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 دراسة أولية
 

 انتاج الشاش الطبي
 
 

 في محافظة العقبة
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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

ي يعاني منهابهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة الت          ) إرادة(
 .الشباب األردني

 
 في مختلف محافظات ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
لية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أو     

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

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة            
 .ها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجون

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

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 
 

 ٣

 
  المحتويات 

ملخص المشروع  ٠١ 

المقدمة  ٠٢ 

وصف المشروع   ١,٢  

٢,٢ مبررات وأهداف المشروع    

٣,٢ الموقع العام للمشروع    

 .٣ السوقدراسة
١٠٣ خدمات المشروع وتصنيفها/منتجات    
٢,٣ المنافسة والتسويق    

توقعالطلب الم   ٣٠٣  

الطاقة المقترحة   ٤,٣  

٥٠٣ المتوقعةاإليرادات     

٦٠٣    المنافسة والتسويق  
 ٠٤ الفنيةالدراسة

الموقع   ١,٤   

   ٢,٤     البناء

٣٠٤   مراحل التصنيع   

٤,٤   الماكينات والمعدات   

٥٠٤   االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية   

٦٠٤  وسائط النقل  
٧٠٤   القوى العاملة واالجور السنوية  
٨٠٤   المواد االولية والتكلفة المتوقعة  

٩,٤  الخدمات الضرورية  
٩,٤ تشغيل  مصاريف التأسيس وما قبل ال   

١١٠٤    برنامج تنفيذ المشروع  

 ٠٥ الدراسة المالية
١,٥ تكاليف التشغيل للسنة االولى    

   ٢,٥ العاملرأس المال 

٣٠٥ كلفة الموجودات الثابتة  
   ٤,٥ ملخص تكاليف المشروع

   ٥,٥ تمويل   وسائل ال

   ٦,٥ االسس والفرضيات المالية 

٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية    

المالحق المالية   ٨٠٥  



 
 

 ٤

 
 
 
 

 

 

          

 ملخص المشروع -١

 الشاش الطبيمشروع انتاج  اسم المشروع

 محافظة العقبة  المقترحموقع المشروع

 الشاش الطبيانتاج  منتجات المشروع

 شخص ١٤ أليدي العاملةا

 دينار ٩٩ ٨٨١ ياالستثمار الكل

 % ٤٦,٤ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٣١,٤١٨ صافي القيمة الحالية

  ٢,٣ القيمة الحالية لإليرادات  الى اإلستثمارات

 سنوات ٣ فترة اإلسترداد

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مشروع انتاج الشاش الطبي



 
 

 ٥

 

 

 

 

 
 

  وصف المشروع١. ٢
  

ادية االولية القامة مشروع انتاج الشاش الطبي المستعمل تتناول هذه الدراسة، الجدوى االقتص

مثل النواحي الفنية لمتطلبات تأسيس المشروع،  في تضميد الجروح، حيث تتضمن هذه الدراسة

ت والمعدات والقوى العاملة والمواد آلالنتاج المتوقعة واحتياجاته من المباني واإلكميات ا

تصادية والتحليالت المالية ومؤشرات المشروع الالزمة للتشغيل، ومن ثم النواحي االق

االقتصادية كحساسيته حسب تغيرات قيم االيرادات والتكاليف وتأثيرها على االرباح مع احتساب 

 .التدفقات النقدية
 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

نظرا للتطور السكاني واالجتماعي في محافظة العقبة، خاصة بعد تحول مدينة العقبة الى 

طقة حرة واقبال المستثمرين على هذه المنطقة، فاننا نرى حاجة هذه المحافظة الى من

المستلزمات الطبية بشكل عام والشاش الطبي بشكل خاص، خاصة وان المستشفيات في هذه 

 ان نرى احتياجاتها من محافظة العاصمة او من الخارج، وعليه فاننا تحصل علىالمحافظة 

كل فعال في تأمين احتياجات المستشفيات والصيدليات في هذه هذا المشروع سوف يساهم بش

المحافظة باسرع مما عليه االن، بجانب كونه فرصة استثمارية للباحثيين عن االستثمار في 

 .هذه المنطقة وبالتالي سوف يساهم في تشغيل االيدي العاملة هناك
 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٦

 

 

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

المشروع مناسبا الن يقام في محافظة العقبة لالسباب المشار اليها اعاله، كما اسلفنا، فان هذا 

