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ن وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً م

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

 
 في مختلف ) 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 للفرصة

 .تثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المس
 

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

 
 في كافة مناطق المملكة وعددها) إرادة ( زيز اإلنتاجية تتواجد مراكز مشروع تع
 . اثنان وعشرون مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (



 
 

 

 
 

  المحتويات

. ١ ملخص المشروع   

. ٢ المقدمة   

   ٢-١ وصف المشروع
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انتاج سكاكر الجيالتينمشروع   
 
 

  ملخص المشروع-١

 سكاكر الجيالتينانتاج  اسم المشروع

  ، اربدعمان ، الزرقاء  موقع المشروع

 وألوان مختلفةسكاكر الجيالتين بأشكال  منتجات المشروع

  أفراد٧ مجموع األيدي العاملة

 دينار ٢٧,٠٤٩  حجم االستثمار الكلي

 %٢٣,٥      )IRR(معدل العائد الداخلي

 دينار ١٠,٨٨٤    )NPV( صافي القيمة الحالية

 ١,٤     )B/C(القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت 

  سنوات٤     فترة االسترداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

٢ 

 

         

 

تمد جسم  لغذائية المهمة في حياة اإلنسان نظراً لكونها        تعتبر السكاكر والحلويات من المواد ا     

 ويرغـب النـاس عمومـاً واألطفـال         اإلنسان باحتياجاته من الطاقة التي تزيد من نشاطه،       

كر خصوصاً في تناول السكاكر التي تتعدد أشكالها وطرق تصنيعها، وإحدى أهم أنواع السكا            

 .التي تالقي إقباالً كبيراً وخصوصاً من قبل األطفال هي سكاكر الجيالتين

 

 : وصف المشروع  ١. ٢     
المشروع عبارة عن منشأة صغيرة الحجم تقوم بإنتاج سكاكر الجيالتـين بأشـكال وألـوان               

 .متعددة

 

 :مبررات المشروع  وأهداف ٢. ٢    
 

 بأشكال مختلفة، وتوفيرها في السوق سكاكر الجيالتينيهدف المشروع إلى إنتاج 

 .المحلي

 :من أهم مبررات المشروع
  

 .هنالك سوق جيد لمنتجات المشروع .١

 .سهولة تنفيذ المشروع نظرا لبساطة تقنيته .٢

 .  خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٤
 
 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢    

 :عمان، اربد، الزرقاء، لألسباب التالية: قترح إقامة هذا المشروع في مراكز المدن التاليةي

 .وبالتالي السوق اإلستهالكي الرئيسي توفر الكثافة السكانية  -

 .سهولة توريد المنتجات إلى األسواق المحلية في مدن المملكة  -

 .ريعتوفر العمالة المؤهلة للعمل في هذا النوع من المشا  -
 
 

المقدمة . ٢



 
 

٣ 

 

 

 

 :المنتج وصف  ١. ٣  
 

الجيالتين السكر و المصنوعة من سكاكر الجيالتينسيقوم المشروع المقترح بإنتاج 

، وبأوزان نتج النهائي في أكياس ملونةمتعبئة ال، حيث يتم ونكهات وملونات مختلفة

رغبات  كغم بحيث يكون المنتج قادراً على تلبية ١ غم ، ٥٠٠غم، ٢٥٠مختلفة 

 .رين المحتملين سواء من األطفال أو ذويهمالمشت

    

  الطلب الحالي٢. ٣    
 عن طريق اإلستيراد إضافة إلى اإلنتاج سكاكر الجيالتينيتم تلبية الطلب الحالي على 

 المحليين نذكر من أهمهم شركة عمون نحيث يوجد عدد من المنتجي المحلي

ر كميات اإلستيراد واإلنتاج لصناعة السكاكر والشوكوالته، هذا ومن الصعب تقدي

 .المحلي وذلك بسبب عدم توفر إحصائيات دقيقة حول الموضوع

تشير البيانات الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن عدد األطفال الذين 

