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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج
بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب) إرادة(تعزيز اإلنتاجية 

 .على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب األردني
 

 ) إرادة(ــة هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيلقد جاءت  

فرص األستثمار وتحديد في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ةـفنيإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية وال

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

 
ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

دةلتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعأية مساعدة تحتاجونها لتقديم ) إرادة(
 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 

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

 السحابات البالستيكية اسم المشروع

 العاصمة موقع المشروع

 سحابات بالستيكية للمالبس           منتجات المشروع

 فردا           21 األيدي العاملة

 دينار 172.564 االستثمار الكلي

 دينار NPV 57.744صافي القيمة الحالية 

 % IRR 21.7معدل العائد الداخلي 

  B/C1.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنوات Pay Back Period 4فترة االسترداد 

 بالستيكيةالسحابات  المشروع
 

 
 

ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *     
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  وصف المشروع1. 2
 

 من العديد قامةمع التوسع الكبير الذي يشهده قطاع صناعة الملبوسات في األردن والذي أدى إل

فإن  ، والمخصص معظم انتاجها للتصدير وخصوصا للواليات المتحدةالمدن الصناعية المؤهلة 

 .دياًتوفير المستلزمات الضرورية لقطاع صناعة المالبس يصبح أمراً ضرورياً ومج

 

 لمختلف أصناف ةا ضروريانهومن بين المستلزمات األساسية لصناعة المالبس السحابات حيث 

 .المالبس المنتجة

 

 أصبحت السحابات  األخيرةعدنية والبالستيكية، وفي السنواتتقسم السحابات إلى نوعين الم

ابات المعدنية البالستيكية هي المستعملة أساساً في صناعة المالبس، بينما ال زالت السح

 . في مجال الصناعات الجلدية المختلفةواسعمستعملة على نطاق 

 

وبشكل عام فإن السحابات البالستيكية تشهد طلباً متزايداً مما يجعل من المشروع ضرورياً 

 لتغطية جانب من احتياجات الصناعة االردنية فضال عن امكانية التصدير ألسواق بعض وواعداً

 .ناعة الملبوسات الكبيرةالدول المجاورة بص

 

  أهداف ومبررات المشروع2. 2

 

يهدف المشروع المقترح إلى انتاج السحابات البالستيكية لتلبية احتياجات قطاع صناعة المالبس 

 . الصنف والتي ال زالت حتى اآلن تستورد من الخارجاالمتزايد على هذ

 

 

 

 

 

 المقدمة . 2
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 :ومن أهم مبررات المشروع

 

ال سيما مع وجود فرص خاصة عا س في األردن نمواً متساريشهد قطاع صناعة المالب -1

األمر الذي يعني ان للدول العربية والدول األخرى،   لمنتجات قطاع المحيكاتتصديرية

 .جيداًالطلب على السحابات سيكون 

 0 تستورد من الخارج السحاباتعدم وجود انتاج محلي حيث ال زالت  -2

 .عمل جديدةخلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص  -3

 .تحسين الوضع اإلقتصادي لصاحب المشروع -4

 0خلق عدد من فرص العمل  -5

 

  الموقع المقترح للمشروع3. 2

 

 انتاجهاتتركز مشاريع صناعة المالبس الموجودة في المدن الصناعية المؤهلة والمخصص 

بس  أما مصانع المال0 أقل في الجنوبعدد منطقتي الوسط والشمال وهناك ال سيماللتصدير 

األخرى فمعظمها موجود في المنطقة الوسطى وبالتالي يقترح ان يكون موقع المشروع في هذه 

 ).محافظة العاصمة(المنطقة 

 

 

 

  وصف المنتج1. 3

 

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج السحابات البالستيكية وهي مستعملة أساساً في صناعة 

 . سم17- 15نسائية وتتراوح اطوالها مابين الالتنانير  والنسائيى وكذلكالرجاليةالبنطلونات 

 

 . بألوان ومقاسات متنوعة تناسب اإلحتياجات المختلفة لصناعة المالبسهاوسيكون انتاج

 

 

 

 دارسة السوق. 3
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  السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية2. 3

 

 الطلب الحالي .1

 

ر مؤشراً نظراً لعدم وجود انتاج محلي من السحابات البالستيكية، فإن معدل المستوردات يعتب

بيانات التجارة الخارجية من ) 1(يوضح الجدول رقم .  على حجم الطلب الحاليجيداً

والذي  960719 تحت الرقم (HS)السحابات البالستيكية والتي تصنف وفق النظام المنسق 

 حابكات مسننة واجزاءها عدا الحابكات المسننة المزودة بمشابك من معادن "ينص على 

 . "عادية

 

