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 ملخص المشروع -١

  بالستيك فاخرة  تسوقمصنع اكياس اسم المشروع

 مراكز المحافظات الكبرى موقع المشروع

 اكياس بالستيك  منتجات المشروع

 افراد ٩ األيدي العاملة

 دينار ٤٦,٩٨١ االستثمارالكلي

 % %٤١,٢ الداخليمعدل العائد 

 دينار ٤٧,٩٣٣ صافي القيمة الحالية

  ٢القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات

 سنوات ٣ فترة االسترداد
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  - :وصف المشروع ١٠٢

جيده وتشكل نسبة. تعتبر الصناعات البالستيكية من القطاعات الصناعية المهمة في االقتصاد االردني 

وتشمل الصناعات البالستيكية مناحي عديده في حياتنا ابتداءا  .من مجمل االنتاج الصناعي العام 

شكال الصناعات البالستيكية اال  أبسطأب  وانتهاءالخ ...هالمياأنابيب  و من االدوات المنزلية واالثاث

 .وهو اكياس البالستيك 

 ويعتبر المشروع المقترح امتدادا لصناعات قائمة تشمل قائمة طويله من صناعة اكياس البالستيك

 نواع فاخرة من االكياس البالستيكية بحيثأنتاج إولكن ما يميز المشروع المقترح هو 

وفي نفس الوقت يلبي  في هذه الصناعة الكبيره   له  قدميءن بسط موطيتمكن المشروع م

 احتياجات

  محالت االلبسة والنوفوتيه ومحالتيشريحة واسعة من مستخدمي االكياس البالستيكية اال وه

 .االحذية والهدايا 

  

 -: مبررات وأهداف المشروع٢٠٢

  الصناعات البسيطة التي ال تحتاج  فان صناعة االكياس البالستيكية تعتبر منهو معلوم كما 

 .الى تكلفة استثمارية عالية وفي نفس الوقت تحقق عائد جيد للمستثمرين في هذا المجال 

 وعلى الرغم من وجود مصانع عديده لالكياس البالستيكية في االردن اال ان حاجة الناس 

 .نشاط االقتصادي والتجاري لالكياس ضرورية وال تنقطع وتتزايد طرديا مع زيادة عدد السكان وال

 

 منافسة مع الصناعة المحلية القائمةوكما ذكرنا سابقا فان المشروع ال يسعي للدخول في 

  تلبي احتياجات الفاخرة االكياس  نوعية منولكنه يسعي لتوفير . من االكياس البالستيكية 

 على حصةوتمكن المشروع في الوقت نفسه من الحصول شريحة واسعه من المستخدمين 

  .سوقية من اجمالي صناعة اكياس البالستيك العامله في المملكة

  

 

لمقدمةا. ٢



 
 

 ٥ 

 - :الموقع العام للمشروع٠٢٣
 كما الحال بالنسبة للمشاريع الصناعية الكبرى  خاصة نظرا لعدم حاجة المشروع الى بنية تحتية 

  . عنصرا حاسما في نجاح المشروع او فشله فان موقع المشروع لن يكون 

 حتى يحقق المالك  ربحية افضل فانه يفضل ان يقام المشروع في منطقة قريبة منولكن و

 من  المالك  تتيح للمشروع تسويق منتجاته وفي نفس الوقت تمكنلمحافظات الكبرىامراكز 

  .مناسبة ةيقيم فيه المشروع ببدل اجرة سنوياستئجار موقع 

 

 

 

 

 -:خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣
العـالي    الى ان االكياس البالستيكية يتم صناعتها من مادة البولي ايثيلين بنوعيـه            بدايةاالشارة  يجدر  

حيث تستخدم مادة البولي ايثيلين عـالي الكثافـة لصـناعة اكيـاس البالسـتيك               . والمنخفض الكثافة   

يـتم اسـتخدامها    اما مادة البولي ايثيلين منخفض الكثافة ف       .الخ... فواكه ،لالستخدامات العادية  خضار     

لصناعة االكياس البالستيكية االخرى ومنها االكياس المنوي انتاجها في المشروع المقتـرح والخاصـة              

 .واالكياس المستخدمه لدى محالت النوفوتيه وااللبسه  ومنها اكياس الهداياباالستخدامات االخرى 

