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

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

 
 مختلـف فـي  ) 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

.ين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتم
 

لتقديم أية) 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) إرادة   ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية    

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 المقدمة. ٢
 
 وصف المشروع  ١. ٢

 

 أعمال الديكور و في اإلكسسوارات الكالسيكية للسيدات يستعمل الريش المعالج والمجهز في
جيد الفاخر حيث يستفاد من قدرته العالية على االحتفاظ بالحرارة  أعمال التن ويستعمل في

  كما يستعمل في أدوات النظافة المنزلية وتنظيف اجهزة الكمبيوتر ،إضافة إلى خفة وزنة

 .نظرا لخاصيته  في جذب األتربة الدقيقة 

 

. الريش ريش  النعام والطاووس كنوعين فاخرين من انواع ,  في جميع انحاء العالم ،يعرف

كذلك استغالل ريش الدواجن من البط واّلوز وديك الحبش والدجاج , عمليا,اال انة  يتم 

 .حسب تواجدها في البلدان المختلفة 

اإلنتاج  العالمي من الريش المعالج والمجهز على حيث تشير االحصائيات الى ان كميات 

ميات كانت تعتبر أساسا معظم هذه الك. اختالف انواعة تتجاوز الخمسون آلف طن سنويا

 إال أنة ،هو النفايات الرئيسية للمسالخ ومصانع تجهيز لحوم الطيورمصدرها ,مواد بال قيمة 

 .بمعالجتها أصبحت سلعة مطلوبة وبأسعار  مرتفعة 

 

يعتبر الريش الخام مادة غير صحية يحمل دهونا ودما واتربة وأنواعا من البكتريا وشوائب 

 . عديدة اخرى

 ليصبح الريش بعدها   عمليات التجهيز تشتمل على غسيل وتعقيم وإزالة الرائحةلذا فان

 .نظيفا وناعما

 .تسويقيا, صبغ او إزالة لون الريش اذا رغب بذلك, ويمكن اضافة

 

 وتوفيره بسعر مناسب ، خاصة أنة ليس ع المقترح إلى تجهيز ريش الدواجنيهدف المشرو

تيراد كامل لة من الخارج، مع مالحظة أن منتجات هذا  هناك إنتاج محلى  وال زال هنالك اس

القطاع في األردن لديها فرصة جيده للتصدير إلى األسواق الخارجية مع مراعاة أن التصدير 

 .يعتمد على جودة ونظافة المنتج

 

 



٣ 

 مبررات المشروع  ٢. ٢
 

 .هنالك طلب قائم من قبل بعض القطاعات ٠١

 المنتجات ،و ليس هنالك أي إنتاج محلي ال زال األردن يستورد كميات من هذه ٠٢

 .لتغطية الطلب 
عدم هدر الريش الناتج من المسالخ و محالت تجهيز اللحوم كنفايات او ادخالة في  ٠٣

 .االعالف الحيوانية بدون مبرر وانما استغاللة كثروة حيوانية
 .السعر العالمى المرتفع لهذا المنتج ٠٤
 .منتجامكانية تحفيز ظهور حرف مرتبطة بهذا ال ٠٥

 .إمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة بشكل جيد و خاصة األسواق العربية  ٠٦

 . خلق فرص استثمارية في المنطقة و توفير فرص عمل جديده ٠٧

 . تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع ٠٨
 

 -:الموقع العام للمشروع  ٣. ٢

 

 اخذين بنظر االعتبار أن تكون إن معظم مناطق المملكة مناسبة القا مه مثل هذه المشاريع ،

 دة من الحوافز التي يوفرها قانونارض  المشروع بعيدة عن مراكز المدن  ويمكن االستفا

 .تشجيع االستثمار

 

  دراسة السوق ٠٣

 

 وصف المنتج  ١. ٣

 

سيقوم المشروع المقترح بجمع وغسيل ومعالجة و تجهيز ريش الدجاج الستعمالة في 

 تعبئة الريش المعالج الناتج فى اكياس بالستيكية منسوجة او ان تتم عمليات التنجيد ويمكن

