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برنامج تعزيزبرنامج تعزيزحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية اتمعات احمللية، فقد أطلقت حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية اتمعات احمللية، فقد أطلقت 

دف تشجيع اقامة املشاريع الصغرية واملتوسطة والتغـلب علـى مشاكلدف تشجيع اقامة املشاريع الصغرية واملتوسطة والتغـلب علـى مشاكل) ) ارادةارادة((اإلنتاجية اإلنتاجية 
  البطالـة التـي يعاين منهـا الشبــاب األردنـي البطالـة التـي يعاين منهـا الشبــاب األردنـي 

فـي خمتلففـي خمتلف) ) ارادةارادة((لقد جاءت هذه الدراسة تتوجياً جلهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجية لقد جاءت هذه الدراسة تتوجياً جلهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجية 
تكشاف فرص االستثمار وحتديـد احتياجات اتمعاتتكشاف فرص االستثمار وحتديـد احتياجات اتمعاتحمافظات وألوية اململكة من حيث اسحمافظات وألوية اململكة من حيث اس

  احمللية من املشـاريع الصغيـرة واملتوسـطــةاحمللية من املشـاريع الصغيـرة واملتوسـطــة
للفرصةللفرصة  دف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على النواحي التسويقية والفنية و املاليةدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على النواحي التسويقية والفنية و املالية

االستثمارية دف اإلطالع عليها من قبل املستثمرين املهتمني مبا يتناسب وامكانام،االستثمارية دف اإلطالع عليها من قبل املستثمرين املهتمني مبا يتناسب وامكانام،
  تعانـة بـها للتعرف علــى فـرص نـجـاح املشـروعتعانـة بـها للتعرف علــى فـرص نـجـاح املشـروعولالسولالس

علـى أمت اإلستعداد لتقديــم أية مسـاعدةعلـى أمت اإلستعداد لتقديــم أية مسـاعدة) ) ارادة  ارادة  ( ( مستشارو مراكـز تعزيز اإلنتاجية     مستشارو مراكـز تعزيز اإلنتاجية     
  حتتاجوـا لدراسـة وتسهيـل متويـل وتنفيـذ مشاريعكــــمحتتاجوـا لدراسـة وتسهيـل متويـل وتنفيـذ مشاريعكــــم
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المصدر لعيدان السواك المأخوذة من  )  Persica salvadoria (اآلراكتعتبر شجرة 

هللا عهد الرسـول صـلى ا      في البالد العربية منذ      ةالمستخدموجذور النبات الطبية    

 ذليه من اا صحيا دعانا    أسلوبعليه وسلم الذي أوصانا باستخدام السواك، ولقد كان         

، ة وكفرشاة ومعجون أسنان بآن واحـد      كدواء عشبي ألمراض كثير   مئات السنين،   

  شـمس    جامعة عين   في  سنوات   أربع التي استمرت    األبحاث العلمية  أشارتحيث  

، )الجـذر النبـاتي الطبـي      (اك  لقة بفوائد استخدام السـو    ع مت حقائقعن  لتكشف  

 الفـم   فـي ومن هذه الفوائد القضاء على البكتيريا ،لحاروخاصة السواك الطازج ا 

 النكهـة   وإضـفاء مزيل فوري لرائحة الفم الكريهة         و وتطهيره من الميكروبات،    

للتسوس فـي   تميز السواك بمادة الثيوسيانات المضادة       ي .الطيبة على رائحة الفم   

 . في عدم حاجة العرب قديماً لطبيب األسنان          الرئيسي انت السبب  والتي ك  األسنان

للنساء في الحج والعمـرة كـي       ) ماء مغلي بالسواك  (  يستعمل مغلي السواك   كما  

 ،  قطع البلغم من البلعوم األنفـي     وسيلة ل لسواك أسرع   او،  يؤخر الدورة الشهرية  

