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

لمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة 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
 .المشاريع الصغيرة والمتوسطةمن 

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم أية) إرادة(اكز تعزيز اإلنتاجيــة    لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مر       

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشـرون) 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 المشروعمبررات و

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق  

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها

   ٢. ٣ المحليالسوق 

   ٣. ٣ االستيراد والتصدير

   ٤. ٣ الطلب المتوقع

   ٥. ٣ حصة المشروع والطاقة االنتاجية

   ٦. ٣ المنافسة والتسويق واسعار البيع

   ٧. ٣ اإليرادات المتوقعة

 . ٤  الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ العدد واألدوات

   ٤. ٤ األثاث

   ٥. ٤  وسائط النقل

   ٦. ٤ المواد األولية 

   ٧. ٤ لضروريةالخدمات ا

   ٨. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية 

   ٩. ٤ برنامج تنفيذ المشروع

 . ٥ الدراسة المالية  

   ١. ٥ تكاليف التشغيل

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع بالدينار

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ رأس المال العامل

   ٥. ٥ وسائل التمويل

   ٦. ٥ سس والفرضيات الماليةاأل

   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 . ٦  الماللية المالحق  



 ١

 صناعة الكيك الجاهز
 

 ملخص المشروع -١

  الكيك الجاهزخلطات اسم المشروع
 العاصمة  المقترحموقع المشروع

 جاهزالكيك خلطات ال منتجات المشروع

 أشخاص ٧ األيدي العاملة

 دينار٤٠,٦٤٤ يتثمار الكلاالس

 % ٢٢,١ معدل العائد الداخلي

 دينار١٣,٩٨٠صافي القيمة الحالية

  ١,٣القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ فترة االسترداد



 ٢

 

 

الحياة العملية اصبح الوقت محدود جدا لربة البيت ، معترك مع تطور الحياة، ودخول المرأة 

وي الدخول المرتفعة، واصبح االقبال على شراء المواد الغذائية ذلال بالنسبة وكذلك الح

المحضرة تحضيرا اوليا  وشبه جاهز امرا شائعا سواء في  المعلبات من الخضار والفواكه 

والحبوب واللحوم وغيرها باالضافة الى الكثير من الحلويات والكريمات وخلطات الكيك 

 لذلك كله فقد تغيرت أنماط .األخرىلصناعات الغذائية ورقائق العجين والكثير من ا

 . االستهالك باالعتماد على المأكوالت الجاهزة وشبه الجاهزة

 

 : وصف المشروع١. ٢
 

لحفظهـا لمـدة طويلـة مـع      الجافةوتجهيز خلطات الكيك إنشاء مصنع خاص بتحضير    

عيـة دون فسـاد أو      المحافظة على خصائصها الكيماوية في حالة قريبة من حالتها الطبي         

 .ولدى باقي المستهلكين الفوري في المنازل ز للعجن والخبجاهزةالتلف و

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢. ٢
 
مـن ربـات    توفير منتجات جافة وجاهزة لالستعمال وخاصة مع ازدياد نسبة العـامالت            

 .الوقت والجهد في  توفر  الى في القطاعات المختلفة مما يؤديالبيوت 

 : المشروع إلىويهدف
عداد وذلك لتلبية حاجـات     إلإنتاج خلطات الكيك الجافة الجاهزة ل      •

 .السكان وخاصة النساء العامالت

 .تحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

تشغيل األيـدي العاملـة،  وتحسـين المسـتوى االقتصـادي              •

 .واالجتماعي للعاملين في    المشروع

 .عبة المستوردات وتوفير العمالت الصتقليل حجم •

 
 
 
 
 

 

 المقدمة .١



 ٣

  الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

في المدن الرئيسة لتوفر البنية التحتية الالزمة للمشروع، وسـهولة          ينجح هذا المشروع    

تسويق المنتج، باإلضافة إلى كثافة السكان  في تلك المناطق، ومن المواقـع المالئمـة               

 .الحرفية/المدن الصناعية إلقامة المشروع محافظة العاصمة وضمن 

 

 
 
 

 تجهـز خلطـات     أصبحت ولكن     منتجات المخابز المعروفة،   أهمعتبر صناعة الكيك من     ت

 اسـتيراد    حاليا يتم و ، الستعمالها في المنزل وقت الحاجة     األغذيةجافة من خالل مصانع     

