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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  

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

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

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

لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .ر االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوي

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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مشروع األكياس الورقية
 
 
 
 
 

 *ملخص المشروع  -١

 األكياس الورقية اسم المشروع

  المملكةجنوب  المقترحموقع المشروع

 أكياس ورقية متعددة األحجام منتجات المشروع

 دافرأ ٤ لعاملةاأليدي ا

 دينار ٢٧,٣٢٨ الكلي االستثمار

 دينار ١٤,١٨٨ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٢٦,٩ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٥ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن ٤ Pay Back Periodاد دفترة اإلستر
 
 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *  
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  وصف المشروع  ١٠٢

 

 إلىاستعملت األكياس الورقية كوسيلة تعبئة وتغليف منذ تطورت صناعة الورق 

 .لتعبئة مختلف انواع المنتجات على نطاق واسعكبير وأضحت تستخدم حد 

 

ل العقود القليلة الماضية واحتلت حيزا الورغم أن األكياس البالستيكية انتشرت خ

ق األكياس الورقية، اال انه بقيت هناك استعماالت عديدة مقصورة كبيرا من سو

على استعمال األكياس الورقية  ومنها تعبئة منتجات  العديد من المواد الغذائية 

، كما تستعمل الصيدليات المكسرات والقهوة والتوابلنها على سبيل المثال بيمن 

 .األكياس الورقية

 

نظرا لما تمثله المخلفات البالستيكية  من ضرر  و،وفي السنوات القليلة الماضية

كبير على البيئة، عاد االهتمام وبقوة إلستعمال المنتجات الورقية في مختلف 

 للبالستيك، وبالتالي فإن سوق اصناف التعبئة كبديلمجاالت التعبئة والتغليف 

لورقية كما ويتوقع أن يزداد الطلب على األكياس ا. والتغليف الورقية يعتبر واعدا

بحكم التطور االجتماعي واالقتصادي وتحسن نمط ومستوى المعيشة، بحيث 

 .استعمال األكياس الورقيةيزداد انتشار 

المقدمة ٠ ٢



 ٦

 

 

 

 
 
  مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢ 

 

 األكياس الورقية التي تستعمل لتعبئة العديد إنتاجيهدف المشروع المقترح الى 

 من اصناف البقالة دديعلمكسرات والمن المنتجات الغذائية كالقهوة والتوابل وا

 وسيقوم المشروع بخدمة هذه القطاعات في ،كما وتستعمل في الصيدليات

 .المنطقة التي سيقوم بها
 

 :ومن أهم مبررات المشروع
  

هنالك  طلب دائم ومتزايد على األكياس الورقية نتيجة زيادة عدد المؤسسات التي  ٠١

 .عبئة منتجاتهالتتستعملها 

ه قوي لتشجيع استعمال األكياس وغيرها من اصناف التعبئة والتغليف  يوجد توج ٠٢

 .الورقية عوضا عن األصناف البالستيكية الضارة بالبيئة

المستثمرون في ال يحتاج المشروع الى تقنية تصنيع معقدة كما وانه يناسب  ٠٣

 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 .  جديدةتوفير فرص عمل  خلق فرصة استثمارية جيدة و ٠٤   

  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع ٠٥   

 

 روعالموقع المقترح للمش ٣٠٢
 

ثم في  في المنطقة الوسطى من المملكة التعبئة والتغليف بشكل رئيسي تتركز صناعة 

  من المملكةالمنطقة الشمالية، وعليه يقترح أن يكون موقع المشروع في المنطقة الجنوبية

 .ا هذا النوع من الصناعة ال يتواجد بهالتي 
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لمنتج  وصف ا ١٠٣  

 

