
 
 

  دراسة أولية 

 
 انتاج رقائق العجين الهشةمشروع 

 موقعال

 عام
 

 

 ٢٠٠٣    تموز
 
 
 



 
 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء ٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة   

٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٧٤١٢٤٧/٠٥ الرصيفــة ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون  

٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرموك ٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد  

٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر  

غـور  ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال ٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا
٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ الصافـي  

االزرق 

 الشمالـي
٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط ٣٨٣٤١٨٨/٠٥  

ديــر ابــي 

 سعيد
٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ الباشاعين  ٦٥٢٢٣٠٩/٠٢  

 - عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

  عمان-الطابق الخامس

Csu.admin@epc-jordan.com.jo 

 

 
 

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

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

 
 ) إرادة(اري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستش 

فرص األستثمار وتحديد في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

ستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرصوالمالية للفرصة اإل
 .نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة

لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة) إرادة(
 .يع في تأسيس وتنفيذ المشار

 
 في كافة مناطق المملكة وعددها) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 
 

 ٢

  المحتويات

وعملخص المشر   ١ .  

. ٢ المقدمة   

   ٢-١ وصف المشروع

   ٢-٢ مبررات اهداف المشروع 

  ٢-٣ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق 

١-٣ المنتج    

٢-٣ واقع وافاق السوق المستقبلية     

٣-٣ االفاق المستقبلية للسوق    

٤-٣ كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق     

٥-٣ سويق واسعار البيع المنافسة والت   

٦-٣ االيرادات المتوقعة   

 . ٤  الدراسة الفنية 

١-٤ موقع المشروع    

٢-٤ البناء    

٣-٤  مراحل التصنيع ومعدات واالت المشروع    

   ٤-٤ االثاث والتجهزات

٥-٤ وسائط النقل    

٦-٤ المواد االولية ومواد التعبئة والتغليف     

٧-٤ رية الخدمات الضرو    

٨-٤ القوى العاملة     

٩-٤ الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع     

.٥ الدراسة المالية   

١-٥ تكاليف التشغيل السنوية     

٢-٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٣-٥ رأس المال العامل    

٤-٥ تكاليف المشروع     

٥-٥ وسائل التمويل    

٦-٥ لمالية سس والفرضيات األا    

٧-٥ الخالصة     

٨-٥ المالحق المالية     

 
 
 



 
 

 ٣

 

 
 

 مشروع انتاج رقائق العجين
 
 

  ملخص المشروع-١

 انتاج رقائق العجين الهشة اسم المشروع

  عام موقع المشروع

 رقائق العجين الهشة  منتجات المشروع

 ٩ مجموع األيدي العاملة

 ار دين٧٩,٦٣٤     حجم االستثمار الكلي

  %٢٨,٩      )IRR(معدل العائد الداخلي

    دينار٤٩,٩٤٦    )NPV( صافي القيمة الحالية

 ١,٦     )B/C(القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت 

  سنوات٤     فترة االسترداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ٤

 

         

 

 

 

 : وصف المشروع  ١٠٢     

 
اعداد بعض أطباق المـأكوالت والحلويـات المنزليـة             تستخدم رقائق العجين الهشة في      

كالصرر والوربات ، وقد شاع استخدامها في السنوات األخيرة بشكل واسع في المنازل ،كما              

وتختلف جودة منتجاتها  والـذي يـنعكس علـى           .أنها تستخدم في بعض المطاعم الصغيرة     

 . اختيار األنسب لالستعمال 

 ،العجين الهشة في أواخر الثمانينات من القـرن الماضـي         وفي األردن بدأت صناعة رقائق      

عدد من المصانع تقوم بانتاج مختلف انواع العجائن الغذائية، اال ان مصنعا واحـدا              ك  لوهنا

هـذا باالضـافة الـى ان الـألردن يغطـي       . فقط يقوم بانتاج رقائق العجين موضوع البحث      

  .احتياجاته من هذا المنتج عن طريق اإلستيراد أيضا

  