 رل السواك األخض  باستعما في وقف التدخين  كوسيلة فعالة   السواك  ويمكن استعمال   

السواك   وأفضل النتائج تتأتى باستعمال    ،الطازج والذي يأتي من بالد اليمن خاصة      

 دور السواك مثبت في أبحـاث كثيـرة   أن كما ،على وجه الخصوص  الحار المذاق   

ودور السـواك فـي عـالج       ،  ودوره المقوي جنسياً معـروف    ،  مضاد للسرطان ك

 . لألعصاب والمعدةئالمهد لتأثير السواك إضافة، التهابات الحنجرة والوقاية منها
 

يمكن اسـتخدام شـجر     إلى داللة أخرى بيئية، إذ      ) ص (نا الكريم أشار رسول ولقد  

   فهو من النباتـات القـادرة علـى النمـو فـي المنـاطق              التصحر   لوقف   اآلراك

 اآلراك فـي السـعودية وفـي        ةوجد شجر وت. في السبخات المالحة  الصحراوية و 

) شجرة السواك   (ظبي في زرع مليوني شجرة آراك         أمارة أبو  تحنجلقد  اليمن، و 

 كيلومتر باتجاه الربع الخالي بعـدما تبـين أن اآلراك           ١٠٠عبر مسافة تصل إلى     

 . ه المالحةايماليه بريستطيع النمو في السبخات المالحة ويمكن 
 



 

 ٦

ل في  يدخ نظرا ألهميته الصحية واالقتصادية اصبح       السواك بان   ال بد من اإلشارة     

صناعات تغليـف   وفي  مواد الطب الشعبي     و صناعات عديدة من مواد طب األسنان     

 .السواك

 

تعتبر منطقة غور الصافي من المناطق المالئمة لزراعة شجر االراك، علما بانـه             

يوجد العديد من االشجار المزروعة في تلك المنطقة، منها ما هو موجود بشـكل              

 بزراعة النبات في تلك     االحراجقامت مديرية    فقدطبيعي، اما في السنوات االخيرة      

المناطق ضمن خططها الكثار النبات وتطوير مناطق اراضي المراعـي، ويجـب             

العمل على دراسة المنطقة لمعرفة الطاقة االنتاجية من تلك االشـجار وامكانيـة             

        .استخدامها في هذه الصناعة
              

 

 : وصف المشروع ١. ٢ 
 

) مـن الـيمن   ( لشـجر اآلراك      باستيراد الجذور الطبية   المشروعحب  صاسيقوم  

سـم  ١٠ بطول   أقالم شكل   ىالجذور عل وتصنيع أعواد السواك عن طريق تقطيع         

 على رطوبـة    ة للمحافظة    الشفاف ةالبالستيكالعبوات   ب  وتغليفه ،للقلم الواحد /تقريبا

 .العود ومذاقه الحار
 

 : أهداف المشروع٢. ٢

 
 محليـا مـن     ومعالجتهانبات اآلراك على شكل مواد خام         استيراد جذور    •

ها بالبالستيك الشفاف بهدف    تغليف و  إضافة بعض العطريات والتقطيع    حيث

 .التصدير إلى المملكة العربية السعودية

 .تحقيق عائد جيد لمالك المشروع •

خلق فرص عمل لعدد مـن السـكان وتحسـين المسـتوى االقتصـادي                •

 . المشروع فيواالجتماعي للعاملين
 
 
 



 

 ٧

 : الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

مـن المواقـع     و  هذا المشروع في جميع محافظـات المملكـة،        إقامةمن الممكن   

 . من ماء وكهرباءتوفر البنية التحية،المقترحة مدينة السلط ويشترط 

 

 

 : السوقدراسة. ٣
 

يعه  وتصدير معظم إنتاجه إلى السعودية لب      سيعتمد المشروع على السوق الخارجي    

 ومن الصعب تحديد حجم السـوق الخـارجي لغيـاب           إلى حجاج بيت اهللا الحرام،    

المعلومات، ولكن يمكن تقدير ذلك من خالل األرقام التقديرية لعدد الحجيج سـنويا             

/  ماليـين حـاج ومعتمـر      ٥  حوالي  والبالغ عددهم   في شهر رمضان   والمعتمرين

 .سنويا

 

  خدمات المشروع وتصنيفها ١٠٣
 

 حسـب المواصـفات     تغليف السواك لصغير  مشروع صناعي   بارة عن   ع المشروع

، من اجل المحافظة عليها بأقرب ما تكون إلى وضعها الطازج، وتسويقها            المطلوبة

