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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

 
 في مختلف ) إرادة(اري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستش
فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف

 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصة
 .ستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإل

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

 .يع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشار
 

 اثنان وعشرون كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 
 

 

 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ وصف المنتج

  ٢. ٣ السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية

  ٣. ٣ سويقالمنافسة والت

  ٤. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٥. ٤ المواد األولية والخدمات المساعدة

  ٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ تكاليف التشغيل

  ٥٠٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٦٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات

  ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ مالحق الماليةال  

 

 

 



 
 
 

٢ 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 ) لتر١٩( الكبيرة  PETانتاج عبوات  اسم المشروع

  عمان، الزرقاء، اربد  موقع المشروع

 لتر ١٩عبوات مياه للمبردات سعة  منتجات المشروع

 صاشخأ ٦ األيدي العاملة

 دينار ٦٥,١١٨ ياالستثمار الكل

 % ٢١,٥ معدل العائد الداخلي

 دينار ٢١,٠٩٩ صافي القيمة الحالي

  ١,٣ على االستثمارتلإليراداتالقيمة الحالية 

 سنوات ٤ فترة اإلسترداد

 

 
                                 

 

 

 ) لتر١٩( الكبيرة  PETواتانتاج عبمشروع



 
 
 

٣ 

   

 
 
 

 

  وصف المشروع١. ٢

 

الغذائية تعتبر العبوات البالستيكية من أكثر مستلزمات التعبئة والتغليف استعماالً خاصة لتعبئة المواد 

 .واأللبان والزيوت النباتية وغيرها) سعة لتر فما فوق(السائلة كالمياه المعدنية والمشروبات الغازية 

 

  PETوفي السنوات األخيرة حدث تحول كبير في مجال هذه العبوات وذلك باتجاه استعمال عبوات 

(Poly Ethylene Terephthalate)  صحياً لتعبئة السوائلهاومالءمت تمتاز بجودتها العالية التي . 

 

نصف المصنعة يجري في المرحلة األولى تصنيع العبوة إذ  مرحلتين على PETعبوات يتم انتاج 

(Preform)نصف المصنعة والتي ال زالت غير منتجة في األردن والمرحلة الثانية هي نفخ العبوة  ،

 .  بالنفخأي تشكيلها 

 

 ١٩ عبوات المياه الكبيرة سعة فإن  (coolers)لمياه المعدنية  مبردات االستعمال الكبير االنتشارومع 

 مطلوبة بشكل كبير مع مراعاة ان هذه العبوات قابلة أصبحتلتر والتي تستعمل مع هذه المبردات 

 أشهر ٦ أكثر من مرة، ومن وجهة نظر فنية وصحية فإن صالحية هذه العبوات تتراوح بين لالستعمال

 . ينبغي استبدالها بعد ذلكوالسنة الواحدة فقط، حيث

 

 إنتاجه وهذا النوع كلفة  (Poly carbonate)تصنع هذه العبوات من مادتين هما البولي كربونات 

وسيقوم المشروع .  بواسطة نفخ العبوات نصف المصنعة  PETمرتفعة وكذلك ثمنه، كما تصنع من 

اه المعدنية ومحطات تحلية وتعقيم  لتر وتوفيرها لمصانع المي١٩ سعة  PET  عبوات بإنتاجالمقترح 

 .مياه الشرب والتي انتشرت بشكل كثيف في مختلف انحاء المملكة

 

 

المقدمة. ٢



 
 
 

٤ 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

 لتر والمستعملة مع ١٩ سعة  PETيهدف المشروع المقترح إلنتاج عبوات المياه المعدنية  

.  ومحطات تنقية المياه من هذه العبواتمبردات المياه وذلك لتوفير متطلبات مصانع المياه المعدنية

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

هناك طلب متزايد باستمرار على هذه العبوات نتيجة اإلقبال على استعمال المياه النقية  .١

 . المنازلأوواقتناء المبردات سواء في المكاتب 

محلي وذلك رغم ال زال األردن يستورد كميات كبيرة من العبوات لتغطية احتياجات السوق ال .٢

 .وجود انتاج محلي محدود

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 . لصاحب المشروعاالقتصاديةتحسين الحالة  .٤

 

  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢

 

 المستهلك حيث المدن ذات الكثافة السكانية العالية  في تتواجدإن معظم محطات تحلية وتعبئة المياه 

يقترح إقامة  وعليه،  تلك المدن مصانع المياه المعدنية فيبعض لوجود إضافةه العبوات الرئيسي لهذ

 .عمان أو الزرقاء أو اربد  المشروع في

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٥ 

 

 وصف المنتج ١٠٣

 

