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يز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعز            

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  

ر وتحديد إحتياجات المجتمعات المحليةفرص األستثما 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 أيـة) إرادة(معلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة        لمزيد من ال  

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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 ملخص المشروع -١

  نسيجيةأكياس إنتاج اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

لتعبئة الخضروات والفواكه  أكياس  منتجات المشروع

 صاشخأ ٨ األيدي العاملة

 دينار ٨٠,١٩٥ ياالستثمار الكل

 % ١٧,٧ معدل العائد الداخلي

 % ١٦,١٣٢ صافي القيمة الحالي

  ١,٢ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت

 سنوات ٥ فترة اإلسترداد

 

 
                                 

 

أكياس نسيجية لتعبئة مشروع انتاج 

 الخضروات والفواكه
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  وصف المشروع١. ٢

  

وقد . ملحوظة في كافة القطاعات االقتصادية ومنها القطاع الزراعيا رشهدت السنوات األخيرة تطو

 المتعلقة بتعبئة المنتجات الزراعية تمهيدا لمناولتها وتجهيزها للبيع شمل ذلك التطور استخدام العبوات

 .للمستهلك النهائي

 

 كانت هي المستعملة أساساً لتعبئة الخضروات والفواكه المباعة للمستهلك، ةالورقيورغم أن األكياس 

ومع اتجاه . اكهاصبحت األداة الوحيدة لتعبئة الخضروات والفووفإن األكياس البالستيكية حلت مكانها 

ت الحاجة لنوع من العبوات يسمح رز نحو العبوات المعبأة مسبقاً بأوزان محددة، باالستهالكنمط 

 وهذا ما وفرته األكياس البالستيكية ٠للمستهلك معرفة نوع الخضار والفواكه المعبأة ومستوى جودتها

 أصبح وبالتالي ، والثوم الجافين والتي استعملت بداية لتعبئة البصل(Net Bags)ذات النسيج الشبكي 

 . البصلأكياساسمها الشائع هو 

 

 بشكل البصل والثوم بل اصبحت عبوات الخضروات والفواكهعبوات وحالياً لم يعد األمر مقتصراً على 

 ويمكن القول ان ٠متوفرة في الكثير من مراكز التسوق الكبرىومن األكياس النسيجية عام مصنوعة 

ه تقريباً يمكن تعبئتها باستعمال األكياس البالستيكية الشبكية إضافة الى اصناف الفواكأصناف جميع 

  .الفول والبامية والبازيال واللوبيا وغيرهاكالبصل والثوم والبطاطا وعديدة من الخضروات 

 

 المشروعررات مب  وأهداف ٢ .٢

 

عملة في تعبئة الخضروات يهدف المشروع المقترح الى انتاج األكياس البالستيكية النسيجية المست

 تحتوي كميات  التيبشكل واسع ال سيما في تعبئة البصل والثوم استعمالها يالحظ والفواكه والتي 

حيث  منفوائدها ، فضالً عن ةجودالدة وموزونة مسبقاً بما يتيح للمستهلك التعرف على الصنف وومحد

 .التلف  من ة الخضرواتياحم

المقدمة. ٢
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 :ومن أهم مبررات المشروع

 

 ٠في تعبئة الخضروات والفواكه متسارع على استعمال األكياس النسيجيةالكبير والقبال اإل .١

كياس ألصالحية هذه األكياس كعبوات لمعظم انواع الخضروات والفواكه فضالً عن تميزها على ا             .٢

 .من حيث منع التلف السريع للخضار  التقليدية يةالبالستيك

 ٠جديدة العمل الفرص عدد منخلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير  .٣

 . لصاحب المشروعاالقتصاديتحسين الوضع  .٤

 

  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢

 

 مواقع مناسبة لهذا  او حرفيةجد بها مدن صناعيةاتويالتي تلك تعتبر مراكز المحافظات خاصة 

 .توفر الخدمات الضرورية والبنى التحتية الالزمةحيث من المشروع 

 

 

 

 

 

 وصف المنتج ١٠٣

 

يقوم المشروع بإنتاج األكياس البالستيكية النسيجية المستعملة لتعبئة الخضار والفواكه والتي يمكن س

 .الكثافةصناعتها من البولي ايثلين أو البولي بروبلين بنوعيها العالي والمنخفض ا
 

 السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية    ٢٠٣ 

 

