
 
 

 

 

 

 
 أولية دراسة جدوى

 حفايات القماش انتاج مشروعل
  عمان :المنطقة

كز تعزيز اإل�تاجيةامر  

٣٠/١٢/٢٠٠٣  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 ٢٠٠٣-٢٩٩-FS:الرقم



 
 

 

  
 مراكز الجنوب مراكز الوسط مراكز الشمال

 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز
٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء  ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة   

جلـونع  ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ ٣٧٤١٢٤٧/٠٥ الرصيفــة  ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة   

٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرمــوك  ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان   

شجــر  ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير  ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك   

٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال  ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي   

٣٨٣٤١٨٨/٠٥ االزرق الشمالـي ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط  ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا   

٦٥٢٢٣٠٩/٠٢ دير ابي سعيد ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عيـن الباشـا  ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة   

 - عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 
  عمان-الطابق الخامس

Csu.admin@epc-jordan.com.jo 

 
 
 
 

 
حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل) إرادة(اإلنتاجية 
 .اني منها الشباب األردنيالبطالة التي يع

 
 في ) إرادة(ــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجي 

ستثمار وتحديد إحتياجاتاإلفرص  مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ة والماليةـتلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيإن هذه الدراسة هي دراسة أولية 

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

 
)إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

تطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيسلأية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
 .وتنفيذ المشاريع 

 
 اثنانافي كافة مناطق المملكة وعدده)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 .وعشرون مركزاً 

)بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (  
 



 
 

 

  لمحتويات

. ١ ملخص المشروع    

. ٢ المقدمة    

   ٢-١ وصف المشروع

   ٢-٢ مبررات اهداف المشروع 

   ٢-٣ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق  
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٦-٤ مراحل التصنيع     

٧-٤ المواد االولية ومواد التعبئة والتغليف     

٨-٤ الخدمات الضرورية     

   ٩-٤ القوى العاملة 

١٠-٤ الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع     

.٥ الدراسة المالية   

١-٥ تكاليف التشغيل السنوية     

٢-٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٣-٥ رأس المال العامل    

٤-٥ تكاليف المشروع ملخص     

٥-٥ وسائل التمويل    
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  انتاج الحفايات ذات االستعمال الوقتي
  ملخص المشروع-١

 القماشانتاج حفايات  اسم المشروع

  عمان موقع المشروع

 القماش حفايات  تجات المشروعمن

  أشخاص ٤ مجموع األيدي العاملة

     دينار١٥,٥٦٦ حجم االستثمار الكلي

   %٢١,٥  )IRR(معدل العائد الداخلي

   دينار٥,٠٨٠  )NPV( صافي القيمة الحالية

 تالقيمة الحالية لإليرادات على االستثمارا

)B/C(  
١,٣ 

  سنوات٤ )PBP (فترة االسترداد 
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 : وصف المشروع  ١٠٢     

 
 ٠ئها في فنادق خمس وأربع نجوم وبعض المستشفيات لنزالالقماش   تستخدم حفايات 

فترة تواجدهم بغرف اثناء   لنزالئها الستخدامها ا مجان الحفاياتوتقدم هذه المؤسسات

 منسوجة شبيهة أقمشةمن لوجه العلوي وتصنع هذه الحفايات ل ٠الفندق أو المستشفى 

هذا .  البشاكير ونعل بالستيكي خفيف مغطى سطحه العلوي بطبقة من نفس القماشبأقمشة

-٥ وألواح البالستيك خفيفة الوزن بسماكة ٢م/  غم ٢٥٠-٢٠٠وتستخدم األقمشة بوزن 

 .  ملم تقريبا٧

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢    

 
  . لهذا المنتجعدم توفر صناعة محلية-

 .الفنادق والمستشفياتالطلب المحلي من قبل توفر  -

  . اإلنتاج المحلي بدال من المستورداتإحالل -

 .             توفير فرص عمل وطنية جديدة   -           

 .تحسين مستوى الدخل لصاحب المشروع -           

                        

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢

 
 :لألسباب التاليةيقام المشروع في العاصمة عمان       يقترح أن   

 توفر العدد األكبر من الفنادق والمستشفيات والتي تعتبر السوق االستهالكي .١

 .    للمشروع

 .توفر األيدي العاملة .٢
 

 

