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جتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيزحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية الم

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

 
 في ) إرادة(ــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجي 

ستثمار وتحديد إحتياجاتاإلفرص   المملكة من حيث استكشافمختلف محافظات وألوية
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ة والماليةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

ريعللفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشا
 .المقترحة لإلستثمار

 
)إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيسأية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
 .وتنفيذ المشاريع 

 
 اثنانااطق المملكة وعددهفي كافة من)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 .وعشرون مركزاً 

)بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (  
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 ملخص المشروع -١

  األليفةتأطعمة الحيوانانتاج ا اسم المشروع

 العاصمة موقع المشروع

  األليفةتأطعمة الحيوانا منتجات المشروع

 شخص ٩ األيدي العاملة

 دينار ٣٩ ٤٦٢ ياالستثمار الكل

 % ٢٠,٧ الداخليمعدل العائد 

 دينار ١٢,٣٣٦ صافي القيمة الحالية

  ١,٣ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات

 سنوات ٥ ة االستردادفتر

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  األليفةتمشروع انتاج أطعمة الحيوانا



 
 

 ٢

 

 
 
  وصف المشروع١. ٢

  

والتي تحتوي على المكونات ) الكالب والقطط(الحيوانات األليفة  أطعمة  انتاجيهدف هذا المشروع  إلى

االساسية الالزمة لغذاء هذه الحيوانات حسب المواصفات المقرة من قبل البيطريين، وذلك بعبوات قابلة 

 . واق ومناسبة لوجبة الحيوان اليوميةللتداول في األس

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

نظرا لكميات وقيم االستيراد لمثل هذه المنتجات خالل السنوات الستة الماضية، والتزايد المستمر في 

 أن مثل هذا المشروع سيكون ناجحا اعتبرالكميات المستوردة ولعدم توفر صناعة محلية لها، فقد 

إحالل اإلنتاج المحلي بدال من  فرصة استثمارية تساهم في باإلضافة إلى كونه منتجاته لسهولة تسويق

 .اإلستيراد و تؤدي إلى خلق عدد من فرص العمل

  

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

نظرا لتواجد الغالبية العظمى من مقتني الحيوانات األليفة موضوع البحث في محافظة العاصمة، يقترح 

 .لمشروع في إحدى مناطق هذه المحافظةأن يقام هذا ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 

 

 

 منتجات المشروع ١٠٣

 
لكالب والقطط للحيوانات األليفة التي يتم اقتناؤها في المنازل مثل ا منتجات المشروع مخصصة ان

غم األكثر تداوال ومناسبة لوجبات هذه )٤٠٠( سيعبأ المنتج في عبوات معدنية سعة ، هذا واألليفة 

 ب  كما يبين الجدول التالي التحليل المخبري ألغذية القطط والكال.اليوميةالحيوانات 

 

 اغذية الكالب اغذية القطط المكونات االساسية للغذاء

 %٧ %٧ )حد ادنى( بروتين خام -

 %٧ %٥ )حد ادنى( دسم خام -

 %٢ %٠,٥ )حد اقصى( الياف خام -

 %٨٥ %٨٢ )حد اقصى( رطوبة -

 %٣ %٢ )حد اقصى( رماد خام -

 كغ/مغ١٦٠ كغ/مغ)١٦-١٠( الفا توكوفيرول) E( فيتامين -

 كغ/مغ١٥ كغ/مغ١٥ ثيامين) B١( فيتامين -

وحدة )٢٠٠-١٤٠( )D٣( فيتامين -

 كغ/دولية

وحدة )٢٢٠-١٨٠(

 كغ/دولية

كغ/وحدة دولية)١١١٠( كغ/وحدة دولية)١١١٠( )A( فيتامين -

حديـد ونحـاس وكبريتـات      (  معادن   -

 )الزنك

 كغ/مغ٥٥٠ كغ/مغ٥٥٠

 

 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

  الطلب الحالي على منتجات المشروع٢٠٣

 
لعدم وجود صناعة محلية لهذه المنتجات، فان احتياجات السوق المحلي تغطى عن طريق نظرا  -

 .االستيراد

والذي ينص على ) ٢٣٠٩١٠(تأتي منتجات المشروع حسب التعرفة الجمركية تحت البند رقم  -

 ."بيع بالتجزئةاغذية كالب او قطط مهيأة لل"

