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 مقدمة
 

ضمن مشروع حفظ التنوع الحيوي وتطوير املجتمع في تراثنا األصيل للمرأة جمعية دراسة الجدوى االقتصادية لصالح  تم عمل 

معهد وبالشراكة مع متحف فلسطين للتاريخ الطبيعي بتنفيذهيقومالذي   بريطانيا –وادي املخرور واملمول من قبل مبادرة داروين 

 .تطوير وحدة  تصنيع املواد الغذائية الريفيةهي حيث أن فكرة املشروع  بيت لحم  في جامعة الشراكة املجتمعية 

 

تراثنا جمعية معهد الشراكة املجتمعيةفي  مستشار  لقد تم جمع املعلومات املوجودة في الدراسة من خالل ورشة عمل قام بها

 .ة وأعضاء من الهيئة العامةبمشاركة أعضاء الهيئة اإلدارياالصيل 

تراثنا االصيل جمعية  لصالحتطوير وحدة  تصنيع املواد الغذائية الريفية تهدفهذهالدراسةإلىتحلياللكلفةواألرباحالعائدةمنمشروع

 ادارتها.للمرأة و كيفية 
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 وصف المشروع
 

 مقدمة

تعتبر صناعة االغذية الريفية من الصناعات املزدهرة و ذلك الن األقبال على شرائها كبير جدا ،فهو مطلوب من جميع فئات 

املجتمع و تجدر بنا االشارة الى ان الطلب على االغذية الريفية كاملخلالت و الزعتر الناشف  و التطالي  خاصة  يصل الى اعلى درجاته 

بنوعية جيدة يزيد املردود  اللبنة و الشطة و التطالي  و املخلالت. ان انتاج ك و في بعض املواسم االخرى خالل شهر رمضان املبار 

 .  املادي لجمعية تراثنا االصيل للمرأة 

 

 فكرة المشروع

 املشكلة :

...( من قبل الزبائن  وذلك عدم قدرة الجمعية على االستجابة  للطلب املتزايد  على منتجاتها)املعجنات و امللوخية و الزعتر الخ 

كميات كبيرة لعدم توفر مكان مناسب لتخزين الكميات التي يتم انتاجها و خاصة التي تحتاج الى تبريد و بالتالي ال تستطيع االنتاج ب

 .خوفا من تلف املنتج 

 الحل: 

التابع لجمعية تراثنا االصيل للمرأة لتكون تطوير و زيادة الطاقة التخزينية لوحدة تصنيع املنتجات الغذائية التقليدية  الريفية 

 مجهزة بكافة املعدات املطلوبة من اجل عملية التصنيع وزيادة القدرة التخزينية .

 أهداف المشروع

 دخل ثابت لجمعية تراثنا االصيل للمرأة  . .1

 تمكين النساء في الجمعية بشكل. .2

 توفير فرص عمل جديدة للنساء . .3

 الريفية  بمواصفات عالية الجودة .إنتاج املواد الغذائية  .4

 رسالة المشروع

الى أتباع احدث الطرق في عملية تصنيع املواد الغذائية الريفية   و خلق فرص تسويقيه  جمعية تراثنا االصيل للمرأةنسعى في 

الجمعيةو تمكين و توفير  بواسطة إنتاج مواد غذائية ريفية   ذو جودة عالية و خالية من اي ملوثات  ,مما يساهم في زيادة دخل

 فرص عمل للنساء. 
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 السوق
 

 قطاع صناعة المواد الغذائية التقليدية  

الفلسطيني،حيث يستوعب هذا القطاع نسبة من  يعتبرهذاالقطاعمنأهممجاالتتصريفاملنتجاتالزراعيةواستهالكهافياالقتصاد

 .مناسراملزارعينورباتالبيوت،وخاصةفياألرياففائض املنتجات الزراعية،كما انه يوفر فرص عمل للعديد من 

ونظًرالقلةاملصانعاملتوفرةملثلهذاالنوعمناملنتجاتوضعفها،يقبالملستهلكالفلسطينيعلىشرائهاللرغبةفيهاكمنتجاتتقليديةتشكلطبقادائماف

