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

لبطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل ا         ) 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

 
ي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـةإن هذه الدراسة ه   

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

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

 
 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 أهداف ومبررات المشروع   

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

١. ٣ وصف المنتج    

٢. ٣ الطلب وحصة المشروع والطاقة االنتاجية    

٣. ٣ المنافسة والتسويق    

٤. ٣ اسعار البيع واإليرادات المتوقعة    

 ٠٤ الدراسة الفنية  

١. ٤ موقع المشروع     

٢. ٤ البناء     

٣. ٤ مراحل التصنيع  وتكلفة المعدات     

٤. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية     

٥. ٤ المواد االولية والخدمات الضرورية     

٦ .٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع    

 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 واالسس والفرضيات 

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

. ٦ المالحق المالية     



 ١

 

 

 مشروبات الطاقة مشروع 

 

 ملخص المشروع -١

 مشروبات الطاقة  اسم المشروع

 مراكز المحافظات الكبرى موقع المشروع

 مشروبات الطاقة المغذية للرياضيين  منتجات المشروع

 اشخص ١١ األيدي العاملة

 دينار ٦٤,٩٨٥ ياالستثمار الكل

 % ٢٠,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٨,٩٠٤ اليصافي القيمة الح

  ١,٣ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت

 سنوات ٤ االستردادفترة 

 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢

 

 
 
 

  وصف المشروع١. ٢

 

 يبذله، وحالته الصحية والجهد الذي ه دائما للحصول على تغذية مناسبة لعمراإلنسانيحتاج 

ين يبذلون نشاطا جسمانيا مكثفا فإن نمط التغذية الالزم لهم يكون مختلفا وبالنسبة لألشخاص الذ

 . المعادن والسعرات الحرارية  وتينات والفيتاميناتولماء والبره كامن حيث محتواه ومكونات

 

 تناولها وبغض النظر عن مكوناتها هي محدودة، اإلنسانوبما ان كمية الطعام التي يستطيع 

 خاصة لذوي الحاالت الخاصة أعلىذائية غر غذاء بكمية اقل وقيمة  من الضروري توفأصبح

 الناتج قيجة التعرنت بحيث يستطيع هذا الغذاء ان يعوض بسرعة السوائل المفقودة كالرياضيين،

عن النشاط الجسماني ويزود الجسم بذات الوقت بالطاقة والبروتينات والفيتامينات والمعادن 

  .لعضالتواالتي تسهم في بناء الجسم 

 

 توسع النشاط الرياضي ليشمل مختلف الفئات العمرية وزيادة الوعي الصحي إلى أدىوقد 

ع على توفير جاالهتمام بثقافة التغذية من حيث نمط ووسائل استهالك المواد الغذائية مما ش

  .بالرياضيين مثل مشروبات الطاقة الخاصة إليهامستلزمات غذائية تغطي كافة الجوانب المشار 

 

  أهداف ومبررات المشروع٢ .٢

 

والتي توفر للجسم ) Energy beverages( مشروبات الطاقة إلنتاجيهدف المشروع المقترح 

  .االستعمالمادة غذائية غنية بمختلف العناصر الضرورية بشكل مكثف وسهل 

 

 

 

 

 المقدمة.٢



 ٣

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

اق المجاورة الزالت عدم وجود انتاج محلي لهذه المشروبات كما ان معظم األسو .١

  .تستورد هذه المنتجات من الخارج

 مزاياها إدراك متزايد على هذه المشروبات نظرا لزيادة الوعي الصحي وإقبالهنالك  .٢

 . وفوائدها

 . استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدةةخلق فرص .٣

  .تحسين الحالة االقتصادية لصاحب المشروع .٤

 

  الموقع المقترح للمشروع٣. ٢

 

تعتبر مراكز المحافظات الكبرى من ا شار المدن والمناطق الصناعية في المملكة فإن أيتنا مع

 . موقعا مناسبا إلنشاء هذا المشروع بحيث يستفيد من البنى التحتية والتسهيالت المتوفرة فيها
 
 
 

 

 

  المنتجوصف  ١٠٣

 