 .في الخارج 

 

 : السوق المحلي٢. ٣
 

،  االستيراد مـن الخـارج        عن طريق   من السواك   السوق المحلي  حاجة  تغطية تمت

المشاريع أن تقـوم بتغطيـة حاجـة السـوق          ومن الممكن عند تأسيس مثل هذه       

 .المحلي

 

 :اآلتي االستهالك المحلي سنويا من السواك، يمكن افتراضلحساب كميات و

 . ألف نسمة٥,٣٢٩  بلغ حوالي٢٠٠٢ عدد سكان المملكة في عام أن •



 

 ٨

من عدد السكان يستخدمون السواك بديال عن فرشـاة         % ١  افترض أن    •

 .سواك عود ٥٣٢٩٠أي  حوالي ، األسنان

 .سنويا/  أعواد٣عدد أعواد السواك المستخدمة من قبل الفرد حوالي  •

  نسـبة  Xعدد السكان = مجموع أعواد السواك المطلوبة محليا في السنة      •

 . عدد األعواد المستهلكة سنويا من الفرد الواحدXالمستخدمين للسواك  

  X نسـمة  ٥٣٢٩٠٠٠= مجموع أعواد السواك المطلوبة محليا في السنة  •

١   %X عود سنويا١٥٩٨٧٠= سنويا/ للفرد/  أعواد ٣ . 
 

 :  االستيراد والصادرات٣. ٣

 
 أي تحـت  ٢٠٠٢ -١٩٩٨للسنوات من   رير دائرة اإلحصاءات العامة     اشير تق ال ت 

  .السواكمن  مستوردات أو صادرات أي إلى بند

 

 :لطلب المتوقع ٤. ٣
 

مو السكان سـنويا والبالغـة      يتوقع أن يزداد الطلب محليا بنسبة مساوية لنسبة ن        

 آالف عود سنويا للسوق المحلي ويبـاع        ٥ بيع    كما افترض انه سيتم    .%٣حوالي  

 لغايـات    فـي الخـارج والمعـد         ألف قلم من السـواك     ١٠٠باقي اإلنتاج والبالغ    

يبين الجدول التـالي     على أن تزداد نسبة الصادرات سنويا بنفس النسبة          ،التصدير

 :جمالي في السوق المحليتطور الطلب المتوقع اال

 
 السنة )ألف عود(الطلب المحلي المتوقع 

 األولى ١٦٩,٦

 الثانية ١٧٤,٧

 الثالثة ١٧٩,٩

 الرابعة ١٨٥,٣

 الخامسة ١٩٠,٩

، ولكـن   اإلحصائية تقديره لغياب البيانات     فيصعب   الطلب المتوقع في السعودية      أما

ن روا لعدد الحجاج اللذين يـزو يمكن القول بان حجم سوق السعودية كبير جدا نظر     



 

 ٩

المسجد الحرام في مكة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، ومن الممكن افتراض 

 : لتقدير  حجم سوق السعوديةاآلتي

،  مليون نسـمة   ٥ سنويا حولي     في شهر رمضان   عدد الحجاج والمعتمرين   •

 .وهو رقم متحفظ جدا بالنسبة لعدد المعتمرين ايضا باقي ايام السنة

 عند العودة   اإلهداءلغايات  و لنفسه عود سواك    ٢٠ حوالييشتري كل حاج     •

 .للبالد

 عـدد األعـواد   x عدد الحجاج= مجموع االستهالك السنوي في السعودية •

 .المشتراه لكل حاج

 . مليون عود سواك١٠٠= ٢٠ x مليون ٥= مجموع االستهالك •

 

  : من السوق ة المشروعاإلنتاج المتوقع وحص٥. ٣

 
حديد حصة المشروع من السوق بناء على طاقته السنوية المقترحة، حيـث            يمكن ت 

وستزداد سنويا  من السواك   ) قلم( عود   ألف ١١٠سيبدأ المشروع بإنتاج ما يعادل      

علـى  المستوردين   يتعرف   أنفي السنوات الالحقة بعد     % ٥ بنسبة   اإلنتاجكميات  

منافسـة  الالمطلوبـة و  تكون ضمن المواصفات   أنمنتجات المشغل التي يتوقع لها      

 من المتوقع إذ ، مع هامش ربح معقول، وطريقة التغليف الجذابة نوعية  المن حيث   

 % ٦,٤و% ٥,٩ خالل السنوات الخمسة القادمة  بين        تراوح حصة المشروع   ت أن

 من السوق المحلي اما من سوق السعودية تبلغ حصة المشـروع حـوالي              سنويا

٠,١%. 