 .مناولتة داخل كرتون خارجي مقوى حسب رغبة المستهلك 

يمكن للمشروع أن يقوم في مراحل الحقه بجمع ومعالجة و تجهيز ريش الطيور االخرى مثل 

 .ذة الطيور بانواعهاحيث تتواجد في المملكة  مزارع لتربية ه,البط وديك الحبش و النعام 

 

 



٤ 

 الطلب الحالي  ٢. ٣
 

فلو .  قطاعات المجتمع مستهلكا محتمال الستخدامات الريش في منتجات الحشوبعض تعتبر 

من االسر االردنية التي تسكن محافظة العاصمة ) % ١(افترض ان نسبة سنوية تبلغ  

او استبدال جزء من بتنجيد , سنويا,ستقوم ، الف اسرة) ٢٧١(يبلغ عددها حوالي والتي 

  ستقوم بشراءأواو اضافة اثاث جديد يحوي الريش كجزء من مواد الحشو فيها اثاثها 

كغم وبذلك تكون كميات ٤وبشكل متحفظ سيتم تقدير وزن هذه الوسائد وساداتى ريش 

 . طن سنويا١٠,٨٤٠ًاإلستهالك 

 

 المنتجات المستوردة  )٩٤٠٤(  تظهر بيانات دائرة االحصاءات العامه  تحت البند ،اضافة

كما تظهر بيانات دائرة االحصاءات العامه  . والتي تعتمد على الريش كمادة حشو فيها 

صراحة مستوردات المملكة من الريش و تشمل هذة المنتجات ضمن  بند التعرفة الجمركية 

.  "زغب , نواع المستخدمة في الحشو ريش من اال:"والذي ينص على ) ٥٠٥١٠٠٠٠(رقم 

على النحو  ) ٢٠٠٢-١٩٩٤(ة وكمية المستوردات والصادرات من هذا البند للسنوات قيم

   -:التالى 

 )١(جدول رقم 

الميزان 

 التجاري

  المستوردات الصادرات إعادة تصدير

باأللف  بالكغم بالدينار 

 دينار 

باأللف  بالكغم

 دينار

باأللف  بالكغم

 دينار 

 السنة 

-١،١٦٣ - - - - ١٣،٠٢٠ ١٩٩٤ ١٣،٠ 

-١،٦٧٥ - - - - ١٥،٧٤٥ ١٩٩٥ ١٥،٨ 

-١،٨١٧ - - - - ١٤،٥٣٤ ١٩٩٦ ١٤،٥ 

-١٩٩٧ ١٩،٣ ٩٤٣ - - - - ١٩،٣٢٢ 

-١٩٩٨ ١٠،٢ ٧٩٣ - - -  ١٠،٢٢٨ 

-١٩٩٩ ٥،٦ ٤٤٩ - - - - ٥،٥٨٤ 

٢٠٠٠ ٧،٧ ٩٤٠ - - - - ٧،٧٠٣ 

-٢٠٠١ ١،١ ١٥٠ - - - - ١،١١٤ 

 ٢٠٠٢ .و٣٥٥ ٥٠ - - - - ٣٥٥-

 



٥ 

 
 -:ل السابق يتبين ما يلي من الجدو

  إن كميات المستوردات كانت متناقصة على مدى السنوات الماضية وهذا يعود إلى  •

 .ارتفاع اسعار الريش المستورد مما يبعد المشاغل و عدد من المستهلكين عن استعمالة
 )١٤٠٠(  بحدود١٩٩٧– ١٩٩٤كان متوسط معدل االستهالك المحلي السنوي لالعوام  •

 .٢٠٠٢-١٩٩٨كغم لالعوام  )٤٤٧(ضت الى مامعدلة انخف, كغم
 

 

 الطلب المتوقع  ٣. ٣

 

يزداد الطلب المتوقع على منتجات الريش بحكم زيادة الوعي الصحي لما قد تظهرة مواد 

للتحسس  ولما تعطية المنتجات المحشوة  بالريش من , وخاصة الكيماوية منها, الحشو

 ولخاصيتها استعادة شكلها االصلي بسهولة  و خاصية االحتفاظ بالحرارة وخفة الوزن 

 % ٢,٨لمايعطية الريش من طابع ترفي ، وحيث يبلغ معدل النمو السكانى فى المملكة 

سنويا يعتبر معقوال ، وعليه فان الطلب المتوقع % ٣سنويا فان تقدير زيادة الطلب بنسبة 

