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

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

 
 فـي مختلـف ) إرادة( مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري 

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

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة

 .مارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستث
 

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

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

 .مركزاً 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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  المعكرونة العريضةإنتاجمشروع 
 

  ملخص المشروع-١

 )الالزانيا(  المعكرونة العريضةإنتاج اسم المشروع

 مراكز المحافظات  المقترحموقع المشروع

 )الالزانيا( لعريضة المعكرونة ا منتجات المشروع

 ٧ مجموع األيدي العاملة

  دينار٢٧,٠٧٦ حجم االستثمار الكلي

  %٢٩,١  )IRR(معدل العائد الداخلي

  دينار١٨,٥١٤  )NPV( صافي القيمة الحالية

 ١,٧  B/C تاالستثمارا على لإليراداتالقيمة الحالية 

    سنوات٤ )PBP (فترة االسترداد 
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 : وصف المشروع  ١٠٢  

 
نتاج اإلتركز و األردن في أوائل الستينات من القرن المنصرم بدأت صناعة المعكرونة في 

 من المعكرونة بأنواعها من يتم تغطية احتياجات السوق المحلي. على األنواع التقليدية 

فقد بدأت )  الالزانيا(أما رقائق المعكرونة العريضة . خالل الصناعة المحلية  واالستيراد

يقوم األردن باستيراد   .ااحدى الشركات المحلية المنتجة للمعكرونة بانتاج هذا الصنف حديث

 . من ايطاليامن هذا الصنفمعظم احتياجاته 

  

  مبررات وأهداف المشروع٢٠٢  

 
 .إحالل اإلنتاج المحلي بدال من اإلستيراد  -

 . توفر السوق االستهالكي في األردن -

 . ن مستوى الدخل لصاحب المشروعتحسي -

 .توفير فرص عمل وطنية جديدة  -

               .تقديم فرصة استثمارية جيدة -

 

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢  
 

مراكز المحافظات الكبرى بسبب الكثافة السكانية يقترح أن يكون موقع المشروع في 

  .األيدي العاملةواألسواق المستهدفة وتوفر المدن الصناعية والحرفية و

 

 

 

 

 

المقدمة ٠ ٢
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 : المنتج ١. ٣  
 

 سعة بعبوات مناسبة  وتغليفها) الالزانيا( سيقوم المشروع بانتاج رقائق المعكرونة العريضة

 . غم٥٠٠

 

 :  واقع وآفاق السوق٢٠٣    

 

 :واقع السوق الحالي  .١

 
 رقائق إنتاجب ا أنه بدأ حديثإال ، المختلفة رغم توفر مصنع النتاج المعكرونة بأنواعها

عن طريق  احتياجاته من هذا المنتج تغطية يعتمد األردن في هذا و .المعكرونة العريضة

  كافةمنقيمة وكمية المستوردات  ) ١( رقم  جدولالبين  ي.االستيراد واإلنتاج المحلي 

 H S النظام المنسق   العامةاإلحصاءاتبيانات دائرة وفقا لأصناف المعكرونة 

 ."معكرونة وشعيرية تحتوي على بيض"ذي ينص على   وال١٩٠٢١١١٠٠

 

  )١( جدول رقم

 صادرات األردن ال والمستوردات

 ٢٠٠٠-١٩٩٧للسنوات 

 السنة المعاد تصديره الصادرات الوطنية االستيراد

 طن ألف دينار طن ألف دينار طن ألف دينار

٢٢٢ ١٤٦ ١٩٩٧ - - - - 

١١٤ ٦٨ - - ٧٠٥ ٣١١ ١٩٩٨ 

٧ ١٠ ٤٧ ٢٠ ١,٢٩١ ٥١٤ ١٩٩٩ 

١٥٨ ٦١ ٩٥٥ ٣٨١ ٢٠٠٠ - - 
 
 

 دراسة السوق٣٠



 
 

 3

 ت صادراأو مستوردات أية بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لم تظهر أن إلىتجدر اإلشارة 

هذا ولدى االستفسار من بعض  . ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ للسنوات أعاله إليهمن البند المشار 

ب على المعكرونة تجار المواد الغذائية وأصحاب محالت السوبر ماركت، تبين أن الطل

 . على مختلف أصناف المعكرونةالطلب من إجمالي % ٥العريضة يشكل ما نسبته 

 

