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

رة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغي    ) 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
 .يرة والمتوسطةمن المشاريع الصغ

 
لية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـةأوإن هذه الدراسة هي دراسة      

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

لتقديم أية) إرادة(نتاجيــة  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإل         
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 *ملخص المشروع  -1

 الجزمات البالستيكية اسم المشروع

 عمان ، اربد، الزرقاء   المقترحموقع المشروع

 جزمات بالستيكية  منتجات المشروع
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 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية* 

 يكيةمشروع انتاج الجزمات البالست
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  وصف المشروع 1. 2
 

والتي يستعملها األفراد مـن     ) االبواط الطويلة (هنالك أنواع مختلفة من الجزمات      

وإذا كانـت   . الجنسين على اختالف أعمارهم خصوصا في فصل الشتاء المـاطر         

الجزمات المصنوعة من الجلد هي األكثر استعماال خاصـة مـن النسـاء، فـإن               

 .  قبل الرجال وصغار السن من الجنسينالجزمات البالستكية أكثر استعماالً من

 

تمتاز الجزمات البالستيكية بعدم نفاذيتها للماء، مما يجعلها مناسبة فـي موسـم             

 موحلـة كاألراضـي     أوشي مطلوباً في مواقع مبتلة      م عندما يكون ال   أواألمطار  

 . الزراعية

 

 ذوي   فإنهـا تناسـب    الجلدية،ونظراً ألن الجزمات البالستيكية ارخص بكثير من        

 للفئات التي تكون أكثر استهالكاً لهذا النوع        مالءمتهاالدخل المحدود، فضالً عن     

 مثل العاملين في بعض الصـناعات والخـدمات، وسـكان الريـف             األحذيةمن  

 .الزراعةفي والعاملين 
 

 من الجنسـين لسـهولة      لألطفال هذه الجزمات مناسبة في فصل الشتاء        أنكما  

 بـألوان   إنتاجهاكن  مهم خارج المنزل، خصوصا أنه ي     لحركت ومالءتهااستعمالها  

 . األطفالمتعددة مما يتناسب واحتياجات 
 
 
 
 

  المقدمة. 2
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  مبررات واهداف المشروع 2. 2
 

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج الجزمات البالستيكية من مختلـف المقاسـات           

 :ومن أهم مبررات المشروع  ألوان ،وبعدة

 

 المستلزمات التي ال يستغني أي      إن األحذية بما فيها الجزمات هي من       .1

 .، وبالتالي فهنالك طلب قائم باستمرار ومتزايد أيضاً عنهافرد

هنالك فئات محددة خاصة العاملين في الزراعة والعديد من الخـدمات            .2

أثنـاء العمـل    والصناعات تعتبر الجزمات البالستيكية ضرورية لهـم        

 .وليس لها بديل آخر 

دة لتصدير منتجات المشـروع إلـى       يتوقع أن تكون هنالك فرصة جي      .3

  .رةأوبعض األسواق المج

 . استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة ةخلق فرص .4

  . تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .5
 

 وقع المقترح للمشروع م ال3 .2
 

خاصة في مراكز  معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع إن

 .الحرفية  /  حيث تتوفر المدن الصناعية، الزرقاء مثل عمان، اربدالمحافظات
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 وصف المنتج  103
 

والمناسبة ) Rain Boots( الجزمات البالستيكيةسيقوم المشروع بإنتاج 

الستعمال الرجال والنساء واألطفال، وهذه الجزمات تصنع من مادة البي في سي 

 .وبألوان ومقاسات متعددة
 

 

 الطلب الحالي والمتوقع 2. 3
 

 

