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

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

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

معات المحليةفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجت محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم أيـة) إرادة(المستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة      لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال ب     

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )قرب مركز لديكبادر باالتصال بأ (
 



 

 
 
 

 

 

 
 
 

  ملخص المشروع-١

  الحصر البالستيكية إنتاج اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 حصر بالستيكية  منتجات المشروع

 أشخاص  ١٠ مجموع األيدي العاملة

 ٨٧,٠٨٦ حجم االستثمار الكلي

 %٢٠,١  )IRR( معدل العائد الداخلي

  دينار٢٣,٨٦٥  )NPV (صافي القيمة الحالية 

 تيرادات على االستثماراإلالقيمة الحالية ل

)B/C (  

١,٣ 

 ٥ فترة االسترداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الحصر البالستيكيةإنتاجمشروع



 

 المحتويات  

   ملخص المشروع  .١

   المقدمة  .٢

 وصف الشموع  ١. ٢ 

  المشروع واهداف مبررات  ٢. ٢ 

 موقع المشروع  ٣. ٢ 

   دراسة السوق  .٣

 وصف المنتج  ١. ٣ 

 الطلب الحالي ٢. ٣ 

 الطلب المتوقع   ٣. ٣ 

 حصة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجية  ٤. ٣ 

 المنافسة وأسعار البيع   ٥. ٣ 

 اإليرادات المتوقعة   ٦. ٣ 

   الدراسة الفنية  .٤

 موقع المشروع ١. ٤ 

 البناء  ٢. ٤  

 عملية التصنيع  ٣. ٤ 

 المعدات واالجهزة  ٤. ٤ 

 ثاث والتجهيزات اال  ٥. ٤ 

 السيارات  ٦. ٤ 

 القوى العاملة   ٧. ٤ 

 المواد االولية  ٨. ٤ 

 الخدمات الضرورية  ٩. ٤ 

 برنامج تنفذ المشروع  ١٠. ٤  

   الدراسة المالية  .٥

 تكاليف التشغيل السنوية  ١. ٥   

 رأس المال العامل ٢. ٥   

 يلما قبل التشغنفقات التأسيس ومصاريف  ٣. ٥   

   تكاليف المشروع  ٤. ٥   

   وسائل التمويل  ٥. ٥   

  الفرضيات المالية  ٦. ٥   

  الخالصة  ٧. ٥   



 

 ١

 

 

 

 

     وصف المشروع١ .٢
 

 الحصر البالستيكية المصنوعة من مادة البولي بروبلين،        إنتاج إلىيهدف المشروع المقترح    

سط التي تصنع من الخيوط الصـوفية او         الب أو  الطبيعي اذ ان الحصر التي تصنع من القش      

 اسـتعمالها   أصبحوالتي   ، الحصر البالستيكية  بأسعار اصبح سعرها مرتفعاً مقارنة      التركيبية

  .مرغوب من جميع طبقات المجتمع وخاصة الطبقات الشعبية

 

 الحصر البالستيكية وتوفيرها للمواطنين بسعر مناسب إنتاج إلىيهدف المشروع المقترح 

 الفرص التسويقية متاحة بشكل كبير أنن هنالك طلب كبير على هذه الحصر كما وخاصة ا

  .والعراقلبعض الدول العربية المجاورة مثل السعودية 

 

  المشروع وأهدافمبررات ٢ .٢

 

هنالك طلب قائم  ومتزايد على الحصر البالستيكية مـن قبـل قطاعـات واسـعة مـن                   -١

 .المواطنين

 من وردية وبعضها يعمل ثالث ورديـات وذلـك          بأكثرعمل  معظم المصانع القائمة حالياً ت     -٢

 .لمواجهة الطلب المتزايد على الحصر البالستيكية

 .لخارج قائمة ومتاحة ويتوقع لها باالزديادل التصدير إمكانية -٣

 .خلق فرص استثمارية جيدة في المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة -٤

 . المشروعأصحاب/ تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -٥

 

 موقع المشروع المقترح  ٣ .٢

 

 المـدن الصـناعية     أن مثل هذا المشروع وخاصـة       إلقامة معظم مناطق المملكة مناسبة      إن

 مـن   أمكـن  مـا  الذي يسهل تنفيذه واالستفادة      األمر ، منتشرة في معظم المحافظات    أصبحت

