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

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

 
  ) إرادة(ــة هود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيلقد جاءت هذه الدراسة ضمن ج 

فرص األستثمار وتحديد  في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ة ـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

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

 
 ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة أية مساعدة تحتاجونها لتقديم ) إرادة(
 .ذ المشاريع في تأسيس وتنفي

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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   المحتويات

 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع
  ٢. ٢ مبررات واهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
   
 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/منتجات
  ٢. ٣ الطلب السابق

  ٣. ٣ الطلب المتوقع 
  ٤. ٣  من السوق والطاقة المقترحة حصة المشروع

   ٥. ٣ المنافسة والتسويق
   ٦. ٣ اسعار البيع واإليرادات المتوقعة 

 ٠٤ الدراسة الفنية  
  ١. ٤ موقع المشروع

  ٢. ٤ البناء
  ٣. ٤ عملية التصنيع والمعدات والتجهيزات 

  ٤. ٤ وسائط النقل
  ٥. ٤ االثاث والتجهيزات المكتبية 

  ٦٠٤ القوى العاملة واألجور السنوية 
  ٧٠٤ المواد االولية 

  ٨٠٤ الخدمات الضرورية 
   ٩. ٤ تكلفة االنتاج للسنة االولي

  ١٠٠٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع
  
 ٠٥ الدراسة المالية 

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة
  ٢ .٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل
  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٥٠٥ وسائل التمويل
  ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية

  ٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية
  ٨٠٥ مالحق الدراسة
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 ملخص المشروع -١

 اسم المشروع  للتسليةأطفال معجون إنتاجمشروع

  المقترحموقع المشروع عام

 منتجات المشروع  من الصلصال أطفالمعجون 

 األيدي العاملة ٥ أشخاص

 ياالستثمار الكل ٢٠,١٣٧ دينار

 معدل العائد الداخلي ٣٢,٥ %

 صافي القيمة الحالية ١٦,٤٦٧ دينار

 على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية  ١,٨ 

 الستردادفترة ا ٤ سنوات

 

 

 

فال للتسليةانتاج معجون اطمشروع  
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  وصف المشروع١. ٢

 ويكتسب هذا المشـروع     ٠ التعليمية العملية من الوسائل الهامة الستكمال      معاجين األطفال تعتبر   

 الحاجـة  يعكس مـدى     مماالسادسة  ألطفال دون سن    في أعداد ا   المستمر   النموأهمية من خالل    

 .األطفالهذا المشروع للمساهمة في تنمية قدرات وامكانيات لمنتجات 

 ، للتسلية مـن مـادة الصلصـال       أطفال معجون   إلنتاج بإنشاء مصنع    سيقوم المشروع المقترح  

  . ويمكن الحصول عليها بيسر وسهولة وبأسعار مناسبة بكثرة في المملكةتتوفر هذه المادةو
 

   مبررات وأهداف المشروع٢. ٢
المصنوع من مادة الصلصـال      معجون التسلية لألطفال    إلنتاج مصنع   إقامةيهدف المشروع إلى    

كمـا  . والستغالل الخامات الطبيعية المنتشرة بكثرة فـي األردن        المحلي السوق   احتياجات لتلبية

 :يهدف المشروع الى 

 ٠تقديم فرصة استثمارية جيدة •

 .خلق عدد من فرص العمل •

 .استخدام الخامات المحلية الطبيعية •

 .تحسين الوضع المالي لصاحب المشروع •

 

 وقع العام للمشروع الم٣. ٢

 أو  صناعية أي من محافظات المملكة ال سيما تلك التي تتوفر بها مناطق            المشروع في  إقامةيمكن  

 ٠ حرفية

 

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢
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 خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣
 الصلصـال    مادة توفرت . المصنوعة من مادة الصلصال    طفاللأللتسلية  ا معاجين   بإنتاجسيقوم المشروع   

 و هو مادة    ، على التشكيل و امتصاص الماء     بقابليته يتميز الصلصال    ٠د من المناطق في األردن    في العدي 

  ٠طبيعية من األرض وغير مؤذية لألطفال و لونها يتراوح بين األخضر و الرمادي

 