 

دمةالمق ٠ ٢



 
 

 ٣

 

 

 

: المنتج وصف١. ٣    
 

تستخدم هذه . لوزن للنعليتمثل المنتج بحفايات من القماش للوجه العلوي وبالستيك خفيف ا

وتقدم .  نجوم وكذلك نزالء بعض المستشفيات٤ و ٥الحفايات من قبل النزالء في فنادق 

 ٠ للنزالء مجانا طيلة فترة اقامتهم

    

  :الطلب الحالي ٢٠٣    

 
على موضوع البحث تلبية احتياجات فنادقه ومستشفياته من الحفايات في عتمد األردن ي

 . لها  مشابهال يوجد انتاج محليإذ  ٠ين وسوريا وبعض الدول األخرى االستيراد من الص

يرتبط حجم  ٠ قيمة وكمية المستوردات منها عن منفصلة إحصائيةكما ال  تتوفر بيانات 

الطلب على المنتج موضوع البحث، بإعداد نزالء الفنادق والمستشفيات المستهلكة لهذا 

 نجوم وكذلك مستشفيات القطاع ٤ و ٥ادق فئة  ويبين الجدول التالي أعداد فن٠المنتج

 :الخاص العاملة في المملكة 

)١( جدول رقم   

 الفنادق والمطاعم وأعداد غرفها

 

إجمالي 

 عدد الغرف

 

عدد مقدمي 

 الخدمة

 القطاع عدد

  نجوم٥فنادق  ١٨ ١٨ ٤,١٧٦

  نجوم٤فنادق  ٢٥ ١٠ ١,٤٩٤

 المستشفيات الخاصة ٦٠   ٨ -

 من الحفايات موضوع البحث من قبل قطاع الفنادق، تم افتراض أن لتحديد حجم الطلب

 أيام، يقدم له خاللها ٣وان معدل إقامة النزيل بالفندق % ٥٠نسبة إشغال الفنادق تبلغ 

أما بالنسبة .  زوج من الحفايات٣٤٥,٠٠٠حفاية واحدة وبذلك يصبح حجم طلب الفنادق 

 زوج ٢,٥٠٠المستشفى الواحدة بواقع لقطاع المستشفيات فقد افترض معدل استهالك 

 دراسة السوق٣٠



 
 

 ٤

وبذلك يبلغ إجمالي الطلب الحالي .  زوج لقطاع المستشفيات٢٠,٠٠٠سنويا، أي 

 .  الف زوج٣٦٥,٠٠٠

                    

 :الطلب المتوقع  ٣. ٣  

 
 على الحفايات موضوع البحث، فقد تم ٢٠٠٩-٢٠٠٥لتقدير حجم الطلب المتوقع للسنوات 

 :افتراض ما يلي 

وهو معادل لمعدل النمو % ٢,٨معدل نمو الطلب لقطاع المستشفيات بواقع  •

 .السكاني

وهي نفس النسبة المفترضة لقطاع % ٢,٨معدل نمو الطلب لقطاع الفنادق بواقع  •

 .المستشفيات وذلك ألغراض التحفظ

 :بناء على ما تقدم، يبين الجدول التالي الطلب المتوقع للسنوات المذكورة

  

 )٢( جدول رقم

 الطلب المتوقع 

 ٢٠٠٩ - ٢٠٠٥للسنوات 

 الطلب المتوقع السنة

٣٩٦,٥٥٠ ٢٠٠٥ 

٤٠٧,٦٥٠ ٢٠٠٦ 

٤١٩,٠٥٠ ٢٠٠٧ 

٤٣٠,٨٠٠ ٢٠٠٨ 

٤٤٢,٨٥٠ ٢٠٠٩ 

                 
 : كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق٤٠٣      

 
 من السوق التقديري كميات االنتاج المتوقعة من الحفايات وحصتها) ٣(يبين الجدول رقم 

  ٠العام/ زوج٤٠٠٠٠علمآ بأن الطاقة االنتاجية القصوى للمشروع 

 



 
 

 ٥

   ) ٣(  جدول رقم  

 كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق
 كميات اإلنتاج السنة 

) زوج(   

لطاقة ا

 المستغلة

(%) 