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢    
 

افتقار السوق المحلي لتصنيع رقائق العجين الهشة بمواصفات وجودة عالية  -

 .للمستهلك المحلي

 . توفر السوق االستهالكي في األردن والذي يمايز الجودة والتذوق-
 

 :ويهدف المشروع الى
 

 .منتج بمواصفات عاليةتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي من هذا ال.١     

 توفير فرص عمل وطنية جديدة               .٢           

 .تحسين مستوى الدخل لصاحب المشروع. ٣           

                          

المقدمة ٠ ٢



 
 

 ٥

 

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢    

 
 :  يقترح أن يكون موقع المشروع في منطقة عمان لألسباب التالية

 ر الكثافة السكانية وبالتالي السوق االستهالكي  الرئيسيتوف. ١       

 .سهولة توريد المنتجات الى األسواق  المحلية في مدن المملكة . ٢            

 توفر األيدي العاملة. ٣            

 

 

 

 

 : المنتج ١. ٣  
 
 وهي . غم  ٤٠٠ بعبوات زنة  وتعبئتها سيقوم المشروع بانتاج رقائق العجين الهشة 

 . العبوات األكثر شيوعا في السوق، سواء من االنتاج المحلي او المستورد

    

 : واقع وآفاق السوق المستقبلية٢٠٣    
 

 :واقع السوق الحالي .        أ

 
وتقدر طاقته نتاج رقائق العجين الهشه إل  محلي واحدمصنعفي األردن  يوجد

السوق المحلي على تغطية احتياجاته  كما يعتمد. السنة/  طن ٦٠االنتاجية بحوالي 

 لجودتها ومالئمة ا نظرالخارجمن رقائق العجين الهشة من خالل استيرادها من 

وتشير بيانات دائرة . استعماالتها واحتياجات ربة البيت وبعض المطاعم األردنية

عجائن "والذي ينص على  HS ١٩٠٢ تحت بند التعرفة رقم االحصاءات العامة

أو محضرة ) باللحم او اية مادة اخرى(انت مطبوخة او محشوة غذائية وان ك

 أن ،والذي يتضمن الرقائق الهشة موضوع البحث "الخ ...بطريقة أخرى

جدول كما في ال ٢٠٠١-١٩٩٧المستوردات والصادرات والمعاد تصديره للسنوات 

 :) ١(رقم 

  دراسة السوق٠ ٣



 
 

 ٦

 

 

  )١(جدول رقم 

 عجائن الغذائيةحجم الواردات والصادرات  والمعاد تصديره من ال

 السنة المعاد تصديره التصدير االستيراد

 طنالف دينار طنالف دينار طنالف دينار
٢٤ ٢٠ ١٤٥ ٧٥ ٨٣٦ ٥٣٤ ١٩٩٧ 

١١٥ ٦٩ ١٦٦ ١٠٨ ١,٢٤٦ ٦١١ ١٩٩٨ 

١٠٧ ٦٢ ١٠٩ ٦٧ ١,٩٤٠ ٧٨٥ ١٩٩٩ 

٣٠ ٢٩ ٣٣٦ ٢٨٣ ٢,٦٦١ ١,٠٣٢ ٢٠٠٠ 

١٣ ١٣ ٦٠٥ ٧١١ ٣,٣٣٥ ١,٢٤٧ ٢٠٠١ 

 

 من كميات %٥ومن خالل االستقصاء الميداني  تبين أن رقائق العجين الهشة تشكل كما أنه 

 . العجائن المستوردة بشكل عام

االستهالك فان ) السنة/  طن ٦٠معدل ( االنتاج المحلي ان واذا ما أخذ بعين االعتبار 

ح  الناتج عن إضافة االستيراد إلى االنتاج المحلي وطر٢٠٠١المحلي السابق في عام 

 . طن١٩٥الصادرات والمعاد تصديره يبلغ حوالي 

 