ظ وجود نـوعين تقريبـا مـن        ولدى استعراض االنواع الموجوده في السوق من االكياس الفاخرة نالح         

 -:االكياس وهما 

 الجالسيه المطبوعة والملونه ويتم استيرادها من الخارج ويبلغ سعر الكيس الواحد             ورق اكياس -

 منها 

 .من حبال الكتان ) عالقه(ويحتوي الكيس على مساكه  دينار ٠,٨٠٠ – ٠,٧٠٠بحدود 

 طوسالالقياس ها تداوال  مختلفة اكثرأقيسة ميكرون ب٩٠اكياس  البالستيك بسماكة  -

 .وبدون يد) عالقة(بيد  تنتج هذه األكياسو سم ٩٠ x سم ٧٠ الكبير القياس سم و ٦٠ x سم ٥٠

    

 

 

 

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٦ 

  العادية مصنع صغير لصناعة اكياس البالستيكفان فكرة المشروع تقوم على انشاء وعليه 

 -:حسب التفصيل التالي و  )عند الطلب(  مطبوعة وملونه المستخدمة لدى محالت الهدايا وااللبسة

 . ميكرون ١٢٠ الوان كثافة ٤ سم مطبوع ٦٠ xسم ٥٠اكياس قياس  )١

 .) ميكرون١٢٠ الوان كثافة ٤مطبوع  سم ٩٠ x سم ٧٠اكياس قياس  )٢

 .علما بانه يمكن انتاج مقاسات اخرى مختلفة من االكياس عند الطلب وحسب السماكه المطلوبة 

 حيث انـه ال     فيصعب تحديده  الكلي من  االكياس البالستيكية       اما بخصوص السوق وحجم االستهالك    

الحصول عليهـا مـن     تم  ولكن واستنادا الى المعلومات التي      وجد بيانات احصائية بهذا الخصوص      ت

تعمل في هذا المجال وتتراوح      مصنعا قائما    ٥٥حوالي  هنالك  الشركات العامله في نفس المجال فان       

 . في المملكة ة يوميا وموزعة على مناطق عدطن ٢ و كغم ٢٠٠ بينطاقتها االنتاجية 

   

 - :الطاقة المقترحة الحصة السوقية و٢٠٣
طن ) ٠,٥(أي ما يعادلطن سنويا ) ١٥٠( المقترحة للمشروع ما مجموعه  القصوىتبلغ الطاقة السنوية

 .يوم )٣٠٠(على افتراض ان عدد ايام العمل في السنة تبلغ .يوميا 

  حقيقية في السوق من المصانع االخرى وكذلك وجود بدائل مستورده من الخارجونظرا لوجود منافسة

% ٥تزداد كميات اإلنتاج بواقع من طاقته االنتاجيه % ٦٠ تشغيله بنسبة  المشروع أفانه يتوقع ان يبد

  .سنويا

 

 -: القادمه ستكون على النحو التالي السنوات الخمسة خالل كميات اإلنتاج المتوقعةوعليه فان 
 

 تدرج اإلنتاج السنوي المتوقع للمشروع
 

%استغالل الطاقة اإلنتاجية طن/كميات اإلنتاجالسنة
 %٦٠ ٩٠,٠ األولى

 %٦٣ ٩٤,٥ الثانية

 %٦٦ ٩٩,٢  الثالثة 

 %٦٩,٥ ١٠٤,٢ الرابعة

 %٧٣ ١٠٩,٤ الخامسة

 



 
 

 ٧ 

 - :والتسويق المنافسة٣٠٣ 
 عدة امله في القطاع نجد ان المنافسة تنحصر فيلدى استعراض واقع المنافسه بين الشركات الع

. واألسعار ، جودة الطباعة واأللوان المستخدمة، المواد األوليةجودة االكياس المصنعةعناصر منها 

ولو بنسب )  مدورة(مواد معاد تصنيعها  تجدر اإلشارة إلى أن بعض المنتجين يقومون باستخدام

العناصر  اعتمادا على للكغم دينار ١,٢٥٠و  دينار ٠,٩٥٠  تتراوح بينسعار ألان اعلما ب . قليلة

 . المذكورة أعاله

 