 1صناعيةاملستوردةوحتىاملحليةيالوجبةالفلسطينية،كماأنهاتعتبرعاليةالجودةمنحيثالطعموالسعراملعتدل،مقارنةبمثيالتهامناملنتجاتال

 

 مساحة و موقع المشروع 

 متر مربع 05ال تقل عن  تقوم  و حدة تصنيع املواد الغذائية الريفية التقليدية  التابعة لجمعية تراثنا االصيل للمرأة  على مساحة 

عبارة عن بحيث يتم استخدام الجزء االكبر منها في عمليات االنتاج والجزء االخر يتم استخدامة لتخزين املنتجات، املوقع  تقريبا 

كافة املصادر واملرافق مثل )الكهرباء، املياة الصالحة، الصرف الصحي، التهوية الطبيعية،  هابالكامل كما تتوافر ب غرفة مجهزة 

 . املنتجات التى يقدمها املشروعنقل الخامات وكذلك  سهولة

 املوقع يتميز بما يلي:

 سهولة وصول السيدات العامالت في املشروع اليه. .1

 مجهز بكافة املتطلبات الخاصة بسالمة اإلنتاج. .2

 الخدمات

من عمل  و الثاني خالل فترة العام األول  سيتم توفيرهاالتي الخدمات الحالية: وهي  الخدمات و املنتجات  . أ

 املشروع ويمكن تحديدها بما يلي:

 

 املعجنات  .1

 امللوخية الناشفة .2

 الدبس  .3

 املربيات بانواعها  .4

 املكدوس  .0

 ورق الدوالي  .6

 مخلل الخيار .7

 الحويرنة  .8

 سبانغ .9

 بقدونس  .15

 

املشروع وستكون  تطوير من  و الثاني  التي يمكن تقديمها بعد العام األول  الخدماتاملستقبلية: وهي  الخدمات  . ب

 كما يلي:

                                                                 

1
 معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(-الفلسطينية :الواقع و االفاققطاع الصناعات الغذائية غير المنظم في األراضي 
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 سلطة الفطر. .1

 مخلل الزيتون بأنواعه. .2

 الفئات المستهدفة

من مشروع تطوير و زيادة الطاقة التخزينية لوحدة تصنيع املنتجات الغذائية التقليدية  الريفية  يمكن تقسيم الفئات املستهدفة

 كما يلي: التابع لجمعية تراثنا االصيل للمرأة 

 االعضاء في الجمعية .  .1

 املوزعون و تجار الجملة . .2

 محالت املواد التموينية . .3

 املجتمع املحلي . .4

 

 :المستفيدون/الزبائن  توجهات 

 

 الحصول على املنتجات الغذائية التقليدية  الريفية بسعر مناسب . .1

 الحصول على منتجات غذائية تقليدية  ريفية ذو جودة عالية. .2

 منتجات غذائية تقليدية  ريفية خالية من اي مواد حافظة  .الحصول على على  .3

 

 تسويق وبيع المنتجات:

 

 بالشكل الخارجي للعبوات 
ً
 وتصامي” البرطمانات“يجب االهتمام جيدا

ً
 و بطاقة البيانها جيدة موذلك بأن تكون نظيفة تماما

و امللصقة عليها يجب ان تكون ذات مظهر مناسب ومدون عليها كافة املعلومات املهمة، وبكل تأكيد يجب ان يكون مظهر املخالالت 

اعد املنتج س. فكل هذة العوامل ستهممتاز وجاذب لالنتبا و  واضح من خلف زجاج البرطماناتالشطة و التطالي و اللبنه و الخ... 

 وتجعل من عمليا
ً
 :طرح عينات على القنوات التسويقية املستهدفة والتى تتمثل في نيمك كمااسهل،  هت بيعتسويقيا

 يمكن البيع للمستهلكين النهائيين عبر التسويق الزراعيمحالت السوبر ماركت، محالت 
ً
، املطاعم بكافة انواعها واحجامها( ايضا

 و املشاركة ايضا في سوق نبع الخيرات االسبوعي . ملختلفةاملشاركة باملنتجات في املعارض التى يتم تنظيمها في املواسم ا

يق أكبر كمية ممكنة من املنتجات مع العلم كما يمكن البيع بكميات كبيرة عن طريق التشبيك مع املوزعين املختصين و ذلك لتسو 

 ان الجمعية تعتبر ناجحة في تسويق منتجاتها مقارنة بالجمعيات االخرى . 

