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

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

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

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

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

. فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على
 

لتقديم أية) 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) دة  إرا( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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 ٢

 المقدمة. ٢

 
 -:وصف المشروع  ١. ٢

 

للمواد الالصقة المستخرجة من الكوالجين بعد " الغراء الحيوانى" يشير المصطلح 

 اني هو االنسجة الرابطةن االولي للغراء الحيوان المكو.  تحليلها بالماء الساخن

 .في الجلود وعظام وجلود الحيوانات المختلفة

 

, يتميز الغراء الحيواني عالي الجودة بانة صلب خالي من الفقاعات والشروخ

 .شفاف وذو لون يتدرج من البنى الغامق الى اللون العمبري

 

الخشبية كغراء للخشب وكغراء يستخدم الغراء الحيواني في العديد من الصناعات 

 بعد اذابتة في الماء الساخن ويستعمل الغراء الحيواني في تصنيع  لقشرة الخشب

ثقاب االمان المنخفض في نسبة الكلوريد وكعامل مساعد في تكوين الرغوة في 

 . طفايات الحريق

 نظرا لزيادة التطور الحضرى وزيادة عدد ورش النجارة و االزدهار الملحوظ  

اضافة ,نشاطات الديكور في االثاث والتجهيزات المنزلية والمكتبية والتجارية ل

الىازدهار قطاع الصناعات الكيماوية المحلية وتنوع انتاجها فان هنالك طلباً 

 .متزايدا على الغراء الحيواني 
  

صفائح وتوفيرة /الغراء الحيواني بشكل قشوريهدف المشروع المقترح إلى إنتاج 

ة ، خاصة ان)ويمكن انتاج الغراء في مرحلة الحقة بشكل حبيبات(ب بسعر مناس

فرص جيده للتصدير إلى األسواق  كلهنا و .شبيهمحلى   انتاجليس هناك

  .الخارجية مع مراعاة أن التصدير يعتمد على جودة المنتج

 

 



 ٣

 -:مبررات المشروع  ٢. ٢

 

 .ات الخشبيةقطاع الصناعمن قبل  على الغراء الحيواني هنالك طلب قائم )١

 .يستورد األردن كميات كبيرة من الغراء الحيواني ومن مصادر مختلفة )٢

سواق لألخاصة سواق الخارجية متاحة بشكل جيد وإمكانية التصدير لأل )٣

 .العربية 

 . خلق فرص استثمارية في المنطقة و توفير فرص عمل جديده )٤

 .  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع )٥

 

 

 -:ام للمشروع الموقع الع ٣. ٢

 

 مناسبة للمحافظات الرئيسة في المملكة الحدود التنظيمية  المناطق خارجإن

من ابناء  حيث يمكن توفير اإليدي العاملة،  قامه مثل هذه المشاريعإل

 . المحافظة

 

  دراسة السوق ٠٣

 

 -:وصف المنتج  ١. ٣

 

 عبوات ي فعبأةمصفائح الغراء الحيواني / قشوربإنتاج سيقوم المشروع المقترح

 مطبوعة تبين كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج من , كيلوغرام٢٥سعة  ,كرتونية

  .حيث طريقة اإلستخدام والمواصفات

 

 

 



 ٤

 -:الطلب الحالي  ٢. ٣

تأتي مستوردات المملكة من الغراء الحيوانى تحت بند التعرفة الجمركية رقم 

 مذكور وال داخل في غراء محضر اخر غير" والذي ينص على ٣٥٠٦٩٩٩٠٠

تي تحت بند كما يأ," ل المصانع كمدخالت انتاجمكان اخر عدا المستوردة من قب

 للغراء الحيواني المستورد من قبل ٣٥٠٦٩٩١٠٠التعرفة الجمركية رقم 

 .المصانع كمدخالت انتاج

 من هيبين الجدول التالي قيمة وكمية المستوردات والصادرات والمعاد تصدير

 ، هذا في حين لم تظهر البيانات ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ر اليه للعامين البند المشا