األكياس الورقية المستعملة لتعبئة األصناف سيقوم المشروع المقترح بانتاج 

المباعة في المحامص والبقاالت مثل القهوة والمكسرات والتوابل كما وتستعمل 

 . األدوية المباعة في الصيدلياتلتعبئة

  في الغالب   ورق الكرافت المصقول على وجه واحد وهيتصنع هذه األكياس من

 الخدمة طباعة بياناته واسمه عليها في طالبغير مطبوعة حيث يستطيع 

 .المطابع التي تقوم بذلك

 منها تلك المستعملة لتعبئة شيوعا واألكثر ، األكياس بمقاسات متعددةتصنع

ستخدامات إل، و زنة ربع كيلوغرام واألصناف المماثلةالقهوة المطحونة

 . سم١٨ × ١٢لصيدليات ومتوسط أبعاد هذه األكياس هو ا
 

 السوق ٢٠٣
 

  الطلب الحالي .١
 

يتحدد حجم الطلب على األكياس الورقية بتقدير ما يباع من المواد التي تستعمل              

ذلك استهالك مادة القهـوة وهـي مـن         تقدير  هذه األكياس لتعبئتها، ويفيد في      

 .األردناللوازم األساسية لكل بيت في 

 السوق دراسة٠ ٣



 ٨

  إلى )١(الجدول رقم كما في القهوة  عن بيانات التجارة الخارجية لألردنوتشير 

 – ١٩٩٧بلغ خالل السنوات جز ميزان التجارة الخارجية أن معدل صافي ع

وهي تمثل معدل االستهالك المحلي السنوي سنويا،  طن ٦,٥٨٧ حوالي ٢٠٠١

 .من هذه المادة

 

 )١(جدول رقم          

 ) القهوة(من مادة البن التجارة الخارجية          

 طن: الكمية 

الميزان  إعادة التصديرالصادرات الواردات السنة

 التجاري
٤,٣٥٨ ١,١٤٢ ١ ٥,٥٠١ ١٩٩٧ 
٦,٣٨٠ ٩٦٠ - ٧,٣٤٠ ١٩٩٨ 
٥,٧٦٦ ٩٧٨ - ٦,٧٤٤ ١٩٩٩ 
٨,٩٦٩ ١,٠١٤ ٣٣ ١٠,٠١٦ ٢٠٠٠ 
٧,٤٦٣ ١,٦٦٦ - ٩,١٢٩ ٢٠٠١ 
 ٦,٥٨٧    المعدل

 

 ،%٢,٨مع األخذ بعين االعتبار معدل الزيادة السنوي في عدد السكان والبالغ و

 يقدر ٢٠٠٣للعام واعتباره مماثال لمعدل زيادة االستهالك، فإن استهالك القهوة 

 .  طن٦,٩٦١بنحو
 

فإن مجموع عدد سكان محافظات الجنوب األربعة ) ٢(كما يبين الجدول رقم 

 ألف نسمة ٥٢٠نحو ب ٢٠٠٣ام يقدر للعقبة وهي معان، الكرك، الطفيلة والع

 . من إجمالي عدد سكان المملكة% ٩,٥يمثلون حوالي 
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 )٢(جدول رقم      

 عدد سكان محافظات الجنوب        

 )ألف نسمة(

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٠١ المحافظة
 ١٠٧ ١٠١ معان
 ٢٢٠ ٢٠٨ الكرك
 ٨٣ ٧٩ الطفيلة
 ١١٠ ١٠٤ العقبة

 ٥٢٠ ٤٩٢ المجموع
 ٥,٤٧٦ ٥,١٨٢ ملكة  الم

 

 طنا، فإن ٦,٩٦١ في المملكة ٢٠٠٣عام وحيث يقدر معدل استهالك القهوة 

 طن، ويلزم لتعبئة هذه ٦٦١قياسا الى  عدد السكان هي حصة الجنوب منها 

 ألف ٢,٦٤٤ نحو )وهي األكثر استعماال( غم ٢٥٠الكمية بأكياس ورقية سعة 

تهلك ألغراض تعبئة التوابل هذا العدد يسضعف وبإفتراض أن . كيس سنويا

 . ألف كيس٥,٢٨٨ ذلك يعادل ، فإنوالمكسرات وغيرها
 

 يعدد الصيدليات في محافظات الجنوب الذ) ٣(من جهة أخرى يبين الجدول رقم 

ذلك و ٢٠٠١ صيدلية في عام ٧٩ الى ١٩٩٧ صيدلية عام ٦٣ من ارتفع 

 . صيدلي٨٧ حوالي، وعليه فإن عددها الحالي يقدر ب% ٥بزيادة سنوية قدرها 
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 )٣(ول رقم جد   