 

 

 



 جمعية تراثنا االصيل للمرأةدراسة جدوى إقتصادية لصالح  6

 

 

و حدة تصنيع املواد الغذائية الريفية التقليدية  التابعة لجمعية تراثنا االصيل طريق مشروع ة التي ستقدم عن الحالي املنتجات 

 و اسعارها ستكون كما يلي:للمرأة  في مدينة بيت جاال  

 نوع الخدمة

 السعر

 /كيلو )شيكل(

 بعبوات 

طريقة 

 الدفع

نسبة الزيادة السنوية املتوقعة 

 للمبيعات

 السنة الثانية

نسبة الزيادة السنوية املتوقعة 

 للمبيعات

 الثالثة السنة 

 %10 %15 نقدي 65 ورق دوالي 

 %10 %15 نقدي 05 زعتر ناشف 

 %10 %15 نقدي 15 مخلل الفكوس

 %10 %15 نقدي 8 الشطة

 %10 %15 نقدي 15 مخلل الخيار

 %10 %15 نقدي 45 سبانغ 

 %10 %15 نقدي 30 بقدونس 

 %10 %15 نقدي 10 تطالي 

 %10 %15 نقدي 34 دبس 

 %10 %15 نقدي 28 زبدة بلدية 

معجنات 

 مشكلة 

 %10 %15 نقدي 65

 
 

 ميزات المشروع التنافسية :

 استخدام معدات جديدة و حديثة . .1

 الجودة العالية للمنتوجات . .2

 قدرة أنتاجية ممتازة. .3

 خلو املنتوجات من املواد الحافظة. .4
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 ، كان تقسيم املبيعات للسنة االولى كما يلي:تسويق منتجاتهم  لفي مجاخبرتهم وبناء على جمعية تراثنا االصيل للمرأةخطة املبيعات: حسب ما توافق عليه  .0

 

 

 

  السنة حيث انهم ينتجون كل ما يتوفر حسب املوسم . على مدار انتاج وحدة التصنيع التابع لجمعية تراثنا االصيل للمرأة مستمر 

  شيكل . 158555بعد عمل التطويرات الالزمة لوحدة التصنيع يتوقع ان تحصل الجمعية على ايرادات بقيمة 

  نقاط بيع و هي تطمح لزيادة عدد هذه النقاط  0تقوم جمعية تراثنا األصيل للمرأة على تسويق منتجاتها في . 

  شيكل تقريبا و هذا مؤشر مهم على نجاح املشروع . 43555بلغ   صافي ارباح الجمعية من عمل و حدة التصنيع  2518بناء على تقرير املالي للسنة املنتهية لسنة 

 

 نوع الخدمة
شهر 

0 

شهر 

2 

شهر 

3 
 4شهر 

شهر 

5 

شهر 

6 

شهر 

7 

شهر 

8 

شهر 

9 
 02شهر  00شهر  01شهر 

املبلغ 

 بالشيكل 

)نسبة السنة الثانية

 الزيادة املتوقعة(

)نسبة السنة الثالثة

 الزيادة املتوقعة(

ايرادات منتجات 

 9555 9555 9555 9555 9555 9555 9555 9555  9555 9555 9555 9555 غذائية ريفية 

158555 

 %10 %15 شيكل 
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 تحليل نقاط القوة، نقاط الضعف و الفرص والتهديدات للمشروع:  .2

 

  سلبي ايجابي

 نقاط القوة

 

 روح التعاون بين اعضاء الجمعية . .1

 تقديم خدمة ذو جودة عالية.  .2

خبرة جيدة في إنتاج االغذية التقليدية  .3

 الريفية.

