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

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

  
 في مختلف  ) إرادة(ــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجي 

فرص االستثمار وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية من  المملكة من حيث استكشافمحافظات وألوية 
  .المشاريع الصغيرة والمتوسطة

  
ة والمالية للفرصة ـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني
  .يع المقترحة لالستثماراالستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشار

  
أية لتقديم ) إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

  .لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها 
  

 اثنان وعشرون  طق المملكة وعددهافي كافة منا)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
  .مركزاً 

  

  )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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 *ملخص المشروع  - ١

 الخل وماء الزهر والورد اسم المشروع

  شمال المملكةأووسط   المقترحموقع المشروع

زهر وماء الوردالخل مخفف، ماء  منتجات المشروع

شخاصأ  ٦  األيدي العاملة

  دينار  ٢٨,٠٥٨  ياالستثمار الكل

 دينار ٢٢,٥٢١ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٣٥,٧ IRRلعائد الداخلي معدل ا

  ١,٨ B/C االستثمارات إلىالقيمة الحالية لإليرادات 

 سنة ٣ Pay Back Period االستردادفترة 
 
  ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *    
 
  

  

  
  

  

  
  

 مشروع انتاج الخل وماء الزهر وماء الورد 
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  وصف المشروع  ١٠٢     
 

 وماء الزهر وماء الورد منكهات غذائية تستخدم بشكل واسـع                    يعتبر الخل المخفف  

  .وأيضا في عدة صناعات غذائيةفي المنازل والمطاعم والفنادق 

  

ت وبعـض األطبـاق     الفالخل  المخفف  يستخدم في اعداد السلطات وتحضير المخل          

كما يستعمل من قبل صناعات غذائيـة عديـدة مثـل صـناعة المخلـالت               المنزلية  

  .وغيرهماوالصلصات 
 
 الحلويات المنزلية وبعض    إعداد كمنكهات في    ا  يستخدمفماء الزهر وماء الورد        أما

 محـالت   إلى  باإلضافة  ، المعوي الشعبية  وفي حاالت المغص       واألشربةاألطعمة    

  .صنع وبيع الحلويات الشرقية

 استيراد هذه المنتجات من السعودية ولبنـان وأمريكـا لتغطيـة جـزء مـن                يتم 

   . هذه المواد محلياإنتاجكما وانه يتم   المحليةتياجاتحإلا

  

  مبررات المشروع أهداف و ٢٠٢
  

 المخفف وماء الزهر وماء الورد  وتعبئتها         ل الخ انتاجيهدف المشروع المقترح الى     

  .تتناسب واحتياجات المستهلك بعبوات صحية
  

  :  المشروع ما يلي إقامةمن مبررات 

 . ل المستورداتحالل الصناعة الوطنية محا .١

  .عمل  جديدة استثمارية جيدة وخلق فرص توفير فرص . ٢

المقدمة ٠ ٢  



 ٦

 .                                تحسين المستوى االقتصادي لصاحب المشروع.٣          

  

  : الموقع العام للمشروع ٣٠٢    
وتـوفر   شمال المملكة حيث الكثافة السـكانية        أووسط   المشروع في    إقامة  يقترح  

  .مات الضرورية واألسواق المناسبةالخد

  

  

  

  

        وصف المنتج١٠٣  
مركز حامض الخليك الثلجي ومركزات مـاء        سيقوم المشروع المقترح باستخدام     

  . مل٥٠٠بئتها في عبوات زجاجية سعة عالزهر والورد وتخفيفها وت

  

  الورد ماء  ماء الزهر ويخفف كل منبينما % ٦ يخفف الخل عادة الى تركيز 

٠,٥ .%  
  

  وحصة المشروع والطاقة االنتاجية السوق ٢٠٣

  يالطلب الحال ٠١     
 بيانات دائرة اإلحصاءات العامة مستوردات وصادرات المملكة من مادة الخل           أظهرت

  : كانت على النحو التالي٢٠٠١-١٩٩٧ للسنوات أنواعهابمختلف 

  

   )١( جدول رقم 

   لألكلالح الصألردن من الخل وصادرات كميات مستوردات 

  