 :خالل السنوات الست القادمة هو كما مبين في الجدول التالي

           

 )٢(                                  جدول رقم 

  ٢٠٠٨– ٢٠٠٤                    الطلب المتوقع للسنوات 

 السنه  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

 طن   ١٠,٨٤ ١١,١٦ ١١,٥٠ ١١,٨٥ ١٢,٢

 

 -: حصة المشروع من السوق والطاقه االنتاجيه ٤. ٣

 

في ) او المنتجات النهائية التي يدخل فيها/و( ريش الدواجنيتوقع أن يبلغ حجم الطلب على

طنا ، عدا عن امكانيه التصدير للخارج وقد تم تقدير الطاقة  )١٢,٢( نحو ٢٠٠٨عام 

اطنان في السنة وافترض ان الطاقة ) ٨(االنتاجيه التصميمية المقترحة للمشروع  ب

 ووردية  يوم ٣٠٠سنة على أساس ال/ طن ) ٦(االنتاجية في السنةاالولى لالنتاج ستكون 

 . يومياًعمل واحدة

 



٦ 

 من حجم السوق المحلي المحتمل في عام %٧٤إن طاقه المشروع القصوى تشكل  .١

٢٠٠٤. 

إن حجم االستثمار في المشروع يتناسب والمشاريع المتوسطة، وعند زيادة الفرص  .٢

 معقولة أو اريةالتسويقية للمشروع سيكون سهال رفع الطاقة االنتاجيه وبتكلفه استثم

 .بزيادة ورديات العمل 
من الطاقه % ٧٥تدرج الطاقة االنتاجيه سنويا حيث تكون ) ٣(يوضح الجدول رقم  

 %.٥االنتاجيه التصميميه في السنه األولى وتزداد سنويا بمعدل 

 

 )٣(جدول رقم 

 تدرج الطاقة االنتاجيه للسنوات التشغيليه

 السنه  ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

 )طن(اإلنتاج  ٦ ٦,٣ ٦,٦١ ٦,٩٥ ٧,٣

% النسبه المتوقعة من السوق ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٦٠
  

  المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣

 

تأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من الكميات المستوردة  فقط،  حيث انة ليس  هنالك اي 

نتاج لألسواق مصانع محليه تقوم بتجهيز الريش ويمكن تصدير هذة النوعية من اإل

هذا ويتم استيراد أنواع .  الخارجية اما بشكلها الخام واما بشكل منتجات محشوة بالريش

 .الريش من مصادر عديده أهمها الهند 

 

من حيث التسويق فيجب التركز على جودة المنتج ودرجة نظافتة والمنافسة باألسعار وذلك 

 .بتوفير هامش ربح جيد لتجار الجمله وأصحاب محالت االثاث الفاخر ومشاغل التنجيد

دنانير ) ١٠(ما بين ) أسعار المستهلك ( تتفاوت أسعار بيع الكيلوغرام  في السوق المحلى 

غراض المنافسة فان سعر البيع المقترح يهدف إلى توفير هامش ربح وأل. دينارا) ١٨(و

جيد لتجار الجملة والموزعين وأصحاب محالت االثاث الفاخر ومشاغل التنجيد وبما يتناسب 

مع جودة المنتج، وعليه فان سعر البيع المقترح للوحده  سيكون على اساس درجات 

دينار للصنف ) ٤,٥(ر للصنف الممتاز ودينا) ٦,٥(الريش المفروز ليكون على التوالي 

 .دينار للصنف الثاني  لكل كيلوغرام واحد) ٢(االول و

 



٧ 

  اإليرادات المتوقعة ٦٠٣

 

اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع والتي تم تقديرها علي أساس ) ٤(يوضح الجدول رقم 

 .سعر البيع المقترح و نسبة استغالل الطاقة االنتاجيه 

 