 ما بخصوص التسويق فان االسلوب المتبع حاليا لدى الشركات هو التسويق المباشر لمحالتأ

 النوفوتيه وااللبسة عن طريق مندوبي المبيعات يضاف الى ذلك عقود التوريد التي يمكن الحصول 

 .الت والمؤسسات الكبيرةعليها من قبل المح

 

 - : المتوقعةاإليرادات  البيعاسعار ٤٠٣
 عن االكياس المتداوله في السوق ال تختلف كثيرا نتاجهاأعلى الرغم من ان اكياس البالستيك التي سيتم 

سعار البيع يتوقع ان تكون قريبة من مثيالتها من اكياس البالستيك أن أال إ والجودةحيث السماكة  من

 . ارين د١,٢٥٠ – ٠,٩٥٠  سعر الكيلو الواحد من االكياس االخرى بحدود يتراوح حيث الخرىأ
 

 ونظرا لتميز االكياس المنوي انتاجها وتصنيفها ضمن االكياس الفاخرة فانه سيتم افتراض ان سعر 

 ويمكن تحقيقه بسهولة قياسا الى  دارجعلما بان هذا السعر  دينار ١,١٠٠ يبلغ  الواحد غمبيع الك

 .االنواع االخرى المتداوله من االكياس الفاخرة 
 

 :تم االعتماد في تقديرها على أسعار السوق السابقة كما يلي, بالنسبة لإليرادات المتوقعة  
 

 دينار/ اإليرادات السنة
 ٩٩,٠٠٠األولى
 ١٠٣,٩٥٠الثانية
 ١٠٩,١٤٨الثالثة
 ١١٤,٦٠٥الرابعة
 ١٢٠,٣٣٥الخامسة

 

 



 
 

 ٨ 

 

 

 
 

 -:المشروع  موقع ١٠٤

 ضمن احدى المناطق الحرفية او مراكز المحافظات الكبرى أو بالقرب منها المشروع في إقامةيقترح 

  .الصناعية حيث تتوفر الخدمات الضرورية الالزمة من ماء وكهرباء والقرب من السوق

 

 -: البناء٢٠٤
 ويمكن اقامة المشروع ضمن بناء اسمنتي او حديدي ٢ م٤٠٠ ب تقدر احتياجات المشروع من األبنية

يقدر بدل اإليجار السنوي للبناء بحوالي . على ان يكون بارتفاع مناسب يفي وطبيعة الجهاز اآللي

تم افتراض ان البناء سوف يحتاج الى بعض التعديالت بما يتناسب واالستخدام وقد قدرت . دينار٤,٨٠٠

 . دينار ١٥٠٠بلغ كلفة تلك التعديالت بم
 

 -: لتجهيزاتالمعدات واكلفة مراحل التصنيع و ٣٠٤
 الفيلم ماكينة نفخالى ) العادية والملونة(تتلخص عملية التصنيع بتغذية حبيبات البولي ايثيلين 

 حيث يتم في هذه المرحلة انتاج )البالون( film بغرض انتاج الفلم  Blow  Extruderالبالستيكي 

 .  وتطوى على شكل رولوالقياس المطلوببالسماكة )اس االكي(البالون 

يمرر بعد ذلك رول االكياس على ماكينة الطباعة لطباعة االلوان والشعارات المطلوبة من خالل 

 . يتم تحضيرها مسبقا وتركيبها على ماكينة الطباعةكالشيهات الطباعة التي 

  ولحمهالقص بغرض قص االكياس المطلوبةبعد االنتهاء من طباعة الرول يتم تمريره على ماكينة ا

  .للبيع بعد ذلك جاهزة  لتكون
 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٩ 

 :يبين الجدول التالي احتياجات المشروع من المعدات والتجهيزات

 دينار/ التكلفة  العدددينار/ الوحدة سعرالبندا
  ٨,٠٠٠ ١ ٨٠٠٠ طن منشا تايوان)٠,٥ (ماكينة نفخ صغيرة طاقتها

  ١٠,٠٠٠ ١ ١٠٠٠٠ الوان منشا تايوان  ٤ماكينة طباعة 

  ٦,٠٠٠ ١ ٦٠٠٠ منشا تايوان / ماكينة قص 

اخرى وتشمل ضاغطة، تمديدات كهرباء ولوحات تحكم

  ٢,٥٠٠     وعدد وأدوات منوعة

  ٢٦,٥٠٠   المجموع 

 -: األثاث والتجهيزات المكتبية ٤٠٤
 . دينار٧٥٠ لإلدارة والعاملين بمبلغ تقدر احتياجات المشروع من األثاث والتجهيزات المكتبية