 . مليون نسمة١,٦٩٢ سنة يبلغ ١٤ و ٢تتراوح أعمارهم بين 

أون إلى شراء سكاكر األطفال يلجهؤالء  من %١٠  ال تقل عن نسبةويقدر أن 

 . كغم سنويا٢ًالجيالتين بمعدل 

 في المملكة يقدر سكاكر الجيالتينمما ذكر أعاله نستنتج أن إجمالي الطلب على و

 . كغم سنويا٣٣٨,٤٠٠ًبواقع 

 الطلب المتوقع  ٣. ٣  
بعدد السكان ونمـوه السـنوي والقـدرة        المواد الغذائية بوجه عام يرتبط      ستهالك  أن إ حيث  

ية، وحيث ان معدل نمو السكان في المملكة وفقا لبيانات دائرة اإلحصـاءات العامـة               الشرائ

يبـين الطلـب المتوقـع للسـنوات     ) ١جدول رقم ( سنويا، فان الجدول التالي     % ٢,٨يبلغ  

بافتراض معدل نمو في الطلـب مسـاو لمعـدل نمـو            ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤(الخمسة القادمة 

  :كوانعكاس ذلك على االستهال%) ٢,٨(السكان

 

 

  دراسة السوق. ٣



 
 

٤ 

 )١( جدول رقم

  سكاكر الجيالتيناحتياجات األردن التقديرية من 

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤للفترة 
 

 )طن (المتوقعالطلب  السنة 
٣٣٨ ٢٠٠٤ 

٣٤٧ ٢٠٠٥ 

٣٥٧ ٢٠٠٦ 

٣٦٧ ٢٠٠٧ 

٣٧٧ ٢٠٠٨ 
 
 

 : كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق٤. ٣      
 

 وتشـكل حـوالي     للتشغيلفي السنة األولى     طن   ٣٠يتوقع أن تبلغ كميات االنتاج للمشروع       

 ) ٢(ويبين الجدول رقـم     . طن   ٤٠ القصوى للمشروع والبالغة      االنتاجية من الطاقة % ٧٥

 ونسـبة الطاقـة المسـتغلة       )سنويا% ٥بافتراض زيادتها بنسبة     (كميات االنتاج المتوقعة  

 :حصة المشروع من السوق للسنوات الخمسة القادمةو

  ) ٢( جدول رقم  

 يات االنتاج وحصة المشروع من السوقكم

 كميات االنتاج
 

 السنة 

 عبوة طن

 غمك ١

نسبة 

الطاقة 

 المستغلة

(%) 

الطلب 

 المتوقع

)طن (   

حصة المشروع 

(%)من السوق 

 ٨ ٣٣٨ ٧٥ ٣٠,٠٠٠ ٣٠ األولى

 ٩ ٣٤٧ ٧٩ ٣١,٥٠٠ ٣١,٥ الثانية

 ٩ ٣٥٧ ٨٣ ٣٣,٠٠٠ ٣٣ الثالثة

 ٩ ٣٦٧ ٨٧ ٣٤,٧٠٠ ٣٤,٧ الرابعة

 ١٠ ٣٧٧ ٩١ ٣٦,٤٠٠ ٣٦,٤ الخامسة



 
 

٥ 

 

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣
 

سكاكر حيث تستورد أصناف مختلفة من يتوفر في السوق منتجات متعددة المصادر 

يتم انتاج سكاكر الجيالتين محلياً ومن أهم كما تركيا وسوريا ، الصين من الجيالتين

، تتراوح أسعار لصناعة السكاكر والشوكوالتهشركة عمون  الشركات المنتجة لها

 دينار، وذلك تبعاً الختالف بلد ٥ – ٢,٢٥البيع السائدة لهذه المنتجات ما بين 

 .المنشأ

 ١,٥هذا وقد اعتمد سعر بيع الجملة للكيلوغرام الواحد من منتجات المشروع بواقع 

 .دينار
عبوات مختلفة إنتاجه ضمن  قاسة بتسوي قيام المشروع قيد الدرإمكانيةعلى الرغم من  :مالحظة 

إال أنه وألغراض التبسيط في الدراسة فقد تم اعتماد أن المشروع سيقوم كما ذكر سابقاً، األوزان 

 . الواحدكيس كغم لل١ بوزن أكياس بالستيكية على شكل كامل إنتاجهبتسويق 
 

 : االيرادات المتوقعة    ٦. ٣   
 :المتوقعة للمشروع للسنوات الخمسة القادمةيبين الجدول التالي اإليرادات  

)٣(جدول رقم  

 االيرادات السنوية المتوقعة عبر عمر المشروع

 
السنة 

 الخامسة

السنة 

 الرابعة

 السنة

  الثالثة 

السنة 

 الثانية

السنة 

 األولى
 

)عبوة(كمية االنتاج ٣٠,٠٠٠ ٣١,٥٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٤,٧٠٠ ٣٦,٤٠٠  

)بالدينار(االيرادات ٤٥,٠٠٠ ٤٧,٢٥٠ ٤٩,٥٠٠ ٥٢,٠٥٠ ٥٤,٦٠٠  
 



 
 

٦ 

. 