 كمـا  ٠األجنبية من الدول والكثير من خلطات الكيك الجاهزة من الدول العربية المجاورة  

 ال يلبي حاجـة     اإلنتاج نأ إالمحلية التي تقوم بتصنيع هذه المادة       يوجد بعض المصانع ال   

 مثل هذه المشاريع يمكنها رفـد السـوق         تأسيس ان   ٠ النوعية أوالسوق سواء بالكمية    

 . المطلوبة من خلطات الكيك الجاهزاألنواعوالمحلي بالكميات 

 

 : خدمات المشروع وتصنيفها١٠٣

  
ناعية العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية       يصنف المشروع من ضمن المشاريع الص     

 . بسعر وجودة مناسبينللمستهلك المنتج  والذي يهدف إلى توفير

 

 :السوق المحلي ٢٠٣

 
عن طريق الكميات التـي يـتم       الكيك الجاهز   خلطات  تتم تغطية حاجة السوق المحلي من       

تلفة مثـل سـوريا،     من دول مخ  إنتاجها محليا ويتم تغطية العجز عن طريق المستوردات         

تحمـل  و الواليات المتحدة األمريكيـة   من  تأتي   ةالكيك المستورد خلطات  معظم  و  ٠تركيا

كمـا تـأتي بعـض    وغيرها   Food town  Moist , Cookies  أسماء معروفة مثل

 العاملة في  في األردن العديد من المصانعيوجدو.   المستوردات من فرنسا ودول الخليج

 في مجال صـناعة الكيـك        منها ذائية ولكن من الصعب تحديد العاملة     مجال الصناعات الغ  

  السوقدراسة.٣



 ٤

، ولكن منتجات نون التي تنتجها الشركة العربية للصناعات الغذائية تقوم بتزويـد             الجاهز

ولحسـاب    معقولـة  وبأسعارالسوق المحلي بمنتجات من الكيك الجاهز بنكهات مختلفة         

األخذ بعين االعتبـار مـا        تم ٠ الجاهز الكيكخلطات  كميات االستهالك المحلي سنويا من      

 :يلي

  نسمة،أي ما يعادل     ٥,٣٢٩,٠٠٠بلغ   ٢٠٠٢ام  للععدد سكان األردن    أن   •

،  فـرد  ٥,٨ن متوسط أفراد األسـرة      أعلى افتراض   و أسرة،   ٩١٨,٧٩٣

حضر وهم الفئة المستهدفة فـي المشـروع أي حـوالي           % ٧٨,٧منهم  

 .أسرة ٧٢٣,٠٩٠

بمختلـف  الكيـك    يستهلكون ن كحضر  المصنفي األسرمن عدد   % ٨٠  أن •

 .أسرة ٥٧٨,٤٧٢ ، أي  حوالي أنواعه

خلطات ترون  شي من عدد األسر المشار إليه في الفقرة السابقة          % ٤٠ أن •

 .أسرة ٢٣١,٣٨٩الكيك الجاهز، أي حوالي 

 ان عدد مرات     كغم، وافترض    ٠,٥ الكيك الجاهز حوالي      خليط وزن عبوة أن   •

 الواحـدة   األسـرة  استهالك   أن مرات اي    ٥  سنويا بمعدل  لألسرةصنع الكيك   

 .الجاهز الكيك  خلطاتم منغ ك٢,٥حوالي يبلغ 

 

 

 . طن سنويا٥٧٨لما سبق يقدر حجم االستهالك من خلطات الكيك الجاهزة بحوالي 
 

 

 : والتصديراالستيراد ٣ .٣
 

 ١٩٠١تأتي مستوردات األردن من خلطات الكيك الجاهزة ضمن بند التعرفة الجمركية رقم 

 سميد أومحضرات غذائية من دقيق , ) مالت  ( طخالصات الشعير الناش"الذي ينص على و

 تحتوي عليه أوال تحتوي على مسحوق الكاكاو , خالصات الشعير الناشظ   منأو نشاء أو

محضرات غذائية من  , أخرغير مذكورة وال داخلة في مكان , وزنا  %٥٠بنسبة تقل عن 

غير محتوية من على مسحوق الكاكاو   ٠٤,٠٤ إلى ٠٤,٠١ من البنود المنتجات الداخلة في

 إال انه ٠" آخرغير مذكورة والداخلة في مكان ; وزنا % ١٠ تقل عن   تحتوي عليه بنسبةأو