 : اآلفاق المستقبلية للسوق   ٣. ٣  

  : الطلب المتوقع-
بعدد السكان ونمـوه السـنوي والقـدرة        المواد الغذائية بوجه عام يرتبط      ستهالك  أن إ حيث  

امـة  الشرائية ، وحيث ان معدل نمو السكان في المملكة وفقا لبيانات دائرة اإلحصـاءات الع       

يبـين الطلـب المتوقـع للسـنوات        ) ٢جدول رقم   ( سنويا، فان الجدول التالي     % ٢,٨يبلغ  

 الخمسة القادمة 

%) ٢,٨(بافتراض معدل نمو في الطلب مسـاو لمعـدل نمـو السـكان            ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤(

 :وانعكاس ذلك على االستهالك 

 

 



 
 

 ٧

 )٢( جدول رقم

 احتياجات األردن التقديرية  من رقائق العجين الهشة 

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤للفترة 
 

 )طن (المتوقعالطلب  السنة 
٢١٢ ٢٠٠٤ 

٢١٨ ٢٠٠٥ 

٢٢٤ ٢٠٠٦ 

٢٣٠ ٢٠٠٧ 

٢٣٧ ٢٠٠٨ 

      
 : كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق٤٠٣      

 
 وتشـكل حـوالي     للتشغيل طن في السنة األولى      ٤٠يتوقع أن تبلغ كميات االنتاج للمشروع       

 ) ٣(ويبين الجدول رقم    . طن   ٦٠القصوى للمشروع والبالغة      االنتاجية من الطاقة % ٦٦,٧

 ونسبة الطاقـة المسـتغلة      )سنويا% ١٠بافتراض زيادتها بنسبة     (كميات االنتاج المتوقعة  

 :حصة المشروع من السوق للسنوات الخمسة القادمةو

  ) ٣( جدول رقم  

 كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق

 كميات االنتاج
 

 السنة 

 عبوة طن

  غم٤٠٠

ة نسب

الطاقة 

 المستغلة

(%) 

الطلب 

 المتوقع

)طن (   

حصة المشروع 

(%)من السوق 

 ١٨,٩ ٢١٢ ٦٦,٧ ١٠٠,٠٠٠ ٤٠,٠ األولى

 ٢٠,٢ ٢١٨ ٧٣,٣ ١١٠,٠٠٠ ٤٤,٠ الثانية

 ٢١,٤ ٢٢٤ ٨٠,٦ ١٢١,٠٠٠ ٤٨,٤ الثالثة

 ٢٣,٠ ٢٣٠ ٨٨,٧ ١٣٣,١٠٠ ٥٣,٢ الرابعة

 ٢٤,٩ ٢٣٧ ٩٧,٦ ١٤٦,٤١٠ ٥٨,٦ الخامسة

 



 
 

 ٨

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣
 

تلك  ايتوفر في السوق منتجات متعددة  المصادر والجودة وأوسعها انتشار

بعض المنتجات  المتوفرة بالسوق  ) ٤( ويبين جدول رقم المستوردة من السعودية

 .وأسعارها للمستهلك

  )٤(جدول رقم 

 .عارها للمستهلكبعض المنتجات  المتوفرة بالسوق وأس

 

 دينار/سعر العبوة غم/وزن العبوة المصدر اسم المنتج
 ٠,٧٥ ٤٠٠ محلي الهناء

 ١,٢٥ ٣٤٥ سعودي السنبلة

 ١,٠٥ ٤٠٠ سعودي فرح

 ١,٠٥ ٤٠٠ سعودي الكرامة

  . غم٤٠٠ دينار للعبوة زنة ٠,٦٥بواقع  وألغراض التحفظ فقد اعتمد سعر بيع  الجملة 

 

 :متوقعة    االيرادات ال٦٠٣   
 :يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع للسنوات الخمسة القادمة 

)٥(جدول رقم  

 االيرادات السنوية المتوقعة عبر عمر المشروع

 
السنة 

 الخامسة

السنة 

 الرابعة

 السنة

  الثالثة 

السنة 

 الثانية

السنة 

 األولى
 

١١٠,٠٠٠ ١٢١,٠٠٠ ١٣٣,١٠٠ ١٤٦,٤١٠ ١٠٠,٠٠٠ )عبوة(االنتاجكمية   

)بالدينار(االيرادات ٦٥,٠٠٠ ٧١,٥٠٠ ٧٨,٦٥٠ ٨٦,٥١٥ ٩٥,١٦٦  
 



 
 

 ٩

. 

