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

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

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

فرص االستثمار وتحديد احتياجات 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

 .تثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لالستثماراالس
 

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

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

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 

 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢ موقع المشروع المقترح

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ المنتجوصف 

  ٢. ٣ وحصة السوق والطاقة اإلنتاجيةالطلب 

  ٣ .٣ المنافسة والتسويق

  ٤. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات واألثاث ووسائط النقل

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٥. ٤ المواد األولية والخدمات الضرورية

  ٦. ٤ لتنفيذ المشروعالفترة الزمنية  

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٥٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ ماليةالمالحق ال  



 ١

 

 

 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 أكياس السكر والملح والفلفل تعبئة اسم المشروع

 العاصمة موقع المشروع

  سكر وأكياس ملح وفلفلتعبئة منتجات المشروع

 صاشخا ٤ األيدي العاملة

 دينار ٢٤,٩٧٠ ياالستثمار الكل

 % ٢١,٦ معدل العائد الداخلي

 اردين ٨,٢٠٩ صافي القيمة الحالي

  ١,٣القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت

 سنوات ٤ فترة اإلسترداد

 

 
                                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ياس السكر والملح والفلفلتعبئة أكمشروع



 ٢

  
 
 

  وصف المشروع١. ٢

 

 وخاصة في مجال الغذاء، حيث أصبح تناول وجبات واالستهالكط المعيشة انمأحدث تغير كبير في 

 ٠بدافع التغيير والترفيهر أو فلمعتادة سواء بدافع ظروف العمل أو السالطعام خارج المنزل من األمور ا

وهكذا انتشرت المطاعم التي تقدم الوجبات المختلفة سواء العادية أو السريعة، كما أصبحت خدمات 

 .تشمل قطاعات الطيران والمستشفيات والتجمعات الصناعية الكبيرةالطعام 

 

ليها عبوات بعض المواد الغذائية التي تكون معدة لإلستعمال مرة ومن المستلزمات التي ازداد الطلب ع

 والتي تقدم مع الكثير من الوجبات السريعة وفي المطاعم والفنادق  (Food Portions)واحدة فقط 

ومنها على سبيل المثال عبوات السكر والملح والفلفل والكاتشاب والعسل والجبنة والمربى والزبدة 

 .وغيرها

 

وهذه تكون عادة عبوة واحدة مشتركة نصفها لعبوة (وة أكياس السكر وعبوة الملح والفلفل وتعتبر عب

المستلزمات الرئيسية للوجبات السريعة التي تقدم لركاب الطائرات وفي ) الفلفل والنصف الثاني للملح

 .المطاعم والفنادق وفي الوجبات الجاهزة المقدمة للمرضى في المستشفيات الخاصة

المشروع على توفير هذه العبوات لقطاع كبير من مقدمي الخدمات كالفنادق والمطاعم وسيساعد 

 . المقدمة لركاب الطائرات وفي المستشفيات(catering)ومحالت الكافتيريا وخدمات التغذية 
 

 

 

 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢
 

لفل التي تستخدم لمرة واحدة يهدف المشروع المقترح الى انتاج كال من عبوة السكر وعبوة الملح والف

 :ومن أهم مبررات المشروع. وتوفيرها للقطاعات المستهلكة لها بسعر جيد
 

 

 .هنالك إقبال وطلب متزايد على هذه العبوات نتيجة نمو قطاع السياحة والنقل .١

 .ال زال اإلنتاج المحلي محدوداً ومقصوراً على عبوة الملح والفلفل .٢

 محلياًمعظم مدخالت المشروع متوفرة  .٣

 خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٤

 .ة لصاحب المشروعالماليتحسين الحالة  .٥

المقدمة. ٢



 ٣

 

 موقع المشروع المقترح ٣. ٢

 

الفنادق، (نظراً لوجود معظم الجهات المتوقع ان تكون مستهلكة لمنتجات المشروع في منطقة العاصمة 

 .عتبر الموقع المناسب للمشروعفإنها ت) المطاعم، خطوط الطيران والمستشفيات الخاصة

 

 

 