 

 -: وسائط النقل ٥٠٤

تم افتراض شراء سيارة فان ألغراض التوزيع وتسيير امور المشروع المختلفة، وقد قدرت كلفتها 

 . دينار١٠,٠٠٠ب 
 
 -:األولية المواد ٦٠٤

ويبين الجدول . بار الطباعةتتمثل المواد األولية بحبيبات البولي ايثيلين العادية والملونة باإلضافة الى اح

 : التالي التكلفة المتوقعة لها في ا لسنة األولى لإلنتاج 
 

 دينار/ التكلفة دينار /سعر الوحدة الكمية المادة
 ٣٦,٠٠٠ ٤٠٠  طن٩٠ حبيبات بولي ايثيلين

 ٥,٤٠٠--حبار طباعةأ وحبيبات ملونة

 ٢,١٠٠-- بدل تالف

 ٤٣,٥٠٠   المجموع 
 
 

 

 

 



 
 

 ١٠ 

 -: القوى العاملة واألجور السنوية ٧٠٤

دينار/ السنويةالرواتبدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة
  ٤٠٠٤,٨٠٠ ١ مالك المشروع

  ١٢٠٠٢,٤٠٠ محاسب 

  ١٢٥٠٣,٠٠٠ مهندس 

 ٢١٥٠٣,٦٠٠ عامل فني 

  ٣١٢٠٤,٣٢٠ عامل عادي 

  ١١٧٥٢,١٠٠)موزع(سائق 

  ٢٠,٢٢٠ المجموع
 

 تمثل مساهمة المشروع في الضمان اإلجتماعي% ١١ العلم بانه يضاف ما نسبته مع

 

 الضرورية الخدمات ٨٠٤

 

 دينار/التكلفة  البند

  ١,٨٠٠ المياه والكهرباء
  ١,٨٠٠الوقود

 ٣,٦٠٠المجموع
 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٩٠٤

 . أشهر٦تقدر الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع بحدود 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١١ 

 

 

 

 -: المشروع  كلفة ١٠٥
 -:دينار وعلى النحو التالي )  ٤٩٤٤٠(تبلغ كلفة المشروع االجمالية بحدود   

 
 

دينار / التكاليف البند

 ١,٥٠٠ تعديالت بناء
 ٢٦,٥٠٠ والتجهيزاتالمعدات 
 ١٠,٠٠٠ سيارات
 ٧٥٠ اثاث

 ٥٠٠تأمينات مستردة
 ٣٩,٢٥٠اجمالي االصول الثابته

 ١,٠٠٠مصاريف تاسيس
 ٦,٧٣١ راسمال عامل

 ٤٦,٩٨١ المجموع
 
 

 - : مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 

يشتمل هذا البند على مصاريف التسجيل والترخيص وايصال الخدمات للموقع وكذلك التعاقد على شراء 

 .نار دي١,٠٠٠وتقدر كلفة هذا البند بمبلغ . المعدات ومصاريف متفرقة اخرى
 

 -:راس المال العامل  ٣٠٥
 

 راس المال العامل يبلغ وبذلك شهر،نتاجية لمدة ا  دورةتم إحتساب راس المال العامل على أساس

  . دينار ٦٧٣١ للمشروع

 

 

 

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٢ 

 

 

 -: تكاليف التشغيل ٤٠٥
 

 

 البند  دينار/ التكاليف 

 المواد االوليه   ٤٣,٥٠٠

الرواتب واألجور  ٢٢,٤٤٤
الخدمات الضرورية ٣,٦٠٠
اإليجار ٤,٨٠٠
مصاريف بيع وتسويق  ٢,٤٧٥
مصاريف تشغيلية اخرى ٣,٩٥٠
 المجموع  ٨٠,٧٦٩

 
 - :وسائل التمويل ٥٠٥

 الغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التاسيسية على قرض لتغطية

  دينار يسدد القرض على خمسة ٢٠,٠٠٠بمبلغ  لالصول الثابتة جزء من التكاليف االستثمارية