 :مؤشرات الطلب .1

 واإلنتاج االستيراديتم تغطية حاجة السوق المحلي من الجزمات البالستيكية عن طريقي 

تأتي مستوردات األردن من الجزمات البالستيكية تحت بند التعرفة الجمركية . المحلي

 خارجية ووجوه من أحذية كتيمة للماء بنعال"  والذي ينص على 640199000رقم 

 بواسطة أو من لدائن ووجوهها غير مثبتة على النعل الخارجي بالخياطة أومطاط 

 بيانات أظهرتهذا وقد ".  بعمليات مماثلةأو بالكبس أو براغي أو بمسامير أوتباشيم 

دائرة اإلحصاءات العامة قيمة وكمية المستوردات والصادرات الوطنية والمعاد تصديره 

 : على النحو التالي2002-1998للسنوات 

 )1(جدول رقم 

 المستوردات والصادرات من الجزم البالستيكية

 بالطن:   الكمية   /    باأللف دينار    :   ة   مالقي

 السنة المعاد تصديره الصادرات المستوردات

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

صافي 

 الكمية
1998 705 253 1.913 1.456 234 127 1.330-
1999 828 217 1.336 1.022 131 100 905- 
2000 328 153 477 441 76 45 333- 
2001 123 54 339 325 10 9 280- 
2002 305 208 171 162 - - 46 

 دراسة السوق.3
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 خالل السنوات المشار اليها اعاله كان  أن سوق هذه المنتجات من السابق يتبين

الصادرات الوطنية (  كميات صافي الصادرات  فقد تراوحت.تصديريا بالدرجة األولى

 طن خالل السنوات 1.330 و 280بين ) والمعاد تصديره مطروحا منها المستوردات

 هو الوحيد الذي شهد زيادة في المستوردات 2002، هذا في حين ان عام 1998-2001

ت من هذا باإلضافة لكون الصادرات الوطنية بحد ذاتها قد تراجع. تفوق حجم الصادرات

تعتبر السوق العراقية من .  2002 طن في عام 162 إلى 1998 طن في عام 1.456

ويبدو ايضا ان السنوات .  خالل السنوات السابقةإليهاأهم األسواق التي تم التصدير 

المذكورة قد شهدت تحوال في التركيز على السوق المحلي لتغطية احتياجاته كبديل عن 

 .التصدير

 

صانع المحلية التي تقوم بإنتاج الجزم البالستيكية من أهمها مصنع هنالك عدد من الم

من الجزمات البالستيكية وبالتالي سيتم تقدير المحلي اإلنتاج يصعب تحديد حجم . باتا

نسبة مستخدمي هذه تقديرات حجم السوق اعتمادا على إحصاءات السكان واألعمار و

  .المنتجات وعلى النحو التالي
 

 

 الي  الطلب الح02

 

 المتوقعين للجزمات البالستيكية يصنفون خدمينلتقدير الطب الحالي، فإن المست

األطفال ممن هم دون الخمسة عشرة عاماً والذكور فوق هذه السن : كالتالي

 ممن يستعملن الجزم البالستيكية أقل بكثير من اإلناثوذلك باعتبار نسبة 

 . الرجال
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 .2002 المملكة حسب فئة العمر لعامعدد سكان) 2(يوضح الجدول رقم 

 

 )2(جدول رقم 

 )ألف نسمة(سكان حسب فئة العمر العدد 

 

 المجموع اناث ذكور  سنة/فئة العمر

5- 14  716 653 1.369 

 3.315 1.581 1.734  15أكثر من 

 4.684 2.234 2.450 المجموع 

 

في المملكة بلـغ    أن عدد االطفال دون الخامسة عشر       ) 2(تبين من الجدول رقم     ي

 2002 العامة لعام    اإلحصاءاتووفقا لبيانات   .  ألف طفل  1.369 نحو   2002عام  

مـنهم  % 21.3من سكان المملكة هم من سكان الحضـر ونسـبة           % 78.7فإن  

يعيشون في المناطق الحضـرية و       طفل    ألف   1.077يسكنون الريف وعلية فإن     

ى حضر يعتمد على عدد      علما بان تصنيف السكان إل     . طفل في الريف   ألف 292

 نسمة ، وفقا لتعريف دائـرة اإلحصـاءات         5.000سكان المناطق التي تزيد عن      

 .العامة

 