 )1(م جدول رق

 بيانات التجارة الخارجية لصنف السحابات

 )طن/ ألف دينار (

 صافي المستوردات المعاد تصديره المستوردات
 السنة

 كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة
1998 243 86 48 15 195 71 
1999 85 28 - - 85 28 

2000 368 62 62 20 306 42 
2001 899 122 9 5 890 117 
2002 1.846 258 35 3 1811 255 
 103 657     المعدل

بلغ  2002-1998 خالل السنوات صافي المستورداتومن الجدول السابق يتضح ان معدل 

  وان معدل النمو (CIF) ألف دينار على أساس 657 كلفتها طن من السحابات 103 حوالي

لعدم وجود نظرا و 0%71.5في الكميات المستوردة خالل السنوات المشار اليها بلغ حوالي 

حجم  محلي من السحابات البالستيكية فان صافي المستوردات المشار إليها أعاله تمثل إنتاج

 على   خمسة مليون متر من السحاباتحواليخالل الفترة المذكورة وتعادل السابق الطلب 

 .غم 20أساس أن معدل وزن المتر الطولي يبلغ 

 

 الطلب المتوقع .2
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اعة المالبس في األردن يشهد نمواً كبيراً خاصة مع توفر أسواق  فإن قطاع صنكما ذكر سابقاً

، فإن تقدير معدل الزيادة %2.8جيدة للتصدير، وحيث ان معدل النمو السكاني في األردن هو 

حجم الطلب ) 2( ويوضح الجدول رقم 0مناسبايعتبر % 5بنسبة المتوقع في الطلب السنوية 

 . وعلى النحو التالي2009-2004سنوات للالمتوقع على السحابات البالستيكية 

 

 )2(جدول رقم 

 الطلب المتوقع على السحابات البالستيكية

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

 7.036 6.700 6.381 6.078 5.788 5.513ألف متر

 
 
 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية .3

 

) 2004(عام متر  مليون5.5 حوالي يتوقع أن يرتفع حجم الطلب على السحابات البالستيكية من

 وعليه فإنه يقترح أن تكون طاقة المشروع ، 2009 مليون متر في عام 7إلى أكثر من 

 يوم عمل في 300 ساعات عمل يومياً و 8 مليون متر سنوياً وذلك على اساس 2اإلنتاجية 

 .السنة

 

في السنة التشغيلية من حجم الطلب المتوقع % 35وتمثل الطاقة اإلنتاجية المقترحة حوالي 

 متر وهي تمثل مليون 1.3وسيبدأ المشروع انتاجه في السنة األولى بواقع ). 2005(األولى 

 . سنوياً وذلك لغاية السنة الخامسة%10من الطاقة اإلنتاجية على ان يزداد اإلنتاج بنسبة % 65

 

 

 

 

 

 .سنوات تشغيليةتدرج اإلنتاج السنوي للمشروع على مدى خمسة ) 3(ويبين الجدول رقم 
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 )3(جدول رقم 

 تدرج اإلنتاج السنوي للمشروع

 

 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 95 87 79 72 65 %الطاقة اإلنتاجية 

 1.903 1.73 1.573 1.43 1.3  مترمليون

 

  المنافسة والتسويق 3. 3

 

متوقعة للمشروع نظراً لعدم وجود انتاج محلي من السحابات البالستيكية، فإن المنافسة ال

 حيث يمثل السعر والجودة ،ستكون من المنتجات المستوردة خصوصاً من الدول اآلسيوية

 عند تنفيذ االعتباراألمر الذي يجب أخذه بعين ة وهو المنافسعاملين اساسيين في 

 .المشروع

نشاط تسويقي فعال خصوصاً اإلتصال مع الى بحاجة كما أن تسويق منتجات المشروع 

ناعة المالبس الكبرى والتي يوجد معظمها في المناطق الصناعية، مع ضرورة شركات ص

العمل على ايجاد اسواق تصديرية وعلى وجه الخصوص في الدول العربية  التي توجد فيها 

 . ولبنانصناعة مالبس كبيرة مثل مصر وسوريا

 

  أسعار البيع واإليرادات المتوقعة 4. 3

 

 البالستيكية من تجار الجملة في السوق المحلي ما بين يبلغ معدل اسعار بيع السحابات

 الطولي، وعليه فإن سعر  دينار للمتر0.15 دينار لكل مائة سحاب أي ما يعادل 2.5  و2.25

 للمتر الطولي والذي يعتبر مناسباً ألغراض دينار 0.11البيع المقترح للمشروع هو 

 .المنافسة

 