 المنتجوصف  ٣١٠٣
 

 سيقوم المشروع بإنتاج 
 

 . غم١٠ – ٧عبوة السكر وهي كيس من الورق المطلي بالبالستيك ويبلغ وزن الكيس الواحد  .١

عبوة الملح والفلفل وهي عادة عبوة مزدوجة من كيسين صغيرين للملح والفلفل ال يتجاوز  .٢

 . غم٥وزنهما معاً 
 

 

 

 الطلب وحصة السوق والطاقة اإلنتاجية ٢ .٣
 
 :الطلب الحالي .١
 

 سرير ١٨,٣٠٠ حوالي ٢٠٠٢ نجوم في األردن عام ٥ – ٣بلغ عدد أسرة الفنادق المصنفة ما بين 

، فإن عدد الليالي التي تم اشغالها هو نحو %٤٠وحيث ان معدل اإلشغال على مدار السنة هو حوالي 

من الفنادق تقدم لنزالئها % ٥٠وبافتراض ان  ٠افطار مليون وجبة ٢,٧ مليون ليلة، وهذا يعني ٢,٧

 وجبات الطعام األخرى االعتبارومع األخذ بعين .  مليون عبوة١,٣٣٥عبوات السكر، فان هذا يعادل 

استهالك الفنادق تقدير واستهالك مقاهي وصاالت الفنادق من المشروبات الساخنة، فإن كالغداء والعشاء 

 . يعتبر مقبوالً مليون كيس سنويا١,٥ السنوي بحوالي

 

بيانات نقل الخطوط الجوية األردنية للركاب خالل السنوات ) ١(ومن جهة أخرى يوضح الجدول رقم 

٢٠٠٢ – ١٩٩٨ 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 ٤

 )١(جدول رقم 

 الملكية األردنية/ نقل الركاب 

 ألف راكب السنة

١٢٣١ ١٩٩٨ 

١٣١٧ ١٩٩٩ 

١٣٤٣ ٢٠٠٠ 

١٢٣٦ ٢٠٠١ 

١٣٤٣ ٢٠٠٢ 

 ١٢٩٤ عدلالم

 مليون ١,٣هذا يعادل نحو فإن  ،وبافتراض أن هنالك وجبة واحدة على األقل تقدم للراكب أثناء الرحلة

 . عبوة سكر وعدد مماثل من عبوة الملح والفلفل

 ٢٠٠٠كة عام عدد أسر المستشفيات الخاصة في الممل) ٢(ويبين الجدول رقم 

 

 )٢(جدول رقم 

 ٢٠٠٠/ المستشفيات الخاصة 

 سرير مستشفى حافظةالم

 ٢,٤٨٣ ٣٦ العاصمة

 ٦٦ ١ البلقاء

 ٢٧٣ ٦ الزرقاء

 ٣٠ ١ مادبا

 ٣٣٣ ٦ اربد

 ٤٠ ١ المفرق

 ٩٨ ٣ الكرك

 ٧٩ ٢ العقبة

 ٣,٤٠٢ ٥٦ المجموع

من المستشفيات تقدم % ٢٠، وبافتراض ان % ٤٠ المستشفيات هي إشغالوحيث أن معدل نسبة 

 ٥٠,٠٠٠كر والملح والفلفل ولمرة واحدة يوميا، فان ذلك يعادل من النزالء عبوات الس% ٥٠لحوالي 

 . عبوة لكل صنف

 



 ٥

 : يصل حجم السوق الحالي كما يلي أنلما سبق يتوقع 

 

 )مليون(عبوات ملح وفلفل  )مليون(عبوات سكر  القطاع

 - ١,٥٠ الفنادق

 ١,٣٠ ١,٣٠ شركات الطيران المحلية

 ٠,٠٥ ٠,٠٥ المستشفيات

 ١,٣٥ ٢,٨٥ المجموع
 

 :الطلب المتوقع .٢
 

 النمو السريع لقطاع السياحة فإن تقدير الزيادة السنوي في الطلب على االعتبارمع األخذ بعين 

الطلب المتوقع لغاية عام ) ٣(ويوضح الجدول رقم . تعتبر مناسبة% ٥منتجات المشروع بنسبة 

٢٠٠٩. 
 