هذا بجانب قربه لميناء العقبة من حيث استيراد الخيوط القطنية الالزمة له وكذلك مناسبا 

 مستقبال باإلضافة لإلستفادة من الحوافز التي لتصدير منتجات المشروع عن طريق هذا الميناء

 .العقبة الخاصة للمشاريع التي تقام فيهاتقدمها منطقة اقليم 

 

 

 

 

 منتجات المشروع ١٠٣
 

باقيسة المستعمل في تضميد الجروح و  المعقمان منتجات هذا المشروع عبارة عن الشاش الطبي

 .مختلفة تتناسب واحتياجات السوق

 

 الطلب السابق ٢٠٣

 
اظهرت .  المحلي واإلستيراديتم تغطية حاجة السوق المحلي من الشاش الطبي عن طريقي االنتاج

بيانات دائرة اإلحصاءات العامة قيمة وكمية المستوردات من الشاش الطبي تحت رقم التعرفة 

 :                ، وعلى النحو التالي"  ٣٠٠٥٩٠٠٠الجمركية

  

 

 

 

 

 

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٧

 

 

 )١(جدول رقم 

 للسنواتصادرات من الشاش الطبي المستوردات والكميات وقيم 

)٢٠٠٢ – ١٩٩٧(  
 السنة صافي المستوردات الصادرات المعاد تصديره المستوردات

 القيمة  )طن(الكمية 

 الف دينار

الكمية 

 )طن(

 القيمة 

 الف دينار

الكمية 

 )طن(

 القيمة 

 الف دينار

 الكمية

 )طن (

 القيمة 

 الف دينار

٥٤٣ ١٤٨ ٩٢ ١٢ ١٣٠ ٢٥ ٧٦٥ ١٨٥ ١٩٩٧ 
٦٣٠ ٢٠٠ ٤٠ ٦ ١٦٣ ٤٠ ٨٣٣ ٢٤٦ ١٩٩٨ 

٦٢١ ٢١٦ ٥٨ ٩ ٧٥ ١٢ ٧٥٤ ٢٣٧ ١٩٩٩ 

٥٨٩ ١٩٥ ٧٤ ٣٦ ١٨٧ ٤٠ ٨٥٠ ٢٧١ ٢٠٠٠ 
٣٩٨ ١٤٩ ٥٠ ١٧ ١٢٥ ٢٧ ٥٧٣ ١٩٣ ٢٠٠١ 
١,٠١٥ ٣٠٥ - - - - ١٫٠١٥ ٣٠٥ ٢٠٠٢ 

 

 ٢٠٠١ – ١٩٩٧ ان للسنوات  من الجدول السابق ان معدل صافي المستوردات من الشاش الطبييتبين

 . دينار ألف)٦٣٢(طن وان معدل قيمتها يبلغ ) ٢٠٢(بلغ 

 

هذا وقد بينت . اما بالنسبة لإلنتاج المحلي، فيوجد في األردن اربعة مصانع تقوم بانتاج الشاش الطبي

 ١٠٠٠احصائيات وزراة الصحة بان حجم اإلستهالك المحلي من الشاش الطبي يقدر بالمعدل بحوالي 

فان معدل االنتاج المحلي من  طن، ٢٠٠وبما ان معدل صافي المستوردات قد بلغت بحدود . السنة/ طن 

 . طن٨٠٠هذا المنتج يبلغ حوالي 

 

  الطلب المتوقع٣٠٣
 

ة ب، وهي نسبة مقار%٣لطلب المتوقع على المنتج المشار اليه بواقع لبافتراض معدل نمو سنوي 

 :ع للسنوات الخمس القادمةقلمعدالت النمو في السكان، فان الجدول التالي يبين الطلب المتو

 



 
 

 ٨

 

 )بالطن(لطلب المتوقع ا السنة
 ١,٠٦٠ ولىألا

 ١,٠٩٣ الثانية

 ١,١٢٥ الثالثة

 ١,١٥٩ الرابعة

 ١,١٩٤ الخامسة

 

 الطاقة االنتاجية المقترحة حصة المشروع من السوق و٤٠٣
 

بناء على ارقام االستهالك المحلي والكميات المستوردة، يقترح ان تكون الطاقة االنتاجية 