  المتوقعة في السنة األولىايرادات المشروع) 4(ويبين الجدول رقم 
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 )4(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 

 دينار الكمية البند

 143.000 1.3  مترمليون

 

 

 

 

موقع المشروع   104    

 

، على ان يتم تنفيذه ضمن احدى المناطق يقترح أن يكون موقع المشروع في منطقة العاصمة

.الحرفية حيث تتوفر كافة الخدمات الالزمة للمشروع/ الصناعية   
 

والتجهيزاتالبناء   204  
 

.احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) 5(   يبين جدول رقم   
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

)5(جدول رقم   

 الدراسة الفنية0 4
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 أبنية المشروع ومساحاتها

 البند  )2م( ة  المساح
300 

 صالة االنتاج

 مستودعات المواد األولية والجاهزة 50
  ومرافق لإلدارة والعمالمكاتب 50

 المجموع 400

 متر مربع ويقدر بدل 400ويتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي

.المتر المربع / دينار15 دينار وذلك بواقع 6.000يجار السنوي لها بنحو اإل  

 

  واألثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات التصنيععملية 304

 

  طريقة التصنيع01

 

. الحراريةبالمعالجة وذلك  الفتيليل السلسلة المسننة من خيط البوليستر ي تشك-  
(Polyster Fillament Yarns) 

. به  نسج الشريط القماشي  وتثبت السلسلة المسننة-  

.فيف الصباغة والتج-  

. قص سلسلة السحاب الطويلة حسب األطوال المرغوبة-  

.ت الكالب المطلي بالزنكيبتث الطرف السفلي للسحاب وفتح السلسلة واغالق -  

. والتغليف المعاينة والتفتيش-  

 

 

 
 
 

 

 تكلفة المعدات واآلالت 02
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 شاملة احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها ) 6( جدول رقم اليبين 

 التركيب والتشغيل

 

)6(جدول رقم   

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 البند
      دينار العدد

 32.000 1 وحدة  تشكيل سلسلة السحاب 

 33.000 1 وحدة الصبغ

 30.000 1 وحدة نسج الشريط القماشي

 12.000 1  طرف السحاب المغلقجمعوحدة 

 20.000 1  طرف السحاب المفتوحجمعوحدة 

 3.000   متنوعةعدد

جموعالم   130.000 

 

األثاث والتجهيزات المكتبية 03  

. دينار5.000 ب وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها أثاث إلىيحتاج المشروع   

 

وسائط النقل 04  

 18.000 با م وتقدر كلفتهينل وباص صغير لنقل العاميلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة

.دينار      

 
 
 
 

 

 
 

ملة واألجور السنوية القوى العا404  
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 .االحتياجات التقديرية من القوىالعاملة وكلفتها السنوية) 7(يبين جدول رقم 
 

)7(جدول رقم   

 القوى العاملة واالجور السنوية

 ةالوظيف
شهر/دينار العدد سنة/دينار   

 3.600 300 1 صاحب المشروع

 3.000 250 1 إداري

 3.000 250 1 مالي

 4.800 400 1 مهندس

ين مخزنأم  1 200 2.400 

 3.000 250 1 مبيعات

 1.800 150 1 سكرتيرة

 7.200 200 3 فني 

 12.960 120 9 عمال 

 1.800 150 1 سائق

 1.200 100 1 حارس

 44.760  21 المجموع

 أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها واألجوريضاف للرواتب 

11.%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والخدمات المساعدةاألولية المواد  504
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  المواد  األولية ومستلزمات التغليف01

 

احتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في السنة )  8(يوضح الجدول رقم 

.األولى  

  

            )8(جدول رقم   

 السنة االولى/ اد األولية ومستلزمات التغليفالمو

دينار/التكلفة   نـــدالب الكمية

  بولسيترخيوط   طن28.6 31.500

 كالب سحابات 1.3مليون 5.200

 أصباغ - 2.000

 مستلزمات تغليف 13.000 1.300

 المجموع 40.000

 

.المساعدة  الخدمات 02  
 

الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية ) 9(يوضح الجدول رقم 

 .األولى

 

 

 

 

 

 

)9(قم جدول ر  
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 السنة األولى/للمشروع مساعدة الخدمات ال

سنة/دينار شهر/دينار   
 البند

1.800 150 
 ءالكهربا

المياه 50 600
الوقود 300 3.600
المجموع 500 6.000

  

:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 604  

ع  بدء من تسجيل وترخيص المشرو أشهر9من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

.واختيار الموقع والتعاقد على شراء الجهاز اآللي وتجهيز المصنع والبدء بالتشغيل  

   

 

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة105

 

