
 الجزر  طن٥ ١٥٠ ٧٥٠
 الزهرة  طن٥ ٢٢٠ ١,١٠٠
بدل تالف من % ٥*  - - ٩١٠

 الثمار
 ملح طعام   طن٩ ٢٠ ١٨٠

 سكر   طن١ ٢٥٠  ٢٥٠

 )عبوة( عبوات معدنية ١٥,٠٠٠ ٠,٧٥ ١١,٢٥٠

 المجموع ٣٠,٨٤٠
 .السعر عبارة عن متوسط ألسعار ثمار المحاصيل المختلفة* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٦

 

 : الضروريةالخدمات ٨. ٤
  :التالي احتياجات المشروع من الخدمات الضرورية وتكاليفها السنوية يبين الجدول 

 

 البيان دينار/ المبلغ
 كهرباء  ٢٤٠

  ماء ٦٠٠

 وقود  ١,٢٠٠

 المجموع ٢,٠٤٠
 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٩. ٤
 

الراتب 

 دينارالسنوي

 الراتب الشهري

 دينار

 البيان لعددا

 مالك المشروع ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 عمال عاديين ٣ ٣٦٠ ٤,٣٢٠

 المجموع ٧,٣٢٠

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ١٠. ٤
 أشهر يعتقد انها كافية إلختيار الموقع    ٤-٣تنفيذ المشروع خالل    من المتوقع أن يتم     

  .واجراء التعديالت على البناء وتوريد العدد واألدوات والبدء بالتشغيل
 

 
 
 
 
 
 
 



 ١٧

 الدراسة المالية .٥
 
 

 :االولىتكاليف التشغيل للسنة   ١٠٥

 دينار/ الكلفة البند
 ٣٠,٨٤٠ المواد األولية

 ٧,٣٢٠ الرواتب واألجور

 ٢,٠٤٠ الخدمات الضرورية

 ١,٥٠٠ اإليجارات

 ٩٠٠ مصاريف التسويق

 ٢,٢٦٠ مصاريف تشغيلية اخرى

 ٤٤,٨٦٠ المجموع

 

 

 :بالدينار  المشروعتكاليفملخص  ٢٠٥ 
 

 دينار/ الكلفة البند
 ٢,٠٠٠ لبناءاتعديالت 

 ٥,٨٠٠ العدد واألدوات

 ١٠,٠٠٠ السيارات

 ٨٠٠ أثاث

 ٢٠٠ تأمينات مستردة

 ١٨,٨٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ٥٠٠ مصاريف التأسيس

 ٣,٧٣٨ رأسمال عامل

 ٢٣,٠٣٨ المجموع

 

 

 



 ١٨

 

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

 . دينار٥٠٠تبلغ قيمة هذا البند . والمصاريف المتفرقة األخرى

 

 . رأس المال العامل٤٠٥
  وقد بلغ  شهر واحد، تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة           

 .دينار)  ٣,٧٣٨(
 
 

 الدينار وسائل التمويل ب٥. ٥
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول علـى قـرض               

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

 :التالي
 

 / القيمة %

 دينار

 البيان

 مساهمة صاحب المشروع ١٣,٠٣٨ ٥٧

 قرض الموجودات الثابتة ١٠,٠٠٠ ٤٣

 مجموعال ٢٣,٠٣٨ ١٠٠
 

  األسس والفرضيات المالية٦٠٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كـذلك يمكـن افتـراض أن عمـر                

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

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تزداد بشكل متساو مـع     تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية        •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

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



 ١٩

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

  والكشوف المالية ملخص المؤشرات٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن           

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 في السـنة األولـى       ٤,٨٩٧يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 . دينار في السنة الخامسة٧,٤٩٢و   للتشغيل

 . بما فيهم صـاحب المشـروع       موظفين وعمال  ألربعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

دينار في السنة األولـى   ٧,٣٢٠تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها   

 . دينار في السنة الخامسة٨,٨٩٧ترتفع الى 

فـي   % ٢٩,١ في السنة األولى و    % ٢٠,٩ح نسبة العائد على االستثمار بين       تتراو -

و  % ٣٢,٥ ائد على حقوق الملكية بـين     ونسبة الع . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٢٩,١.% 

 .  دينار٢٨,٧٧١  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ٤٤,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,٢تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .وات سن ٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

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

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

اال ان المشروع يعتبر حساسا الرتفاع      . دوى المشروع جالحد األدنى الالزم للحكم على      

لك عند اإلنفاق على بنـود      األمر الذي يتطلب مراعاة ذ     % ٢٠تكاليف التشغيل بنسبة    

 .هذا المتغير

 

 



 ٢٠

 
 

  الماليةمالحق ال٨٠٥
  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤
 

 

 

 



الموقع المقترح
عام

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

54,00056,70059,53562,51265,637المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

30,84032,38234,00135,70137,486تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,3204,5364,7635,0015,251تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,6003,7803,9694,1674,376تكاليف المصنع التشغيلية

