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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(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

جات المجتمعات المحليةفرص األستثمار وتحديد إحتيا محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

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

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )التصال بأقرب مركز لديكبادر با (



 
 

 ٣ 

 

 المحتويات

 .١ ص المشروعملخ 

 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ المشروع مبررات واهداف 

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 .٣  دراسة السوق 
   ١. ٣ ع وتصنيفهاروخدمات المش/ منتجات 

   ٢. ٣ الحصة السوقية والطاقة المقترحة 

   ٣. ٣ المنافسة والتسويق

   ٤. ٣ متوقعة اسعار البيع وااليرادات ال

 .٤  الدراسة الفنية 
   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ المعدات والتجهيزات 

   ٤. ٤ االثاث والتجهيزات المكتبية 

   ٥. ٤ وسائط النقل 

   ٦٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية 

   ٧٠٤ المواد االولية والتكلفة المتوقعة 

   ٨٠٤ الخدمات الضرورية 

   ٩٠٤ تكلفة االنتاج للسنة االولى 

    ١٠. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة 

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

   ٣. ٥ رأس المال العامل 

   ٤. ٥ وسائل التمويل

    ٥. ٥ االسس والفرضيات المالية 

    ٦. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 



 
 

 ٤ 

    

 

 

 

 

     

 ملخص المشروع -١

 اسم المشروع إعادة تعبئة عبوات أحبار الطباعةمشروع

  المقترحموقع المشروع عمان

 منتجات المشروع اعةبعبوات أحبار طإعادة تعبئة 

 األيدي العاملة ٤ اشخاص

 االستثمارالكلي ٢٨,٧٥٣ دينار

 معدل العائد الداخلي ٤٢,٤ %

 صافي القيمة الحالية ٣٠,٥٢٩ دينار

القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات ٢,١ 

 فترة االسترداد ٣ واتسن

 

 

 

 

إعادة تعبئة عبوات أحبار الطابعةمصنع  



 
 

 ٥ 

  

 

 
 
  وصف المشروع١. ٢

اآللـي  إن التقدم التكنولوجي أدى إلى إعتماد معظم أصحاب العمل على إستخدام أجهزة الحاسب              

 اإلستخدامات الشخصية من قبل الطالب بشكل عام مما ادى سـرعة            في أعمالهم ، باإلضافة إلى    

  .انتشارها وزيادة الطلب عليها وعلى اجزائها ال سيما المستهلكات مثل عبوات الطباعة وخالفه

 

ـ اإلقبال المتزايد من قبل مختلف القطاعات على اجهزة الكمبيـوتر وتوابعهـا،             وبسبب   ك فهنال

ومـن هـذه    . توفير بعض المستهلكات اما عن طريق اإلستيراد او االنتاج المحلي         ل حاجة دائمة 

المستهلكات عبوات الطباعة والتي يتم توفيرها للمستهلكين اما عن طريق تزويـدهم بعبـوات              

هنالـك  . جاهزة معبأة باألحبار من بلد المنشأ او باعادة تعبئة العبوات القديمة باألحبار محليـا             

يحة من مستخدمي اجهزة الحاسوب، ال سيما من ذوي الدخل المحـدود، تفضـل اسـتخدام                شر

العبوات المعاد تعبئتها كبديل عن شراء عبوات جديدة، والتي تكون اسعارها في العادة مرتفعـة               

  .بالمقارنة مع اعادة تعبئة العبوات
 

   مبررات وأهداف المشروع٢. ٢
 الخاصـة بـأجهزة   إعادة تعبئة عبوات أحبـار الطابعـة       يهدف هذا المشروع إلى اإلستثمار في     

 وذلك إسهاما في سد حاجة القطاعات المستفيدة والمستخدمة لمثل هـذه المنتجـات              الكمبيوتر،

من اهـداف ومبـررات     علما بان   .  وفق مواصفات ومقاييس عالية الجودة     المحليداخل السوق   