ويتطلب بعضها التعبئة ع من الخضروات والفواكه، يوجد في األردن انتاج متنو: الطلب الحالي .١

 المنتجات الزراعية التي يتم تعبئتها في اكياس بالستيكية أهممن . كياس بالستيكية نسيجيةأ في

 السوقدراسة. ٣
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خالل السنوات البصل والثوم انتاج األردن من ) ١(يوضح الجدول رقم . نسيجية البصل والثوم 

)٢٠٠٢ – ٢٠٠٠( 

 

 )١(جدول رقم 

  من البصل والثوم للسنواتنانتاج األرد

)٢٠٠٢ – ٢٠٠٠( 

 طن:  الكمية 

 المعدل ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ المحصول

 ٣٤,٨٢٠ ٣٣,٧٠٠ ٢٣,٤٩٠ ٤٧,٢٦٠ بصل جاف

 ٢,٥٩٠ ١,٩٨٠ ٣,١٨٠ ٢,٦١٠ ثوم

 ٣٧,٤١٠    المجموع

 

اس  التي يمكن تعبئتها في أكيالبصل والثوميتبين أن معدل اإلنتاج السنوي من السابق من الجدول 

تتم تعبئة معظم هذه الكمية بأكياس  . ألف طن٣٧ بلغ حوالي ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠نسيجية خالل السنوات 

 . للكيس تباع لألسواق المركزية/  كغم ١٥-١٠نسيجية سعة 

 

من منتجات من البصل والثوم  تباع لدى محالت السوبر ماركت الكبيرة % ٨٠بعد ذلك فان ما معدله 

فانه يمكن بيعها باكياس % ٢٠س بالستيكية عادية ، وأما الباقي ونسبته ومحالت بيع الخضروات بأكيا

 .  كغم٣ – ٢نسيجية سعة 

 

 :يمكن تحديده على النحو التالي) ٢٠٠٢عام ( مما سبق يتبين أن حجم الطلب الحالي 

 مليون كيس ١٢,٥ أي ما يعادل ٠ مليون كيس٢,٥ كغم ١٥-١٠أكياس بالستيكية نسيبجية سعة  -

 ٠ كغم٣سعة 

  ٠ مليون كيس٣,٧ كغم ٣-٢أكياس بالستيكية نسيبجية سعة  -

 كغم ألغراض تعبئة ٣ من األكياس البالستيكية النسيجية سعة ٢٠٠٢ في عام السابقوبذلك فان حجم 

 ٠ مليون كيس١٦,٢البصل والثوم تعادل 
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موضوع البحث  الجدول التالي فيبين عددا آخر من أصناف الخضروات التي يمكن تعبئتها باألكياس أما

 :  وبدرجات متفاوتة، حيث بلغ اإلنتاج المحلي منها على النحو التالي

 

 )٢(جدول رقم 

 انتاج بعض أصناف الخضروات في األردن

)٢٠٠٢ – ٢٠٠٠( 

 طن:  الكمية 

 المعدل ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ المحصول

 ١٠١,٣٤٠١٠٥,٣٠٠١٠١,٢٤٠ ٩٧,٠٧٠ بطاطا

 ١٣,٧٢٠ ١٨,٢٠٠ ١٣,٨٩٠ ٩,٠٦٠ فول أخضر

 ١٥,٢١٠ ١٨,٤٠٠ ١٣,١٣٠ ١٤,١٠٠ فاصوليا

 ٢,٦٣٠ ١,٧٠٠ ٢,٢٧٠ ٣,٩٢٠ بازيال

 ١,٢٣٠ ١,٤٠٠ ٩٥٠ ١,٣٥٠ لوبيا

 ٨,٨٤٠ ١٥,٥٠٠ ٥,١٦٠ ٥,٨٧٠ باميا

 ١٤٢,٨٧٠    المجموع

 

 ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠نتاج السنوي من الخضروات خالل السنوات اإل معدلومن الجدول المذكور يتبين ان 

 ٣منها يعبأ في األكياس موضوع البحث سعة % ٥ وبافتراض أن ما نسبته . طن ألف١٤٣حوالي بلغ 

 . مليون كيس٢,٤كغم، فان ذلك يتطلب حوالي 

 

هذا وألغراض .  مليون كيس١٨,٦يبلغ من هذا المنتج  ٢٠٠٢ لعام السابقوبذلك فان مجموع الطلب 