 معدل صافي الكميات المستوردة خالل السنوات الستة السابقة، هو أن، ) ١( الجدول رقم يبين -

 . وهذا الرقم يعكس كمية الطلب المحلي الحالي. طن )٥٨ (حدودب

 )١(جدول رقم 

 )القطط والكالب (األليفة الحيوانات أغذيةكميات مستوردات والمعاد تصديره من 

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(خالل الفترة 
التعرفة  السنة صايف املستورد املعاد تصديره املستوردات

 )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  *اجلمركية

 ١٧٠٩٠ ١٦,٧ ــ ــ ١٧٠٩٠ ١٦,٧ ٢٣٠٩١٠ ١٩٩٧

 ٧٨٤٨٠ ٨٣,٧٣ ــ ــ ٧٨٤٨٠ ٨٣,٧٣ ٢٣٠٩١٠ ١٩٩٨

٢٥٧١٠ ٢٤,٨٤ ٦٠٠٠ ١ ٣١٧١٠ ٢٥,٨٤ ٢٣٠٩١٠ ١٩٩٩ 

٤١١٨٠ ٥١,٣ ٧٠٠٠ ١ ٤٨١٨٠ ٥٢,٣ ٢٣٠٩١٠ ٢٠٠٠ 

 ٩٧٠٠٠ ١٠٠,٤ ــ ــ ٩٧٠٠٠ ١٠٠,٤ ٢٣٠٩١٠ ٢٠٠١

٧٠٨٣٠ ٦٨,٢ ٥٧٦٠ ٦ ٧٦٥٩٠ ٧٤,٢ ٢٣٠٩١٠ ٢٠٠٢ 

 

  الطلب المتوقع على منتجات المشروع٣٠٣

 
لى منتجات المشروع فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع ع% ٥ بافتراض معدل نمو سنوي نسبته

 : ٢٠٠٩-٢٠٠٥للسنوات 

 

 

 

 



 
 

 ٥

 

 طن/الكمية السنة

٦٧,٠ ٢٠٠٥ 

٧٠,٥ ٢٠٠٦ 

٧٤,٠ ٢٠٠٧ 

٧٧,٧ ٢٠٠٨ 

٨٢,٠ ٢٠٠٩ 

 

  المقترحةاإلنتاجيةالطاقة  ٤٠٣

 
 كميات الطلب الحالي والطلب المتوقع على هذا النوع من المنتجات، والى صافي المعدل إلىالنظر ب

 أنطن، فانه يقترح  )٥٨(ملكة خالل السنوات الستة الماضية والذي بلغ حوالي السنوي لمستوردات الم

 اإلنتاجية تكون الخطة أنطن سنويا، وبالتالي يقترح ) ٤٠( المتاحة للمشروع اإلنتاجيةتكون الطاقة 

 : كما يلي ه من عمراألولىللمشروع على مدى الخمس سنوات 

 

 طن ٢٤، أي انتاج  المقترحةاإلنتاجيةمن الطاقة %) ٦٠( ما نسبته استغالل سيتم األولىفي السنة  -

  ٠ ٢٠٠٥من حجم السوق للعام % ٣٦تعادل حوالي 

 .سنويا%) ١٠(ما نسبته كميات اإلنتاج ب الالحقة، سيتم زيادة ةفي السنوات االربع -

 

  المنافسة والتسويق٥٠٣

 
وخاصة انه ال توجد  ، منتجاتهبناء على ما تقدم، فانه ال يتوقع أن يواجه المشروع صعوبة في تصريف

صناعة محلية لهذا المنتج، وبالتالي فان على المشروع العمل على تغطية قسم من المستوردات بأسعار 

 .تتيح لتاجر التجزئة هامش ربح تشجيعيمنافسة وتشجيعية 

 

 



 
 

 ٦

 - ٩٢٠( المستوردة ما بيناألصناف أسعارحيث تراوحت  المستوردة ، األصناف مع  المنافسةتنحصر

 واألسماك كنوعية اللحوم وفقا لمكوناته الغذائية، وذلك  سيف مراكز التخليصدينار للطن) ١ ٢٢٧

 دينار ١,١٥٠ – دينار ٠,٨٧تتراوح أسعار البيع بالتجزئة لطعام القطط بين  ٠والفيتامينات المضافة