 :المشروع ما يلي

 .تحسين الوضع المالي لصاحبه •

 .فرصة استثمارية جيدةتقديم  •

 .توفير عدد من فرص العمل •

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٦ 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢
   . ، حيث الكثافةالسكانية العالية والسوق المستهدفةيقترح أن يقام المشروع في عمان

 

 

 

 

 خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣

على ب و يات أجهزة الحواس  عبوات طابع عدة اصناف من    لحبار  األ المشروع بإعادة تعبئة     سيقوم 

  :النحو التالي

 نوع العبوة نوع الحبر

٩٢A+١٥A+٠٦A+EPA+EP٢٢ AX 

 :حسب نوع الطابعة وكالتالي

 نوع الحبر                              نوع الطابعة

               ٠٣A                                             ٦P       

٧٤A                                             ٤P       

      ٥٩A                                              ٣D      

٩٨A/٩٨X                                  ٤PLOUS 

٢٧A                                              ٤٠٠٠ 

٦١A                                               ٤١٠٠ 

EX 

X٨٢+X٠٩+٢٩A VX 

 
 . مختلف قطاعات مستخدمي اجهزة الحواسيب قبلتعتبر العبوات اعاله األكثر استخداما من

 

 

 

 

 

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٧ 

 

 الطاقة المقترحة الحصة السوقية و٢٠٣ 
 

. يتم تغطية حاجية السوق المحلي من عبوات احبار الطباعة الجديدة عن طريق اإلستيراد فقط

  والذي يتضمن ٣٢١٥ركية رقم تأتي المستوردات من هذا المنتج تحت بند التعرفة الجم

مجموعة كبيرة من أصناف األحبار المختلفة والتي يصعب اإلستناد اليها في تقدير حجم 

 لذا تم تقدير حجم .األحبار الخاصة بطابعات اجهزة الحواسيب مستوردات المملكة من عبوات

من خالل عدد السوق المحلي من هذا المنتج عن طريق اإلستقصاء الميداني وجمع المعلومات 

 .من العاملين في مجال اعادة تعبئة عبوات األحبار قيد البحث

 

 ٣٠٠، يقدر حجم نشاطهم الحالي بحوالي )٥(يبلغ عدد المشاريع المتخصصة في هذا النشاط 

 تجدر اإلشارة ان هنالك طلب متزايد على تعبئة احبار الطباعة ال سيما من قبل .ألف دينار 

الصغيرة ،كبديل عن شراء عبوات جاهزة، نظرا النخفاض اسعارها الطالب واصحاب األعمال 

 .واعتدال جودتها

 

مما سبق يتوقع ان يبلغ حجم السوق الظاهري لكل من المتعاملين في هذا النشاط من معبأي 

 . دينار سنويا٥٠,٠٠٠العبوات بحوالي 

 

كل كبير على مهارة سيتم تجهيز المشروع بالمعدات الالزمة، علما بان هذا النشاط يعتمد بش

 عبوة سنويا ٢٧٥٠يعتقد بان المشروع سيكون قادرا على اعادة تعبئة ما مجموعة . العاملين 

هذا .  يوم عمل في السنة٣٠٠كطاقة قصوى من مختلف األصناف وذلك لوردية عمل واحدة و

 .  سنويا% ٥ عبوة  تزداد بواقع ١,٧١٠وسيبدا المشروع تشغيله بتعبأة ما مجموعه 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٨ 

 

 والتسويق المنافسة  ٣٠٣
سبق اإلشارة الى ان الطلب المحلي من عبوات الطباعة يتم تغطيتته عـن طريقـي اإلسـتيراد                 

تمتاز العبوات الجديدة المستوردة بطول عمرها التشغيلي وجـودة         . واعادة تعبئة العبوات محليا   

 المعاد تعبئتها محليا والتـي      طباعتها، اال ان اسعارها تعتبر مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع العبوات         

 وان  )الطالب وأصـحاب األعمـال الصـغيرة       (ل المحدود ختمتاز بكون سعرها مناسبا لذوي الد     

قلـة  لال يتوقع ان يواجه المشروع صعوبات في تحقيق اإليرادات المتوقعـة،            .  جودتها  مقبولة  