يصبح حصر كميات وقيمة المستوردات من خلطات الكيك الجاهزة المشتمل عليها البند 

 . الغذائيةالمشار إليه نظرا لتضمنه عددا كبيرا من المنتجات



 ٥

 

 تقدير الطلب الحالي من خلطـات الكيـك الجـاهزة            سيتم اعتماد  وألغراض هذه الدراسة  

وفقا لمـا هـو وراد      وذلك  .  األسر ومعدالت استهالكها من هذا المنتج      أعداد إلىاستنادا  

    .أعاله

 

 : الطلب المتوقع٤. ٣
 

 %٣والبالغة حـوالي    السكان   أن يزداد الطلب محليا بنسبة مساوية لنسبة نمو          بافتراض

فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع على خلطات الكيـك الجـاهزة للسـنوات              ،  سنويا

 : ٢٠٠٥الخمسة القادمة اعتبارا من عام 
 السنة طن/الطلب المحلي المتوقع 

 األولى ٦٣٢

 الثانية ٦٥١

 الثالثة ٦٧٠

 الرابعة ٦٩٠

 الخامسة ٧١١
 

 :روع من السوق والطاقة المقترحة حصة المش٥. ٣

 
 وسـيبدأ   ٠الكيك الجـاهز    خلطات  من  سنويا   طن   ٧٥  للمشروع ب  اإلنتاجيةقدرت الطاقة   

 طـن   ٥٠، أي انه سيتمكن من انتاج       % ٦٧المشروع تجهيزه بنسبة طاقة مستغلة نسبتها       

توقعـة  لماالجدول التالي كميـات اإلنتـاج       يبين  . سنويا% ٥تزداد بواقع   في السنة األولى    

 :للسنوات الخمسة القادمة وحصة المشروع من السوق

حصة % 

 المشروع

نتاج المتوقع اإل

 طن/

 السنة طن/ المتوقع  الطلب

٢٠٠٥ ٦٣٢ ٥٠,٠ ٧,٩ 

٢٠٠٦ ٦٥١ ٥٢,٥ ٨,١ 

٢٠٠٧ ٦٧٠ ٥٥,١ ٨,٢ 

٢٠٠٨ ٦٩٠ ٥٧,٩ ٨,٤ 

٢٠٠٥ ٧١١ ٦٠,٨ ٨,٦ 



 ٦

 : واسعار البيعوالتسويق المنافسة ٦٠٣

 
التجار الذين يستوردون خلطـات الكيـك الجـاهزة ذات الماركـات             قبل   منافسة من ال تأتي

  المحليـة  ، وكذلك من قبل الشـركات      نسبيا  ولكن أسعار بيعها مرتفعة    ،باألسواقالمعروفة  

 لذا يتوجب على إدارة المشروع أو       ٠ )منتجات نون وخالفه   (النوع من الكيك   المنتجة لهذا 

 علـى حصـة     يعتمد على خطط تسويقية لالستحواذ    المستثمر اخذ ذلك بعين االعتبار، وان       

 وال بد   ٠ األسعار المرتفعة  ذو اإلنتاج المحلي بدال من االستيراد    إلحالل  والسوق  مناسبة من   

 مع االهتمـام    األسواقلمنتجات قبل عرضها في     ين للتعريف با  من الدعاية والترويج الالزم   

را ايجابيا في تـرويج وتسـويق       لذلك أث كون  يحيث س تعدد الخلطات   لجودة و بابدرجة كبيرة   

والمحليـة  وردة  ست الم المنتجات يبين الجدول التالي أسعار التجزئة ألهم        .منتجات المشروع 

 : الموجودة في السوق

 

التجزئة سعر  المنتج

  عبوة/دينار
 

 سعر التجزئة

 كغم/ دينار

 *الجملةسعر 

 كغم/ دينار

Moist Deluxe  ٢,٩٠ ٣,٨٧ ٢,٠  غم٥١٧ وزن العبوة 
Cookies  ٣,٤٨ ٤,٦٤ ٢,٤ . غم٥١٧ وزن العبوة 