ضار والفواكه من األكياس التحفظ، فانه لم يؤخذ بعين االعتبار احتياجات المستوردات من الخ

 ٠البالستيكية النسيجية
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 الطلب المتوقع .٢
 

لتقدير حجم الطلب المستقبلي المتوقع فقد افترض ان معدل الزيادة في الطلب تماثل معدل النمو 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٤المتوقع للسنوات حجم الطلب يبين ) ٣(جدول رقم  ، وعليه فإن% ٢,٨السكاني البالغ 

: 

 

 )٣(جدول رقم 

 لب المتوقعالط

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨ السنة

 ٢٢,٠ ٢١,٤ ٢٠,٨ ٢٠,٢ ١٩,٧ مليون كيس

 

 

 صة المشروع والطاقة االنتاجية  ح ٠٣

 

  ٦فإن الطاقة االنتاجية المقترحة للمشروع هي  ،محدودمع االخذ بعين االعتبار وجود انتاج محلي 

و من الطاقة االنتاجية % ٦٧ن كاسة تمثل   مليو٤  سيبدأ المشروع انتاجه بواقع ٠ سنوياًكيس مليون

ويوضح  ٠سنوياً% ١٠على ان يزداد االنتاج بواقع  ، و٢٠٠٤من الطلب المتوقع في عام % ٢٠

 .تدرج الطاقة االنتاجية للمشروع خالل السنوات االنتاجية الخمسة االولى) ٤(الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 تدرج الطاقة االنتاجية 

 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 

 ٩٨ ٨٩ ٨١ ٧٤ ٦٧ %الطاقة االنتاجية 

 ٥,٩ ٥,٣ ٤,٨ ٤,٤ ٤ مليون كاسة 
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 منافسة والتسويق   ال ٣٠٣

 

ان صناعة االكياس البالستيكية النسيجية هي من الصناعات الحديثة نسبيا حيث ظهرت في االردن 

لمنتجات  لإضافة المحلي اإلنتاج تأتي منوعليه فان المنافسة المتوقعة لمنتجات المشروع   ٠مؤخرا 

 التي تعبيء كميات المشاريعوسيكون السعر عامال اساسيا في المنافسة الن المستهلك هو  ٠المستوردة

السعر يعتبر عامال هاما في  وبالتالي فان من الخضار والفواكه في األكياس موضوع البحث،كبيرة 

 .المنافسة

 

 وذلك بتنشيط االتصال بمراكز التسوق لتسويق منتجاتهعالة خطة جيدة وفع ضمشروع ان تلاويجب على 

كما الكبرى ومحالت بيع الخضروات ومصدري الخضروات والفواكه لتعريفهم بمزايا االكياس النسيجية، 

 .يمكن االتجاه نحو التصدير لبعض االسواق المجاورة

 

 سعار البيع وااليرادات المتوقعة   أ٤٠٣

 

  فلس٣٠-٢٠ التسوق ومحالت الخضروات ما بين س البالستيكية لمراكزبيع  األكياتتفاوت اسعار 

ل جا المنافسة خاصة في معامل بعين االعتبار االسعار اعاله واألخذمع  ٠  كغم٢سعة للكيس الواحد 

قد  فإنه ،األكياس التي تستهلك كميات كبيرة من هذه للمشاريعب دوراً هاماً بالنسبة عالسعر حيث انه يل

 .للكيس الواحد فلس ١٥ بواقع سيكون أن سعر البيع بالجملة افترض

 

 .االيرادات المتوقعة في السنة االولى) ٥( ويوضح الجدول رقم 
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 ) ٥(جدول رقم 

 

 السنة االولى /  المتوقعة اإليرادات

 دينار/ اإليرادات  السنة

٦٠,٠٠٠  ٢٠٠٤ 

٦٦,٠٠٠ ٢٠٠٥ 

٧٢,٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٧٩,٥٠٠ ٢٠٠٧ 

٨٨,٥٠٠ ٢٠٠٨ 
 
 

 
 
 
 

 موقع المشروع   ١٠٤  

 

ويقترح اقامتها ضمن احـدى     إن معظم مراكز محافظات المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيها،            

 ٠ والبنى التحتيةالحرفية لتوفر الخدمات الضرورية/ المناطق الصناعية 

 
 