 ٢٥٠ جاجية سعتهاسيقوم المشروع بإنتاج مشروبات الطاقة والتي تكون على شكل عبوات ز

 على مكونات مركزة العبوةبحيث تحتوي )  في عبوات معدنية إنتاجهاويمكن مستقبال (ممل 

والفيتامينات والبروتينات والمعادن الضرورية الالزمة للجسم ) السعرات الحرارية(الطاقة توفر 

 . له
 
 
 
 

 

  السوقدراسة.٣



 ٤

  الطلب وحصة المشروع والطاقة االنتاجية ٢٠٣
 

 الطلب الحالي  .١
 

 األشخاص الذين أوباب ممن يمارسون األنشطة الرياضية شستهلكي مشروبات الطاقة هم الان م

 غير اعتيادية وهم في غالبيتهم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ةيبذلون جهودا جسما ني

أعداد السكان من هذه الفئات العمرية في األردن لعام ) ١( عاما، ويوضح الجدول رقم ٣٠-١٥

٢٠٠٢. 
 

 )١(ول رقم جد

 )الف نسمة (٢٠٠٢عدد السكان حسب الفئات العمرية 

 المجموع إناث ذكور السنة

٦٥٥ ٣٠٧ ٣٤٨  ١٩-١٥ 

٥٧٣ ٢٥٢ ٣٢١ ٢٤-٢٠ 

٤٣٧ ٢٠٦ ٢٣١ ٢٩-٢٥ 

 ١٦٦٥ ٧٦٥ ٩٠٠ المجموع الفرعي 

 ٣٣٣٤ ١٧٧٧ ١٨٨٧  األعماربقية 

 ٥٣٢٩ ٢٥٤٢ ٢٧٨٧ المجموع الكلي 

 

-١٥ بين أعمارهم ان عدد الشباب من الذكور واالناث ممن تتراوح تبين من الجدول المذكوريو

  .شخص الف ١٦٦٥ حوالي ٢٠٠٢ عاما بلغ عام ٣٠
 

ي يمارس النشاطات الرياضية والجسمانية يستهلك عبوة من ذوبشكل نظري، فإن الشخص ال

  افتراض مبالغة فقد تمأية غير انه ولتقدير حجم الطلب المتوقع دون يوميا،مشروبات الطاقة 

 : يلي  ما

 

 عاما هم ممن ٣٠-١٥ بين أعمارهمفقط من الشباب الذين تتراوح % ١ان  .١

 يستهلكون هذه المشروبات 

 وعليه األسبوع يستهلك عبوة واحدة فقط في أعالهان الشخص الواحد من الفئة  .٢

 .  الف عبوة سنويا٨٦٦فإن حجم الطالب المقدر يعادل 



 ٥

 الطلب المتوقع  .٢

 

 السليمة للشباب والرياضيين وزيادة اإلقبال التغذيةالعتبار زيادة الوعي بأهمية مع األخذ بعين ا

، % ٢,٨على هذه المنتجات عند توفرها بسعر مناسب للمستهلك ومعدل النمو السكاني البالغ 

يعتبر معقوال، % ٥فإن تقدير معدل الزيادة السنوية في الطلب على هذه المنتجات بنسبة 

 ٢٠٠٩ -٢٠٠٥للسنوات الطلب المستقبلي المتوقع ) ٢(ويوضح الجدول رقم 

 

 ) ٢(جدول رقم 

 الطلب المتوقع 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة 

 ١٢١٩ ١١٦٠ ١١٠٥ ١٠٥٣ ١٠٠٣ الف عبوة 

 

 حصة المشروع والطاقة االنتاجية  .٣

 

 والمقـدرة   ٢٠٠٥مع األخذ بعين االعتبار حجم الطلب المتوقع على منتجات المشـروع عـام              

 ألف عبوة سنويا وذلك     ٢٠٠بحوالي مليون عبوة، فإن الطاقة اإلنتاجية المقترحة للمشروع هي          

 يوم عمل في السنة األولى، والطاقة المقترحة تمثـل          ٣٠٠ ساعات عمل يوميا و      ٨على أساس   

 ألـف   ١٢٠من حجم السوق المتوقع وسيبدأ المشروع إنتاجه في السنة األولى بواقـع             % ٢٠