 

 
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  
 

 : يقترح اقامة المشروع في منطقة عمان أو الزرقاء  لتوفر الخدمات اضافة لألسباب التالية 

 سهولة توريد المنتجات الى أسواق المدن األردنية األخرى. ١        

 وجود كثافة سكانية استهالكية عالية . ٢              

 .         توفر األيدي العاملة. ٣              
 
: البناء٢. ٤  
 

 ، ويقدر االيجار السنوي ٢ م٢٥٠تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوالي  

 .ناء الب توزيع استخدامات) ٦(ويبين جدول رقم .السنة/  دينار ٣,٠٠٠للبناء بحوالي 
 

 )٦(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

 القسم )٢م( المساحة  
 االنتاج والتعبئة  والتغليف والتوضيب ١٢٠

تبريد/ غرفة تجميد  ١٥  

 مستودع مواد أولية ومواد تغليف ٥٠

 االدارة وخدمات عمالية ٥٠

 خدمات صناعية ١٥

 المجموع ٢٥٠
 

بعض التعديالت بما يتناسب واالستخدام الى سيحتاج وانه  اجرأتم افتراض ان البناء مست

 . دينار١,٥٠٠وقد قدرت تكلفة تلك التعديالت  بمبلغ 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 

 ١٠

 
 
:فها التقديريةيمعدات وآالت المشروع وتكال  ومراحل التصنيع ٣. ٤  

 
: مراحل التصنيع-ا  
 

 تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية

وبة عن طريق الخلط بالماء والمكونات تنخيل الدقيق وتحضير العجينة المطل -

 . األخرى

  . بواسطة اآللة الخاصة بذلكفرد ورق العجين بالسماكات المطلوبة -

 .التقطيع والتوزين والتعبئة ومن ثم التخزين المبرد لحين البيع -

معدات وآالت المشروع -ب   
ا متوفر ظمهمعن أ علما ،الت والمعدات وتكاليفها التقديريةالا) ٧(يبين الجدول رقم 

مينها عن طرق الوكالء أت التي سيتم و فرد ورق العجيننة ي  فيما عدا ماكامحلي

 .المحليين

  )٧( جدول رقم 

 احتياجات المشروع من االالت والمعدات وكلفها التقديرية
 

دينار/الكلفة  البيان العدد 
 منخل هزاز أوتوماتيكي  ١ ٣,٠٠٠

 م        غ ك٧٥عجانة سعة  ١ ٣,٠٠٠

 العجين  ورقنة فرديماك ١ ٤٥,٠٠٠

 جهاز تقطيع  مع ميزان ١ ٣,٠٠٠

 طاوالت للتعبئة والتوضيب  ٢ ١,٠٠٠

 تمديدات صناعية ١,٠٠٠

 غرفة تجميد  ١ ٥,٠٠٠

  عدد وادوات منوعة ١,٠٠٠

 المجموع ٦٢,٠٠٠



 
 

 ١١

 
: األثاث والتجهيزات٤٠٤  

 . دينار١,٠٠٠ة بمبلغ تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبي
 

 : وسائط النقل٥. ٤
 . دينار ٨,٠٠٠ سيارة نقل وتوزيعمن المتوقع أن تبلغ تكاليف 

 
 

: المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف٦. ٤  
 

من المتوقع أن تبلغ التكاليف التقديرية للمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف 