 والتجهيزاتالبناء   ٢٠٤
 

 .ن األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتهااحتياجات المشروع م) ٦(   يبين جدول رقم 

 الدراسة الفنية٠ ٤
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 )٦(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  

اإلنتاجصالة  ٣٠٠  

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٥٠

 مكاتب ٥٠

 المجموع ٤٠٠
 

ربع ويقدر بدل  متر م٤٠٠ويتبين من الجدول السابق ان  اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   

 يحتاج الى بناء الى .المتر المربع / دينار١٢ دينار وذلك بواقع ٤,٨٠٠يجار السنوي لها بنحو اإل

 . دينار١,٠٠٠تعديالت قدرت كلفتها بمبلغ 
 

  واألثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١

 

 %.٥ معدلها ةمع الملونات بنسب ) PE0HD(  ة ثيلين عالي الكثافيط حبيبات البولي الخ -

  الخيوط بطريقة البثقل تشكينة يحسب الكمية المحددة في قمع التغذية بماكالخليط  وضع -

)Extruder( . 

 . لف الخيوط على شكل بكرات وتوضع في ماكنة الحياكة-

ة حسب لياس المتصماكنة الحياكة الشبكية بحياكة الخيوط وتشكيل لفافة طويلة من االك تقوم -

 .البعد الدائري المطلوب

 .  المعاينة والتفتيش-

 .التغليف القص و -
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  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب  ) ٧( يبين جدول رقم 

 والتشغيل

 )٧(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 ردينا العدد البند

 ٢٥,٠٠٠ ١ ماكنة صنع الخيوط البالستيكية

 ٢٧,٠٠٠ ١ األكياسنة حياكة يماك

 ١,٠٠٠ ١ خالط

 ٣,٥٠٠ ١  لف الخيوطةماكين

 ١,٥٠٠ ١ مقص

 ٣,٠٠٠  وأدوات منوعةعدد 

 ٦١,٠٠٠  المجموع

 

 

 األثاث والتجهيزات المكتبية٠٣

 . دينار٢,٠٠٠ يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 

 

 وسائط النقل٠٤

 . دينار١٠,٠٠٠ يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 
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  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٨(يبين جدول رقم 

 

 )٨(                                جدول رقم 

                القوى العاملة واالجور السنوية          
 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مندوب مبيعات

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١مهندس/ مسؤول المصنع 

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ فني عامل 

 ٥,٧٦٠ ١٢٠ ٤   عاديينعمال

 ١٥,٩٦٠  ٨ المجموع

 %.١١عاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها  أواألجوريضاف للرواتب 

 

 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٥٠٤

 

  المواد األولية ومستلزمات التغليف٠١

 

 اقد الفعتبارالا كيس شبكي، ومع ألخذ بعين ٢٠٠يبلغ معدل عدد األكياس في الكيلوغرام الواحد حوالي 

احتياجات المشروع من المواد األولية يوضح ) ٩(لجدول رقم ا، فان % ١٠خالل التصنيع بنسة 

 .مستلزمات التغليف في السنة األولى
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 )٩(         جدول رقم 

 السنة االولى/ المواد األولية ومستلزمات التغليف              
 

 البنـــد الكمية دينار

  طن٢٠,٩ ١٤,٦٣٠
ثيلين عالي يبولي احبيبات 

 الكثافة

طن ١,١ ٢,٢٠٠  
 ملونات بالستيك

٢٠٠٠ ٢٠٠ 
  كغم١٠أكياس سعة 

 المجموع  ١٧,٠٣٠

 

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

 .ة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية األولىالضروريالخدمات ) ١٠(يوضح الجدول رقم 
 

)١٠(دول رقم   

 السنة األولى/للمشروع  الضروريةالخدمات 

 

سنة/دينار شهر/دينار   لبندا 
 الكهرباء ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 المياه ١٥ ١٨٠

 الوقود ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٣٦٥ ٤,٣٨٠
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 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤ 

، ابتداء من اختيار الموقع وايصال الخدمات  أشهر٦من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 .والتعاقد على شراء الماكينات وحتى التشغيل
 

   

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

 

  )١١(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

دينار/ التكلفة   البند 

 تعديالت البناء ١,٠٠٠

 المعدات واآلالت ٦١,٠٠٠

 أثاث ٢,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٧٤,٢٠٠
 
 

