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

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

 
 فـي مختلـف   ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

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

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

 . فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على
 

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

 
 اثنان وعشـرون كافة مناطق المملكة وعددها    في) دة  إرا( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 
 

 
    المحتويات

ملخص المشرو ع  ١. 
المقدمة  ٢. 

وصف المشروع ١ .٢   
٢ .٢ مبررات وأهداف المشروع  

٣ .٢ الموقع العام للمشروع  
 .٣ السوقدراسة 

٣.١ خدمات المشروع وتصنيفها/منتجات  
٣.٢ المنافسة والتسويق  

الطلب المتوقع ٣.٣  
الطاقة المقترحة ٣.٤  

٣.٥  المتوقعةاإليرادات   

 .٤ الفنيةالدراسة
   ٤.١ األرض والبناء وتجهيزات المحل

٤.٢ المواد االولية المستعملة في التصنيع   

   ٤.٣ مراحل التصنيع

٤.٤ الماكنات والمعدات   

   ٤.٥ االثاث والمفرشات والتجهيزات المكتبية

وسائط النقل ٤.٦   

٤.٧ املة واألجور السنويةالقوى الع  
٤.٨  المتوقعةوالتكلفة األوليةالمواد  

٤.٩ الضروريةالخدمات  
 .٥ الدراسة المالية 

   ٥.١ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

٥.٢ تكاليف التشغيل السنوية   

رأس المال ٥.٣   

٥.٤ كلفة الموجودات الثابتة   
   ٥.٥ ستثمارالكلفة االجمالية لال

   ٥.٦ وسائل التمويل

   ٥.٧ االسس والفرضيات المالية

االستنتاج ٥.٨  

المالحق المالية  ٦. 
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 انتاج رضاعات االطفال المطاطية
    

 ملخص المشروع .١

 رضاعات االطفال المطاطية اسم المشروع

 عام موقع المشروع

 رضاعات االطفال  منتجات المشروع

 شخص ١١ يدي العاملةاأل

 دينار ٧٤,١٥٦ ياالستثمار الكل

 % ٢٥,٤ الداخلي معدل العائد 

 دينار ٣٤,٢٠٨ صافي القيمة الحالية 

  ١,٥القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات 

 سنوات  ٤ مدة االسترداد

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 ٢

 

 
 
  وصف المشروع١. ٢

  

الطفال من المطاط والتي تستعمل مع القوارير الخاصة بها سيهدف هذا المشروع الى انتاج رضاعات ا

الرضاع االطفال بديال عن الرضاعة الطبيعية وذلك باربع مقاسات حسب المواصفات المحددة من قبل 

 .الجهات الصحية العالمية والمحلية

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

لى كميات وقيم المستوردات خالل االعوام نظرا للتطور السكاني واالجتماعي في المملكة، وباالطالع ع

الست السابقة والزيادة المضطردة خالل السنوات الثالث الماضية، ولعدم وجود صناعة محلية الصناف 

المشروع، فقد ارتأينا حاجة المملكة لمثل هذا المشروع، والذي سيساهم بشكل فعال في اتاحة الفرص 

 .تشغيل االيدي العاملة المعطلةاالستثمارية للباحثين عنها في المملكة و

ومن هذا المنطلق ستتناول هذه الدراسة النواحي الفنية لمتطلبات تأسيس المشروع، وكذلك النواحي 

 .االقتصادية والتحليالت المالية العماله االنتاجية

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

 .والزرقاءاربد ا،العاصمة  المملكة  في احدى محافظات المشروعان يقام  المقترحمن

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 

 
 

 منتجات المشروع ١٠٣
كما اسلفنا، فان منتجات المشروع ستكون رضاعات االطفال من المطاط التي تستعمل مع القوارير الخاصة 

 .بها الرضاع االطفال 
 

 

  المنافسة والتسويق٢٠٣
ستيراده من الخارج، ال توجد صناعة محلية لمثيل منتجات المشروع، حيث تنحصر المنافسة على ما يتم ا

خالل ) ١(حيث ان معدل الكميات المستوردة التي تبينه االحصائيات الرسمية الواردة في الجدول رقم 