 نهمأو المناطق الحضرية يستعملون الجزم البالستيكية       أطفال ربعوبافتراض أن   

 جزمـة سـنوياً     ألف 180 فهذا يعادل    األقل سنوات على    3يغيرونها مرتين كل    

  الريف يستعملون الجزم البالستيكية ويغيرونها     أطفاللثي  ث وبالمقابل فقد قدر أن   

 األطفال نأ أي   ، جزمة سنويا  ألف 130مما يعادل    أيضا مرتين كل ثالثة سنوات    

 . جزمة سنويا310 يستهلكون سنويا نحو األردنفي 
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 1.734فقد بلغ عدد الذكور منهم )  عاما15اكبر من  (األخرى الفئات العمرية أما

 نسمة وفي   ألف 1.365من هذا العدد    في المناطق الحضرية    يش  ويع نسمة   ألف

من الذكور في المناطق الحضـرية      % 5 وبافتراض أن    . نسمة ألف 369الريف  

 68ي  وافهذا يس ) خاصة العاملون في الصناعات والخدمات    (يستعملون الجزمات   

 الذكور من طلبة المدارس والعـاملون       ربع أما في الريف فيقدر أن       .ألف شخص 

 مجموع أن شخص، أي ألف 92يستعملون الجزمات بما يعادل )  الزراعة مثالًفي

 يسـتعملوا   أن من الذكور فوق سن الخامسة عشـرة ممـن يتوقـع             األشخاص

 ألف شخص وبافتراض أنهم يبدلون الجزمة مرة كل سـنتين           160الجزمات هو   

لـذكور   ألف جزمة سنوياً، وعليه فإن إجمالي استهالك ا        80فهذا يعادل استهالك    

 ألف جزمة سنوياً، وبمعدل نمو سـكاني     390ي  واواألطفال معاً من الجزمات يس    

 . ألف جزمة400 يقدر بنحو 2003، فإن معدل االستهالك لعام %2.8قدره 

 

 الطلب المتوقع .  3
 

لتقدير الزيارة السنوية في االستهالك فقد تم افتراض معدلها مماثالً لمعدل النمو 

 جزمة يرتفع ألف 411 هو 2004ن حجم الطلب المتوقع عام السكاني وبالتالي فإ

 ) 3( ألف جزمة كما يبين الجدول رقم 459 إلى 2008عام 

 ) 3(جدول رقم 

  للسنوات  على الجزمات البالستيكيةالطلب المتوقع

)2004- 2008 ( 
 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنة 

 459 446 434 423 411 ألف جزمة

 

 

  والطاقة اإلنتاجية المقترحة  من السوقوعحصة المشر 3.3
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مع األخذ بعين االعتبار وجود إنتاج محلي محدود، والمنافسة المتوقعة من 

 بواقع  القصوى فقد تم افتراض الطاقة اإلنتاجية،المنتجات المماثلة المستوردة

 يوم 300 ساعات عمل يوميا و 8 ألف جزمة سنوياً وذلك على أساس 150

  .عمل في السنة

 

 .2004من الطلب المتوقع عام % 36 للمشروع تمثل الطاقة اإلنتاجية القصوى

أي بنسبة طاقة  ألف جزمة 90لى بواقع أوسيبدأ المشروع إنتاجه في السنة 

ية السنة اسنويا وذلك لغ% 5 يزداد اإلنتاج بنسبة  أنعلى% 60 مستغلة

 . التشغيلية الخامسة

 

ج على مدى السـنوات التشـغيلية الخمسـة         تدرج اإلنتا ) 4(ويبين الجدول رقم    

 .لىواأل

 ) 4(جدول رقم 

  القادمةتدرج اإلنتاج للسنوات التشغيلية الخمسة
 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنة 

 %73.0%69.5 %66.2%63.0%60.0  نسبة الطاقة

 109.4 104.2 99.2 94.5 90.0   زوجاإلنتاج باأللف
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  المنافسة والتسويق 4. 3

 