  

إنتاج المشروع  السنة  حصة المشروع من السوق%

 ألف عود متوقعال
من سوق السعودية من السوق المحلى

 ٠,١ ٢,٩ ١٠٥,٠ األولى 

  ٣ ١١٠,٢ الثانية

  ٣,٢ ١١٥,٨ الثالثة

  ٣,٣ ١٢١,٥ الرابعة 

  ٣,٥ ١٢٧,٦ الخامسة

 



 

 ١٠

 

 

 
 
 :والتسويق المنافسة ٦. ٣

 
، )ص(الرسـول   اء بسنة   اقتدوذلك من ناحية دينية،       السواك  على   الطلبال ينقطع   

 ويوجد فـي    . الناس بالفوائد الجمة   اقتصادية تعود على  طبية و  فوائد    من ما له ول

األسواق العديد من المنتجات المنافسة للمشروع، ومنها السواك المغلف المفـرغ           

 . )غير المغلف(السائب من الهواء، والسواك 

 

 

  المتوقعة واإليرادات البيع أسعار٧. ٣
 

) القلم/  دينار ٠,٦-٠,٤(السواك المغلف المفرغ من الهواء من        بيع   سعريتراوح  

الغراض التحفظ فـي اسـعار      والقلم،  /  دينار ٠,١بينما يبلغ سعر السواك السائب      

/  دينـار ٠,١٧٠ دينـار، و ٠,٢٠٠  محليا بسعر أن يتم بيع السواكالبيع، يقترح  

 :المتوقعة للمشروعالمبيعات ويبين الجدول التالي   . لغايات التصديرالقلم

 

 دينار)/ قلم(مبيعات سواك 

 السوق المحلي التصدير اإلجمالي

 السنة
 

 األولى ١,٠٠٠ ١٧,٠٠٠ ١٨,٠٠٠

 الثانية ١,٠٥٠ ١٧,٨٥٠ ١٨,٩٠٠

 الثالثة ١,١٠٠ ١٨,٧٤٥ ١٩,٨٤٥

 الرابعة ١,١٦٠ ١٩,٦٨٠ ٢٠,٨٤٠

 الخامسة ١,٢١٥ ٢٠,٦٨٥ ٢١,٩٠٠

 

 

 



 

 ١١

 
 

 :الفنية الدراسة . ٤

 

 : الموقع١ .٤
 

حافظات م  في    إقامته مكان من المملكة ومن المفضل       أي المشروع في    إقامةمكن  ي

ـ  عمان مثل   المملكة الكبيرة   لتوسطها من بـين كـل المحافظـات          والسلط وغيرها

 .التسويق المحلي والخارجي  أماكنمن وقربها 
 

 :البناء ٢. ٤
مدينـة  في  لمشروع سيقام   وتم االفتراض ان ا   (  استئجار مبنى  يحتاج المشروع إلى  

وهي عبارة عن ورشة، لقـص جـذور        ،  ٢م٥٠ته اإلجمالية بحدود    مساح )السلط

تقدر األجـرة   و،   الشفاف كبالبالستيالسواك حسب الطول المقترح، وتغليف السواك       

شهريا حسب اإليجارات السائدة    /  دينار   ١٠٠ وبواقع  دينار ١٢٠٠السنوية بمبلغ   

بناء بحاجة إلى بعـض التعـديالت بمـا يتناسـب           تم افتراض أن ال   و. في السوق 

قـدرت كلفـة تلـك      . تمديدات صحية وغيرها   تمديدات كهربائية و   واالستخدام من 

 . دينار١٠٠٠التعديالت بمبلغ 
 

  :واألدواتالعدد  ٣. ٤
 كما هـي    ،يمكن توفير العدد واألدوات التي يحتاجها المشروع  من السوق المحلي          