مسـتهلكين الـذين    واتساع حجم الشـريحة مـن ال      ) ٥(عدد المنافسين الحاليين والبالغ عددهم      

 .يرغبون في تعبئة العبوات محليا بسبب انخفاض اسعارها بالمقارنة مع المستورد

 

  المتوقعةاإليراداتو  البيعأسعار ٤. ٣
يبين الجدول التالي اسعار التجزئة لبيع العبوات المعاد تعبئتها بالمقارنة مع اسعار بيع العبوات               

 : المستوردة

دينار/العبوات المستوردة دينار/عبوات المعاد تعبئتهاال  عبوات الطباعة / المنتج

٣٠-٢٥ ٤٦-٤٢ AX 

٤٥-٤٠ ٩٠-٧٨ EX 

٩٥-٨٥ ١٦٥-١١٥ VX 

 

 المتوقعة للسنوات الخمس القادمة ، وألغراض هـذه         يبين اإليرادات اما الجدول التالي ف   

تتـوزع بنسـبة    مـن حيـث قيمـة اإليـرادات         الدراسة فقد افترض ان اعادة التعبئة       

 على التوالي باعتماد اسعار البيع الدنيا       VX و   AX،EXللعبوات  % ١٠،%٢٠،%٧٠

 :سنويا % ٥زيادة كميات االنتاج بواقع في الجدول المشار اليه اعاله و 

 

 

 

 

 



 
 

 ٩ 

 
 

دينار/ اإليرادات السنوية  السنة
 األولى ٥٠,٠٠٠

 الثانية ٥٢,٥٠٠

 الثالثة ٥٥,١٢٥

 الرابعة ٥٧,٨٨٠

 الخامسة ٦٠,٧٧٥

 

 

 
 

 المشروع  موقع ١٠٤
المناطق التجارية المنتشرة فـي العاصـمة       / ضمن احدى المدن الحرفية     يقترح إقامة المشروع    

   .حيث تتوفر الخدمات وسهولة وصول الفئات المستهدفة. عمان 

 

 :البناء  ٢٠٤
المشار سيتم إستئجارها ضمن " مربعا" مترا) ١٢٠(تقدر إحتياجات المشروع من األبنية بحوالي 

 .  دينار٢,٥٠٠يتوقع أن تصل أجرتها السنوية حوالي اليها اعاله و

( قواطع وسيراميك تم إفتراض أن البناء سيحتاج إلى بعض التعديالت بما يتناسب واإلستخدام من 

 . دينار٥٠٠وديكورات ، قدرت كلفتها بمبلغ ) لمنطقة التعبئة

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٠ 

 

 :المعدات والتجهيزات  ٣٠٤
 :لتجهيزات والمعدات مع التركيب والتشغيل كمايليتقدر تكلفة ا

دينار/ الوحدة سعر العدد دينار /التكلفة الوصف
 تنظيف العبواتآلة  ١٠,٠٠٠ ١ ١٠,٠٠٠

 جهاز تعبئة العبوات ١,٠٠٠  ١ ١,٠٠٠

١,٠٠٠  ١ ١,٠٠٠ 
جهاز فحص المغناطيسية لمستهلكات العبوات 

 )رول مغناطيسي، درم، شفرات تنظيف(

 تجهيزات خاصة بفك واعادة نجميع العبوات ٥٠٠    ٦ ٣٠٠٠

  عدد وأدوات - - ٥٠٠

 المجموع ١٥,٥٠٠
 

 األثاث والتجيزات المكتبية٤٠٤
 . دينار٧٥٠تقدر احتياجات المشروع من األثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 

 

 وسائط النقل ٥٠٤
 . دينار٨,٠٠٠يلزم المشروع سيارة نقل تقدر كلفتها بمبلغ 

 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٦٠٤
 

دينار/االجمالي  الوظيفة العدد دينار/ الراتب الشهري
 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 فنيعامل  ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عاديعامل   ٢ ١٢٥ ٣,٠٠٠

  المجموع ٩,٠٠٠

 



 
 

 ١١ 

 

  المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٧٠٤
 

 :وعلى النحو التاليارغة والتغليف الداخلي والخارجي باألحبار والعبوات الفتتمثل المواد األولية 

. والملـون ) األسود( هنالك عدة انواع من األحبار منها السائل والبودرة وكذلك العادي            :األحبار   -

يبين الجدول التالي كلفة اعادة تعبئة العبوات باألحبار الخاصة بكل نوع مـن انـواع الطابعـات                 

 : المختلفة
 

 دينار/ حبار كلفة األ الطابعةنوع 
  )غم٢٢٥العبوة تحتوي على (عبوة/ دينار٥,٥٠  AXطابعات الأحبار 

  )غم٣٤٠العبوة تحتوي على (عبوة/ دينار٧,٥٠ EXطابعات الأحبار 

  )غم١٢٠٠-٤٠٠العبوة من(عبوة/دينار٢٠-١٢من VXطابعات الأحبار 

 

  :العبوات الفارغة -
 بالمستهلكات التي قد تحتاج الى تغيير عند اعادة         هنالك عدة اصناف من العبوات ، بعضها مزود       

. في حين ان البعض غير مزود بتلك المستهلكات         . التعبئة ومنها درم، رول مغناطيسي وشفرات     

وعليه يتوجب فحص تلك العبوات لبيان حاجتها من المستهلكات وتحميل المستفيد بكلفتها عنـد              

عبوات التي يتم جمعها من السـوق بقصـد اعـادة           ويبين الجدول التالي اسعار ال    . اعادة التعبئة 

 :التعبئة شريطة ان تكون مستهلكاتها صالحة
    

 دينار/كلفة العبوة الطابعةنوع 
 ٣ AXعبوات 

 ٦ EXعبوات 

 ١٥ VXعبوات 
 

 . دينار للقطعة الواحدة٢٨-٨علما ان كلفة المستهلكات تتراوح بين 

 



 
 

 ١٢ 

 : التغليف -
والكهرباء ، باإلضافة الى عبـوات      داخلية خاصة عازل للرطوبة     بالستيك  يغطي التغليف اكياس    

خارجية عبارة عن صناديق كرتون مطبوعة، وتقدر احتياجات عبوة الطباعة من مواد التغليـف              

  .  دينار١,٤٠ب 
 

 ويتوقع ان تصل كلفتهـا      من قيمة المبيعات  % ٣٨,٥تشكل المواد األولية في مجملها ما نسبته        

 . دينار١٩,٢٤٠في السنة األولى 
 

 :الضرورية  الخدمات ٨٠٤
 

 البند دينار/ الكلفة السنوية 

 الماء ١٢٠
٩٠٠ الكهرباء

الوقود ١,٢٠٠

المجموع ٢,٢٢٠
 

 
 :تكلفة اإلنتاج للسنة األولى  ٩٠٤

 

 دينار/ التكلفة  البند
 ١٩,٢٤٠  مواد اولية-

 ٩,٠٠٠  رواتب واجور-

 ٢,٢٢٠ ضرورية خدمات -

 ٢,٥٠٠  ايجارات-

 ٢,٩٧٠  مصاريف تشغيلية اخرى-

 ٣٨,٤٣٠    المجموع
 

 
       



 
 

 ١٣ 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ١٠. ٤
 

أشهر للتنفيذ من بداية التسجيل والترخيص وإجـراء تعـديالت          ) ٤(يحتاج المشروع الى فترة     

 . وإستيراد اآلالت من الخارجالبناء 

 

 

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
 

 البند دينار/التكاليف
 تعديالت البناء ٥٠٠
المعدات والتجهيزات ١٥,٥٠٠

السيارة ٨,٠٠٠

اثاث ٧٥٠

تامينات المستردة ٢٠٠

 المجموع ٢٤,٩٥٠
 
 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 

تشتمل مصاريف التاسيس على رسوم التسجيل والتراخيص الالزمة وإيصال الخدمات للموقـع             

 . دينار٦٠٠قدر إجمالي هذا البند بمبلغ . قة اخرىومصاريف متفر
 

 

