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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقـد أطلقـت برنـامج تعزيـز

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

  
 في مختلف ) إرادة(ءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جا 

فرص األستثمار وتحديـد إحتياجـات المجتمعـات محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
  .المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

  
والفنيــة والماليـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النـواحي التسـويقية              

للفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة
  .لإلستثمار

  
لتقـديم) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           

ساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريعأية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والم      
.  

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

  .مركزاً 
  

  )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 ٣

    المحتويات

.١ ملخص المشروع      

.٢ المقدمة    
١. ٢ وصف المشروع    

٢. ٢ مبررات المشروعأهداف     
٣. ٢ الموقع العام للمشروع    

.٣ دراسة السوق    
١. ٣ وصف المنتج    

٢. ٣ حصة المشروع والطاقة المقترحةالسوق     
٣. ٣ والتسويق المنافسة    

٤. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة    
.٤ الدراسة الفنية    

١. ٤ موقع المشروع    
٢. ٤ البناء     

٣. ٤ مراحل التصنيع وكلفة المعدات     
٤. ٤ األثاث    

٥. ٤ وسائط النقل    
٦. ٤ القوى العاملة    

   ٧٫٤  المواد األولية والخدمات المساعدة
   ٨٫٤  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

.٥ الدراسة المالية    
١. ٥ ةكلفة الموجودات الثابت    

٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    
٣. ٥ رأس المال العامل    
٤ ..٥ تكاليف المشروع     

   ٥٫٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات المالية
   ٦٫٥  ملخص المؤشرات والكشوف المالية

   ٧٫٥  المالحق المالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

  
  

 *ملخص المشروع  - ١

 اج الطحينةمشروع انت سم المشروعإ

 الكرك موقع المشروع

 طحينة سمسم منتجات المشروع

  أفراد  ١٠  األيدي العاملة

  دينار  ٥٧,٤٦٢  االستثمارالكلي

 دينار ٩٦,٨٨٤ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٥٥,٧ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ٢,٦ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنة  ٢ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 
 
  ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *    
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   وصف المشروع  ١٠٢
  

 لقيمتها الغذائية العاليـة     اً لقد عرفت الطحينة منذ القدم في بالد الشام نظر        

اسع فـي تحضـير     الحتوائها على البروتينات  فقد استخدمت على نطاق و        

بعض األطباق الغذائية المنزلية وفي المطاعم لتحضير بعض أنواع األطباق           

وقد تم تصنيعها من السمسم     . الشعبية مثل  الحمص  والمسبحه  وغيرها         

بطرق بدائية، و تم تطوير طريقة التصنيع واستخدمت المكننة في عمليـة            

ين نوعية المنتج وزيـادة     لتي أدت لزيادة الطاقة االنتاجية، ولتحس     االنتاج ا 

  .كمية االنتاج
  

  المشروع ومبررات  أهداف ٢٠٢
  

يهدف المشروع المقترح الى انتاج الطحينة من السمسم  لتغطية جزء من            

والتي تفتقر  ) الكرك،   الطفيلة ، معان ، العقبة         ( احتياجات سوق الجنوب    

  :الى مثل هذه الصناعة ومن أهم مبررات المشروع

 وجد معاصر للطحينة في مناطق الجنـوب التـي تعتمـد  علـى              ال ي   ٠١     

   . الشركات والمؤسسات الصناعية المنتجة للطحينة في عمان 

 .توفير فرص عمل وطنية جديدة   . ٢     

                                 تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .  ٣     
          

 مشروع انتاج الطحينة 

المقدمة ٠ ٢



 ٦

  

  :ع  الموقع العام للمشرو٣٠٢
   

ين     يقترح أن يكون موقع المشروع في منطقة الكرك بسـبب             توسطها ب

ز بسهولة             شراء ونقل  المواد    أسواق الجنوب والعاصمة عمان والذي يتمي

متوفرة لدى التجار ومصانع البالستيك فـي   عمـان وتوريـد             الاألولية  

  .منتجاتها الى أسواق الجنوب كما انها اكبر تجمع سكاني في الجنوب
   
  