 )٣(جدول رقم 

 ٢٠٠٩ -٢٠٠٨للسنوات الطلب المتوقع 

 )بوةمليون ع(

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٤,٠١ ٣,٨٢ ٣,٦٤ ٣,٤٦ ٣,٣٠ سكر

 ١,٩٠ ١,٨٠ ١,٧٢ ١,٦٤ ١,٥٦ ملح وفلفل 
 
 حصة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجية .٣

 

 :االعتبارمع األخذ بعين 
 

 وجود انتاج محلي لعبوات الملح والفلفل 

  التصدير للخارجإمكانية 
  

 :ترحة للمشروع هي فإن الطاقة اإلنتاجية المق

 ٠ مليون عبوة سكر٢ 

  ٠مليون واحد من عبوات الملح والفلفل 
 

ً   كميات من الطاقة اإلنتاجية على ان تزداد% ٦٥ في السنة األولى بنسبة إنتاجهوسيبدأ المشروع 

 )٤(خالل السنوات الخمسة األولى كما في الجدول رقم  سنويا  %١٠بنسبة 



 ٦

 

 )٤(جدول رقم 

 مليون عبوة/  السنوي للمشروع  اإلنتاجكميات

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٩٥ ٨٧ ٧٩ ٧٢ ٦٥  %الطاقة اإلنتاجية

 ١,٩ ١,٧٣ ١,٥٧ ١,٤٣ ١,٣ سكر

 ٠,٩٥ ٠,٨٧ ٠,٧٩ ٠,٧٢ ٠,٦٥ ملح وفلفل
 
 المنافسة والتسويق ٣ .٣
 

فلفل فإن اإلنتاج  ، أما عبوات الملح والللمشروعستكون عبوات السكر المستوردة هي مصدر المنافسة 

وينبغي على ادارة المشروع التركيز على . المحلي سيكون منافساً أيضاً إضافة للمنتجات المستوردة

 المستهلك الرئيسي لهذه يعتبرجودة المنتج أوالً ألن هذا هو العامل األساسي لقطاع السياحة الذي 

 . للطيران والمستشفيات والفنادق الكبرى كما يجب اإلهتمام بكبار المستهلكين كشركات التغذية.المنتجات

 

 أسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٤. ٣ 
 

 :يبلغ معدل سعر شراء الفنادق لألصناف المماثلة من منتجات المشروع كما يلي

 

 عبوة/  فلس ٢٠:  غم ١٠ – ٧ عبوة :سكر 

 فلس ١٥ ):فلفل غم ٢ ملح، غم ٢(عبوة الملح والفلفل  

 

 :المقترح هو وعليه فإن سعر البيع 

 عبوة سكر/  فلس ١٥ 

 عبوة ملح وفلفل/  فلس ١٢ 
 
 

 

 

 



 ٧

 

 ايرادات المشروع المتوقعة في السنة األولى) ٥(ويوضح الجدول رقم 

 )٥(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار الكمية البند

 ١٩٥٠٠ ١,٣ مليون عبوة سكر

 ٧٨٠٠ ٠,٦٥ مليون عبوة ملح وفلفل

 ٢٧٣٠٠  المجموع
 

 

 
 

 موقع المشروع   ١٠٤  
 

والمرافـق  مطـاعم والفنـادق الكبرى    ال معظم   توجد حيث   العاصمةالموقع المقترح للمشروع هو منطقة      

خـدمات  الحرفيـة وذلـك لتـوفر ال      /  هذا ويقترح إقامة المشروع ضمن المناطق الصناعية         .السياحية

 .الضرورية الالزمة للمشروع 
   

 البناء   ٢٠٤
 

 . المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتهااحتياجات) ٥(ن جدول رقم    يبي
 

 )٥(  جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها

 البند  )٢م( المساحة  

اإلنتاجصالة  ٥٠  

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٣٠

 مكاتب ٢٠

 المجموع ١٠٠
 

 ل متر مربع ويقدر بد١٠٠ الالزمة للمشروع هي  المساحةإجماليويتبين من الجدول السابق ان 