 :موضحة في الجدول التالي

 البيان العدد دينار/الكلفة دينار/ جمالياإل

 منشار كهربائي ١  ١,٥٠٠

 ماكنة تغليف حرارية ١  ١,٥٠٠

 ماكنة طباعة ١  ٢,٥٠٠

  .أخرىعدد وأدوات  - - ٥٠٠

 المجموع ٦,٠٠٠

 

 



 

 ١٢

 

 :األثاث ٤ .٤
 . دينار٥٠٠ بحوالي تقدر كلفته الستقبال الزبائن بسيطيحتاج المشروع إلى أثاث 

 
 

 : لمواد األولية ا٥. ٤

 
من الخارج مثل اليمن ، ويمكن توفير        ) اآلراكجذور   (المواد األولية يتم استيراد   

من ويوضح الجدول التالي الكميات الالزمة      . البالستيك الشفاف ، والكرتون محليا    

 :المواد االولية
 

 الكلفة

 دينار

 سعر الوحدة

 دينار

/ الكمية

 الوحدة

 البيان

 )طن( اراك خام جذور ١,٥ ٢٠٠٠ ٣,٠٠٠

 بالستيك شفاف ١١٠,٠٠٠ ٠,٠١ ١,١٠٠

 طباعة ١١٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ ٦٦٠

 روائح ١١٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ ٢٢٠

 قلم سواك٢٥تتسع إلى / عبوات كرتونية ٤٤٠٠ ٠,٠٥ ٢٢٠

 أخرى - - ٣٠٠

 المجموع ٥,٥٠٠

/  الف قلـم  ١٠٠قدر بانه يمكن تصنيع السواك من جذور النبات وبمعدل          : مالحظة

 الغـراض   نسبة فاقد، والنسبة الباقية اعتبـرت     % ٢٥ زيادة ما معدله     طن، وتم 

 .حفظ الت

 : الضروريةالخدمات ٦. ٤
 

 الجدول التالي احتياجات المشروع مـن الخـدمات الضـرورية وتكاليفهـا             نيبي

  :السنوية
 
 
 

 



 

 ١٣

 البيان دينار/ شهريا دينار/ سنويا

 كهرباء  ٣٠ ٣٦٠

 ماء  ١٠ ١٢٠

 المجموع ٤٠ ٤٨٠

 

 : القوى العاملة واألجور السنوية٧ .٤

 
 صـاحب   إلى باإلضافة يقوم بمهمة التصنيع     واحدفني   عامل   إلىيحتاج المشروع   

  .الذي يقوم بالمساعدة وإجراءات االستيراد والتسويقالمشروع 
 

 الراتب السنوي

 دينار

 الراتب الشهري

 دينار

 البيان العدد

 مالك المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 فني ل ماع ٢ ١٢٠ ٢,٨٨٠

 المجموع ٥,٢٨٠

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٨. ٤
 

 كافية  أنها أشهر يعتقد    شهرين إلى ثالثة  تنفيذ المشروع خالل    من المتوقع أن يتم     

 واسـتيراد   العـدد واألدوات  شراء   التعديالت على البناء و    وإجراء الموقع   الختيار

 . والبدء بالتشغيلاآلراكجذور 



 

 ١٤

 

 لدراسة الماليةا .٥
 
 :األولىتكاليف التشغيل للسنة  ١. ٥

 دينار/ الكلفة البند

 ٥,٥٠٠ المواد األولية

 ٥,٢٨٠ الرواتب واألجور

 ٤٨٠ الخدمات الضرورية

 ١,٢٠٠ اإليجارات

 ٢٤٠ مصاريف التسويق

 ١,٩٦٠ أخرىمصاريف تشغيلية 

 ١٤,٦٦٠ المجموع

 

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ١,٠٠٠ لبناءعديالت ات

 ٦,٠٠٠ العدد واألدوات

 ٥٠٠ أثاث

 ١٨٠ تأمينات مستردة

 ٧,٦٨٠ مجموع األصول الثابتة

 ٤٢٠ مصاريف التأسيس

 ٣,٥١٣ رأسمال عامل

 ١١,٦١٣ المجموع

 