   دراسة السوق٠٣
  
  

  :  وصف المنتج ١٠٣
  

نتاج الطحينة ذات القيمة الغذائية  العاليـة وسـيتم تعبئـة            بإ المشروع   سيقوم    

  .زنة نصف كغم وواحد كغم) بولي بروبلين(المنتجات في عبوات بالستيكية  
  

 .السوق وحصة المشروع والطاقة االنتاجية ٢٠٣
  
  ليحا الطلب ال٠١

        
جة السوق المحلي  في الجنوب من مادة الطحينة عن طريق اإلنتاج            يتم تغطية حا  

 شـركة   ١٥االردني وبعض الكميات المستوردة حيث يوجد فـي األردن حـوالي            

  .ومؤسسة تقوم بانتاج الطحينة وتعبئتها
  

 الـنمط يعتمد حجم االستهالك بشكل عام علـى عـدة عوامـل منهـا ا             

ختلف هذه من مجتمع الـى      وت.االستهالكي والقدرة الشرائية للمستهلك     

 ميدانيـة وبدراسـة   . من منطقة الى أخرى في نفس الدولـة       وأخر بل   

 اً مصـنع  ١٥لمعاصر الطحينة فان عدد المصانع فـي األردن حـوالي           

اليـوم   /  طـن    ٤ –اليـوم   / طن   ٢بين  تتراوح الطاقة االنتاجية لها       

 كما تبين بأن نسـبة اسـتغالل الطاقـة         )للمصنعاليوم  /  طن ٣معدل  (



 ٧

ـ  % ٦٠ – ٤٠االنتاجية لبعضها تتراوح من       %)  ٥٠(  بمعـدل       اًحالي

وبناء عليه فان االجمالي التقديري للطاقة االنتاجيـة  يقـدر بحـوالي             

السـنة  /  طـن    ٦٧٥٠تشغيلية بحوالي   السنة والطاقة ال  /  طن ١٣٥٠٠

ـ             معـدل  ن  إوحيث ان معظم هذا االنتاج يستهلك في السـوق المحلـي ف

  . كجم١,٣حوالي يقدر بألردن  استهالك الفرد في ا
  

  والتـي تمثـل سـوق        وحيث ان عدد سكان محافظات الجنوب االربعة      

جدول رقم  ( ألف نسمة    ٤٩٢ نحو   ٢٠٠١بلغ عام   المشروع المستهدف   

 ألف نسمة فان الطلب المقدر حاليا       ٥٢٠ بحوالي   ٢٠٠٣ويقدر لعام   ) ١

  . طن٦٧٦على الطحينة هو 
  

  )١( ل رقم جدو

  )٢٠٠١( لعام ظات الجنوبعدد سكان محاف

 المحافظة ألف نسمة
 الكرك ٢٠٨

 الطفيلة ٧٩

 معان ١٠١

 العقبة ١٠٤

  المجموع  ٤٩٢
   

            الطلب المتوقع  ٠٢
  

 االزدياد المضطرد في عدد السكان  يصاحبه زيادة فـي كميـة اسـتهالك المـواد                 إن

مـن  فان   % ٢,٨ والبالغ  في األردن     النمو  السكاني السنوي   وباعتماد معدل   الغذائية  

 طـن   ٧٧٦ الـى    ٢٠٠٨استهالك مناطق الجنوب من الطحينة عام       المتوقع ان يرتفع    

  .االستهالك التقديري المتوقع لمناطق الجنوب من الطحينة   )  ٢( ويبين جدول رقم 
  
  



 ٨

  

  

  )٢( جدول رقم

  )طن( الطحينة الطلب المتوقع على

 )٢٠٠٨ – ٢٠٠٣(   

  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  السنة
الطحينة 

 )طن(

٧٧٦ ٧٥٦ ٧٣٤ ٧١٤ ٦٩٥ ٦٧٦  

  

