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لمجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية ا       

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(
 .منها الشباب األردني

 
 فـي مختلـف ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية ية المملكة من حيث استكشافمحافظات وألو
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .شاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح الم
 

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

 
 اثنان وعشـرونمناطق المملكة وعددها   كافة   في) 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 المنتجوصف 

  ٢. ٣ وحصة السوق والطاقة اإلنتاجيةالطلب 

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق

  ٤. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع 

   ٢. ٤ البناء والتجهيزات 

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات 

   ٤. ٤ القوى العاملة 

   ٥. ٤ المواد االولية والخدمات الضرورية 

  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 المشروع االستثمارية 

  ٥٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات 

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات المالية 

 .   ٦ المالحق المالية   

 

 



 ١

 

 

 

 انتاج حافظات بالستيكية متعددة الجيوبشروع م
 

 

 
                                 

 

 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 حافظات بالستيكية متعددة الجيوبانتاج  اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

حافظات بالستيكية ملونة متعددة الجيوب        منتجات المشروع

 شخص ١٥ األيدي العاملة

 دينار ٨٠,٥٩٦ ياالستثمار الكل

 % ٢٤,٣ ل العائد الداخليمعد

 دينار ٣٢,٦٠٩ صافي القيمة الحالي

  ١,٤القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت

 سنوات ٤ فترة اإلسترداد



 ٢

 
 
 

  وصف المشروع١. ٢

 

مة والخاصة سواء العاملة تستعمل حافظات الوثائق من قبل العاملين في عدد كبير من المؤسسات العا

حكومية والجامعات في مجال األعمال كالشركات التجارية والمكاتب أو المؤسسات العامة كالدوائر ال

 .ا ، وتحتاج هذه الجهات ألعداد كبيرة من حافظات الوثائق والملفات المتفرقةوالمدارس وغيره

 

الحافظات البسيطة المكونة من جيب تصنع حافظات الوثائق من البالستيك أو الورق المقوى وهناك 

واحد ثم الحافظات ذات الجيوب المتعددة  ومنها ما يكون بطي داخلي أو مشبك بسيط أو زنبركي وغير 

حافظات متعددة ومن أنواع الحافظات البالستيكية التي يزداد استعمالها حالياً . ذلك من أنواع الحافظات

 اإلدارية والمؤتمرات والندوات االجتماعاتأثناء عمل  وتستويتصاميم جذابةالجيوب وتكون ملونة 

كوسيلة لحفظ ونقل األوراق والوثائق وذلك بدالً عن حقيبة األعمال اليدوية، كما تستعمل كحافظة أوراق 

 .ووثائق في المكاتب والشركات وغيرها من مجاالت األعمال اإلدارية

 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

وتوفيرها في ) الجيوب( إلنتاج حافظات الوثائق البالستيكية المتعددة الطبقات يهدف المشروع المقترح

 .السوق المحلي بسعر جيد ومعقول

 

 :ومن أهم مبررات المشروع
 

 حجم تنظيم وعقد مع إزديادهنالك سوق جيد لحافظات الوثائق وطلب متزايد عليها  .١

 .رة من الحافظات خاللهاكبيالمؤتمرات والندوات في األردن حيث يتم استعمال اعداد 

 ال يوجد اي انتاج محلي لحافظات الوثائق البالستيكية متعددة الطبقات .٢

 خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

  لصاحب المشروعاالقتصاديةتحسين الحالة  .٤

 

المقدمة. ٢



 ٣

 موقع المشروع المقترح ٣. ٢

 

مناسباً لهذا المشروع حيث يمكن تعتبر مراكز المحافظات ، خاصة التي فيها مدن صناعية موقعاً 

 . من التسهيالت والخدمات المتوفرة فيهااالستفادة

 

 

 

 

 المنتجوصف  ١٠٣

 

ويتراوح عدد ) الجيوب(سيقوم المشروع المقترح بإنتاج حافظة وثائق بالستيكية متعددة الطبقات 