 )٤(جدول رقم 

 اإليرادات السنوية المتوقعة

 اإليرادات %المستغلة   نسبة الطاقة

 )ألف دينار(

 كميات اإلنتاج

 )طن(

 السنه 

 األولى  ٦ ٢٦,١ ٧٥

 الثانية ٦,٣ ٢٧,٤ ٧٨

 الثالثة ٦,٦١ ٢٨,٨ ٨٣

 الرابعة ٦,٩٥ ٣٠,٢ ٨٧

 الخامسة ٧,٣ ٣١,٧ ٩١

 

 

 الدراسة الفنية . ٤

 

 -: موقع المشروع ١٠٤

 

 إقامة المشروع خارج حدود أي من مدن المملكة ال سيما تلك التي يتواجد فيها يقترح

تجمعات سكانية عالية أو قريبة من االمسالخ الكبيرة حيث تتوفر الخدمات الضرورية الالزمة 

 . و األيدي العاملة  والمواد الخام األولية

 

 -:البناء  ٢. ٤

 

. وبما يناسب هذا النوع من الصناعة مترا مربعا ) ٤٠٠(تقدر احتياجات المشروع ب 

 .توزيع المساحات المطلوبة ) ٥(ويبين الجدول رقم 

 



٨ 

 )٥(جدول رقم 

 المساحات الالزمة للمشروع

 البند متر مربع

 صالة إنتاج  ٢٠٠

 مخزن مواد أوليه وبضاعة جاهزه  ١٥٠

 مكتب و خدمات  ٥٠

 المجموع  ٤٠٠

 

ض ومبنى خارج الحدود البلدية ألحد المحافظات افترض لغايات هذة الدراسة استئجار ار

 هذا وقد تم تقدير كلفة تعديالت البناء   دينار٣,٦٠٠الرئيسة ببدل إيجار سنوي يبلغ 

 .  دينار١,٥٠٠

 

 عملية التصنيع  ٣. ٤

 

 .توزن المواد األولية وتغسل بالماء في ماكنة الغسيل  .١

رد الماء من الريش بالطرد تنقل المواد من ماكنة الغسيل الى جهاز التصفية لط .٢

 .المركزي 
للتعقيم ثم للهواء  لبخار الماء والحرارة ليتعرضينقل الريش الى جهاز التبخير  .٣

 . الساخن للتجفيف
 .ينقل الريش الى سايلوالتخزين ليتم تبريدة ولتجميع ما يكفى منة للخطوة التالية .٤

ز الريش الذي اوزان في جهاز فر/ يتم فرز وتصنيف الريش الى اربعة احجام .٥

 .يقوم بالفرز بالجاذبية االرضية للريش وبواسطة تيار هوائي متقلب 

 .المطلوبة ويعبا للبيع /يعاد خلط الريش بالنسب المرغوبة .٦
 

 :يصنف الريش كما يلي

 %٣٠صنف أول بنسبة 

 %٤٠صنف ثاني بنسبة 

 %٣٠صنف ثالث بنسبة 

 

 



٩ 

 -:المعدات واآلالت  ٤. ٤

 

لمعدات الالزمة للمشروع و التكلفة التقديرية لها مع العلم أن ا)  ٦(يوضح الجدول رقم 

ويمكن شراء الماكنات .  التقديرات لألسعار قد تمت على أساس تصنيع الماكنات محليا 

الرئيسية من شركات عالمية مصنعة ، أما بقية التجهيزات فيمكن شرائها من السوق 

 . المحلي 

 )٦(جدول رقم 

 زاتتكلفة المعدات و التجهي

 البند العدد دينار/ الكلفة 

 ماكنة غسيل الريش ١ ١،٠٠٠

 جهاز تصفية ماء الغسيل ١ ١،٠٠٠

 جهاز التبخير والتجفيف ١ ٣،٥٠٠

 اربعة خانات/ جهاز فرز الريش  ١ ٩،٠٠٠

 سايلوات تخزين لخطوط االنتاج ٢ ٥٠٠

 جهاز خلط الريش ١ ٥٠٠

 ضاغطة هواء ١ ٤،٠٠٠

 لبخاربويلر انتاج ا ١ ١،٥٠٠

 محطة تنقية مياة عادمة ١ ٥,٠٠٠

  متفرقة عدد وأدوات - ٥٠٠

 المجموع  ٢٦,٥٠٠

 