 : من الجدول السابق يتبين ما يلي

 طن في ٢٢٢ المعكرونة قد ارتفع من أصناف كميات المستوردات من كافة أن -

 ملحوظا إقباال هنالك أن، وهذا يعني ٢٠٠٠ طن في العام ٩٥٥ إلى ١٩٩٧العام 

 .ى هذه المنتجات الغذائيةعل

 و ٢٠٠١ عدم ظهور مستوردات وصادرات من البند المشار إليه للعامين أن -

 . قد يكون بسبب إعادة التصنيف ٢٠٠٢

المستوردات مطروحا منها الصادرات  (االستيراد معدل الزيادة في صافي أن  -

لكميات وان معدل صافي ا% ٧٩ قد بلغ خالل السنوات المذكورة) والمعاد تصديره

 .  طن٧١١ألمستورده لنفس الفترة بلغت 

 

  :الطلب المتوقع ٣ .٣

 
. ، ويعادل معدل النمو السكاني% ٢,٨بافتراض معدل نمو سنوي في الطلب المتوقع نسبته 

من إجمالي حجم الطلب على % ٥وحيث أن نسبة المعكرونة العريضة موضوع البحث تشكل 

 ٣٦لمستوردات من المعكرونة العريضة يبلغ مختلف أصناف المعكرونة ، فان معدل كمية ا

% ٢٠وإذا ما أضيف لها كميات اإلنتاج المحلي من هذا الصنف والمقدرة بما نسبته . طن

، فان معدل حجم الطلب السابق على المعكرونة ) طن ٩أي ( من إجمالي حجم الطلب 

 . طن٤٥العريضة يقدر بحوالي 
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 :  على المعكرونة العريضة للسنوات الخمسة القادمة يبين الجدول التالي الطلب المتوقع 

 

 )٢( جدول رقم 

 )الالزانيا(  المتوقع من رقائق المعكرونة العريضة الطلب 

 ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤ للسنوات

 الطلب المتوقع السنة

 )كغم( 

٤٦,٢٦٠ ٢٠٠٤ 

٤٧,٥٥٠ ٢٠٠٥ 

٤٨,٨٩٠ ٢٠٠٦ 

٥٠,٢٥٠ ٢٠٠٧ 

٥١,٦٦٠ ٢٠٠٨ 
 

 

 :اج وحصة المشروع من السوق كميات االنت٤. ٣      

 
 طن في السنة وذلك بوردية عمل واحدة و ٣٠تقدر الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع ب 

، أي % ٦٠هذا وسيبدأ المشروع تشغيله بنسبة طاقة مستغلة .  يوم عمل في السنة٣٠٠

م من حجم الطلب للعا% ٣٩ طن في السنة األولى للتشغيل تشكل ١٨انه سيتمكن من إنتاج 

 .  سنويا% ١٠ بواقع اإلنتاج كما تم افتراض زيادة كميات ٢٠٠٤

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣ 

 
 ذات المصدر ا  يتوفر في السوق منتجات متعددة  المصادر والجودة وأوسعها انتشار

بعض المنتجات   ) ٣(االيطالي والذي ينعكس على سعر المنتج للمستهلك ويبين جدول رقم 

 .لمتوفرة بالسوق وأسعارها للمستهلكا
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  )٣(جدول رقم 

 .بعض المنتجات  المتوفرة بالسوق وأسعارها للمستهلك

 

 سعر العبوة وزن العبوة المصدر  اسم المنتج 

 أ. د١,٩٥٠  غم٥٠٠ ايطاليا زارا

 أ. د١,٦٠٠  غم٥٠٠ ايطاليا جيجليو

 أ. د١,١٠٠  غم٥٠٠ محلي  الغزال

 

بأسعار البيع وبالتالي االيرادات السنوية، فقد اعتمد سعر بيع  الجملة   وألغراض التحفظ 

 غم وبالتالي سيكون المنتج منافسا ٥٠٠العبوة سعة / دينار ٠,٩٠من المصنع الى التجار  

 .في السعر والجودة

 

 : االيرادات المتوقعة   ٦. ٣   

 
 للسنوات ) ٤( دول رقم جكما هو موضح في المن المتوقع أن تبلغ االيرادات السنوية  

   . القادمة ةالخمس

 

)٤(جدول رقم  

  السنوية المتوقعة عبر عمر المشروعاإليرادات

 
الثالثة السنة السنة الرابعة السنة الخامسة   السنة األولى السنة الثانية 

)عبوة(اإلنتاجكمية  ٣٦,٠٠٠ ٣٩,٦٠٠ ٤٣,٥٦٠ ٤٧,٩١٥ ٥٢,٧١٠

دينار/ اإليرادات ٣٢,٤٠٠ ٣٥,٦٤٠ ٣٩,٢٠٠ ٤٣,١٢٠ ٤٧,٤٤٠  
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. 