  رأس المال العامل٣٠٥
 

يكـون رأس المـال     وبذلك  ) لمدة شهر (تم إحتساب رأس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية          

 .دينار ٣,٢٠٣العامل للمشروع 
 

 

 

 

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٤ 

 

 وسائل التمويل ٤٠٥
 

البند دينار / القيمة
  صاحب المشروعمساهمة ١٦,٢٥٣

  قرض الموجودات الثابتة ١٢,٥٠٠

 المجموع ٢٨,٧٥٣
 

  األسس والفرضيات المالية٥٠٥
ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض قيمتـه                        

 على خمسيسدد القرض . دينار لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة       ١٢,٥٠٠

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

في حين يتم تغطية باقي التكاليف      . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح          

 .من مصادر اصحاب المشروع

 

انيـة إمتـداد العمـر التشـغيلي        تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمك         

 -:واستمرار المشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

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

 

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

 .من األرباح الصافية % ١٥ة الدخل بنسبة أحتسبت ضريب

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٥ 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشـروع             

على  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادر     لك  كذ. للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   يحقق  

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

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

 

دينـار فـي السـنة األولـى للتشـغيل         ٦,٢٢٠ن  ق المشروع ربحا صافي يتراوح بي     يتوقع ان يحق   -

 .دينار في السنة الخامسة ٩,٦٠٥و

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

 دينـار فـي السـنة       ١٠,٩٤٠في السنة األولى ترتفع الى       دينار   ٩,٠٠٠واألجور التي ستدفع لهم     

 .الخامسة

في السـنة الخامسـة    % ٤٦في السنة األولى و   % ٢٢,٧عائد على اإلستثمار بين     تتراوح نسبة ال   -

  %.٤٦٥و  % ٣٦,٦ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 .  دينار٣٠,٥٢٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ٤٢,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,١مة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القي -

    . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض اسعار الخدمات بنسب تتراوح بـين                 -

 يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على             % ٢٠و% ١٠

  .حدوى المشروع

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٦ 

 

 

 

 

  حساب األرباح والخسائر)١

  التدفق النقدي) ٢

  التقديريةة الميزاني) ٣

  ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية) ٤

 

 

 المالية مالحق ٧٠٥



الموقع المقترح
سحاب

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

50,00052,50055,12557,88160,775المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

19,24020,20221,21222,27323,386تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,4005,6705,9546,2516,564تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,0204,2214,4324,6544,886تكاليف المصنع التشغيلية

28,66030,09331,59833,17834,836مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
21,34022,40723,52724,70425,939الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,6003,7803,9694,1674,376رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,5002,6252,7562,8943,039مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
2,5002,5002,5002,5002,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,0501,1031,1581,2161,276مصاريف أخرى

9,77010,13410,51510,91611,337مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,8822,8822,8822,8822,882اإلستهالك لإلصول الثابتة

120120120120120إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

12,77213,13513,51713,91814,339مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
8,5689,27210,01010,78611,600الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,2501,045820572300الفائدة على القرض
7,3188,2269,19010,21411,301الربح قبل الضريبة

1,0981,2341,3791,5321,695الضريبة على األرباح
6,2206,9927,8128,6829,605األرباح الصافية

%55%56%57%59%60نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 32,85333,22533,59233,95034,298نقطة التعادل

%56%59%61%63%66نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

50025.0020أألبنية
025.000منشآت أخرى
15,50010.001,550معدات وأجهزة

7506.67112األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,882المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

6005120المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,2033,2030رأس المال العامل المطلوب

28,75316,25312,500إجمالي تكلفة المشروع
%43%57%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مصنع إعادة تعبئة



الموقع المقترح
سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
50,00052,50055,12557,88160,775المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
50,00052,50055,12557,88160,775المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
16,253حقوق الملكية

12,500قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,5993,2854,8586,3017,599الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
28,75351,59955,78559,98364,18268,374مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
24,950مجموع اإلستثمارات

1,60328,66030,09331,59833,17834,836التكاليف التشغيلية المباشرة
9,77010,13410,51510,91611,337إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,2501,045820572300الفائدة