   (PP)ولي بروبلين  سم وتصنع عادة من مادة الب٢٤ × ٣٣ ابعاد الحافظة تبلغ ، ٧ – ٤الجيوب بين 

 الطلب وحصة السوق والطاقة اإلنتاجية ٢. ٣
 
 :الطلب الحالي .١

تستعمل حافظات الوثائق البالستيكية من قبل جهات عديدة بينها الشركات التجارية ومؤسسات 

عدد أعضاء غرف التجارة األردنية ) ١(ويبين الجدول رقم . األعمال التابعة للقطاع الخاص

 في الدرجات الممتازة واألولى والثانية ، وهي الشركات والمؤسسات ٢٠٠٢المسجلون عام 

 .التي يتوقع ان تكون أكثر استعماالً لهذه الحافظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 ٤

 )١(جدول رقم 

 ٢٠٠٢قائمة بعدد أعضاء غرف التجارة األردنية حسب الدرجات لسنة 

 الدرجات عدد األعضاء
 الغرفة

 نيةالثا األولىالممتازةالمجموع الكلي

 ٤٦٤ ١٢٤٨ ١٥٣٠ ٣٣٤٧٥ عمان

 ١٣٨٤ ٢٦٠ ٦٢ ٩٢٦٥ الزرقاء

 ١٢٠٥ ٧٨١ ١٨٣ ٦٧٦٨ اربد

 ٦٠٣ ٢٥٣ ٤٤ ٢٠٢٠ المفرق

 ٩٥ ٤٠ ٨ ٧٨٩ معان

 ٧٦ ١١٧ ١١٤ ٥٤٦ العقبة

 ١٢٩ ٣١ ١٣ ٦٩٠ الرمثا

 ١٤٢ ٦٠ ٣٠ ٩٣١ الكرك

 ١٤٤ ١٣٦ ٦ ٨٢١ الطفيلة

 ٢٧٩ ٩٢ ١٨ ٢٤٢٧ مادبا

 ٤٥٤ ٧٩ - ١٧٧٦ السلط

 ٥٢ ٨٦ ٨ ٧٧١ رشج

 - - - ٥٠٠ المزار الجنوبي

 ٢٣ ١٣ ١٠ ٦١١ الشونة الجنوبية

 ٥٠٠ ٢٠٠ ٥٠ ٣٥٠٠ الرصيفة

 ٥٥٥٠ ٣٣٩٦ ٢٠٦٧ ٦٤٨٩٠ المجموع

 

 . مؤسسة١١٠٢٢ويتبين من الجدول المذكور أن عدد األعضاء في الدرجات المذكورة هو 

ل المثال البنك بكل فروعه يعتبر إن األعضاء من المؤسسات في الدرجة الممتازة هم على سبي

عضو واحد ، ثم الشركات الكبرى وغير ذلك حيث يستهلك بعضها عشرات الحافظات وبالتالي 

 ١١٠ حافظات مما يعادل طلباً قدره ١٠فإنه من المعقول أن كل من هذه المؤسسات تستهلك 

 .آالف حافظة

 



 ٥

 

 عضو فقد افترض ان ٥٣٨٦٥هم أما أعضاء الغرف التجارية من بقية األعضاء والبالغ عدد

 ألف حافظة، أي أن مجموع الطلب ٥٤الواحد منهم يستعمل حافظة واحدة سنوياً مما يعادل 

 . ألف حافظة١٦٤قطاع التجارة واألعمال يعادل ل

 

ومع مراعاة الطلب الناتج عن مؤسسات القطاع العام والذي يشمل كافة الوزارات والمؤسسات 

ثم احتياجات المؤتمرات ) مكاتب المهندسين والمحامين(واعضاءها التابعة لها  والنقابات 

 . ألف حافظة سنوياً يعتبر معقوال٢٠٠ًوالندوات، فإن تقدير اجمالي الطلب بواقع 
 

 :الطلب المستقبلي المتوقع .٢

 

معدل الزيادة مع مراعاة نمو النشاط اإلقتصادي وسياحة المؤتمرات واألعمال في األردن فإن تقدير 