 سنويا، وعليه، يقترح ان تكون الخطة االنتاجية للمشروع على طن) ٢٠٠(للمشروع القصوى 

 :مدى الخمس سنوات االولى كما يلي 

 . من الطاقة االنتاجية المقترحة%) ٥٠(في السنة االولى سيتم انتاج ما نسبته  -

 .سنويا%) ٥ (بنسبة  كميات اإلنتاج الالحقة، سيتم زيادةة  في السنوات االربع- 

 .٢٠٠٨في عام % ١٠ و ٢٠٠٤في العام  % ٩,٤روع من السوق المحلي   تتراوح حصة المش-
 

  اإليرادات المتوقعة٥٠٣
 

 :وبذلك فان االيرادات المتوقعة تكون كما يلي   
 

 االيرادات السنويةكمية االنتاج بالطن السنة
 دينار ٣٧٠ ٠٠٠ ١٠٠ االولى

 دينار ٣٨٨ ٥٠٠ ١٠٥ الثانية

 دينار ٤٠٧ ٠٠٠ ١١٠ الثالثة

 دينار ٤٢٩ ٢٠٠ ١١٦ لرابعةا

 دينار ٤٤٧ ٧٠٠ ١٢١ الخامسة

 



 
 

 ٩

 

  المنافسة والتسويق٦٠٣
 

 مصانع ينحصر انتاجها بتجزئة روالت اقمشة الشاش الى اجزاء حسب ةيوجد في المملكة اربع

ي أدينار للطن،  ) ٥ ١٠٠ – ٣ ٩٠٠( سعار تتراوح ما بين أحاجة السوق وتباع منتجاتها ب

تتراوح ما بين في حين اسعار الشاش الطبي المستورد  هذا .نار للطندي) ٤ ٦٠٠(بمعدل  

 .دينار للطن) ٤ ٧٥٠(  دينار للطن، اي بمعدل   ) ٥ ٤٠٠ – ٤ ١٠٠(

 

ال يتوقع ان يواجه المشروع صعوبات في تصريف منتجاته، اذ يتوقع ان يتم التصنيع بجودة هذا و

مش ربح معقول لتجار التجزئة، اما فيما مناسبة وطرحها للبيع باسعار منافسة بحيث توفر ها

يتعلق باسعار البيع، فانه الغراض هذه الدراسة، فقد تم اعتماد معدل سعر بيع منتجات المشروع 

 .دينار للطن) ٣,٧٠٠(بواقع 
 

 

 

 

  الموقع١٠٤
الحرفية لما توفره من /يقترح اقامة المشروع في محافظة العقبة ضمن احدى المناطق الصناعية

 .ضروريةخدمات 
 

  البناء ٢٠٤ 
 

متر مربع تقريبا، ويقترح تنفيذه ضمن بناء ) ٤٠٠(تقدر احتياجات المشروع من االبنية بـ  

) ٦,٠٠٠(قدر ان تصل اجرته السنوية ويمستأجر، ويفضل ان يكون عبارة عن هنجر معدني، 

بما يناسب االستخدام، ومنها على هذا ومن المتوقع ان يحتاج البناء الى بعض التعديالت . دينار

 وتوفير مكاتب وخدمات لالدارة والعمال، تقدر ،ن المستودعاتعسبيل المثال فصل صالة االنتاج 

 . دينار) ٤,٠٠٠(كلفة التعديالت المتوقع اجراءها على البناء بـ  

  

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٠

 

 

 مراحل التصنيع  ٣٠٤
 

 :تمر العملية التصنيعية عبر المراحل التالية 

نة النسيج          يفي اماكنها الخاصة على ماك) خيوط قطنية( نات الخيوط تثبيت كو -

 .)نسج غرزة(

 ويتم .نة القص العرضي حسب المقاسات المطلوبةيبعد نسج الخيوط ينقل المنتج الى ماك -

  .اثناء القص عملية التعقيم المطلوبة

/ ضمن عبوات ورق ماكينات خاصة ثم التعبئة والتغليف على لف النسج المقطعة طي او  -

  .بالستيك وصناديق كرتون
 

 