Angel Food  ٣,٩٨ ٥,٣٠ ٢,٤ غم٤٥٣ وزن العبوة 
FoodTown   ٢,٢٠ ٢,٩٠ ١,٥ غم٤٥٣ وزن العبوة 
Super moist غم إنتـاج  ٥١٧ وزن العبوة

 الشارقة امتياز أمريكي
٢,٠٠ ٢,٧٠ ١,٤ 

Butter Worth ٢,١٥ ٢,٨٧ ٢,٦  غم٩٠٧ 
 ١,٤٥ ١,٩٣ ١,٠  غم٥١٧انتاج شركة نون ، وزن العبوة 

، بنـاء علـى الزيـارات       من أسعار بيع التجزئـة    % ٢٥ سعر الجملة اقل بـ      اعتبر  *

 .الميدانية الصحاب محالت التجزئة

 

 

 

 



 ٧

 : المتوقعة اإليرادات٧. ٣

 
لموجودة حيث ان االسعار ا   يوضح الجدول التالي اإليرادات السنوية المتوقعة من المشروع         

في االسواق المحلية للمنتجات المستوردة العربية او االجنبية او المصنعة محليا تتـراوح             

تـم  كغم والغراض التحفظ   /  دينار ٢,٧٢ بمعدل   أي ،    لكل كغم  دينار ٣,٩٨ -  ١,٤٥بين  

 .طن/  دينار١,٣٠٠ بمعدل  لمشروع منتجات اتقديرسعر بيع 

 

 اإلنتاج المتوقع السنة

 بالطن

  دينار/لمبيعاتإجمالي ا

 ٦٥,٠٠٠ ٥٠,٠ األولى

 ٦٨,٢٥٠ ٥٢,٥ الثانية

 ٧١,٦٦٢ ٥٥,١ الثالثة 

 ٧٥,٢٤٥ ٥٧,٩ الرابعة

 ٧٩,٠٠٨ ٦٠,٨ الخامسة

 

 

 

،  والذي يتكون أساسا من دقيـق        محضري الكيك الجاهز    / من أهم صانعي    المخابز تعتبر

النكهـات  ( اإلضـافات    مضافا إلية السمن والسكر والحليب وبعض     ) اللين(القمح الطري   

يـؤدي إلـى    ، وان تغير نوع الدقيق ونسب المكونات الداخلة في صناعة الكيك            )األخرى

فتعتبر المادة األولية لتحضير الكيك في        أما خلطات الكيك الجاهز     مختلفة ،  انتاج أصناف 

 . المنازل وغيرها من المستهلكين

 

  :المشروع موقع ١٠٤

 
لتـوفر   الحرفيـة  /  الصناعية مة عمان وضمن المناطق   يقترح إقامة المشروع في العاص    

 .الخدمات وسهولة التوزيع لكافة مناطق المملكة

 

 

 الدراسة الفنية. ٤



 ٨

  البناء ٢. ٤
 

يعتقد ان األبنية اإلسمنتية هي األنسب لهذا النوع من الصناعة ، هذا وقد تـم افتـراض                 

 ببـدل ايجـار سـنوي قيمتـه         ٢ م ١٥٠استئجار المبنى المطلوب والمقدرة مساحته ب       

تـم  . الحرفية المتواجدة في العاصـمة    / وذلك ضمن المناطق الصناعية     .  دينار ٢,٢٥٠

افتراض إجراء التعديالت الالزمة على البناء بما يتناسب واالستخدام ولتـوفير الشـروط             

 ٣,٠٠٠الصحية الالزمة لهذا النوع من الصناعة، وقد قدرت كلفـة تلـك التعـديالت ب     

 . دينار
 
 

  :واألدواتالعدد  ٣. ٤ 
 

 ، حسـاس  ، وميزان  ومطحنة صغيرة   ومعدات مناولة، وخالط   منخل آلي يحتاج المشروع الى    

يمكن شراء جميع التجهيزات واألدوات الالزمة  للمشروع من       و هذا ٠ مع خط تعبئة وتغليف   

 : كما هو وارد في الجدول التالي، وتقدر تكاليف االجهزة واالدوات السوق المحلي

 
 