ومن . م أيضا غ٤٠٠ دينار للعبوة سعة ١,١٥٠ أطعمة الكالب بلغت بالمعدل  و غم٤٠٠للعبوة سعة 

دينار للعبوة ألغذية  ٠,٨٦ للعبوة ألغذية القطط و دينار٠,٧٠  سعر البيع بالجملة بواقع اعتمادهنا فان

يعتبر مناسبا ) للطن ألغذية الكالب /  دينار ٢,١٥٠للطن ألغذية القطط و /  دينار ١,٧٥٠(الكالب 

 . ومعقوال

 

  المتوقعةاإليرادات ٦٠٣
 
 : من عمر المشروع على النحو التالي األولى خالل السنوات الخمس تاإليرادا تكون أنيتوقع  
 

 السنة الكالبطعام  القطططعام 

 دينار/اتااليرادطن/ الكمية دينار/اتااليرادطن/ الكمية

 إجمالي

 دينار/اإليرادات

٤٧ ٦٠٠ ٣٠ ١٠٠ ١٤,٠ ١٧ ٥٠٠ ١٠,٠ ٢٠٠٥ 

٥٢ ٣٦٠ ٣٣ ١١٠ ١٥,٤ ١٩ ٢٥٠ ١١,٠ ٢٠٠٦ 

٥٧ ٥٩٥ ٣٦ ٤٢٠ ١٦,٩ ٢١ ١٧٥  ١٢,١ ٢٠٠٧ 

٦٣ ٣٥٠ ٤٠ ٠٦٠ ١٨,٦ ٢٣ ٢٩٠ ١٣,٣ ٢٠٠٨ 

٦٩ ٦٩٥ ٤٤ ٠٧٥ ٢٠,٥ ٢٥ ٦٢٠ ١٤,٦ ٢٠٠٩ 

 

 

 

 

  و البناء الموقع ١٠٤ 
 

إقامة المشروع في العاصمة عمان بعيدا عن المناطق السكنية ، وتجدر اإلشارة الى ضرورة اخذ يقترح 

ع نظرا لخصوصية المشروع لتعامله مع مخلفات المسالخ، هذا ويمكن موافقة الجهات المعنية على الموق

 ٢٠٠ تقدر احتياجات المشروع من األبنية بما مساحته ٠هنجر معدني/ تنفيذه من خالل مبنى إسمنتي 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٧

 إلى كما تم افتراض احتياج البناء ٠ دينار٢,٥٠٠وقد افترض استئجاره ببدل إيجار سنوي مقداره . ٢م

 ٠ دينار١,٥٠٠بعض التعديالت ليتناسب واالستخدام وبكلفة 

  

 مراحل التصنيع  ٢٠٤

 
  : عبر المراحل التالية العملية التصنيعيةتمر

 : والطحناألوليةمرحلة استقبال المواد  -١

 أن الدجاج، حيث أوخ سواء مسالخ الماشية لالمسا) بقايا( هي عبارة عن نفايات األولية المواد إن

 تنقل المواد ٠تستقبل في حاويات خاصة من طبقتين لتصفية وتجميع السوائل المرافقة د هذه الموا

هذا ويجب  . من الحاويات إلى ماكينات الجرش والتكسر والطحن للوصول للنعومة المطلوب

 ٠مراعاة عدم جلب بقايا محتوية على فضالت صلبة غير مطلوبة
 

 :مرحلة الطهي -٢

 من خالل طباخ خاصتم عملية طهي المواد  تير والطحن تتم عملية الجرش والتكسأنبعد 

)Double Jacket ( ٠ هذا وتضاف األمالح والمواد األخرى خالل عملية الطهي،بواسطة البخار  

 :مرحلة التعبئة -٣

 خزان التجميع والتبريد بواسطة سير ناقل حلزوني، ليتم إلى الطهي آلةيتم تفريغ المنتج من 

 صناديق  ماكينة اإلغالق والتعبئة فيإلىغم ومن ثم )٤٠٠(عة تعبئته في عبوات معدنية س

    .  مستودع المواد الجاهزةإلىكرتونية تحتوي على العدد المطلوب ومنها 



 
 