 الطلب المتوقع

 )زوج(

 الحصة

 من السوق 

(%) 

 ٥,٠٤ ٣٩٦,٥٥٠ ٥٠,٠ ٢٠,٠٠٠ السنة األولى

 ٥,١٥ ٤٠٧,٦٥٠ ٥٢,٥ ٢١,٠٠٠ السنة الثانية

 ٥,٢٦ ٤١٩,٠٥٠ ٥٥,٠ ٢٢,٠٥٠ السنة الثالثة

 ٥,٣٧ ٤٣٠,٨٠٠ ٥٨,٠ ٢٣,١٥٠ السنة الرابعة

 ٥,٤٩ ٤٤٢,٨٥٠ ٦١ ٢٤,٣١٠السنة الخامسة

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣   

 
  ويبلغ معدل مبيع الزوج ،ن والصين من سوريا وتايواموضوع البحثيتم استيراد الحفايات 

 وحيث انه ال يوجد انتاج محلي مشابه، فان . دينار١,٢٥هذه الحفايات حوالي لالواحد 

المنافسة تنحصر في المستورد من هذه المنتجات وبالتالي ال يتوقع أن يواجه المشروع 

. ار منافسةصعوبات في تصريف إنتاجه ال سيما عند اإلنتاج بجودة مناسبة والبيع بأسع

 ١,١٠هذه الدراسة، فقد اعتبر أن معدل سعر بيع الزوج من هذه الحفايات هو وألغراض 

  ٠ويعتبر هذا السعر مناسبا . دينار
             

 : المتوقعة   اإليرادات ٦. ٣   

 
 تم بأنه علما ٢٠٠٩-٢٠٠٥يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع للسنوات  

  . %٥ زيادة سنوية في كميات اإلنتاج بواقع افتراض نسبة

 

 

 

 



 
 

 ٦

  )٤(جدول رقم
 االيرادات السنوية المتوقعة عبر عمر المشروع

)دينار أردني (   

 
 السنة األولى الثانية الثالثة  الرابعة الخامسة

٢٣,١٠٠ ٢٤,٢٥٥ ٢٥,٤٧٠ ٢٦,٧٤٠ ٢٢,٠٠٠ )دينار(المبيعات  
 
 . 

 

 
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  

 
الحرفية وذلك / ضمن إحدى المناطق الصناعية  عمان العاصمةح اقامة المشروع في يقتر

المستشفيات (لتوفر الخدمات واأليدي العاملة والسوق المستهدف والذي يتركز في عمان 

 .  اضافة لتوسط العاصمة الجغرافي لمحافظات المملكة لسهولة النقل والتوزيع) والفنادق
  

: البناء٢. ٤  

 
 تقدر األجرة السنوية للبناء  ،٢ م١٥٠اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوالي   تقدر  

  .استخدامات البناء  توزيع) ٥(جدول رقم الويبين  ٢م/ دينار١٥ دينار أي بواقع ٢,٢٥٠ب 

  )٥(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع
 

 القسم  )٢م( المساحة  
وضيباإلنتاج والتعبئة  والتغليف  والت ١٠٠  

 مستودع  ٢٥

ومرافق العمالاالدارة  ٢٥  

 المجموع ١٥٠
 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 

 ٧

 : معدات وآالت المشروع وكلفها التقديرية٣٠٤

 