 عدد الصيدليات في محافظات الجنوب        

 

 ٢٠٠١ ١٩٩٧ المحافظة
 ١٣ ٩ معان
 ٣٩ ٢٩ الكرك
 ٨ ٩ الطفيلة
 ١٩ ١٦ العقبة
 ٧٩ ٦٣ المجموع
 ١٥٦٤ ١٣٤٤ المملكة

 كيس يوميا وذلك كحد أدنى قياسا ٢٥وبافتراض أن الصيدلية الواحدة تستهلك 

 . ألف كيس سنويا٦٥٣الميدانية، فإن ذلك يعادل استهالك ابالت قوالمالحظات للم
 

على األكياس الورقية في منطقة حجم الطلب الحالي ) ٤(ويلخص الجدول رقم 

 . ألف كيس٨,٥٨٥الجنوب حيث يبلغ نحو 
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 )٤(جدول رقم 

 حجم الطلب الحالي المقدر في منطقة الجنوب

 ألف كيس االستعمال
 ٢,٦٤٤  القهوةتعبئة

 ٥,٢٨٨ تعبئة التوابل والمكسرات
 ٦٥٣ استهالك الصيدليات
 ٨,٥٨٥ المجموع

 

   الطلب المتوقع٠٢
 

ن حجم فقد افترض أ%  ٢,٨مع األخذ بعين االعتبار أن معدل النمو السكاني هو 

المتوقع الطلب المستقبلي  فإن عليه  بنفس النسبة ونويا سيزداد سالطلب المقدر 

).٥( هو كما مبين في الجدول رقم  سنوات الخمسة القادمةخالل ال  

 

 )٥(جدول رقم                             

 ٢٠٠٨-٢٠٠٤الطلب المتوقع  للسنوات 

 األكياس الورقيةعلى 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٩,٨٥٦ ٩,٥٨٧ ٩,٣٢٦ ٩,٠٧٢ ٨,٨٢٥ ألف  كيس

 

 المملكة، سكان المملكةمن % ٩,٥ نحو يشكلون الجنوبعدد سكان  أن وحيث

 . مليون كيس٩٠ يقدر بحوالي ٢٠٠٣في العام فإن سوق المملكة 

 

 

 

 



 ١٢

 
 طاقة االنتاجية المقترحة لصة المشروع واح ٣٠٣

 

مع مراعاة أن ماكنات صنع األكياس تكون عادة بطاقات انتاجية كبيرة، فإن 

وذلك بوردية  .ويا ماليين كيس سن٥الطاقة االنتاجية المقترحة للمشروع هي 

 .  يوم عمل في السنة٣٠٠عمل واحدة و 
 

أي بنسبة كيس  ألف ٣,٢٥٠نتاجه في السنة األولى بواقع إسيبدأ المشروع 

% ١٠ على أن يزداد االنتاج لغاية السنة الخامسة بمعدل ، %٦٥طاقة مستغلة 

 %٣٧ وبذلك فان حصة المشروع في السنة األولى لإلنتاج تبلغ نسبتها .سنويا

تدرج الطاقة االنتاجية للمشروع ) ٦(ويوضح الجدول رقم . من سوق المنطقة

 .القادمةخمسة سنوات العلى مدى 
)٦(دول رقم ج  

  القادمةتدرج الطاقة اإلنتاجية للسنوات الخمسة
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٩٥ ٨٧ ٧٩ ٧٢ ٦٥  %المستغلةالطاقة 
 ٤,٧٥٨ ٤,٣٢٦ ٣,٩٣٣ ٣,٥٧٥ ٣,٢٥٠ ألف آيس