 القدرة على التسويق  .4

 نقاط الضعف

  

التصنيع غير كافية و بها مساحة وحدة  .1

 رطوبة عالية .

 عدم توفر رأس مال كافي. .2

 عدم توفر فريزر لتبريد و حفظ املنتجات . .3

 
 
 

 
 

ية
خل

دا
ل 

ام
عو

 

 الفرص

 

التشبيك مع القطاع الخاص والشركات  .1

 بمنتوجات الجمعية.املعنية 

 .زيادة الطلب على املنتج .2

 للجمعية.   املمولين الداعمين .3

 الجودة الفلسطينية.الحصول على عالمة  .4
 

 

 

 

 التهديدات

 

التراجع العام في الوضع السياس ي  .1

 واالقتصادي.

 ارتفاع تكاليف مدخالت االنتاج الزراعي. .2

 عدم توفر  املواد الخام على مدار السنه. .3

ظهور منافسين في متخصيصين في نفس  .4

 املجال. 

تغليب املصلحة الشخصية على املصلحة  .5

 .العامة

ية
ج ر

خا
ل 

ام
عو
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 الخطة الدعائية واالعالنات:  .3

تم االتفاق على عدة من طرق الدعاية واالعالنات للمشروع حيث أنها ستكون مقسمة حسب الفترات الزمنية املناسبة 

 لكل منها كما يلي:

 الفئة املستهدفة اآللية
 التكلفة املتوقعة الفترة الزمنية

 إلى من )شيكل(

 الزبائن - الدعاية الشفوية -

 املجتمع املحلي  -

 - - دائمة - دائمة -

 املجتمع املحلي. - بوسترات ومطبوعات 

السوبر محالت -

 ماركت  

 455 شباط شباط

 مواقع التواصل االجتماعي

Facebook 

 - دائمة دائمة جميع الفئات   -

افراد املجتمع  - مشاركة في املعارض 

 املحلي 

 الزائرون للمعارض  -

 الشركات املعنية  -

حسب الجهات 

 املنفذة ملعارض 

 455 

 شيكل 855    املجموع
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 الهيكلية االدارية للمشروع
 

و سوف تقوم  الجمعية املشروع الهيئة االدارية في جمعية تراثنا االصيل للمرأة   ملتابعة و ادارة و رقابة سيتم التركيز على 

 كما يلي: التقسيم االداري العمل حيث سيكون و االشراف على طاقم  الوظائف اإلدارية بتعيين مديرة للمشروع للقيام ب

 

 الطاقم اإلداري

 مسؤولة املالية و املشتريات.  .1

 مسؤولة الجودة . .2

 مسؤولة االنتاج. .3

 .مسؤولة املخازن  .4

ى جميع العمليات الوظائف اإلدارية: وهم األشخاص الذين سيقومون بإدارة املشروع ويقومون بعملية االشراف عل

 وأنشطة املشروع. 

 املهام املسمى الوظيفي
الراتب الشهري 

 املتوقع/ شيكل

و  مسؤولة املالية

 املشتريات 

قيد جميع االيرادات واملصروفات تباعا في السجالت  -

 الخاصة بذلك.

تكون مسؤولة عن تنظيم األعمال املالية واملخزنية  -

 مجلس االدارة.واالشراف عليها وعرض مالحظاتها على 

االشراف على الجرد السنوي وتقديم تقرير ملجلس  -

 االدارة.

صرف جميع املبالغ التي تقرر صرفها قانونا مع االحتفاظ  -

ة الصرف ومراقبة حفظ ركباملستندات الدالة على ح

 املستندات.

مراجعة السجالت املالية الخاصة بالجمعية ومراجعة  -

 دها وحفظها.املستندات املالية قبل الصرف واعتما

التوقيع على الصكوك واألوراق املالية مع رئيسة مجلس  -

 االدارة.

 املصادقة على مذكرات الشراء والخدمة. -

 املصادقة على نماذج استالم املواد الخام. -

 املصادقة على طلبات الشراء والخدمة . -

 ردين.و اعتماد قائمة امل -

 تطوع 
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 .ردينو املصادقة على نماذج تقييم امل -

دات اخراج املنتجات الجاهزة من املصادقة على سن -

 الجمعية.