 

 
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  

 
الكثافة السكانية التي تمثل  لتوفر  المحافظات الكبرى وذلكزمراكيقترح اقامة المشروع في 

الحرفية ، حيث األيدي العاملة والخدمات /السوق المستهدف وكذلك توفر المدن الصناعية

 .الضرورية متوفرة بشكل جيد

               
 
: البناء٢. ٤  

 
 ، ويقدر االيجار السنوي ٢ م٢٠٠  تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوالي    

 .توزيع استخدامات البناء ) ٥(ويبين جدول رقم  .السنة/  دينار ٢,٠٠٠للبناء بحوالي  

 

 )٥(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

 البيان  )٢م( المساحة  
ئة  والتغليف والتوضيب والتعباإلنتاج ١٢٠  

 مستودعات ٤٠

 االدارة وخدمات عمالية ٤٠

 المجموع ٢٠٠
 

تم افتراض  األبنية األسمنتية ذات التشطيبات الجيدة هي األنسب لهذه الصناعة وقد أنيعتقد 

 سيحتاج بعض التعديالت بما يتناسب واالستخدام ومتطلبات الصناعة  المستأجران البناء

 . دينار١,٠٠٠الغذائية  وقد قدرت تكلفة تلك التعديالت بمبلغ 

 الدراسة الفنية٠ ٤
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 :فها التقديريةي  معدات وآالت المشروع وتكال٣ .٤
 

 : والمعدات وتكاليفها التقديرية اآلالت ) ٦( يبين الجدول رقم 
 

  )٦( جدول رقم 

ع من االالت والمعدات وكلفها التقديريةاحتياجات المشرو  
 

دينار/الكلفة  البيان 
 منخل مع قاعدة ٣٥٠

 م        غ ك٥٠سعة )  عجانة(  خالط عجين  ٢,١٠٠

  عجين فرد ةماكين ٢,٠٠٠

 جهاز تقطيع   ٢,٥٠٠

 وحدة تجفيف هوائية    ٣,٠٠٠

 وحدة توليد الهواء ٧٥٠

ه وطاوالت توضيب وعدد وأدوات متنوعة تمديدات صناعية وسخان ميا/أخرى ٢,٣٠٠

 المجموع ١٣,٠٠٠
 
 

: األثاث والتجهيزات٤٠٤  
 

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

 

 :وسائط النقل ٥ .٤

 
 . دينار ٨,٠٠٠يحتاج المشروع إلى سيارة نقل صغيرة يتوقع أن تصل كلفتها 
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نيع مراحل التص٦. ٤  
 

 .خيل الدقيق والعجن للماء والمواد المضافة تن -

  .فرد العجين بالسماكات المطلوبة والتقطيع  -

  .التجفيف -

 . غم والتغليف ثم التخزين لحين البيع٥٠٠التعبئة في عبوات سعة  -

 

 : المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف٧. ٤
 

لية ومواد التعبئة والتغليف للمشروع من المتوقع أن تبلغ التكاليف التقديرية للمواد األو

 .ذلك)  ٧(   ألف  دينار ويبين جدول رقم ٦,٥٤١للسنة األولى من االنتاج حوالي   

 

 )٧( جدول رقم 

 المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديرية

سعر الوحدة الكلفة بالدينار  المادة الكمية

 دقيق   طن١٥,٣ ٢٣٠ ٣,٥٢٠

 بيض مغ ك٣٦٠ ٠,٧٥ ٢٧٠

 )الخ.. ملح ، منكهات ( أخرى  مغ ك١٨٠ - ٤٠٠

  غم٥٠٠ مطبوعة سعة علب كرتون ٣٦,٠٠٠ ٠,٠٨٠ ٢,٨٨٠

  عبوة ١٢ سعة كرتون كبير ٣,٠٠٠ ٠,٢٥٠ ٧٥٠

 المجموع   ٧,٨٢٠
 

   الخدمات الضرورية٨. ٤
 

) ٨(ن جدول رقم    ويبي،تشمل الخدمات التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء والوقود

 .تكاليفها التقديرية
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)٨(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية للمشروع وكلفها التقديرية بالدينار

 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    

 البند 

 الكهرباء ٦٠ ٧٢٠

 المياه ٢٠ ٢٤٠

 الوقود  ٨٠ ٩٦٠

 المجموع   ١,٩٢٠
 
 

: القوى العاملة ٩ .٤  
 

 االحتياجات التقديرية من األيدي العاملة وكلفها التقديرية  ) ١١( يبين جدول رقم 

 

  )١١( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية بالدينار
الراتب السنوي 

)دينار/  

الراتب الشهري 

دينار/

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 محاسب ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 تسويق ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 فني انتاج ١ ١٥٠ ١,٨٠٠
 