 ٨

  والمعداتتالماكينا ٣٠٤

 العدد ةالماكين
تكلفة 

 دينار/الوحدة
 دينار/التكلفة

 ١ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢ األولية لتجميع المواد اتحاوي

 ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ١ )الفرم(تكسير الجرش والةماكين

 ٣ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ١  طحنةماكين

 ٣ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ١ طباخ المواد على البخار

 ١ ١٠٠٠ ٠٠٠ ١ سير ناقل حلزوني

 ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ١ )للتعبئة(خزان تجميع المنتج مزود برأس تفريغ قابل للمعايرة 

 ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ١ حاملة عبوات خاصة دائرية تدار دائريا بشكل اوتوماتيكي

 ٣ ٥٠٠ ٣ ٥٠٠ ١  العبواتإغالق ةماكين

 ١ ٥٠٠ ١ ٥٠٠ ١ مرجل بخار

 ٢٠ ٥٠٠ المجموع
 
  والمفروشات والتجهيزات المكتبيةاألثاث  ٤ .٤

 
 .دينار) ٢ ٠٠٠( والمفروشات والتجهيزات المكتبية بحوالي األثاثتقدر قيمة 

 

   وسائط النقل٥٠٤   

 
) ١٠ ٠٠٠(منتجات المشروع حيث تقدر كلفتها بحوالي فان صغيرة لتوزيع  سيارةيقترح شراء

 .دينار

 

 

 

 



 
 

 ٩

  األولية المواد ٦٠٤

 
 ىيبين الجدول اآلتي احتياجات المشروع من المواد األولية وكذلك التكلفة المتوقعة لها في السنة األول

 . من التشغيل 
 

 دينار/التكلفة دينار/السعر للوحدة طن/الكمية المادة
 ٦٠٠ ٢٠ ٣٠ الخبقايا لحوم المس

 ١٢٥ ٥ ٠٠٠ ٠,٠٢٥ )فيتامينات( معدنية أمالح

 ٢٦٥ ١١٠ ٢,٤  ناتجة عن فول الصوياةكسب

 ٣٦٠ ١٥٠ ٢,٤ تفل بنجر

 ٦ ٦٠٠ ٠,١١ عبوة٦٠ ٠٠٠ عبوات معدنية

 ٧٥٠ ٠,٣٠ قصندو٢ ٥٠٠ صناديق كرتونية

 بدل تالف للعبوات المعدنية

 %)٥( والصناديق الكرتونية بنسبة 

 ٣٧٠ ــ ــ

 ٩ ٠٧٠ المجموع 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 

 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٣ ٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ١ ٨٠٠ ١٥٠ ١ محاسب

 ١ ٨٠٠ ١٥٠ ١ مسؤول تسويق وتوزيع 

 ١ ٤٤٠ ١٢٠ ١ سكرتارية وطباعة واستقبال

 ٧ ٢٠٠ ١٥٠ ٤ فنيو انتاج

 ١ ٢٠٠ ١٠٠ ١ عاديين/ مناولةعمال

 ١٧ ٠٤٠  المجموع
 



 
 

 ١٠

  ٠%١١يضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في مؤسسة الضمان االجتماعي البالغة 

 

 الضرورية الخدمات ٨٠٤
 

 دينار/التكلفة  البند

 ١ ٣٢٠ المياه

 ٢ ١٠٠ الكهرباء

 ٢ ٠٤٠ فيول اويل/وقود

 ١ ٢٠٠ ديزل/وقود

 ٦ ٦٦٠ المجموع
 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥
 

 الخدمات للموقع ومصاريف إيصال مصاريف التأسيس من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف تتكون

 .دينار) ١ ٥٠٠ (إلى تصل قيمتها أنالتعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى، حيث يتوقع 
 

 األولىللسنة /  تكاليف التشغيل ٢٠٥
 دينار/لتكلفةا البند

 ٩ ٠٧٠ المواد األولية 

 ١٨ ٩٨١ الرواتب واألجور 

 ٦ ٦٦٠ الخدمات الضرورية 

 ٢ ٥٠٠ اإليجارات

 ١,١٩٠ مصاريف التسويق

 ٣ ٢١٠ النفقات العامة 

 ٤١ ٥٤٤ المجموع 

الدراسة المالية.٥  



 
 