 .المتر المربع/ دينار١٥ دينار وذلك بواقع ١,٥٠٠اإليجار السنوي لها بنحو 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ٨

  واألثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤

 

  مراحل التصنيع٠١

 .تغذية  في ماكنة التعبئة  وتلقيمها الى قمع ال او الملح او الفلفلرالسك تجهيز المادة األولية وهي -

 متصل ومطبوع عليه اسم الزبون ) رول( لفة األكياس وهي على شكل شريط  تجهيز-

 

 .وتركيبها على الحامل الخاص) مطعم أو منشأة سياحية(

 . من والطرفينباللحام الحراري وإغالقها المطلوبة األكياس بالمادة تقوم الماكنة بتعبئة -

 كيس للملح ٤٠٠ للسكر و  كيس٢٥٠ سعةزة في صناديق من الكرتون المقوى  تعبئة األكياس الجاه-

 .والفلفل

 

 كلفة المعدات واآلالتت ٠٢

  

 التركيب وتكلفتها شاملةاحتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة  ) ٦( ويبين جدول رقم 

 والتشغيل

 )٦(جدول رقم 

 تكلفة المعدات واآلالت مع التركيب والتشغيل
 

دينار/ فة التكل  البنـــد 

تعبئةالوحدة  ١٢,٠٠٠

موازين وعدد متنوعة ٢,٠٠٠

المجموع ١٤,٠٠٠
 

 األثاث والتجهيزات المكتبية  ٠٣

 . دينار١٠٠٠ وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاث إلىيحتاج المشروع 

 

 وسائط النقل٠٤

 . دينار٧,٠٠٠ يلزم المشروع سيارة نقل صغيرة بكلفة 

 
 



 ٩

قوى العاملة واألجور السنوية ال٤٠٤  
 

 : وكلفتها السنويةةالقوى العاملاالحتياجات التقديرية من ) ٧(يبين جدول رقم 

)٧(جدول رقم   

 األيدي العاملة واألجور السنوية

سنة/دينار شهر/دينار   
 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 عامل  ٣ ١٢٠ ٤,٣٢٠

 المجموع   ٧٣٢٠
 
 الضروريةوالخدمات ة المواد األولي ٥٠٤
 
  المواد األولية ومستلزمات التعبئة والتغليف٠١

 )٨(جدول رقم 

 األولىالسنة / المواد األولية ومستلزمات التعبئة والتغليف 

دينار/التكلفة طن / الكمية  البنـــد

سكر ١١ ٢,٦٤٠
ملح ١,٣ ٢٠٠
فلفل ١,٣ ٢,٦٠٠
 مطليأكياسورق ١ ٢,٠٠٠
٦,٨٢٥ ١,٠٢٥ )صندوق(غيرةصق كرتونصنادي
٤٢٥ %)٥(بدل تالف -
المجموع  ٨,٨٨٥

 
 
 الضرورية  الخدمات ٠٢

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتها فـي السـنة االنتاجيـة           الضروريةالخدمات  ) ١٢(يوضح الجدول رقم    

 .األولى

 



 ١٠

)٩(دول رقم ج  

 السنة األولى/ للمشروع  الضروريةالخدمات                    

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ٣٠ ٣٦٠

 المياه ٥ ٦٠

 الوقود ١٠٠ ١٢٠٠

 المجموع ١٣٥ ١٦٢٠
  

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤
 

 .من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي شهرين
 

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
 

  )١٠(                                جدول رقم 

                     كلفة الموجودات الثابتة للمشروع   

                            البند دينار

            المعدات واآلالت ١٤,٠٠٠

           وسائط نقل ٧,٠٠٠

           أثاث ١,٠٠٠

            تأمينات مستردة ١٠٠

             المجموع ٢٢,١٠٠

 

  وما قبل التشغيل   مصاريف التأسيس٢٠٥
 

 دينار وتشمل تكـاليف التسـجيل  ورخصـة          ١,٠٠٠تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  حوالي         

 .  ومصاريف متفرقة اخرىالمهن 
 

 

الدراسة المالية.٥



 ١١

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

.     شهر واحـد     على أساس دورة إنتاجية لمدة      دينار     ١,٨٧٠يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي       