 طن/التصدير طن/االستيراد السنة
١٢٠  ٣٢  ١٩٩٧  

٦٠  ٣٢  ١٩٩٨  

١١١  ٢٣  ١٩٩٩  

٧٧  ١٢٨  ٢٠٠٠  

  دراسة السوق٠ ٣



 ٧

٨٠  ١٨٨  ٢٠٠١  

  ٩٠  ٨١  المعدل
  

  

 ٨١ معدل كميات االستيراد من الخل للسنوات السابقة بلغ حوالي           أنمن السابق يتبين    

ل المسـتوردات    هذا وتشـم   . طن ٩٠ في حين بلغ معدل كميات الصادرات        ا  طن ، هذ  

مـن  % ١٧,٥ حـوالي    أنكمـا يقـدر     .  الخل بما فيها الخل المركز     أنواععلى كافة   

  . طن٢٥٥مستوردات الخل كانت على هيئة خل مركز تم تخفيفه محليا، أي ما يعادل 

  

 معـدل   أن تبـين  ميداني محدود الستخدامات ماء الزهر وماء الورد         مسح  من خالل   و

مـاء  مـن   السنة و /  لتر ٠,١٥ء الزهر يقدر بحوالي     استهالك األسرة الواحدة من ما    

هـو نحـو    ) ٢٠٠١(السنة ، وحيث ان عدد األسر فـي األردن          /  لتر ٠,١بنحوالورد  

  : على النحو التالي هولهاتين المادتين ألف أسرة فإن االستهالك السنوي ٨٩٣

  ألف لتر ١٣٤:  ماء الزهر -

 ألف لتر ٨٩:  ماء الورد -

 استهالك بعض مصانع المواد الغذائية ومحالت       االعتبارين  وألغراض التحفظ لم يؤخذ بع    

  :الطلب الحالي لمنتجات المشروع  )  ٢( جدول رقم يبين الوعليه  .الحلويات الشرقية

  

  

  )٢(جدول رقم 

  الطلب الحالي من منتجات المشروع

 ألف لتر/ الكمية  المادة
 ٢٥٠ الخل

 ١٣٤ ماء الزهر

 ٨٩ ماء الورد

  ٤٧٣  المجموع
  

  

  



 ٨

  

  

  

   الطلب المتوقع ٠٢
 تتناسب ومعـدل     من منتجات المشروع   االستهالككميات   في   معدل النمو بافتراض أن   

عـام  فإن حجم السوق  المسـتهدف        % ٢,٨النمو السكاني في األردن والبالغ حوالي     

حجـم    ) ٤( يبين جـدول رقـم    و . طن ٥٠٠لمنتجات المشروع يقدر بنحو     ) ٢٠٠٣(

   :٢٠٠٨السوق المستهدف حتى عام 

  

   )٤( جدول رقم 

  ٢٠٠٨حتى عام   السوق المستهدفحجم

  )باأللف لتر  ( 

 وردماء  ماء زهر الخل السنة
٩٤ ١٤٢ ٢٦٤ ٢٠٠٣ 

٩٧ ١٤٦ ٢٧٢ ٢٠٠٤ 

١٠٠ ١٥٠ ٢٧٩ ٢٠٠٥ 

١٠٢ ١٥٤ ٢٨٧ ٢٠٠٦ 

١٠٥ ١٥٨ ٢٩٥  ٢٠٠٧ 

١٠٨ ١٦٢ ٣٠٣  ٢٠٠٨ 

  

  ية المقترحة  حصة المشروع والطاقة االنتاج٠٣
السنة من المنتجات   / ألف لتر     ٦٠حوالي  بللمشروع  المقترحة   اإلنتاجيةقة   الطا تقدر

  يـوم عمـل فـي السـنة،        ٣٠٠ على أساس وردية عمل واحدة يوميا و        وذلك ةالثالث

هـذا  .  ٢٠٠٤ للعـام    من حجم السوق المستهدف   % ١٢والطاقة المقترحة تمثل نحو     

من الطاقة  %  ٦٧أي حوالي لى   في السنة األو   لتر  ألف  بأربعين اإلنتاجويبدأ المشروع   