 -٨,١٠٠(طفال وقد تراوحت االسعار ما بين طن لرضاعات اال) ٣٢(هي ) ٢٠٠٢-١٩٩٧(الفترة 

  طن/  دينار )١٠,٢٠٠

 )١(جدول رقم 

 ديره في المملكة من رضاعات االطفالكميات مستوردات وصادرات والمعاد تص

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(خالل الفترة 
التعريفة  السنة الصادرات صافي المستورد المعاد تصديره المستوردات

الكمية  الجمركية

 )طن(

الكمية  )د(القيمة 

 )طن(

 )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة 

١٧٩١٠ ٢٫٧ ٢٢٥٦٩٤ ٣٠٫٢ ٢٠٠٠٠ ١٫٨ ٢٣٨٣١٠ ٣٤ ٤٠١٤٩٠ ١٩٩٧ 

٤٣٢٠٠ ١٠٫٥٤ ١٤٩٥٠٠ ٢٧٫٢ ٢٦٣٠٠ ٧٫٨٤٣ ١٩٢٦٦٤ ٣٥ ٤٠١٤٩٠ ١٩٩٨ 

٧٩٠٦٠ ١٦٫٢٥ ٨٣٧٣٠ ١٦ ١٠٠٠٠ ١٫٦ ٩٢١٥٠ ١٧٫٥١ ٤٠١٤٩٠ ١٩٩٩ 

٥٦٠٠ ٢٫٢ ٢٢٩٢٣١ ٤٤٫٦ ٢٤٧٦٠ ٢ ٢٣٩٥١٠ ٤٦٫٦ ٤٠١٤٩٠ ٢٠٠٠ 

 ــ ــ ٩٩١٥٣ ٢٢٫٥ ٥٣٢٠ ١٫١ ١٠٤٠٠٠ ٢٣٫٦ ٤٠١٤٩٠ ٢٠٠١

 ــ ــ ٢٨٩٣٥٠ ٥٢٫٢ ــ ــ ٢٨٩٣٥٠ ٥٢٫٢ ٤٠١٤٩٠ ٢٠٠٢

 .  رضاعات االطفال واصناف اخرى صحية عدا واقيات منع الحمل٤٠١٤٩٠

   سنوياً طن٣٢ بيانات االحصاءات لمعدل صافي المستورد خالل السنوات السابقة إلى كمية تشير

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

  الطلب المتوقع على منتجات المشروع٣٠٣
 

، وهي نسبة مقاربة %٣لب المتوقع على المنتج المشار اليه بواقع بافتراض معدل نمو سنوي بالط

 :لمعدالت النمو في السكان،  فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمس القادمة

 

 السنة )بالطن(الطلب المتوقع 

 رضاعات االطفال

٣٤ ٢٠٠٤ 

٣٥ ٢٠٠٥ 

٣٦ ٢٠٠٦ 

٣٧ ٢٠٠٧ 

٣٨ ٢٠٠٨ 

 

الطلب للسنوات القادمة على منتجات المشروع، فانه يتوقع اال يواجه المشروع هذا وحسب توقعات 

صعوبة في تصريف منتجاته، اذ  يتوقع ان يتم التصنيع بجودة مناسبة وطرحها للبيع باسعار منافسة 

 .ايضا تتيح لتاجر التجزئة هامش ربح معقول

 

 الطاقة االنتاجية المقترحة ٤٠٣
 

لمستوردة المبينة في الجدول االحصائي، يقترح ان تكون الطاقة االنتاجية المتاحة بناء على ارقام الكميات ا

 طن سنويا ) ٢٠(للمشروع حوالي    

 : وبالتالي يقترح ان تكون الخطة االنتاجية للمشروع على مدى الخمس سنوات االولى كما يلي 

 . لمقترحةمن الطاقة االنتاجية ا%) ٥٠(في السنة االولى سيتم انتاج ما نسبته  -

 .على الطاقة االنتاجية للسنة السابقة لها%) ٥(  في السنوات االربع الالحقة، سيتم زيادة ما نسبته - 

 

من المادة، وبالتالي فان الطن من المواد االولية ) غم٢٥(علما بان الرضاعة الواحدة تحتاج الى حوالي 