 

متابعة كافة االمور التي تتعلقق بجقودة املنتجقات التقي تنتجهقا  - مسؤولة الجودة 

 الجمعية .

 العمل على تنفيذ قرارات مجلس االدارة. -

تقققققققديم مقترحققققققات لتطققققققوير العمققققققل فققققققي الجمعيققققققة وتنفيققققققذ مققققققا  -

 يسند اليها من قبل رئيسة مجلس االدارة.

املحافظة على النظافة والسالمة العامة والسقالمة الغذائيقة  -

 والجودة في الجمعية.

العمققل املشققترك والتنسققيق مققع األقسققام األخققرى فيمققا يخقق   -

 النشاطات والفعاليات والبرامج واملشاريع ذات العالقة.

رفققققع تقققققارير عققققن سققققير العمققققل وفعاليققققة تطبيققققق نظققققام الجققققودة  -

 ملجلس االدارة

 

 تطوع

مديرة املشروع و 

 االنتاج 

 متابعة كافة املنتجات التي تتنتجها الجمعية . -

 العمل على تنفيذ قرارات مجلس االدارة. -

تقققققققديم مقترحققققققات لتطققققققوير العمققققققل فققققققي الجمعيققققققة وتنفيققققققذ مققققققا  -

 يسند اليها من قبل رئيس مجلس االدارة.

املحافظة على النظافة والسالمة العامة والسقالمة الغذائيقة  -

 الجمعية. والجودة في

 

 تطوع

و  مخازن  مسؤولة 

 التسويق

 تنسيق الحمالت الدعائية. -

 عمل الخطط الدعائية. -

اعقققققداد التقريقققققر االداري السقققققنوي عقققققن نشقققققاطات الجمعيقققققة  -

 وتقديمه ملجلس االدارة.

 متابعة املخازن بما فيها من مواد أولية ومنتجات جاهزة. -

املحافظة على النظافة والسالمة العامة والسالمة  -

 الغذائية والجودة في الجمعية.

 تطوع
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 طاقم العمل 

 

ستكون مسؤولة املشروع واإلنتاج هي الشخ  املسؤول عن طاقم العمل حيث انه سيتم اختيار العامالت من قبل ادارة املشروع 

االنتاج  و من ثم التعبئة في العبوات  ،و هن اللواتي سيقمنا باالعمال اليومية من أستالم املواد الخام و من ثم   تنفيذ عملية

شواقل لكل ساعة عمل  8الخاصة للمنتج النهائي..سيتم دفع اجور العامالت في املشروع  بساعات العمل حيث سوف يتم دفع 

من اجل إتمام كافة العمليات    shift system.حيث ان فريق العمل سيتكون من اثنى عشر  عاملة ضمن نظام الدوريات في العمل

نتج النهائي.
ُ
 املطلوبة لتجهيز امل

 الشخ  املسؤول عن طاقم العمل،  ستكون مديرة املشروع و اإلنتاج  هي 

  شيكل/ساعة عمل اثناء املوسم . 8سوف تحصل  العاملة  على 

  ساعات. 6معدل ساعات العمل اليومي 

 .سيكون العمل ضمن نظام الدوريات في العمل 

 شيكل  26555ون مجموع مصاريف اجور العمالة ما يقارب سيك 

 

 مدير املشروع. سيتم اختيار طاقم العمل بناء على الكفاءات وسيكون هناك عملية تقييم دائم لطاقم العمل من قبل

 

 نتاجية وصف العملية اال

 شراء املواد الخام: -1

تقوم أمينة الصندوق بشراء املواد الخام والتي تشمل الزعتر األخضرأو الجاف ،امللوخية ،الخضروات  الخ... كما تقوم بشراء 

 .مستلزمات االنتاج من أكياس نايلون وعلب كرتون حسب اجراء املشتريات املتبع 

 فحص واستالم املواد الخام: -2

الجمعية يتم فحصها و التاكد منها حسب املواصفات املطلوبة و من ثم يتم ادخالها الى  عند وصول املواد الخام املطلوبة الى موقع 

 املخازن .