    

غيل   مصاريف التأسيس وما قبل التش٢٠٥  

 

 والتـرخيص  التسـجيل    رسوم دينار وتشمل    ٢,٠٠٠تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل       

 .  والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات

 الدراسة المالية.٥
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 :  رأس المال العامل٣٠٥
   

 دينار في السنة  األولـى لالنتـاج         ٣,٩٩٥  يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي        

تكاليف التشـغيل   )  ١٢(  ويبين الجدول رقم     ،يل الالزمة  لمدة شهر    وعلى أساس تكاليف التشغ   

 .في هذه السنة
 

 )١٢(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

دينار/ التكلفة   
 

 البند

 مواد أولية  ١٧,٠٣٠

 رواتب وأجور  ١٧,١٧٥

 إيجارات ٤,٨٠٠

 مصاريف التسويق ١,٢٠٠

 الخدمات المساعدة ٤,٣٨٠

ف تشغيلية أخرىمصاري ٢,٨١٠  

 المجموع ٤٧,٩٣٥
 

تكاليف المشروع ملخص    ٤٠٥    
 

 )١٤(جدول رقم 

 تكاليف المشروعملخص 

 البنــــــد دينار

 الموجودات الثابتة ٧٤,٢٠٠

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 2.000

  رأس المال العامل ٣,٩٩٥

 إجمالي تكاليف المشروع ٨٠,١٩٥
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 سس والفرضيات و األ التمويلوسائل  ٥٠٥

 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من 

 دينار، يسدد على ٣٥,٠٠٠التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

لتسديد عند نهاية السنة يبدأ ا%. ١٠خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٤٤تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

 

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

 -:المشروع لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

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

 . لإليراداتتم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

ل الحساسية المرفق أن المشروع يحقق يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحلي

على الوفاء بالتزاماته  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادركذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 

 

والتي تبين ما . لتقديرية اةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :يلي
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ربحا صافيا يتراوح بين    في حين يحقق     للتشغيل   األولىفي السنة   التعادل  يتوقع ان يحقق المشروع      -

 . دينار في السنة الخامسة١٢,٨٤٩ و  في السنة الثانية دينار٢,٨٦٥

الرواتب تبلغ قيمة   .  بما فيهم صاحب المشروع     عمال وموظفين  لثمانيةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار فـي     ١٧,٧١٥واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي            

 . دينار في السنة الخامسة٢١,٥٣٣السنة األولى ترتفع الى 

فـي السـنة الخامسـة      % ٢٢,٢ و   الثانيةفي السنة   % ٤,١تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

 %.٢٢,٢و  % ٦,٢د على حقوق الملكية بين ونسبة العائ. للتشغيل التجاري

 . دينار١٦,١٣٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .١٧,٧يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٢تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٥تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

بنسـب تتـراوح بـين       مشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع       في حالة زيادة تكاليف ال     -

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

 حيـث  % ١٠أو زيادة تكاليف التشغيل بنسـبة        باستثناء حالتي تخفيض سعر البيع       جدوى المشروع 

 .ينبغي مراعاة ذلك لهذين المتغيرين وحيث يعتبر المشروع حساسا

 
 
 
 

 

 ٠ و الخسائراألرباحساب ح )١

 ٠قائمة التدفقات النقدية )٢

 ٠لعموميةالميزانية ا )٣

 ٠ملخص االستنتاجات والمعايير المالي )٤

 

 

 

  الماليةمالحقال ٧. ٥



الموقع المقترح
عام

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

60,00066,00072,60079,86087,846المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

17,03018,73320,60622,66724,934تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
11,72212,30812,92313,56914,248تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,4207,0627,7688,5459,400تكاليف المصنع التشغيلية

35,17238,10341,29844,78148,581مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
24,82827,89731,30235,07939,265الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,3201,4521,5971,757مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
650715787865952مصاريف أخرى

12,76413,26113,79214,36114,970مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
7,9397,9397,9397,9397,939اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

21,10321,60022,13122,70023,309مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,7256,2989,17112,37915,956الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
2253,3716,87510,77615,117الربح قبل الضريبة

345061,0311,6162,268الضريبة على األرباح
1922,8655,8449,16012,849األرباح الصافية

%59%65%71%77%85نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
59,45658,02556,65455,32654,026نقطة التعادل (بالدينار)