  لمشروع من السوق اوحصة الطاقة االنتاجية المقترحة ٠٣

  
ورديـة  ( السـنة   / طن  ٢٠٠يقترح ان تكون الطاقة االنتاجية التصميمية للمشروع حوالي          

من % ٢٩وهذه الطاقة المقترحة تمثل حوالي    ) السنة  /  يوم عمل    ٣٠٠عمل واحدة يوميا و     

حصة معقولة وسيكون االنتاج في السنة االولى         وهي ٢٠٠٤ لعام حجم سوق منطقة الجنوب   

  % .١٠ تزداد سنويا بنسبة على أن ) من الطاقة االنتاجية% ٦٠( طناً ١٢٠

  

  نافسة والتسويق الم ٣٠٣
  

ـ       ١٥يوجد في األردن حوالي       كمـا    اً شركة تقوم بانتاج الطحينة وتسويقها محلي

، وقد بلغ    من منتجات  لبنانية وسعودية       اًات محدودة جد  يتوفر في السوق  كمي    

 طـن سـنويا     ١٠ منها     ٢٠٠١-١٩٩٧خالل السنوات    معدل واردات األردن    

ما يعني أن هناك سوقا تصديرية متاحة لهذه المادة         م طن مصدرة،    ١٣٨مقابل    

  .يمكن للمشروع أيضا اإلفادة منها

  

  ر البيع واإليرادات المتوقعةاأسع ٤٠٣
  

،  أ  . د ١,٨٠٠ -١,٦٥٠ كغـم للمسـتهلك      ١عبوة الطحينة وزن نحو     عر  يتراوح س 

 سعر البيع من    ما أخذنا بعين االعتبار سعر الجملة للتجار فأنه يقترح أن يكون            ذاإو

   . كغم/أ. د١,٣٥٠المصنع 



 ٩

 ألف دينار أردني  فـي       ١٦٢أن تبلغ ايرادات  للمشروع حوالي     وعليه فمن المتوقع    

  . )٣( يبين جدول رقم كما السنة األولى لالنتاج  

  

  )٣(جدول رقم

  السنة األولى/االيرادات السنوية المتوقعة

  طن/االنتاج  ١٢٠

 استغالل الطاقة االنتاجية %٦٠

  دينار/االيرادات  ١٦٢,٠٠٠
  
  
  
  

  

  

  : موقع المشروع    ١,٤  

  
 مدينة الكرك بالمنطقة الجنوبية من االردن، ويمكن ان يكـون           هو موقع المشروع   

   .المدينة الصناعيةفي 

  

   البناء   ٢٠٤
االنتـاج  وحدة   وتشمل ٢ م ٣٠٠لمشروع حوالي     ل  الالزمة  تبلغ اجمالي المساحة    

االيجـار السـنوي بحـوالي      بدل  والتعبئة والتغليف واالدارة والمستودعات،  ويقدر       

  ٢م/ دينـار  ١٥ان بدل االيجار في المناطق الصناعية هو        يث   ح ،السنة/ أ  . د ٤٥٠٠

، كما ويلزم  بعض األعمال      مساحات البناء التقديرية للمشروع   ) ٤( جدول رقم    ويبين

  . دينار١٥٠٠االنشائية لتناسب المتطلبات والشروط الصحية وتقدر تكلفتها بحوالي 

  

  

  

  

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ١٠

  )٤( رقم جدول

  الالزمة للمشروعالمساحات 

 القسم  )٢م( المساحة  
 صالة االنتاج والمرافق ١٥٠

 مستودعات ١٠٠

 دارةاال ٥٠

 المجموع ٣٠٠

  

   وتكلفة المعداتمراحل التصنيع ٣,٤
  
  

   مراحل التصنيع٠١
  
  