  الطلب السابق ٢٠٣
 

ـ                  ل يتم تغطية حاجة السوق من معاجين األطفال عن طريق االستيراد من العديد مـن الـدول مث

يوجد في األردن مصنعان إلنتاج معجون األطفال        وكذلك اإلنتاج المحلي حيث   ... بريطانيا, تايوان, الصين

 .   يمتلك براءة اختراع للمكونات المصنعة منها المعجون، احد هذين المصنعين غذائيةمن مواد 

 

 ٣٤٠٧٠٠٩١٠تأتي مستوردات األردن من معاجين األطفال تحت بند التعرفة الجمركيـة رقـم              

 هذا وقد اظهرت بيانات دائرة اإلحصـاءات العامـة قيمـة            ٠"معاجين لتسلية األطفال  "والذي ينص على    

 ، في حين لـم تظهـر أيـة بيانـات            ٢٠٠٠-١٩٩٨وكمية المستوردات والصادرات الوطنية للسنوات      

 : وذلك على النحو التالي٢٠٠٢ و ٢٠٠١للعامين 

 

 السنة الصادرات الوطنية المستوردات

 كغم/ الكمية  دينار/ القيمة  كغم/ الكمية  دينار/ القيمة 

٢,١٩٩ ١,٧٤٣ - - ١٩٩٨ 

٠ ٠ ١٣,٢٢٥ ٨,٨٤١ ١٩٩٩ 

٠ ٠ ٢٨,٩٥٦ ١٦,٤٥٩ ٢٠٠٠ 

 

 .العامة اإلحصاءاتدائرة الجمارك و دائرة : المصدر

 
 

 السوقدراسة. ٣
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 وإذا ما   . طن ٢٠,٥ حوالي   ٢٠٠٠ و   ١٩٩٩ معدل اإلستيراد خالل العامين      من الجدول لسابق يتبين ان    

 ، فان معدل المسـتوردات       غم ٢٥٠-١٥٠يتراوح بين   اخذ بعين االعتبار أن معدل وزن العبوة الواحدة         

 .  ألف عبوة١٠٠,٠٠٠يبلغ حوالي 

 البيانات  إلىتعلقة باإلنتاج المحلي، فانه يصعب تقدير حجم السوق المحلي استنادا           لموفي غياب البيانات ا   

لمستهدفة في استخدام هذا المنتج هم األطفال الذي تتـراوح أعمـارهم            وعليه وحيث أن الفئة ا     .السابقة

 والـواردة  ٢٠٠٣ سنوات، واستنادا إلى أعداد األطفال ضمن هذه الفئة العمرية كما في عـام          ٦-٤بين  

مـن الفئـة     % ٢٠ أنوبـافتراض     ألـف طفـل،    ٣٤٠والبالغ  ضمن بيانات دائرة اإلحصاءات العامة      

  يبلـغ  ٢٠٠٣جين بواقع عبوتين سنويا لكل منهم، فان حجم الطلب في عام            يستخدمون المعا المستهدفة  

 . عبوةألف ١٣٦

 

 :الطلب المتوقع ٣٠٣
 فـان الجـدول   ،وهو معدل النمو السـكاني % ٢,٨بافتراض معدل نمو سنوي في الطلب المتوقع بواقع    

  :٢٠٠٨-٢٠٠٤التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات 

 

 عبوة ألف/ الطلب المتوقع  السنة

١٤٠ ٢٠٠٤ 

١٤٤ ٢٠٠٥ 

١٤٨ ٢٠٠٦ 

١٥٢ ٢٠٠٧ 

١٥٦ ٢٠٠٨ 

 

 الطاقة المقترحةو  السوقحصة المشروع من ٤٠٣
 . غـم للعبـوة    ٢٥٠-١٥٠ ألف عبوة بوزن يتراوح بـين        ٤٠تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمشروع      

بواقـع  سـتزداد  ، وان كميات اإلنتاج % ١٥ حصة المشروع من السوق تبلغ نسبتها   أنافتراض  على  و

 -٢٠٠٤سنويا، فان الجدول التالي يين كميات اإلنتاج والطاقة اإلنتاجيـة المسـتغلة للسـنوات               % ١٠