لـة  امالع  توفر الخدمات الضـرورية و     إلى إضافة  التي توفرها المناطق الصناعية،      حوافزال

 .الالزمة للمشروع

 

  المقدمة.٢



 

 ٢

 

   

 

 
 

 وصف المنتج ١ .٣

 

 الحصر البالستيكية المصنوعة من مادة البولي بروبلين بإنتاجسيقوم المشروع المقترح 

(P.P) تصاميم مختلفة وبالقياسات الدارجة لالستعمال وهي  وماتوورس بأشكال: 

 م               ٣ Xم ١

 م               ٣ Xم ٢

 م٣ Xم ٣

 م٤ Xم ٣

 .  في السوقاألكثر طلبا  ولكن القياسات السابقة هي أخرى مقاسات إنتاجويمكن 

 

 

  الطلب الحالي ٢ . ٣

 

 الحصر المصنوعة من القش وكذلك البسط المصنوعة من الخيـوط           أسعار عارتفانتيجة   -

 في الوقـت الحاضـر فـان الطلـب علـى            إنتاجها الخيوط التركيبية وقلة     أوالصوفية  

ات اتجه نحو الحصر البالستيكية التي يعتبـر سـعرها مـنخفض    استخدامات هذه المنتج 

 كبير على الحصر البالستيكية من      إقبال هنالك   إن الحصر كما    أنواعنسبياً مع غيرها من     

 .قبل جميع طبقات المجتمع وخاصة الطبقات الشعبية ولمختلف االستعماالت

 

 األردن القائمة حالياً في      المصانع إنتاجيتم حالياً تغطية حاجة السوق المحلي عن طريق          -

 :وهي

 ٢ م٣٠٠,٠٠٠               اإلنتاجيةهاوطاقت ، وإخوانهشركة رباح عابدين  -١

 ٢ م١٧٠,٠٠٠ وطاقته اإلنتاجية       مصنع الساليمة للحصر البالستيكية،  -٢

 ٢ م٢٦٠,٠٠٠  اإلنتاجية       اوطاقته، ) الشرق(  عامرية أبوشركة احمد  -٣

 ٢ م١٢٠,٠٠٠         اإلنتاجية       اوطاقتهالحصر،  إلنتاجشركة اللؤلؤة  -٤

 

 دراسة السوق.٣



 

 ٣

 

متر مربع مـن    ) ٨٥٠,٠٠٠( حوالي   تبلغلمصانع القائمة حالياً    الطاقة اإلنتاجية ل  وبذلك فان   

 . سنة عمل في ال يوم٣٠٠ ساعات عمل وبواقع ٨ / لوردية عمل واحدةالحصر البالستيكية 

 وعليه فـان طاقـة      ، كغم ٣حوالي  ) م  ٤ Xم  ٣( يبلغ معدل وزن الحصيرة الواحدة  قياس        

 ٢١٣ أي ما يعـادل      )م  ٤ Xم  ٣(  قياس حصيرة) ٧٠,٨٣٣(  حوالي    إلنتاج أعالهالمصانع  

 لتلبية حاجة السوق المحلي و       عمل واحدة  كثر من وردية  أل المصانع   معظموتعمل  هذا   .طن  

معـدل كميـات     وقد تم افتراض أن المصانع القائمة تعمل بوردية وربع ، أي أن              .الخارجي

  .٢ م١,٠٦٢,٥٠٠اإلنتاج السنوية 

 

 كميات مستوردة  أية العامةاإلحصاءاتلم تظهر بيانات دائرة ف فيما يتعلق باالستيراد،     ماأ -

 ضمن بنود تعرفة جمركية مختلفة      أدرجت وقد . بند مستقل  ضمن ةبالستيكيلمن الحصر ا  

 . أخرى والتي تحتوي على منتجات بالستيكية

 اسـتيراد   أن وقد تبين    ،الحصر البالستيكية ببيع   يتعاملون زينلالتجار ا تم مقابلة بعض     -

 يشـترون   أنهـم  معظمهم   أفاد وقد   .األخيرة خالل السنوات    تراجع قد   ةالبالستيكيالحصر  

 أصـحاب  وقد عزز هـذا القـول بعـض          .الحصر البالستيكية من المصانع المحلية فقط     

