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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

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

 
 في مختلف محافظات ) إرادة(سة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدرا 

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
ماليـة للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة وال              

 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة            
 .يس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأس

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 مشروع انتاج وتعبئة بودرة األطفال 
  ملخص المشروع-1

 اسم المشروع
تعبئة بودرة األطفال 

 

  عام موقع المشروع

 بودرة أطفال  منتجات المشروع

  أشخاص 5  العاملةمجموع األيدي

    دينار18.481 حجم االستثمار الكلي

  IRR(  22.1%(معدل العائد الداخلي

   دينارNPV(  6.658( صافي القيمة الحالية

 B/C(  1.4(القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت 

    سنواتPBP( 4 (فترة االسترداد 
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 :لمشروع   وصف ا102     

 
 هاي يعاني منتلتهابات الجلدية الإل   تستخدم بودرة األطفال  بشكل رئيس في تخفيف ا

 من ا والحد نسبي،األطفال في السنة األولى من عمرهم بسبب التبول واستخدام الحفاضات

تستخدم ألغراض أخرى من قبل الكبار وفي إزالة البقع الدهنية عن كما  .رطوبة الجلد

تغطية حاجة السوق المحلي من هذا المنتج عن طريق اإلستيراد واإلنتاج  تمي..المالبس

   .المحلي

 

 : مبررات وأهداف المشروع 202    
 

 : المنتج اتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي من هذ.1     

              .توفير فرص عمل جديدة  .2           

 . المشروعتحسين مستوى الدخل لصاحب. 3           

 

                          

 : الموقع العام للمشروع 3. 2 

 
 :  يقترح أن يكون موقع المشروع في منطقة عمان لألسباب التالية

 .والفئات المستهدفة من المستهلكينتوفر الكثافة السكانية . 1       

 .سهولة توريد المنتجات الى باقي أسواق مدن المملكة . 2            

  .التوسط الجغرافي بين مختلف محافظات المملكة. 3            

 

 

 

 

 

المقدمة 0 2
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 : المنتج 1. 3
 
 . غم 200 سيقوم المشروع بانتاج بودرة األطفال المعطرة وتعبئتها بعبوات سعة  

    

 :  واقع وآفاق السوق203   
 

 :واقع السوق الحالي .        أ

 
 بإنتاجها بعض المصانع والتي تقوم المنتجة محلياطرة رغم توفر بودرة أطفال التلك المع

 ال ه أنإال ،وتغطي جزء من احتياجات السوقضمن عد من منتجات مستحضرات التجميل 

  المنفصلة لبودرةاإلحصائية لعدم توفر البيانات اونظر .بودرة األطفاللاستيراد هنالك يزال 

 والذي 33049100صلة تحت البند رقم  حين كانت ترد قبل ذلك منف1998 اعتبارا من العام

 . "أطفالبودرة "ينص على 

 

-1994 للسنوات أعاله إليهالمستوردات والصادرات من البند المشار ) 1( يبين جدول رقم 

 0، حيث كانت بودرة األطفال ترد ضمنه بشكل مستقل 1997

 )1( جدول رقم 

  بودرة األطفالالمستوردات والصادرات والمعاد تصديره من 

 1997-1994للفترة 

 الكمية طن/ القيمة ألف دينار 

 السنة اعادة التصدير التصدير االستيراد

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

كمية صافي 

 المستوردات
1994 146 126 46 68 25 70 )12( 
1995 73 73 0.3 0.2 69 160 )156( 
1996 102 93 3 0.7 8 46 46.3 
1997 42 27 49 29 7 40 )42( 

 دراسة السوق30
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ونظرا لعد وجود بيانات إحصائية حديثة عن حركة التجارة الخارجية من هذا المنتج، فقد تم 

 المواليد ومعدالت استخدامهم بإعدادالمتعلقة   واإلحصائياتاإلستناد إلى عدد من الفرضيات

  .لبودرة األطفال

 

 على 2002-1998الل السنوات  بيانات دائرة اإلحصاءات اعدد المواليد األحياء خأظهرت

 :النحو التالي

 

 معدل النمو أعداد المواليد السنة
1998 133.714 - 
1999 135.266 1.2% 
2000 126.016 )6.8(% 
2001 142.956 13.4% 
2002 146.077 2.2% 

 