 خـالل % ٥على ان يزداد اإلنتـاج سـنويا بواقـع          )  من الطاقة اإلنتاجية     %٦٠(عبوة سنويا   

 )٣(السنوات التشغيلية الخمسة األولى من عمر المشروع كما يبين الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم 

 تدرج االنتاج السنوي للمشروع 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٧٣ ٦٩ ٦٦ ٦٣ ٦٠ %الطاقة االنتاجية 

 ١٤٦ ١٣٩ ١٣٢ ١٢٦ ١٢٠ الف عبوة 

 



 ٦

  المنافسة التسويق ٣. ٣

 

 فإن المنافسة المتوقعة لمنتجات المشروع الطاقة، لمشروبات انتاج محلينظرا لعدم وجود 

 . المستوردة والتي تستورد حاليا من عدة دول مثل النمسا وتايالنداألصنافستأتي من 

 

 : كل فعال عن طريقوينبغي على ادارة المشروع االهتمام بتسويق منتجاته بش

 

  ٠توفير المشروبات للمستهلك بسعر مقبول ومنافس لألصناف المستوردة .١

 ٠ الغذائية هصاالمحافظة على جودة المنتج وخو .٢

تعريف المستهلك بمزايا المنتج وقيمته ويتطلب ذلك االهتمام بأدوات الدعاية  .٣

  ٠واإلعالن

 

  اسعار البيع وااليرادات المتوقعة ٤. ٣

 

 مل ، وذلك حسب ٢٥٠بات الطاقة في السوق المحلي بأسعار متفاوتة للعبوة سعة تباع مشرو

 :) اسعار المستهلك(المنشأ كما يلي 

 

  دينار عبوة ١,١٥-١: عبوة معدنية منشأ النمسا .١

 عبوة / دينار واحد: عبوة زجاجية منشأ النمسا  .٢

 عبوة / دينار واحد : عبوة معدنية منشأ تايالند .٣

 

 فإن سعر البيع المقترح ،لمحالت البيع بالتجزئة جيد  هامشالمنافسة وتوفيرومع مراعاة عامل 

  . يعتبر مناسبا ومقبوالللعبوة دينار ٠,٧٥لمنتجات المشروع بالجملة من المصنع هو 

 

 االيرادات المتوقعة للمشروع في السنة االنتاجية االولى ) ٤(ويوضح الجدول رقم 
 
 
 



 ٧

 )٤(جدول رقم 

 السنة االولى/ عة االيرادات المتوق

 دينار   الكمية  البند

 ٩٠,٠٠٠ ١٢٠ الف عبوة 

 

 

 
 

 موقع المشروع   ١٠٤  

 

مراكـز المحافظـات   إن معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيهـا، خاصـة        

  .  التي توفر كافة الخدمات الضرورية للصناعةالصناعيةوالمناطق  المدن توجدحيث الكبرى 
 

 البناء   ٢٠٤
 
 .احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) ٥(يبين جدول رقم و  

 

 )٥(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  

 صالة االنتاج ٢٥٠

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ١٠٠

  وخدماتمكاتب ٥٠

 المجموع ٤٠٠

 
 
 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ٨

 ويقدر ، متر مربع٤٠٠ل السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   يتبين من الجدو

 .المربعالمتر / دينار١٥ دينار وذلك بواقع ٦٠٠٠بدل إيجار السنوي لها بنحو 

 

لتلبية المتطلبات الصحية الخاصة بالصناعات الغذائية تم افتراض حاجة البناء لبعض التعديالت 

 .  دينار٢,٠٠٠ التعديالت ب وتقدر تكلفة هذه وغيرها مثل جدران وأرضيات السيراميك 

 

  واالثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤

 

  طريقة التصنيع٠١

 

 . طحن المواد األولية الجافة لتصبح مسحوقا متجانسا-

 .وزن المواد األولية حسب نسب الكميات المطلوبة -

 .خاصخلط الوجبة التصنيعية في الخالط ال -

 .تعقيم القناني الزجاجية بالبخار -

 .وإغالقهاتعبئة المشروب في القناني المعقمة  -

 . المعاينة والتفتيش-

 .التوضيب في الصناديق الكرتونية واللف يالنايلون -

 