 . بسبب اعادة التصنيف٢٠٠٠- ١٩٩٧ المستوردات والصادرات لالعوام

 

 طن: الف دينار       الكمية : القيمة 

 السنة المعاد تصديره الصادرات المستوردات

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

  المستورد من قبل المصانع كمدخالت انتاجالغراء الحيواني 

٤٠ ٣٤ - - ٣٧٣،٩ ٤٢٩،٣ ٢٠٠١ 

٤٢٨،٠ ٥٣٢،١ ٢٠٠٢ - - - - 
 الغراء الحيواني عدا المستورد من قبل المصانع كمدخالت انتاج 

٤٥ ٥٣،١ ٥٢٩،٩ ٣٣٤،٣ ٣٥٩،٨ ٤٤٥،٤ ٢٠٠١ 

٦١،٣ ٥٥،٥ ٥٠،٩ ٣٣،١ ٤٥١،٤ ٥٢٣،٣ ٢٠٠٢ 

 

 ٧٦٧ بلغ حوالي ٢٠٠٢ميات اإلستيراد للعام من السابق يتبين ان صافي ك

 وذلك ٢٠٠١طناً، ونظراً لعدم وضوح البيانات المتعلقة بالميزان التجاري لعام 

 فإنه يصعب احتساب في عدم اظهار هذه البيانات لعدم وجود انتاج محلي شبيه

وسيتم . حجم الطلب السابق استناداً الى البيانات اإلحصائية المشار اليها فقط



 ٥

قدير الطلب استناداً الى احصاءات األسر واحتياجاتها من المنتجات ذات العالقة ت

 .بهذا المنتج

أظهرت النشرة اإلحصائية الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة عدد وقائع 

 : على النحو التالي٢٠٠٢- ١٩٩٩الزواج للسنوات 

 

 عدد  وقائع الزواج السنة

٣٩,٤٤٣ ١٩٩٩ 

٤٥,٦١٨ ٢٠٠٠ 

٤٩,٧٩٤ ٢٠٠١ 

٤٦,٨٧٣ ٢٠٠٢ 

  

من عدد المقدمين على الزواج سيقومون  %٢٥فقد تم افتراض أن من السابق 

بتأثيث منازلهم بغرفة نوم ملبسة بقشرة الخشب وغرفة طعام ملبسة بقشرة 

الخشب اضافة الى طاوالت لغرفة الجلوس والتي تحتاج بمجموعها  لما معدله 

 طناً من ٧٠بحد ادنى ، أي ما مجموعه ستة كيلوغرامات من الغراء الحيواني 

 .الغراء الحيواني سنوياً

 ألف ٩١٨من األسر األردنية والبالغ % ١وكما افترض ان نسبة سنوية تبلغ 

 مليون نسمة وبمعدل ٥,٣٢٩ والبالغ ٢٠٠٢أسرة حسب تعداد السكان لعام 

أسرة ستقوم باستبدال جزء من أثاثها أو تضيف اثاث جديد الى /  فرد ٥,٨

 . طن من الغراء الحيواني٥٥مساكنها والتي ستنعكس باستهالك حوالي 

إضافة لذلك افترض ان هناك ديكورات جديدة سنوياً للمحالت التجارية الجديدة 

 محالً ١٠٠٠ما معدله ( متر مربع ٥٠,٠٠٠والقائمة بمساحة منجور تساوي 

 . طن من الغراء الحيواني سنويا٥ً، أي ما معدله ) تجارياً

 يجعل مجموع اإلستهالك المقدر من الغراء الحيواني وبحدوده الدنيا حوالي هذا

 طناً سنوياً، لغايات تأثيث المنازل والمحالت التجارية بمنجور محلي ١٣٠

 .الصنع



 ٦

 - :المتوقعطلب ال ٣. ٣

 