% 2.8هذا وتظهر بيانات دائرة اإلحصاءات العامة معدل النمو السنوي للسكان بحوالي 

 غم ، فان 200 عبوة سنويا سعة 2معدل استهالك الطفل من البودرة بحوالي وبتقدير 0

 58.4 ألف عبوة وتعادل حوالي 292معدل كميات االستهالك السنوي لألطفال يقدر بحوالي 

لالستخدامات األخرى، فان معدل االستهالك % 20وإذا ما أضيف إليها ما نسبته . طن

 .   طن70 بحوالي السنوي السابق من بودرة األطفال يقدر

     

 : الطلب المتوقع -ب

 
فان ، وهو معدل نمو السكان%) 2.8(المتوقع بنسبة في الطلب  سنويبافتراض معدل نمو

 :) 2008 – 2004( على بودرة األطفال يبين الطلب المتوقع) 3 ( رقمالجدول
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  )3( جدول رقم 

 2008 - 2004حجم االستهالك التقديري لبودرة األطفال للفترة 

 

 السنة الطلب المتوقع

 )عبوة(الكمية  )طن(  الكمية

 عبوة/ غم200سعة 
2004 74.0 370.000 
2005 76.1 380.500 
2006 78.2 391.000 
2007 80.4 402.000 
2008 82.6 413.000 

 

 : كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق403      

 
 اإلنتاجيةمن الطاقة  % 70تغلة نسبتها  المشروع سيبدأ اإلنتاج بطاقة مسأنبافتراض 

 عبوة في السنة األولى 35.000 المشروع سينتج أن عبوة، أي 50.000القصوى البالغة 

وبافتراض أن كميات اإلنتاج ستزداد بواقع . 2004من حجم السوق في عام % 9.6تعادل 

لة وحصة سنويا، فان الجدول التالي يبين كميات اإلنتاج ونسبة الطاقة المستغ% 10

  2008 – 2004المشروع من السوق للسنوات 
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 كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق
 كميات اإلنتاج السنة

 بالعبوة
 نسبة الطاقة

 %المستغلة 

حصة المشروع 

 %من السوق

 9.6 70.0 35.000 السنة األولى

 10.1 77.0 38.500 السنة الثانية

 10.8 84.7 42.350 السنة الثالثة

 46.600  الرابعةالسنة
 

93.2 11.6 

 11.3 93.2 46.600 الخامسة السنة

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع 5. 3 

 
مذيب حداد، (ا سيواجه المشروع منافسة من المنتجات المستوردة وتلك المصنعة محلي

 إال. ) اإلنتاج و الشركة المتحدة للصناعات الكيماوية/ الشركة الصناعية  التجارية الزراعية 

.  منافسةبأسعار بجودة مناسبة والبيع اإلنتاج المشروع سيتمكن من المنافسة في حالة أن

   بعض المنتجات  المتوفرة بالسوق ) 3( ويبين جدول رقم 

  )  3( جدول رقم 

 وأسعارها بعض المنتجات  المتوفرة بالسوق 
 

 )ينارد( سعر العبوة  )غم ( سعة  العبوة  االسم التجاري  المنتج 

 0.90 200 مذيب حداد محلي/ مجيك  ألطفال ابودرة 

 1.56 200 بيبي جونسون 

 3.05 425 بيبي جونسون 

 1.00 200 سوري 

 1.25 200 إيناس 

 0.75 200 محلي 

 0.75 200 صيني 
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  بواقع  بيع المشروع من بودرة األطفالأسعاروألغراض هذه الدراسة، فقد تم افتراض 

 ويعتبر هذا السعر مناسب ومعادل لمتوسط األسعار 0 غم200 العبوة سعة / دينار 0.750

 . بعد احتساب هامش ربح مناسب لتاجر التجزئةالدارجة في السوق

 

 : المتوقعة   اإليرادات 6. 3   

 
    . 2008-2004يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع للسنوات  

 

  )4(جدول رقم

2008-2004للسنوات ة المتوقعة االيرادات السنوي  

)دينار أردني (   

 
السنة 

 الخامسة

السنة 

 الرابعة

 السنة 

 الثالثة 

السنة 

 الثانية

السنة 

 األولى

 المنتج

بودرة األطفال  26.250 28.875 31.760 34.940 34940

 
 
 

 

 
 
 : موقع المشروع  1. 4  

 
ق الصناعية والحرفية حيث  المناطإحدى ضمن يقترح اقامة المشروع في منطقة عمان

  0تتوفر الخدمات الضرورية للمشروع 

 الدراسة الفنية0 4
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: البناء2. 4  

 
 ، ويقدر االيجار السنوي 2 م200  تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوالي   

