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بهـدف) إرادة(حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيـة                

 .تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب األردني
 

 في مختلـف محافظـات وألويـة ) إرادة(دراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه ال 
 .فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملكة من حيث استكشاف

 
والمالية للفرصة اإلستثمارية إلطالعإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة             

 .وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

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

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

 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 
 
 

 

 
 المحتويات

  .١ ملخص المشروع  
  .٢ المقدمة  

١. ٢ وصف المشروع    
٢. ٢ أهداف ومبررات المشروع   

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

 ٠٣ دراسة السوق  
١. ٣ وصف المنتج    

٢. ٣ وحصة المشروع والطاقة االنتاجية الطلب    

٣. ٣ المنافسة والتسويق   

٤ .٣ اسعار البيع وااليرادات    

 ٠٤ الدراسة الفنية  
١. ٤ موقع المشروع     

٢. ٤ البناء والتجهيزات     
٣. ٤  واالثاث والسياراتمراحل التصنيع وتكلفة المعدات    

٤. ٤ واالجور السنويةالقوى العاملة     
٥. ٤ المواد االولية والخدمات الضرورية     

٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع    

راسة الماليةالد     ٠٥ 
١. ٥ كلفة الموجودات الثاتبة    

٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٣. ٥ رأس المال العامل   

٤. ٥ تكاليف المشروع االستثمارية    

  ٥٠٥ وسائل التمويل واالسس والفرضيات 

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

. ٦ المالحق المالية     



 
 
 

 ١

 

 انتاج العلكةوع مشر
 

 ملخص المشروع -١

 انتاج العلكة  اسم المشروع

 عام موقع المشروع

 علكة أصابع منتجات المشروع

 شخص ١٢ األيدي العاملة

 دينار ٤٩,١٧٦ ياالستثمار الكل

 % ٢٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ٢٨,٦٨٤ صافي القيمة الحالي

  ١,٦ تااالستثمار على لإليراداتالقيمة الحالية 

 سنوات ٤ فترة اإلسترداد

 

 

                                 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 
 

 ٢

 
 
 

  وصف المشروع١. ٢
 

السكاكر بمختلف أصنافها من المواد الغذائية التي تلقى إقباال من مختلف الفئات العمرية تعتبر 

ات هعمة بالنكالمحالة بالسكر والمطكاللعلكة . مع استهالك اكبر من قبل األطفال والشباب

 )شبة المستطيلة( الحبات  و Sticks على أشكال مختلفة كاألصابع والتي يتم تصنيعهاالمتنوعة 

 .والكرات وغير ذلك

 

ي ت الفواكه فيها النكهةوبشكل عام فإن األطفال يحبون العلكة كوسيلة تسلية ولطعم النعناع أو 

 الشباب والبالغون العلكة ألنها منعشة ويستهلك.  اللسان بشكل ثابت أثناء مضغ العلكةايتذوقه

 .  كنوع من العادةأوللفم 

 

وإضافة لما سبق فإن مضغ العلكة يساعد على دوران اللعاب ويقلل من جفاف الفم والشعور 

 يقبل الكثير من الرياضيين على استعمالها أثناء ا لذمرونة عضالت الفكل إضافة بالعطش

 . ممارسة ألعابهم

 

ذائية بشكل عام هي من الصناعات الواعدة الن الطلب عليها قائم باستمرار ان الصناعات الغ

 بالطبع مشروط بااللتزام بمعايير السالمة الصحية هذا متاحة محليا وخارجيا وقهااوأسو

  (chewing العلكة على شكل أصابع إلنتاج وفي إطار ذلك يأتي المشروع المقترح والجودة،

gum sticks (فئات المستهلكينلدى اف العلكة المعروفة والتي هي من أصن . 