  )10(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 البند دينار
 المعدات واآلالت 130.000
 أثاث 5.000
 وسائط نقل 18.000

 تأمينات مستردة 500
             المجموع 153.500

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل205
 
 

 الدراسة المالية .5
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 دينار وتشمل تكاليف التسجيل 10.000   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي

.  واإلستشارات والتدريب ورخصة المهن والتعاقد على المعدات   

 

 المال العاملرأس  305
   

على اساس دورة انتاجية  دينار في السنة  األولى 9.064يبلغ رأس المال العامل للمشروع 

 .مدتها شهر واحد

 

 تكاليف التشغيل 4 .5

 

 .للسنة األولىتكاليف التشغيل )  11( رقم يبين الجدول 

)11(                            جدول رقم   

السنة األولى/ل السنويةتكاليف التشغي                   

 دينار
 البند 

 مواد أولية  40.000
 رواتب وأجور  49.684
 إيجارات 6.000
 الخدمات المساعدة 6.000
 مصاريف التسويق 2.860
 مصاريف تشغيلية أخرى 5.420

 المجموع 108.763

 

 

 

تكاليف المشروع ملخص    505    
 

 )12(جدول رقم 
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 تكاليف المشروع ملخص 

 دينار/ فة التكل
 البنــــــد

153.500 
 الموجودات الثابتة

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 10.000
  رأس المال العامل 9.064

 اجمالي تكاليف المشروع 172.564

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  6 .5

 

 لتغطية ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض

 85.000جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

يبدأ %. 10دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

هذا . التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي .  تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروعويتم

.من تكاليف المشروع الكلية% 49  
 

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

-:واستمرار المشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية  
 

تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت 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% 15اقع بو  احتسبت ضريبة الدخل

%.12 صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم   

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية705
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يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع 

على  لنقدية ان المشروع قادرتشير التدفقات اكذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالوفاء بالتزاماته المالية 

 

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

:تبين ما يلي  

 

 دينار و 6.195 يتراوح بين يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا -

 . دينار في السنة الخامسة38.058

. بما فيهم صاحب المشروعلواحد وعشرين عامال وموظفا سيوفر المشروع فرص عمل  -

  تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان

 . دينار في السنة الخامسة60391 دينار في السنة األولى ترتفع الى 49.684االجتماعي 

في السنة الخامسة %  38في السنة األولى %  3.9تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين -

 %.38و  % 7ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 . دينارNPV  57.744تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .21.7وع يبلغ معدل العائد الداخلي للمشر -

 1.3تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات4تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

 األدنى الالزم يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد % 20و% 10بين 

% 10 البيع بنسبة أسعار انخفاض أو % 20بإستثناء ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة للحكم 

 .هذين المتغيرينينبغي مراعاة  يعتبر المشروع حساسا لذلك وحيث
 
 
 
 
 
 
 

 

  الماليةمالحقال 5.8
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  و الخسائراألرباحساب ح )1

 قائمة التدفقات النقدية )2

 لعموميةالميزانية ا )3

 الماليةملخص االستنتاجات والمعايير  )4

 

 
 

 
 
 
 



الموقع المقترح
الغاصمة

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

143,000157,300173,030190,333209,366المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

40,00044,00048,40053,24058,564تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
27,70629,09130,54532,07333,676تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
9,18010,09811,10812,21913,440تكاليف المصنع التشغيلية

76,88683,18990,05397,531105,681مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
66,11474,11182,97792,802103,686الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي التسويق
18,64819,58020,55921,58722,667رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,8603,1463,4613,8074,187مصاريف البيع والتسويق
240264290319351قرطاسية
6,0006,0006,0006,0006,000إيجارات

00000أيجار أرض
8008809681,0651,171مصاريف أخرى

31,87833,36734,95036,63338,424مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
16,44816,44816,44816,44816,448اإلستهالك لإلصول الثابتة

2,0002,0002,0002,0002,000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

50,32651,81553,39855,08156,873مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
15,78822,29629,57937,72046,813الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

8,5007,1085,5763,8922,038الفائدة على القرض
7,28815,18824,00333,82944,774الربح قبل الضريبة

1,0932,2783,6005,0746,716الضريبة على األرباح
6,19512,91020,40228,75438,058األرباح الصافية

%55%59%64%70%76نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
127,236125,063122,978120,952118,956نقطة التعادل (بالدينار)

%57%64%71%80%89نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
130,00010.0013,000معدات وأجهزة