 من المواد   اإلنتاجكميات   ) ٥( يبين جدول رقم    .   سنويا   %١٠ تزداد بواقع االنتاجية  

  : الثالثة للسنة األولى موزع حسب نسب االستهالك المحلي منها

  



 ٩

  

  

  

  

  )٥( جدول رقم  

   للسنة األولىاإلنتاجكميات 

  

  المتوقع باأللف لتراإلنتاج المنتج
 ٢١ خل مخفف

 ١١ ماء زهر

 ٨ ماء ورد

 ٤٠ المجموع
  

  

  المنافسة والتسويق  ٣٠٣
 الخل   وتعبئة   بإنتاجعدد محدود من المشاريع الصغيرة التي تقوم         يوجد في األردن    

حجم قدر    ي.  وتسويقه    وذلك بتخفيف المركزات لهذه المواد     وماء الزهر وماء الورد   

   .ألف لتر ٢٠٠ بحوالي  للسوق المحلي لهذه المشاريعاإلنتاج

  

 الخل األبيض وخل التفاح وماء الزهر وماء الـورد مـن            المحلييتوفر في السوق    

بعض هـذه   ) ٦( الحجم  ويبين جدول رقم       وتةمتفا مصادر مختلفة وبعبوات زجاجية   

  :المنتجات ومصادرها وأسعار بيعها للمستهلك

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠

  

  

   )٦( جدول رقم 

  التجزئةسعارالسوق ومنشأها وأفي األصناف المتداولة 

  سعة العبوة المنشأاالسم التجاري المادة

 مل

سعر 

 دينار/العبوة
 ٠,٧٢٠ ٥٠٠ أمريكي  فينجر خل 

 ١,٦٠٠ ٩٦٠ أمريكي )خل تفاح(فينجر 
 ١,٤٠٠ ٩٦٠ أمريكي فينجر 
 ٠,٦٥ ٣٥٠ محلي ليندا 
 ٠,٨٠٠ ٥٠٠ محلي ليندا 

 ٠,٥٩٠ ٥٠٠ محلي الجبل ماء الزهر
 ٠,٦٢٠ ٥٠٠ محلي ليندا 
 ٢,٣٠٠ ٦٠٠ لبناني عنجر 

 ١,٦٥٠ ٧٥٠ محلي الجبل ماء الورد
 ٢,٣٠٠ ٦٠٠ لبناني عنجر 

  

   أسعار البيع وااليرادات المتوقعة   ٤٠٣
علما بان  ) التجزئة والجملة ( البيع المفترضة للمشروع     أسعار)  ٧( الجدول رقم    يبين

ش ربح لتاجر التجزئة     التجزئة مقاربة لألسعار السائدة في السوق وتوفر هام        أسعار

  .%٢٨ -% ٢٣يتراوح بين 

  )٧(جدول رقم 

  األسعار المقترحة لبيع منتجات المشروع

  سعة العبوة المنتج 

  مل

  عرالبيعس

 )للعبوة/دينار(بالجملة 

 بالتجزئةبيع السعر 

 )العبوة/ /دينار(
 ٠,٧٠٠ ٠,٥٠٠  ٥٠٠% ٦الخل األبيض 

 ٠,٦٥٠ ٠,٥٠٠ ٥٠٠ %٠,٥ ماء زهر

 ١,٢٠٠ ٠,٩٠٠ ٥٠٠ %٠,٥ ماء ورد



 ١١

  

  

  

هـو   دينار كما    ٤٦,٤٠٠ في السنة األولى     السنويةوعليه فانه يتوقع أن تبلغ االيرادات           

  ).٨( الجدول رقم مبينا في 

  )٨(ول رقمجد

  السنة األولى/االيرادات السنوية المتوقعة 

  

سعر   دينار

 دينار/العبوة

 المنتج عبوة/االنتاج

 خل ابيض ٤٢٠٠٠ ٠,٥٠٠  ٢١,٠٠٠

  ماء زهر  ٢٢٠٠٠  ٠,٥٠٠  ١١,٠٠٠

  ماء ورد  ١٦٠٠٠  ٠,٩٠٠  ١٤,٤٠٠

  المجموع      ٤٦,٠٠٠
  

  

