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مية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتن      

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

 
 في مختلف محافظات ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

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

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـة

 .ح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجا
 

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

 
. اثنان وعشرون مركزاً كافة مناطق المملكة وعددها في) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 *ملخص المشروع  -1

 ورقيةكاسات اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

   مستهلكةورقيةكاسات  منتجات المشروع

 دافرأ 7 األيدي العاملة

 دينار 50.042 الكلي االستثمار

 دينار NPV 34.066صافي القيمة الحالية 

 % IRR 30.6معدل العائد الداخلي 

  B/C 1.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنوات Pay Back Period 4اد دفترة اإلستر
 
 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *   
 
 

 
 
 

 

 

 

الورقيةكاساتالمشروع  
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  وصف المشروع  102

 

 كبيرة نشأت عن تغيرات شهدت أنماط االستهالك الفردي خالل السنوات األخيرة

  وكان قطاع0التحوالت  والتغيرات السريعة في مجاالت العمل والسياحة والترفيه

 من القطاعات التي تأثرت الى حد كبير  بهذه المتغيرات وما الطعام والشراب

 وما تحتاجه يعةرلوجبات الجاهزة والسصناعة ا في مجال كبيررافقها من نمو 

مثل  ،)Disposable(التي تستعمل لمرة واحدة فقط المستهلكة  الموادمن 

 المصنوعة من البالستيك أو الورق المقوى والتي الكاسات  والصحون وغيرها

 .أخذت تحل تدريجيا مكان األواني الزجاجية والخزفية والمعدنية

 

، فإن األدوات كثر انتشاراالبالستيكية هو األوات األداستهالك  ورغم أن 

 ألنها ،المصنوعة من الورق  المقوى مطلوبة أيضا وخاصة الكاسات الورقية

. والمرطبات مثل الشاي والقهوة الباردة والساخنةمناسبة في تناول المشروبات 

 :ومن مزايا الكاسات الورقية

 

 .قر وغيرهسلأو ا أثناء الرحالت  سهولة حملها ومناولتها-
 
 .اعتدال أسعارها مقارنة مع البدائل األخرى -

 لمرة واحدة فقط، وما يتبع ذلك من نواحي النظافة وعدم الحاجة االستخدام -

الزجاجية و  الغسل كما في البدائل األخرى مثل العبوات إعادة إلى

 . البالستيكية

لكبيرة من  حيث األعداد االت واالجتماعاتف في الحستعمالاالأفضلية  -

 .االستخدامالمشاركين وسهولة 

المقدمة 0 2
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نتجات الورقية بدال من الم إلىا يجدر ذكره أيضا االتجاه المتنامي للعودة م وم

 .البالستيك في مجاالت متعددة وذلك العتبارات المحافظة على سالمة البيئة

 

  مبررات وأهداف المشروع 202 

 

بأحجام مختلفة المستهلكة ة الورقيالكاسات إنتاج يهدف المشروع المقترح الى 

استخدام الكاسات ذات االستعمال المستهلكين من حيث متطلبات وتناسب ت

 .الساخنةو   الباردةالمشروباتالواحد في مجال 

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

  

 لمرة واحدة نظرا المستخدمة المستهلكة على الكاساتمتزايد ال اإلقبال 01

 ومحالت بيع المشروبات الساخنةالنتشار مطاعم الوجبات السريعة 

 . فضال عن قطاع الخدمات السياحية المختلفةوالمرطبات

كبير على هذه الكاسات في التجمعات التي تضم عددا كبيرا من الطلب ال 02

 .االشخاص  مثل الحفالت العامة والخاصة واالجتماعات المختلفة

لمعتدل الذي  وحجم االستثمار اسهولة تنفيذ المشروع نظرا لبساطة تقنيته 03

 .يحتاجه

 .  جديدةالعمل الفرص عدد من توفير  خلق فرصة استثمارية جيدة و 04   

 . تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع 05   
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 الموقع المقترح للمشروع  302

 

 المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيها، مراكز المحافظات في ن معظم إ

التي يستهدفها المشروع المقترح كسوق له منتشرة في القطاعات أن خاصة 

 .مختلف المناطق

 

 

 

 

  وصف المنتج 1. 3

 

لمرة واحدة ستعمل المستهلكة والتي تالورقية سيقوم المشروع بإنتاج الكاسات 

الورق المقوى والمطلي من جهة واحدة بمادة البولي هذه الكاسات تصنع من و

 2م/ غم250 – 175 بين خدم في اإلنتاج لورق المستا نيتراوح وز 0ثيلينيا

 .  مللتر350 – 100 الكاسات المنتجة بين سعةوتتراوح 

 