 :  وعلى النحو التالي٢٠٠٨
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 كميات اإلنتاج  السنة

 ألف عبوة

 الطاقة المستغلة

% 

٥٣ ٢١,٠ ٢٠٠٤% 

٥٨ ٢٣,١ ٢٠٠٥% 

٦٤ ٢٥,٤ ٢٠٠٦% 

٧٠ ٢٨,٠ ٢٠٠٧% 

٧٧ ٣٠,٨ ٢٠٠٨% 

 

 :والتسويق المنافسة ٥ .٣
نشاء (سبق اإلشارة إلى أن هنالك مصنعان محليان يقومان بإنتاج معاجين األطفال من مواد طبيعية 

 يمتاز هذا المشروع بان المواد األولية التي سيستخدمها في انتاج المعاجين ٠) وزيوت نباتية مختلفة

وبذلك . ان التي يرغبها الطفلستكون من الصلصال وتختلف عن سابقتها في أنها قابلة للتلوين باأللو

فان منتجات المشروع ستختلف من هذه الناحية ولن يواجه المشروع صعوبات في تسويق منتجاته ال 

 . سيما في حالة البيع بأسعار منافسة واإلنتاج بجودة مناسبة

 

لدعايـة   فال بد من اإلشارة إلى أهميـة ا        أهدافهحقيق  تأما بالنسبة للتسويق وحتى يتمكن المشروع من        

لمنتجات المشروع والترويج وعرض المنتجات على المكتبات ومدارس رياض األطفال والتركيـز علـى              

   ٠اختالف منتجات هذا المشروع عن مثيالته من حيث المواد والتلوين
 
 

  المتوقعةاإليراداتو   البيعأسعار ٦٠٣
هو مصنع محليا وتحمل العالمـة      يتوفر في السوق المحلي ماركات مختلفة من معاجين األطفال منها ما            

 غم  ٥٠٠ دينار أو بعبوة وزن      ١,٢٥٠ غم بسعر    ١٥٠وتباع بالتجزئة إما بعبوة وزن      " بسمة"التجارية  

اما المنتجات المستوردة من عدد من دول جنوب شرق آسيا ، فتباع العبوة بوزن         .  دنانير ٥وتباع بسعر   

 .  دينار واحد- فلس ٧٥٠ غم بسعر يتراوح بين ١٥٠-١٠٠يتراوح بين 
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أما المنتجات المستوردة والمصنعة من الصلصال والمشابهة لمنتجات المشروع موضوع البحث والتـي             

.  دينـار  ٥,٥٠ غم فتباع بالتجزئة بسـعر       ٥٠٠والمعبأة بعبوات وزن    "   Galt"تحمل العالمة التجارية    

 غم وان معدل سعر البيـع       ٢٥٠-١٥٠وألغراض هذه الدراسة فقد افترض ان وزن العبوة يتراوح بين           

 .العبوة /  دينار ٢بالجملة 

 

 :القادمة  ةللسنوات الخمسللمشروع  اإليرادات المتوقعة يبين الجدول التالي 

 
 

السنة دينار / دات السنويةاإليرا
 األولى ٤٢,٠٠٠

 الثانية ٤٦,٢٠٠

 الثالثة ٥٠,٨٠٠

 الرابعة ٥٥,٩٠٠

 الخامسة ٦١,٥٠٠
 

 

 

 
 

 المشروع  موقع ١٠٤
أحدى المناطق الصناعية أو الحرفيـة      يمكن اقامة المشروع في أي من محافظات المملكة ضمن          

 .وصالت وبنى تحتيةوم الضرورية من ماء وكهرباء تنظرا لتوفر الخدما

 

 :البناء ٢٠٤
محالت تجاريـة   / مخازن  ضمن   مترا مربعا    ٢٠٠ بحوالي   األبنيةتقدر احتياجات المشروع من     

 السـنوية حـوالي     أجرتهـا  يتوقع ان تصل     ٠الحرفية/يتم استئجارها ضمن المناطق الصناعية      

التعديالت بما يتناسب    البناء سيحتاج بعض     إنتم افتراض    .السائدة لألسعار دينارا وفقا    ٣,٦٠٠