  ألف  دينار ويبين جدول رقم ١٣,٧٣٣ي   للمشروع للسنة األولى من االنتاج حوال

 .ذلك)  ٨( 

 )٨( جدول رقم 

 المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديرية

 /سعرال الكلفة بالدينار

 دينار

طن/الكمية  المادة 

 دقيق   ٢٦,٨ ٢٣٠ ٦,١٦٤

 )بربيونيت(  مضافات مختلفة ٠,٠٤٠ ٣ ١٢٠

  زيت ٠,١٧٨ ٦٠٠ ١٠٦

 %)٠,١( ملح ٠,٠٤٠ ١٥٠ ٦

 )٣م (مياه ١٣ ١,٢٥ ١٦

 ورق سولفان ٠,١٠٠  ٢,٥٠٠ ٢٥٠

  )وحدة(علب كرتونية صغيرة  ١٠٠,٠٠٠ ٠,٠٨٠ ٨,٠٠٠

  )وحدة(كرتون  مقوى كبير ٨,٣٣٣ ٠,٢٥٠ ٢,٠٨٣

 المجموع   ١٦,٧٤٥
 

 

 

 



 
 

 ١٢

 

   الخدمات الضرورية٧. ٤
ويبين  الوقود والهاتفتشمل الخدمات التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء و

 .تكاليفها التقديرية) ٩(جدول رقم 

)٩(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية 
 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    
لبند ا  

 الكهرباء ٩٠ ١,٠٨٠

 المياه ٣٥ ٤٢٠

 الوقود  ٨٠ ٩٦٠

 المجموع ٤٠٥ ٢,٤٦٠
 

:القوى العاملة  ٨٠٤  
  األيدي العاملة وكلفها التقديرية احتياجات المشروع من ) ١٠ (يبين جدول رقم 

  )١٠( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية بالدينار

الراتب السنوي 

)دينار/  

الراتب الشهري 

دينار/

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 محاسب ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 تسويق ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 جفني انتا ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 عامل  ٥ ١٠٠ ٦,٠٠٠

 المجموع ٩  ١٦,٢٠٠

 %.١١هذا مع العلم بان نسبة مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي تبلغ  * 

                               



 
 

 ١٣

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع٩. ٤
   

. أشهر ٦ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي      

 

 

 
   

 تكاليف التشغيل السنوية ١. ٥
 )١١(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 البند التكاليف بالدينار
مواد أولية وتعبئة وتغليف ١٦,٧٤٥

رواتب وأجور  ١٧,٩٨٢

الخدمات الضرورية ٢,٤٦٠

مصاريف تسويق ١,٦٢٥

أيجارات ٣,٠٠٠

مصاريف تشغيل أخرى  ٤,٢٠٠

غيلمجموع تكاليف التش ٤٦,٠١٢

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 

 دينار ، وتشمل تكاليف ٣,٠٠٠تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التقديرية  

 . والترخيص والتعاقد على المعدات ومصاريف التشغيل التجريبيالتسجيل 
  
 :   رأس المال العامل٣. ٥  

 الدورة االنتاجية  وعلى أساس أن دينار٣,٨٣٤  يبلغ رأس المال العامل للمشروع 

  .للمشروع مدتها شهر واحد

 

 

 

 

 الدراسة المالية٠ ٥



 
 

 ١٤

 

 :تكاليف المشروع ٤٠٥  

 )١٢(جدول رقم                     

 تكاليف المشروع                    

 البند التكاليف بالدينار
 تعديالت بناء ١,٥٠٠

 معدات وأالالت ٦٢,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 مكتبيةأثاث وتجهيزات  ١,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ٧٢,٨٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣,٨٣٤

 اجمالي تكاليف المشروع ٧٩,٦٣٤
 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥
ة   سيقوم المشروع بالحصول على قرض لتمويل الموجودات الثابتة  باالضافة الى مساهم