 لتر والمصنوعة من ١٩سعة والعادية سيقوم المشروع المقترح بإنتاج عبوات تعبئة المياه المعدنية 

 مبردات المياه وسيتم اإلنتاج عن طريق نفخ العبوة نصف المصنعة  فيوالمستعملة PETمادة 

 . غم٧٥٠ – ٧٠٠، ويتراوح وزن العبوة الواحدة ما بين  الخاصة بذلكنة الحقنيباستعمال ماك

 

 السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية ٢. ٣

 

 :الطلب الحالي .١
 

 . تعبئة المياه تنقية وطاتإن المستهلك الرئيسي للعبوات التي سينتجها المشروع هي مح

 

هذه المحطات هي التي  محطة و٢٧٦يبلغ عدد محطات تنقية وتعبئة المياه في المملكة حالياً 

. تقوم ببيع المياه للمستهلك مباشرة وذلك باستعمال العبوات الكبيرة والمستعملة ألكثر من مرة

  المحالت واألسواقوال يسمح لهذه المحطات بتعبئة وبيع المياه في عبوات صغيرة في

 .التجارية

 

 عبوة مع أهمية ٣٥٠ووفقاً لبيانات المسح الميداني فإن المحطة الواحدة تستهلك سنوياً نحو 

 يمتد  العبوة استخدام / مالحظة أن اإلستهالك المفترض هو أضعاف هذا الرقم ألن صالحية

 .تبعا لطبيعة المناولة وعدد مرات التعبئة سنتين إلىسنة من 

 

 أما عبوة سنوياً، ٩٦,٦٠٠يقدر حجم طلب محطات تنقية وتعبئة المياه بحوالي ا سبق  لم

 عبوة ٢,٠٠٠مصانع المياه المعدنية فإن معدل استهالك المصنع الواحد من العبوات هو نحو 

 إجمالي أي أن آالف عبوة، ١٠هو ) وعددها خمسة(سنوياً وعليه فإن استهالك هذه المصانع 

 . عبوة١٠٦,٦٠٠في حده األدنى هو حجم الطلب الحالي 

 
 

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

٦ 

 :الطلب المستقبلي .٢
 

  لدى المواطنينزيادة الوعينظرا لو% ٢,٨ معدل النمو السكاني البالغ االعتبارمع األخذ بعين 

بنسبة  معدل الزيادة في الطلب على هذه العبوات  فان افتراض المياه النقيةماخد استبأهمية

 . يعتبر معقوالً%٥

 

 .٢٠٠٩الطلب المتوقع على هذه العبوات لغاية عام ) ١(م ويبين الجدول رق

 

 )١(جدول رقم 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنة

 ١٤٣ ١٣٧ ١٣٠ ١٢٤ ١١٨ ١١٢ ١٠٧ عبوةألف 

 
 
 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية .٣
 

 :يلي فقد تم األخذ بعين االعتبار ما لغايات تحديد الطاقة التصميمية للمشروع         

إن كلفة شحن العبوة الجاهزة يعتبر مكلفاً نظراً لحجمها الكبير قياساً مع وزنها  -

 .الذي يقل عن الكيلو غرام الواحد وهذا عامل ايجابي لصالح أي انتاج محلي

وجود انتاج محلي محدود لمصنع واحد يغطي نسبة متواضعة من حجم الطلب  -

 .المحلي
 

من حجم % ٣٨ عبوة وهذه الطاقة تمثل حوالي  ألف٤٥روع هي إن الطاقة اإلنتاجية المقترحة للمش

عبوة تمثل  ألف ٣٠ في السنة األولى بواقع إنتاجه وسيبدأ المشروع ٢٠٠٥الطلب المتوقع عام 

% ١٠ اإلنتاج خالل السنوات الخمسة األولى بمعدل  كمياتزدادتمن طاقة المشروع على أن % ٦٦,٦

 ).٢( الجدول رقم سنويا وكما في

 
 
 
 



 
 
 

٧ 

 )٢(جدول رقم 

 اإلنتاج السنوي للمشروعتدرج 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٩٧,٦ ٨٨,٧ ٨٠,٧ ٧٣,٣ ٦٦,٦ %الطاقة اإلنتاجية 

 ٤٣,٩٢٣ ٣٩,٩٣٠ ٣٦,٣٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ عبوة

 
 
 المنافسة والتسويق ٣ .٣

 

 : ستأتي المنافسة المتوقعة لمنتجات المشروع من   

 

  مرتفعة قياساً لمنتجات المشروعأسعارهاردة وهذه ستكون المنتجات المماثلة المستو -

 المستهلك الرئيسي للعبوات هو محطات تنقية وتعبئة المياه والتي ونظراً ألن :المحلياإلنتاج  -