 التسديد عند نهاية السنة التشغيليةأ يبد% ١٠سنوات باقساط سنوية متساويةوبمعدل فائده 

 .االولى وبذلك تكون فترة التاسيس هي فترة سماح 
 
 -: يقترح ان يتم تمويل المشروع على النحو التالي وعليه    

 

 دينار/القيمة البند

حب المشروعمساهمة صا  ٢٦,٩٨١ 

 ٢٠,٠٠٠  قرض الموجودات الثابتة

 ٤٦,٩٨١  المجموع

 
 
 



 
 

 ١٣ 

   األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي هو 

لمدة خمسة سنين تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع . عشرة سنوات

 :كما يلي 
 

 .بشكل متساو مع الزيادة المفترضة لإليراداتتم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد  

 %.٥ سنوي هو تزداد بمعدل األجور السنويةتم افتراض أن  

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  

 %.١٢ احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم 

 

 - : المؤشرات المالية والحساسية للمشروع٧٠٥
 

 يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة االساسية وتحليل الحساسية المرفق ان المشروع

 دركذلك تشير التدفقات النقدية ان المشروع قا. يحقق ربحا صافيا للسنوات الخمسة القادمة 

 .على الوفاء بالتزاماته الماليه وان المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات

 مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب االرباح والخسائر والتدفق النقدي والميزانيه التقديرية والتي 

 -:تبين ما يلي 

 ل دينار في السنه االولى للتشغي٩,٩٥٣يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافيا يتراوح بين  •

 . دينار في السنة الخامسه ١٥,٤٦٤و 

 فرص عمل لموظفين وعمال تبلغ قيمة الرواتب واالجور التي ستدفع لهم) ٩(سيوفر المشروع    * 

  دينار في السنة االولى ترتفع الى ٢٢,٤٤٤بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة ٢٧,٢٨١

فس السنة % ٤٤,٩في السنة االولى و %٢٢,٢ على االستثمار بين تتراوح نسبة العائد •

 %.٤٤,٩و % ٣٥,٤ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل 

 . دينار ٤٧,٩٣٣ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  •

 % .٤١,٢ يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  •



 
 

 ١٤ 

  .٢ات الى االستثمارات  تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لاليراد •

  .وات سن٣ تبلغ فترة االسترداد للمشروع  •

بين  في حال انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب تتراوح •

للحكم  يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير الماليه اعلى من الحد االدنى الالزم % ٢٠و % ٥

لذا يجب مراعاة ذلك عند % ٢٠ ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة  باستثناءعلى جدوى المشروع

  .االنفاق على تكاليف التشغيل 
 

 

 

 
 

  حساب األرباح والخسائر ١

  التدفق النقدي ٢

  التقديريةة الميزاني ٣

 

  مالحق الدراسة٨٠٥



(بالدينار)

الموقع المقترحموقع المشروع
شنطاتسحاب

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

99,000103,950109,148114,605120,335المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

43,50045,67547,95950,35752,875تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
12,12112,72713,36414,03214,733تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,0606,3636,6817,0157,366تكاليف المصنع التشغيلية

61,68164,76568,00471,40474,974مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
37,31939,18541,14443,20145,361الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
7,9928,3928,8119,2529,714رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,4752,5992,7292,8653,008مصاريف البيع والتسويق
300315331347365قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
1,1901,2501,3121,3781,446مصاريف أخرى

19,08819,80220,55321,34022,167مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,3224,3224,3224,3224,322اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

23,61024,32425,07425,86226,689مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
13,70914,86116,07017,33918,672الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
11,70913,18814,75816,42418,193الربح قبل الضريبة

1,7561,9782,2142,4642,729الضريبة على األرباح
9,95311,21012,54413,96015,464األرباح الصافية

%59%60%61%62%63نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 67,93868,96469,99871,03672,073نقطة التعادل

%60%62%64%66%69نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
26,50010.002,650معدات وأجهزة

7506.67112األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
4,322المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,7316,7310رأس المال العامل المطلوب