 . التشغيل في هذه السنةتكاليف) ١١( جدول رقم ويبين ال

  

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/ تكاليف التشغيل 

 دينار
 

 البند

 مواد أولية وتعبئة وتغليف ٨,٨٨٥

 وأجور رواتب  ٧,٣٢٠

 إيجارات ١,٥٠٠

 ضروريةالخدمات ال ١,٦٢٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٣,١١٠

 المجموع ٢٢,٤٣٥
 

  يف المشروع تكالملخص    ٤٠٥  
 

 )١٢(جدول رقم 

 تكاليف المشروعملخص 

دينار/ التكلفة   
 البنــــــد

 الموجودات الثابتة ٢٢,١٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ١,٠٠٠

 رأس المال العامل ١,٨٧٠

 إجمالي تكاليف المشروع ٢٤,٩٧٠
 
 

 

 

 



 ١٢

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥. ٥
 

 حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من افتراضة تم ألغراض هذه الدراس

دينار، يسدد على ١٣,٠٠٠ وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ الثابتة، لألصول االستثماريةالتكاليف 

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

 هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر .سماحألولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة التشغيلية ا

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٥٢تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

 

 العمر التشغيلي واستمرار امتدادتم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية 

 -: على األسس والفرضيات التاليةباالعتمادعشر سنوات وذلك المشروع  ل

 

 . أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية افتراضتم 

 . أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليراداتافتراضتم 

 %.٥سنوية تزداد بمعدل سنوي هو تم افتراض أن األجور ال

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع   ضريبة الدخلاحتسبت

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 

 

  المؤشرات والكشوف المالية ملخص٦٠٥
 

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

على الوفاء بالتزاماته  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادركذلك . السنة الخامسةحتى حاً صافياً رب

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 
 

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

 :يلي

 ٥,٥٤٨ دينار و    ٦٥١ للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين       األولىن يحقق المشروع في السنة      يتوقع ا  -

 .دينار في السنة الخامسة

تبلغ قيمة الرواتـب    . عمال وموظفين بما فيهم صاحب المشروع     ألربعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 .ي السنة الخامسةدينار ف ٨٨٩٨ دينار في السنة األولى ترتفع الى٧٣٢٠واألجور التي ستدفع لهم 



 ١٣

في السـنة الخامسـة   % ٤٠,٥في السنة األولى و   % ٢,٨ بين   االستثمارتتراوح نسبة العائد على      -

 %.٤٠,٥و % ٥,٤ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 . دينار٨,٢٠٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢١,٦يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 .سنوات٤للمشروع تبلغ فترة اإلسترداد  -

 البيع بنسـب تتـراوح بـين        أسعار تخفيض   أو تكاليف التشغيل    أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

دنى الالزم للحكم على     من الحد األ   أعلىيبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية        % ٢٠و% ١٠

بنسـبة  أو انخفاض أسـعار البيـع        تكاليف التشغيل    الرتفاع اجدوى المشروع، إال أنه يكون حساس     

 . وينبغي مراعاة ذلك% ١٠

 

 

 

 

  و الخسائراإلرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 
 

 الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

27,30030,03033,03336,33639,970المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

8,8859,77410,75111,82613,009تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,3204,5364,7635,0015,251تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,0603,3663,7034,0734,480تكاليف المصنع التشغيلية

16,26517,67619,21620,90022,740مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,03512,35513,81715,43717,230الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

300330363399439مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,2501,3751,5131,6641,830مصاريف أخرى

6,1706,4876,8287,1967,592مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,5992,5992,5992,5992,599اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

8,9699,2869,6289,99510,391مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,0663,0684,1895,4426,839الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,3001,087853595312الفائدة على القرض
7661,9813,3364,8466,528الربح قبل الضريبة

115297500727979الضريبة على األرباح
6511,6842,8364,1195,548األرباح الصافية

%60%65%70%75%81نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
25,40625,21525,05724,92824,828نقطة التعادل (بالدينار)

%62%69%76%84%93نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
14,00010.001,400معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
2,599المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,8701,8700رأس المال العامل المطلوب