38,76040,69842,73344,87047,113مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
15,24016,00216,80217,64218,524الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

9009459921,0421,094مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
460483507533559مصاريف أخرى

6,1006,3306,5726,8257,091مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,2792,2792,2792,2792,279اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

8,4798,7098,9519,2049,471مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,7617,2937,8518,4389,054الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
5,7616,4577,1957,9808,814الربح قبل الضريبة

8649681,0791,1971,322الضريبة على األرباح
4,8975,4886,1166,7837,492األرباح الصافية

%51%52%53%54%56نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 33,58833,82234,04034,23634,407نقطة التعادل

%52%55%57%60%62نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
5,80010.00580معدات وأجهزة

8006.67120األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
2,279المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,7383,7380رأس المال العامل المطلوب

23,03813,03810,000إجمالي تكلفة المشروع
%43%57%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة التخليل



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
54,00056,70059,53562,51265,637المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
54,00056,70059,53562,51265,637المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
13,038حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,1683,9266,7639,67912,671الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
23,03855,16860,62666,29872,19078,308مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
18,800مجموع اإلستثمارات

2,57038,76040,69842,73344,87047,113التكاليف التشغيلية المباشرة
6,1006,3306,5726,8257,091إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
8649681,0791,1971,322الضريبة

21,87046,72448,83351,04053,34955,766إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,1688,44411,79315,25818,84122,542صافي 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

1,1686,8069,99113,27616,66120,144رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,8803,2283,5983,9904,407توزيعات األرباح

1,1683,9266,7639,67912,67115,737صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة التخليل



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,1683,9266,7639,67912,67115,737النقد

00000المدينون
2,5702,5702,5702,5702,5702,570المخزون

3,7386,4969,33312,24915,24118,307إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

5,800األجهزة والمعدات
800األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
18,80018,80018,80018,80018,80018,800إجمالي األصول الثابتة
2,2794,5586,8389,11711,396اإلستهالك التراآمي

18,80016,52114,24211,9629,6837,404القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
23,03823,41723,87524,41125,02425,711مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
163818021982218023980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

163818021982218023980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

836265604578239800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
836265604578239800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
13,03813,03813,03813,03813,03813,038رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,0164,2766,7949,588األرباج المجمعة
2,0162,2602,5182,7933,085الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

13,03815,05517,31419,83322,62625,711مجموع حقوق الملكية
23,03823,41723,87524,41125,02425,711مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %29.1%27.1%25.1%23.0%20.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%29.1%30.0%30.8%31.7%32.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.64.75.66.4NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
صناعة التخليل



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%23,0385تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %13,0385مساهمة صاحب

%10,00012القروض

%50%43.4القرض الى التكاليف %

%15%56.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

4,8975,4886,1166,7837,492صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %13.4%12.8%12.1%11.4%10.7الربح قبل الضريبة

%29.1%27.1%25.1%23.0%20.9معدل العائد على اإلستثمار %

%29.1%30.0%30.8%31.7%32.5معدل العائد على حقوق الملكية %

3.64.75.66.4NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.20.10.0الديون

33,58833,82234,04034,23634,407نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 6,793-28,77127,00425,23817,6876,60210,989صافي القيمة الحالية

IRR %4.5%24.3%19.7%32.3%36.9%40.5%44.8معدل العائد الداخلي

B/C 2.22.11.91.81.31.50.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,155

12.1%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

34,018

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

25.0%

30.8%

4.1

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

صناعة التخليل



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR44.8%معدل العائد الداخلي

NPV28,771صافي القيمة الحالية

B/C2.2اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR40.5%معدل العائد الداخلي

NPV27,004صافي القيمة الحالية
B/C2.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR36.9%معدل العائد الداخلي

NPV25,238صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR32.3%معدل العائد الداخلي

NPV17,687صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR19.7%معدل العائد الداخلي

NPV6,602صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR24.3%معدل العائد الداخلي

NPV10,989صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR4.5%معدل العائد الداخلي

NPV-6,793صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,8700-21,870

11,1689,1407,972

21819,6729,491

319010,23110,041

419910,81710,618

520939,09138,882

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,0570-24,057

11,1689,1407,972

21819,6729,491

319010,23110,041

419910,81710,618

520939,83139,622

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,2440-26,244

11,1689,1407,972

21819,6729,491

319010,23110,041

419910,81710,618

520940,57240,362



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,8700-21,870

11,1686,4405,272

21816,8376,656

31907,2547,064

41997,6927,492

520935,02234,813

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

021,8700-21,870

11,1683,7402,572

21814,0023,821

31904,2774,087

41994,5664,367

520930,95330,744

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

022,1270-22,127

11,2854,6543,369

21994,9694,770

32095,3005,091

42195,6485,429

523034,12233,892

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

022,3840-22,384

11,402168-1,234

221726650

3228370142

4239478239

525129,15328,902
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