  السوق وحصة المشروع والطاقة االنتاجية 2. 3
 

 الطلب  .1

تأتي ضمن بند التعرفة وفقا لبيانات التجارة الخارجية فان الكاسات الورقية 

اب وما يماثلها من  الصواني واألطباق واألكوالجمركية الذي يشتمل على

) 1(يبين الجدول رقم و 0 48236 البند تحت تأتيورق او ورق مقوى و

 .البند ابيانات التجارة الخارجية الخاصة بهذ
 

 

 

  دراسة السوق.3
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 )1(جدول رقم 

 لصواني واالطباق واالكواب الورقيةلالتجارة الخارجية 

 المستوردات
الصادرات وإعادة 

 التصدير
 صافي المستوردات

 السنة

 طن الف دينار طن رالف دينا
الف 

 دينار
 طن

1998 160 78.5 56 73.2 104 5.3 
1999 243 142.814 35 229 107.8 
2000 217 133.2109 54.4 108 78.8 
2001 245 136.616 23 229 113.6 
2002 205 111.55 10 200 101.5 
 81.4 174     المعدل

 

 – 1998(خالل السنوات  صافي المستوردات أنتبين من الجدول السابق ي

 81 أظهرت زيادة في المستوردات عن الصادرات والمعاد تصديره بمعدل) 2002

 ونظرا لكون الكاسات الورقية موضوع . دينارألف 174طن سنوياً وبقيمة 

البحث تأتي مندمجة مع عدد آخر من أصناف المنتجات الكرتونية، فانه يصعب 

 .ا الى البيانات اإلحصائية آنفة الذكرتقدير حجم الطلب المحلي منها استناد

 

 و ، الورقيةأو البالستيكية المستهلكة سواءالكاسات  تستخدم الجهات التي تتعدد

 . فقد تم اإلستناد إلى المؤشرات التاليةلتقدير حجم الطلب في السوق المحلي

 

 6055 عدد المنشآت العاملة في قطاع المطاعم والحانات والمقاصف بلغ −

 بيع القهوة والشاي الت محإلى ذلكيضاف ،  2001العام في  منشأة

 تستعمل حيث تنتشر هذه المحالت بشكل ملحوظ و 0لسائقي السيارات

 علما بان أعداد هذه المحالت ال يدخل ضمن إحصائية ،المستهلكةالكاسات 

 50 معدل استهالك كل منشأة أن وبافتراض 0عدد المنشآت أنفة الذكر
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كن تقدير احتياجات هذه المنشآت من الكاسات بحوالي ، فانه يم يومياكاسة 

 . مليون كاسة سنويا110ً
 
 سنة في 14 – 0بلغ عدد االطفال في المملكة ممن تتراوح اعمارهم بين  −

من % 20، وبافتراض ان )1جدول رقم  ( طفلألف 2.052 نحو 2001عام 

حتفاالت هؤالء االطفال تجري لهم حفلة عيد ميالد سنوياً وإن نصف هذه اال

 كاسة، فذلك يعادل استهالك حوالي 25 بواقع مستهلكةيستعمل بها كاسات 

 . مليون كاسة سنويا5ً

 

 )2(جدول رقم                                  

 عدد األطفال حسب فئة العمر                         

 ألف نسمة فئة العمر

0 - 4 746 

5 - 9 684 

10 - 14 622 

 2.052 المجموع

 
 وهما 2000-1999 عامي ةيبلغ عدد زوار المواقع االثرية والسياح  −

 أن وبافتراض  زائر، مليون2 نحو عامين اعتياديين بالنسبة لحجم السياحة

 مليون كاسة 4 فذلك يعادل  فقطمستهلكتينالزائر الواحد يستهلك كاستين 

 .سنوياً

عدا المطاعم  (2001 العاملة في مجال الخدمات عام المنشآتبلغ عدد  −

من هذه % 5 منشأة، وبافتراض ان 22.720) والحانات والمقاصف

المؤسسات لديها مبردات ماء أو تستعمل الكاسات للمشروبات الساخنة 

  . مليون كاسة10 كاسة، فذلك يعادل حوالي 30وبواقع استهالك يومي هو 
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على ) 2001(فان حجم الطلب وعليه وبناء على المؤشرات التقديرية السابقة 