 عاديعامل  ٣ ١٠٠ ٣,٦٠٠

 عالمجمو ٧  ١١,٤٠٠

 %.١١  نسبتها في الضمان االجتماعي تبلغالمشروعهذا مع العلم بان نسبة مساهمة  * 
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 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع١٠. ٤

 
   
 كافية إلجراء بأنها يعتقد  . أشهر٤من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي  

 .إلنتاجوالبدء باالتعديالت المطلوبة للبناء وتوريد المعدات 

 

 

 
  

 تكاليف التشغيل السنوية  ١ .٥

 
 )١٢(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 التكاليف بالدينار
 

 البند

مواد أولية وتعبئة وتغليف ٧,٨٢٠

رواتب وأجور  ١٢,٦٥٤

ود كهرباء وماء ووق ١,٩٢٠

مصاريف تسويق ٦٠٠

أيجارات ٢٠٠٠

مصاريف تشغيل أخرى  ٢,٣٢٠

مجموع تكاليف التشغيل ٢٧,٣١٤

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 

 رسوم دينار ، وتشمل ١,٥٠٠ تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التقديرية  

  . ومصاريف متفرقة اخرىالتسجيل ورخصة المهن
  
 

 الدراسة المالية٥٠
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 :   رأس المال العامل٣. ٥  

 
 دورة إنتاجية لمدة دينار وعلى أساس ٢,٢٧٦يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي 

 .شهر واحد 
 

 :   تكاليف المشروع٤ .٥  

 
 )١٣(جدول رقم 

 تكاليف المشروع

 البند التكاليف بالدينار

 تعديالت بناء ١,٠٠٠

  أآلتمعدات و ١٣,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 ثاث وتجهيزات مكتبيةأ ١,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ٢٣,٣٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ١,٥٠٠

 رأس المال العامل ٢,٢٧٦

  تكاليف المشروعإجمالي ٢٧,٠٧٦

 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥

 
الى مساهمة  على قرض لتمويل الموجودات الثابتة  باالضافة افترض حصول المشروع

 :صاحب المشروع
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  )١٤( جدول رقم                 

 مصادر تمويل المشروع             

 قيمة التمويل

 دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

٥٦ ١٥,٠٧٦% مساهمة صاحب المشروع 

٤٤ ١٢,٠٠٠% قرض بنكي  لتمويل الموجودات الثابتة  

المجموع ١٠٠ ٢٨٧١٥

 

على أن يتم تسديد قيمة  القرض علـى مـدى    % ١٠ا بان معدل فائدة القرض تبلغ     علم

 .خمسة سنوات
 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
 

 :    الفرضيات المالية
 

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

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

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

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

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

 -:التالية

 

 .إفتراض أن ايرادات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية تم 

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 تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
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  الخالصة٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

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

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتاته المالية على الوفاء بالتزام المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي

 

 دينار في السنة األولى للتشغيل ٧٦٢ يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين أنيتوقع  -

 .لخامسة دينار في السنة ا٧٠٠٧و 

تبلغ .  بما فيها صاحب المشروععمالسيوفر المشروع فرص عمل لسبعة موظفين و -

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

 دينار في السنة ١٥,٣٨١ دينار في السنة االولى ترتفع الى ١٢,٦٥٤ االجتماعي

 . الخامسة

في السنة % ٢٣,٩في السنة األولى و % ٣,٠ثمار بين تتراوح نسبة العائد على اإلست -

 % .٢٣,٩و % ٤,٩الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

عند معامل خصم   دينار١٨,٥١٤ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

١٢%. 

 % .٢٩,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٧ الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  تبلغ ناتج قسمة القيمة -

 . 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 

 المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف أن إال . المشروعاألدنى الالزم للحكم على جدوى

 .، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% ٢٠ بنسبةأو انخفاض أسعار البيع التشغيل 
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 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 المالحق المالية ٨. ٥



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
رو
العريضة

عامالموقع المقترح

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

32,40035,64039,20443,12447,437المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

7,8208,6029,46210,40811,449تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,9946,2946,6086,9397,286تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,3003,6303,9934,3924,832تكاليف المصنع التشغيلية

17,11418,52620,06421,74023,567مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
15,28617,11419,14021,38523,870الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
4,6624,8955,1405,3975,667رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600660726799878مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
2,0002,0002,0002,0002,000إيجارات

00000أيجار أرض
8209029921,0911,201مصاريف أخرى

10,20010,68711,20611,76012,350مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,6892,6892,6892,6892,689اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