 

 

 

 



 

 ١٥

 

 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥
 يل والتـرخيص  مثل رسوم التسـج   يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية       

.  والمصاريف المتفرقة األخرى   ومصاريف ارساء قنوات التصدير مع تجار سعوديين      

 . دينار ٤٢٠تبلغ قيمة هذا البند 

 

 : رأس المال العامل٤٠٥
 ستة اشهر للمـواد     تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة         

 .دينار)  ٣,٥١٣( وقد بلغ ، لبقية التكاليف والمصاريفشهر واحداالولية و
 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول علـى قـرض               

سنويا، كما هو موضح في الجدول       % ١٠مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة       من  

 :التالي

 البيان دينار/ القيمة  %

 مساهمة صاحب المشروع ٥,٦١٣ ٤٨

 قرض الموجودات الثابتة ٦,٠٠٠ ٥٢

  المجموع ١١,٦١٣ ١٠٠

 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥
كذلك يمكن افتراض أن    % ٩٥بنسبة  تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية        

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في  . عمر المشروع التشغيلي هو خمس سنوات     

 :سنين كما يلي التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع            •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٦٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢ي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم احتساب صاف •



 

 ١٦

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن           

تشير التدفقات النقديـة    كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى     زاماته المالية   على الوفاء بالت    المشروع قادر  أن

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر، التـدفق النقـدي،             .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني

دينار فـي السـنة       ١,٣٦٤يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 . السنة الخامسة دينار في ٢,٩٤١و   األولى للتشغيل

تبلـغ قيمـة     . هم صاحب المشروع  من لثالثة افراد سيوفر المشروع فرص عمل      -

 إلـى دينار في السنة األولى ترتفـع        ٥,٢٨٠الرواتب واألجور التي ستدفع لهم      

 . دينار في السنة الخامسة٦,٤١٨

% ٣٣,٠ في السنة األولـى و    % ١٢,٤ح نسبة العائد على االستثمار بين       تتراو -

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

 %. ٣٣,٠و  % ٢٢,٧

 .  دينار٩,٤٤٥  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ٤٠يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,٢تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .سنوات ٤شروع تبلغ فترة االسترداد للم -

 أو تخفيض    %٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين     في حالة زيادة تكاليف المشروع     -

 المشروع مجـديا وتبقـى       ويبقى %١٠و  % ٥بنسب تتراوح بين    أسعار البيع   

 لكـن  دوى المشـروع جالمعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على  

وينبغي مراعـاة   % ٢٠بة  المشروع حساس في حال زيادة تكاليف التشغيل بنس       

 . ذلك
  الماليةمالحقال. ٦
  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية  -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية-٤



الموقع المقترح
السلط

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

18,00018,90019,84520,83721,879المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

5,5005,7756,0646,3676,685تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,8803,0243,1753,3343,501تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,6801,7641,8521,9452,042تكاليف المصنع التشغيلية

10,06010,56311,09111,64612,228مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
7,9408,3378,7549,1929,651الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

240252265278292مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
1,2001,2001,2001,2001,200إيجارات

00000أيجار أرض
640672706741778مصاريف أخرى

4,6004,7704,9495,1365,333مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
715715715715715اإلستهالك لإلصول الثابتة

4200000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

5,7355,4855,6635,8516,048مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,2052,8523,0903,3413,603الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

600502394275144الفائدة على القرض
1,6052,3502,6973,0663,460الربح قبل الضريبة

241353405460519الضريبة على األرباح
1,3641,9982,2922,6062,941األرباح الصافية

%63%64%65%66%72نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
14,36113,57213,73113,88714,036نقطة التعادل (بالدينار)

%64%67%69%72%80نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
6,00010.00600معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
715المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

4201420المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,5133,5130رأس المال العامل المطلوب

11,6135,6136,000إجمالي تكلفة المشروع
%52%48%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
تغليف سواك



الموقع المقترح
السلط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
18,00018,90019,84520,83721,879المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
17,10017,95518,85319,79520,785المبيعات النقدية