 . مليون كاسة129الكاسات المستهلكة يعادل  

الفنادق والمدارس المنازل ومع األخذ بعين االعتبار اإلستهالكات األخرى و

من االستهالك % 10استهالكها يمثل وبافتراض ان الخ، .... والدوائر الرسمية 

عدل م وبما ان . مليون كاسة142 فإن حجم السوق التقديري هو  سابقا، المقدر

وعليه فإن حجم % 2.8  والذي اعتبر مؤشرا على زيادة الطلب هوالنمو السكاني

 . مليون كاسة150يعادل ) 2003(الطلب الحالي 
 

وكما أشير سابقا فان الطلب على الكاسات البالستيكية المستهلكة أكبر بكثير من 

ت الطلب على الكاسات الورقية وبالتالي فان افتراض ان الطلب على الكاسا

من اجمالي الطلب على الكاسات المستهلكة وهذا يعني ان % 10الورقية هو 

تجدر .  مليون كاسة ورقية مستهلكة15على الكاسات الورقية يبلغ الطلب الحالي 

من اسعار الكاسات % 50اإلشارة إلى أن أسعار الكاسات البالستيكية تعادل 

 .الورقية
 

 الطلب المتوقع  .2

 

سنويا وهو نفس معدل % 2.8الكاسات الورقية بمعدل بافتراض نمو الطلب على 

-2004النمو في عدد السكان، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات 

2008:  

 )3(جدول رقم 

 ) 2009 – 2004(الطلب المتوقع للسنوات 

 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنة 

 17.23 16.75 16.30 15.85 15.42مليون كاسة 
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 المشروع والطاقة االنتاجية حصة  .3

 

 وان  ،ورقيةكاسات الالوجود انتاج محلي من عدم مع االخذ بعين االعتبار 

 اإلنتاجيةفإن الطاقة  احتياجات السوق يتم تغطيتها عن طريق اإلستيراد،

ع من ينة تصني وهي طاقة ماك، سنوياً كاسة مليون 5المقترحة للمشروع هي 

على  2004من حجم الطلب المتوقع عام % 33 حوالي  تمثلالمتوسطالحجم 

 سيبدأ المشروع 0 يوم عمل في السنة300 ساعات عمل يومياً و 8 أساس

داد تزمن الطاقة االنتاجية على ان % 65 مليون كاسة تمثل  3.25 بواقع إنتاجه

كميات اإلنتاج ) 4( ويوضح الجدول رقم 0سنوياً% 10 بواقع اإلنتاجكميات 

 لسنوات الخمسة األولى لةوالطاقة المستغل

 

 )4(جدول رقم 

 تدرج الطاقة االنتاجية 

 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنة 

 95 87 79 72 65%الطاقة االنتاجية 

 4.76 4.33 3.93 3.58 3.25 مليون كاسة 

 
 منافسة والتسويق ال 303

 

 المتوقعة لمنتجات المشروع تأتي نافسةفان الم المحلي ، انتاج توفر نظرا لعدم  

 بعين اخذ ذلكينبغي  تتصف بالجودة وهو ما والتيمن المنتجات المستوردة 

، ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار المستوردات مقارنة بأسعار االعتبار

يتم تسويق منتجات المشروع مباشرة إلى المستهلكين  .المشروع موضوع البحث

 . سوبر ماركات ومقاهي وخالفهالرئيسيين من مطاعم ومحالت
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 سعار البيع وااليرادات المتوقعة   أ403

 

 : في السوق المحلي كما يلي للمستهلكالورقية تتفاوت اسعار بيع الكاسات 

 

 دينار، 3.38:  مل منشأ أمريكي266سعة )  كاسة80(مجموعة كاسات  -

 .كاسة/ فلس42اي بمعدل  

 دينار ، 1.55: نشأ اوروبي مل م250سعة )  كاسة50( مجموعة كاسات -

 .كاسة/ فلس31أي بمعدل 

 

 سعر البيع بالجملة من المصنع بواقع وألغراض هذه الدراسة فقد افترض معدل

 . مل250 سعة  الواحدةكاسة  فلس لل20

 

 .االيرادات المتوقعة في السنة االولى) 5( يوضح الجدول رقم 

 ) 5(جدول رقم 

 ى السنة االول/  المتوقعة اإليرادات

 

 دينار العدد البند

 65.000 3.25 مليون كاسة 
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 قع المشروع  مو 104

 