 . كية يكاد يكون معدوماً استيراد الحصر البالستيأنالمصانع حيث بينوا 

 

 الطلب المتوقع ٣. ٣

 
 ١,٠٦٢,٥٠٠أظهرت البيانات السابقة أن معدل اإلنتاج المحلي من البسط البالستيكية يبلغ            

خـالل   منها كانـت  وحيث أن المستوردات    .  طن ٢٦٦ وزنها    حصيرة ٨٨,٥٤٢ وتعادل   ٢م

 ، أفاد به أصـحاب المصـانع   وفقا لما،قليلة ، وان صادرات المملكة     السنوات السابقة كانت    

معـدل   فإن    سنويا،  حصيرة ١٧,٥٠٠ حصيرة أي بمعدل     ٢٠,٠٠٠-١٥,٠٠٠ بين   تراوحت

 . حصيرة٧١,٠٤٢بلغ حوالي صافي الطلب المحلي السابق 

 

الجـدول التـالي     فان   ،% ٣ نسبته في استهالك الحصر      سنوية  معدل زيادة  بافتراض   -

 : ٢٠٠٨-٢٠٠٤الطلب المتوقع على الحصر للسنوات يبين 



 

 ٤

 

  )١( جدول رقم 

 متر مربع / الطلب المتوقع عدد الحصر/ الطلب المتوقع  السنة

٨٧٨,٤٠٠ ٧٣,٢٠٠ ٢٠٠٤ 

٩٠٤,٨٠٠ ٧٥,٤٠٠ ٢٠٠٥ 

٩٣٢,٤٠٠ ٧٧,٧٠٠ ٢٠٠٦ 

٩٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٢٠٠٧ 

٩٨٨,٨٠٠ ٨٢,٤٠٠ ٢٠٠٨ 

 

 اإلنتاجيةحصة المشروع من السوق والطاقة  ٤. ٣
 

 وردية أساس المقترحة للمشروع موضوع البحث على  القصوى اإلنتاجية الطاقة تقدر

  ) ٢( والجدول رقم . متر مربع) ٢٤٠,٠٠٠( يوم عمل في السنة حوالي ٣٠٠واحدة و 

 ةوكذلك نسب من عمر المشروع األولى خالل السنوات الخمس إنتاجهايبين الكميات المتوقع 

 اإلنتاجفترض زيادة في كميات هذا وقد ا  وحصة المشروع من السوق،الطاقة المستغلة

 .سنويا %٥بواقع 

 

  )٢(  جدول رقم 

نسبة الطاقة  السنة

 المستغلة

 اإلنتاجكميات 

 ٢م

عدد الحصر 

 المنتجة

من السوق % 

 المحلي

 %١٩,٣٥ ١٤,١٦٦ ١٧٠,٠٠٠ %٧٠,٨ األولى

 %١٩,٧٣ ١٤,٨٧٥ ١٧٨,٥٠٠ %٧٤,٤ الثانية

 %٢٠,١٠ ١٥,٦١٨ ١٨٧,٤٢٥ %٧٨,١ الثالثة

 %٢٠,٥٠ ١٦,٤٠٠ ١٩٦,٨٠٠ %٨٢,٠ بعةالرا

 %٢٠,٨٩ ١٧,٢٢٠ ٢٠٦,٦٤٠ %٨٦,١ الخامسة

 



 

 ٥

 

  البيعوأسعارالمنافسة  ٥. ٣
 

 يواجه المشروع منافسة من قبل المصانع القائمة حالياً، ولكن يمكـن للمشـروع              أنيتوقع  

سب ، فانـه     بالوقت المنا  اإلنتاج الداخلة في    األوليةالتركيز على جودة المنتج وشراء المواد       

 .وتحقيق المبيعات المتوقعة للسنوات القادمةيمكن للمشروع مواجهة المنافسة 

 

 فتبلـغ للمتـر    في السوق المحلـي،       تجار الجملة  إلى من المصانع     البيع ألسعار بالنسبة   أما

. فلس للمتر المربـع   ) ٤٢٠(بلغ  ت الصادرات ف  أسعار أمافلس،  ) ٤٨٠(المربع الواحد حوالي    