 

 

 

 

 

 المقدمة.٢



 
 
 

 ٣

  أهداف ومبررات المشروع٢ .٢
 

المحالة بالسكر والمطعمة بالنكهات ) لبان المضغ(يهدف المشروع المقترح إلنتاج العلكة 

 ).sticks(المختلفة والعلكة المنتجة ستكون على شكل أصابع 

 

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

  .المختلفةن على أصناف العلكة ارهنالك استهالك وطلب كبي .١

ير إلى شال زال األردن يستورد كميات كبيرة من العلكة رغم وجود إنتاج محلي مما ي .٢

  .والطلباستمرار وجود فجوة كبيرة بين العرض 

 تتوفر إمكانية جيدة لتصدير منتجات المشروع العديد من األسواق الخارجية  .٣

 .مل جديدة استثمارية جيدة وتوفير فرص عةخلق فرص .٤

 .تحسين الحالة االقتصادية لصاحب المشروع .٥

 

 

  الموقع المقترح للمشروع٣. ٢
 

 فإن أي منها يعتبر المملكة،نظرا النتشار المدن والمناطق الصناعية في العديد من محافظات 

 حيث يمكن االستفادة من البنى التحتية والتسهيالت المتوفرة اموقعا مناسبا إلقامة المشروع فيه

 .  هذه المناطقفي

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ٤

 

 وصف المنتج  ١٠٣
 

حيث تشمل العبوة الواحدة ) Sticks (أصابعلكة على شكل  الِعبإنتاجسيقوم المشروع المقترح 

 )رقائق المنيوم(ورق التغليف الداخلي بطبقة رقيقة من مغلف على خمسة اصابع كل منها 

 .  سم١× ٢ × ٧,٥ذه العبوة  هوأبعاد غم مغلفة بورق مطبوع ١٣والعبوة الواحدة وزنها 

 

  الطلب وحصة المشروع والطاقة االنتاجية ٢ .٣
 

 الطلب الحالي .١

 

 لألسرة ووفقا لمسح نفقات دخل نفاقإلاكر والمنتجات السكرية من أساسيات سيعتبر استهالك ال

 فإن معدل أنفاق األسرة الواحدة على السكر والمنتجات السكرية ١٩٩٧األسرة األردنية عام 

 مليون دينار ١٠٠ دينار سنويا أي ان معدل إنفاق األردن على هذه األصناف يفوق ١٠٩كان 

 . سنويا

 

هر عجزا في تجارة األردن ظووفقا لبيانات التجارة الخارجية فإن ميزان التجارة الخارجية ي

لبان ( طنا سنويا، علما ان العلكة ٤٣٠ بلغ معدله ٢٠٠٢-١٩٩٨الخاصة بالعلكة خالل السنوات

 ةبيانات التجار) ١( ويوضح الجدول رقم ١٧٠٤١ تصنف وفقا للنظام المنسق تحت الرمزالمضغ

 .  بالعلكة الخاصةجيةرالخا

 

 

 

 

 

 

 

  السوقدراسة.٣



 
 
 

 ٥

 )١(جدول رقم 

 )الف دينار: طن، القيمة : الكمية (بيانات التجارة الخارجية لصنف العلكة 

 السنة  عجز الميزان التجاري هالمعاد تصدير والصادرات الواردات 

 القيمة  الكمية  القيمة  الكمية  القيمة  لكمية ا

٥٨٦ ٩٧٧ ٤٤٨ ٢٢٣ ١٠٣٤ ١٢٠٠ ١٩٩٨ 

٢٦٩ ٣٦٣ ٤٢٥ ٢٦٣ ٦٩٤ ٦٢٦ ١٩٩٩ 

٢٨٣ ٢٩١ ٥٩٩ ٣٤٩ ٨٤٢ ٦٤٠ ٢٠٠٠ 

١٧٢ ١٨١ ٦٣٥ ٤٣٤ ٨٠٧ ٦١٥ ٢٠٠١ 

٤١٨ ٣٣٨ ٩٠٨ ٦٣٠ ١٣٢٦ ٩٦٨ ٢٠٠٢ 

 ٣٤٦ ٤٣٠     المعدل

 

 الذي يمثل الفجوة بين العرض والطلب في حيث يتضح من الجدول السابق أن العجز

 .  طن٤٣٠خالل الفترة المذكورة السوق المحلي لصنف العلكة بلغ 

 

 الطلب المستقبلي  .٢

 

ستقبلي على العلكة فقد تم افتراض ان معدل الزيادة السنوية في الطلب ملتقدير حجم الطلب ال

 الفجوة المتوقعة مستقبال ) ٢ (، ويوضح الجدول رقم% ٢,٨يمثل نسبة النمو السكاني البالغة 