9009459921,042تحصيالت ذمم مدينة
5,613حقوق الملكية

6,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

763417593746870الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
11,61317,86319,27220,39121,53422,697مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
7,680مجموع اإلستثمارات

2,75010,06010,56311,09111,64612,228التكاليف التشغيلية المباشرة
4,6004,7704,9495,1365,333إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
600502394275144الفائدة

420المصاريف التأسيسية  والخلو
241353405460519الضريبة

10,85015,50116,18716,83817,51618,224إجمالي التدفق النقدي الخارج
7632,3633,0853,5534,0174,473صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
9831,0811,1891,3081,439أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
9831,0811,1891,3081,439إجمالي دفعات سداد القرض

7631,3802,0032,3642,7093,034رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
09631,4101,6181,8402,076توزيعات األرباح

763417593746870959صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
تغليف سواك



الموقع المقترح
السلط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
763417593746870959النقد

9009459921,0421,094المدينون
2,7502,7502,7502,7502,7502,750المخزون

3,5134,0674,2884,4884,6624,803إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

6,000األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
180تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
7,6807,6807,6807,6807,6807,680إجمالي األصول الثابتة
7151,4302,1452,8603,575اإلستهالك التراآمي

7,6806,9656,2505,5354,8204,105القيمة الدفترية لألصول الثابتة
42000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
11,61311,03210,53810,0239,4828,908مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
98310811189130814390اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

98310811189130814390مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

501739362747143900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
501739362747143900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
5,6135,6135,6135,6135,6135,613رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4019891,6632,430األرباج المجمعة
401588674766865الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

5,6136,0156,6027,2768,0438,908مجموع حقوق الملكية
11,61311,03210,53810,0239,4828,908مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %33.0%27.5%22.9%19.0%12.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%33.0%32.4%31.5%30.3%22.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.83.63.43.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
تغليف سواك



الموقع المقترح

السلط

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%11,6135تكاليف المشروع

%5,6135مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%6,00012القروض

%60%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

1,3641,9982,2922,6062,941صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%15.8%14.7%13.6%12.4%8.9الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%33.0%27.5%22.9%19.0%12.4معدل العائد على اإلستثمار %

%33.0%32.4%31.5%30.3%22.7معدل العائد على حقوق الملكية %

3.83.63.43.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

14,36113,57213,73113,88714,036نقطة 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 1,805-9,4458,5927,7405,8712,2983,820صافي القيمة الحالية

IRR 6.3%23.6%19.2%29.8%31.4%35.3%40.0معدل العائد الداخلي%

B/C 2.22.01.81.81.31.50.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,240
13.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

13,918

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

22.9%

30.0%
2.8

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

تغليف سواك



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR40.0%معدل العائد الداخلي
NPV9,445صافي القيمة الحالية
B/C2.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR35.3%معدل العائد الداخلي
NPV8,592صافي القيمة الحالية
B/C2.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR31.4%معدل العائد الداخلي
NPV7,740صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR29.8%معدل العائد الداخلي
NPV5,871صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR19.2%معدل العائد الداخلي
NPV2,298صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR23.6%معدل العائد الداخلي
NPV3,820صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.3%معدل العائد الداخلي
NPV-1,805صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,8500-10,850

1-1,5283,3404,868

2-2,2363,5675,803

3593,8053,746

4624,0563,994
56510,84610,781

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,9350-11,935

1-1,5283,3404,868

2-2,2363,5675,803

3593,8053,746

4624,0563,994
56511,25611,191

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

013,0200-13,020

1-1,5283,3404,868

2-2,2363,5675,803

3593,8053,746

4624,0563,994
56511,66711,602



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,8500-10,850

1-1,5282,4403,968

2-2,2362,6224,858

3592,8132,754

4623,0142,952
5659,7049,639

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,8500-10,850

1-1,5281,5403,068

2-2,2361,6773,913

3591,8211,762

4621,9721,910
5658,5628,497

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,1250-11,125

1-1,6811,8743,555

2-2,4592,0344,493

3652,2012,137

4682,3772,309
5719,2369,164

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,4000-11,400

1-1,8344082,242

2-2,6835003,183

371597527

474699625
5787,6267,548