  والمعداتكينات الما٤٠٤
 

 التكلفة   العدد     دينار/ الوحدةسعر ماكينةال

 ٢٥ ٠٠٠   ١       ٢٥ ٠٠٠      )غزلي غرزة(نة نسج يماك

 شاملة تجهيزات تعقيم  قص ماكينة

 
     ٢٠٠٠٠   ١       ٢٠٠٠٠ 

 ٥٠٠٠   ١       ٥٠٠٠      ننة طي وتغليف بالبولي اثيلييماك

 ٥٠٠٠   ١       ٥٠٠٠      نة لف وتغليف بالورقيماك

 ٥٠٠   -        عدد وأدوات

 ٥٥ ٥٠٠  المجموع

 

  االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية٥٠٤
 

 .دينار) ٢ ٥٠٠(تقدر قيمة االثاث والمفروشات واالجهزة المكتبية بحوالي 

 



 
 

 ١١

 

  وسائط النقل٦٠٤
 

افتراض شراء سيارة نقل متوسطة تستخدم لتوزيع منتجات المشروع، قدرت كلفتها تم 

 .دينار) ٨,٠٠٠( بمبلغ  

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 
 

 التكلفة السنوية    الراتب الشهري    العدد    الوظيفة

 ٤ ٨٠٠       ٤٠٠       ١     مدير عام

 ٢ ٤٠٠       ٢٠٠        ١     محاسب

 ٣ ٠٠٠       ٢٥٠        ١     مسؤول تسويق

 ١ ٢٠٠       ١٠٠         ١     سكرتارية وطباعة واستقبال

 ٣ ٦٠٠       ٣٠٠         ١     مهندس نسيج/مدير انتاج

 ٧ ٢٠٠       ١٥٠         ٤     عمال فنيون

 ٢ ٠٤٠       ٨٥         ٢     عمال مناولة

 ١ ٦٨٠       ١٤٠         ١     سائق

 ١ ٠٢٠       ٨٥         ١     حارس

 ١ ٠٢٠       ٨٥         ١     مراسل

 ٢٧ ٩٦٠        المجموع

  .من اجمالي الرواتب% ١١يضاف الى ما تقدم مساهمة المشروع في الضمان اإلجتماعي بواقع  
 



 
 

 ١٢

 
 

   للسنة األولى المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٨٠٤
 

 دينار/التكلفةدينا/السعر للوحدة  الكمية المصدر المادة

 ٢٥٢ ٠٠٠   ٢ ٤٠٠      ١٠٥       مستورد   خيوط قطنية 

 محضرات معقمة 

 )او اريثريتول/انول وثمي(

 ٩ ٠٠٠    ١ ٨٠٠     ٥       محلي   

 ٢ ٥٠٠    ٥٠٠     ٥       محلي    ورق تغليف

 ١ ٠٠٠    ١ ٠٠٠      ١       محلي    )غراء (مادة الصقة

 شرائح بولي اثيلين للتغليف

 مطبوع

 ٣ ٠٠٠    ١ ٥٠٠    ٢       محلي   

 ٢٠ ٠٠٠    محلي    )صندوق(صناديق كرتونية

 

   ٦ ٠٠٠   ٠,٣٠٠ 

 المجموع
٢٧٣ ٥٠٠ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٣

 

 

 الضرورية الخدمات ٩٠٤
 

 دينار/التكلفة      البند            

 ٩٠٠       المياه

 ١,٨٠٠      الكهرباء

 ١,٢٠٠ الوقود

  ٣,٩٠٠ المجموع

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠-٤
 

تتضمن مصاريف التأسيس على رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع 

وهذا وقد قدرت قيمتها بمبلغ . ومصاريف التعاقد على شراء المعدات ومصارف متفرقة اخرى

 . دينار)٢ ٠٠٠(
 

  برنامج تنفيذ المشروع١١٠٤
 

راء التعديالت الالزمة جاشهر للتنفيذ، ابتداء من اختيار الموقع وا) ٦(يحتاج المشروع الى فترة 

 .على البناء وايصال الخدمات والتعاقد على شراء المعدات وحتى البدء باالنتاج التجريبي
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٤

 
 

 

 

 

  تكاليف التشغيل للسنة االولى١٠٥
 

بندال دينار/التكاليف   
 ٢٧٣ ٥٠٠ المواد األولية 

٣١ ٠٣٥الرواتب واألجور  

٣ ٩٠٠الضروريةالخدمات   

٦ ٠٠٠ايجارات  

٧ ٤٠٠مصاريف تسويق  

٦ ٧٤٠تشغيلية اخرىمصاريف   

٣٢٨ ٥٧٥ المجموع   
 

 