 :العملية االنتاجية -3

حيث يتم التعامل  تقوم مسؤولة االنتاج بطلب املواد األولية أو مواد التعبئة والتغليف الخاصة باالنتاج من مسؤولة املخازن 

 لخاصة بانتاجه .حسب نوعية املنتج و املعايير ا

 

 



 جمعية تراثنا االصيل للمرأةدراسة جدوى إقتصادية لصالح  13

 

 

 واغالقها: او عبوات  في أكياس بالستيك املنتج تعبئة  -4

 . تحت اشراف مسؤولة الجودة  او عبوات زجاجية حسب نوعية املنتج  في اكياس بالستيك املنتج النهائي يتم تعبئة 

 

 النقل والتسويق: -5

لالسواق  املستهدفة ضمن املعايير والشروط املتبعة لدى الجمعية يتم اخراج البضاعة بإشراف أمينة الصندوق ومسؤولة الجودة 

 من أجل ضمان جودة وسالمة املنتج أثناء عملية التسويق والنقل.
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 ويمكن توضيح الهيكلية االدارية للمشروع في الرسم التوضيحي التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الهيئة العامة

 الهيئة االدارية

 االنتاجالمشروع و مسؤولة 

ة المالية و مسؤول عامالت االنتاج

 المشتريات 
 و التسويق مخازنةمسؤول ة الجودة مسؤول
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 القسم المالي
 

 االصول الثابتة

تصنيع املواد الغذائية الريفية لصالح جمعية تراثنا لتطوير وحدة  االستثمار في األصول الثابتة: وهي االصول واملوجودات الثابتة 

 االصيل للمرأة في بيت جاال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شيكل  8555و سوف تكون مساهمتها سوف تساهم جمعية تراثنا االصيل للمرأة  في تاهيل موقع التصنيع الجديد

األولية 

 )أ|ب|ج(
 الكمية األصل املستثمر

سعر الوحدة 

 )شيكل(

 املجموع بالشيكل 

 أ
فريزر لتخزين املواد  

 الغذائية املصنعة    

1 0555 

 

 
 
 
 
 
 

0555 

 أ
مجلى ستانلس ستيل 

 كامل 
1 3555 

 

 

3555 

 أ
رفوف عرض لتسويق 

 املنتج في نقاط البيع   

4 1155 

 

 

 

4455 

 تاهيل موقع التصنيع     أ

1 15555 

 

 

8555 

 أ
عبوات زجاجية متنوعة 

 3555 3555 1 +بطاقات بيان للمنتج 

 23455 املجموع الكلي
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 اإلسهامات الخاصة

 

جمعية تراثنا االصيل للمرأة   و النقدية من  املقدمة من املمول للمشروع و املساهمة االسهامات النقدية: هي املنح 

 ستكون كما يلي:

 

 

 النقديةاإلسهامات 

 

 املبلغ/ شيكل

باوند بريطاني  3655  ) مشروع حفظ التنوع الحيوي   منحة نقدية من 

) 

 4.6سعر الصرف=

16065 

 مساهمة جمعية تراثنا االصيل للمراة 

 ( شيكل  8555) 

8555 

 24065 (شيكل24065)املجموع
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 المصاريف التشغيلية

الزمة  لتطوير وحدة  تصنيع املواد الغذائية الريفية لصالح جمعية تراثنا االصيل للمرأة في بيت هي املصاريف التي ستكون 

 جاال.