 : وعلى النحو التاليصاحب المشروع

  )١٣( جدول رقم  

 مصادر تمويل المشروع

 قيمة التمويل

 دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

مساهمة صاحب المشروع ٥٠ ٣٩,٦٣٤

قرض بنكي  لتمويل الموجودات  ٥٠ ٤٠,٠٠٠

الثابتة 

المجموع ١٠٠ ٧٩,٦٣٤
على أن يتم تسديد     % ١٠ سنوية  تصل الى      فائدةعليه ب والقرض البنكي سيتم الحصول     

 .قيمة  القرض على مدى خمسة سنوات



 
 

 ١٥

 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
 

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

س سنوات يسدد القرض على خم. لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 -:التالية
 
 .تريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية تم إفتراض أن ايرادات ومش -

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

 .لإليرادات

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

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة  -

 %.١٢صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  تم إحتساب -

 

  الخالصة٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 . المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتوأنعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي

 

 دينار في السنة األولى ٥,٧٦٢يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٢٠,٨٢٠للتشغيل و 

 

 



 
 

 ١٦

 

تبلغ .  بما فيها صاحب المشروعمال وعين موظفلتسعةسيوفر المشروع فرص عمل  -

قيمة الرواتب واالجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان 

 دينار في السنة ٢١,٨٥٧ دينار في السنة االولى ترتفع الى ١٧,٩٨٢االحتماعي 

 . الخامسة

في السنة % ٣١,٥في السنة األولى و %٧,٦ تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين -

 % .٣١,٥و % ١٣,٧الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

عند معامل خصم   دينار٤٩,٩٤٦ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

١٢% 

 % .٢٨,٩يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -
 
في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب  -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد  % ٢٠و% ١٠تتراوح بين 

اال انالمشروع يعتبر حساسا النخفاض اسعار  .األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

   . ، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند تحديد أسعار البيع %٢٠البيع بنسبة 

 

  المالحق المالية ٨. ٥
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 

 

 

 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
 صاحب المشروع

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

65,00071,50078,65086,51595,167المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

16,74518,42020,26122,28824,516تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,99010,49011,01411,56512,143تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,7405,2145,7356,3096,940تكاليف المصنع التشغيلية

31,47534,12337,01140,16143,599مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
33,52537,37741,63946,35451,567الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
5,9946,2946,6086,9397,286رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,6251,7881,9662,1632,379مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,8001,9802,1782,3962,635مصاريف أخرى

14,53715,29116,10116,97017,905مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
7,6097,6097,6097,6097,609اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

22,74623,50024,31025,17926,114مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
10,77913,87717,32921,17425,454الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,0003,3452,6241,831959الفائدة على القرض
6,77910,53214,70519,34324,494الربح قبل الضريبة

1,0171,5802,2062,9013,674الضريبة على األرباح
5,7628,95212,49916,44220,820األرباح الصافية

%51%54%58%63%68نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 51,85751,35350,87450,41349,963نقطة التعادل

%53%58%65%72%80نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
62,00010.006,200معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

05.000أخرى
7,609المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,8343,8340رأس المال العامل المطلوب

79,63439,63440,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

رقئق العجين الهشه
عام



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

السمسميةاسم المشروع
عامالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
65,00071,50078,65086,51595,167المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
65,00071,50078,65086,51595,167المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
39,634حقوق الملكية

40,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,4396,46911,15716,58622,844الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
79,63467,43977,96989,807103,101118,011مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
72,800مجموع اإلستثمارات

1,39531,47534,12337,01140,16143,599التكاليف التشغيلية المباشرة
14,53715,29116,10116,97017,905إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
4,0003,3452,6241,831959الفائدة

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,0171,5802,2062,9013,674الضريبة

77,19551,02954,33957,94161,86466,137إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,43916,41023,63031,86641,23651,874صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
6,5527,2077,9288,7219,593أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
6,5527,2077,9288,7219,593إجمالي دفعات سداد القرض

2,4399,85816,42323,93832,51642,281رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,3895,2667,3539,67212,247توزيعات األرباح