 فانه الغراض هذه الدراسة، فقد تم اعتماد قطعة، اما فيما يتعلق باسعار البيع،) ٤٠,٠٠٠(يعطي حوالي 



 
 

 ٥

اسعار للمنتجات موضوع البحث، اقل من سعر الحد االدنى للمستورد خالل السنوات السابقة، بحيث تكون 

 . ويعتقد بان هذه االسعار ستعتبر منافسةللقطعة /  فلس ٢٥٠بواقع دينار للطن ) ١٠,٠٠٠(

 

  االيرادات المتوقعة٥٠٣

 
لمشروع على النحو لقترحة، يتوقع ان تكون االيرادات خالل السنوات الخمس االولى  حسب االسعار الم

 :التالي 
 

 السنة رضاعات االطفال

 كميات االنتاج

 طن/

 االيراد السنوي

دينار/  

 ١٠٠,٠٠٠ ١٠ االولى

 ١٠٥,٠٠٠ ١٠,٥ الثانية

 ١١٠,٠٠٠ ١١,٠ الثالثة

 ١١٦,٠٠٠ ١١,٦ الرابعة

 ١٢٢,٠٠٠ ١٢,٢ الخامسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٦

 

 
 

 

  األرض و البناء ١٠٤ 
، حيث تقدر اجرة مثل هذا المبنى بحوالي ٢م)٣٥٠(يقترح ان يستأجر مبنى بمساحة تقدر بحوال 

 بحوالي        االعمالومن المتوقع ان يحتاج البناء الى بعض التعديالت حيث تقدر كلفة هذه . دينار) ٣,٦٠٠(

 . دينار) ٣,٠٠٠(

 

 :ية المستعملة في التصنيع  المواد االول٢٠٣
المواد االولية المستعملة في التصنيع هي عبارة عن مساعدات بركنة المطاط وملدنات مركبة ومحضرات 

 :مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة، ونسب هذه المواد هي كما يلي 

  

 النسب المئوية بالوزن المادة

 %٩٢ %)٦٠تركيز (عصارة المطاط 

 %٢,٨ %)١٠تركيز (تاسيوم محلول هيدروكسيد البو

 %١,١ %)٢٠تركيز (محلول كارباليت البوتاسيوم 

 %٠,٥٥ %)٥٠تركيز (مسحوق اكسيد الخارصين 

 %١,١%)٥٠تركيز (مسحوق داي اثيل داي ثيوكاربامات الخارصين 

 %٢,٥ %)٥٠تركيز (مسحوق كبريتي 

 %١,١ مواد مضادة للتأكسد ومثبتة مركبة

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٧

 

 تصنيع مراحل ال ٣٠٤
 

 :تمر العملية التصنيعية عبر المراحل التالية 

ومسارعات بركنة المطاط وملدنات % ٦٠تخلط المواد االولية المتكونة من عصارة مطاط تركيز  -

في ) حسب المواد والنسب المبينة اعاله(مركبة وكذلك محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات مركبة 

 صبح الخليط بشكل سائل  درجة مئوية، حيث ي٣٠خالط درجة حرارته 

 ). درجة مئوية٣٠يحتفظ بدرجة حرارة (بعد اتمام عملية الخلط ، ينقل الخليط الى حوض خاص  -

تغطس قوالب من البورسالن او الزجاج والخاصة بالمنتج المنوي الحصول عليه في السائل  -

 .المكثف ومن ثم يرفع الى اعلى 

 لتجفف القوالب والعطاء المنتج المرونة يؤخذ القالب بعد ذلك الى فرن ينفث هواء ساخن -

 .والقوة

بعد ذلك ينزع المنتج من القالب ويغلف بشرائح من البولي اثيلين وتوضع في باكيتات كرتونية  -

 .خاصة بها لتنقل الى مستودع المواد الجاهزة

   

  الماكنات والمعدات٤٠٤

 العدد الماكنة
تكلفة الوحدة

 دينار/

اجمالي 

 دينار/ التكلفة

 مزود بمؤقت اوتوماتيكي لرفعه وخفضه مع دعامتين)كرنك(ريط ناقل علوي ش

 )الشريط يحتوي على حامالت القوالب(
٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ١ 

 ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١)حرارة الحركة  درجة مئوية بفعل٣٠يعطي درجة حرارة (خالط مزود بثرموميتر

 ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢ حوض تغطيس من الستانلس ستيل

 ٨,٨٠٠ ١,١٠٠ ٨ ) قطع لكل منها٨ سعة  قوالب٨(من البورسالن او الزجاج قوالب مختلفة 

 على شكل( فرن التجفيف على شكل غرفة صغيرة 

 مزود بنافثات هواء ساخن)  نفق
٣,٥٠٠ ٣,٥٠٠ ١ 

 ١,٦٠٠   معدات اخرى

 ٤٨,٩٠٠ )دينار(  المجموع

 



 
 

 ٨

 

  االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية٥٠٤
 .دينار) ٢,٠٠٠(ث والمفروشات واالجهزة المكتبية بحوالي تقدر قيمة االثا

 

  وسائط النقل٦٠٤
لتوزيع منتجات الشركة حيث تقدر كلفتها بحوالي           ) فان(سيتم استعمال واسطة نقل متوسطة 

 .دينار، اما بخصوص ما يلزم للمواد االولية فانه سيتم استئجار شاحنات لذلك) ١١,٠٠٠(

 

 لة واألجور السنوية القوى العام٧٠٤

 
دينار/ التكلفة السنويةينار/ الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٤,٨٠٠ ٤٠٠ ١ صاحب المشروع/مدير عام

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ محاسب

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ مسؤول تسويق وتوزيع

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مهندس كيماوي/مدير انتاج

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ فنيو انتاج

 ٤,٠٨٠ ٨٥ ٤ عاديين/عمال مناولة

 ١,٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل

 ٢١,٣٠٠ )دينار(  السنوي المجموع

 %١١يضاف استحقاقات الضمان االجتماعي بما نسبته 

 ٢٣,٦٤٣ )دينار ( اإلجمالي السنوي 



 
 

 ٩

 

 وكلفتها  األولية المواد ٨٠٤
 اإلجماليةالتكلفة دينار/السعر للوحدة طن/الكمية المادة

 دينار
 ٤١,٤٠٠ ٤,٥٠٠ ٩,٢ عصارة المطاط الطبيعي

 ٥٦٠ ٢,٠٠٠ ٠,٢٨ %١٠محلول هيدروكسيد البوتاسيوم تركيز

 ٤٤٠ ٤,٠٠٠ ٠,١١ %٢٠محلول كارباليت البوتاسيوم تركيز 

 ٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٠,٢٥ %٥٠مسحوق كبريتي تركيز 

مسحوق داي اثيل داي ثيوكاربامات الخارصـين تركيـز         

٥٠% 

٥٥٠ ٥,٠٠٠ ٠,١١ 

 ١٧٦ ١,٦٠٠ ٠,١١ محضرات مضادة للتأكسد ومثبتات

 ٦٠ ١,٢٠٠ ٠,٠٥ %٥٠مسحوق اكسيد الخارصين تركيز 

 ١,٠٠٠   عبوات

 ٤٤,٦٨٠ دينار/ المجموع 

 

 الضرورية الخدمات ٩٠٤
 دينار/ السنوية التكلفة االجمالية دينار/ الكلفة الشهرية  البند

 ٢٤٠ ٢٠ المياه

 ١,٢٠٠ ١٠٠ الكهرباء

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ الوقود

 ٣,٨٤٠ )دينار( السنوي / المجموع 



 
 

 ١٠

 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١. ٥
تتضمن مصاريف التأسيس على رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع ومصاريف 

 .دينار) ٢,٠٠٠(ة اخرى، قدرت بمجملها بحوالي التعاقد على شراء المعدات ومصارف متفرق
 

 للسنة االولى/  تكاليف التشغيل السنوية٢. ٥
دينار/اإلجمالي السنوي البند  

 ٤٤,٦٨٠ المواد األولية 

 ٢٣,٦٤٣ الرواتب واألجور

 ٣,٨٤٠ الخدمات الضرورية

 ٢,٠٠٠ تسويق 

 ٣,٦٠٠ ايجارات 

 ٣,٣١٠ مصاريف تشغيل اخرى

 ٨١,٠٧٣ اجمالي
 

 