  دينار/الكلفة ينارد/السعر العدد البيان

 ٥٠٠ ٧٥٠ ١ آلي  منخل

 ١,٥٠٠ ١,٥٠٠ ١  خالط 

 ٥٠٠ ٥٠٠ ١ مطحنة

 ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١ اس كبيرسميزان ح

 ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ خط تعبئة وتغليف

 ١,٢٥٠ ١,٢٥٠ ١  اخرى وأدواتمعدات 

 ٢٠,٠٠٠ المجموع

 

   :األثاث ٤٠٤
    

 . دينار١,٥٠٠المكتبية بمبلغ قدرت احتياجات المشروع من األثاث والتجهيزات 
 

 



 ٩

 :  وسائط النقل٥. ٤

 
غراض  شراء مسـتلزمات اإلنتـاج والتوزيـع         ألفان  / نقل   سيارةيلزم المشروع توفير    

 . دينار١٠,٠٠٠وبكلفة تقدر بـ 
 

 : المواد األولية ٦. ٤
 

زم للمشروع بالدقيق والسكر والحليب المجفف والنكهات ولوا    تنحصر المواد األولية الالزمة     

  .التعبئة والتغليف، ويبين الجدول التالي احتياجات المشروع منها
 
 
 

  نسبة البيان

 الخلطة

 الكمية

 طن

 السعر

 دينار

 الكلفة

 دينار

 ٥,٤٩٠ *١٨٠ ٣٠,٥ %٦١ دقيق القمح

 ٣,٠٠٠ ٢٠٠ ١٥ %٣٠ سكر

 ٣,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٥ %٧ حليب مجفف

 ١,٧٥٠ ٣,٥٠٠ ٠,٥ %١ حافظةمواد 

 ٣,٥٠٠ ١٤,٠٠٠ ٠,٢٥ %٠,٥ )Baking Powder (مسحوق الخبيز

 ٣,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠,٢٥ %٠,٥ )اتسنسا(مركزات نكهة 

  غـم  ٥٠٠زنة   ) كرتون و سلوفان    (عبوات

 بالعدد

- ١٠,٠٠٠ ٠,١٠٠ ١٠٠,٠٠٠ 

 ١,٤٦٠ ٠,٣٥٠ ٤,١٧٠ - ددبالع عبوة ٢٤ كبير سعة كرتون

 ٣١,٧٠٠ - ٥٠ %١٠٠ مجموعال
 .مطاحن الجويدة/ الكيكسعر طحين الزهرة الالزم لصناعة * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠

 : الضروريةالخدمات ٧. ٤
 

 :يما يلتقدر تكاليف الخدمات الضرورية ب

 البيان السنة/ دينار

 كهرباء  ٧٢٠

 مياه ٦٠٠

 وقود ١,٢٠٠

 المجموع ٢,٥٢٠
 

 : القوى العاملة واألجور السنوية٨. ٤

 
 واتبهمالقوى العاملة الالزمة للمشروع ور الجدول التالي يبين

 

 لراتب السنويا

 دينار
الراتب الشهري 

 دينار
 العدد

 البيان

 صاحب المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 محاسب  ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 تسويقموظف  ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عامل فني  ٣ ١٥٠ ٥,٤٠٠

 حارس  ١ ٨٥ ١,٠٢٠

 المجموع ٧ - ١٣,٠٢٠
 

 .يمساهمة المشروع في الضمان االجتماع % ١١علما بأنه يضاف ما نسبته 
 
 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٩. ٤
 

بدء من اختيار الموقع واجراء التعديالت الالزمة ه، اشهر لتنفيذستة الى يحتاج المشروع 

  ٠للبناء وتوريد المعدات
 

 
 
 
 
 



 ١١

 
 
 

  : تكاليف التشغيل للسنة األولى١٠٥

 
دينار/ الكلفة البند  

 ٣١,٧٠٠ المواد األولية

 ١٤,٤٥٢ الرواتب واألجور

 ٢,٥٢٠ مات الضروريةالخد

 ٢,٢٥٠ اإليجار 

 ١,٣٠٠ مصاريف التسويق

 ٣,٥١٠ مصاريف تشغيلية أخرى

 ٥٥,٧٣٢ المجموع
 

 : المشروعتكاليف ملخص  ٢. ٥

 
دينار/ الكلفة البند  

لبناءاتعديالت   ٣,٠٠٠ 

 ٢٠,٠٠٠ العدد واألدواتالتجهيزات و 

 ١,٥٠٠ أثاث

 ١٠,٠٠٠ سيارات

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

جموع األصول الثابتةم  ٣٥,٠٠٠ 

 ١,٠٠٠ مصاريف التأسيس

 ٤,٦٤٤ رأسمال عامل

 ٤٠,٦٤٤ المجموع

 