2,4396,46911,15716,58622,84430,034صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,4396,46911,15716,58622,84430,034النقد

00000المدينون
1,3951,3951,3951,3951,3951,395المخزون

3,8347,86412,55317,98124,24031,429إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

62,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
72,80072,80072,80072,80072,80072,800إجمالي األصول الثابتة
7,60915,21922,82830,43738,047اإلستهالك التراآمي

72,80065,19157,58149,97242,36334,753القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
79,63475,45571,93469,15367,20266,183مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
6,5527,2077,9288,7219,5930اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

6,5527,2077,9288,7219,5930مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

33,44826,24118,3139,59300رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
33,44826,24118,3139,59300مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
39,63439,63439,63439,63439,63439,634رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,3736,05911,20517,975األرباج المجمعة
2,3733,6865,1476,7708,573الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

39,63442,00745,69350,84057,61066,183مجموع حقوق الملكية
79,63475,45571,93469,15367,20266,183مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.5%24.5%18.1%12.4%7.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.5%28.5%24.6%19.6%13.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.11.62.12.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

رقئق العجين الهشه
عام



اسم المشروع
الموقع المقترح

أوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالنسبة

NPV 49,94679,634صافي القيمة الحالية

IRR 39,634%28.9معدل العائد الداخلي
B/C 1.640,000القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 450.2فترة اإلسترداد%
ثالثا: النتائج المالية

12345

5,7628,95212,49916,44220,820صافي الربح بعد الضريبة

%25.7%22.4%18.7%14.7%10.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%31.5%24.5%18.1%12.4%7.6معدل العائد على اإلستثمار %

%31.5%28.5%24.6%19.6%13.7معدل العائد على حقوق الملكية %

1.11.62.12.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

51,85751,35350,87450,41349,963نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.5%44,19825.9زيادة تكاليف المشروع

%20 1.4%38,45023.2زيادة تكاليف المشروع

%10 1.3%20,24219.0تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.9%9,4638.6-تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.4%30,84422.5زيادة تكاليف التشغيل

1.1%11,74316.0زيادة تكاليف التشغيل %20

القروض

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويل

البند

تكاليف المشروع

رأسمال صاحب المشروع

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
رقئق العجين الهشه

عام

القرض الى التكاليف



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

IRR28.9%معدل العائد الداخلي
NPV49,946صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

IRR25.9%معدل العائد الداخلي
NPV44,198صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

IRR23.2%معدل العائد الداخلي
NPV38,450صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

IRR19.0%معدل العائد الداخلي
NPV20,242صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

IRR8.6%معدل العائد الداخلي
NPV-9,463صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

IRR22.5%معدل العائد الداخلي
NPV30,844صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

IRR16.0%معدل العائد الداخلي
NPV11,743صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20

تخفيض مبيعات المشروع %20

زيادة تكاليف التشغيل %10

الحالة األساسية

زيادة تكاليف المشروع %10

زيادة تكاليف المشروع %20

تخفيض مبيعات المشروع %10



الحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,1950-77,195

12,43918,98816,549

228422,08621,802

330825,53925,230

433529,38429,049
5364103,576103,211

زيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

084,9150-84,915

12,43918,98816,549

228422,08621,802

330825,53925,230

433529,38429,049
5364107,051106,687

زيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

092,6350-92,635

12,43918,98816,549

228422,08621,802

330825,53925,230

433529,38429,049
5364110,526110,162

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي



تخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,1950-77,195

12,43912,48810,049

228414,93614,652

330817,67417,365

433520,73220,397
536491,05590,691

تخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,1950-77,195

12,4395,9883,549

22847,7867,502

33089,8099,500

433512,08111,746
536478,53578,171

زيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,3350-77,335

12,68314,38711,704

231217,14416,833

333920,22719,888

436823,67123,302
540197,93897,537

زيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,4750-77,475

12,9279,7866,859

234012,20311,863

337014,91614,547

440217,95717,555
543792,30091,863

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي
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