600المصاريف التأسيسية  والخلو
1,0981,2341,3791,5321,695الضريبة

27,15340,77842,50644,31146,19848,168إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,59910,82113,28015,67117,98520,206صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,0472,2522,4772,7252,998أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,0472,2522,4772,7252,998إجمالي دفعات سداد القرض

1,5998,77411,02713,19415,25917,209رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05,4896,1706,8937,6608,475توزيعات األرباح

1,5993,2854,8586,3017,5998,733صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مصنع إعادة تعبئة



الموقع المقترح
سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,5993,2854,8586,3017,5998,733النقد

00000المدينون
1,6031,6031,6031,6031,6031,603المخزون

3,2034,8896,4617,9049,20210,337إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
500المباني

15,500األجهزة والمعدات
750األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
24,95024,95024,95024,95024,95024,950إجمالي األصول الثابتة
2,8825,7648,64611,52714,409اإلستهالك التراآمي

24,95022,06819,18616,30413,42310,541القيمة الدفترية لألصول الثابتة
6004803602401200القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
28,75327,43726,00724,44922,74520,877مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
204722522477272529980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

204722522477272529980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1045382005723299800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1045382005723299800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
16,25316,25316,25316,25316,25316,253رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7321,5542,4733,495األرباج المجمعة
7328239191,0211,130الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

16,25316,98417,80718,72619,74720,877مجموع حقوق الملكية
28,75327,43726,00724,44922,74520,877مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %46.0%38.2%32.0%26.9%22.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%46.0%44.0%41.7%39.3%36.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.22.62.93.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مصنع إعادة تعبئة



الموقع المقترح

سحاب

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%28,7535تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %16,2535مساهمة صاحب

%12,50012القروض

% %75%43.5القرض الى التكاليف

%15%56.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

6,2206,9927,8128,6829,605صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %18.6%17.6%16.7%15.7%14.6الربح قبل الضريبة

%46.0%38.2%32.0%26.9%22.7معدل العائد على اإلستثمار %

%46.0%44.0%41.7%39.3%36.6معدل العائد على حقوق الملكية %

2.22.62.93.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.20.0الديون

32,85333,22533,59233,95034,298نقطة 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 30,52928,41226,29420,43110,33315,343157صافي القيمة الحالية

IRR %12.2%27.3%22.6%32.6%34.5%38.1%42.4معدل العائد الداخلي

B/C 2.11.91.81.71.41.51.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

33,584

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

33.1%

41.5%

2.1

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مصنع إعادة تعبئة

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

7,862

16.6%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR42.4%معدل العائد الداخلي

NPV30,529صافي القيمة الحالية

B/C2.1اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR38.1%معدل العائد الداخلي

NPV28,412صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR34.5%معدل العائد الداخلي

NPV26,294صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR32.6%معدل العائد الداخلي

NPV20,431صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR22.6%معدل العائد الداخلي

NPV10,333صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR27.3%معدل العائد الداخلي

NPV15,343صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR12.2%معدل العائد الداخلي

NPV157صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,1530-27,153

11,59911,5709,971

215012,27412,124

315713,01212,855

416513,78813,623

517337,72437,551

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

029,8690-29,869

11,59911,5709,971

215012,27412,124

315713,01212,855

416513,78813,623

517338,77838,605

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,5840-32,584

11,59911,5709,971

215012,27412,124

315713,01212,855

416513,78813,623

517339,83239,659



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,1530-27,153

11,5999,0707,471

21509,6499,499

315710,25610,099

416510,89410,729

517334,24934,075

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

027,1530-27,153

11,5996,5704,971

21507,0246,874

31577,5007,342

41658,0007,835

517330,77330,600

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

027,3140-27,314

11,7597,7275,968

21658,2518,086

31738,8018,628

41829,3789,197

519133,49133,301

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

027,4740-27,474

11,9193,8841,965

21804,2284,049

31894,5904,401

41984,9694,771

520829,25929,051
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