   األثاث و التجهيزات ٥. ٤

 

يحتاج المشروع إلى أثاث و تجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتب والكراسي والخزائن 

 . دينار ١,٠٠٠وأجهزة الهاتف وأجهزة الكمبيوتر و غيرها وتقدر تكلفتها بحوالي 

 

 السيارات  ٦. ٤

 

 . دينار ١٠,٠٠٠يلزم المشروع سيارة  نقل واحده متوسطة الحجم وتقدر الكلفة بحوالي 

 



١٠ 

 -:القوى العاملة  ٧. ٤

 

 احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية ) ٧(يبين الجدول رقم 

 

 )٧(جدول رقم 

 القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية

 جر السنوياأل

 دينار

 األجر الشهري

 دينار

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع  ١ ١٨٠ ٢,١٦٠

 موظف تسويق ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 عامل فني  ١ ١٢٠ ١,٤٤٠

 عامل عادي ٣ ٨٥ ٣,٠٦٠

 المجموع ٦  ٨,٤٦٠

 

يضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

١١.% 

 

 المواد األولية والتغليف   ٨. ٤
 

احتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولى وتكلفتها ) ٨(يوضح الجدول 

 .السنوية 

 )٨(جدول رقم 

 احتياجات المواد األولية والتغليف وتكلفتها

 البند الكمية  دينار/ القيمة 

 ريش خام  طن٨ ٨٠٠

 مواد كيماوية للغسيل - ٥٠٠

 بالستيكية منسوجةاكياس  ٨٠٠ ٤٠٠

 المجموع  ١,٧٠٠

 
 



١١ 

 -:الخدمات الضرورية  ٩. ٤

 

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينات ولإلنارة 

غسيل واالستعمال الشخصي االعتيادية والديزل لتوليد البخار والماء الالزم لعملية ال

 .للعاملين

 )٩(جدول رقم 

 وريةالخدمات الضر

 

 البند دينار/ التكلفة 

 الكهرباء  ٦٠٠

 الماء ٣٦٠

 تدفئه وسيارات / محروقات ١،٢٠٠

 المجموع ٢،١٦٠

 

 برنامج تنفيذ الشروع  ١٠. ٤

 

تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي ستة اشهر وقد افترض ان المعدات  يمكن أن 

ة او ان يتم تصنيع المعدات الالزمة عن طريق وكالء الشركات المصنع تستورد من الخارج

 .للمشروع محليا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٢ 

 

الدراسة المالية .  ٥

 

 

  تكاليف التشغيل السنوية ١٠٥

                        

 )١٠(جدول رقم 

                                   تكاليف التشغيل في السنة األولى

 

 البند دينار/  التكلفة 

 ية وتغليف مواد أول ١,٧٠٠

 رواتب وأجور  ٩,٣٩٠

 إيجارات  ٣,٦٠٠

 مصاريف التسويق  ٤٨٠

 خدمات ضرورية  ٢,١٦٠

 مصاريف تشغيلية أخرى  ١,٧٧٠

 المجموع  ١٩,١٠٠

 

 

  رأس المال العامل ٢. ٥

 

 .دينار )١٥٩٢(يقدر رأس المال العامل على اساس دورة إنتاج مدتها شهر واحد بنحو 

 

 

  التشغيلنفقات ما قبل ٣. ٥

  

تشمل نفقات ما قبل التشغيل استكمال الدراسات و التعاقد على المعدات و التأسيس وغيره 

 . دينار ٢,١٠٠وتقدر بحوالي 

 



١٣ 

 

 

 تكاليف المشروع  ٤. ٥

 )١١(جدول رقم 

 تكلفة المشروع

 البند دينار/ التكلفة 

 تعديالت البناء ١,٥٠٠

 المعدات و اآلالت وتجهيزات مختبر  ٢٦,٥٠٠

 أثاث مكتب  ١,٠٠٠

 تأمينات ٥٠٠

 وسائط نقل  ١٠,٠٠٠

 مجموع تكلفة الموجودات الثابتة  ٣٩,٥٠٠

 مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل  ٢,١٠٠

 رأس المال العامل  ١,٥٩٢

 تكلفة المشروع  ٤٣,١٩٢

 