 أما .من النمر الكبيرةات  الجزم بعضنتاج المحلي محدود ويقتصر علىاإل

روبية خاصة أوالمستوردات فتأتي من بعض الدول اآلسيوية، وهنالك منتجات 

 وتمتاز بالجودة والتصميم واأللوان الجذابة وان كان سعرها مرتفعاً ،ألطفالبا

 . بقية المنتجاتب اقياس

 

 التصميم عامالً مهماً في تسويق منتجات المشروع خاصة المتعلقة يعتبر

 تتطلب ي والتةن السعر عامل آخر هام في خطة التسويق الالزمأباألطفال، كما 

ويتمتع بخبرة جيدة للترويج لمنتجات المشروع من توفر مندوب مبيعات نشط 

ت ، المصانع، البلديا( والمؤسسات  محالت بيع األحذية في مختلف المناطقخالل

 . )الخ...المسالخ

 

  أسعار البيع واإليرادات المتوقعة 5. 3

 

جات المشروع في السوق بالمحلي بأسعار نتتباع الجزم البالستيكية المماثلة لم

 ).أسعار التجزئة( دينار للزوج الواحد 4-2.5ح بين أوتتر
 

ائع التجزئة، يد لبجهامش ربح  ومع االخذ بعين االعتبار عامل المنافسة وتوفير

 .جزمة/ دينار 1.5فإن سعر بيع الجملة من المصنع والذي يعتبر مناسباً هو 

 

 من لىواأل المتوقعة للمشروع في السنة اإليرادات) 5(يوضح الجدول رقم 

 .التشغيل
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 )5(جدول رقم 

 

 لىوالسنة األ/ اإليرادات المتوقعة 
 

 %60 المستغلة الطاقة نسبة

 90.000 زوج/ اإلنتاج

 135.000 دينار/ إليرادات ا

 
 
 

 
 
 

 موقع المشروع   104  

 

 ، الزرقـاء ،     نيقترح إقامة المشروع ضمن مراكز المحافظات الكبرى مثل عما        

علـى ان يقـام     . اربد، حيث الكثافة السكانية وسهولة التوزيع لباقي المحافظات       

ورية الحرفية والتي توفر الخدمات الضـر     / المشروع ضمن المناطق الصناعية     

  .الالزمة
 

 البناء   204
 

) 6(يبين جـدول رقـم    يمكن تنفيذ المشروع ضمن أبنية إسمنتية أو حديدية و           

 :احتياجات المشروع من األبنية واستخداماتها 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية0 4
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 )6(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )2م( المساحة  
 صالة االنتاج 100
جاهزةلية والومستودعات المواد األ 150  
  ادارية وخدماتمكاتب 50
 المجموع 300

 
 

ويقدر الحرفية / تم افتراض استئجار المبنى المطلوب ضمن المناطق الصناعية 

 .المتر المربع / دينار15 وذلك بواقع ، دينار4.500 بنحو هيجار السنوي لاإلبدل 
 

 ط النقل االثاث ووسائ وتكلفة المعدات مراحل التصنيع304
 
 

 التصنيع طريقة 01

قمع التغذية لحسب الكمية المحددة )  P.V.C( حبيبات تغذى -

 بما )Injection Moulding Machine( الحقن ةماكينالخاص ب

 .فيه المواد الملونة

الجزمات  تقوم الماكنة بصهر الحبيبات وحقنها في قوالب تشكيل -

 .وتبرد القطع المشكلة

 .  المعاينة والتفتيش-

 . لحين البيع والتخزين التغليف-

 

 

  تكلفة المعدات واآلالت02
 



 11

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها  ) 7( يبين جدول رقم 

.شاملة التركيب والتشغيل  

 

 )7(                          جدول رقم 

                    تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار/ الكلفة  العدد البند

 بالحقن مع جزماتتشكيل ال ةماكين

 .كومبيوتر للتحكم اآللي

1 38.000 

 36.000 18 أطقم قوالب

 2.000 1 مطحنة فواقد بالستيك

 1.000  عدد ولوازم متنوعة

 77.000  المجموع

 