46,98126,98120,000إجمالي تكلفة المشروع
%43%57%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسم المشروعموقع المشروع
شنطات بالستيكسحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
99,000103,950109,148114,605120,335المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
99,000103,950109,148114,605120,335المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
26,981حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,1065,5227,7599,79311,597الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
46,981102,106109,472116,907124,398131,932مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
39,250مجموع اإلستثمارات

3,62561,68164,76568,00471,40474,974التكاليف التشغيلية المباشرة
19,08819,80220,55321,34022,167إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,7561,9782,2142,4642,729الضريبة

43,87584,52688,21892,08296,123100,350إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,10617,58021,25424,82528,27531,582صافي 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

3,10614,30417,65120,86123,91426,786رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
08,7829,89111,06812,31813,645توزيعات األرباح

3,1065,5227,7599,79311,59713,141صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروعموقع المشروع
شنطاتسحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,1065,5227,7599,79311,59713,141النقد

00000المدينون
3,6253,6253,6253,6253,6253,625المخزون

6,7319,14711,38413,41815,22216,766إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

26,500األجهزة والمعدات
750األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
39,25039,25039,25039,25039,25039,250إجمالي األصول الثابتة
4,3228,64312,96517,28721,608اإلستهالك التراآمي

39,25034,92830,60726,28521,96317,642القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
46,98144,87642,59140,10337,38534,408مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
3,2763,6043,9644,3604,7960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

3,2763,6043,9644,3604,7960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16,72413,1219,1574,79600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16,72413,1219,1574,79600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
26,98126,98126,98126,98126,98126,981رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,1712,4903,9665,608األرباج المجمعة
1,1711,3191,4761,6421,819الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

26,98128,15229,47130,94632,58934,408مجموع حقوق الملكية
46,98144,87642,59140,10337,38534,408مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %44.9%37.3%31.3%26.3%22.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%44.9%42.8%40.5%38.0%35.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.52.93.13.20.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

اسم المشروعموقع المشروع

شنطاتسحاب
بالستيك

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

49440تكاليف المشروع
معدل نمو 
المبيعات ( 

39440مساهمة صاحب / اصحاب المشروع
معدل نمو 
التكاليف

10000القروض
معامل 
الخصم

%20.2القرض الى التكاليف %
نسبة 

التوزيعات
%79.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

معدل 
الضريبة

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

9,95311,21012,54413,96015,464صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

% %15.1%14.3%13.5%12.7%11.8الربح قبل الضريبة : المبيعات

%44.9%37.3%31.3%26.3%22.2معدل العائد على اإلستثمار %

% %44.9%42.8%40.5%38.0%35.4معدل العائد على حقوق الملكية

2.52.93.13.20.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

67,93868,96469,99871,03672,073نقطة 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%

NPV 47,93344,54741,16028,0578,181صافي القيمة الحالية

IRR 17.1%29.3%33.5%37.1%41.2معدل العائد الداخلي%

B/C 2.01.91.71.61.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد----



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR41.2%معدل العائد الداخلي
NPV47,933صافي القيمة الحالية
B/C2.0اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR37.1%معدل العائد الداخلي
NPV44,547صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR33.5%معدل العائد الداخلي
NPV41,160صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR29.3%معدل العائد الداخلي
NPV28,057صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR17.1%معدل العائد الداخلي
NPV8,181صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR21.8%معدل العائد الداخلي
NPV15,999صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR2.2%معدل العائد الداخلي
NPV-15,936صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

043,8750-43,875

13,10618,23115,125

231719,38219,066

333220,59120,259

434921,86121,512
536662,07261,706

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

048,2630-48,263

13,10618,23115,125

231719,38219,066

333220,59120,259

434921,86121,512
536663,83663,470

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

052,6500-52,650

13,10618,23115,125

231719,38219,066

333220,59120,259

434921,86121,512
536665,60065,234



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

043,8750-43,875

13,10613,28110,175

231714,18513,868

333215,13414,802

434916,13115,782
536655,39855,032

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

043,8750-43,875

13,1068,3315,225

23178,9878,671

33329,6779,344

434910,40110,052
536648,72448,358

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

044,2380-44,238

13,41610,1546,738

234810,92610,577

336611,73611,370

438412,58712,203
540353,16752,764

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

044,6000-44,600

13,7272,077-1,650

23802,4692,089

33992,8802,481

44193,3122,893
544044,26343,823
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