  

  

  

   موقع المشروع  ١٠٤  
   . المملكةأو شمال المقترح هو وسط  موقع المشروع 

                                            

  البناء  ٢٠٤
  اإلنتـاج  صـالة  ويشمل ذلـك     ٢ م ٢٠٠حوالي    بالالزمة   اجمالي المساحة    تقدر   

 دينار وبواقـع    ٣٠٠٠ لها بنحو    االيجار السنوي بدل   والمستودعات، ويقدر    واإلدارة

  . دينار للمتر المربع١٥

 وتقدر . الغذائية   ات حسب المتطلبات  الصحية في  الصناع       اإلنتاج صالةوسيتم تهيئة   

  توزيع اسـتخدام   )٩(جدول رقم   ويبين  .  دينار أردني  ١٥٠٠حوالي  بكلفة تجهيزها   

  .المطلوب مساحات  البناء 

 الدراسة الفنية٠٤



 ١٢

  

  

  )٩(جدول رقم 

  المطلوبةالمساحات توزيع 

  

 البند متر مربع
  صالة انتاج  ١٣٠

 مستودعات ٤٠

 االدارة ٣٠

 المجموع ٢٠٠

  

   واالثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤

  

   مراحل التصنيع٠١
  

  :ل صيغة تصنيعية  حسب مكونات كل منها  تتم عمليات الخلط لك

  : الخل  -    
  في الخالط ويضاف اليه حمض الخليـك  ) Soft Water(المعالج يوضع الماء   

تـتم عمليـة الخلـط      و% ٦ حـوالي    بنسبة  و) حمض األسيتيك الثلجي  ( المركز  

  .زجاجيةالعبوات ال عملية التعبئة ب ثم تجريللحصول على التجانس المطلوب

   

  :ماء الزهر وماء الورد. ٢
في الخالط ويضاف اليه مـاء الزهـر أو   ) Soft Water(المعالج يوضع الماء 

 بعـض المـواد الحافظـة        هنا وتستخدم % ٠,٥ماء الورد وبالتركيز المطلوب     

ومـن  تتم عملية الخلط للحصول على التجانس المطلوب ا و والمسموح بها غذائي  

  . جيةالزجاعبوات التتم عملية التعبئة بثم 
 
  

  



 ١٣

  

  

  

  

   المعدات ٠٣
 .تكلفة المعدات الالزمة للمشروع مع التركيب والتشغيل) ١٠( يوضح الجدول رقم 

  

  )١٠(جدول رقم 

  احتياجات المشروع من األالت والمعدات وكلفها التقديرية
 

 البيان العدد )أ.د(القيمة التقديرية 

 )فوالذ مقاوم للصدأ( خالط  ٣ ٣,٠٠٠

 بئة نصف أوتوماتيكيةنة تعيماك ٢ ٦,٠٠٠

  ضاغطة هواء  ١  ٥٠٠

 وحدة معالجة المياه ١ ٢,٠٠٠

 طاوالت توضيب ٣ ٣٠٠

 أجهزة مخبرية  ١,٠٠٠

 موازين وعدد متنوعة  ١,٥٠٠

 المجموع  ١٤,٣٠٠

  

  األثاث ٠٤
مكاتب ، كراسي، خزانـات، اجهـزة       (  يحتاج المشروع الى أثاث وتجهيزات مكتبية       

  . دينار ١٠٠٠فتها بحوالي وتقدر تكل) هاتف وغيرها

  



 ١٤

  

  

  

  

  وسائط النقل ٠٥
    دينار٧,٠٠٠و يلزم المشروع سيارة نقل متوسطة تقدر كلفتها بنح

  

   القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤  
  

  .االحتياجات من األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية) ١١( يبين جدول رقم 

  

  )١١( جدول رقم 

 لسنويةالقوىالعاملة واألجور ا

الراتب السنوي 

 دينار

الراتب الشهري 

 دينار

 الوظيفة  العدد

 صاحب المشروع  ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 محاسب  ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 تسويق  ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