24,97011,97013,000إجمالي تكلفة المشروع
%52%48%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
أآياس سكر وملح وفلفل



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
27,30030,03033,03336,33639,970المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
27,30030,03033,03336,33639,970المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
11,970حقوق الملكية

13,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,1291,8762,5313,0873,537الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
24,97028,42931,90635,56439,42443,507مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
22,100مجموع اإلستثمارات

74016,26517,67619,21620,90022,740التكاليف التشغيلية المباشرة
6,1706,4876,8287,1967,592إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,3001,087853595312الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
115297500727979الضريبة

23,84023,85025,54727,39829,41831,622إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,1294,5796,3598,16610,00611,885صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,1292,3422,5772,8343,118أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,1292,3422,5772,8343,118إجمالي دفعات سداد القرض

1,1292,4504,0175,5907,1728,768رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05741,4862,5023,6354,896توزيعات األرباح

1,1291,8762,5313,0873,5373,872صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
أآياس سكر وملح وفلفل



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,1291,8762,5313,0873,5373,872النقد

00000المدينون
740740740740740740المخزون

1,8702,6163,2713,8284,2784,612إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

14,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
22,10022,10022,10022,10022,10022,100إجمالي األصول الثابتة
2,5995,1997,79810,39812,997اإلستهالك التراآمي

22,10019,50116,90114,30211,7029,103القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
24,97022,91720,77318,53016,18013,715مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
212923422577283431180اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

212923422577283431180مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1087185285952311800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1087185285952311800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
11,97011,97011,97011,97011,97011,970رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

772756081,093األرباج المجمعة
77198334485653الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

11,97012,04612,24412,57813,06313,715مجموع حقوق الملكية
24,97022,91720,77318,53016,18013,715مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %40.5%25.5%15.3%8.1%2.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%40.5%31.5%22.5%13.8%5.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.11.31.41.40.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.50.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
أآياس سكر وملح وفلفل



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%24,97010تكاليف المشروع

%11,97010مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%13,00012القروض

%75%52.1القرض الى التكاليف %

%15%47.9مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

6511,6842,8364,1195,548صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%16.3%13.3%10.1%6.6%2.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%40.5%25.5%15.3%8.1%2.8معدل العائد على اإلستثمار %

%40.5%31.5%22.5%13.8%5.4معدل العائد على حقوق الملكية %

1.11.31.41.40.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.50.20.0الديون

25,40625,21525,05724,92824,828نقطة 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 10,521-1,156-3,770-8,2096,3424,4742,219صافي القيمة الحالية

IRR 0.6-%10.6%7.4%14.6%16.5%18.8%21.6معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.10.91.00.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,968
9.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

25,087

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.4%

22.7%
1.0

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

أآياس سكر وملح وفلفل



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.6%معدل العائد الداخلي
NPV8,209صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.8%معدل العائد الداخلي
NPV6,342صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.5%معدل العائد الداخلي
NPV4,474صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.6%معدل العائد الداخلي
NPV2,219صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.4%معدل العائد الداخلي
NPV-3,770صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR10.6%معدل العائد الداخلي
NPV-1,156صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-0.6%معدل العائد الداخلي
NPV-10,521صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,8400-23,840

11,1294,8653,736

21445,8685,724

31576,9896,832

41718,2418,070
518625,14124,955

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,2240-26,224

11,1294,8653,736

21445,8685,724

31576,9896,832

41718,2418,070
518626,05125,865

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,6090-28,609

11,1294,8653,736

21445,8685,724

31576,9896,832

41718,2418,070
518626,96226,775



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,8400-23,840

11,1293,5002,371

21444,3664,222

31575,3375,180

41716,4246,253
518622,94922,763

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,8400-23,840

11,1292,1351,006

21442,8652,721

31573,6853,528

41714,6074,436
518620,75720,571

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,9140-23,914

11,2422,6221,379

21583,4513,293

31734,3844,212

41885,4315,243
520522,36122,156

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,9890-23,989

11,355378-977

21731,035862

31881,7801,591

42052,6222,417
522419,58019,357