 األثاث والتجهيزات المكتبية 03

 . دينار2.000 وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاث إلىيحتاج المشروع 

 

 وسائط النقل 04

 . دينار8.000يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية404
 

.االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) 8(يبين جدول رقم   
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 )8(                                جدول رقم 

 القوى العاملة واالجور السنوية                         

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 4.800 400 1 صاحب المشروع

 3.600 300 1 مدير مصنع/مهندس

 3.000 250 1 مالي وإداري

 3.000 250 1 مندوب مبيعات

 1.800 150 1 أمين مخزن

 1.500 125 1 سكرتيرة

 3.000 250 1 مدير إنتاج وصيانة/فني

 5.760 120 4 عمال 

 26.460  11 المجموع

 أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي واألجوريضاف للرواتب 

 %.11والبالغة نسبتها 

 

  الضرورية والخدماتلية والمواد األ 504

 

 لية ومستلزمات التغليفو المواد األ01
 
ن   يبلغ معدل وزن الزوج م،  حسب المقاس والتصميم الجزماتزانأوت واتتف

مع تقدير الفاقد خالل عملية  ،  غم750سات التي سينتجها المشروع  نحواالمق

 %.3التصنيع بنسبة 
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لية ومستلزمات واحتياجات المشروع من المواد األ ) 9(يوضح الجدول رقم 

 .لىوالتغليف في السنة األ
 

 )9(         جدول رقم 

 لىولسنة األا/ لية ومستلزمات التغليفو              المواد األ
 

دينار/ الكلفة   البنـــد الكمية 
بي في سيحبيبات   طن66.150 42.997  
طن 1.350 2.700  حبيبات ملونة  
%3) حبيبات(بدل تالف  - 1.371  
 نايلون تغليف 90.000 1.800
  زوج20أكياس سعة  4.500 495

 المجموع  49.363

 

 الضرورية  الخدمات 02
 

ة التي يحتاجها المشروع وتكلفتهـا      الضروريلخدمات  ا) 10(يوضح الجدول رقم    

 .لىوفي السنة االنتاجية األ
 

)10(جدول رقم   

 لىوالسنة األ/للمشروع الضرورية الخدمات                    
 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 
 الكهرباء 500 6.000
 المياه 50 600

 الوقود 120 1.440
 المجموع 670 8.040
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:ة الزمنية لتنفيذ المشروعالفتر 604   

 .أشهر 6 – 4من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 
 

   

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة105

  )11(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

دينار/ التكلفة     البند                           
  بما فيها القوالبالمعدات واآلالت 77.000
 أثاث 2.000
 وسائط نقل 8.000
 تأمينات مستردة 600

             المجموع 87.600

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل205
 
 

 دينار وتشـمل    5000   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي      

ومصاريف التـدريب   اقد على المعدات     والتع الترخيصتكاليف التسجيل و  

 .  وفوائد ما قبل التشغيل ومصاريف متفرقة اخرى

 

:  رأس المال العامل305  
   

على أساس دورة إنتاجية مدتها      دينار   16.958  يبلغ رأس المال العامل     

  .شهرين

 

 

 الدراسة المالية-5
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:تكاليف التشغيل السنوية  405  

 

 )12(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل

دينار/ الكلفة   
 

بندال  

لية أومواد  49.363  
 رواتب وأجور  29.370
 إيجارات 4.500
 مصاريف التسويق 3.375
 الضروريةالخدمات  8.040
 مصاريف تشغيلية أخرى 7.100

 المجموع 101.748

 

تكاليف المشروع ملخص    505    
 

 )14(جدول رقم 

  تكاليف المشروعملخص

 البنــــــد دينار
بتةالموجودات الثا 87.600  
 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 5.000
 رأس المال العامل 16.958

 اجمالي تكاليف المشروع 109.558
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  و األسس والفرضيات التمويلوسائل 6. 5