معدل ل مقاربةوهي نسبة % ٣بافتراض معدل زيادة سنوية في الطلب نسبتها 

د وقائع الزواج، والتوسع في ديكورات المحالت النمو في عدد السكان وعد

التجارية المختلفة ، فان الجدول التالي يبين الطلب المحلي المتوقع للسنوات 

 : الخمسة القادمة بالطن
 طن/الطلب المتوقع  السنة

 

٢٩٨ ٢٠٠٤ 

٣١٣ ٢٠٠٥ 

٣٢٩ ٢٠٠٦ 

٣٤٥ ٢٠٠٧ 

٣٦٢ ٢٠٠٨ 

 

 -:يه حصة المشروع من السوق والطاقه االنتاج ٤. ٣

 

 طن ، وسيبدأ ٤٠تقدر الطاقة االنتاجية التصميمية القصوى للمشروع ب 

، أي انه سيتمكن من انتاج  % ٦٠المشروع تشغيله بنسبة طاقة مستغلة تصل 

هذا وقد تم افتراض ان كميات اإلنتاج للمصنع ستزداد بنسبة .  طن سنويا ٢٤

 .سنويا% ٥

من الحجم الكلي % ١٧شروع الى وبناء على ذلك فانة يتوقع ان تصل حصة الم

 . باستثناء ماتستهلكة المصانع المحلية٢٠٠٤المقترح  للطلب المحلي للعام 

 

 
 
 



 ٧

 -: المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣

 

 الغراء ويتم استيراد. تأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج المستورد

 انجلترا ، أمريكا،فرنسا , سوريا،أهمها مصرمن  ةالحيواني من مصادر عديد

 .وهولندا  

ز على جودة المنتج والمنافسة باألسعار يمن حيث التسويق فيجب التركأما 

 الصحاب المناجر واالعمال الخشبية والمصانع وذلك بتوفير هامش ربح جيد

  . تجار الجملة بالجملة لبعضالتسويق المباشر  ويمكن . الكيماوية 

) أسعار المستهلك (لحيواني فى السوق المحلى الغراء اتتفاوت أسعار بيع 

 .دينار ٢،٢٥ الى   دينار١،٧٥بين  للكيلوغرام الواحد ما

 دينار للكيلوغرام ١،٦وألغراض المنافسة فان سعر البيع المقترح سيكون 

ي جيد ألصحاب المناجر  إلى توفير هامش ربح البيع بهذا السعريهدفالواحد و

أما مخلفات العظام فبعد طحنها  .اجر بالمفرق محالت بيع مستلزمات المن او

 .طن كأغذية حيوانية إلحتوائها على الكلس/  دينار ٦٠فتباع بسعر 

 

 -: اإليرادات المتوقعة ٦٠٣

 

 :للسنة األولى للتشغيل  اإليرادات المتوقعة للمشروع التالييوضح الجدول 

 

 دينار اإليرادات طن كميات اإلنتاج المنتج

 ٣٨،٤٠٠ ٢٤ غراء حيواني

 ٥،٠٤٠ ٨٤ بقايا العظام بعد استخراج الغراء

 ٤٣,٤٤٠ - المجموع

 



 ٨

الدراسة الفنية. ٤
 

 -: موقع المشروع ١٠٤

 

 التي يتواجد مراكز المحافظات على قطعة ارض تبعد عنيقترح إقامة المشروع 

واهمها بقايا م الضرورية الالزمة ا الخالموادر ي توففيها كثافة سكانية ليتم

 . األيدي العاملة اضافة لسهولة استقطاب, الحيوانات من المسالخ والمالحم

 .اضافة فانة يمكن شراء جزء من المواد الخام من مصانع الدباغة

 

 -:البناء  ٢. ٤

 

، تكون بشكل بناء متر مربع ٢٠٠ب  من األبنية تقدر احتياجات المشروع

يبين  .  متر مربع ١٠٠٠ساحتها اسمنتي بسيط او بشكل هنجر على ارض م

 . توزيع المساحات المطلوبة التاليالجدول 

 