 

 

الدراسة المالية.  ٥



 ١٢

 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل ٣. ٥

 
 دينار وتشتمل على رسوم ١,٠٠٠تقدر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بمبلغ 

 . اخرى ومصاريف متفرقةص والتعاقد على شراء المعداتيالتسجيل والترخ

 

 : رأس المال العامل ٤. ٥

 
تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر وقد بلغت قيمة هـذا                

 .دينار)  ٤,٦٤٤(البند 
 
 

 : وسائل التمويل  ٥. ٥
 

سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض  مؤسسات              

 :سنويا، كما هو موضح في الجدول التالي % ١٠دة  اإلقراض المحلية وبفائ
 

 البيان القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع ٢٥,٦٤٤ ٦٣

 قرض الموجودات الثابتة ١٥,٠٠٠ ٣٧

 )دينار(  المجموع ٤٠,٦٤٤ ١٠٠
 

: األسس والفرضيات المالية٦٠٥  
 

ـ              روع تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المش

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليـل المـالي          . التشغيلي هو خمس سنوات   

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع  •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥بت ضريبة الدخل بواقع احتس •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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



 ١٣

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسـية المرفـق أن             

 أنتشير التدفقات النقدية    كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   ق  المشروع يحق 

وأن المردود المـالي يرتقـي لمسـتوى        على الوفاء بالتزاماته المالية      المشروع قادر 

 ةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني          .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية
 

دينار فـي السـنة األولـى        ٣,١٦٥ يتراوح بين    ايتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي      -

 . دينار في السنة الخامسة٦,٢٤٤و   للتشغيل

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي     .  موظفين وعمال    ةسبعلسيوفر المشروع فرص عمل      -

  دينـار فـي    ١٤,٤٥٢ مساهمة المشروع في الضمان اإلجتمـاعي        ستدفع لهم بما فيها   

 . دينار في السنة الخامسة١٧,٥٦٦السنة األولى ترتفع الى 

فـي السـنة    % ٢٢ في السنة األولى و    % ٨,٢تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 %.٢٢,٠و  % ١٢,٢ ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .ينار  د١٣,٩٨٠  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢٢,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

    . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

 ٢٠و% ١٠أو تخفيض أسعار البيع بنسب تتراوح بين        في حالة زيادة تكاليف المشروع       -

ير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على         يبقى المشروع مجديا وتبقى المعاي    % 

 او انخفـاض    اال ان المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف التشـغيل        . جدوى المشروع 

ألمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند اإلنفاق على بنود تكـاليف           ا% ١٠ بنسبة   أسعار البيع 

 .التشغيل او تحديد اسعار البيع



 ١٤

 
 

 
 
خسائر و الاألرباححساب ) ١  

قائمة التدفقات النقدية) ٢  

لعموميةالميزانية ا) ٣  

ملخص االستنتاجات والمعايير المالية) ٤  
 

  الماليةمالحق ال.٦



الموقع المقترح
سحاب

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

65,00068,25071,66375,24679,008المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

31,70033,28534,94936,69738,532تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,1267,4837,8578,2498,662تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,8005,0405,2925,5575,834تكاليف المصنع التشغيلية

43,62645,80848,09850,50353,028مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
21,37422,44223,56524,74325,980الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
4,6624,8955,1405,3975,667رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,3001,3651,4331,5051,580مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
2,2502,2502,2502,2502,250إيجارات

00000أيجار أرض
1,1101,1661,2241,2851,349مصاريف أخرى

12,10612,59913,11613,66014,230مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,8443,8443,8443,8443,844اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

16,15016,64317,16017,70418,274مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,2245,8006,4047,0397,706الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,5001,254984687360الفائدة على القرض
3,7244,5455,4206,3527,346الربح قبل الضريبة

5596828139531,102الضريبة على األرباح
3,1653,8634,6075,4006,244األرباح الصافية

%70%72%73%74%76نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
53,67654,42755,17955,92756,668نقطة التعادل (بالدينار)