 .توزيع استخدامات البناء ) 5(ويبين جدول رقم .السنة /  دينار 2.400للبناء بحوالي 

  )5(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

 البيان )2م( المساحة  
  والتعبئة  والتغليف  والتوضيباإلنتاج 100
 مستودع  60
 االدارة  40

 المجموع 200
 
 

: الطاقة االنتاجية  للمشروع 304  

  
السنة من بودرة / عبوة  50000 تقدر الطاقة االنتاجية العملية القصوى للمشروع بحوالي 

   يوم عمل300و )  في اليومساعات8(وردية عمل واحدة ب غم  وذلك 200عة األطفال س

 .في السنة

 عبوة  35.000 بواقع% 70سيبدأ المشروع تشغيله في السنة االولى بنسبة طاقة مستغلة 

 .سنويا% 10بودرة كما تم افتراض زيادة في كميات االنتاج بواقع 

 

:يريةفها التقدي  معدات وآالت المشروع وتكال4. 4  

 
 ااالالت والمعدات وتكاليفها التقديرية علما أنها متوفرة محلي ) 6(         يبين الجدول رقم  

. 
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ها التقديريةت والمعدات وكلفاآلالت  
 

دينار/الكلفة  البيان العدد 
  خالط حلزوني  مع ماكنة تعبئة        1 3.500
  عبوة البودرة إغالق ةماكين 1 750

شفاط غبار، موازين ومكاييل ، طاوالت توضيب (  ىأخر 1.500

 )الخ..وتغليف 
 المجموع  5.750

 
 

: األثاث والتجهيزات504  
 . دينار1.500تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 

 :  وسائط النقل6. 4
 0 دينار 8.000 حوالي يحتاج المشروع الى سيارة للنقل والتوزيع كلفتها

 

: التصنيع عملية 7. 4  
          

  بواسطة الخالط الحزوني خلط بودرة التلك مع المواد العطرية -       

. غم وتثبيت الغطائين الداخلي والخارجي200تعبئة البودرة بعبوات سعة  -         

.  عبوة لكل صينية وتغليفها12في صواني كرتونية سعة توضيب ال-        

 

:ولية ومواد التعبئة والتغليف المواد األ8. 4  
 

 كلفة المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف الالزمة للمشروع  )  7( جدول رقم اليبين 
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 )7(جدول رقم 

 المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديرية
 الكلفة 

 بالدينار

 سعر الوحدة

الطن /دينار   

)طن(الكمية  المادة 

  * بودرة التلك 7.35 270 1.985
 عطر  0.187 12.000 2.244
 35.000   العبوة/0.09 3.150

 عبوة
 غم 200عبوات بالستيكية سعة 

 وأغطيتها
365 0.125 / 

 الصينية

 عبوة مع 12صواني كرتون سعة  2.917

 شرينك
 المجموع   7.744

0  فاقد بدل %5شاملآل *   
 
 

   الخدمات الضرورية9. 4
 8( رقم  تي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء والوقود   ويبين جدولتشمل الخدمات ال

 .تكاليفها التقديرية)

)8(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية للمشروع وكلفها التقديرية بالدينار

 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    

 البند

الكهرباء 30 360
المياه 15 180
قود الو 75 900

 المجموع 120 1.440
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: القوى العاملة 10 . 4  
 االحتياجات التقديرية من األيدي العاملة وكلفها التقديرية  ) 9( يبين جدول رقم 

  )9( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية بالدينار

الراتب السنوي 

 دينار

الراتب الشهري 

 دينار

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع 1 200 2.400
 موزع وسائق 1 150 1.800
 فني انتاج 1 175 2.100

 
 عامل  2 100 2.400
8.700 

 
 المجموع 5 

 %.11هذا مع العلم بان نسبة مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي تبلغ  * 
 

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع11. 4
   

 بدء من  اختيار الموقع . أشهر 3وع حوالي  من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشر   

0وتجهيزه بالمعدات الالزمة والبدء باإلنتاج  
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 تكاليف التشغيل السنوية 1. 5
 )10(                           جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية
 التكاليف

  بالدينار
 

 البند

مواد أولية وتعبئة وتغليف 7.744
ور رواتب وأج 9.657
كهرباء وماء ووقود  1.440
مصاريف تسويق 525

يجاراتا 2.400
مصاريف تشغيل أخرى  1.410

مجموع تكاليف التشغيل 23.176

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 2. 5
 

 دينار ، وتشمل تكاليف التسجيل في 1.000   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 .أخرىرقة والترخيص ومصاريف متف
  