 ألنه يوفر لها هامش ربح جيد لها السعر المنافس يعتبر اساسياً لتعيد بيعها للمستهلك فإن عام

 .الجدي بهذا القطاع من مستهلكي العبوات المنتجة االهتماموعلى ادارة المشروع 

 

  واإليرادات المتوقعةبيع الأسعار ٤. ٣

 

حوالي الدينارين  لتر المباعة لمحطات ومصانع المياه ١٩ سعة  PETسعر بيع عبوة المياه معدل  يبلغ

من منتجات  عامل المنافسة فإن سعر بيع العبوة االعتبار وعليه ومع األخذ بعين للعبوة الواحدة، 

 .  يعتبر مناسباًدينارينالمشروع بسعر 

 

 . المشروع المتوقعة في السنة األولىإيرادات) ٣(ويوضح الجدول رقم 

 )٣(جدول رقم 

 اإليرادات المتوقعة في السنة األولى

 دينار العدد البند

 ٦٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ عبوة

 



 
 
 

٨ 

 

 

 
 
 موقع المشروع   ١٠٤  

 

جـد فيهـا معظـم      اوتتحيث   إلقامة مثل هذا المشروع      األنسبقع  االمو المدن الكبرى في المملكة   تعتبر  

 إذالحرفية المتواجدة في تلك المدن      / ، على أن يقام ضمن المناطق الصناعية       محطات تنقية وتعبئة المياه   

 . يتوفر في تلك المدن كافة الخدمات الضرورية الالزمة 

 

 البناء   ٢٠٤
 

 .احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) ٤(   يبين جدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها

 البند  )٢م( المساحة  

اإلنتاجصالة  ١٠٠

مستودعات المواد األولية والجاهزة ١٥٠

 وخدمات عمالمكاتب ٥٠

 المجموع ٣٠٠

 

، سيكون البناء  متر مربع٣٠٠لالزمة للمشروع هي  المساحة اان إجمالييتبين من الجدول السابق 

 .المربعالمتر / دينار١٥ دينار وذلك بواقع ٤,٥٠٠يجار السنوي لها بنحو اإل ويقدر بدل مستأجرا
 
 
 
 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 
 

٩ 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  التصنيعمراحل ٠١

 

 . من الخارجوالمستوردة) preforms(  العبوات نصف المصنعة تحضر -

 يتم تسخين العبوة حيث) Blow moulding machine(  العبوات في ماكنة النفخ  تلقم-

 .حسب شكل القالبوتشكيلها بالنفخ 

 . والتفتيش المعاينة-

 . التغليف-

 

  المعدات واآلالت٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب ) ٥( يبين جدول رقم 

 والتشغيل

 )٥(         جدول رقم                          

 واآلالت         تكلفة المعدات                    

 دينار العدد البند

 ٢٥,٠٠٠ ١ مع كمبيوتر للتحكم تشكيل بالنفخ نة يماك

 ١٢,٠٠٠ ٢ أطقم قوالب

 ٥,٠٠٠ ١ ضاغطة هواء

 ٣,٠٠٠  عدد ولوازم متنوعة

 ٤٥,٠٠٠  المجموع

 

 لتجهيزات المكتبيةاألثاث وا ٠٣

 . دينار٣,٠٠٠ وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاث إلىيحتاج المشروع 
 
 
 



 
 
 

١٠ 

 وسائط النقل ٠٤

 .دينار ١٠,٠٠٠لمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو ايلزم 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .لة وكلفتها السنويةاالحتياجات التقديرية من القوى العام) ٦(يبين جدول رقم 
 

 )٦(                                جدول رقم 

  السنويةواألجور                         القوى العاملة 

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٤,٢٠٠ ٣٥٠ ١ صاحب المشروع

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتيرة

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ فني 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مبيعات

 ٣,٠٠٠ ١٢٥ ٢ عمال 

 ١٤,٤٠٠  ٧ المجموع
 

 %.١١ أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها واألجوريضاف للرواتب 

 

 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٥٠٤

 

  المواد األولية ومستلزمات التغليف٠١

 

 .السنة األولىاحتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في ) ٧(يوضح الجدول رقم 
 

       
 
 
 
 



 
 
 

١١ 

 )٧(   جدول رقم 

 السنة االولى/               المواد األولية ومستلزمات التغليف

 البنـــد الكمية دينار

 عبوات نصف مصنعة ٣٠٫٠٠٠ ١٦,٥٠٠

 أكياس نايلون ٣٠٫٠٠٠ ٦٠٠

٨٥٥ - 
%)٥(بدل تالف   

 المجموع  ١٧,٩٥٥

 