 -: وسائل التمويل  ٥. ٥

 

من كلفة ) % ٢٣,٢ ( دينار يمثل ١٠،٠٠٠سيحصل المشروع على قرض مصرفي بقيمة 

ولمدة خمس  % ١٠المشروع بينما يغطي باقي التكاليف من مصادر صاحبه علما أن فائدة 

 .سنوات 

 

  الفرضيات المالية ٦. ٥

 

في البداية المشروع يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض إلى إحدى مؤسسات 

 الضمانات المقبول بها من تتراوح عادة. التمويل لتمويل جزء من كلفة الموجودات الثابتة

جهات التمويل الخاصة ما بين الضمانات العقارية أو الكفالة الشخصية لصاحب المشروع 

 .باإلضافة إلى أنواع مختلفة من الرهونات منها ماهو على ماكنات المشروع

 



١٤ 

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

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

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

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

تماد على األسس تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات وذلك باالع

 -:والفرضيات التالية 

تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج 

 .ستكون نقدية 

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

  %.١٥اعتبر أن المشروع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها 

  %.١٢لية بمعدل خصم قدره تم احتساب صافي القيمة الحا

 

 الخالصة  ٧. ٥

 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

كذلك تشير التدفقات النقدية . المشروع يحقق ربحا صافيا للسنوات الخمسة األولى القادمة 

 المالي يرتقي لمستوى أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود

والتي . مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر ، الميزانية التقديرية . التوقعات 

 -:تبين ما يلي 

 

 دينار في السنة األولى ١,٠٣٧ يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين -

 .دينار في السنة الخامسة  ٣,٦٢٥للتشغيل و 

تب واألجور التي تبلغ قيمة الروا. عمال  موظفين ولستة عمل  سيوفر المشروع فرص-

دينار في السنة  ٩,٣٩٠ها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي يستدفع لهم بما ف

 . دينار في السنة الخامسة ١١،٤١٤األولى ترتفع إلى  

ة في السن% ٨,٦في السنة األولى و  % ٢,٤ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين -

 % .٨,٦و % ٣,١ئد على حقوق الملكية بين ونسبة العا. الخامسة للتشغيل التجاري 

 . دينار ١٠,٣٤٩  NPV تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع -

  % .١٨,٦ يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -



١٥ 

 .١,٢ تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .االسترداد للمشروع خمس سنوات تبلغ فترة -

في حالة انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب -

جديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد ميبقى المشروع  % ٢٠و  %٥تتراوح بين  

يع  إال ان المشروع حساس إلنخفاض أسعار الباألدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

  .األمر الذي يستدعي مراعاة ذلك% ٢٠أو زيادة تكاليف التشغيل بنسبة % ١٠بنسبة 

 

 

 

 

 

 حساب األرباح والخسائر -١

 بيان التدفقات النقدية -٢
 الميزانية التقديرية -٣
 ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية -٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق المالية. ٦



الموقع المقترح
عام

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

26,10027,40528,77530,21431,725المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,7001,7851,8741,9682,066تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,9955,2455,5075,7826,071تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,4203,5913,7713,9594,157تكاليف المصنع التشغيلية

10,11510,62111,15211,70912,295مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
15,98516,78417,62318,50519,430الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
4,3964,6154,8465,0885,343رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

480504529556583مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
450473496521547مصاريف أخرى

8,9869,2559,5389,83510,146مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,3594,3594,3594,3594,359اإلستهالك لإلصول الثابتة

420420420420420إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

13,76514,03414,31714,61414,925مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,2202,7503,3073,8914,504الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
1,2201,9142,6513,4334,265الربح قبل الضريبة

183287398515640الضريبة على األرباح
1,0371,6272,2532,9183,625األرباح الصافية

%77%79%81%84%86نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
24,10824,28024,44724,60824,761نقطة التعادل (بالدينار)

%78%81%85%89%92نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
1,50025.0060منشآت أخرى
26,50010.002,650معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
4,359المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,1005420المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,5921,5920رأس المال العامل المطلوب

43,19233,19210,000إجمالي تكلفة المشروع
%23%77%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
تجهيز ريش الدواجن