 المنافسة والتسويق ٤٠٣

يمثـل جانـب    و ،يتركز االنتاج المحلي من األكياس الورقية في منطقـة عمـان          

لمستوردات مـن األكيـاس الورقيـة       ل اما بالنسبة  . للمشروع نافسة المتوقعة مال

،  ، فان اسعارها المرتفعة ستؤدي الى انحسارها امام المنتجات المحلية         المشابهة

وال يتوقع ان يواجه    . على األكياس الفاخرة  يتركز   ومن جهة اخرى فان معظمها    

المشروع صعوبات في تسويق انتاجه في تلك المنطقة نظرا لعدم تواجد مصـانع             

مشابهة وللتوفير في تكاليف النقل والوقت بالنسبة لألكياس التي ترد من خـارج             

لمشروع للمبيعـات المتوقعـة     وهذه العوامل كلها ستساعد في تحقيق ا      . المنطقة

  . خالل الفترة القادمة
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 يرادات المتوقعة   إلار البيع واسعأ ٥٠٣
 

تباع األكياس الورقية حاليا لمستهلكيها من المحامص والصيدليات والبقاالت 

 :بأسعار الجملة التالية

 . كيس١٠٠/ دينار١ - ٠,٨:  سم١٨ × ١٢ كيس ورقي مقاس -

 . كيس١٠٠/دينار ٣ -  ٢,٨:  سم٤٥ × ٣٠ كيس ورقي مقاس -

 

 سم وهي األكثر ١٨ × ١٢س مقاسها اوحيث أن المشروع سينتج أساسا أكي

 ٠,٨٠هو  اعتبر مناسبالذي يفإن سعر بيع الجملة من المصنع واستهالكا، 

 .   حيث يماثل أقل سعر جملة في السوق كيس١٠٠/اردين
  

 .لسنة األولىااليرادات المتوقعة في ا) ٧( ويوضح الجدول رقم 

 
)٧(جدول رقم   

السنة األولى / المتوقعة اإليرادات السنوية  
 

 دينار العدد البند

 ٢٦,٠٠٠ ٣,٢٥٠ كيسألف 
 

 
 

 

 
 

 قع المشروع  مو ١٠٤  
 

، في احدى مراكز الموقع المقترح إلنشاء هذا المشروع هو منطقة الجنوب

 .  الخدمات الضروريةالمحافظات ضمن المناطق الصناعية او الحرفية حيث تتوفر
 
 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ١٤

 والتجهيزاتالبناء   ٢٠٤
 
 احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها )٨( يبين جدول رقم   

 .ومساحتها
 

 )٨(دول رقم ج     

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

لبندا  )٢م( المساحة    

 صالة االنتاج ٥٠

  والجاهزةمستودعات المواد األولية ٢٥

 وخدمات مكاتب ٢٥

 المجموع ١٠٠
 

 

 متر ١٠٠ ويتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي

المتر / دينار١٥اقع  دينار بو١,٥٠٠إيجار السنوي لها بنحو ل ويقدر بد ،مربع

 .مخازن/  هذا ويمكن اقامة المشروع ضمن بناء اسمنتي تقليدي مخزن .المربع 
 

فة المعدات وتكل مراحل التصنيع٣٠٤  
 

 طريقة التصنيع ٠١

 

نة تصنيع يفي مقدمة ماك اصخ الورق على الحامل التحميل روالت -

 .األكياس

 .الطي، اللصق بالتصميغ والقص:  الكيس بخطوات متتابعة تشمل تشكيل -

 .المعاينة والرزم والتخزين لحين ا لبيع -
 .طلبيتم طباعة األكياس لدى المطابع المتخصصة عند ال:  مالحظة

 
 



 ١٥

 
 
 
 