 المساحات الالزمة للمشروع

 متر مربع البند

 ١٦٠   انتاجصالة 

 ٢٠ مستودع مواد جاهزة

 ٣٠ عمال مكتب و خدمات

 ٢٠٠ المجموع 

 

              .إيجار سنوي يبلغببدل   ضمن المناطق المشار إليهااستئجار ارضافترض 

 وتزويد الماء عن طريق خزان سعة كما افترض تسوير االرض . دينار  ١،٠٠٠

 متر مربع و بناء مبنى بسيط بما يتناسب واإلستخدام وقدرت كلفتة بمبلغ ٢٠

 .  دينار١٤،٠٠٠



 ٩

 -:عملية التصنيع  ٣. ٤

او االنسجة الرابطة ) دواجن, ابقار, اغنام(تنقع البقايا العظمية للحيوانات  -

في , لى جلود الحيوانات  الناتجة عن تنظيف هذة الجلود في مصانع الدباغةع

 .الماء لمدة اثناعشر ساعة 

لمدة ) هيدروكسيد البوتاسيوم%١٥(نقل البقايا الى خزان المحلول القاعدي ت-

 .يومين مع تحريك الخليط على فترات 

يصل لدرجة تغسل البقايا بالماء ويعادل الخليط بحامض الهيدروكلوريك حتى  -

 ). ٧(حموضة 

ويفصل السائل الغرائي الناتج ويركز في , يغلى الخليط لمدة ست ساعات -

 .المجفف ثم يفرد الناتج في الصواني الزجاجية

يقطع الغراء عند وصولة للحد االعلى من اللزوجة وتنقل القطع الى الصواني  -

 .لتصل قطع الغراء الى الجفاف الكامل) او المنخلية(القماشية 

 . تصبح البضاعة االن جاهزة للتخزين والبيع -
 

 -:المعدات واآلالت  ٤ .٤

                   :المعدات الالزمة للمشروع و التكلفة التقديرية لها  التالي يوضح الجدول

 تكلفة المعدات و التجهيزات
 دينار/ الكلفة  العدد البند

 ١,٥٠٠ ٢ )٣ م١٨(خزان غسيل سعة 

 ١،٢٠٠ ٤  لتر ١٠٠٠خزان بالستيكي سعة 

 ١،٥٠٠ ١  ملم١٢ لتر بقاعدة سماكة ١٠٠٠خزان ستينلس ستيل سعة 

 ٣،٢٠٠ ١  لتر مزود بتفريغ هوائي٥٠٠مجفف ستنليس ستيل سعة 

 ١,٥٠٠ ٢  لتر٥٠٠خزان ستنلس ستيل لتخزين الغراء سعة 

 ١,٥٠٠ ٢ ميزان صناعي

 ٣,٥٠٠ - مطحنة ومعدات أخرى

 ١،٢٠٠ - )او منخلية(صواني خشبية بقاعدة قماشية

 ١,٢٠٠ - صواني خشبية بقاعدة زجاجية

 ٨,٠٠٠ - محطة معالجة كيماوية

 ٢٤,٣٠٠  المجموع



 ١٠

 -:  األثاث و التجهيزات ٥. ٤

 

يحتاج المشروع إلى أثاث و تجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتب والكراسي 

 .نار  دي١,٢٠٠والخزائن وأجهزة الهاتف و غيرها وتقدر تكلفتها بحوالي 

 

 -:السيارات  ٦. ٤

 

رة نقل  واحدة متوسطة الحجم  لجمع بقايا المواد الحيوانية يلزم المشروع سيا

 . دينار١٢،٠٠٠بحوالي ة كلفالتوتقدر ,   الخام التي يحتاجها المشروع

 

 -:القوى العاملة  ٧. ٤

 

 احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية التالييبين الجدول 

 السنوية و

 

 القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية

 األجر الشهري العدد الوظيفة

 دينار

األجر السنوي

 دينار

 ٣،٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع 

 ٢,١٦٠ ١٨٠ ١ محاسب 

 ٢،١٦٠ ١٨٠ ١ كيماوي

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ عامل فني 

 ٤،٨٠٠ ١٠٠ ٤  عاديعامل

 ١،٨٠٠ ١٥٠ ١ سائق سيارة

 ١٥،٤٢٠ ١،٢٦٠ ٩ المجموع

 