   يا محلةاالالت والمعدات وتكاليفها التقديرية علما بأنها متوفر ) ٦( يبين الجدول رقم  

  )٦(جدول رقم 

 احتياجات المشروع من االالت والمعدات وكلفها التقديرية
 

دينار/الكلفة العدد   البيان المنشأ
  خياطة يناتماك تايوان ٢ ٨٠٠

 مقص تايوان ١ ٤٠٠

 اكسنتريكمكبس  محلي ١ ٢,٥٠٠

 عدد وأدوات منوعة محلي  ١,٠٠٠

 المجموع  ٤,٧٠٠
 

:   األثاث والتجهيزات٤٠٤  
 

 . دينار١,٠٠٠تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 
 

 : وسائط النقل٥ .٤
 

اؤها شروقد افترض  دينار ٧,٥٠٠ تقدر كلفتها بمبلغ  نقل) فان(  سيارةليحتاج المشروع 

 .مستعملة
 
: مراحل التصنيع ٦. ٤  

 
:تتلخص مراحل التصنيع بالخطوات التالية  

الجزء العلوي و الجزء الذي يغطي احد وجوه (قص األقمشة لألجزاء المكونة لها  •

 ).النعل

لنعل البالستيكي بواسطة المكبس الخاص بذلك، حيث تنتج النعال من ألواح  تحضير ا •

 . متر١,٥ X ١,٠بالستيكية قياس 

خياطة الجزء العلوي من الحفاية باستخدام بريم قماشي بلون مقارب للون الحفاية  •

 ) .النعل و الوجه والبريم( والتجميع مع باقي المكونات 

 .ياس بولي ايثلين وصناديق كرتونالمعاينة والتفتيش والتعبئة في أك •



 
 

 ٨

 

:لمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف ا٧٠٤      
 

من المتوقع أن تبلغ التكاليف التقديرية للمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف للمشروع 

  ) .٧( جدول رقم ال كما في دينار ٤,٢٠٠للسنة األولى من االنتاج حوالي 

 )٧(جدول رقم 

 لية ومواد التعبئة والتغليف المواد األو
 

 )دينار ( إجمالي )مغك/ دينار ( السعر الكمية  المادة

 ١,٢٩٠ ٢,٠٠ مغ  ك٦٤٥ )٢م/ غم٢٥٠(أقمشة 

 ٤٠٠ ٠,٠١  م ط٤٠,٠٠٠ )بريم(شريط قماش 

 للنعال بالستيكألواح 

  م١,٥  X ١,٠قياس 

١,٨٠٠ ١,٨٠  ١,٠٠٠ 

 ٣٠٠ - -  وأخرىخيطان

 ٢٥٠ كرتونة / ٠,٣٠  كرتونة٨٣٥ ٢م/  غم ٥٠٠كرتون 

 ١٦٠ ٠,٨٠ مغ ك٢٠٠ أكياس بولي ايثلين

 ٤,٢٠٠   المجموع

 

 غم و ٣٢,٢٥ متر مربع أي ما يعادل ٠,١٢٩من األقمشة ب تقدر احتياجات زوج الحفايات 

 متر ل ١,٥ X ١,٠كما يكفي لوح النعال قياس ) بريم( متر طول من األشرطة القماشية ٢

 . حفاية٢٠



 
 

 ٩

 

  الخدمات الضرورية ٨. ٤

 
 )٨(رقم  جدولالتشمل الخدمات التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء والوقود ويبين 

 :كلفة الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع 

)٨(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية 
 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    

 البند

الكهرباء ٥٠ ٦٠٠

المياه ١٥ ١٨٠

الوقود  ٧٥ ٩٠٠

 المجموع ١٢٥ ١,٦٨٠
 

: القوى العاملة ٩ .٤  
  االحتياجات التقديرية من ) ٩( يحتاج المشروع  الى عمالة محدودة ويبين جدول رقم 

 :األيدي العاملة وكلفها التقديرية 

  )٩( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية بالدينار
 الراتب السنوي

 دينار

الراتب الشهري 

 دينار

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 عامل فني ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

  عادي عامل ٢ ١٠٠ ٢,٤٠٠

٧٨٠٠ 
 

 المجموع ٤ 

       
 
 



 
 

 ١٠

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع١٠. ٤
   

ل والترخيص  بدء من اختيار الموقع والتسجي . اشهر٣ أن يستغرق تنفيذ المشروع يتوقع

 .وايصال الخدمات والتعاقد على الماكينات وحتى التشغيل

 

 

 

 
  تكاليف التشغيل السنوية١. ٥  

 )١٠(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 التكاليف بالدينار
 

 البند

مواد أولية وتعبئة وتغليف ٤,٢٠٠

رواتب وأجور  ٧,٨٠٠

 الخدمات الضرورية ١,٦٨٠

مصاريف تسويق ٥٥٠

يجاراتاإل ٢,٢٥٠

مصاريف تشغيل أخرى  ٢,٣١٠

 المجموع ١٨,٧٩٠

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 

 التسجيل رسوم دينار ، وتشمل ٥٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التقديرية 