 الدراسة الفنية.٤
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 إجمـالي  والميكانيكيـة قـدرت      هالكهربائي سدة مناسبة وبعض التمديدات      إقامةواالستخدام من   

   .دينار ١,٠٠٠تكلفتها بمبلغ 

 

 :والتجهيزات المعداتعملية التصنيع و ٣٠٤
 الطحـن ثـم     ثـم  بودرة عن طريق التنخيل و     إلى بتحويل مادة الصلصال     التصنيع تتمثل عملية   

 وهي الزيوت النباتية خاصة زيـت       إلكسابها خاصة اللدونة  بعض المواد   إضافة   و   بالماء نالعج

 تغليفها في   و تعبئتهاا ووضعها في قوالب و      ه تقطيع  ومن ثم    الملونة،عباد الشمس و الصبغات     

 مـع التركيـب     الالزمـة للمشـروع   تقدر تكلفة التجهيزات والمعدات      ٠بالستيكية مغلقة عبوات  

 :ي يلكماوالتشغيل 

 

دينار/التكلفة الوصف
 مناخل مع رجاج ٧٥٠

  طحن ةماكين ٢,٠٠٠

  عجن ةماكين ١,٥٠٠

  تقطيع و قوالب ةماكين ١,٧٥٠

 عدد وأدوات منوعة ٥٠٠

 المجموع ٦,٥٠٠

 

 وسائط النقل ٤٠٤
 .و ذلك ألغراض التوزيع و التسويق   دينار٨,٠٠٠ تقدر كلفتها بمبلغ سيارة نقل يلزم المشروع

 

  األثاث والتجهيزات المكتبية٥٠٤
 . دينار٣٠٠يلزم المشروع أثاث بسيط تقدر كلفته بمبلغ 
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 القوى العاملة واألجور السنوية ٦٠٤

 

دينار/ الراتب الشهري دينار/اإلجماليالراتب   الوظيفة العدد
 صاحب المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

  فنيين/ عمال  ٣ ١٠٠ ٣,٦٠٠

 موظف مبيعات ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

  السنوي المجموع ٧,٨٠٠

 
 
 

  األولية المواد ٧٠٤
ية غير الضارة والمواد الملونة     ووالزيوت النباتية والمضافات الكميا   بمادة الصلصال   تتمثل المواد األولية    

% ٥٠قدرت كلفة المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف بواقـع          . ، باإلضافة الى مواد التعبئة والتغليف     

  .من قيمة المبيعات
 

 :الضرورية الخدمات٨٠٤
 

 البند دينار/ الكلفة السنوية 

 الماء ٦٠٠
٦٠٠ الكهرباء

٦٠٠ الوقود

 المجموع ١,٨٠٠
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 :للسنة األولى تكلفة اإلنتاج  ٩٠٤

 
دينار/القيمة البند 

 ٢١,٠٠٠    مواد اولية-

 ٨,٦٥٨   رواتب واجور-

 ١,٨٠٠    خدمات تحتيه-

 ٨٤٠        مصاريف تسويق        -

 ٣,٦٠٠    إيجارات-

 ١,٧٥٠  مصاريف تشغيلية اخرى-

 ٣٧,٦٤٨      المجموع

 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ١٠٠٤
 

) سـدة ( بالتسجيل والترخيص واجراء تعـديالت البنـاء         ء اشهر للتنفيذ بد   ٤يحتاج المشروع الى فترة     

 .علما ان المعدات متوفرة بالسوق المحلي٠
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  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
 

 البند دينار/التكاليف
 تعديالت البناء ١,٠٠٠
التجهيزاتالمعدات و ٦,٥٠٠

 السيارة ٨,٠٠٠

 أثاث ٣٠٠

 المستردةتأمينات ٢٠٠

  المجموع ١٦,٠٠٠
 
 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 

 الخـدمات للموقـع     وإيصـال   على رسوم التسجيل والتراخيص الالزمة     التأسيستشتمل مصاريف   

 . دينار١,٠٠٠ هذا البند بمبلغ إجماليقدر . أخرىومصاريف متفرقة 
 

  رأس المال العامل٣٠٥
 

وبذلك يكون راس المـال     ) لمدة شهر ( اإلنتاجية    الدورة  راس المال العامل على أساس     احتسابتم  