 

فتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على إألغراض هذه الدراسة تم 

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

 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية 50.000قيمة القرض تبلغ 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية %. 10ية وبمعدل فائدة سنوية هي وامتس

هذا ويتم تمويل باقي . لى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح واأل

% 46 تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي .التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 .من تكاليف المشروع الكلية

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

التشغيلي واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس 

 -:والفرضيات التالية

 

في ذلك المواد الخام ومدخالت تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما 

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة 

 .المفترضة لإليرادات

 %.5تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو 

 .من األرباح الصافية% 15 بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.12قيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم إحتساب صافي ال
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   ملخص المؤشرات والكشوف المالية705
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق 

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

وأن المردود المالي يرتقي اته المالية على الوفاء بالتزام ان المشروع قادر

  .لمستوى التوقعات

 

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

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية

 

ح بين  والى للتشغيل ربحا صافيا يتر    ويتوقع ان يحقق المشروع في السنة األ       -

 .ي السنة الخامسة دينار ف25.490 دينار و 15.344

سيوفر المشروع فرص عمل ألحد عشر عامال وموظفا بمـا فـيهم صـاحب               -

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيهـا مسـاهمة            . المشروع

 إلىلى ترتفع   و دينار في السنة األ    29.370المشروع في الضمان االجتماعي     

 . دينار في السنة الخامسة35.699

% 35.7لـى و    وفي السنة األ  % 14.9د على اإلستثمار بين    نسبة العائ  تتراوح -

ونسبة العائد على حقوق الملكية بـين       . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري    

 %.35.7و % 25.0

 . دينارNPV  69.039تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .30.7يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.6لية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحا -

 . سنوات3تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

  البيع لسعار تخفيض أو تكاليف التشغيل أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع  -

يبقى المشروع مجـديا وتبقـى المعـايير         % 20و% 10ح بين   وابنسب تتر  -

 إال أن   .عالمالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم علـى جـدوى المشـرو            
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األمـر الـذي    % 20المشروع يعتبر حساسا لزيادة تكاليف التشغيل بنسـبة         

 .يتطلب مراعاة ذلك
 
 
 

  و الخسائراألرباحساب ح )1

 قائمة التدفقات النقدية )2

 لعموميةالميزانية ا )3

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )4

 

 

 

 

  الماليةمالحقال5.8



الموقع المقترح
عام

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

135,000141,750148,838156,279164,093المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

49,36351,83154,42357,14460,001تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,72014,40615,12615,88216,676تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
12,54013,16713,82514,51715,242تكاليف المصنع التشغيلية

75,62379,40483,37487,54391,920مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
59,37762,34665,46468,73772,174الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي التسويق
12,32112,93713,58414,26314,976رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,3753,5443,7213,9074,102مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
2,0002,1002,2052,3152,431مصاريف أخرى

26,12627,20728,34329,53530,787مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
9,1999,1999,1999,1999,199اإلستهالك لإلصول الثابتة

1,0001,0001,0001,0001,000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

36,32537,40738,54239,73440,986مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
23,05224,94026,92229,00331,188الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
18,05220,75923,64226,71429,989الربح قبل الضريبة

2,7083,1143,5464,0074,498الضريبة على األرباح
15,34417,64520,09522,70725,490األرباح الصافية

%57%58%59%60%61نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
93,95794,55395,08695,54495,911نقطة التعادل (بالدينار)

%58%61%64%67%70نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
77,00010.007,700معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
9,199المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5,00051,000المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
16,95816,9580رأس المال العامل المطلوب

109,55859,55850,000إجمالي تكلفة المشروع
%46%54%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الجزمات الالستيكية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
135,000141,750148,838156,279164,093المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
135,000141,750148,838156,279164,093المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
59,558حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

8,73112,54615,81218,46520,435الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
109,558143,731154,296164,649174,745184,529مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
87,600مجموع اإلستثمارات