 :   رأس المال العامل3. 5  

 
 دينار وعلى أساس أن رأس المال العامل 1.931  يبلغ رأس المال العامل للمشروع  

 .احتسب  لمدة شهر واحد 

 الدراسة المالية50
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:تكاليف المشروع 4. 5    

 )11(جدول رقم                     

 تكاليف المشروع                    

 البند التكاليف بالدينار
 معدات وأالالت 5.750
 وسائط نقل 8.000
 أثاث وتجهيزات مكتبية 1.500
 تأمينات مستردة 300

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة 15.550
 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 1.000
 رأس المال العامل 1.931

 اجمالي تكاليف المشروع 18.481
 

 : وسائل التمويل   505
 الى مساهمة صاحب باإلضافةلموجودات الثابتة  ل شروع بقرضافترض تمويل الم  

 :المشروع

  )12(جدول رقم                 

 مصادر تمويل المشروع             

 قيمة التمويل

 دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

مساهمة صاحب المشروع 51.0 9.481
ت قرض بنكي  لتمويل الموجودا 49.0 9.000

الثابتة 
المجموع 100 18.481

 . على مدى خمس سنواتيسدد % 10 يبلغ وقد افترض ان معدل فائدة القرض
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 : األسس والفرضيات المالية 6. 5

 

 :    الفرضيات المالية
 
 

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

يسدد القرض على خمس سنوات . ارية لألصول الثابتة لتغطية جزء من التكاليف اإلستثم

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. 10بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

ت تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيا

 -:التالية

 

 .تم إفتراض أن ايرادات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية 

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

 .لإليرادات
 

 %.5تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو 

 %.15بة الدخل بنسبة اعتبر أن  المشروع خاضع لضري

 %.12 تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  الخالصة 7. 5
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

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

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتلى الوفاء بالتزاماته المالية ع المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي
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 للتشغيل الثانية دينار في السنة 980 يتراوح بين ايتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي -

 .تقريبا في السنة األولى( في حين يحقق التعادل . دينار في السنة الخامسة1.790و 

.  بما فيها صاحب المشروعوعمالسيوفر المشروع فرص عمل  لخمسة  موظفين و -

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

 دينار في السنة 11.738 ترتفع     دينار في السنة االولى9.657االحتماعي    

 . الخامسة

في السنة % 13.0في السنة األولى و % 6.2تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 % .13.0و % 9.8الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين  

 .دينار NPV   6.658تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %22.1 العائد الداخلي للمشروع يبلغ معدل -

 1.4تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات4بلغت فترة اإلسترداد للمشروع  -
 
يبقى المشروع %  10في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع بنسب  -

 0م للحكم على جدوى المشروعمجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالز

إال أن المشروع يعتبر حساسا النخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 

 .األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% 10

  

  المالحق المالية 8. 5
 

 حساب االرباح و الخسائر) 1

 قائمة التدفقات النقدية )2

 لعموميةالميزانية ا )3

 الخالصة والمعايير المالية )4



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
ر ب بو
األطفال

عامموقع المشروع

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

26,25028,87531,76334,93934,939المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

7,7448,5189,37010,30711,338تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,9955,2455,5075,7826,071تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,3402,5742,8313,1153,426تكاليف المصنع التشغيلية

15,07916,33717,70919,20420,835مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,17112,53814,05415,73514,104الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

525578635699769مصاريف البيع والتسويق
6066738088قرطاسية
2,4002,4002,4002,4002,400إيجارات

00000أيجار أرض
450495545599659مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 8,0978,4348,7929,1749,582مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
1,9991,9991,9991,9991,999اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

10,29610,63310,99111,37411,781مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
8751,9053,0624,3612,322الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

900753590412216الفائدة على القرض
251,1522,4723,9492,106-الربح قبل الضريبة

0173371592316الضريبة على األرباح
259802,1013,3571,790-األرباح الصافية

%84%72%78%85%92نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 26,30926,22126,17626,17029,721نقطة التعادل

%85%75%82%91%100نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
5,75010.00575معدات وأجهزة

1,5006.67225األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

05.000أخرى
1,999المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,9311,9310رأس المال العامل المطلوب

18,4819,4819,000إجمالي تكلفة المشروع
%49%51%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