 .دينار ٣,١٣٧العامل للمشروع 

 الدراسة المالية.٥
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 تكاليف المشروعملخص  ٤٠٥

البند دينار / الكلفة 
 كلفة الموجودات الثابتة ١٦,٠٠٠

 مصاريف التأسيس ١,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣,١٣٧

  المجموع ٢٠,١٣٧
 

 

 وسائل التمويل ٥٠٥  
 

البند دينار / القيمة
 مساهمة صاحب المشروع ١٢,١٣٧

 قرض الموجودات الثابتة ٨,٠٠٠

  المجموع ٢٠,١٣٧
 

 األسس والفرضيات المالية ٦٠٥
ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض قيمتـه               

يسدد القرض على خمس    .  دينار لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة        ٨,٠٠٠

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

% ٤٠يشكل القرض ما نسـبته      . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح          

في حين يتم تغطية باقي التكـاليف مـن مصـادر اصـحاب             هذا  . من إجمالي تكاليف المشروع   

 .المشروع

 

ي تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانيـة إمتـداد العمـر التشـغيل                

 -:واستمرار المشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية
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تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج سـتكون               

 .نقدية

 

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

 .رباح الصافيةمن األ % ١٥أحتسبت ضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

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

على  لمشروع قادر تشير التدفقات النقدية ان ا    كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   يحقق  

مرفـق كـذلك بهـذه       .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعـات      الوفاء بالتزاماته المالية    

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 

 للتشـغيل   دينـار فـي السـنة األولـى    ١,٢٠٥يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين         -

 .  دينار في السنة الخامسة٦,٦٨٨و

تبلغ قيمة الرواتـب  .  موظفين وعمال احدهم صاحب المشروع  لخمسةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار فـي     ٨,٦٥٨واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتمـاعي             

 . دينار في السنة الخامسة١٠,٥٢٣السنة األولى ترتفع الى 

فـي السـنة     % ٣٣,٥في السـنة األولـى و        % ٦,٢تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين              -

  %.٣٣,٥و  % ٩,٥ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل التجاري

 .  دينار١٦,٤٦٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  .%٣٢,٥يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٨بلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات ت -

 .سنوات ٤للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 الخدمات بنسب تتراوح بـين      أسعار تخفيض   أو تكاليف التشغيل    أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

الزم للحكم على    من الحد األدنى ال    أعلىيبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية        % ٢٠و% ١٠
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 او انخفـاض    % ٢٠اال ان المشروع يعتبر حساسا لزيادة تكاليف التشغيل بنسبة          . دوى المشروع ج

 ٠وال بد من مراعاة ذلك % ١٠اسعار البيع بنسبة 

 

 

 
 
 

  حساب األرباح والخسائر)١

  التدفق النقدي)٢

  التقديريةة الميزاني)٣

 ملخص االستنتاجات والمؤشرات المالية )4

  مالحق الدراسة٨. ٥



الموقع المقترح
عام

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

42,00046,20050,82055,90261,492المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

21,00023,10025,41027,95130,746تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,9964,1964,4064,6264,857تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,9803,2783,6063,9664,363تكاليف المصنع التشغيلية

27,97630,57433,42136,54339,966مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
14,02415,62617,39919,35921,526الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

8409241,0161,1181,230مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
450495545599659مصاريف أخرى

9,67210,04610,44610,87411,331مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,9341,9341,9341,9341,934اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

11,80612,18012,58013,00813,465مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,2183,4464,8186,3518,060الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

800669525366192الفائدة على القرض
1,4182,7774,2935,9857,869الربح قبل الضريبة

2134176448981,180الضريبة على األرباح
1,2052,3603,6495,0876,688األرباح الصافية

%63%67%72%78%84نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
37,75437,99038,27938,62039,014نقطة التعادل (بالدينار)

%63%69%75%82%90نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
6,50010.00650معدات وأجهزة

3006.6745األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
1,934المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,1373,1370رأس المال العامل المطلوب