 ١١

  رأس المال العامل٣٠٥
 

 وبذلك يكون راس المال العامل . واحد إلنتاجية لمدة شهرالدورة ا راس المال العامل على أساس احتسابتم 

. دينار٣,٤٦٢  

 

 كلفة الموجودات الثابتة ٤٠٥
 دينار/التكاليف البند

 ١ ٥٠٠ تعديالت المبنى

 ٢٠ ٥٠٠  والماكيناتالمعدات

 ٢ ٠٠٠  المكتبيةواألجهزة األثاث

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ١٠ ٠٠٠ وسائط النقل

 ٣٤ ٥٠٠  المجموع
 

 ملخص تكاليف المشروع  ٥٠٥
 دينار/اإلجمالي البند

 ٣٤ ٥٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ١ ٥٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٣ ٤٦٢ رأس المال العامل

 ٣٩ ٤٦٢ المجموع 
 

 وسائل التمويل ٦٠٥
 

 دينار/القيمة البند

 ٢٤ ٤٦٢ مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 ١٥ ٠٠٠ قرض الموجودات الثابتة

 ٣٩ ٤٦٢ المجموع

 



 
 

 ١٢

  برنامج تنفيذ المشروع ٧٠٥

 
اشهر للتنفيذ، ابتداء من اختيار الموقع واجراء التعديالت الالزمـة علـى            ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

 .البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج

 

   األسس والفرضيات المالية٨٠٥
 

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

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنوات . عشرة سنوات

 :كما يلي 

 

 .بشكل متساو مع الزيادة المفترضة لإليرادات تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد -

 %.٥نوي هو  ستزداد بمعدل األجور السنوية تم افتراض أن -

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٧٥ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

 

 الخالصة ٩٠٥
 

ن المشروع يحقق ا، حساسية المشروعيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

قات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء  كذلك تشير التدف٠صافياً للسنوات الخمس القادمة ربحاً

بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق 

 :النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

ى للتشغيل  في السنة األولا دينار) ٢٩٥(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .لسنة الخامسةا ا في دينار)٨ ٦٣٦(و

 تبلغ قيمة . بما فيهم صاحب المشروعلاموع ينموظفلتسعة سيوفر المشروع فرص عمل  -

 ١٨ ٩١٤الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 .  خامسة دينار في السنة ال٢٢ ٩٩٠دينار في السنة األولى ترتفع إلى 



 
 

 ١٣

في السنة  % ٣٢,٠في السنة األولى و %  ٠,٨تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 %.٣٢و % ١,٢الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار١٢ ٣٣٦ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٠,٧ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 .واتسن ٥فترة االسترداد للمشروع تبلغ  -

 ١,٣تبلغ نسبة القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات  -

 تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين   أو زيادة تكاليف المشروع أو البيع أسعارفي حالة انخفاض  -

كم  من الحد األدنى الالزم للحأعلىيبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية % ٢٠و % ١٠

 إال أن المشروع يعتبر حساسا في حالة زيادة تكاليف التشغيل أو . على جدوى المشروع 

 .وينبغي مراعاة ذلك% ١٠تخفيض أسعار البيع بنسبة 

 
 

 

 

  و الخسائراألرباححساب  -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

 ية الخالصة والمعايير المال-٤       

 المالحق المالية.٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

47,60052,36057,59663,35669,691المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

9,0709,97710,97512,07213,279تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,3249,79010,28010,79411,333تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
8,6409,50410,45411,50012,650تكاليف المصنع التشغيلية

27,03429,27131,70934,36637,263مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
20,56623,08925,88728,99032,429الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
7,5927,9728,3718,7899,229رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,1901,3091,4401,5841,742مصاريف البيع والتسويق
180198218240264قرطاسية
2,5002,5002,5002,5002,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,0501,1551,2711,3981,537مصاريف أخرى

14,51015,23216,00216,82317,700مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,9093,9093,9093,9093,909اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

18,72019,44120,21121,03221,909مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,8463,6485,6767,95810,519الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,5001,254984687360الفائدة على القرض
3462,3934,6927,27110,159الربح قبل الضريبة

523597041,0911,524الضريبة على األرباح
2952,0343,9896,1808,636األرباح الصافية

%68%73%78%84%91نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
46,79846,93247,15647,46547,858نقطة التعادل (بالدينار)