 ويمكن ترتيبها كما يلي:

 

 املصاريف
معدل االنفاق 

 شيكل/
 مالحظات

 السنة    0555 كهرباء

 السنة    455 ماء

 26555 رواتب
)أنظر الجدول املرفق الخاص  السنة 

 (17بمصاريف الرواتب، الجدول 

 السنة  1755 غاز  

 السنة    455 صيانة

 855 الدعاية 
)أنظر الجدول املرفق الخاص  السنة 

 (17بمصاريف الرواتب، الجدول 

 السنة   34555 مشتريات مواد خام 

 للسنة    655 مواصالت

 68945 السنوية مجموع املصاريف  
 

 

  العبوات الزجاجية  لم تحسب في جدول املصاريف التشغيلية للسنة االولى النه سوف يتم تغطيتها من املساهمة

 .النقدية
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 التوصيات
 

لتطوير وحدة  تصنيع املواد الغذائية الريفية لصالح جمعية تراثنا االصيل للمرأة في بيت جاال  بعد عمل دراسة الجدوى 

الجمعية و من البيانات املالية من  الحصول عليهاوحسب ما تبين في مرفق أ )التحليل املالي للمشروع( و املعلومات التي تم 

 يجب األخذ بعين االعتبار ما يلي: 2518للسنة املنتهية 

مشروع مجٍد تطوير وحدة  تصنيع املواد الغذائية الريفية لصالح جمعية تراثنا االصيل للمرأة في بيت جاال هو إن .1

 االستدامةللجمعية .ويلبي أهداف املشروع األساسية ويحقق 

تبر تتميز الجمعية بقدرتها على فتح نقاط تسويقية دائمة ملنتجاتها في املحالت التموينية القريبة منها و هذه تع .2

 نقطة قوة للمشروع

خطورة على املشروع :فساد أو حل الجمعية او االختالف بين االعضاء و /او  تغيرات في أسعار السوق او غير  .3

 ذلك من االسباب التي قد يكون من الصعب التنبوء بها.

 يل املشروع.تكمن الخطورة على املشروع في حال عدم توفر  املواد الخام بسبب مناخي معين مما يؤدي الى تعط .4

وحاصل على تراخي  وزارة الصحة  ,نوص ي بضرورة ان تكون  الوحدة مطابقة لشروط السالمة الغذائية  .0

 وذلك ملا له أثر كبير و حساس على نجاح املشروع وضمان التسويق .

شيكل  تغطي كافة تكاليف سوف يتم  8555ستقوم جمعية تراثنا االصيل للمرأة    بدفع  مساهمة قدرها  .6

 صول الح

 متعددة للمنتج عن طريق التشبيك مع شركة عدل و بس بلدي وغيره جديدة و ضرورة ايجاد منافذ تسويقية  .7

تم احتساب الحد االعلى في التكاليف التشغيلية و بناء على املعلومات املقدمة من الجمعية  اثناء اعداد هذه  .8

 الدراسة.

 شيكل  45225ربح صافي باملوسم االول  بمبلغ قدره اظهر التحليل املالي للمشروع بانه سوف يكون هنالك  .9

 130568اظهر تحليل التدفق النقدي التراكمي للمشروع  لغاية السنة الثالثة بانه سيكون هناك ربح ملبلغ  .15

 شيكل .

كافة االرقام املتعلقة باملبيعات و تكاليف االنتاج تم الحصول عليها من الهيئة االدارية و التقارير املالية  .11

 2518و  2517نوات املنتهسة للس
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 المرفقات
 .التحليل املالي للمشروع 

 

: يبين ان املبيعات في السنة االولى حسب :خطة املبيعات من السنة االولى الى السنة الثالثة 03جدول  .0

 شيكل  018111البيانات املقدمة من الجمعية سيكون 

وحدة  تصنيع املواد الغذائية الريفية : يبين ان اجور العامالت في : الرواتب و املوظفين07جدول  .2

 شيكل  20992في السنة االولى هو  لصالح جمعية تراثنا االصيل للمرأة في بيت جاال 

:يبين قيمة االصول املراد االستثمار بها و  :االستثمار في اصول ثابتة سيتم شراؤها الحقا20جدول  .3

 شيكل  23411البالغة 

: حيث يبين ان تكاليف تشغيل املشروع في تكاليف التشغيل من السنة االولى حتى الثالثة:27جدول  .4

 شيكل  75272و في السنة الثانية  68941السنة االولى 

: و الذي بين ان املشروع يحقق ربحا :حساب الربح و الخسارة من السنة االولى حتى الثالثة 34جدول  .5