مراكـز  إن معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيها، خاصة            

 حيث تتوفر المناطق الصناعية والحرفيـة التـي تـوفر الخـدمات             .المحافظات

 .الضرورية الالزمة للمشروع من كهرباء وماء وخالفه
 

 البناء  204
 

 احتياجات المشروع من األبنيـة الالزمـة واسـتخداماتها          )6( يبين جدول رقم    

 .ومساحتها
 

 )6(دول رقم الج

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

لبندا  )2م( المساحة    
 صالة االنتاج 100
  والجاهزةمستودعات المواد األولية 60
 مكاتب 40
 المجموع 200

 
 

 متر 200ابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي يتبين من الجدول الس

 15اقع  وذلك بو، دينار3.000 بمبلغيجار السنوي لها اإلل ويقدر بد ،مربع

 .المتر المربع /دينار

 الدراسة الفنية0 4
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  مراحل التصنيع304

  

 الورق المطلي من جهة واحدة على الحامل الخاص  رولوضعي 01

رجي للكاسة في حين  لتشكيل المحيط الخاتشكيل الكاساويلقم لخط ت

 . ملم لتشكيل قعر الكاسة70يستخدم رول بعرض 

يجمع المحيط الخارجي مع القعر بواسطة اللحام الحراري وذلك  02

 .خالل المرحلة النهائية لإلنتاج

 . والتخزين لحين البيع التغليف03
 

 

  المعدات واآلالت404
 

الالزمة وتكلفتها عدات  والماحتياجات المشروع من اآلالت ) 7( يبين جدول رقم 

0شاملة التركيب والتشغيل  

 )7(                     جدول رقم      

                تكلفة المعدات والتجهيزات    

      دينار العدد البند

 15.000 1 ماكنة صنع الكاسات الورقية

 6.000 1 وحدة طباعة صغيرة

 5.000 5 قوالب إضافية

 1.000 1 رافعة جنزير

 2.000  عدد متنوعة

 29000  المجموع
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 األثاث والتجهيزات المكتبية   504

 

 . دينار2.000يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 

 

 وسائط النقل 604

 

 . دينار8.000تقدر كلفتها بنحو نقل متوسطة وزم للمشروع سيارة لي
 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية704
 

.العاملة وكلفتها السنويةالقوىاالحتياجات التقديرية من ) 8(يبين جدول رقم   

 

 )8(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 4.200 350 1 صاحب المشروع

 3.600 300 1 مبيعات

 1.800 150 1 سكرتيرة

 3.000 250 1 فني 

 4.320 120 3 عمال 

 16.920  7 المجموع

ويضاف للرواتب واالجور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي 

 %.11والبالغة نسبتها 
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 ومستلزمات التغليف المواد األولية 804

 

 ه فقد افترضوعلي غم  6حوالي  مل 250سعة الواحدة  الكاسة يبلغ معدل وزن 

التصنيع عملية مع تقدير الفاقد خالل الواحدة  الكاسة الورق الالزم النتاج أن 

  . غم6.6هو % 10بنسبة 

.  دينار واصل الموقع840تبلغ كلفة الطن الواحد من ورق البولي ايثلين المطلي 

 فلس للكيس ، كما تستخدم 10 كاسة بكلفة 40تستخدم اكياس النايلون سعة 

 . فلس للصندوق250 كاسة بكلفة 800كرتون سعة صناديق ال

 

ياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات ت اح)9(يوضح الجدول رقم 

 .التغليف في السنة األولى

 

 )9(جدول رقم          

 السنة االولى/ ومستلزمات التغليفالمواد األولية               
 

 البنـــد الكمية دينار

 ورق بولي اثيلين مطلي   طن21.5 18.060
 ألوان طباعة  500
فينايلون تغل 81250 812  

 صناديق كرتونية 4060 1.018
 المجموع  20.390
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  الخدمات الضرورية904
 

لمشروع وتكلفتها في   ضرورية  التي تلزم ل    ل الخدمات ا  )10(يوضح الجدول رقم    

 .السنة االنتاجية األولى
 

)10(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع  لضروريةالخدمات ا                   
 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 
 الكهرباء 75 900
 المياه 20 240

 الوقود 100 1.200
 المجموع 195 2.340

  

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 1004

 

 اختيار الموقع ن بدء م. أشهر4 من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي

 .تعاقد على شراء الماكينات وتركيبها وحتى التشغيل التجاري للمشروعوال
 

   
 

 