 .تعتبر مناسبة% ٥ على منتجات المشروع بنسبة لطلبي لالسنو

 .٢٠٠٨الطلب المتوقع على حافظات الوثائق في المملكة لغاية عام ) ٢(ويوضح الجدول رقم 

 

 )٢(جدول رقم 

 الطلب المتوقع على حافظات الوثائق البالستيكية

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٢٣٤ ٢٣٢ ٢٢١ ٢١٠ ٢٠٠ ألف حافظة
 
 ة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجيةحص .٣

 

 ألف حافظة، ومع ٢٣٢ يقدر بحوالي ٢٠٠٤فإن حجم الطلب المتوقع عام ) ٢(كما يوضح الجدول رقم 

 بعض اإلنتاج  في معظم الدول المجاورة فإنمراعاة فرصة التصدير الجيدة نظراً لعدم وجود انتاج مماثل

 ألف ١٠٠الطاقة اإلنتاجية المقترحة للمشروع هي يه فوعلسيخصص للسوق المحلي والباقي للتصدير 

من % ٣٢,٥ ألف حافظة تمثل حوالي ٦٥حافظة سنوياً، وتقدر حصة المشروع من السوق المحلي 

 .٢٠٠٤ عام المتوقع  حجم الطلب



 ٦

على ان ) من الطاقة اإلنتاجية% ٦٥(ألف حافظة  ٦٥سيبدأ المشروع انتاجه في السنة األولى بواقع 

 )٣(كما يبين الجدول رقم % ٥نتاج سنوياً بواقع يزداد اإل

 

 )٣(جدول رقم 

 تدرج اإلنتاج السنوي للمشروع

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٧٩ ٧٥ ٧٢ ٦٨ ٦٥ %الطاقة اإلنتاجية 

 ٧٩,٠٠٠ ٧٥,٢٥٠ ٧١,٦٥٠ ٦٨,٢٥٠ ٦٥,٠٠٠ ألف حافظة 
 
 المنافسة والتسويق ٣ .٣

 

فظات الوثائق البالستيكية فإن المنافسة المتوقعة ستأتي من نظراً لعدم وجود انتاج محلي من حا

واللون إضافة الى السعر من الجذاب األصناف المستوردة ، وتعتبر جودة المنتج وخاصة التصميم 

 .العوامل األساسية في المنافسة

 عن طريق عرض النماذج وعينات من انتاجها على التسويقعلى ادارة المشروع اإلهتمام بتفعيل 

الشركات الكبيرة وأيضاً اإلتصال الفعال بمنظمي المؤتمرات مع تخصيص جهاز مبيعات فعال خاصة في 

 .مجال التصدير للخارج

 

 أسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٤. ٣ 

 

 فمثالً الحافظة المكونة الفواصل الداخلية تتفاوت أسعار بيع الحافظات البالستيكية حسب جودتها وعدد

 ٢,٢٥ سعرها للمستهلك بثالثة فواصل دينار ، والحافظة  ٧تباع للمستهلك بسعر  فواصل ١٠من 

ومع مراعاة المنافسة وهامش الربح لصاحب المكتبة فإن سعر البيع المقترح لحافظة البالستيك . دينار

 .للحافظة وهو مناسب ومعقول ) سعر الجملة (١,٥ طبقات هو٥من 

 .وقعة للمشروع في السنة األولىاإليرادات المت) ٤(ويوضح الجدول رقم 

 

 

 



 ٧

 )٤(رقم ل جدو

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار العدد البند

 ٩٧,٥٠٠ ٦٥,٠٠٠ حافظة 
 
 
 
 

 
 

 موقع المشروع   ١٠٤
 

 .تعتبر مراكز المحافظات خاصة التي فيها مدن صناعية مواقع مناسبة إلقامة هذا المشروع فيها

 

 والتجهيزاتالبناء   ٢٠٤
 

 .احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) ٥(   يبين جدول رقم 

 

 )٥(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  

 صالة اإلنتاج ٢٥٠

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ١٠٠

 مكاتب ٥٠

 المجموع ٤٠٠

 

 

 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ٨

 متر مربع ويقدر بدل ٤٠٠ابق ان إجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   ويتبين من الجدول الس