 ط ال غير . شيكل فق 37854في السنة االولى بقيمة 

التدفق النقدي التراكمي للمشروع  : يبين ان :التدفق النقدي من السنة االولى حتى الثالثة 35جدول  .6

 .شيكل 130568لغاية السنة الثالثة بانه سيكون هناك ربح ملبلغ 
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Table 13:     Estimated Sales, 1st to 3rd Year                                    

Month Total   1st year Total 2nd year Total   3rd year

Product / Service / Product Group 1:

    Quantity 12.00 13.20 14.40

      Price (from Table 12) 9,000.00 9,000.00 9,000.00

    Sales 108,000.00 118,800.00 129,600.00

Total sales 108,000.00 118,800.00 129,600.00

منتجات غذائية  ريفية 

Table 17:     Personnel Planning and Costs                                                                                                                    

1st year                       2nd year                                 3rd year           

Job Total costs Months Wage / month Total costs Months Wage / month Total costs

اجور عامالت  25,992.00 1.3 2,166.00 2,815.80 1.3 2,166.00 2,815.80

Total 25,992.00 2,815.80 2,815.80

Table 21:     Your Investments in Fixed Assets                                 

Objects Amount

5000 فريزر لتخزين املواد الغذائية املصنعة

مجلى ستانلس ستيل كامل 3000

رفوف عرض لتسويق املنتج في نقاط البيع 4400

تاهيل موقع التصنيع 8000

عبوات زجاجية متنوعة +بطاقات بيان للمنتج 3000

Investments in fixed assets 23,400.00

جمعية تراثنا االصيل للمراة 
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Table 27:     Your Operating Costs, 1st to 3rd Years                                                                                                                                 

Month
Total 1st 

year

Total 2nd 

year

Total 3rd 

year

الكهرباء 4,992.00 4,992.00 6,000.00

Personnel (from Table 17) 25,992.00 28,000.00 28,000.00

الماء 480.00 480.00 480.00

الصيانة 400.00 400.00 400.00

غاز 1,680.00 2,000.00 2,000.00

Advertising (from Table 15) 800.00 800.00 800.00

مواصالت 600.00 600.00 600.00

مواد خام خضروات و غيرها 33,996.00 38,000.00 40,000.00

Total operating costs 68,940.00 75,272.00 78,280.00

Table 34:     Profit-and-Loss Statement, 1st to 3rd Years                                                                                                                        

Month
Total   1st 

year

Total 2nd 

year

Total   3rd 

year

    Total sales (from Table 13) 108,000.00 118,800.00 129,600.00

 -  Total operating costs (from Table 27) 68,940.00 75,272.00 78,280.00

 -  Interest on loans (from Table 33) 0.00 0.00 0.00

 - Depreciation (from Table 23) 1,205.71 3,203.00 3,203.00

 = Gross profits (profits or losses) 37,854.29 40,325.00 48,117.00

 -  Profit taxes (in event you make a profit)

 = Net profit 37,854.29 40,325.00 48,117.00
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Table 35:     Cash Flow Statement, 1st to 3rd Years                                                                                                                              

Month
Total   1st 

year

Total 2nd 

year

Total   3rd 

year

Sales (from Table 13) 108,000.00 118,800.00 129,600.00

 + Own financial resources (cash from Table 30) 24,560.00

 + Credit amount for loans (from Table 33) 0.00

 = Total pay-ins 132,560.00 118,800.00 129,600.00

Investments in fixed assets (without contributions in kind) (from Table 21) 23,400.00

 + Total current assets (from Table 24) 0.00

 + Other start-up costs (from Table 26) 0.00

 + Total operating costs (from Table 27) 68,940.00 75,272.00 78,280.00

 + Entrepreneur's wage (from Table 28) 0.00

 + Loan Servicing (from Table 33) 0.00 0.00 0.00

 + Tax on profits (from Table 34) 0.00 0.00 0.00

 = Total pay-outs 92,340.00 75,272.00 78,280.00

Cash flow = Total pay-ins - total pay-outs 43,528.00 51,320.00

Accumulated cash flow 40,220.00 83,748.00 135,068.00