  كلفة الموجودات الثابتة105

  )11(جدول رقم                                 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع                       
                             البند دينار

   المعدات واآلالت          29.000
           أثاث 2.000
 وسائط نقل           8.000
            تأمينات مستردة 200

             المجموع 39.200

لدراسة المالية. 5
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    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل205
 
 

تكـاليف  دينـار وتشـمل      2.000التأسيس وما قبل التشـغيل         تبلغ مصاريف   

 .  على شراء الماكينات ومصاريف متفرقة أخرىوالترخيص والتعاقدالتسجيل 

 

:  رأس المال العامل305  
   

فـي السـنة  األولـى       دينار   8.842ال العامل للمشروع حوالي       يبلغ رأس الم  

 . واحدشهر  دورة إنتاجية مدتهالالنتاج وعلى أساس 

 

 تكاليف التشغيل السنوية 405

 

 . االولى للمشروعنة السفيتكاليف التشغيل )  12(  يبين الجدول رقم   

 )12(جدول رقم                             

 السنة األولى/  تكاليف التشغيل السنوية           
 دينار

 
 البند

 مواد أولية  20.390
 رواتب وأجور  18.781

 إيجارات 3.000

2 .340  المساعدةالخدمات  
 مصاريف تسويق 3.250
أخرىمصاريف تشغيلية  5.290  

 المجموع 53.051
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ملخص تكاليف المشروع   505   
 

 )14(جدول رقم 

 ملخص تكاليف المشروع

 البنــــــد دينار
 الموجودات الثابتة 39.200

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 2.000
  رأس المال العامل 8.842
 التكلفة ا الكلية 50.042

 
 

  و األسس والفرضيات التمويلسائل و 6 .5

 

 الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على ألغراض هذه

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

دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية  20000قيمة القرض تبلغ 

شغيلية يبدأ التسديد عند نهاية السنة الت%. 10متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

هذا ويتم تمويل باقي . األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

% 40تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 .من تكاليف المشروع الكلية

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية إمتداد العمر 

لمشروع لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس التشغيلي واستمرار ا

 -:والفرضيات التالية
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تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت 

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة 

 .المفترضة لإليرادات

 %.5ألجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو تم افتراض أن ا

 .من األرباح الصافية% 15 بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.12تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية705
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق 

تشير التدفقات النقدية كذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً ع يحقق أن المشرو

وأن المردود المالي يرتقي على الوفاء بالتزاماته المالية  ان المشروع قادر

  .لمستوى التوقعات

 

 ةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية

 

في السـنة    دينار   4.377يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافيا يتراوح بين          -

 .دينار في السنة الخامسة 15.535و األولى للتشغيل 

بمـا فـيهم صـاحب       عمال ومـوظفين     عةبلسسيوفر المشروع فرص عمل      -

 بما فيهـا مسـاهمة      تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم      . المشروع

 دينار في السنة األولى ترتفع الى       18.781الجتماعي  المشروع في الضمان ا   

 .دينار في السنة الخامسة 22.828
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في % 43.5  وفي السنة األولى% 9.3ح نسبة العائد على اإلستثمار بين   تتراو -

 ونسبة العائد على حقـوق الملكيـة بـين        . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

 %.43.5 و % 14.3

 .دينار NPV  34.066ة للمشروع تبلغ قيمة صافي القيمة الحالي -

 % .30.6بلغ معدل العائد الداخلي للمشروع ي -

 1.7حالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

 . سنوات3تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

 في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير  % 20و% 10بنسب تتراوح بين 

 اال في حالة 0 الالزم للحكم على جدوى المشروععلى من الحد األدنىأالمالية 

 حيث يعتبر المشروع حساسا لذلك و% 20زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 

 .هذا المتغيرينبغي مراعاة 
 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )1

 قائمة التدفقات النقدية )2

 لعموميةية االميزان )3

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )4

 

 

 

 

 

 الماليةمالحقال 8. 5



الموقع المقترح
عام

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

65,00071,50078,65086,51595,167المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

20,39022,42924,67227,13929,853تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
8,1258,5318,9589,4069,876تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,3405,8746,4617,1087,818تكاليف المصنع التشغيلية

33,85536,83440,09143,65347,548مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
31,14534,66638,55942,86247,619الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,2503,5753,9334,3264,758مصاريف البيع والتسويق
240264290319351قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
2,0502,2552,4812,7293,001مصاريف أخرى