  فني انتاج  ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠
 

  عامل  ٢ ١٢٠ ٢,٨٨٠

  المجموع  ٦    ١٣,٦٨٠

   

  %١١ في الضمان االجتماعي بنسبة المشروعويضاف للرواتب أعاله مساهمة  

  

  
  
  
  
  
  



 ١٥

  

  والخدمات المساعدة المواد األولية ٥٠٤
  

   المواد األولية ومستلزمات التعبئة والتغليف٠١
  )١٢( جدول رقم 

  السنة األولى/التعبئة والتغليف مستلزمات المواد األولية و

  

 المادة لتر / الكمية دينار
  حمض الخليك الثلجي  ١٢٦٠ ٧٥٦

  مركزات ماء زهر  ٥٥  ٦٦٠

  ء وردمركزات ما  ٤٠  ٨٠٠

  مواد حافظة  ٥٠  ٥٠٠

 )عبوة (عبوات زجاجية ٨٠٠٠٠ ٦,٠٠٠

  كرتون  ٦٦٧٠  ٩٠٠

  ليبل  ٨٠٠٠٠  ٢,٤٠٠

  المجموع  ١٢,٠١٦
  

   الضروريةخدمات ال  ٠٢
  

  التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء والوقود  الضروريةشمل الخدمات ت

  )١٣(جدول رقم 

  السنة األولى/الضروريةالخدمات 

 البند الشهر/أ.د السنة/أ.د
 الكهرباء ٥٠ ٦٠٠

 المياه ٣٠ ٣٦٠

 الوقود ١٠٠ ١٢٠٠

 المجموع ١٨٠ ٢١٦٠
  
 
  



 ١٦

  :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤
  . أشهر ٤  من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

  
  

  

  

   كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
   )١٤( جدول رقم 

  كلفة الموجودات الثابتة
 

 البند دينار /التكاليف 
  تعديالت بناء / إنشائيةاعمال   ١,٥٠٠

 وآالتمعدات  ١٤,٣٠٠

 وسائط نقل ٧,٠٠٠

 أثاث وتجهيزات مكتبية ١,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

  المجموع  ٢٤,٠٠٠
  

     مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
  

ـ     ١,٠٠٠تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل          جيل  دينار وتشمل تكاليف التس

  . أخرىوالترخيص ومصاريف متفرقة 

  

  :  رأس المال العامل٣٠٥  
الـدورة   دينار وذلـك علـى أسـاس         ٣٠٥٨  يبلغ رأس المال العامل للمشروع      

  .تكاليف التشغيل السنوي) ١٥( لمدة شهر واحد ، ويوضح الجدول رقم اإلنتاجية

  

  

 الدراسة المالية٠٥



 ١٧

  

  :تكاليف التشغيل  ٤٠٥

  

  )١٥(                         جدول رقم  

  السنة األولى/تكاليف التشغيل 

  دينار
 

 البند

 مواد أولية وتعبئة وتغليف ١٢,٠١٦

 رواتب وأجور ١٥,١٨٥

 ضروريةخدمات  ٢,١٦٠

  مصاريف تسويق   ١,٢٠٠

  إيجارات  ٣,٠٠٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٣,٩٨٠

 المجموع ٣٦,٧٠١
  

  ملخص تكاليف المشروع   ٥٠٥
  )١٤(جدول رقم 

  شروع تكاليف المملخص 
 

 البند دينار/ التكلفة 
  الموجودات الثابتة ٢٤,٠٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ١,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣,٠٥٨

  تكاليف المشروعإجمالي ٢٨,٠٥٨
  

  

  

  

  



 ١٨

   و األسس والفرضيات المالية التمويلوسائل ٦٠٥
  

أسيسـية علـى     حصول المستثمر خالل الفترة الت     افتراضألغراض هذه الدراسة تم     

 قيمة  أن، وقد افترض     لألصول الثابتة    االستثماريةقرض لتغطية جزء من التكاليف      

 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سـنوية متسـاوية           ١٤,٠٠٠القرض تبلغ   