 ١١

يضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار سنويا١٧,١٦٦ً لتصبح %١١والبالغة نسبتها 

 

 -:  المواد األولية والتغليف ٨. ٤

للسنة  احتياجات المشروع من المواد األولية وتكلفتها التالييوضح الجدول 

  .                    األولى للتشغيل

 احتياجات المواد األولية والتغليف وتكلفتها

 البند كغم/ الكمية دينار/ السعر دينار/الكلفة

 بقايا حيوانات ١٠٨،٠٠٠ ٧٠ ٧،٥٦٠

 هيدروكسيد البوتاسيوم ٦٨٠ ٠،٧٤٠ ٥٠٣

 حمض الهيدروكلوريك ٣٥٠ ٠،٤٠٠ ١٤٠

 هيدروكسيد االلمنيوم, ثنائى الكرومات - - ١٥٧

 تون خارجى  كر  عبوة٢,٠٠٠ ٠,٢٥ ٥٠٠

 المجموع - - ٨،٨٦٠
 

 -:لخدمات الضرورية ا ٩. ٤

 

بعض الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل  الخدمات الضرورية

 لالنتاج بكميات كبيرة نسبيا الماكنات ولإلنارة االعتيادية والماء الالزم

 .لسياراتوالمحروقات الالزمة لالنتاج و وقود ل الشخصي للعاملين لإلستعمالو

 الخدمات الضرورية

 البند دينار/ التكلفة 

  الكهرباء ٣٦٠

 الماء ١،٤٤٠

 محروقات  ١,٨٠٠

 المجموع ٣,٦٠٠



 ١٢

 -:برنامج تنفيذ الشروع  ١٠. ٤

 

 التمام استئجار ارض مناسبة  اشهرستةتقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي 

  .محلياً من الممكن تصنيع جميعها التي وتجهيزها وتنفيذ البناء وتصنيع التجهيزات و

 

الدراسة المالية .  ٥

 

 -: تكاليف التشغيل السنوية ١. ٥

 

 تكاليف التشغيل في السنة األولى

 البند دينار/ التكلفة  

 مواد أولية وتغليف  ٨،٨٦٠

 رواتب وأجور  ١٧,١١٦

 إيجارات  ١،٠٠٠

 الخدمات الضرورية ٣,٦٠٠

 تسويقمصاريف  ٦٠٠

  أخرىمصاريف تشغيلية  ٤٢,١٨٠

 المجموع  ٣٣,٣٥٦

 

 -: رأس المال العامل ٢. ٥

 

 ٢,٧٨٠  بنحو واحدقدر رأس المال العامل على اساس دورة إنتاج مدتها شهر

 .دينار 

 

 

 



 ١٣

 -:نفقات ما قبل التشغيل  ٣. ٥

 

 و التعاقد على المعدات رسوم التسجيل والترخيصتشمل نفقات ما قبل التشغيل 

 . دينار٢,٥٠٠وتقدر بحوالي وغيرها وتكاليف تجارب االنتاج  الخدماتايصال و

 

 -:تكاليف المشروع ملخص  ٤. ٥

                                            تكلفة المشروع

 البند دينار/ التكلفة 

 البناءتكاليف  ١٤,٠٠٠

 تجهيزات الالمعدات و اآلالت و ٢٤,٣٠٠

 أثاث مكتب  ١,٢٠٠

 وسائط نقل  ١٢،٠٠٠

 تأمينات مستردة ٥٠٠

 مجموع تكلفة الموجودات الثابتة  ٥٢,٠٠٠

 التشغيل  مصاريف التأسيس و ما قبل ٢،٥٠٠

 رأس المال العامل  ٢,٧٨٠

 تكلفة المشروع  ٥٧,٢٨٠

 