 .فلس للمتر المربع الواحد) ٥٢٥-٥٠٠( تتراوح بين فأنهاسعار التجزئة  بالنسبة ألأما

 

) ٤٥٠( بمعـدل    سـيكون   لتجار الجملة   سعر البيع   وألغراض هذه الدراسة فقد افترض أن     

 .فلس للمتر المربع

 

  المتوقعةاإليرادات    ٦. ٣

 

 .المعتمدة  البيع ألسعاروفقا  المتوقعة للمشروع اإليرادات  ) ٣(يوضح الجدول رقم 

 )٣(جدول رقم 

 

 دينار/اإليرادات )٢م (اإلنتاج السنة

 ٧٦,٥٠٠ ١٧٠,٠٠٠ األولى

 ٨٠,٣٢٥ ١٧٨,٥٠٠ الثانية

 ٨٤,٣٤١ ١٨٧,٤٢٥ الثالثة

 ٨٨,٥٦٠ ١٩٦,٨٠٠ الرابعة

 ٩٢٩٨٨ ٢٠٦,٦٤٠ الخامسة

 



 

 ٦

 

 

 

 

   موقع المشروع١٠٤
 

تجمعـات  / تي يتواجد فيها مـدن       المشروع في أي من مدن المملكة ال سيما ال         إقامةيقترح  

 . العاملة وسهولة المواصالتواأليديصناعية حيث تتوفر الخدمات الضرورية الالزمة 

 

 لبناءا ٢ .٤

 

متر مربع وذلك الستيعاب ماكينات ) ٧٠٠ ( من األبنية بحواليتقدر احتياجات المشروع

اء هنجر ارتفاعه  يكون البنأنيفضل .  من مستودعات وخدمات األخرىالتصنيع والمتطلبات 

حديدي مغطى  والسقف إسمنتي والجدران طوب أمتار ٤ ومن الجوانب أمتار ٦من الوسط 

 التجمعات الصناعية ويبين أو في معظم المدن األبنية تتوفر هذه .بألواح الصاج المضلعة

 .توزيع المساحة المطلوبة) ٤( الجدول رقم 

 

  )٤(جدول رقم 

 المساحات الالزمة للمشروع

 ٢م/ المساحة  دالبن

 ٥٠٠  إنتاجصالة 

 ١٠٠  وبضاعة جاهزةأولية مواد اتمستودع

 ٢٥ مستودع قطع غيار وغرفة صيانة

 ٧٥ وخدمات لالدارة والعمالمكاتب 

 ٧٠٠ المجموع

 

 ١٢ سنوي مقداره إيجار ببدل  اعالهإليهاض استئجار بناء ضمن المناطق المشار تم افترا -

 . دينار) ٨,٤٠٠( يبلغ  السنوياإليجار ماليإج أنمتر مربع أي / دينار

 الدراسة الفنية. ٤



 

 ٧

 

 عملية التصنيع ٣. ٤
 

 :يمكن تلخيص عملية تصنيع الحصر بالخطوات التالية

% ٨٠ (حسب النسب المقررة) ملونات( خلط حبيبات البولي بروبلين مع مواد الصباغة  -١

 .)  حبيبات جديدة % ٢٠حبيبات معاد تدويرها و 

 خيوط بالستيكية تشبه القش تمرر إلىوضع هذه المواد في ماكينات البثق وتحويلها  -٢

 .باألطوال المطلوبة الخيوط تقطيع تبريد وفي نهاية الخط يتم أحواضعلى 

 مطاوي/ سلندرات  البوليستر على وهي من) خيوط السداة( الطولية خيوطالتحضر  -٣

 . سداية ويتم ذلك من خالل تجهيزات خاصة تعرف بالخاصة

 النسيج عملية لتبدأ ماكينات النسيج إلىخيوط البوليستر و تنقل الخيوط البالستيكية  -٤

( بتجميع الخيوط البالستيكية مع خيوط البوليستر ونسجها على شكل رول عرضه 

 .طلوبوطوله غير محدد حسب النموذج الم) سم ٩٠

 .ط القطع مع بعضها حسب القياس المطلوب وتخاروالت المنسوجة يتم بعد ذلك قص ال -٥

 حيث يتم خياطة الجوانب وذلك لعمل أخرى ماكينات إلىتنقل القطع التي تم خياطتها  -٦

 .شبر لمنع نسل وتفكك النسيج

 مستودع إلىيتم بعد ذلك رزم المنتج النهائي ولفه وربطه بخيوط بالستيكية ويرسل  -٧

ر فيتم لفه وربطه  للتصديأما،  في السوق المحلي البضاعة الجاهزة تمهيداً للتسويق

 . حصائر٦وتغليفه على شكل رزم، كل رزمة 

 