 

 
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  
 

 لتوفر الخدمات اضافة لألسباب أو اربديقترح اقامة المشروع في منطقة عمان أو الزرقاء 

 : التالية 

 .سهولة توريد المنتجات الى أسواق المدن األردنية األخرى. ١        

  .ية عاليةوجود كثافة سكانية استهالك. ٢              

 .         توفر األيدي العاملة. ٣              
 
: البناء٢. ٤  
 

 ، ويقدر االيجار السنوي ٢ م٢٢٠تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوالي  

  .السنة/  دينار ٣,٠٠٠للبناء بحوالي 

 .البناء  توزيع استخدامات) ٤(ويبين جدول رقم 
 

 )٤(جدول رقم 

اء المشروعتوزيع مساحات بن  

 القسم )٢م( المساحة  
 االنتاج والتعبئة   ١٢٠

ومواد جاهزةمستودع مواد أولية  ٥٠  

االدارة مكاتب  ٢٠  

ومرافق صحيةخدمات  ٣٠  

 المجموع ٢٢٠
 

 وإجراء تشطيبات من بعض التعديالتالى سيحتاج وانه  اجرأتم افتراض ان البناء مست

م وقد قدرت بما يتناسب واالستخداعات الغذائية ودهان لتناسب الصنا سيراميك وطراشة

 . دينار٣,٥٠٠بمبلغ تكلفة تلك التعديالت 

 الدراسة الفنية. ٤



 
 

٧ 

 :فها التقديريةي المشروع وتكالأدوات معدات و ومراحل التصنيع ٣. ٤
 
 

: مراحل التصنيع-ا  
 

 تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية

 . ١:٤ ساعة، وبنسبة ٢٤نقع الجيالتين بالماء قبل  -

يلزم للوصول إلى هذه النسبة % ٢٩ة السكر في الماء بحيث تكون نسبة الماء إذاب -

 . م١٠٨ – ١٠٧أن تكون درجة حرارة الماء 

من % ٥٠القطر الصناعي بنسبة  يضاف في نهاية عملية الطبخ للمحلول السكري -

 .السكر المضاف

 .يضاف منقوع الجيالتين ويخلط جيداً  -

تحضير الملونات والمنكهات بإذابتها بقليل من الماء مع إضافة حمض الليمون،  -

 .م مع الخلط٦٠ -٥٥حيث تضاف إلى المحلول السابق على حرارة 

 قوالب مختلفةصب المحلول في  -

نزع السكاكر الناتجة من القوالب، وحسب شكل القالب إما أن يتم خلط السكاكر  -

 .بالسكر الناعم أو النشاء

 . ثم التعبئة والتغليفالتجفيف في صواني مثقبةعملية  -

 

  المشروعأدواتمعدات و -ب 
ا متوفر معظمهن أ  علماً،الت والمعدات وتكاليفها التقديريةالا) ٥(يبين الجدول رقم 

 -البالستيكية غالباً-، وقد يلجأ صاحب المشروع للحصول على قوالب التشكيل اًمحلي

   .من مصادر غير محلية

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٨ 

  )٥( ول رقم جد

وكلفها التقديريةواألدوات احتياجات المشروع من المعدات   

دينار/الكلفة  البيان العدد 
  لتر٨٠خالط ستانلس  ٢ ٥,٠٠٠

         أفران غاز أرضية  ٣ ٣٠٠

 طاوالت للتعبئة والتوضيب ٤ ١,٠٠٠

 ماكينة تعبئة وإغالق األكياس البالستيكية بالحرارة ١ ٧٠٠

  دوات منوعةأعدد ووقوالب  ٢,٠٠٠

 المجموع ٩,٠٠٠
 
: األثاث والتجهيزات٤. ٤  

 . دينار١,٠٠٠تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 
 

 : وسائط النقل٥. ٤
 . دينار ٨,٠٠٠ سيارة نقل وتوزيعمن المتوقع أن تبلغ تكاليف       

 
 