 هذا وتقدر تعديالت البناء المتر المربع/ دينار١٥ دينار وذلك بواقع ٦,٠٠٠إيجار السنوي لها بنحو 

 . دينار١,٠٠٠مبلغ ب

 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١

 

 .ين والمادة الملونة حسب الكميات الالزمةحبيبات البولي بروبل تجهز -

 من خالل تشكيلحيث يتم ) Extruder machine ( البثق تلقم المواد في ماكنة -

 . ملم١,٥ – ٠,١٥لى شكل صفائح حسب السماكات المطلوبة والتي تتراوح بين عالحبيبات 

 .اخليةقص الشرائح حسب االبعاد الالزمة لكل من الغالف الخارجي والفواصل الد -

 . طي الغالف الخارجي ولحامه حراريا-

 .يت الكباسات المعدنيةب وتثخليةا تثبيت الفواصل الد-

 . المعاينة والتفتيش-

 . التغليف-

 

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب والتشغيل) ٦(يبين جدول رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩

 )٦(         جدول رقم                          

          تكلفة المعدات والتجهيزات                   
 دينار العدد البند

 ٣,٠٠٠٠ ١ .بالبثقتشكيل ماكنة 

 ٦,٠٠٠ ١ نة قصكما

 ٤,٠٠٠ ٢ ماكنة طي

 ١٠,٠٠٠ ٢ ماكنة لحام حراراي

 ١,٠٠٠ ١ ماكنة تثبيت الكباسات المعدنية

 ٢,٠٠٠ ١ شة بالستيكجارو

 ٢,٠٠٠  عدد ولوازم متنوعة

 ٥٥,٠٠٠  المجموع
 

 . دينار٣,٠٠٠ يحتاج المشروع الى أثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو ٠٣
 

 .دينار ١٢,٠٠٠وتقدر كلفتها بنحو  فإن  يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة٠٤
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٧(يبين جدول رقم 

 )٧(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٤,٨٠٠ ٤٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مهندس

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ أمين مخزن

 ١,٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ٤,٣٢٠ ١٨٠ ٢ فني 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مبيعات

 ١٠,٠٨٠ ١٢٠ ٧ عمال 

 ٣٠,٤٢٠  ١٥ المجموع

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



 ١٠

 الضرورية والخدمات المواد األولية  ٥٠٤
 

 ولية  المواد األ٠١

 

 وذلك على افتراض .احتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولى) ٨(يوضح الجدول رقم 

 %.٣ غم وتشمل فواقد التصنيع بنسبة ٣٢٥معدل وزن جبيبات البولي بروبلين الالزمة للحافظة حوالي 

 

 )٨(جدول رقم 

 السنة االولى/ المواد األولية 

 البنـــد الكمية دينار

  ٢١,٢طن  ١٩٫٠٨٠
 حبيبات بالستيكية

 ١,١  طن ١,٤٣٠
  وكيماوية اخرىمواد ملونة

 ـ ١,٩٥٠
 كباسات معدنية

 ٦٥٠٠صندوق ١,٦٢٥
 صناديق كرتونية وتغليف

 المجموع  ٢٤,٠٨٥

 الضرورية  الخدمات ٠٢

 .ة األولى التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجيالضرورية الخدمات ا) ٩(يوضح الجدول رقم 
)٩(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع  الضرورية الخدمات                                 
سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 المياه ١٥ ١٨٠

 الوقود ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع  ٥,٥٨٠
 



 ١١

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤ 

 . أشهر٦لمشروع حوالي من المتوقع أن يستغرق تنفيذ ا

 

 

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥  
  )١٠(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

                             البند دينار

            تعديالت البناء ١,٠٠٠

            المعدات واآلالت ٥٥,٠٠٠

  أثاث            ٣,٠٠٠

 ئط نقل   وسا          ١٢,٠٠٠

            تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٧١,٢٠٠

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 

 دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهن       ٣,٠٠٠ تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي      