8,22775,62379,40483,37487,54391,920التكاليف التشغيلية المباشرة
26,12627,20728,34329,53530,787إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة

5,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2,7083,1143,5464,0074,498الضريبة

100,827109,456113,906118,543123,374128,404إجمالي التدفق النقدي الخارج
8,73134,27540,39046,10651,37156,125صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8,1909,0099,91010,90111,991أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8,1909,0099,91010,90111,991إجمالي دفعات سداد القرض

8,73126,08531,38136,19740,47044,134رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
013,53915,56917,73120,03522,492توزيعات األرباح

8,73112,54615,81218,46520,43521,643صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الجزمات الالستيكية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
8,73112,54615,81218,46520,43521,643النقد

00000المدينون
8,2278,2278,2278,2278,2278,227المخزون

16,95820,77324,03926,69328,66229,870إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

77,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
600تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
87,60087,60087,60087,60087,60087,600إجمالي األصول الثابتة
9,19918,39927,59836,79745,996اإلستهالك التراآمي

87,60078,40169,20160,00250,80341,604القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5,0004,0003,0002,0001,0000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
109,558103,17396,24088,69580,46571,474مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
81909009991010901119910اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

81909009991010901119910مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

4181032801228921199100رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
4181032801228921199100مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
59,55859,55859,55859,55859,55859,558رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,8053,8816,2458,917األرباج المجمعة
1,8052,0762,3642,6712,999الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

59,55861,36363,43965,80368,47571,474مجموع حقوق الملكية
109,558103,17396,24088,69580,46571,474مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %35.7%28.2%22.7%18.3%14.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%35.7%33.2%30.5%27.8%25.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.32.42.42.40.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الجزمات الالستيكية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%109,5585تكاليف المشروع

%59,5585مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%50,00012القروض

%75%45.6القرض الى التكاليف %

%15%54.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

15,34417,64520,09522,70725,490صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%18.3%17.1%15.9%14.6%13.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%35.7%28.2%22.7%18.3%14.9معدل العائد على اإلستثمار %

%35.7%33.2%30.5%27.8%25.0معدل العائد على حقوق الملكية %

2.32.42.42.40.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

93,95794,55395,08695,54495,911نقطة 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 12,193-69,03961,31753,59541,82914,62028,423صافي القيمة الحالية

IRR 8.7%19.7%16.0%23.4%24.5%27.3%30.7معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.51.41.41.11.30.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

20,256
15.9%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

95,010

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.9%

30.4%
1.9

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الجزمات الالستيكية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR30.7%معدل العائد الداخلي
NPV69,039صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.3%معدل العائد الداخلي
NPV61,317صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.5%معدل العائد الداخلي
NPV53,595صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR23.4%معدل العائد الداخلي
NPV41,829صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR16.0%معدل العائد الداخلي
NPV14,620صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR19.7%معدل العائد الداخلي
NPV28,423صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR8.7%معدل العائد الداخلي
NPV-12,193صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0100,8270-100,827

18,73133,25124,520

281035,13934,329

385137,12136,270

489339,20238,308
5938125,085124,146

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0110,9100-110,910

18,73133,25124,520

281035,13934,329

385137,12136,270

489339,20238,308
5938129,245128,307

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0120,9930-120,993

18,73133,25124,520

281035,13934,329

385137,12136,270

489339,20238,308
5938133,405132,467



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0100,8270-100,827

18,73126,50117,770

281028,05127,241

385129,67928,828

489331,38830,495
5938115,798114,860

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0100,8270-100,827

18,73119,75111,020

281020,96420,154

385122,23721,386

489323,57422,681
5938106,511105,573

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0101,6500-101,650

19,60423,07713,473

289124,47823,586

393625,94925,013

498327,49426,511
51,032114,859113,827

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0102,4730-102,473

110,47712,9022,425

297213,81712,844

31,02114,77813,756

41,07215,78614,714
51,126104,633103,508
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