 .٢٠٠٨الميزان التجاري ألصناف العلكة وذلك لغاية عام التي يمثلها عجز 

 ) ٢(جدول رقم 

 الفجوة المستقبلية المتوقعة 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤السنة 

 ٥٠٧ ٤٩٤ ٤٨٠ ٤٦٧ ٤٥٤ طن 
 
 

 
 



 
 
 

 ٦

 حصة المشروع والطاقة االنتاجية  .٣

 

وجود فجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي يمثلها عجز الميزان            بعين االعتبار    األخذمع  

 طنا سنويا وبمراعاة المنافسـة      ٤٣٠ نحو   ٢٠٠٢-١٩٩٨التجاري البالغ معدله خالل السنوات      

 ٨ أساسالقوية التي تمثلها المنتجات المستوردة فإن الطاقة االنتاجية المقترحة للمشروع وعلى            

من حجـم   % ٢١ طن سنويا وهي تمثل نحو       ١٠٠السنة هي   /  عمل   ٣٠٠ساعات عمل يومي و   

 . ٢٠٠٥ عام  بين العرض والطلب المتوقعةالفجوة

 

من الطاقة االنتاجية على ان يزداد      % ٥٢طنا سنويا تمثل     ٥٢وسيبدأ المشروع المقترح بإنتاج     

 )٣(كما يبين الجدول رقم % ٥ سنويا بنسبة إنتاجه

 

 )٣(جدول رقم 

 نتاج المشروع في االزيادة السنوية 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٦٣,٢ ٦٠,٢ ٥٧,٣ ٥٤,٦ ٥٢ %الطاقة االنتاجية 

 ٦٣,٢ ٦٠,٢ ٥٧,٣ ٥٤,٦ ٥٢ طن 

 

  المنافسة التسويق ٣. ٣
 

صوصا من المنتجات المستوردة خد منافسة قوية جمما ال شك فيه ان منتجات المشروع ست

 .مرتفعة هاأسعار األصنافهذه فة وان كانت وا معرتجارية عالمي ماركاتبأسماء والتي تكون 

 

 :  مراعاة ما يليإنتاجهاتسويق بلنجاح لوينبغي على ادارة المشروع 

 

 ضمان مستوى عالي من جودة االنتاج  .١

  االنتاج بترخيص من ماركة تجارية عالمية إمكانيةبحث  .٢

 االهتمام بجودة التغليف وتصميمه الجذاب  .٣



 
 
 

 ٧

 

 يرادات المتوقعة  اسعار البيع واال٤. ٣
 

تتفاوت اسعار بيع المنتجات المماثلة من العلكة بشكل كبير تبعا لمصدرها واسم الماركة التجارية 

،  قرش للعبوة٢٢- ٥للمستهلك بين )  اصابع٥( التي تحملها حيث يبلغ سعر بيع العبوة الواحدة

حلية وما يماثلها هو  قطعة من األصناف الم٢٠ولتاجر االتجزئة فان سعر العلبة التي تحوي 

 .  قرشا٧٠-٦٨نحو 

 

والذي )  فلس للقطعة٣٠( للعبوة  قرش٦٠هو  التجزئة لتاجرالمقترح وعليه فإن سعر البيع 

 .ومعقوال مناسبا  سعرايعتبر

 

 ٢٠٠ ( سنوياقطعة مليون ٤,٠ يعادل  طنا٥٢ البالغوبما ان انتاج المشروع في السنة االولى 

  .االولىيوضح االيرادات المتوقعة في السنة ) ٤( فإن الجدول رقم )ألف علبة

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة االولى/ االيرادات المتوقعة 

 

 دينار  مليون قطعة/  الكمية  البند

 ١٢٠,٠٠٠ ٤,٠٠  قطعةمليون 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 ٨

 

 
 

 المشروع موقع  ١٠٤  
 

 المـدن   توجـد إن معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيها، خاصـة حيـث               

  . الصناعيةوالمناطق 
 

 والتجهيزات البناء ٢٠٤
 
 .احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) ٥(يبين جدول رقم و  

 

 )٥(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢ م(المساحة 

 صالة االنتاج ٢٠٠

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٨٠

 مكاتب ٤٠

 المجموع ٣٢٠

 