 رأس المال العامل ٣. ٥
تبار مجموع المصاريف المتداولة  راس المال العامل على أساس اإلنتاجية للسنة األولى وذلك باعاحتسابتم 

وبذلك يكون راس المال العامل ) احتسبت دورة المشروع لمدة شهر(سنوياً مقسمة على دورات اإلنتاج 

 .دينار ٦,٧٥٦للمشروع    
 

 

 

 

الدراسة المالية. ٥



 
 

 ١١

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة ٤. ٥
 دينار/ التكاليف البند

 ٤٨,٩٠٠  والماكيناتالمعدات

 ٢,٠٠٠ االثاث والمفروشات

 ٣,٠٠٠ تعديالت البناء

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ١١,٠٠٠ وسائط النقل

)دينار ( المجموع  ٦٥,٤٠٠ 
 

   الكلفة اإلجمالية لالستثمار ٥. ٥
 دينار/ اإلجمالي البند

 ٦٥,٤٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٦,٧٥٦ رأس المال العامل

)دينار(المجموع   ٧٤,١٥٦ 

  

 وسائل التمويل ٦. ٥
 دينار من احدى مؤسسات التمويل المحلية ٤٠,٠٠٠ تم افتراض حصول المشروع على قرض بقيمة 

: سنوات وكما يليعلى مدى خمسةعلى ان يسدد القرض % ١٠بفائدة   

 

دينار/ القيمة البند  %النسبة  

 ٤٦ ٣٤,١٥٦مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 ٥٤ ٤٠,٠٠٠ قرض 

)دينار(لمجموع ا  ١٠٠ ٧٤,١٥٦ 



 
 

 ١٢

   األسس والفرضيات المالية٧٠٥
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي هو 

 :تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع كما يلي .  سنواتخمسة

 

 .بشكل متساو مع الزيادة المفترضة لإليراداتة السنوية تزداد  تم افتراض أن المصاريف التشغيلي-

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٥٠ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

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

 

  االستنتاج٨٠٥
صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك  ، إن المشروع يحقق ربحاًبين ملخص نتائج المؤشرات الماليةي

تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق 

 :، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يليكذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي

 دينار في السنة األولى ) ٦,٤٣٣(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار للسنة الخامسة)١٣,١٤٤(وللتشغيل 

، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي املوع موظف عشر الحدسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في )٢٣,٦٤٣ ( المشروع بالضمان االجتماعي مبلغستدفع لهم بما فيها مساهمة

 . دينار في السنة الخامسة)٢٨,٧٣٨(السنة األولى ليرتفع إلى مبلغ

في السنة  % ٢٤,٣في السنة األولى و  % ٩,٢تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 %.٢٤,٣و  % ١٧,٥الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 .دينار ٣٤,٢٠٨ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٥,٤ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

يف التشغيل بنسب تتراوح في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكال -

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



 
 

 ١٣

اال ان المشروع حساس النخفاض اسعار البيع بنسبة . الالزم للحكم على جدوى المشروع

 . االمر الذي يستدعي مراعاة ذلك% ٢٠ بنسبة تكاليف التشغيلاو زيادة %١٠
 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية.٦



الموقع المقترح
عام

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

100,000105,000110,250115,763121,551المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

44,68046,91449,26051,72354,309تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
12,52113,14713,80414,49415,219تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,9406,2376,5496,8767,220تكاليف المصنع التشغيلية

63,14166,29869,61373,09376,748مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
36,85938,70240,63742,66944,803الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
8,7919,2319,69210,17710,686رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,0002,1002,2052,3152,431مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
1,0901,1451,2021,2621,325مصاريف أخرى

17,93218,64919,40120,19121,021مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,9596,9596,9596,9596,959اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

25,29126,00826,76027,55028,380مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
11,56812,69413,87715,11916,423الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,0003,3452,6241,831959الفائدة على القرض
7,5689,35011,25313,28715,463الربح قبل الضريبة

1,1351,4021,6881,9932,320الضريبة على األرباح
6,4337,9479,56511,29413,144األرباح الصافية

%63%65%66%67%69نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
79,46879,63579,72179,71379,598نقطة التعادل (بالدينار)