 لمعدات واآلالتا ٤. ٤
 

 الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية     واألجهزة اآلالتوالمعدات    ) ٥(  يوضح الجدول رقم    

 ماكينات أن مع العلم القائمة، المصانع بعدد زيارة عدد منكلفة الماكينات تقدير لها، حيث تم    

 شراؤها من   أووالنسيج يتم استيرادها من الخارج وماكينات الخياطة يمكن استيرادها          البثق  

 .السوق المحلي



 

 ٨

 

   )٥( جدول رقم 

  المطلوبة للمشروع المقترحواألجهزة واآلالتتكلفة المعدات 

 

المصدردينار/ التكلفة  العدد البند
Plastic Extruder  Unit ياباني ١٩,٣٠٠ ٥ 

Jacquard Weaving Machine ياباني ٣٥,٠٠٠ ١٠ 

 محلي ٧٠٠ ١ خالط

 محلي ٢,٧٥٠ ٢  خياطةتماكينا

 لعملية )خيوط طولية(سداية لتجهيز خيوط البوليستر 

 النسيج

 محلي ٢,٠٠٠ ١

Pattern Paper نسيج نماذج 

 

 ياباني ٢,٢٠٠ ٢٠

Head Sealing Cutter Machine ياباني ٥٥٠ ١ 
Wrapping Machine انيياب ٢,٠٥٠ ١ 

 محلي ١,٢٠٠ ١ ضاغط هواء 

 لمشغل  بما فيه معدات بسيطةوأدواتعدد (اخرى 

 )الصيانة

 محلي ١,٠٠٠ -

 - ٣,٥٠٠ - تركيب ومواد أجور وةتمديدات كهر وميكانيكي

  ٧٠,٢٥٠  اإلجمالي

 

  والتجهيزاتاألثاث ٥ .٤
 

 أجهزةو لخزائن  وتجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتب والكراسي واأثاث إلىيحتاج المشروع 

 .دينار) ٢,٠٠٠ (بمبلغوتقدر تكلفتها . الخ… الحاسوب والتلفون والفاكس 

 

 السيارات ٦. ٤

 

 .دينار) ٨,٠٠٠ (بمبلغيلزم المشروع سيارة نقل متوسطة الحجم وتقدر تكلفتها 



 

 ٩

 

  القوى العاملة٧. ٤
 

الشهرية والسنوية   واألجوراحتياجات المشروع من القوى العاملة       ) ٦(  يبين الجدول رقم    

 . لهمها دفعمتوقعال

 

   )٦( جدول رقم 

 )بالدينار(  السنوية واألجورالقوى العاملة 

 

 دينار/ السنوياألجر دينار/ الشهرياألجر العدد الوظيفة

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ وإداريمحاسب 

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ مندوب مبيعات وتسويق

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ إنتاج مسؤول

 ٧,٢٠٠ ١٢٠ ٥ عمال عاديين

 ١,٠٢٠ ٨٥ ١ حارس

 ١٧,٥٢٠  ١٠ المجموع

 

نسـبتها  و مساهمة المشروع في الضمان االجتمـاعي        أعاله واألجوريضاف للرواتب   هذا و 

  . من إجمالي الرواتب واألجور%١١

 

  األوليةالمواد  ٨. ٤
 

 اإلنتاج من   األولىزمة للسنة    الالزمة لهذا النوع من الصناعة والكميات الال       األولية المواد   إن

 حجم الطاقـة المسـتغلة      أساسمحسوبة على    ) ٧(   تكاليفها كما في الجدول رقم       وإجمالي

 . للحصيرة كغم٣وزن معدل  وم٤ X م٣حصر قياس ال اإلنتاج من  انأساسوعلى 



 

 ١٠

 

  )٧(  جدول رقم 

  وكلفتهااألوليةاحتياجات المشروع من المواد 

 