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشـغيلية األولـى         %. ١٠وبمعدل فائدة سنوية هي     

هذا ويتم تمويل باقي التكـاليف مـن        . ماح  وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة س      

من تكـاليف   % ٥٠,٠تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي    . مصادر صاحب المشروع  

  .المشروع الكلية

  

 العمـر   امتـداد تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنوات مع إمكانيـة            

 علـى األسـس     باالعتمـاد التشغيلي واستمرار المشروع  لعشرة سـنوات وذلـك          

  -:والفرضيات التالية

  

 أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المـواد الخـام ومـدخالت              افتراضتم  

  .اإلنتاج ستكون نقدية 

 أن المصاريف التشغيلية السنوية تـزداد بشـكل متفـق مـع الزيـادة               افتراضتم  

  .المفترضة لإليرادات

  
 

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

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع  ضريبة الدخل سبتاحت

  %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 
 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفـق أن            

 أنتشير التـدفقات النقديـة       كذلك. السنة الخامسة حتى  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

وأن المردود المـالي يرتقـي لمسـتوى        على الوفاء بالتزاماته المالية      المشروع قادر 

   .التوقعات

  



 ١٩

ـ                 ةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األربـاح والخسـائر، التـدفق النقـدي، الميزاني

  :والتي تبين ما يلي. التقديرية

  

 ٤,٥٩٨تشغيل ربحا صافي يتراوح بـين        لل األولى يحقق المشروع في السنة      أنيتوقع   -

  .  دينار في السنة الخامسة٧,٨٢٩ينار و د

تبلـغ  .  بما فيهم صاحب المشـروع     مال وع ين موظف لستةسيوفر المشروع فرص عمل      -

اهمة المشروع في الضمان االجتماع     قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مس        

 . دينار في السنة الخامسة١٨,٤٥٧ ىإلدينار في السنة األولى ترتفع  ١٥,١٨٥

فـي   % ٤٤,٣في السنة األولـى و       % ١٧,٥ بين   االستثمارتتراوح نسبة العائد على      -

و  % ٣١,٥ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين         . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٤٤,٣.%  

 .  دينار٢٢,٥٢١  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ٣٥,٧لعائد الداخلي للمشروع يبلغ معدل ا -

 ١,٨ االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

 . سنوات   ٣ للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -
 
 البيـع بنسـب     أسـعار  تخفيض   أو تكاليف التشغيل    أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

 من الحد   أعلىايير المالية   يبقى المشروع مجديا وتبقى المع     % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

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

  .عند األنفاق على هذا البنداألمر الذي يتطلب مراعاة ذلك % ٢٠التشغيل بنسبة 

  

  
 
  

  

  و الخسائراألرباحساب ح )١

  قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الستنتاجات والمعايير الماليةملخص ا )٤
  

 الماليةمالحقال٨٠٥



الموقع المقترح
عام

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

46,40048,72051,15653,71456,399المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

12,01612,61713,24813,91014,606تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,8616,1546,4626,7857,124تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,7203,9064,1014,3064,522تكاليف المصنع التشغيلية

21,59722,67723,81025,00126,251مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
24,80326,04327,34628,71330,148الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف البيع والتسويق
360378397417438قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,2201,2811,3451,4121,483مصاريف أخرى

15,10415,70916,34517,01217,712مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,6892,6892,6892,6892,689اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

17,99318,59919,23419,90120,602مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,8107,4458,1118,8129,547الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,4001,171918641336الفائدة على القرض
5,4106,2747,1938,1719,211الربح قبل الضريبة

8119411,0791,2261,382الضريبة على األرباح
4,5985,3336,1146,9457,829األرباح الصافية

%68%69%70%71%73نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 36,28036,98337,70038,42939,169نقطة التعادل

%69%72%74%76%78نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
14,30010.001,430معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
2,689المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,0583,0580رأس المال العامل المطلوب

28,05814,05814,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الخل وماء الزهر



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
46,40048,72051,15653,71456,399المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
46,40048,72051,15653,71456,399المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
14,058حقوق الملكية