:يف المواد األولية ومواد التعبئة والتغل٦. ٤  
من المتوقع أن تبلغ التكاليف التقديرية للمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف 

 ألف دينار ويبين جدول رقم ١٤,٠٢٥ للمشروع للسنة األولى من االنتاج حوالي

 كغم من ١٠٠تكلفة المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف الالزمة إلنتاج ) ٦(

 .) كغم١ عبوة سعة ١٠٠أي ما يعادل (  سكاكر الجيالتين

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٩ 

 )٦( جدول رقم 

 المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديرية

دينار /سعرال الكلفة بالدينار كغم/الكمية   المادة 
  جيالتين ٥ ٥ ٢٥

 سكر ٥٠ ٠,٢٠ ١٠

 )Glucose Syrup(القطر الصناعي ٢٥ ٠,٢٥ ٦,٢٥

 وحامض الستريكألوان ونكهات    ٥

  أكياس للتعبئة والتغليف ١٠٠ ٠,٠٠٥ ٠,٥

 المجموع   ٤٦,٧٥
  :ةمالحظ

قد تختلف نسب المكونات المذكورة سابقاً من جهة تصنيعية إلى أخرى، حيث أن سكاكر الجيالتين 

 .تختلف أنواعها حسب كمية الجيالتين المضاف وحسب نقاوة المواد المستعملة في التصنيع
   

 

   الخدمات الضرورية٧. ٤
تشمل الخدمات التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء والوقود ويبين جدول رقم 

 .تكاليفها التقديرية) ٧(

)٧(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية 
 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    
لبند ا  

 الكهرباء ٥٠ ٦٠٠

 المياه ٤٠ ٤٨٠

 الوقود  ١٨٠ ٢,١٦٠

لمجموعا ٢٧٠ ٣,٢٤٠  
 

:القوى العاملة  ٨,٤  
  األيدي العاملة وكلفها التقديرية احتياجات المشروع من ) ٨( يبين جدول رقم 

 



 
 

١٠ 

  )٨( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية بالدينار

دينار/الراتب السنوي  دينار/الراتب الشهري    الوظيفة العدد
 مدير/ صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 تسويق ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 جفني انتا ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عامل  ٤ ١٠٠ ٤,٨٠٠

 المجموع ٧  ١٢,٦٠٠

 %.١١هذا مع العلم بان نسبة مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي تبلغ  * 

                               

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع٩. ٤
   

. أشهر٦ذ المشروع حوالي  من المتوقع أن يستغرق تنفي     

 

 

 
   

 تكاليف التشغيل السنوية ١. ٥
 )٩(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 البند التكاليف بالدينار
مواد أولية وتعبئة وتغليف ١٤,٠٢٥

رواتب وأجور  ١٣,٩٨٦

الخدمات الضرورية ٣,٢٤٠

مصاريف تسويق ١,٢٠٠

إيجارات ٣,٠٠٠

 مصاريف تشغيل أخرى ٣,٥٤٠

مجموع تكاليف التشغيل ٣٨,٩٩١

 الدراسة المالية. ٥



 
 

١١ 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 

 دينار، وتشمل تكاليف ٢,٠٠٠تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التقديرية  

 . والترخيص ومصاريف التشغيل التجريبيالتسجيل 
  
 :   رأس المال العامل٣. ٥  

 الدورة االنتاجية نار وعلى أساس أندي ٣,٢٤٩ يبلغ رأس المال العامل للمشروع

  .للمشروع مدتها شهر واحد

 

 :تكاليف المشروع ٤,٥  

 )١٠(جدول رقم                     

 تكاليف المشروع                    

 البند التكاليف بالدينار
 تعديالت بناء ٣,٥٠٠

 معدات وأالالت ٩,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 تبيةأثاث وتجهيزات مك ١,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ٢١,٨٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣,٢٤٩

 اجمالي تكاليف المشروع ٢٧,٠٤٩
 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥
  سيقوم المشروع بالحصول على قرض لتمويل الموجودات الثابتة  باالضافة الى مساهمة 