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
26,10027,40528,77530,21431,725المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
26,10027,40528,77530,21431,725المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
33,192حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,4505,3849,60614,12618,957الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
43,19227,55032,78938,38144,34050,681مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
39,500مجموع اإلستثمارات

14210,11510,62111,15211,70912,295التكاليف التشغيلية المباشرة
8,9869,2559,5389,83510,146إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

2,100المصاريف التأسيسية  والخلو
183287398515640الضريبة

41,74220,28420,99921,74322,51723,321إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,4507,26611,79016,63821,82327,361صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,6381,8021,9822,1802,398أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,6381,8021,9822,1802,398إجمالي دفعات سداد القرض

1,4505,6289,98914,65619,64324,963رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
0244383530687853توزيعات األرباح

1,4505,3849,60614,12618,95724,110صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
تجهيز ريش الدواجن



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,4505,3849,60614,12618,95724,110النقد

00000المدينون
142142142142142142المخزون

1,5925,5269,74814,26819,09824,251إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

26,500األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
39,50039,50039,50039,50039,50039,500إجمالي األصول الثابتة
4,3598,71813,07817,43721,796اإلستهالك التراآمي

39,50035,14130,78226,42222,06317,704القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,1001,6801,2608404200القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
43,19242,34741,78941,53041,58241,955مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
163818021982218023980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

163818021982218023980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

836265604578239800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
836265604578239800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
33,19233,19233,19233,19233,19233,192رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7932,0373,7605,992األرباج المجمعة
7931,2441,7232,2322,772الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

33,19233,98535,22936,95239,18341,955مجموع حقوق الملكية
43,19242,34741,78941,53041,58241,955مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %8.6%7.0%5.4%3.9%2.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%8.6%7.4%6.1%4.6%3.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.14.96.58.0NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.20.20.10.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
تجهيز ريش الدواجن



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%43,1925تكاليف المشروع

%33,1925مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%10,00012القروض

%20%23.2القرض الى التكاليف %

%15%76.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,0371,6272,2532,9183,625صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%13.4%11.4%9.2%7.0%4.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%8.6%7.0%5.4%3.9%2.4معدل العائد على اإلستثمار %

%8.6%7.4%6.1%4.6%3.1معدل العائد على حقوق الملكية %

3.14.96.58.0NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.20.20.10.10.0الديون

24,10824,28024,44724,60824,761نقطة 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 4,574-1,3032,887-10,3497,1794,0094,523صافي القيمة الحالية

IRR 9.1%13.8%11.2%14.9%14.2%16.2%18.6معدل العائد الداخلي%

B/C 1.21.21.11.11.01.10.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,292
9.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

24,441

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

5.5%

6.0%
4.5

0.1

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

تجهيز ريش الدواجن



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR18.6%معدل العائد الداخلي
NPV10,349صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR16.2%معدل العائد الداخلي
NPV7,179صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR14.2%معدل العائد الداخلي
NPV4,009صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.9%معدل العائد الداخلي
NPV4,523صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR11.2%معدل العائد الداخلي
NPV-1,303صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR13.8%معدل العائد الداخلي
NPV2,887صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR9.1%معدل العائد الداخلي
NPV-4,574صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,7420-41,742

11,4506,9995,549

2657,5297,465

3688,0868,018

4718,6708,599
57552,96752,893

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,9160-45,916

11,4506,9995,549

2657,5297,465

3688,0868,018

4718,6708,599
57554,73854,663

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

050,0900-50,090

11,4506,9995,549

2657,5297,465

3688,0868,018

4718,6708,599
57556,50856,434



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,7420-41,742

11,4505,6944,244

2656,1596,095

3686,6476,579

4717,1597,088
57550,17650,101

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,7420-41,742

11,4504,3892,939

2654,7894,724

3685,2085,140

4715,6495,578
57547,38447,309

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,7560-41,756

11,5955,0893,494

2715,5425,471

3756,0175,942

4786,5166,437
58250,91050,828

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,7700-41,770

11,7403,1791,439

2783,5543,477

3813,9483,867

4854,3614,276
59048,85348,764