  .والترخيص ومصاريف متفرقة اخرى
  
 :   رأس المال العامل٣. ٥  

 
لمدة دورة إنتاجية  دينار وعلى أساس ١,٥٦٦لعامل للمشروع حوالي    يبلغ رأس المال ا

 .شهر واحد 

 الدراسة المالية٥٠



 
 

 ١١

 

:تكاليف المشروعملخص    ٤. ٥    
 )١١(جدول رقم 

  تكاليف المشروعملخص 
 

 البند التكاليف بالدينار
 التاآلمعدات و ٤,٧٠٠

 وسائط نقل ٧,٥٠٠

 أثاث وتجهيزات مكتبية ١,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ١٣,٥٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥٠٠

 رأس المال العامل ١,٥٦٦

  تكاليف المشروعإجمالي ١٥,٥٦٦
 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥

 
  سيقوم المشروع بالحصول على قرض لتمويل الموجودات الثابتة  باالضافة الى مساهمة 

 :صاحب المشروع

  )١٢(ل رقم  جدو               

 مصادر تمويل المشروع             

 قيمة التمويل

 دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

مساهمة صاحب المشروع ٦٨ ١٠,٥٦٦

 قرض لتمويل الموجودات الثابتة  ٣٢ ٥,٠٠٠

المجموع ١٠٠ ١٥,٥٦٦



 
 

 ١٢

 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥

 

 :    الفرضيات المالية
 
غراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض أل

يسدد القرض على خمس سنوات . لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

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

 .رة التأسيس هي فترة سماح التشغيلية األولى وبذلك تكون فت

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 -:التالية

 

 .تم إفتراض أن ايرادات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية 

ة المفترضة تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزياد

 .لإليرادات
 

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

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢ تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  الخالصة٧. ٥
 

رفق أن يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية الم

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

.  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 :لتي تبين ما يليوا

 



 
 

 ١٣

 دينار في السنة األولى للتشغيل ٧٣٦يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٢,٠٥٩و 

تبلغ قيمة . سيوفر المشروع فرص عمل  ألربعة  موظفين بما في ذلك صاحب المشروع -

 دينار ٩,٤٨١ولى ترتفع   دينار في السنة اال٧,٨٠٠الرواتب واالجور التي ستدفع لهم 

 . في السنة الخامسة

في السنة % ١٨,١في السنة األولى و %  ٥,٠تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 % .١٨,١و % ٦,٩الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين  

معامل خصم   دينار باستخدام٥,٠٨٠   NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

٠ %١٢  

 %٢١,٥يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤بلغت فترة اإلسترداد للمشروع  -
 
 ٢٠و% ١٠في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع بنسب تتراوح بين  -

 او زيادة تكاليف اسعار البيع النخفاض اسان حسيبقى المشروع مجديا ، ويكو% 

 %.١٠ بنسبةالتشغيل 
 

   المالحق المالية٨. ٥
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤

 
 

 

 

 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
ي

القماش
عمانموقع المشروع

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

22,00023,10024,25525,46826,741المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

4,2004,4104,6314,8625,105تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,2004,4104,6314,8625,105تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,1803,3393,5063,6813,865تكاليف المصنع التشغيلية

11,58012,15912,76713,40514,076مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
10,42010,94111,48812,06212,666الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

550578606637669مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
2,2502,2502,2502,2502,250إيجارات

00000أيجار أرض
750788827868912مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 7,2107,4587,7187,9928,279مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
1,7441,7441,7441,7441,744اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

9,0549,3029,5639,83610,123مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,3661,6391,9252,2262,542الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

500418328229120الفائدة على القرض
8661,2211,5971,9972,422الربح قبل الضريبة

130183240300363الضريبة على األرباح
7361,0371,3581,6982,059األرباح الصافية

%80%82%83%85%87نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 20,17220,52320,88321,25121,627نقطة التعادل

%81%83%86%89%92نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
4,70010.00470معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
7,5006.671,124وسائل نقل

05.000أخرى
1,744المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,5661,5660رأس المال العامل المطلوب

15,56610,5665,000إجمالي تكلفة المشروع
%32%68%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

حفايات البشكيراسم المشروع
عمانموقع المشروع

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
22,00023,10024,25525,46826,741المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
22,00023,10024,25525,46826,741المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
10,566حقوق الملكية