%72%74%77%80%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
20,00010.002,000معدات وأجهزة

1,5006.67225األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
3,844المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,6444,6440رأس المال العامل المطلوب

40,64425,64415,000إجمالي تكلفة المشروع
%37%63%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الكيك الجاف الجاهز



الموقع المقترح
سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
65,00068,25071,66375,24679,008المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
65,00068,25071,66375,24679,008المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
25,644حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,0033,9625,7587,3718,781الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
40,64467,00372,21277,42182,61787,789مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
35,000مجموع اإلستثمارات

2,64243,62645,80848,09850,50353,028التكاليف التشغيلية المباشرة
12,10612,59913,11613,66014,230إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,5001,254984687360الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
5596828139531,102الضريبة

38,64257,79160,34263,01165,80268,720إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,0039,21211,87014,41016,81519,069صافي 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

2,0036,7559,16711,43713,54515,472رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,7933,4094,0654,7645,510توزيعات األرباح

2,0033,9625,7587,3718,7819,962صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الكيك الجاف الجاهز



الموقع المقترح
سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,0033,9625,7587,3718,7819,962النقد

00000المدينون
2,6422,6422,6422,6422,6422,642المخزون

4,6446,6048,40010,01311,42212,604إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

20,000األجهزة والمعدات
1,500األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
35,00035,00035,00035,00035,00035,000إجمالي األصول الثابتة
3,8447,68811,53215,37719,221اإلستهالك التراآمي

35,00031,15627,31223,46819,62315,779القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
40,64438,56036,31233,88131,24628,383مجموع 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
25,64425,64425,64425,64425,64425,644رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3728271,3692,004األرباج المجمعة
372455542635735الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

25,64426,01726,47127,01327,64928,383مجموع حقوق الملكية
40,64438,56036,31233,88131,24628,383مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %22.0%17.3%13.6%10.6%8.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%22.0%19.5%17.1%14.6%12.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.42.83.13.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الكيك الجاف الجاهز



الموقع المقترح

سحاب

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%40,6445تكاليف المشروع

%25,6445مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%15,00012القروض

%75%36.9القرض الى التكاليف %

%15%63.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,1653,8634,6075,4006,244صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%9.3%8.4%7.6%6.7%5.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%22.0%17.3%13.6%10.6%8.2معدل العائد على اإلستثمار %

%22.0%19.5%17.1%14.6%12.2معدل العائد على حقوق الملكية %

2.42.83.13.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.30.10.0الديون

53,67654,42755,17955,92756,668نقطة 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 30,166-8,093-12,195-13,98011,0118,043892صافي القيمة الحالية

IRR 10.4-%6.1%2.8%12.7%17.0%19.4%22.1معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.21.00.70.80.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

55,175

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.3%

17.1%
2.3

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الكيك الجاف الجاهز

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,656
7.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR22.1%معدل العائد الداخلي
NPV13,980صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR19.4%معدل العائد الداخلي
NPV11,011صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR17.0%معدل العائد الداخلي
NPV8,043صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.7%معدل العائد الداخلي
NPV892صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR2.8%معدل العائد الداخلي
NPV-12,195صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR6.1%معدل العائد الداخلي
NPV-8,093صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-10.4%معدل العائد الداخلي
NPV-30,166صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,6420-38,642

12,0039,2687,265

22239,8449,621

323410,44810,214

424611,08310,838
525843,09642,838

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,5060-42,506

12,0039,2687,265

22239,8449,621

323410,44810,214

424611,08310,838
525844,67444,416

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,3700-46,370

12,0039,2687,265

22239,8449,621

323410,44810,214

424611,08310,838
525846,25245,994



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,6420-38,642

12,0036,0184,015

22236,4316,208

32346,8656,631

42467,3217,075
525838,64838,390

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,6420-38,642

12,0032,768765

22233,0192,796

32343,2823,048

42463,5593,313
525834,19933,941

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,9060-38,906

12,2033,6951,492

22454,0033,758

32574,3274,070

42704,6674,397
528436,93136,647

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,1700-39,170

12,403-1,879-4,282

2267-1,838-2,105

3281-1,794-2,075

4295-1,749-2,044
531030,76630,456