 

 الضرورية الخدمات ٠٢
 

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتهـا فـي السـنة االنتاجيـة            الضروريةالخدمات  ) ٨(قم  يوضح الجدول ر  

 .األولى

 

)٨(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع مساعدة الخدمات ال                                

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ١٩٠ ٢٢٨٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 الوقود ١٠٠ ١٢٠٠

جموعالم ٣٠٠ ٣٦٠٠  

  
 



 
 
 

١٢ 

:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤  

 

، بدء من اختيار الموقع والتعاقد على الماكينات  أشهر٤من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 . وايصال الخدمات وحتى التشغيل
 

  

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )٩(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

                           البند   دينار

 المعدات واآلالت ٤٥,٠٠٠

 أثاث ٣,٠٠٠

 وسائط نقل ١٠,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٥٨,٢٠٠
 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢٠٥
 

 دينـار وتشـمل تكـاليف التسـجيل         ٣٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي      

 .  مهن والتعاقد على المعدات واستكمال الدراساتورخصة ال
 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

على أساس دورة إنتاجية مدتها شهر       دينار   ٣,٩١٨  يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي       

  .واحد
 
 

 الدراسة المالية-٥



 
 
 

١٣ 

 

:تكاليف التشغيل   ٤٠٥  

 

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة)  ١٢( يبين الجدول رقم 
 

 )١٠(جدول رقم 

 السنة األولى/كاليف التشغيل ت

 البند دينار

مواد أولية  ١٧,٩٥٥

 رواتب وأجور  ١٥,٩٨٤

 إيجارات ٤,٥٠٠

 الخدمات المساعدة ٣,٦٠٠

مصاريف تسويق ١,٥٠٠

مصاريف تشغيلية أخرى ٣,٤٨٠

المجموع ٤٧,٠١٩

 

  تكاليف المشروع ملخص  ٥ .٥ 
 

 )١١(جدول رقم 

  تكاليف المشروعملخص

 البنــــــد دينار/ التكلفة 

 الموجودات الثابتة ٥٨,٢٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣,٩١٨

 إجمالي تكاليف المشروع ٦٥,١١٨
 
 



 
 
 

١٤ 

 
 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦. ٥

 

غطية جزء من  حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتافتراضألغراض هذه الدراسة تم 

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

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

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

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٥٤تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

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

 -: على األسس والفرضيات التاليةباالعتمادالمشروع لعشر سنوات وذلك 

 

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

 . أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليراداتافتراضتم 

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

 .ن األرباح الصافيةم% ١٥ بواقع الدخل ضريبة احتسبت

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 

 

  المؤشرات والكشوف المالية ملخص٧. ٥
 

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

على الوفاء بالتزاماته  المشروع قادرتشير التدفقات النقدية ان كذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 

 

 

 

 

 



 
 
 

١٥ 

 

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

 :يلي

 

 دينـار و    ٢,٠٦٧وح بـين     للتشغيل ربحا صافيا يتـرا     األولىيتوقع ان يحقق المشروع في السنة        -

 . دينار في السنة الخامسة١٤,٦٠٢

تبلغ قيمة الرواتـب    .  بما فيهم صاحب المشروع     عمال وموظفين  لستةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار فـي     ١٥,٩٨٤واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي            

 .لسنة الخامسة دينار في ا١٩,٤٢٨السنة األولى ترتفع الى 

فـي السـنة الخامسـة      % ٤١,٩في السنة األولى و     % ٣,٥ بين االستثمارتتراوح نسبة العائد على      -

 %.٤١,٩و  % ٦,٨ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 .ادينار ٢١,٠٩٩ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢١,٥يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

 .سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

 البيع بنسـب تتـراوح بـين        أسعار تخفيض   أو تكاليف التشغيل    أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

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

أو زيادة تكاليف التشـغيل بنسـبة       % ١٠ باستثناء حالتي خفض سعر البيع بنسبة        جدوى المشروع 

 .حيث ينبغي مراعاة ذلك% ٢٠
 
 
 

 

  و الخسائررباحألاساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

المالحق المالية٠٦  



الموقع المقترح
العاصمة

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

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

17,95519,75121,72623,89826,288تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
6,6606,9937,3437,7108,095تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,6406,2046,8247,5078,258تكاليف المصنع التشغيلية

30,25532,94835,89339,11542,641مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
29,74533,05336,70740,74545,205الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,5001,6501,8151,9972,196مصاريف البيع والتسويق
240264290319351قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,2001,3201,4521,5971,757مصاريف أخرى