 .  والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات
 

 :ل  رأس المال العام٣٠٥
   

دينار في السنة األولى لإلنتاج وعلى أسـاس        ٦,٣٩٦يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي        

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة) ١١( تكاليف التشغيل الالزمة لمدة شهر ويبين الجدول رقم 
 
 
 

 الدراسة المالية .٥



 ١٢

 

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل السنوية

 دينار
 

 البند

واد أولية م ٢٤,٠٨٥

 رواتب وأجور  ٣٣,٧٦٦

 إيجارات ٦,٠٠٠

 الضرورية الخدمات  ٥,٥٨٠

مصاريف تشغيلية أخرى ٤,٣٢٠

تسويق ٣,٠٠٠

المجموع ٧٦,٧٥١

 

    تكاليف المشروع االستثمارية ٤٠٥  
 

 )١٣(جدول رقم 

 تكاليف المشروع االستثمارية

 البنــــــد دينار

بتة        الموجودات الثا ٧١,٢٠٠  

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣,٠٠٠

  رأس المال العامل ٦,٣٩٦
 التكلفة االستثمارية الكلية ٨٠,٥٩٦

 
 

 

 
 
 



 ١٣

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥٠٥
 

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

 دينار، يسدد على ٤٠,٠٠٠ول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ التكاليف االستثمارية لألص

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. 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% ٤٩,٦تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

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

 -:المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 .ما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقديةتم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع ب

 .تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢لقيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم احتساب صافي ا

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

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

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

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتلمالية ا

 

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

 :يلي

 

 

 



 ١٤

 دينـار و    ٧,١٠٦يتوقع ان يحقق المشروع في السنة األولى للتشغيل ربحا صافيا يتـراوح بـين                -

 .سنة الخامسة دينار في ال١٤,٥٩٠

تبلـغ قيمـة    .  بما فيهم صاحب المشروع     عشر عامال وموظفا   خمسةلسيوفر المشروع فرص عمل      -

 ٣٣,٧٦٦الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضـمان االجتمـاعي               

 . دينار في السنة الخامسة٤١,٠٤٣دينار في السنة األولى ترتفع الى 

فـي السـنة الخامسـة      % ٣١,١في السنة األولى و     % ٩,٥لى االستثمار بين  تتراوح نسبة العائد ع    -

 %.٣١,١و  % ١٧,٢ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 .ا دينار٣٢,٦٠٩ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٤,٣يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤ لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية -

 .سنوات ٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

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

 .حيث ينبغي مراعاة ذلك% ١٠انخفاض سعر البيع بنسبة ستثناء حالة  باجدوى المشروع
 
 
 

 

 

  و الخسائررباحألاساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

97,500102,375107,494112,868118,512المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

24,08525,28926,55427,88129,275تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
19,98020,97922,02823,12924,286تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
8,1608,5688,9969,4469,919تكاليف المصنع التشغيلية

52,22554,83657,57860,45763,480مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
45,27547,53949,91652,41155,032الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
11,12211,67812,26212,87513,519رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,0003,1503,3083,4733,647مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
6,0006,0006,0006,0006,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,5001,5751,6541,7361,823مصاريف أخرى

24,52625,45326,42527,44628,519مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
7,7897,7897,7897,7897,789اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

32,91533,84134,81435,83536,908مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
12,36013,69715,10216,57618,124الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,0003,3452,6241,831959الفائدة على القرض
8,36010,35312,47814,74517,165الربح قبل الضريبة

1,2541,5531,8722,2122,575الضريبة على األرباح
7,1068,80010,60612,53314,590األرباح الصافية

%67%68%70%71%73نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
79,49780,08180,62381,11581,547نقطة التعادل (بالدينار)

%69%72%75%78%82نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
55,00010.005,500معدات وأجهزة

3,0006.67450األثاث والمعدات المكتبية
12,0006.671,799وسائل نقل

010.000أخرى
7,789المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,3966,3960رأس المال العامل المطلوب

80,59640,59640,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
حافظات بالستيكية



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
97,500102,375107,494112,868118,512المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
97,500102,375107,494112,868118,512المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
40,596حقوق الملكية