%69%75%82%90%98نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
20,50010.002,050معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
3,909المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,4623,4620رأس المال العامل المطلوب

39,46224,46215,000إجمالي تكلفة المشروع
%38%62%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
اطعمة الحيوانات االليفة



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
47,60052,36057,59663,35669,691المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
47,60052,36057,59663,35669,691المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
24,462حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,7064,4936,2397,9449,610الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
39,46250,30656,85363,83571,30079,301مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
34,500مجموع اإلستثمارات

75627,03429,27131,70934,36637,263التكاليف التشغيلية المباشرة
14,51015,23216,00216,82317,700إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,5001,254984687360الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
523597041,0911,524الضريبة

36,75643,09646,11649,39852,96656,847إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,7067,21010,73714,43618,33422,455صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,4572,7032,9733,2703,597أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,4572,7032,9733,2703,597إجمالي دفعات سداد القرض

2,7064,7538,03411,46415,06318,858رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02601,7953,5195,4537,620توزيعات األرباح

2,7064,4936,2397,9449,61011,238صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
اطعمة الحيوانات االليفة



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,7064,4936,2397,9449,61011,238النقد

00000المدينون
756756756756756756المخزون

3,4625,2496,9958,70010,36611,994إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

20,500األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
34,50034,50034,50034,50034,50034,500إجمالي األصول الثابتة
3,9097,81811,72715,63619,546اإلستهالك التراآمي

34,50030,59126,68222,77318,86414,954القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
39,46237,04034,57632,07329,53026,948مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
245727032973327035970اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

245727032973327035970مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1254398406867359700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1254398406867359700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
24,46224,46224,46224,46224,46224,462رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

352747431,470األرباج المجمعة
352394697271,016الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

24,46224,49724,73625,20525,93226,948مجموع حقوق الملكية
39,46237,04034,57632,07329,53026,948مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %32.0%20.9%12.4%5.9%0.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%32.0%23.8%15.8%8.2%1.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.92.42.72.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
اطعمة الحيوانات االليفة



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%39,46210تكاليف المشروع

%24,46210مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%15,00012القروض

%75%38.0القرض الى التكاليف %

%15%62.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2952,0343,9896,1808,636صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%14.6%11.5%8.1%4.6%0.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%32.0%20.9%12.4%5.9%0.8معدل العائد على اإلستثمار %

%32.0%23.8%15.8%8.2%1.2معدل العائد على حقوق الملكية %

1.92.42.72.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.30.10.0الديون

46,79846,93247,15647,46547,858نقطة 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 21,979-4,821-8,806-12,3369,5096,6821,765صافي القيمة الحالية

IRR 3.6-%8.6%5.6%13.3%16.1%18.2%20.7معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.00.80.90.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,227
7.9%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

47,242

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.4%

16.2%
2.0

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

اطعمة الحيوانات االليفة



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR20.7%معدل العائد الداخلي
NPV12,336صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.2%معدل العائد الداخلي
NPV9,509صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.1%معدل العائد الداخلي
NPV6,682صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.3%معدل العائد الداخلي
NPV1,765صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR5.6%معدل العائد الداخلي
NPV-8,806صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR8.6%معدل العائد الداخلي
NPV-4,821صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-3.6%معدل العائد الداخلي
NPV-21,979صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,7560-36,756

12,7066,0563,349

22477,8577,610

32679,8869,618

429012,16711,877
531545,50145,186

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

040,4310-40,431

12,7066,0563,349

22477,8577,610

32679,8869,618

429012,16711,877
531546,99646,682

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

044,1070-44,107

12,7066,0563,349

22477,8577,610

32679,8869,618

429012,16711,877
531548,49248,177



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,7560-36,756

12,7063,676969

22475,2394,992

32677,0066,738

42908,9998,709
531541,45541,140

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,7560-36,756

12,7061,296-1,411

22472,6212,374

32674,1263,859

42905,8315,541
531537,40837,094

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,8310-36,831

12,9771,901-1,076

22713,4073,135

32945,1154,821

43197,0486,729
534640,46340,117

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,9070-36,907

13,247-2,253-5,501

2296-1,044-1,340

332134323

43481,9291,581
537735,42435,047