  ووسائط النقل واألثاثتكلفة المعدات واآلالت ٠٢
 

ت الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب احتياجات المشروع من اآلالت والمعدا ) ٦( يبين جدول رقم 

 والتشغيل

 

 

 

 

 

 



 ٩

 

 )٦(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار العدد البند

 ٥,٠٠٠ ١ ماكنة طحن وتنعيم

 Planetaryخالط ستانليس نوع 
 Mixture  

٣,٠٠٠ ١ 

 ١٢,٠٠٠ ١ نفق تعقيم مع مرجل بخار 

 ١٥,٠٠٠ ١  تعبئة قناني ةماكين

 ١,٠٠٠ ١ النايلون تغليف بةماكين

 ٣,٠٠٠ - أجهزة مخبرية

 ٢,٥٠٠ - تمديدات كهربائية وميكانيكية

 ١,٠٠٠ - موازين وعدد متنوعة

 ٤٢,٥٠٠  المجموع

 

 

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٠٣

 . دينار٣,٠٠٠ وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاث إلىيحتاج المشروع 

 

 وسائط النقل ٠٤

 . دينار٨,٠٠٠ة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو يلزم للمشروع سيار
 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

.العاملة وكلفتها السنوية االحتياجات التقديرية من القوى) ٧(جدول رقم اليبين   
                              

 
 



 ١٠

 )٧(جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مالي وإداري

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ سكرتيرة

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١  موظف مبيعات

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مشرف انتاج

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ فني عامل 

 ٥,٧٦٠ ١٢٠ ٤ عمال 

 ٢٢,٢٦٠  ١١ المجموع

 

 الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها لمشروع فياويضاف للرواتب واالجور أعاله مساهمة 

١١.% 

 

 الضروريةوالخدمات المواد األولية  ٥٠٤

 

  المواد األولية ومستلزمات التغليف٠١

 

 

احتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في السنة  ) ٨(يوضح الجدول رقم 

 . من اإلنتاج األولى

 

 

 

 

 



 ١١

 

 

 )٨(جدول رقم 

 السنة االولى/ ية ومستلزمات التغليفالمواد األول

 البنـــد الكمية دينار

حليب جاف    ٢طن  ٣,٦٠٠

 الصويادقيق  طن٣,٤ ١,١٠٠

مستخلص المولت  ١  طن ٨٠٠

سكر  طن٥ ١,٢٥٠

زيت نباتي ٢طن ١,٤٠٠

جلوكوز سائل  طن١٥ ٤,٩٥٠

 بيض مجفف  طن٠,٣٥ ٣,٥٠٠

٣م٦ ٣,٠٠٠ مكربنة/ مياه غازية  

فيتامينات وأمالح معدنية - ١,٥٠٠

قناني/ ية  زجاجعبوات   ١٢٠,٠٠٠  ٩,٦٠٠

كرتون ١٢,٠٠٠ ٢,٤٠٠

نايلون - ٢٤٠

 المجموع  ٣٣,٣٤٠

 

 الضرورية  الخدمات٠٢
 

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية        الضروريةالخدمات  ) ٩(يوضح الجدول رقم    

 .األولى
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢

)٩(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع  الضروريةلخدمات ا

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ١٠٠ ١,٢٠٠

 المياه ٩٠ ١,٠٨٠

 الوقود ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٣٩٠ ٤,٦٨٠
 

:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤   

 

 بدء من اختيار الموقع وإجراء . أشهر٦من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 .تعديالت الالزمة للبناء والتعاقد على توريد المعداتال

   

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١٠(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

                             البند دينار

 المعدات واآلالت ٤٢,٥٠٠

 ت بناءعديالت ٢,٠٠٠

 أثاث ٣,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٥٥,٧٠٠

 

الية  الدراسة الم.٥



 ١٣

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة      ٣,٠٠٠بمبلغ   مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل       قدرت

  . ومصاريف متفرقة اخرى واستكمال الدراساتالمهن والتعاقد على المعدات
 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

قـد  في السـنة  األولـى لالنتـاج و        ٦,٢٨٥ ل العامل التقديري للمشروع حوالي    يبلغ رأس الما  

تكاليف التشغيل  )  ١١(  ويبين الجدول رقم      واحد  شهر تها  مد  دورة إنتاجية على أساس   احتسب  