ويجفـف  مرة ثانية يشطف بالماء وحلول الملح  مثم ينقع ب بالماء السمسميتم غسيل    -

  .يمرر على وحدة التحميص و

  

مطحنـة  ينخل السمسم المحمص لفصل الشوائب منه ويغذى السمسم المنقـى الـى              -

  .للحصول على الطحينة 

  

توضيب كـل   يتم    و  بالعبوات المطلوبة للسوق  ثم يعبأ   يجمع الناتج في خزان الحفظ        -

 غم أو صواني كرتونية     ٥٠٠كرتون مقوى وزن    كغم  بصناديق    ) ١( عبوة سعة    ١٢

 .مغلفة بالنايلون

  

   تكلفة المعدات واآلالت٠٢
  

 شـاملة   وكلفتهـا ت والمعـدات    الآلاحتياجات المشروع مـن ا     ) ٥(     يبين جدول رقم    

  .التركيب والتشغيل

  

  



 ١١

  

  

   )٥( جدول رقم 

  الت والمعدات وكلفها التقديريةآلاحتياجات المشروع من ا
 

القيمة التقديرية 

 )أ.د(

 البيان العدد

 جهاز تحميص ١ ١,٠٠٠

 جهاز تقشير ١ ٨٠٠

 مناخل  ١ ١,٠٠٠

 مطحنة سمسم ١ ١٢,٠٠٠

 وتوماتيكيةماكنة تعبئة نصف أ ١ ٣,٢٠٠

  طن١مرجل بخاري  ١ ١٠,٠٠٠

  خزانات  ٤  ٤,٠٠٠

  ومتنوعةداخليموازين وعربات نقل   ١,٥٠٠

 المجموع  ٣٣,٥٠٠
 
  

  األثاث ٤,٤

ة هـاتف   مكاتب ، كراسي، خزانات، اجهـز     (  يحتاج المشروع الى أثاث وتجهيزات مكتبية       

  . دينار٢,٠٠٠لي وتقدر تكلفتها بحوا) وغيرها
  

  نقل وسائط ال٥٠٤

   دينار٧,٠٠٠حو ن يلزم المشروع سيارة نقل متوسطة تقدر كلفتها ب

  

  : القوى العاملة ٦٠٤
  .االحتياجات التقديرية من األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية ) ٦( يبين جدول رقم 

  



 ١٢

   )٦(جدول رقم 

 )أ .د( األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية

)أ .د(الراتب السنوي   الوظيفة  العدد )أ.د(اتب الشهري الر
 صاحب المشروع  ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 سكرتيرة  ١ ١٢٠ ١,٤٤٠

 محاسب  ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 تسويقمسؤول   ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

  فني انتاج  ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠
 

  عامل   ٥ ١٠٠ ٦,٠٠٠

  المجموع  ١٠    ١٨,٨٤٠
  %.١١ يضاف للرواتب أعاله مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي البالغة

  

   والخدمات المساعدةالمواد األولية ٧٠٤
  
  المواد األولية والتعبئة والتغليف. ١
  

 التعبئـة والتغليـف     مسـتلزمات   التكاليف التقديرية للمواد االولية و    ) ٧(يبين الجدول رقم    

  . للمشروع في السنة االولى
  

   )٧( جدول رقم 

  السنة االولى /المواد األولية والتعبئة والتغليف وتكاليفها 

 البند )طن(الكمية اردين
  سمسم  ١٣٣  ٧٩,٨٠٠

  ملح  ٤٠  ٦,٠٠٠

  وحدات/ عبوات  ١٢٠,٠٠٠  ٩,٦٠٠

  صواني وليبل    ٢,٣٣٠

  المجموع    ٩٧,٧٣٠
  
  
  



 ١٣

  المساعدةخدمات ال ٠٢
  

التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء والوقـود  ويبـين          المساعدة  تشمل الخدمات   