 متر مربع ويقدر ٣٢٠ويتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   

 .المربعالمتر / دينار١٥ دينار وذلك بواقع ٤,٨٠٠بدل إيجار السنوي لها بنحو 

 

أيضا تجهيزات إضافية لتلبية المتطلبات الصحية الخاصة بالصناعات الغذائية ويلزم للمشروع 

  . دينار٢,٠٠٠حوالي مثل جدران وأرضيات السيراميك وتقدر تكلفة هذه التجهيزات 

 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 
 

 ٩

  واالثاث والسيارات  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١

 

 . مسحوقا متجانساليصير السكر طحن -

 .المواد األولية حسب نسب الكميات المطلوبةوزن  -

 . )Sigma mixer ( خلط الوجبة التصنيعية في الخالط الخاص -

 .تشكيل العلكة بالبثق -

 .التقطيع والتغليف -

 

 تكلفة المعدات واآلالت ٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب  ) ٦( يبين جدول رقم 

لتشغيلوا  

 )٦(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار العدد البند

 ٥٠٠ ١ السكرماكنة طحن 

 ٣,٠٠٠ ١  خاص خالط فوالذي

 ٤,٢٠٠ ١  خط تشكيل العلكة

 ٤,٥٠٠ ١  تبريدخط وحزام

 ١١,٠٠٠ ١  تقطيع وتغليف ماكنة

 ١,٠٠٠  أجهزة مخبرية

 ٨٠٠  موازين وعدد متنوعة

 ٢٥,٠٠٠  المجموع

 

 



 
 
 

 ١٠

 . دينار٢,٠٠٠ يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو ٠٣
 

 

 . دينار٨,٠٠٠ يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو ٠٤
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

.العاملة وكلفتها السنوية االحتياجات التقديرية من القوى) ٧(يبين جدول رقم   

 

 )٧(                          جدول رقم       

                          القوى العاملة واالجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مالي وإداري

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١  موظف مبيعات

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مشرف انتاج

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ عامل فني 

 ٧,٢٠٠ ١٠٠ ٦ ل عما

 ٢١,٦٠٠  ١٢ المجموع

 

 الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها المشروع فيويضاف للرواتب واالجور أعاله مساهمة 

١١.% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ١١

 الضروريةوالخدمات المواد األولية  ٥٠٤
 

 

  المواد األولية ومستلزمات التغليف٠١
 

ومستلزمات التغليف في السنة احتياجات المشروع من المواد األولية  ) ٨(يوضح الجدول رقم 

 .األولى

 )٨(جدول رقم 

 السنة االولى/ المواد األولية ومستلزمات التغليف

 البنـــد الكمية دينار

  علكة أساس  طن١٨,٥ ٣٦,٨٠٠

 سكر  طن٢١,٣ ٥,٣٠٣

 جلوكوز   طن١٦ ٤,٥٦٥

 حامض ليمون   كغم٢٨٧ ٣٠٤

 نكهات وألوان   ٥٦٥ كغم ٢,٠٤٢

تغليف مشمعورق  طن ٨ ١٤,٤٠٠  

  وعلبكرتون  ٧,٠٨٦

 المجموع  ٧٠,٥٠٠
 

 الضرورية  الخدمات٠٢

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية        الضروريةالخدمات  ) ٩(يوضح الجدول رقم    

 .األولى
 

)٩(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع  الضروريةالخدمات 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

هرباءالك ١٠٠ ١,٢٠٠  

 المياه ٢٠ ٢٤٠

 الوقود ١٢٥ ١,٥٠٠

 المجموع ٢٤٥ ٢,٩٤٠



 
 
 

 ١٢

:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤   
 

 . أشهر٤من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 
 
 
 
 

   

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
  )١٠(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 البند دينار

 آلالتالمعدات وا ٢٥,٠٠٠

  بناءتعديالت ٢,٠٠٠

 أثاث ٢,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٣٧,٢٠٠

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

دينـار وتشـمل تكـاليف التسـجيل         ٣,٠٠٠  تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي      

  .تكمال الدراسات واسورخصة المهن والتعاقد على المعدات

 

 

 

 