19,19620,28321,45222,70924,064مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,3994,3994,3994,3994,399اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

23,99525,08226,25127,50928,863مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,1509,58312,30815,35418,756الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
5,1507,91110,99614,43818,277الربح قبل الضريبة

7721,1871,6492,1662,741الضريبة على األرباح
4,3776,7249,34612,27215,535األرباح الصافية

%61%64%68%72%77نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
54,25355,18356,22157,37358,641نقطة التعادل (بالدينار)

%62%66%71%77%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
29,00010.002,900معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
4,399المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,8428,8420رأس المال العامل المطلوب

50,04230,04220,000إجمالي تكلفة المشروع
%40%60%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
آاسات ورقية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
65,00071,50078,65086,51595,167المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
65,00071,50078,65086,51595,167المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
30,042حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,4447,4829,46911,40413,286الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
50,04270,44478,98288,11997,919108,453مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
39,200مجموع اإلستثمارات

3,39833,85536,83440,09143,65347,548التكاليف التشغيلية المباشرة
19,19620,28321,45222,70924,064إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
7721,1871,6492,1662,741الضريبة

44,59855,82459,97664,50469,44374,832إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,44414,62019,00523,61428,47533,621صافي 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

5,44411,34415,40219,65024,11528,824رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,8625,9338,24710,82913,707توزيعات األرباح

5,4447,4829,46911,40413,28615,117صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
آاسات ورقية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,4447,4829,46911,40413,28615,117النقد

00000المدينون
3,3983,3983,3983,3983,3983,398المخزون

8,84210,88012,86714,80216,68518,515إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

29,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
39,20039,20039,20039,20039,20039,200إجمالي األصول الثابتة
4,3998,79913,19817,59721,996اإلستهالك التراآمي

39,20034,80130,40126,00221,60317,204القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
50,04247,28144,46841,60438,68835,719مجموع 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
30,04230,04230,04230,04230,04230,042رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5151,3062,4063,849األرباج المجمعة
5157911,1001,4441,828الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

30,04230,55731,34832,44833,89135,719مجموع حقوق الملكية
50,04247,28144,46841,60438,68835,719مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %43.5%31.7%22.5%15.1%9.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%43.5%36.2%28.8%21.5%14.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.03.23.43.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
آاسات ورقية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%50,04210تكاليف المشروع

%30,04210مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%75%40.0القرض الى التكاليف %

%15%60.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,3776,7249,34612,27215,535صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%19.2%16.7%14.0%11.1%7.9الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%43.5%31.7%22.5%15.1%9.3معدل العائد على اإلستثمار %

%43.5%36.2%28.8%21.5%14.3معدل العائد على حقوق الملكية %

3.03.23.43.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.30.10.0الديون

54,25355,18356,22157,37358,641نقطة 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 10,549-34,06630,58227,09819,6375,20811,758صافي القيمة الحالية

IRR 6.3%18.4%14.9%22.9%24.9%27.6%30.6معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.51.41.41.11.20.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

56,334

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

24.4%

28.9%
2.6

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

آاسات ورقية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

9,651
13.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR30.6%معدل العائد الداخلي
NPV34,066صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.6%معدل العائد الداخلي
NPV30,582صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.9%معدل العائد الداخلي
NPV27,098صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR22.9%معدل العائد الداخلي
NPV19,637صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR14.9%معدل العائد الداخلي
NPV5,208صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR18.4%معدل العائد الداخلي
NPV11,758صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.3%معدل العائد الداخلي
NPV-10,549صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

044,5980-44,598

15,44411,9496,505

267814,38313,705

373817,10716,369

480320,15319,350
587567,81166,936

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,0580-49,058

15,44411,9496,505

267814,38313,705

373817,10716,369

480320,15319,350
587569,53268,657

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

053,5180-53,518

15,44411,9496,505

267814,38313,705

373817,10716,369

480320,15319,350
587571,25270,377



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

044,5980-44,598

15,4448,6993,255

267810,80810,130

373813,17512,437

480315,82715,024
587562,29761,422

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

044,5980-44,598

15,4445,4495

26787,2336,555

37389,2428,504

480311,50210,698
587556,78355,908

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

044,9380-44,938

15,9886,644656

27458,6717,926

381110,95310,141

488313,51712,633
596261,84460,881

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,2780-45,278

16,5321,339-5,194

28132,9592,146

38854,7983,913

49646,8815,917
51,05055,87654,826
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