 .تكاليفها التقديرية) ٨(جدول رقم 
  

  )٨(م جدول رق

  السنة األولى/ها التقديريةتالخدمات الضرورية للمشروع وكلف

 البند الشهر/أ.د السنة/أ.د
 الكهرباء ٩٠ ١,٠٨٠

 المياه ٥٠ ٦٠٠

 الوقود ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٣٤٠ ٤,٠٨٠
  

  :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٨٠٤
  

  . أشهر٦رق تنفيذ المشروع حوالي غ       من المتوقع ان يست

  

  

  
  

 لفة الموجودات الثابتةك ١٠٥

  )٩(جدول رقم 

  كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 البند دينار
  تعديالت بناء / أعمال انشائية  ١,٥٠٠

 التآمعدات و ٣٣,٥٠٠

 وسائط نقل ٧,٠٠٠

  تجهيزات مكتبيةوأثاث   ٢,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

 المجموع ٤٤,٢٠٠

 الدراسة المالية٠ ٥



 ١٤

 
 
  
  

  -:لمصاريف التأسيس وما قبل التشغي ٢٠٥
  

وتشـمل    ٢,٠٠٠ تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التقديريـة  حـوالي              

  .  تكاليف التسجيل في وزارة الصناعة وغرفة الصناعة ورخصة المهن والدراسات  

  

  -:رأس المال العامل ٣٠٥
  

   دينار  في السنة  األولـى          ١١,٢٦٢  يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي         

، ويوضح الجـدول رقـم      لمدة شهر   هي  س المال   دورة رأ  أساس أن    لالنتاج  وعلى  

  .تكاليف التشغيل في هذه السنة) ١٠(

  

  )١٠(جدول رقم 

  السنة االولى/ تكاليف التشغيل السنوية

 البند دينار
 مواد أولية وتعبئة وتغليف ٩٧,٧٣٠

 رواتب وأجور  ٢٠,٩١٢

  يجاراتإ  ٤,٥٠٠

  خدمات ضرورية  ٤,٠٨٠

  أخرىتشغيلية مصاريف   ٧,٩٢٥

 المجموع ١٣٥,١٤٧
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

  :تكاليف المشروع ملخص  ٤٠٥
  

  )١١(جدول رقم 

  تكاليف المشروع ملخص 

 البند دينار
 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ٤٤,٢٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٠٠٠

   رأس المال العامل ١١,٢٦٢

 اجمالي تكاليف المشروع ٥٧,٤٦٢
  

   و األسس والفرضيات الماليةالتمويل وسائل ٥٠٥
  

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفتـرة التأسيسـية علـى              

، وقد افترض ان قيمـة      قرض لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة         

 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقسـاط سـنوية متسـاوية            ٢٦,٠٠٠القرض تبلغ   

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك        %. ١٠سنوية هي   وبمعدل فائدة   

هذا ويتم تمويل باقي التكـاليف مـن مصـادر          . تكون فترة التأسيس هي فترة سماح       

مـن تكـاليف المشـروع      %٤٥تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي      . صاحب المشروع 

  .الكلية
  

ت مـع إمكانيـة إمتـداد العمـر         تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوا       

التشغيلي واستمرار المشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات           

  -:التالية

  

تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج             

  .ستكون نقدية 

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

  .لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع أحتسبت ضريبة الدخل 



 ١٦

  %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
  
 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

الة األساسية وتحليل الحساسية المرفـق أن       يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للح     

تشير التـدفقات النقديـة ان      كذلك  . السنة الخامسة حتى  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

وأن المردود المـالي يرتقـي لمسـتوى        على الوفاء بالتزاماته المالية      المشروع قادر 

   .التوقعات

  

ـ   مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر، التـدفق ا             ةلنقـدي، الميزاني

  :والتي تبين ما يلي. التقديرية
  
 ١٦,٢٢٩ يتراوح بـين   ايتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافي          -