 
 

الدراسة المالية. ٥



 
 
 

 ١٣

  المال العامل رأس٣٠٥
 

   
 في السنة  األولـى لالنتـاج   دينار ٨,٩٧٦ حوالي  يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع 

تكاليف التشـغيل   )  ١١( وعلى أساس تكاليف التشغيل الالزمة  لمدة شهر   ويبين الجدول رقم              

 .في هذه السنة
 

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/غيل السنويةتكاليف التش

 البند دينار

 مواد أولية  ٧٠,٥٠٠

 رواتب وأجور  ٢٣,٩٧٦

 إيجارات ٤,٨٠٠

  الضروريةالخدمات ٢,٩٤٠

 تسويق ٢,٤٠٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٣,٠٩٠

 المجموع ١٠٧,٧٠٦

 

    تكاليف المشروع االستثمارية ٤٠٥  
 

 )١٢(جدول رقم 

 تكاليف المشروع االستثمارية

ناردي  البنــــــد 

 الموجودات الثابتة ٣٧,٢٠٠

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣,٠٠٠

  رأس المال العامل ٨,٩٧٦

 التكلفة االستثمارية الكلية ٤٩,١٧٦
 
 



 
 
 

 ١٤

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥٠٥
 

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

دينار، ٢٥٠٠٠ وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ الثابتة،جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول 

يبدأ التسديد %. ١٠يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 هذا ويتم تمويل .سماحعند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة 

 .قي التكاليف من مصادر صاحب المشروعبا

 . من تكاليف المشروع الكلية%٥٠,٨ تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية إمتداد العمر التشغيلي 

 -:واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

فتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون تم إ

 .نقدية

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

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

 . األرباح الصافيةمن% ١٥ بواقع الدخلأحتسبت ضريبة 

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  المؤشرات والكشوف المالية ملخص٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع 

على  مشروع قادرتشير التدفقات النقدية ان الكذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالوفاء بالتزاماته المالية 

 

 

 



 
 
 

 ١٥

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

 :تبين ما يلي

 

 دينار  ٤,٣٤٨ن  يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بي            -

 . دينار في السنة الخامسة٩,٠٩٤و 

تبلـغ قيمـة    . بما فيهم صاحب المشـروع      عشر موظفا  النثىسيوفر المشروع فرص عمل      -

الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشـروع فـي الضـمان االجتمـاعي                

 .امسة دينار في السنة الخ٢٩,١٤٣ دينار في السنة األولى ترتفع الى ٢٣,٩٧٦

فـي السـنة    % ١٩,٩في السنة األولـى و      % ٩,١تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

 %.١٩,٩و  % ١٦,١ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل التجاري

 . دينار٢٨,٦٨٤  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٦ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع بنسب تتـراوح                -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى مـن الحـد األدنـى              % ٢٠و% ١٠بين  

او زيادة تكاليف التشـغيل     البيع  انخفاض سعر    باستثناء   لحكم على جدوى المشروع   الالزم ل 

 .حيث ينبغي مراعاة ذلك% ١٠ بنسبة
 
 
 

 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
عام

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

120,000126,000132,300138,915145,861المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

70,50074,02577,72681,61385,693تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
14,65215,38516,15416,96217,810تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,5604,7885,0275,2795,543تكاليف المصنع التشغيلية

89,71294,19898,907103,853109,045مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
30,28831,80233,39335,06236,815الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

2,4002,5202,6462,7782,917مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
1,3501,4181,4881,5631,641مصاريف أخرى

17,99418,65419,34620,07420,837مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,0794,0794,0794,0794,079اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

22,67323,33324,02624,75325,517مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,6158,4699,36710,30911,299الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,5002,0911,6401,145600الفائدة على القرض
5,1156,3797,7279,16510,699الربح قبل الضريبة

7679571,1591,3751,605الضريبة على األرباح
4,3485,4226,5687,7909,094األرباح الصافية

%69%71%72%73%75نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
99,736100,727101,687102,605103,471نقطة التعادل (بالدينار)

%71%74%77%80%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
2,00025.0080منشآت أخرى
25,00010.002,500معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
4,079المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,9768,9760رأس المال العامل المطلوب