 -: وسائل التمويل ٥. ٥

 

 % ٣٤,٩  دينار يمثل ٢٠,٠٠٠ سيحصل المشروع على قرض صرفي بقيمة

  المشروعغطي باقي التكاليف من مصادر صاحبت بينما ،عمن كلفة المشرو

 .ولمدة خمس سنوات  % ١٠ مقدارها بنكية فائدة  تم احتسابهعلما أن

 

 

 



 ١٤

 -:الفرضيات المالية  ٦. ٥

 

 تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية ،ألغراض هذه الدراسة

يسدد .  الثابتة على قرض لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول

القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة . %١٠

 .التأسيس هي فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات وذلك باالعتماد على 

 - :األسس والفرضيات التالية

 

تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت 

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

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

  %.١٥اعتبر أن المشروع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها 

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 الخالصة  ٧. ٥

 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق 

كذلك تشير . أن المشروع يحقق ربحا صافيا للسنوات الخمسة األولى القادمة 

التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود 

 مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح .المالي يرتقي لمستوى التوقعات 

 -:والتي تبين ما يلي . والخسائر ، الميزانية التقديرية 

 



 ١٥

 دينار في السنة ٢,٢٢٣ يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 .دينار في السنة الخامسة  ٥,٥٤٥األولى للتشغيل و 

هم صاحب لتسعة موظفين وعمال بما في سيوفر المشروع فرص عمل -

ها مساهمة يتبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما ف . المشروع

 دينار في السنة األولى ترتفع إلى  ١٧,١١٦المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة ٢٠،٨٠٠

% ١١,٢في السنة األولى و  % ٤ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين -

 و %٥,٧ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . سة للتشغيل في السنة الخام

١١,٢. % 

 . دينار ١٢,٢٨٣  NPV تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع -

  %.١٨،١ يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 .١,٢ تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات -

  . سنوات٥ع تبلغ فترة االسترداد للمشرو-

في حالة انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل -

جديا وتبقى المعايير المالية ميبقى المشروع  % ١٠و %٥بنسب تتراوح بين  

 ويصبح المشروع .أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع 

يادة تكاليف التشغيل ب او ز% ١٠حساسا في حالتي تخفيض سعر البيع ب

 . ايضاً األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك%١٠

 
 
 
 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 المالحق المالية. ٦



الموقع المقترح
عام

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

43,44045,61247,89350,28752,802المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

8,8609,3039,76810,25710,769تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
11,38911,95812,55613,18413,843تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,1605,4185,6895,9736,272تكاليف المصنع التشغيلية

25,40926,67928,01329,41430,884مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
18,03118,93319,88020,87421,917الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
5,7286,0146,3156,6306,962رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
00000إيجارات

1,0001,0001,0001,0001,000أيجار أرض
500525551579608مصاريف أخرى

7,9488,2958,6609,0439,445مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,9694,9694,9694,9694,969اإلستهالك لإلصول الثابتة

500500500500500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

13,41713,76414,12914,51214,914مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,6155,1695,7516,3627,003الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
2,6153,4974,4395,4466,524الربح قبل الضريبة

392524666817979الضريبة على األرباح
2,2232,9723,7734,6295,545األرباح الصافية

%68%70%71%73%74نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
37,14137,18837,19937,16737,085نقطة التعادل (بالدينار)

%70%74%78%82%85نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

14,00025.00560أألبنية
025.000منشآت أخرى
24,30010.002,430معدات وأجهزة

1,2006.67180األثاث والمعدات المكتبية
12,0006.671,799وسائل نقل

010.000أخرى
4,969المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,5005500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,7802,7800رأس المال العامل المطلوب

57,28037,28020,000إجمالي تكلفة المشروع
%35%65%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الغراء الحيواني



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
43,44045,61247,89350,28752,802المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
43,44045,61247,89350,28752,802المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
37,280حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,0415,6739,46113,40817,512الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
57,28045,48151,28557,35463,69570,313مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
52,000مجموع اإلستثمارات