 دينار/ القيمة  كغم/ الكمية  البند

 ١١,٩٤٩ ٣٤,١٤٢ Recycled & Virginحبيبات بولي بروبلين 

 ١,٩١٢ ١,٢٧٥ األلوانمواد صباغة مختلفة 

 ٦,٢٣٣ ٥,٦٦٦ خيوط بوليستر

 ١,٤١٦ ١,٤١٦ شبر بالستيك لخياط حواف الحصيرة

 ٤٢٠ - مواد تغليف

 ٢١,٩٣٠  المجموع

 

 :أعالهمالحظات على الجدول 

 الكمية إجماليمن %٨٠بنسبة ) البولي بروبلين ( األوليةط المواد تقوم المصانع بخل -١

 .الالزمة من مواد معاد تدويرها

 . واصل الموقعينارد) ٥٢٥(سعر الطن من حبيبات البولي بروبلين  -٢

 .دينار) ١,٥٠٠ (األلوانسعر الطن من مواد الصباغة مختلفة  -٣

 .ينارد) ١,١٠٠(سعر الطن من خيوط البوليستر  -٤

 .دينار للكغم الواحد) ١(ستيك بمعدل شبر البال -٥

 .دينار للطن) ٣٠٠(سعر الطن من البولي بروبلين المعاد تدويره  -٦

 

 الخدمات الضرورية   ٩. ٤
 

 االعتياديـة   واإلنـارة الخدمات الضرورية الالزمة هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينـات          

   )٨(كلفتها كما في الجدول رقم  تقدر ت. الشخصية ووقود السيارةولألغراضوالماء للتبريد 



 

 ١١

    )٨(  جدول رقم                                          

 الخدمات الضرورية للمشروع
 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٢,٤٠٠ الكهرباء

 ٤٠٠ المياه

 ٩٠٠ الوقود

 ٣,٧٠٠ المجموع

 

 برنامج تنفيذ المشروع ١٠. ٤
 

 بـد مـن تسـجيل وتـرخيص         .شهر) ٦(حوالي  بوع  تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشر    

  .وتوريد المعداتالمشروع واختيار الموقع 

 

 

 
 

  تكاليف التشغيل السنوية١ . ٥

 

تكاليف التشغيل للسنة االولى من االنتاج في حالة كـون البنـاء             ) ٩(يبين الجدول رقم    

 .مستاجر 

  )٩(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل 

 

/ التكلفة  البند

 دينار

 ٢١,٩٣٠  والتغليفاألوليةد الموا

 ١٩,٤٤٧ الرواتب واالجور

 ٨,٤٠٠ اإليجارات

 ٣,٧٠٠ الخدمات الضرورية

 ٢,١٠٠ مصاريف التسويق

 ٢,٤٥٠ األخرىالمصاريف التشغيلية 

 ٥٨,٠٢٧ المجموع

الدراسة المالية. ٥



 

 ١٢

 

 

 س المال العاملأر ٢ . ٥

 

، هر واحد دورة انتاجية مدتها ش   تقدر احتياجات المشروع من راس المال العامل على اساس          

 . دينار٤,٨٣٦ يبلغ وعليه فان راس المال العامل 

 

 نفقات ما قبل التشغيلمصاريف التأسيس و ٣. ٥
 

مصاريف التأسيس ونفقات ما قبل التشغيل على مصاريف التسـجيل والتـرخيص            تشمل  

 ١,٥٠٠وقد بلغت قيمة هذا البنـد       . وايصال الخدمات للموقع ومصاريف متفرقة اخرى     

 .دينار

 

 تكاليف المشروع لخص م ٤. ٥
 

 

   )١١(جدول رقم 

  تكاليف المشروع ملخص

 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٧٠,٢٥٠  والمعدات األجهزة

 ٢,٠٠٠  والتجهيزاتاألثاث

 ٨,٠٠٠ السيارات

 ٥٠٠  المستردةالتأمينات

 ٨٠,٧٥٠  الثابتةلألصولمجموع التكاليف 

 ومــا قبــل التأســيسمصــاريف 

 التشغيل

١,٥٠٠ 

 ٤,٨٣٦ مال العاملراس ال

 ٨٧,٠٨٦  تكاليف المشروعإجمالي

 



 