 .في هذه السنة

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/السنويةتكاليف التشغيل 

 

 دينار
 

 البند

 مواد أولية  ٣٣,٣٤٠

 رواتب وأجور  ٢٤,٧٠٨

 إيجارات ٦,٠٠٠

 ضروريةالخدمات ال ٤,٦٨٠

 مصاريف تسويق ٢,٢٥٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٤,٤٤٠

 المجموع ٧٥,٤١٨
 



 ١٤

 

تكاليف المشروع ملخص    ٤٠٥    

 
 

 )١٢(جدول رقم 

 تكاليف المشروعملخص 

 البنــــــد  دينار/التكلفة 

 الموجودات الثابتة ٥٥,٧٠٠

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣,٠٠٠

  رأس المال العامل ٦,٢٨٥

 إجمالي تكاليف المشروع ٦٤,٩٨٥
 
  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٥. ٥

 

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

 ٣٠,٠٠٠ وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ الثابتة،جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول 

يبدأ %. ١٠دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 هذا ويتم .سماحالتسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة 

% ٤٦تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي  .باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروعتمويل 

 .من تكاليف المشروع الكلية

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية إمتداد العمر التشغيلي 

 -:واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية
 

تراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون تم إف

 .نقدية

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

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

 .األرباح الصافيةمن % ١٥ بواقع الدخلأحتسبت ضريبة 

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 



 ١٥

 

  المؤشرات والكشوف المالية ملخص٦٠٥
 

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

على  شروع قادرتشير التدفقات النقدية ان المكذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالوفاء بالتزاماته المالية 

 

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

 :تبين ما يلي

 

 دينار  ٤,٢٥٢يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين              -

 . دينار في السنة الخامسة٩,٩٦٠و 

تبلـغ  . بما فيهم صاحب المشـروع     موظفا وعامال  ألحد عشر سيوفر المشروع فرص عمل      -

قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتمـاعي              

 .الخامسة دينار في السنة ٣٠,٠٣٣ دينار في السنة األولى ترتفع الى ٢٤,٧٠٨

فـي السـنة    % ٢٥,٥في السنة األولـى و      %  ٧,٠تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

 %.٢٥,٥و  % ١٢,٠ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل التجاري

 . دينار١٨,٩٠٤  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٠,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع بنسب تتـراوح                -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى مـن الحـد األدنـى              % ٢٠و% ١٠بين  

 أو انخفاض أسعار     وذلك باستثناء ارتفاع تكاليف التشغيل     الزم للحكم على جدوى المشروع    ال

 . ينبغي مراعاة ذلك يعتبر المشروع حساسا لهذين المتغيرين وحيث% ١٠ بنسبة البيع 

 

 

 



 ١٦

 
 
 

 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

  الماليةملخص االستنتاجات والمعايير )٤

 

 

 

 

 

 

المالحق المالية٠٦  



الموقع المقترح
عام

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

90,00094,50099,225104,186109,396المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

33,34035,00736,75738,59540,525تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,72014,40615,12615,88216,676تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
7,3807,7498,1368,5438,970تكاليف المصنع التشغيلية

54,44057,16260,02063,02166,172مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
35,56037,33839,20541,16643,224الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
8,3258,7419,1789,63710,119رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,2502,3632,4812,6052,735مصاريف البيع والتسويق
360378397417438قرطاسية
6,0006,0006,0006,0006,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,3801,4491,5211,5981,677مصاريف أخرى

20,97921,72822,51423,34024,207مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
5,9795,9795,9795,9795,979اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

27,55828,30729,09429,91930,786مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
8,0029,03110,11211,24612,438الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
5,0026,5238,1449,87311,718الربح قبل الضريبة

7509781,2221,4811,758الضريبة على األرباح
4,2525,5446,9228,3929,960األرباح الصافية

%71%73%74%76%77نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
77,34077,99278,61479,19979,738نقطة التعادل (بالدينار)

%73%76%79%83%86نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
2,00025.0080منشآت أخرى
42,50010.004,250معدات وأجهزة