49,17624,17625,000إجمالي تكلفة المشروع
%51%49%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج العلكة



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
120,000126,000132,300138,915145,861المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
120,000126,000132,300138,915145,861المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
24,176حقوق الملكية

25,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,1016,49810,18114,15518,425الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
49,176123,101132,498142,481153,070164,285مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
37,200مجموع اإلستثمارات

5,87589,71294,19898,907103,853109,045التكاليف التشغيلية المباشرة
17,99418,65419,34620,07420,837إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,5002,0911,6401,145600الفائدة

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
7679571,1591,3751,605الضريبة

46,075110,973115,899121,053126,446132,087إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,10112,12716,59921,42826,62432,198صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,0954,5044,9555,4505,995أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,0954,5044,9555,4505,995إجمالي دفعات سداد القرض

3,1018,03212,09516,47321,17426,203رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,5341,9142,3182,7493,210توزيعات األرباح

3,1016,49810,18114,15518,42522,993صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج العلكة



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,1016,49810,18114,15518,42522,993النقد

00000المدينون
5,8755,8755,8755,8755,8755,875المخزون

8,97612,37316,05620,03024,30028,868إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

25,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
37,20037,20037,20037,20037,20037,200إجمالي األصول الثابتة
4,0798,15912,23816,31720,396اإلستهالك التراآمي

37,20033,12129,04124,96220,88316,804القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
49,17647,89446,89846,19345,78345,672مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
409545044955545059950اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

409545044955545059950مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

209051640111446599500رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
209051640111446599500مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
24,17624,17624,17624,17624,17624,176رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,8136,32210,57115,612األرباج المجمعة
2,8133,5084,2505,0415,884الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

24,17626,98930,49734,74739,78745,672مجموع حقوق الملكية
49,17647,89446,89846,19345,78345,672مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %19.9%17.0%14.2%11.6%9.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%19.9%19.6%18.9%17.8%16.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.73.23.74.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج العلكة



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%49,1765تكاليف المشروع

%24,1765مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%25,00012القروض

%30%50.8القرض الى التكاليف %

%15%49.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,3485,4226,5687,7909,094صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%7.3%6.6%5.8%5.1%4.3الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%19.9%17.0%14.2%11.6%9.1معدل العائد على اإلستثمار %

%19.9%19.6%18.9%17.8%16.1معدل العائد على حقوق الملكية %

2.73.23.74.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.50.30.20.0الديون

99,736100,727101,687102,605103,471نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة المعيار المالي
االساسية

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 56,617-13,966-19,901-28,68425,03021,3764,391صافي القيمة الحالية

IRR 4.3%0.6%14.5%22.3%25.0%28.0معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 0.1-1.61.51.41.10.60.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

101,645

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.4%

18.5%
2.7

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج العلكة

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,644
5.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.0%معدل العائد الداخلي
NPV28,684صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.0%معدل العائد الداخلي
NPV25,030صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.3%معدل العائد الداخلي
NPV21,376صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.5%معدل العائد الداخلي
NPV4,391صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR0.6%معدل العائد الداخلي
NPV-19,901صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR4.3%معدل العائد الداخلي
NPV-13,966صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-56,617صافي القيمة الحالية
B/C-0.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,0750-46,075

13,10112,2949,194

242913,14912,720

345014,04613,596

447314,98814,516
549666,59866,102

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

050,6830-50,683

13,10112,2949,194

242913,14912,720

345014,04613,596

447314,98814,516
549668,27967,782

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,2900-55,290

13,10112,2949,194

242913,14912,720

345014,04613,596

447314,98814,516
549669,95969,463



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,0750-46,075

13,1016,2943,194

24296,8496,420

34507,4316,981

44738,0437,570
549658,15657,659

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,0750-46,075

13,101294-2,807

2429549120

3450816366

44731,097624
549649,71349,217

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,6630-46,663

13,4111,523-1,887

24721,8641,392

34952,2211,726

45202,5962,076
554654,69254,146

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

047,2500-47,250

13,721-9,247-12,968

2515-9,422-9,936

3540-9,605-10,145

4567-9,797-10,364
559642,78642,191