 ١٣

 

    وسائل التمويل٥. ٥
 

) ٤٥,٠٠٠(  بقيمـة  لتمويل الموجودات الثابتة  فترض حصول صاحب المشروع على قرض       ا

 تكاليف المشروع، بينما تغطى باقي التكاليف مـن مصـادر           إجماليمن  % ٥٢دينار ويمثل   

 . سنوات٥ولمدة % ١٠ فائدة القرض أناصحاب المشروع الخاصة، علماً / صاحب 

 

 

 الفرضيات المالية ٦. ٥
 

في بداية المشروع يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض إلى إحدى مؤسسات التمويل 

لتغطية جزء من إجمالي تكاليف المشروع وبضمانات معقولة تقبل بها الجهة المانحة 

 .للقرض

ستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول الم

 سنوات ٥لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على مدى 

سنوياً ويبدأ بالتسديد عند نهاية السنة % ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة 

 .التشغيلية األولى وبذلك فترة التأسيس فترة سماح

 سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضـيات        ٥مالي للمشروع لمدة    تم إجراء التحليل ال   

 :التالية

تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومـدخالت اإلنتـاج سـتكون              -

 .نقدية

 .يةتم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع ستكون  نقد -

 .سنوياً % ٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل  -

  %.١٥بار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل اعت -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -



 

 ١٤

 

    الخالصة٧. ٥
 المرفق، إن الحساسيةيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

ية أن المشروع يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقد

المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه 

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

 

 دينار فـي السـنة األولـى        ٤,٣٧٦يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . دينار للسنة الخامسة١٢,٢٠٧للتشغيل 

 تبلغ  .مال بما فيهم صاحب المشروع     وع ين موظف ١٠سيوفر المشروع فرص عمل لعدد       -

قيمة األجور والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي            

 دينـار فـي السـنة       ٢٣,٦٣٨ دينار في السنة األولى ليرتفع إلى مبلغ         ١٩,٤٤٧مبلغ  

 .الخامسة

فـي   % ٢٠,٧في السـنة األولـى و        % ٥,٤ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

و  % ١٠,٠السنة الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين             

٢٠,٧.%  

 . دينار٢٣,٨٦٥ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٢٠,١ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ  -

 . سنوات٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكـاليف التشـغيل بنسـب                 -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد          % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

للحكم على جدوى المشروع إال ان المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف           األدنى الالزم   

لب مراعـاة   ط الذي يت  األمر% ١٠ ةبنسب البيع   أسعار انخفاض   أو% ٢٠التشغيل بنسبة   

 .ذلك 



 

 ١٥

 
 

 

 

 حساب األرباح والخسائر)  ١

 التدفق النقدي)  ٢

  التقديريةةالميزاني) ٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية)  ٤

 

 مالحق الدراسة٥.٨



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

76,50080,32584,34188,55892,986المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

21,93023,02724,17825,38726,656تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
10,65611,18911,74812,33612,952تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,3805,6495,9316,2286,539تكاليف المصنع التشغيلية

37,96639,86441,85843,95046,148مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
38,53440,46142,48444,60846,838الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
6,4606,7837,1227,4787,852رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,1002,2052,3152,4312,553مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
8,4008,4008,4008,4008,400إيجارات

00000أيجار أرض
650683717752790مصاريف أخرى

20,06120,64421,25621,89922,574مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,5248,5248,5248,5248,524اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

28,88529,46930,08130,72431,399مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
9,64910,99212,40313,88415,440الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,5003,7632,9522,0601,079الفائدة على القرض
5,1497,2299,45111,82414,361الربح قبل الضريبة

7721,0841,4181,7742,154الضريبة على األرباح
4,3766,1458,03310,05112,207األرباح الصافية

%67%69%71%73%75نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 66,27965,97365,57965,08464,477نقطة التعادل

%69%73%78%82%87نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
70,25010.007,025معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
8,524المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,8364,8360رأس المال العامل المطلوب

87,08642,08645,000إجمالي تكلفة المشروع
%52%48%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج الحصر اليالستيكية / الحالة االولى



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
76,50080,32584,34188,55892,986المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
76,50080,32584,34188,55892,986المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
42,086حقوق الملكية