73825,40926,67928,01329,41430,884التكاليف التشغيلية المباشرة
7,9488,2958,6609,0439,445إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

2,500المصاريف التأسيسية  والخلو
392524666817979الضريبة

55,23835,74837,17138,65140,18941,787إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,0419,73314,11418,70323,50628,526صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,2763,6043,9644,3604,796أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,2763,6043,9644,3604,796إجمالي دفعات سداد القرض

2,0416,45710,51014,73919,14623,730رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
07841,0491,3321,6341,957توزيعات األرباح

2,0415,6739,46113,40817,51221,773صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الغراء الحيواني



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,0415,6739,46113,40817,51221,773النقد

00000المدينون
738738738738738738المخزون

2,7806,41110,19914,14618,25022,511إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
14,000المباني

24,300األجهزة والمعدات
1,200األثاث والمعدات المكتبية

12,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
52,00052,00052,00052,00052,00052,000إجمالي األصول الثابتة
4,9699,93814,90719,87624,845اإلستهالك التراآمي

52,00047,03142,06237,09332,12427,155القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,5002,0001,5001,0005000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
57,28055,44253,76152,23950,87449,666مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
327636043964436047960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

327636043964436047960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16724131219157479600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16724131219157479600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
37,28037,28037,28037,28037,28037,280رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,4383,3615,8038,798األرباج المجمعة
1,4381,9232,4412,9953,588الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

37,28038,71840,64143,08246,07849,666مجموع حقوق الملكية
57,28055,44253,76152,23950,87449,666مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %11.2%9.1%7.2%5.5%4.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%11.2%10.0%8.8%7.3%5.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.82.63.23.8NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الغراء الحيواني



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%57,2805تكاليف المشروع

%37,2805مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%30%34.9القرض الى التكاليف %

%15%65.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,2232,9723,7734,6295,545صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.4%10.8%9.3%7.7%6.0الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%11.2%9.1%7.2%5.5%4.0معدل العائد على اإلستثمار %

%11.2%10.0%8.8%7.3%5.7معدل العائد على حقوق الملكية %

1.82.63.23.8NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

37,14137,18837,19937,16737,085نقطة 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 14,144-930-6,068-12,2838,3004,3183,108صافي القيمة الحالية

IRR 5.0%11.5%8.9%13.6%13.8%15.8%18.1معدل العائد الداخلي%

B/C 1.21.11.11.10.91.00.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

37,156

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

7.4%

8.6%
2.3

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الغراء الحيواني

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,828
9.2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR18.1%معدل العائد الداخلي
NPV12,283صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR15.8%معدل العائد الداخلي
NPV8,300صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR13.8%معدل العائد الداخلي
NPV4,318صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.6%معدل العائد الداخلي
NPV3,108صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.9%معدل العائد الداخلي
NPV-6,068صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.5%معدل العائد الداخلي
NPV-930صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR5.0%معدل العائد الداخلي
NPV-14,144صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,2380-55,238

12,04110,0848,042

213510,63810,503

314211,22011,078

414911,83111,682
515664,76164,605

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

060,7620-60,762

12,04110,0848,042

213510,63810,503

314211,22011,078

414911,83111,682
515667,47667,320

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,2860-66,286

12,04110,0848,042

213510,63810,503

314211,22011,078

414911,83111,682
515670,19270,036



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,2380-55,238

12,0417,9125,870

21358,3578,223

31428,8258,684

41499,3179,168
515661,03260,876

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,2380-55,238

12,0415,7403,698

21356,0775,942

31426,4316,289

41496,8026,654
515657,30357,147

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,3120-55,312

12,2456,7484,503

21487,1416,992

31567,5537,397

41637,9857,822
517261,06460,892

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,3860-55,386

12,4503,413963

21623,6433,481

31703,8853,715

41784,1403,961
518757,36757,180