3,0006.67450األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
5,979المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,2856,2850رأس المال العامل المطلوب

64,98534,98530,000إجمالي تكلفة المشروع
%46%54%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مشروبات الطاقة



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
90,00094,50099,225104,186109,396المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
90,00094,50099,225104,186109,396المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
34,985حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,5075,6727,4988,9469,972الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
64,98593,507100,172106,723113,132119,367مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
55,700مجموع اإلستثمارات

2,77854,44057,16260,02063,02166,172التكاليف التشغيلية المباشرة
20,97921,72822,51423,34024,207إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,0002,5091,9681,373719الفائدة

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
7509781,2221,4811,758الضريبة

61,47879,16982,37785,72489,21592,856إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,50714,33817,79521,00023,91726,512صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,9145,4055,9466,5407,194أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,9145,4055,9466,5407,194إجمالي دفعات سداد القرض

3,5079,42412,39015,05417,37719,317رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,7524,8926,1087,4058,789توزيعات األرباح

3,5075,6727,4988,9469,97210,528صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مشروبات الطاقة



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,5075,6727,4988,9469,97210,528النقد

00000المدينون
2,7782,7782,7782,7782,7782,778المخزون

6,2858,45010,27611,72412,75013,307إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

42,500األجهزة والمعدات
3,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
55,70055,70055,70055,70055,70055,700إجمالي األصول الثابتة
5,97911,95817,93823,91729,896اإلستهالك التراآمي

55,70049,72143,74237,76231,78325,804القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
64,98560,57155,81850,68745,13439,111مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
491454055946654071940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

491454055946654071940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

250861968113735719400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
250861968113735719400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
34,98534,98534,98534,98534,98534,985رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5001,1521,9672,954األرباج المجمعة
5006528149871,172الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

34,98535,48536,13736,95237,93939,111مجموع حقوق الملكية
64,98560,57155,81850,68745,13439,111مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %25.5%18.6%13.7%9.9%7.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%25.5%22.1%18.7%15.3%12.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.61.71.81.80.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مشروبات الطاقة



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%64,9855تكاليف المشروع

%34,9855مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%30,00012القروض

%75%46.2القرض الى التكاليف %

%15%53.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,2525,5446,9228,3929,960صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.7%9.5%8.2%6.9%5.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%25.5%18.6%13.7%9.9%7.0معدل العائد على اإلستثمار %

%25.5%22.1%18.7%15.3%12.0معدل العائد على حقوق الملكية %

1.61.71.81.80.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.40.20.0الديون

77,34077,99278,61479,19979,738نقطة 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 40,619-10,857-17,154-18,90414,2219,537875صافي القيمة الحالية

IRR 7.5-%6.9%3.7%12.4%15.8%18.1%20.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.00.70.80.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

78,576

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.9%

18.7%
1.4

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مشروبات الطاقة

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

7,014
8.2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR20.8%معدل العائد الداخلي
NPV18,904صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.1%معدل العائد الداخلي
NPV14,221صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.8%معدل العائد الداخلي
NPV9,537صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.4%معدل العائد الداخلي
NPV875صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR3.7%معدل العائد الداخلي
NPV-17,154صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR6.9%معدل العائد الداخلي
NPV-10,857صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-7.5%معدل العائد الداخلي
NPV-40,619صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,4780-61,478

13,50714,58111,075

228915,61015,321

330416,69116,387

431917,82617,507
533562,88162,546

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

067,6260-67,626

13,50714,58111,075

228915,61015,321

330416,69116,387

431917,82617,507
533565,46165,126

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

073,7740-73,774

13,50714,58111,075

228915,61015,321

330416,69116,387

431917,82617,507
533568,04267,707



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,4780-61,478

13,50710,0816,575

228910,88510,596

330411,73011,426

431912,61612,297
533556,88556,550

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,4780-61,478

13,5075,5812,075

22896,1605,871

33046,7686,465

43197,4077,088
533550,88950,554

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,7560-61,756

13,8577,0403,182

23187,7227,403

33348,4388,104

43519,1898,839
536854,59654,228

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,0340-62,034

14,208-502-4,710

2347-167-515

3364184-180

4383553171
540246,31145,910