40,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,3897,0629,27910,98812,130الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
80,596101,889109,437116,773123,856130,642مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
71,200مجموع اإلستثمارات

2,00752,22554,83657,57860,45763,480التكاليف التشغيلية المباشرة
24,52625,45326,42527,44628,519إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
4,0003,3452,6241,831959الفائدة

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,2541,5531,8722,2122,575الضريبة

76,20782,00585,18688,49991,94695,533إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,38919,88424,25028,27431,91035,110صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
6,5527,2077,9288,7219,593أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
6,5527,2077,9288,7219,593إجمالي دفعات سداد القرض

4,38913,33217,04320,34623,18925,517رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
06,2707,7649,35811,05912,874توزيعات األرباح

4,3897,0629,27910,98812,13012,643صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
حافظات بالستيكية



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,3897,0629,27910,98812,13012,643النقد

00000المدينون
2,0072,0072,0072,0072,0072,007المخزون

6,3969,06911,28612,99514,13814,650إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

55,000األجهزة والمعدات
3,000األثاث والمعدات المكتبية

12,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
71,20071,20071,20071,20071,20071,200إجمالي األصول الثابتة
7,78915,57823,36731,15638,944اإلستهالك التراآمي

71,20063,41155,62247,83340,04432,256القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
80,59674,88068,70862,02854,78246,906مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
655272077928872195930اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

655272077928872195930مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

334482624118313959300رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
334482624118313959300مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
40,59640,59640,59640,59640,59640,596رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

8361,8713,1194,593األرباج المجمعة
8361,0351,2481,4741,717الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

40,59641,43242,46743,71545,18946,906مجموع حقوق الملكية
80,59674,88068,70862,02854,78246,906مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.1%22.9%17.1%12.8%9.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.1%27.7%24.3%20.7%17.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.31.41.51.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
حافظات بالستيكية



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%80,5965تكاليف المشروع

%40,5965مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%40,00012القروض

%75%49.6القرض الى التكاليف %

%15%50.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

7,1068,80010,60612,53314,590صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%14.5%13.1%11.6%10.1%8.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%31.1%22.9%17.1%12.8%9.5معدل العائد على اإلستثمار %

%31.1%27.7%24.3%20.7%17.2معدل العائد على حقوق الملكية %

1.31.41.51.5NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

79,49780,08180,62381,11581,547نقطة 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 27,956-6,5242,326-32,60926,81821,02813,042صافي القيمة الحالية

IRR 1.2%12.9%9.5%17.0%18.8%21.3%24.3معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.20.91.00.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

10,727
11.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

80,573

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.7%

24.2%
1.1

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

حافظات بالستيكية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.3%معدل العائد الداخلي
NPV32,609صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.3%معدل العائد الداخلي
NPV26,818صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR18.8%معدل العائد الداخلي
NPV21,028صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR17.0%معدل العائد الداخلي
NPV13,042صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.5%معدل العائد الداخلي
NPV-6,524صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.9%معدل العائد الداخلي
NPV2,326صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR1.2%معدل العائد الداخلي
NPV-27,956صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

076,2070-76,207

14,38920,74916,360

229522,08621,791

331023,49123,181

432524,96524,640
534179,07978,737

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

083,8280-83,828

14,38920,74916,360

229522,08621,791

331023,49123,181

432524,96524,640
534182,30481,963

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

091,4490-91,449

14,38920,74916,360

229522,08621,791

331023,49123,181

432524,96524,640
534185,53085,189



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

076,2070-76,207

14,38915,87411,485

229516,96716,673

331018,11617,806

432519,32218,997
534172,52172,180

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

076,2070-76,207

14,38910,9996,610

229511,84911,554

331012,74112,432

432513,67813,353
534165,96365,622

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

076,4080-76,408

14,82813,0748,246

232414,05713,733

334015,09014,750

435816,17515,817
537570,64670,270

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

076,6090-76,609

15,2675,399132

23546,0285,675

33716,6906,318

43907,3846,994
541062,21261,803