20,13712,1378,000إجمالي تكلفة المشروع
%40%60%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج معجون اطفال



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
42,00046,20050,82055,90261,492المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
42,00046,20050,82055,90261,492المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
12,137حقوق الملكية

8,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,3872,7074,3726,4248,909الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
20,13743,38748,90755,19262,32670,401مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
16,000مجموع اإلستثمارات

1,75027,97630,57433,42136,54339,966التكاليف التشغيلية المباشرة
9,67210,04610,44610,87411,331إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
800669525366192الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2134176448981,180الضريبة

18,75038,66141,70545,03648,68152,669إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,3874,7277,20210,15613,64517,731صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,3101,4411,5861,7441,919أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,3101,4411,5861,7441,919إجمالي دفعات سداد القرض

1,3873,4165,7618,57111,90115,813رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
07091,3882,1472,9923,934توزيعات األرباح

1,3872,7074,3726,4248,90911,879صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج معجون اطفال



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,3872,7074,3726,4248,90911,879النقد

00000المدينون
1,7501,7501,7501,7501,7501,750المخزون

3,1374,4576,1228,17410,65913,629إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

6,500األجهزة والمعدات
300األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
16,00016,00016,00016,00016,00016,000إجمالي األصول الثابتة
1,9343,8695,8037,7389,672اإلستهالك التراآمي

16,00014,06612,13110,1978,2626,328القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
20,13719,32318,85418,77119,12119,957مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
131014411586174419190اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

131014411586174419190مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

669052483663191900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
669052483663191900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
12,13712,13712,13712,13712,13712,137رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4961,4682,9715,065األرباج المجمعة
4969721,5032,0952,754الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

12,13712,63413,60515,10817,20319,957مجموع حقوق الملكية
20,13719,32318,85418,77119,12119,957مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %33.5%26.6%19.4%12.5%6.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%33.5%29.6%24.2%17.3%9.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.13.94.75.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج معجون اطفال



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%20,13710تكاليف المشروع

%12,13710مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%8,00012القروض

%50%39.7القرض الى التكاليف %

%15%60.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,2052,3603,6495,0876,688صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.8%10.7%8.4%6.0%3.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%33.5%26.6%19.4%12.5%6.2معدل العائد على اإلستثمار %

%33.5%29.6%24.2%17.3%9.5معدل العائد على حقوق الملكية %

3.13.94.75.6NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

37,75437,99038,27938,62039,014نقطة 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 15,091-2,300688-16,46714,95113,4357,083صافي القيمة الحالية

IRR 6.4-%12.8%9.1%20.9%26.6%29.3%32.5معدل العائد الداخلي%

B/C 1.81.71.51.30.91.00.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,798
8.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

38,332

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

19.7%

22.8%
3.4

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج معجون اطفال



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR32.5%معدل العائد الداخلي
NPV16,467صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR29.3%معدل العائد الداخلي
NPV14,951صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR26.6%معدل العائد الداخلي
NPV13,435صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR20.9%معدل العائد الداخلي
NPV7,083صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.1%معدل العائد الداخلي
NPV-2,300صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.8%معدل العائد الداخلي
NPV688صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-6.4%معدل العائد الداخلي
NPV-15,091صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,7500-18,750

11,3874,3522,965

22485,5805,332

32716,9536,682

42968,4858,189
532332,67632,353

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,6250-20,625

11,3874,3522,965

22485,5805,332

32716,9536,682

42968,4858,189
532333,30932,986

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,5000-22,500

11,3874,3522,965

22485,5805,332

32716,9536,682

42968,4858,189
532333,94233,619



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,7500-18,750

11,3872,252865

22483,2703,022

32714,4124,141

42965,6905,394
532329,00828,684

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,7500-18,750

11,387152-1,235

2248960712

32711,8711,600

42962,8952,599
532325,33925,016

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,9250-18,925

11,526587-939

22721,5181,246

32982,5662,268

43253,7443,418
535627,97427,618

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

019,1000-19,100

11,665-3,178-4,842

2297-2,544-2,841

3325-1,821-2,146

4355-998-1,353
538823,27222,884