 

  رأس المال العامل٢٠٥
 

ا شهر واحد، وقد بلغت قيمة ومدتهاإلنتاجية الدورة  رأس المال العامل على أساس احتسابتم 

 .  دينار٢٧,٣٨١هذا البند 

 

 

 
 
 

اليةالدراسة الم. ٥  



 
 

 ١٥

 

   كلفة الموجودات الثابتة٣٠٥
 

 دينار / التكاليف البند
 ٥٥ ٥٠٠ والماكيناتالمعدات

٢ ٥٠٠االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية  

 ٥٠٠تأمينات مستردة

 ٤ ٠٠٠تعديالت المبنى

 ٨ ٠٠٠وسائط النقل

٧٠ ٥٠٠  المجموع  
 

 ملخص تكاليف المشروع٤٠٥  

 
 دينار/ التكلفة  البند

 ٧٠ ٥٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢ ٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

٢٧ ٣٨١ رأس المال العامل  
 

٩٩ ٨٨١ المجموع  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 ١٦

 
 

 
 وسائل التمويل ٥٠٥

 

 القيمة البند
 ٤٩ ٨٨١ مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 ٥٠ ٠٠٠ جودات الثابتةقرض المو

٩٩ ٨٨١ المجموع   
 

   األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

هـو    تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي                 

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما             . عشرة سنوات 

 :يلي 
 

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

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٥٠ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

 %.١٢يمة الحالية بمعدل خصم قدره  تم احتساب صافي الق-

 

 ملخص المؤشرات والكشوف  المالية ٧٠٥
 

ن أ المرفق، حساسية المشروعيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

 كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع .صافياً للسنوات الخمس القادمة المشروع يحقق ربحاً

لتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب قادر على الوفاء با

 :األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 



 
 

 ١٧

 

 دينار في السنة األولى للتشغيل ) ٢٤ ٤٢٩(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .سة دينار للسنة الخام)٣٦ ٣٤٧(و

 تبلغ قيمة .ال بما فيهم صاحب المشروعاموع اموظف ألربعة عشرسيوفر المشروع فرص عمل  -

 )٣١ ٠٣٥ (األجور والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة)٣٧ ٧٢٣ (دينار في السنة األولى ليرتفع إلى مبلغ

في السنة  % ٣٢,٤في السنة األولى و  % ٢٤,٠على االستثمار بين تتراوح نسبة العائد  -

  %.٣٢,٤و  % ٤٠,٨الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار١٣١,٤١٨ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٤٦,٤ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,٣لية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحا -

  .وات سن٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع بنسب تتراوح بين  -

يبقى المشروع مجدياً وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم للحكم % ٢٠و % ١٠

او % ١٠إال أن المشروع يعتبر حساساً النخفاض سعر البيع بنسبة . وععلى جدوى المشر

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند تحديد اسعار البيع او %٢٠ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 

 .االتفاق على بنود تكاليف التشغيل
 

 

 

 

 حساب االرباح و الخسائر -١

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية  ٨٠٥ 



الموقع المقترح
العقبة

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

370,000388,500407,925428,321449,737المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

273,500287,175301,534316,610332,441تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
14,25214,96515,71316,49917,324تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
8,0408,4428,8649,3079,773تكاليف المصنع التشغيلية

295,792310,582326,111342,417359,538مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
74,20877,91881,81485,90590,200الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

5,1955,4555,7276,0146,314رواتب موظفي التسويق
11,58812,16812,77613,41514,086رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

7,4007,7708,1598,5668,995مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
6,0006,0006,0006,0006,000إيجارات

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

32,78334,12235,52837,00538,555مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
7,2847,2847,2847,2847,284اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

40,46741,80743,21344,68946,239مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
33,74036,11138,60141,21543,960الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
28,74031,93035,32138,92642,761الربح قبل الضريبة

4,3114,7905,2985,8396,414الضريبة على األرباح
24,42927,14130,02333,08736,347األرباح الصافية

%51%52%53%54%55نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 226,701229,295231,814234,234236,529نقطة التعادل

%53%55%57%59%61نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

4,00025.00160أألبنية
025.000منشآت أخرى
55,50010.005,550معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
7,284المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
27,38127,3810رأس المال العامل المطلوب