16,76417,52418,33719,20720,138مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,4496,4496,4496,4496,449اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

23,81324,57325,38626,25627,187مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,9328,47911,32114,48918,018الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
2,4325,5539,02512,88717,179الربح قبل الضريبة

3658331,3541,9332,577الضريبة على األرباح
2,0674,7207,67110,95414,602األرباح الصافية

%60%64%69%74%80نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
55,09454,91354,75054,60254,462نقطة التعادل (بالدينار)

%62%68%75%83%92نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
45,00010.004,500معدات وأجهزة

3,0006.67450األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
6,449المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,9183,9180رأس المال العامل المطلوب

65,11830,11835,000إجمالي تكلفة المشروع
%54%46%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
عبوات PET  للمياه



الموقع المقترح
العاصمة

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
30,118حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,4223,9815,2796,2947,001الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
65,11862,42269,98177,87986,15494,847مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
58,200مجموع اإلستثمارات

1,49630,25532,94835,89339,11542,641التكاليف التشغيلية المباشرة
16,76417,52418,33719,20720,138إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
3658331,3541,9332,577الضريبة

62,69650,88454,23157,88061,85766,195إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,42211,53815,75020,00024,29728,653صافي 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

2,4225,8059,44413,06316,66720,259رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,8244,1646,7699,66512,884توزيعات األرباح

2,4223,9815,2796,2947,0017,375صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
عبوات PET  للمياه



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,4223,9815,2796,2947,0017,375النقد

00000المدينون
1,4961,4961,4961,4961,4961,496المخزون

3,9185,4786,7767,7908,4988,871إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

45,000األجهزة والمعدات
3,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
58,20058,20058,20058,20058,20058,200إجمالي األصول الثابتة
6,44912,89819,34725,79632,245اإلستهالك التراآمي

58,20051,75145,30238,85332,40425,955القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
65,11859,62953,87847,84341,50134,826مجموع 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
30,11830,11830,11830,11830,11830,118رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2437981,7012,990األرباج المجمعة
2435559031,2891,718الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

30,11830,36130,91731,81933,10834,826مجموع حقوق الملكية
65,11859,62953,87847,84341,50134,826مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %41.9%26.4%16.0%8.8%3.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%41.9%33.1%24.1%15.3%6.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.91.01.01.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.70.50.30.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
عبوات PET  للمياه



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%65,11810تكاليف المشروع

%30,11810مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%35,00012القروض

%75%53.7القرض الى التكاليف %

%15%46.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,0674,7207,67110,95414,602صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%19.6%16.1%12.4%8.4%4.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%41.9%26.4%16.0%8.8%3.5معدل العائد على اإلستثمار %

%41.9%33.1%24.1%15.3%6.8معدل العائد على حقوق الملكية %

0.91.01.01.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.70.50.30.0الديون

55,09454,91354,75054,60254,462نقطة 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 17,916-5,1651,592-21,09916,30211,5057,967صافي القيمة الحالية

IRR 3.7%12.7%9.6%15.6%16.4%18.8%21.5معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.10.91.00.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

54,764

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

19.3%

24.2%
0.8

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

عبوات PET  للمياه

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

8,003
12.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.5%معدل العائد الداخلي
NPV21,099صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.8%معدل العائد الداخلي
NPV16,302صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.4%معدل العائد الداخلي
NPV11,505صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.6%معدل العائد الداخلي
NPV7,967صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.6%معدل العائد الداخلي
NPV-5,165صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.7%معدل العائد الداخلي
NPV1,592صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR3.7%معدل العائد الداخلي
NPV-17,916صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,6960-62,696

12,42212,98110,559

228815,52815,241

331318,37018,057

434121,53821,197
537163,62963,257

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

068,9660-68,966

12,42212,98110,559

228815,52815,241

331318,37018,057

434121,53821,197
537166,22465,853

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

075,2360-75,236

12,42212,98110,559

228815,52815,241

331318,37018,057

434121,53821,197
537168,82068,448



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,6960-62,696

12,4229,9817,559

228812,22811,941

331314,74014,427

434117,54517,204
537158,86858,496

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,6960-62,696

12,4226,9814,559

22888,9288,641

331311,11010,797

434113,55213,211
537154,10753,735

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,8460-62,846

12,6648,2795,615

231610,48110,165

334412,94712,603

437515,70615,331
540957,87457,465

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,9960-62,996

12,9063,577671

23455,4345,089

33767,5247,149

44099,8749,465
544652,11951,673