%65%69%72%76%79نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
48,90010.004,890معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
11,0006.671,649وسائل نقل

010.000أخرى
6,959المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,7566,7560رأس المال العامل المطلوب

74,15634,15640,000إجمالي تكلفة المشروع
%54%46%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الرضاعات



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
100,000105,000110,250115,763121,551المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
100,000105,000110,250115,763121,551المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
34,156حقوق الملكية

40,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,0336,4899,91313,28316,572الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
74,156103,033111,489120,163129,045138,122مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
65,400مجموع اإلستثمارات

3,72363,14166,29869,61373,09376,748التكاليف التشغيلية المباشرة
17,93218,64919,40120,19121,021إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,1351,4021,6881,9932,320الضريبة

71,12386,20889,69493,32697,109101,048إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,03316,82521,79526,83731,93637,075صافي 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

3,03310,27314,58818,90923,21527,482رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,7844,6755,6266,6447,732توزيعات األرباح

3,0336,4899,91313,28316,57219,750صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الرضاعات



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,0336,4899,91313,28316,57219,750النقد

00000المدينون
3,7233,7233,7233,7233,7233,723المخزون

6,75610,21213,63617,00620,29523,474إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

48,900األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

11,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
65,40065,40065,40065,40065,40065,400إجمالي األصول الثابتة
6,95913,91820,87727,83634,795اإلستهالك التراآمي

65,40058,44151,48244,52337,56430,605القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
74,15670,25366,31862,32958,25954,079مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
655272077928872195930اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

655272077928872195930مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

334482624118313959300رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
334482624118313959300مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
34,15634,15634,15634,15634,15634,156رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,6495,9219,86014,510األرباج المجمعة
2,6493,2723,9394,6515,412الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

34,15636,80540,07744,01648,66654,079مجموع حقوق الملكية
74,15670,25366,31862,32958,25954,079مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %24.3%19.4%15.3%12.0%9.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%24.3%23.2%21.7%19.8%17.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.41.72.02.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الرضاعات



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%74,1565تكاليف المشروع

%34,1565مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%40,00012القروض

%50%53.9القرض الى التكاليف %

%15%46.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

6,4337,9479,56511,29413,144صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.7%11.5%10.2%8.9%7.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%24.3%19.4%15.3%12.0%9.2معدل العائد على اإلستثمار %

%24.3%23.2%21.7%19.8%17.5معدل العائد على حقوق الملكية %

1.41.72.02.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.40.20.0الديون

79,46879,63579,72179,71379,598نقطة 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 29,986-6,3132,111-34,20828,83323,45713,948صافي القيمة الحالية

IRR 0.1%12.8%9.5%17.5%19.9%22.4%25.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.20.91.00.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

9,677
10.2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

79,627

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.0%

21.3%
1.4

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الرضاعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR25.4%معدل العائد الداخلي
NPV34,208صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR22.4%معدل العائد الداخلي
NPV28,833صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.9%معدل العائد الداخلي
NPV23,457صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR17.5%معدل العائد الداخلي
NPV13,948صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.5%معدل العائد الداخلي
NPV-6,313صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.8%معدل العائد الداخلي
NPV2,111صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR0.1%معدل العائد الداخلي
NPV-29,986صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

071,1230-71,123

13,03318,92715,894

232320,05319,731

333921,23620,897

435622,47822,122
537482,28481,911

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

078,2360-78,236

13,03318,92715,894

232320,05319,731

333921,23620,897

435622,47822,122
537485,34584,971

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

085,3480-85,348

13,03318,92715,894

232320,05319,731

333921,23620,897

435622,47822,122
537488,40588,032



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

071,1230-71,123

13,03313,92710,894

232314,80314,481

333915,72415,385

435616,69016,334
537475,21974,846

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

071,1230-71,123

13,0338,9275,894

23239,5539,231

333910,2119,872

435610,90210,546
537468,15467,781

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

071,4960-71,496

13,33610,8207,484

235511,55911,204

337312,33511,962

439113,14912,758
541173,32272,911

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

071,8680-71,868

13,6392,712-927

23873,0642,677

34073,4333,026

44273,8213,394
544864,36063,912