45,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,0086,2639,51012,72315,875الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
87,08679,50886,58893,851101,282108,862مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
80,750مجموع اإلستثمارات

1,82837,96639,86441,85843,95046,148التكاليف التشغيلية المباشرة
20,06120,64421,25621,89922,574إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
4,5003,7632,9522,0601,079الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
7721,0841,4181,7742,154الضريبة

84,07863,29965,35667,48469,68471,955إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,00816,20921,23326,36731,59836,906صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
7,3718,1088,9199,81110,792أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
7,3718,1088,9199,81110,792إجمالي دفعات سداد القرض

3,0088,83813,12517,44921,78726,114رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,5743,6154,7255,9127,180توزيعات األرباح

3,0086,2639,51012,72315,87518,934صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج الحصر اليالستيكية / الحالة االولى



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,0086,2639,51012,72315,87518,934النقد

00000المدينون
1,8281,8281,8281,8281,8281,828المخزون

4,8368,09111,33714,55117,70320,762إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

70,250األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
80,75080,75080,75080,75080,75080,750إجمالي األصول الثابتة
8,52417,04925,57334,09742,621اإلستهالك التراآمي

80,75072,22663,70155,17746,65338,129القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
87,08681,51775,93970,32864,65658,890مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
7371810889199811107920اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

7371810889199811107920مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

3762929521206021079200رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
3762929521206021079200مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
42,08642,08642,08642,08642,08642,086رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,8024,3327,64011,779األرباج المجمعة
1,8022,5303,3084,1385,026الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

42,08643,88846,41849,72653,86458,890مجموع حقوق الملكية
87,08681,51775,93970,32864,65658,890مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %20.7%15.5%11.4%8.1%5.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%20.7%18.7%16.2%13.2%10.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.01.31.51.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج الحصر اليالستيكية / الحالة االولى



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%87,0865تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %42,0865مساهمة صاحب

%45,00012القروض

%50%51.7القرض الى التكاليف %

%15%48.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,3766,1458,03310,05112,207صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %15.4%13.4%11.2%9.0%6.7الربح قبل الضريبة

%20.7%15.5%11.4%8.1%5.4معدل العائد على اإلستثمار %

%20.7%18.7%16.2%13.2%10.0معدل العائد على حقوق الملكية %

1.01.31.51.6NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.60.40.20.0الديون

66,27965,97365,57965,08464,477نقطة 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 21,670-7,3511,097-23,86517,62111,3778,257صافي القيمة الحالية

IRR %4.5%12.4%9.4%14.8%15.3%17.5%20.1معدل العائد الداخلي

B/C 1.31.21.11.10.91.00.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

65,478

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

12.2%

15.8%

1.1

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج الحصر اليالستيكية / الحالة االولى

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

8,162

11.1%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR20.1%معدل العائد الداخلي

NPV23,865صافي القيمة الحالية

B/C1.3اإليرادات الى التكاليف
Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR17.5%معدل العائد الداخلي

NPV17,621صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.3%معدل العائد الداخلي

NPV11,377صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.8%معدل العائد الداخلي

NPV8,257صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.4%معدل العائد الداخلي

NPV-7,351صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.4%معدل العائد الداخلي

NPV1,097صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR4.5%معدل العائد الداخلي

NPV-21,670صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

084,0780-84,078

13,00818,47315,465

220719,81619,610

321721,22721,010

422822,70922,481

523987,05486,814

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

092,4850-92,485

13,00818,47315,465

220719,81619,610

321721,22721,010

422822,70922,481

523990,86790,627

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0100,8930-100,893

13,00818,47315,465

220719,81619,610

321721,22721,010

422822,70922,481

523994,67994,440



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

084,0780-84,078

13,00814,64811,640

220715,80015,593

321717,01016,793

422818,28118,053

523981,45881,218

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

084,0780-84,078

13,00810,8237,815

220711,78411,577

321712,79312,576

422813,85313,625

523975,86275,622

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

084,2600-84,260

13,30912,6709,361

222713,76613,538

323914,91614,677

425116,12415,873

526380,75480,491

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

084,4430-84,443

13,6106,8673,258

22487,7157,467

32618,6048,344

42749,5399,265

528774,45574,167