5,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,2162,3283,3934,4065,360الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
15,56623,21625,42827,64829,87432,102مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
13,500مجموع اإلستثمارات

35011,58012,15912,76713,40514,076التكاليف التشغيلية المباشرة
7,2107,4587,7187,9928,279إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
500418328229120الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
130183240300363الضريبة

14,35019,42020,21821,05321,92622,838إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,2163,7965,2106,5957,9499,264صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8199019911,0901,199أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8199019911,0901,199إجمالي دفعات سداد القرض

1,2162,9774,3095,6046,8588,065رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
06499151,1981,4981,817توزيعات األرباح

1,2162,3283,3934,4065,3606,248صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
حفايات 
القماش

عمان موقع المشروع

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,2162,3283,3934,4065,3606,248النقد

00000المدينون
350350350350350350المخزون

1,5662,6783,7434,7565,7106,598إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

4,700األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

7,500السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
13,50013,50013,50013,50013,50013,500إجمالي األصول الثابتة
1,7443,4895,2336,9778,722اإلستهالك التراآمي

13,50011,75610,0118,2676,5234,778القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
15,56614,83314,05513,22312,33311,376مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
8199019911,0901,1990اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

8199019911,0901,1990مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

4,1813,2802,2891,19900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
4,1813,2802,2891,19900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
10,56610,56610,56610,56610,56610,566رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

87209368568األرباج المجمعة
87122160200242الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

10,56610,65210,77410,93411,13411,376مجموع حقوق الملكية
15,56614,83314,05513,22312,33311,376مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %18.1%13.8%10.3%7.4%5.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%18.1%15.2%12.4%9.6%6.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.03.84.44.80.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع

حفايات
القماش

عمانموقع المشروع

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 5,080صافي القيمة الحالية
ي

15,566المشروع

IRR 21.5معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
10,566صاحب 

B/C 5,000القروض1.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد
ى  رض 

%32.1التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

7361,0371,3581,6982,059صافي الربح بعد الضريبة

%9.1%7.8%6.6%5.3%3.9الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%18.1%13.8%10.3%7.4%5.0معدل العائد على اإلستثمار %

%18.1%15.2%12.4%9.6%6.9معدل العائد على حقوق الملكية %

3.03.84.44.80.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

20,17220,52320,88321,25121,627نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.2%3,91618.8زيادة تكاليف المشروع

%20 1.1%2,75216.5زيادة تكاليف المشروع

%10 0.7%3,9434.4-تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.2%14.1-12,965-تخفيض مبيعات المشروع

%10 0.9%2,3067.7-زيادة تكاليف التشغيل

0.4%6.2-9,692-زيادة تكاليف التشغيل %20



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية
الحالة األساسية

IRR21.5%معدل العائد الداخلي
NPV5,080صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.8%معدل العائد الداخلي
NPV3,916صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.5%معدل العائد الداخلي
NPV2,752صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR4.4%معدل العائد الداخلي
NPV-3,943صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR-14.1%معدل العائد الداخلي
NPV-12,965صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR7.7%معدل العائد الداخلي
NPV-2,306صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-6.2%معدل العائد الداخلي
NPV-9,692صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

014,3500-14,350

11,2163,2101,994

2693,4833,414

3723,7703,697

4764,0713,995
58017,27617,196

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,7850-15,785

11,2163,2101,994

2693,4833,414

3723,7703,697

4764,0713,995
58017,75417,674

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,2200-17,220

11,2163,2101,994

2693,4833,414

3723,7703,697

4764,0713,995
58018,23118,152



التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

014,3500-14,350

11,2161,010-206

2691,1731,104

3721,3441,272

4761,5241,448
58013,97713,897

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

014,3500-14,350

11,216-1,190-2,406

269-1,137-1,206

372-1,081-1,154

476-1,023-1,099
58010,67810,598

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

014,3850-14,385

11,3371,331-6

2761,5211,445

3801,7211,642

4841,9311,847
58815,22715,139

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

014,4200-14,420

11,459-548-2,007

283-440-523

387-327-414

491-209-300
59613,17713,082