 تعبئة بودرة اسم المشروع
عامموقع المشروع

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
26,25028,87531,76334,93934,939المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
26,25028,87531,76334,93934,939المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
9,481حقوق الملكية

9,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,2861,9863,0824,6106,624الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
18,48127,53630,86134,84539,54941,563مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
15,550مجموع اإلستثمارات

64515,07916,33717,70919,20420,835التكاليف التشغيلية المباشرة
8,0978,4348,7929,1749,582إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
900753590412216الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
0173371592316الضريبة

17,19524,07625,69627,46229,38330,949إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,2863,4605,1657,38310,16610,614صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,4741,6221,7841,9622,158أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,4741,6221,7841,9622,158إجمالي دفعات سداد القرض

1,2861,9863,5435,5998,2048,456رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
004619891,580843توزيعات األرباح

1,2861,9863,0824,6106,6247,613صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع

تعبئة 
بودرة 
األطفال

عامموقع المشروع

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,2861,9863,0824,6106,6247,613النقد

00000المدينون
645645645645645645المخزون

1,9312,6313,7275,2557,2698,258إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

5,750األجهزة والمعدات
1,500األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
15,55015,55015,55015,55015,55015,550إجمالي األصول الثابتة
1,9993,9995,9987,9979,996اإلستهالك التراآمي

15,55013,55111,5519,5527,5535,554القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
18,48116,98215,87915,20715,02213,812مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
1,4741,6221,7841,9622,1580اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

1,4741,6221,7841,9622,1580مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

7,5265,9044,1202,15800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
7,5265,9044,1202,15800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
9,4819,4819,4819,4819,4819,481رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

254931,6063,383-األرباج المجمعة
255191,1121,777948-الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

9,4819,4569,97511,08712,86413,812مجموع حقوق الملكية
18,48116,98215,87915,20715,02213,812مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %13.0%22.3%13.8%6.2%0.1-معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%13.0%26.1%19.0%9.8%0.3-معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.62.12.73.40.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع

تعبئة
بودرة

عامموقع المشروع

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 6,658صافي القيمة الحالية
ي

18,481المشروع

IRR 22.1معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
9,481صاحب 

B/C 9,000القروض1.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد
ى  رض 

%48.7التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

259802,1013,3571,790-صافي الربح بعد الضريبة

%6.0%11.3%7.8%4.0%0.1-الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%13.0%22.3%13.8%6.2%0.1-معدل العائد على اإلستثمار %

%13.0%26.1%19.0%9.8%0.3-معدل العائد على حقوق الملكية %

1.62.12.73.40.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

26,30926,22126,17626,17029,721نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.3%5,25319.4زيادة تكاليف المشروع

%20 1.2%3,84917.1زيادة تكاليف المشروع

%10 0.7%4,8844.3-تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.1%15.7-16,425-تخفيض مبيعات المشروع

%10 0.8%2,8787.6-زيادة تكاليف التشغيل

0.4%7.4-12,414-زيادة تكاليف التشغيل %20

خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية



الحالة األساسية
IRR22.1%معدل العائد الداخلي
NPV6,658صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR19.4%معدل العائد الداخلي
NPV5,253صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR17.1%معدل العائد الداخلي
NPV3,849صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR4.3%معدل العائد الداخلي
NPV-4,884صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR-15.7%معدل العائد الداخلي
NPV-16,425صافي القيمة الحالية
B/C0.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR7.6%معدل العائد الداخلي
NPV-2,878صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-7.4%معدل العائد الداخلي
NPV-12,414صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف

التدفق النقديالحالة األساسية



النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,1950-17,195

11,2863,0741,788

21334,1043,971

31445,2625,117

41566,5606,404
517020,22320,053

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,9150-18,915

11,2863,0741,788

21334,1043,971

31445,2625,117

41566,5606,404
517020,77820,608

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,6340-20,634

11,2863,0741,788

21334,1043,971

31445,2625,117

41566,5606,404
517021,33421,164

التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق



017,1950-17,195

11,286449-837

21331,2171,084

31442,0851,941

41563,0662,910
517015,96815,798

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,1950-17,195

11,286-2,176-3,462

2133-1,671-1,804

3144-1,091-1,235

4156-428-584
517011,71211,543

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,2600-17,260

11,415756-658

21461,6271,481

31592,6122,453

41723,7223,550
518717,43517,248

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,3240-17,324

11,543-1,561-3,104

2159-850-1,009

3173-38-212

4188884697
520414,64614,442
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