5,0006.67750األثاث والمعدات المكتبية
18,0006.672,699وسائل نقل

010.000أخرى
16,448المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

10,00052,000المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
9,0649,0640رأس المال العامل المطلوب

172,56487,56485,000إجمالي تكلفة المشروع
%49%51%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
سحابات بالستيكية



الموقع المقترح
الغاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
143,000157,300173,030190,333209,366المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
143,000157,300173,030190,333209,366المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
87,564حقوق الملكية

85,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,73010,98515,63719,63922,939الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
172,564148,730168,285188,667209,972232,305مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
153,500مجموع اإلستثمارات

3,33376,88683,18990,05397,531105,681التكاليف التشغيلية المباشرة
31,87833,36734,95036,63338,424إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
8,5007,1085,5763,8922,038الفائدة

10,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,0932,2783,6005,0746,716الضريبة

166,833118,357125,942134,180143,130152,860إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,73030,37342,34354,48766,84179,445صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
13,92315,31516,84718,53120,384أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
13,92315,31516,84718,53120,384إجمالي دفعات سداد القرض

5,73016,45127,02837,64148,31059,061رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05,46611,39118,00225,37233,581توزيعات األرباح

5,73010,98515,63719,63922,93925,480صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
سحابات بالستيكية



الموقع المقترح
الغاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,73010,98515,63719,63922,93925,480النقد

00000المدينون
3,3333,3333,3333,3333,3333,333المخزون

9,06414,31818,97022,97226,27228,813إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

130,000األجهزة والمعدات
5,000األثاث والمعدات المكتبية

18,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
153,500153,500153,500153,500153,500153,500إجمالي األصول الثابتة
16,44832,89749,34565,79382,241اإلستهالك التراآمي

153,500137,052120,603104,15587,70771,259القيمة الدفترية لألصول الثابتة
10,0008,0006,0004,0002,0000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
172,564159,370145,573131,127115,979100,072مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
13923153151684718531203840اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

13923153151684718531203840مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

7107755762389162038400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
7107755762389162038400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
87,56487,56487,56487,56487,56487,564رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7292,2484,6488,031األرباج المجمعة
7291,5192,4003,3834,477الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

87,56488,29289,81192,21295,594100,072مجموع حقوق الملكية
172,564159,370145,573131,127115,979100,072مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %38.0%24.8%15.6%8.9%3.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%38.0%30.1%22.1%14.4%7.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.91.11.21.30.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
سحابات بالستيكية



الموقع المقترح

الغاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%172,56410تكاليف المشروع

%87,56410مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%85,00012القروض

%75%49.3القرض الى التكاليف %

%15%50.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

6,19512,91020,40228,75438,058صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%21.4%17.8%13.9%9.7%5.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%38.0%24.8%15.6%8.9%3.9معدل العائد على اإلستثمار %

%38.0%30.1%22.1%14.4%7.0معدل العائد على حقوق الملكية %

0.91.11.21.30.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

127,236125,063122,978120,952118,956نقطة 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 32,186-5,30212,779-57,74445,10432,46426,221صافي القيمة الحالية

IRR 6.5%14.2%11.1%16.5%16.7%19.0%21.7معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.21.21.01.10.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

21,264
13.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

123,037

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.2%

22.3%
0.9

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

سحابات بالستيكية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.7%معدل العائد الداخلي
NPV57,744صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR19.0%معدل العائد الداخلي
NPV45,104صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.7%معدل العائد الداخلي
NPV32,464صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR16.5%معدل العائد الداخلي
NPV26,221صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR11.1%معدل العائد الداخلي
NPV-5,302صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.2%معدل العائد الداخلي
NPV12,779صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.5%معدل العائد الداخلي
NPV-32,186صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0166,8330-166,833

15,73034,23628,506

264940,74440,095

370448,02747,323

476356,16955,405
5828174,008173,180

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0183,5170-183,517

15,73034,23628,506

264940,74440,095

370448,02747,323

476356,16955,405
5828181,134180,306

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0200,2000-200,200

15,73034,23628,506

264940,74440,095

370448,02747,323

476356,16955,405
5828188,260187,432



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0166,8330-166,833

15,73027,08621,356

264932,87932,230

370439,37638,672

476346,65245,888
5828162,266161,438

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0166,8330-166,833

15,73019,93614,206

264925,01424,365

370430,72430,020

476337,13536,372
5828150,524149,695

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0167,1670-167,167

16,30323,36017,057

271429,08928,374

377435,52734,752

484042,75241,912
5911160,799159,888

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0167,5000-167,500

16,87612,4845,607

277917,43316,654

384523,02622,182

491629,33628,420
5994147,589146,595
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