 المعدات واآلالت ٤٠٤
 

الالزمة وتكلفتها  والمعدات احتياجات المشروع من اآلالت ) ٩( يبين جدول رقم 

  :شاملة التركيب والتشغيل
 

 )٩(                     جدول رقم      

                تكلفة المعدات والتجهيزات    

 دينار/ التكلفة       البند

 ١٥,٠٠٠ كياسنة صنع األيماك

 ١,٠٠٠ ونش يدوي

 ٣٠٠ طاوالت للتوضيب والرزم

 ٧٠٠ رفوف خشبية 

 ١٧,٠٠٠ المجموع

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٥٠٤

 . دينار٥٠٠بنحو  مكتبيةالتجهيزات وال قدرت احتياجات المشروع من األثاث 
 

 وسائط النقل ٦٠٤

 .ينارد ٥,٠٠٠ا بنحو تقدر كلفتهوللتوزيع نقل متوسطة زم للمشروع سيارة ل ي
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 

.العاملة وكلفتها السنويةالقوىاالحتياجات التقديرية من ) ١٠(جدول رقم اليبين   

 

 

 



 ١٦

 

 

 )١٠(جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ تشغيلفني 

 ٢,٤٠٠ ١٠٠ ٢ عامل

 ٧,٨٠٠  ٤ المجموع

 

 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٨٠٤
 

 ومستلزمات التغليف  المواد األولية٠١
 

تتمثل المواد الرئيسة بروالت ورق الكرافت والذي يأتي مطبوعا طباعة اولية وبالوان عدة 

 .اء ومواد الحزم والتغليفاضافة الى كميات صغيرة من الغر

ياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في ت  اح)١١(يوضح الجدول رقم 

 .السنة األولى
 

 )١١(جدول رقم           

 السنة االولى/ ومستلزمات التغليفالمواد األولية               
 

 البنـــد الكمية دينار

 ورق كرافت   طن٨,٥٥ ٥,١٣٠

 صمغ ومطاط وأكياس نايلون  ٥٠٠

 المجموع  ٥,٦٣٠

 



 ١٧

 

 

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتهـا      الضرورية الخدمات   )١٢(يوضح الجدول رقم    

 .في السنة االنتاجية األولى
 
 

)١٢(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع  الضروريةالخدمات                    
 

سنة/دينار رشه/دينار   البند 

 الكهرباء ٤٠ ٤٨٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 الوقود ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ١٦٠ ١,٨٠٠
  

 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٩٠٤
 

 بدء من التسجيل . أشهر٤ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي

 .والترخيص واختيار الموقع وشراء ماكينة صنع األكياس كونها مستوردة

 

 

 

 

 

 

 



 ١٨

 
 
   

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١٣(جدول رقم                                 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع                       

                             البند دينار

 المعدات واآلالت ١٧,٠٠٠

 أثاث ٥٠٠

 وسائط نقل ٧,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

        المجموع      ٢٤,٧٠٠

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

دينار وتشمل   ١,٠٠٠التأسيس وما قبل التشغيل حوالي       تبلغ مصاريف   

ومصـاريف   والتعاقد علـى المعـدات    تكاليف التسجيل ورخصة المهن     

   .متفرقة اخرى

 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

لمدة  نتاجيةإدورة نار دي ١,٦٢٨ال العامل للمشروع   يبلغ رأس الم

 .في هذه السنةتكاليف التشغيل )  ١٤(  ويبين الجدول رقم  شهرين 

 

 

 الدراسة المالية-٥



 ١٩

 

 تكاليف التشغيل  ٤٠٥

 )١٤(جدول رقم                             

 السنة األولى/  تكاليف التشغيل السنوية           
دينار/التكلفة  
 

 البند

مواد أولية  ٥,٦٣٠

 رواتب وأجور  ٧,٨٠٠

 إيجارات ١,٥٠٠

 الضروريةالخدمات  ١,٨٠٠

 مصاريف تسويق ٦٠٠

أخرىمصاريف تشغيلية  ٢,٢١٠

المجموع ١٩,٥٤٠

 