14,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,0573,1944,1895,0235,677الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
28,05848,45751,91455,34558,73662,076مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
24,000مجموع اإلستثمارات

1,00121,59722,67723,81025,00126,251التكاليف التشغيلية المباشرة
15,10415,70916,34517,01217,712إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,4001,171918641336الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
8119411,0791,2261,382الضريبة

26,00138,91240,49842,15343,87945,681إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,0579,54511,41713,19214,85716,395صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,2932,5222,7753,0523,357أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,2932,5222,7753,0523,357إجمالي دفعات سداد القرض

2,0577,2528,89410,41711,80513,038رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04,0574,7065,3956,1286,908توزيعات األرباح

2,0573,1944,1895,0235,6776,130صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الخل وماء الزهر



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,0573,1944,1895,0235,6776,130النقد

00000المدينون
1,0011,0011,0011,0011,0011,001المخزون

3,0584,1965,1906,0246,6787,131إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

14,300األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
24,00024,00024,00024,00024,00024,000إجمالي األصول الثابتة
2,6895,3798,06810,75813,447اإلستهالك التراآمي

24,00021,31118,62115,93213,24210,553القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
28,05826,30624,41122,35620,12117,684مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
229325222775305233570اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

229325222775305233570مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1170791846410335700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1170791846410335700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
14,05814,05814,05814,05814,05814,058رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5411,1681,8882,705األرباج المجمعة
541627719817921الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

14,05814,59915,22715,94616,76317,684مجموع حقوق الملكية
28,05826,30624,41122,35620,12117,684مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %44.3%34.5%27.3%21.8%17.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%44.3%41.4%38.3%35.0%31.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.71.92.02.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الخل وماء الزهر



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%28,0585تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %14,0585مساهمة صاحب

%14,00012القروض

%75%49.9القرض الى التكاليف %

%15%50.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

4,5985,3336,1146,9457,829صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %16.3%15.2%14.1%12.9%11.7الربح قبل الضريبة

%44.3%34.5%27.3%21.8%17.5معدل العائد على اإلستثمار %

%44.3%41.4%38.3%35.0%31.5معدل العائد على حقوق الملكية %

1.71.92.02.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

36,28036,98337,70038,42939,169نقطة 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 6,432-22,52120,51918,51813,2063,8918,044صافي القيمة الحالية

IRR %5.1%20.5%16.2%26.1%28.7%31.9%35.7معدل العائد الداخلي

B/C 1.81.71.61.51.11.30.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

37,712

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

29.1%

38.1%

1.5

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الخل وماء الزهر

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,164

14.0%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR35.7%معدل العائد الداخلي

NPV22,521صافي القيمة الحالية

B/C1.8اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR31.9%معدل العائد الداخلي

NPV20,519صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR28.7%معدل العائد الداخلي

NPV18,518صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR26.1%معدل العائد الداخلي

NPV13,206صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR16.2%معدل العائد الداخلي

NPV3,891صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR20.5%معدل العائد الداخلي

NPV8,044صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR5.1%معدل العائد الداخلي

NPV-6,432صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,0010-26,001

12,0579,6997,642

214010,33410,194

314711,00110,853

415511,70111,546

516332,78232,620

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,6010-28,601

12,0579,6997,642

214010,33410,194

314711,00110,853

415511,70111,546

516333,83833,675

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,2020-31,202

12,0579,6997,642

214010,33410,194

314711,00110,853

415511,70111,546

516334,89334,731



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,0010-26,001

12,0577,3795,322

21407,8987,758

31478,4438,296

41559,0158,860

516329,65629,493

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

026,0010-26,001

12,0575,0593,002

21405,4625,322

31475,8855,738

41556,3306,175

516326,53026,367

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

026,1010-26,101

12,2636,0293,766

21546,4966,341

31626,9856,823

41707,5007,329

517928,75228,574

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

026,2020-26,202

12,4682,359-109

21692,6572,488

31772,9702,793

41863,2983,113

519524,72224,527
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