  .  دينار في السنة الخامسة٣٤,٦٩٦دينار و 

تبلـغ  .  بما فيهم صاحب المشروع    عمال و ينموظفلعشرة  سيوفر المشروع فرص عمل      -

ـ       قيمة الرواتب واألجور التي    اهمة المشـروع فـي الضـمان        ستدفع لهم بما فيهـا مس

 دينـار فـي السـنة       ٢٥٤١٩دينار في السنة األولى ترتفع الـى         ٢٠٩١٢االجتماعي  

 .الخامسة

فـي السـنة    % ٧٥,٢في السنة األولى  % ٢٩,٤تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين        -

  %.٧٥,٢% ٤٨,٦ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل التجاري

 .  دينار٩٦,٨٨٤  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٥٥,٧بلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  ي -

 ٢,٦تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 .سنتينتبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

او تخفيض اسـعار البيـع بنسـب        في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل          -

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

نخفـاض  اال ان المشروع يعتبر حساسا لدى ا      . روعاألدنى الالزم للحكم على جدوى المش     

 ذلك عنـد    االمر الذي يتطلب مراعاة   % ٢٠ بنسبة   اسعار البيع او زيادة تكاليف التشغيل     

  .ع او االنفاق على تكاليف التشغيل تحديد أسعار البي

  
  



 ١٧

  
 
  

 
  حساب االرباح و الخسائر )١

  قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤
  

  

  
 

  الماليةمالحقال ٧٠٥



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

الطحينةاسم المشروع
الكرك صاحب المشروع

--رقم المشروع
0اسم المرآز

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

162,000178,200196,020215,622237,184المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

97,730107,503118,253130,079143,086تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,99010,49011,01411,56512,143تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,7006,2706,8977,5878,345تكاليف المصنع التشغيلية

113,420124,263136,164149,230163,575مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
48,58053,93859,85666,39273,609الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
8,2588,6719,1059,56010,038رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,6003,9604,3564,7925,271مصاريف البيع والتسويق
360396436479527قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
2,3452,5802,8373,1213,433مصاريف أخرى

21,72722,90424,17125,53627,007مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,7594,7594,7594,7594,759اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

26,88728,06329,33030,69532,167مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
21,69325,87430,52535,69741,443الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,6002,1741,7061,190624الفائدة على القرض
19,09323,70028,82034,50640,819الربح قبل الضريبة

2,8643,5554,3235,1766,123الضريبة على األرباح
16,22920,14524,49729,33034,696األرباح الصافية

%44%46%49%52%55نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 98,33099,899101,639103,555105,657نقطة التعادل

%45%48%52%56%61نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
1,50025.0060منشآت أخرى
33,50010.003,350معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

06.670أخرى
4,759المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
11,26211,2620رأس المال العامل المطلوب

57,46231,46226,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

الطحينةاسم المشروع
الكرك صاحب المشروع

--رقم المشروع
0اسم المرآز

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
162,000178,200196,020215,622237,184المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
162,000178,200196,020215,622237,184المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
31,462حقوق الملكية

26,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,1185,9288,77311,66114,603الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
57,462165,118184,128204,793227,283251,787مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
44,200مجموع اإلستثمارات

8,144113,420124,263136,164149,230163,575التكاليف التشغيلية المباشرة
21,72722,90424,17125,53627,007إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,6002,1741,7061,190624الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2,8643,5554,3235,1766,123الضريبة

54,344140,611152,896166,364181,132197,329إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,11824,50731,23238,42946,15154,458صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,2594,6855,1535,6686,235أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,2594,6855,1535,6686,235إجمالي دفعات سداد القرض

3,11820,24826,54833,27640,48248,223رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
014,32017,77521,61525,88030,614توزيعات األرباح

3,1185,9288,77311,66114,60317,609صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

الطحينةاسم المشروع
الكرك صاحب المشروع

--رقم المشروع
0اسم المرآز

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,1185,9288,77311,66114,60317,609النقد