 تكاليف المشروع ملخص    ٥٠٥  
 

 )١٤(جدول رقم                 

 تكاليف المشروع  ملخص         

 البنــــــد دينار

 الموجودات الثابتة ٢٤,٧٠٠

 يس وما قبل التشغيلمصاريف التأس ١,٠٠٠

 رأس المال العامل ١,٦٢٨

اجمالي تكاليف المشروع  ٢٧,٣٢٨

 

 

 



 ٢٠

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦٠٥
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على 

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

دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية  ١٤,٠٠٠مة القرض تبلغ قي

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

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

حوالي تبلغ نسبة القرض المقترح . باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٥١
 

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

التشغيلي واستمرار المشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس 

 -:والفرضيات التالية
 

خالت تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومد

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة 

 .المفترضة لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢قدره تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم 

 

 

 

 

 



 ٢١

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق 

تشير التدفقات النقدية كذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً أن المشروع يحقق 

 المالي يرتقي وأن المردودعلى الوفاء بالتزاماته المالية  ان المشروع قادر

  .لمستوى التوقعات
 

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

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية
 

يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين  -

 .دينار في السنة الخامسة ٧,٤٢٣ دينار و ١,٧٣٠

بما فيهم صاحب عمال وموظفين ألربعة مشروع فرص عمل سيوفر ال -

 دينار في ٧,٨٠٠ تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم. المشروع

 .دينار في السنة الخامسة ٩,٤٨١السنة األولى ترتفع الى 

في % ٤٦,٦في السنة األولى % ٦,٩ح نسبة العائد على اإلستثمار بينتتراو -

 ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. تجاريالسنة الخامسة للتشغيل ال

 %.٤٦,٦و % ١٢,٨

 .دينار ١٤,١٨٨  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٦,٩بلغ معدل العائد الداخلي للمشروع ي -

 ١,٥حالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

 

 

 

 



 ٢٢

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

يبقى المشروع مجديا وتبقـى المعـايير        % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين    

 ان  اال.  الالزم للحكم علـى جـدوى المشـروع        على من الحد األدنى   أالمالية  

ي ، األمـر الـذ    %٢٠المشروع يعتبر حساسا لزيادة تكاليف التشغيل بنسبة        

 .يتطلب مراعاة ذلك عند االنفاق على بنود هذا المتغير

 
 
 
 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 

  الماليةمالحقال ٨٠٥



الموقع المقترح
الجنوب

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

26,00028,60031,46034,60638,067المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

5,6306,1936,8127,4948,243تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,2004,4104,6314,8625,105تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,9403,2343,5573,9134,304تكاليف المصنع التشغيلية

12,77013,83715,00016,26917,652مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
13,23014,76316,46018,33720,414الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

600660726799878مصاريف البيع والتسويق
240264290319351قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
8309131,0041,1051,215مصاريف أخرى

6,7707,1177,4907,8908,321مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,8242,8242,8242,8242,824اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

9,79410,14110,51410,91511,345مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,4364,6225,9467,4239,069الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,4001,171918641336الفائدة على القرض
2,0363,4515,0276,7828,733الربح قبل الضريبة

3055187541,0171,310الضريبة على األرباح
1,7302,9334,2735,7647,423األرباح الصافية

%56%60%64%69%74نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 22,00021,91521,85121,80821,782نقطة التعادل

%57%63%69%77%85نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
17,00010.001,700معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
2,824المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,6281,6280رأس المال العامل المطلوب

27,32813,32814,000إجمالي تكلفة المشروع
%51%49%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
األآياس الورقية



الموقع المقترح
الجنوب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
26,00028,60031,46034,60638,067المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
26,00028,60031,46034,60638,067المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
13,328حقوق الملكية

14,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,1592,0942,9413,6934,344الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
27,32827,15930,69434,40138,29942,410مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
24,700مجموع اإلستثمارات