99,88149,88150,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الشاش الطبي



الموقع المقترح
العقبة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
370,000388,500407,925428,321449,737المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
370,000388,500407,925428,321449,737المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
49,881حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,59014,14323,99434,13144,539الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
99,881374,590402,643431,919462,452494,276مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
70,500مجموع اإلستثمارات

22,792295,792310,582326,111342,417359,538التكاليف التشغيلية المباشرة
32,78334,12235,52837,00538,555إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
4,3114,7905,2985,8396,414الضريبة

95,292337,887353,675370,218387,550405,706إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,59036,70348,96861,70174,90288,570صافي 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

4,59028,51339,95951,79164,00276,579رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
014,37015,96517,66119,46321,381توزيعات األرباح

4,59014,14323,99434,13144,53955,198صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الشاش الطبي



الموقع المقترح
العقبة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,59014,14323,99434,13144,53955,198النقد

00000المدينون
22,79222,79222,79222,79222,79222,792المخزون

27,38136,93546,78656,92367,33077,990إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
4,000المباني

55,500األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
70,50070,50070,50070,50070,50070,500إجمالي األصول الثابتة
7,28414,56821,85329,13736,421اإلستهالك التراآمي

70,50063,21655,93248,64741,36334,079القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
99,881101,750103,917106,370109,093112,069مجموع 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
49,88149,88149,88149,88149,88149,881رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

10,05921,23533,59747,221األرباج المجمعة
10,05911,17612,36213,62414,966الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

49,88159,94071,11683,47897,103112,069مجموع حقوق الملكية
99,881101,750103,917106,370109,093112,069مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %32.4%30.3%28.2%26.1%24.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%32.4%34.1%36.0%38.2%40.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.14.75.25.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الشاش الطبي



الموقع المقترح

العقبة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%99,8815تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %49,8815مساهمة صاحب

%50,00012القروض

%50%50.1القرض الى التكاليف %

%15%49.9مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

24,42927,14130,02333,08736,347صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %9.5%9.1%8.7%8.2%7.8الربح قبل الضريبة

%32.4%30.3%28.2%26.1%24.0معدل العائد على اإلستثمار %

%32.4%34.1%36.0%38.2%40.8معدل العائد على حقوق الملكية %

4.14.75.25.6NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.10.0الديون

226,701229,295231,814234,234236,529نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 17,496962-131,418123,823116,22756,961صافي القيمة الحالية######

IRR !NUM#%12.2%7.4%27.0%38.2%42.0%46.4معدل العائد الداخلي

B/C 0.2-2.32.11.91.60.81.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

30,205

8.6%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

231,714

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

28.2%

36.3%

3.9

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الشاش الطبي



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR46.4%معدل العائد الداخلي

NPV131,418صافي القيمة الحالية

B/C2.3اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR42.0%معدل العائد الداخلي

NPV123,823صافي القيمة الحالية
B/C2.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR38.2%معدل العائد الداخلي

NPV116,227صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR27.0%معدل العائد الداخلي

NPV56,961صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.4%معدل العائد الداخلي

NPV-17,496صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.2%معدل العائد الداخلي

NPV962صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي

NPV-129,494صافي القيمة الحالية
B/C-0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,2920-95,292

14,59041,42436,835

21,34443,79642,452

31,41146,28544,874

41,48248,90047,418

51,556174,096172,541

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0104,8210-104,821

14,59041,42436,835

21,34443,79642,452

31,41146,28544,874

41,48248,90047,418

51,556177,504175,948

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0114,3500-114,350

14,59041,42436,835

21,34443,79642,452

31,41146,28544,874

41,48248,90047,418

51,556180,912179,356



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,2920-95,292

14,59022,92418,335

21,34424,37123,027

31,41125,88924,478

41,48227,48426,002

51,556148,850147,294

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

095,2920-95,292

14,5904,424-165

21,3444,9463,602

31,4115,4934,082

41,4826,0684,586

51,556123,603122,047

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

097,5710-97,571

15,0498,5673,518

21,4789,3257,847

31,55210,1218,569

41,63010,9589,327

51,712137,605135,893

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

099,8500-99,850

15,508-24,291-29,798

21,613-25,145-26,758

31,694-26,043-27,736

41,778-26,985-28,763

51,867101,11399,246