00000المدينون
8,1448,1448,1448,1448,1448,144المخزون

11,26214,07216,91719,80522,74725,753إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

33,500األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
44,20044,20044,20044,20044,20044,200إجمالي األصول الثابتة
4,7599,51914,27819,03723,797اإلستهالك التراآمي

44,20039,44134,68129,92225,16320,403القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
57,46255,11352,79850,52748,30946,156مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
4,2594,6855,1535,6686,2350اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

4,2594,6855,1535,6686,2350مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

21,74117,05711,9046,23500رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
21,74117,05711,9046,23500مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
31,46231,46231,46231,46231,46231,462رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,9094,2797,16110,612األرباج المجمعة
1,9092,3702,8823,4514,082الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

31,46233,37235,74238,62442,07446,156مجموع حقوق الملكية
57,46255,11352,79850,52748,30946,156مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %75.2%60.7%48.5%38.2%29.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%75.2%69.7%63.4%56.4%48.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.03.33.53.60.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.10.0األمان(

0-00000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
الطحينةاسم المشروع

الكرك صاحب المشروع
--رقم المشروع
0.00اسم المرآز

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 96,884صافي القيمة الحالية
ي 
57,462المشروع

IRR 55.7معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
31,462صاحب 

B/C 26,000القروض2.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات
Pay Back Period 2فترة اإلسترداد

ى  رض 
%45.2التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

16,22920,14524,49729,33034,696صافي الربح بعد الضريبة

%17.2%16.0%14.7%13.3%11.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%75.2%60.7%48.5%38.2%29.4معدل العائد على اإلستثمار %

%75.2%69.7%63.4%56.4%48.6معدل العائد على حقوق الملكية %

3.03.33.53.60.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.10.0الديون

98,33099,899101,639103,555105,657نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 2.4%92,60750.7زيادة تكاليف المشروع

%20 2.2%88,33046.4زيادة تكاليف المشروع

%10 1.4%26,10024.2تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.3%10.2-39,251تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.6%39,25129.7زيادة تكاليف التشغيل

0.7%18,3823.7-زيادة تكاليف التشغيل %20



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية
الحالة األساسية

IRR55.7%معدل العائد الداخلي
NPV96,884صافي القيمة الحالية
B/C2.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back2.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR50.7%معدل العائد الداخلي
NPV92,607صافي القيمة الحالية
B/C2.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR46.4%معدل العائد الداخلي
NPV88,330صافي القيمة الحالية
B/C2.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR24.2%معدل العائد الداخلي
NPV26,100صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR-10.2%معدل العائد الداخلي
NPV-44,683صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR29.7%معدل العائد الداخلي
NPV39,251صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR3.7%معدل العائد الداخلي
NPV-18,382صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,3440-54,344

13,11826,85323,734

21,00231,03330,032

31,09735,68534,587

41,20340,85639,653
51,318100,49699,178

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

059,7790-59,779

13,11826,85323,734

21,00231,03330,032

31,09735,68534,587

41,20340,85639,653
51,318102,536101,218

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,2130-65,213

13,11826,85323,734

21,00231,03330,032

31,09735,68534,587

41,20340,85639,653
51,318104,577103,259



التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,3440-54,344

13,11810,6537,534

21,00213,21312,212

31,09716,08314,985

41,20319,29418,091
51,31875,01773,699

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,3440-54,344

13,118-5,547-8,666

21,002-4,607-5,608

31,097-3,519-4,617

41,203-2,268-3,471
51,31849,53748,219

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,1590-55,159

13,43013,3389,908

21,10216,31715,215

31,20719,65118,444

41,32323,37922,057
51,45083,02681,576

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,9730-55,973

13,742-177-3,919

21,2021,600398

31,3173,6182,301

41,4435,9034,460
51,58265,55663,974