%62%69%78%88%99نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
61,00010.006,100معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
7,939المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,9953,9950رأس المال العامل المطلوب

80,19545,19535,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
أآياس نسيجية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
60,00066,00072,60079,86087,846المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
60,00066,00072,60079,86087,846المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
45,195حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,5755,2618,47312,28216,762الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
80,19562,57571,26181,07392,142104,608مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
74,200مجموع اإلستثمارات

1,41935,17238,10341,29844,78148,581التكاليف التشغيلية المباشرة
12,76413,26113,79214,36114,970إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,5002,9272,2961,602839الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
345061,0311,6162,268الضريبة

77,61951,46954,79658,41762,36166,658إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,57511,10616,46522,65629,78137,950صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
5,7336,3066,9377,6318,394أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
5,7336,3066,9377,6318,394إجمالي دفعات سداد القرض

2,5755,37310,15915,71922,15029,557رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01131,6853,4385,3887,558توزيعات األرباح

2,5755,2618,47312,28216,76221,999صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
أآياس نسيجية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,5755,2618,47312,28216,76221,999النقد

00000المدينون
1,4191,4191,4191,4191,4191,419المخزون

3,9956,6809,89213,70118,18123,418إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

61,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
74,20074,20074,20074,20074,20074,200إجمالي األصول الثابتة
7,93915,87823,81731,75639,696اإلستهالك التراآمي

74,20066,26158,32250,38342,44434,504القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
80,19574,54169,41464,88461,02557,922مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
573363066937763183940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

573363066937763183940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

292672296116024839400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
292672296116024839400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
45,19545,19545,19545,19545,19545,195رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

791,2593,6657,437األرباج المجمعة
791,1802,4063,7725,291الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

45,19545,27346,45348,86052,63157,922مجموع حقوق الملكية
80,19574,54169,41464,88461,02557,922مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %22.2%15.0%9.0%4.1%0.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%22.2%17.4%12.0%6.2%0.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.11.41.82.20.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
أآياس نسيجية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%80,19510تكاليف المشروع

%45,19510مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%35,00012القروض

%50%43.6القرض الى التكاليف %

%15%56.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1922,8655,8449,16012,849صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%17.2%13.5%9.5%5.1%0.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%22.2%15.0%9.0%4.1%0.3معدل العائد على اإلستثمار %

%22.2%17.4%12.0%6.2%0.4معدل العائد على حقوق الملكية %

1.11.41.82.20.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.20.0الديون

59,45658,02556,65455,32654,026نقطة 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 23,506-3,687-10,963-16,13210,3284,5242,585صافي القيمة الحالية

IRR 3.6%10.7%8.0%12.9%13.4%15.4%17.7معدل العائد الداخلي%

B/C 1.21.11.01.00.91.00.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

56,698

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

10.1%

11.6%
1.3

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

أآياس نسيجية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,182
9.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR17.7%معدل العائد الداخلي
NPV16,132صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR15.4%معدل العائد الداخلي
NPV10,328صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR13.4%معدل العائد الداخلي
NPV4,524صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.9%معدل العائد الداخلي
NPV2,585صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.0%معدل العائد الداخلي
NPV-10,963صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR10.7%معدل العائد الداخلي
NPV-3,687صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR3.6%معدل العائد الداخلي
NPV-23,506صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,6190-77,619

12,57512,0649,489

228614,63714,351

331117,51017,200

433820,71820,380
536786,09485,727

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

085,3810-85,381

12,57512,0649,489

228614,63714,351

331117,51017,200

433820,71820,380
536789,54589,177

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

093,1430-93,143

12,57512,0649,489

228614,63714,351

331117,51017,200

433820,71820,380
536792,99592,628



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,6190-77,619

12,5759,0646,489

228611,33711,051

331113,88013,570

433816,72516,387
536780,60280,234

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,6190-77,619

12,5756,0643,489

22868,0377,751

331110,2509,940

433812,73212,394
536775,11074,742

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,7610-77,761

12,8337,2714,438

23149,5009,186

334212,00111,660

437114,80414,432
540480,26979,864

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,9030-77,903

13,0912,477-613

23434,3644,021

33736,4926,120

44058,8908,484
544174,44374,002