 : وعلى النحو التاليصاحب المشروع

 

 

 



 
 

١٢ 

  )١١( جدول رقم  

 مصادر تمويل المشروع

 قيمة التمويل

 دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

مساهمة صاحب المشروع ٥٦ ١٥,٠٤٩

قرض بنكي  لتمويل الموجودات الثابتة  ٤٤ ١٢,٠٠٠

المجموع ١٠٠ ٢٧,٠٤٩
 علـى أن يـتم     % ١٠ سنوية  تصل الـى       فائدة عليه ب  والقرض البنكي سيتم الحصول   

 .تسديد على مدى خمسة سنواتال
 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
 

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

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

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠قساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي بأ

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 :التالية
 
 .وع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية تم إفتراض أن ايرادات ومشتريات المشر -

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

 .لإليرادات

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

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة  -

 %.١٢ الحالية بمعدل خصم قدره  تم إحتساب صافي القيمة-

 

 

 



 
 

١٣ 

  الخالصة٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .المالي يرتقي لمستوى التوقعاتوأن المردود على الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي

 

دينار في السنة األولى  ١,٧١٧يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 .دينار في السنة الخامسة ٤,١٤٢للتشغيل و 

تبلغ .  بما فيها صاحب المشروعمال وعين موظفعةبلس فرص عمل سيوفر المشروع -

قيمة الرواتب واالجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان 

 دينار في السنة ١٧,٠٠٠وتصل إلى دينار في السنة االولى  ١٣,٩٨٦تماعي جاال

 .الخامسة

في السنة % ١٩,٧ألولى و في السنة ا%٦,٧تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 % .١٩,٧و % ١٠,٩ الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين

 %١٢عند معامل خصم  دينار١٠,٨٨٤ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٣,٥يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

    ١,٤ ستثماراتتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإل -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -
 
في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب  -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد  % ٢٠و% ١٠تتراوح بين 

ع يعتبر حساسا النخفاض المشرو اال ان .األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

   .، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك %١٠ بنسبة  أو زيادة تكاليف التشغيلاسعار البيع

 

 

 

 



 
 

١٤ 

 

  المالحق المالية ٨. ٥
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
 صاحب المشروع

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

45,00047,25049,61352,09354,698المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

14,02514,72615,46316,23617,047تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,9928,3928,8119,2529,714تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,9805,2295,4905,7656,053تكاليف المصنع التشغيلية

26,99728,34729,76431,25232,815مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
18,00318,90319,84820,84121,883الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,6801,7641,8521,9452,042مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 11,99412,44412,91613,41213,932مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
2,3892,3892,3892,3892,389اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

14,78315,23315,70516,20116,722مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,2203,6704,1434,6405,161الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,2001,003787549288الفائدة على القرض
2,0202,6673,3564,0904,873الربح قبل الضريبة

303400503614731الضريبة على األرباح
1,7172,2672,8523,4774,142األرباح الصافية

%76%78%79%81%82نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 39,95240,58441,22441,86942,516نقطة التعادل

%78%80%83%86%89نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,50025.00140أألبنية
025.000منشآت أخرى
9,00010.00900معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

05.000أخرى
2,389المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,2493,2490رأس المال العامل المطلوب

27,04915,04912,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

سكاآر الجيالتين
عام



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسم المشروع
عامالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
45,00047,25049,61352,09354,698المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
45,00047,25049,61352,09354,698المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
15,049حقوق الملكية

12,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,0813,6115,1726,7578,362الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
27,04947,08150,86154,78458,85063,060مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
21,800مجموع اإلستثمارات

1,16926,99728,34729,76431,25232,815التكاليف التشغيلية المباشرة
11,99412,44412,91613,41213,932إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,2001,003787549288الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
303400503614731الضريبة

24,96940,49442,19443,97145,82747,766إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,0816,5878,66710,81313,02315,294صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,9662,1622,3782,6162,878أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,9662,1622,3782,6162,878إجمالي دفعات سداد القرض

2,0814,6216,5058,43510,40712,416رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,0101,3331,6782,0452,437توزيعات األرباح