13,18913,67614,19514,74915,339مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,0973,4384,9456,6368,531الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,2001,003787549288الفائدة على القرض
8972,4354,1586,0878,243الربح قبل الضريبة

1353656249131,236الضريبة على األرباح
7622,0693,5345,1747,007األرباح الصافية

%64%69%74%80%86نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 30,49930,57030,68830,85031,055نقطة التعادل

%65%72%78%86%94نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
13,00010.001,300معدات وأجهزة

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

05.000أخرى
2,689المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,2762,2760رأس المال العامل المطلوب

27,07615,07612,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

المعكرونةاسم المشروع
عامالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
32,40035,64039,20443,12447,437المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
32,40035,64039,20443,12447,437المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
15,076حقوق الملكية

12,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,6243,2315,6418,95413,284الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
27,07634,02438,87144,84552,07960,721مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
23,300مجموع اإلستثمارات

65217,11418,52620,06421,74023,567التكاليف التشغيلية المباشرة
10,20010,68711,20611,76012,350إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,2001,003787549288الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
1353656249131,236الضريبة

25,45228,64830,58132,68134,96137,441إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,6245,3768,29012,16417,11723,280صافي 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

1,6243,4106,1289,78614,50120,402رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01794878321,2171,649توزيعات األرباح

1,6243,2315,6418,95413,28418,753صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
المعكرونة 
العريضة

عامالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,6243,2315,6418,95413,28418,753النقد

00000المدينون
652652652652652652المخزون

2,2763,8836,2929,60613,93519,405إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

13,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
23,30023,30023,30023,30023,30023,300إجمالي األصول الثابتة
2,6895,3798,06810,75713,447اإلستهالك التراآمي

23,30020,61117,92115,23212,5439,853القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
27,07625,69325,11425,43826,77829,258مجموع 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
15,07615,07615,07615,07615,07615,076رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5832,1654,8688,824األرباج المجمعة
5831,5822,7033,9565,358الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

15,07615,65917,24119,94423,90029,258مجموع حقوق الملكية
27,07625,69325,11425,43826,77829,258مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.9%19.3%13.9%8.2%3.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.9%21.6%17.7%12.0%4.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.82.63.74.80.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.10.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع

المعكرونة
العريضة

عامالموقع المقترح

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 18,514صافي القيمة الحالية
ي 
27,076المشروع

IRR 29.1معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
15,076صاحب 

B/C 12,000القروض1.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات
Pay Back Period 4فترة اإلسترداد

ى  رض 
%44.3التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

7622,0693,5345,1747,007صافي الربح بعد الضريبة

%17.4%14.1%10.6%6.8%2.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%23.9%19.3%13.9%8.2%3.0معدل العائد على اإلستثمار %

%23.9%21.6%17.7%12.0%4.9معدل العائد على حقوق الملكية %

1.82.63.74.80.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.10.0الديون

30,49930,57030,68830,85031,055نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.6%16,52826.2زيادة تكاليف المشروع

%20 1.4%14,54223.7زيادة تكاليف المشروع

%10 1.1%3,49315.3تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.6%7,2660.8تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.3%7,26618.7زيادة تكاليف التشغيل

0.9%3,9838.4-زيادة تكاليف التشغيل %20

خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية



الحالة األساسية
IRR29.1%معدل العائد الداخلي
NPV18,514صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR26.2%معدل العائد الداخلي
NPV16,528صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR23.7%معدل العائد الداخلي
NPV14,542صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR15.3%معدل العائد الداخلي
NPV3,493صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR0.8%معدل العائد الداخلي
NPV-11,528صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR18.7%معدل العائد الداخلي
NPV7,266صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR8.4%معدل العائد الداخلي
NPV-3,983صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

التدفق النقديالحالة األساسية



النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,4520-25,452

11,6245,0863,462

21586,4276,269

31717,9347,763

41869,6259,440
520143,12042,919

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,9970-27,997

11,6245,0863,462

21586,4276,269

31717,9347,763

41869,6259,440
520144,10543,904

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,5420-30,542

11,6245,0863,462

21586,4276,269

31717,9347,763

41869,6259,440
520145,09144,889

التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق



025,4520-25,452

11,6241,846222

21582,8632,705

31714,0143,843

41865,3135,127
520136,50136,300

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,4520-25,452

11,624-1,394-3,018

2158-701-859

317194-78

41861,000815
520129,88229,681

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,5170-25,517

11,7872,355568

21743,5063,332

31894,8074,619

42046,2756,071
522239,82839,606

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,5820-25,582

11,949-377-2,326

2190585395

32061,6801,475

42232,9262,703
524236,53536,294
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