46912,77013,83715,00016,26917,652التكاليف التشغيلية المباشرة
6,7707,1177,4907,8908,321إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,4001,171918641336الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
3055187541,0171,310الضريبة

26,16921,24522,64224,16225,81727,619إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,1595,9148,05210,23912,48214,791صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,2932,5222,7753,0523,357أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,2932,5222,7753,0523,357إجمالي دفعات سداد القرض

1,1593,6215,5297,4649,43011,434رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,5272,5883,7705,0866,550توزيعات األرباح

1,1592,0942,9413,6934,3444,884صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
األآياس الورقية



الموقع المقترح
الجنوب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,1592,0942,9413,6934,3444,884النقد

00000المدينون
469469469469469469المخزون

1,6282,5633,4104,1634,8135,353إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

17,000األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
24,70024,70024,70024,70024,70024,700إجمالي األصول الثابتة
2,8245,6498,47311,29814,122اإلستهالك التراآمي

24,70021,87619,05116,22713,40210,578القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
27,32825,23923,06120,78918,41515,931مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
229325222775305233570اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

229325222775305233570مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1170791846410335700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1170791846410335700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
13,32813,32813,32813,32813,32813,328رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2045491,0511,730األرباج المجمعة
204345503678873الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

13,32813,53213,87714,38015,05815,931مجموع حقوق الملكية
27,32825,23923,06120,78918,41515,931مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %46.6%31.3%20.6%12.7%6.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%46.6%38.3%29.7%21.1%12.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.01.21.41.40.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
األآياس الورقية



الموقع المقترح

الجنوب

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%27,32810تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %13,32810مساهمة صاحب

%14,00012القروض

%75%51.2القرض الى التكاليف %

%15%48.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

1,7302,9334,2735,7647,423صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %22.9%19.6%16.0%12.1%7.8الربح قبل الضريبة

%46.6%31.3%20.6%12.7%6.9معدل العائد على اإلستثمار %

%46.6%38.3%29.7%21.1%12.8معدل العائد على حقوق الملكية %

1.01.21.41.40.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.40.20.0الديون

22,00021,91521,85121,80821,782نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 1,989-14,18812,17110,1548,4492,7116,099صافي القيمة الحالية

IRR %9.9%18.4%14.9%21.0%21.1%23.8%26.9معدل العائد الداخلي

B/C 1.51.41.31.31.11.20.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,425

15.7%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

21,871

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.6%

29.7%

1.0

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

األآياس الورقية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR26.9%معدل العائد الداخلي

NPV14,188صافي القيمة الحالية

B/C1.5اإليرادات الى التكاليف
Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR23.8%معدل العائد الداخلي

NPV12,171صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR21.1%معدل العائد الداخلي

NPV10,154صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.0%معدل العائد الداخلي

NPV8,449صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR14.9%معدل العائد الداخلي

NPV2,711صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR18.4%معدل العائد الداخلي

NPV6,099صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR9.9%معدل العائد الداخلي

NPV-1,989صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,1690-26,169

11,1596,4605,301

21187,6467,528

31288,9708,842

413910,44710,308

515129,72029,569

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,7860-28,786

11,1596,4605,301

21187,6467,528

31288,9708,842

413910,44710,308

515130,77830,626

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,4030-31,403

11,1596,4605,301

21187,6467,528

31288,9708,842

413910,44710,308

515131,83531,684



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,1690-26,169

11,1595,1604,001

21186,2166,098

31287,3977,269

41398,7178,578

515127,57227,421

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

026,1690-26,169

11,1593,8602,701

21184,7864,668

31285,8245,696

41396,9866,847

515125,42525,273

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

026,2160-26,216

11,2754,5063,231

21305,5515,421

31416,7216,580

41538,0317,878

516627,33927,173

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

026,2630-26,263

11,3912,5521,161

21413,4553,314

31544,4724,319

41675,6155,448

518124,95824,777
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