2,0813,6115,1726,7578,3629,979صافي النقد بعد التوزيعات

سكاآر الجيالتين



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,0813,6115,1726,7578,3629,979النقد

00000المدينون
1,1691,1691,1691,1691,1691,169المخزون

3,2494,7806,3407,9269,53111,148إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,500المباني

9,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
21,80021,80021,80021,80021,80021,800إجمالي األصول الثابتة
2,3894,7797,1689,55711,947اإلستهالك التراآمي

21,80019,41117,02114,63212,2439,853القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
27,04925,79124,56223,35822,17321,001مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
1,9662,1622,3782,6162,8780اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

1,9662,1622,3782,6162,8780مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

10,0347,8725,4942,87800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
10,0347,8725,4942,87800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
15,04915,04915,04915,04915,04915,049رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7071,6402,8154,246األرباج المجمعة
7079331,1751,4321,706الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

15,04915,75616,68917,86419,29621,001مجموع حقوق الملكية
27,04925,79124,56223,35822,17321,001مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %19.7%15.7%12.2%9.2%6.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%19.7%18.0%16.0%13.6%10.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.22.73.03.30.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.10.0األمان(

000000التحقق

سكاآر الجيالتين
عام



اسم المشروع

الموقع المقترح

أوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالنسبة

NPV 10,88427,049صافي القيمة الحالية

IRR 15,049%23.5معدل العائد الداخلي
B/C 1.412,000القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 444.4فترة اإلسترداد%

ثالثا: النتائج المالية
12345

1,7172,2672,8523,4774,142صافي الربح بعد الضريبة

%8.9%7.9%6.8%5.6%4.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%19.7%15.7%12.2%9.2%6.7معدل العائد على اإلستثمار %

%19.7%18.0%16.0%13.6%10.9معدل العائد على حقوق الملكية %

2.22.73.03.30.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.10.0الديون

39,95240,58441,22441,86942,516نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.3%8,94620.8زيادة تكاليف المشروع

%20 1.2%7,00918.4زيادة تكاليف المشروع

%10 0.7%7,4123.9-تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.1%17.3-25,709-تخفيض مبيعات المشروع

%10 0.8%4,5037.2-زيادة تكاليف التشغيل

0.3%9.2-19,890-زيادة تكاليف التشغيل %20

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
سكاآر الجيالتين

عام

القرض الى التكاليف

القروض

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويل

البند

تكاليف المشروع

رأسمال صاحب المشروع



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

IRR23.5%معدل العائد الداخلي
NPV10,884صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

IRR20.8%معدل العائد الداخلي
NPV8,946صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

IRR18.4%معدل العائد الداخلي
NPV7,009صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

IRR3.9%معدل العائد الداخلي
NPV-7,412صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

IRR-17.3%معدل العائد الداخلي
NPV-25,709صافي القيمة الحالية
B/C0.1اإليرادات الى التكاليف

IRR7.2%معدل العائد الداخلي
NPV-4,503صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

IRR-9.2%معدل العائد الداخلي
NPV-19,890صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20

زيادة تكاليف التشغيل %10

الحالة األساسية

زيادة تكاليف المشروع %10

زيادة تكاليف المشروع %20

تخفيض مبيعات المشروع %10

زيادة تكاليف التشغيل %20



الحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,9690-24,969

12,0816,0093,929

21506,4596,309

31576,9326,775

41657,4297,264
517431,67931,505

زيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,4660-27,466

12,0816,0093,929

21506,4596,309

31576,9326,775

41657,4297,264
517432,66432,490

زيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

029,9630-29,963

12,0816,0093,929

21506,4596,309

31576,9326,775

41657,4297,264
517433,64933,476

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي



تخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,9690-24,969

12,0811,509-572

21501,7341,584

31571,9711,814

41652,2202,054
517425,21125,037

تخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,9690-24,969

12,081-2,991-5,072

2150-2,991-3,141

3157-2,990-3,148

4165-2,990-3,155
517418,74318,570

زيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,0860-25,086

12,2892,110-179

21652,3802,215

31732,6642,491

41822,9632,781
519127,39427,203

زيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,2030-25,203

12,497-1,789-4,286

2180-1,699-1,879

3189-1,604-1,793

4198-1,504-1,702
520823,10822,900

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي


