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

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

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

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

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

 .ستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف الم
 

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

 
 اثنان وعشـرون كافة مناطق المملكة وعددها    في) إرادة  ( عزيز اإلنتاجية   تتواجد مراكز مشروع ت   

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 ٣

  المحتويات

.١  ملخص المشروع   

.٢ المقدمة    
١. ٢ وصف المشروع    

٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع    
٣. ٢ الموقع العام للمشروع    

.٣ دراسة السوق    
١. ٣ وصف المشروع    

٢. ٣ الطلب وحصة المشروع والطاقة االنتاجية    
٣. ٣ والتسويق المنافسة    

٤. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة    
.٤ سة الفنيةالدرا    

١. ٤ موقع المشروع    
٢. ٤ البناء     

٣. ٤ مراحل التصنيع وكلفة المعدات     
٤. ٤ االثاث والتجهيزات المكتبية    

٥. ٤ وسائط النقل    
٦. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية    

٧. ٤ المواد االولية والخدمات المساعدة    
٨. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع    

.٥ الدراسة المالية   
١. ٥ تكاليف التشغيل    

٢. ٥ كلفة الموجودات الثابتة    
٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٤. ٥ رأس المال العامل    
٥. ٥ ملخص تكاليف المشروع    

   ٦٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات المالية
   ٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

   ٨٠٥ لمالحق الماليةا
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 *ملخص المشروع  -١

 كاسات بالستيكية اسم المشروع

 عام موقع المشروع

  من البوليسترينكاسات بالستيكية مستهلكة منتجات المشروع

 دافرأ ٦ األيدي العاملة

 دينار ٩٠,٨١٦ الكلي االستثمار

 ردينا ٣٦,٥٥٥ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٢٣,٧ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٤ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن ٤ Pay Back Periodاد دفترة اإلستر
 
 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 مشروع كاسات بالستيكية



 ٥

 

 

 

 

 

 

  وصف المشروع  ١٠٢
 

لتي طرأت على حياة مع التغيرات السريعة في نمط االستهالك والمعيشة ا

االنسان خالل العقود األخيرة خاصة ما يتعلق منها بمجال الطعام والشراب 

يعة، فقد زاد االقبال على رواالنتشار الكبير للوجبات الجاهزة والس

استعمال األدوات المصنوعة من البالستيك التي تستعمل لمرة واحدة فقط 

)Disposable( وك والمالعق وذلك مثل الكاسات والصحون والش

 .وغيرها وأخذت تحل تدريجيا مكان األواني الزجاجية والخزفية والمعدنية
    

كثر انتشارا من بين هذه ويعتبر استهالك الكاسات البالستيكية هو األ

 :مل عدة أهمهاا لعواألدوات

 أنها تستعمل لشرب الماء والسوائل الباردة والساخنة التي يحتاجها االنسان  -

 .را النهطوال ساعات

 وسائط خدام الرحالت واستفي أثناء الحركة واالنتقال  سهولة حملها ومناولتها-

 .تحركات السياح المختلفةالنقل و

مكاتب (  انها مرغوبة من وجهة نظر صحية خاصة في التجمعات الكبيرة-

حيث ال يفضل استعمال الكاسة الزجاجية الواحدة من  عدة ) ومؤسسات

 .أشخاص
 
 
 
 

المقدمة ٠ ٢



 ٦

قول ان الكاسات البالستيكية غدت مطلوبة من قبل قطاعات سكانية ويمكن ال

 .وخدمية كثيرة ومتنوعة تمثل سوقا واسعا للمشروع المقترح

 

  مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢
 

الكاسات البالستيكية التي تستعمل إنتاج يهدف المشروع المقترح الى 

 حيث االقبال  ،لمرة واحدة وتستخدم لشرب الماء والمشروبات المختلفة

على استعمالها يزداد باضطراد مع زيادة الوعي الصحي وأيضا تحسن 

 .مستوى ونمط االستهالك
 

 :ومن أهم مبررات المشروع
  

قبال على استعمال الكاسات البالستيكية مع االنتشار الكبير إل ازيادة ٠١

لمطاعم الوجبات السريعة ومحالت بيع المشروبات الساخنة فضال عن 

 .مات السياحية المختلفةقطاع الخد

مؤسسات والشركات ل كميات كبيرة منها في أماكن التجمعات كااستهالك ٠٢

 .وأثناء الحفالت أيضا

 وحجم االستثمار المعتدل الذي سهولة تنفيذ المشروع نظرا لبساطة تقنيته ٠٣

 .يحتاجه

 .  توفير فرص عمل جديدة خلق فرصة استثمارية جيدة و ٠٤   

 القتصادي لصاحب المشروع تحسين الوضع ا ٠٥   
 

 الموقع المقترح للمشروع  ٣٠٢

 مناسبة إلقامة مثل هذا  ال سيما مراكز المحافظاتن معظم مناطق المملكةإ

، خاصة لتوفر العمالء المستهدفين لهذا المنتج وتوفر الخدمات المشروع

  .الضرورية 

 

 



 ٧

 

 

 

 

  وصف المنتج ١. ٣
 

ستيكية التي تستعمل لمرة واحدة سيقوم المشروع بإنتاج الكاسات البال

سترين، وهنالك احجام  هذه الكاسات تصنع من مادة البوليومعظم  

 مل ٢٠٠مل والمتوسطة سعة  ٨٠ متفاوتة للكاسات منها الصغيرة سعة 

 .  مل٣٠٠إلى نحو سعتها والكبيرة تصل 

 

كثر شيوعاً وانتشاراً، أل مل هي ا٢٠٠عتبر الكاسات المتوسطة سعة تو

 الكاسات التي سينتجها المشروع غير مطبوعة لمحدودية الطلب وستكون

 .على الكاسات المطبوعة

 

  وحصة المشروع والطاقة االنتاجية الطلب ٢. ٣
 

 الطلب  .١
 

ان الجهات التي تستهلك الكاسات البالستيكية كثيرة ومتنوعة بحيث 

يصعب حصرها بدقة وستكون التقديرات التالية بمثابة مؤشرات متحفظة 

 .قدير حجم الطلب في السوق المحليلت
 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة السوق.٣



 ٨

وصل عدد المنشآت العاملة في قطاع المطاعم والحانات والمقاصف عام  −

 بيع الت منشأة، ويضاف لها ما انتشر مؤخراً من مح٦٠٥٥ إلى ٢٠٠١

يكاد يخلو شارع من هذه المحالت  القهوة والشاي لسائقي السيارات حيث ال

ن معدل أاسات البالستيكية، وبإفتراض حاليا وهي جميعها تستعمل الك

 مليون ١١٠يعادل نحو يوميا، فان ذلك  كاسة ٥٠استهالك كل منشأة هو 

 .كاسة سنوياً
 

  ممن تتراوح اعمارهم بين٢٠٠١ في عام طفال في المملكةألبلغ عدد ا −

، )١جـدول رقـم      ( الـف طفـل    ٢٠٥٢ نحو   ٢٠٠١ سنة في عام     ١٥ – ٠

طفال تجري لهم حفلة عيد ميالد سنوياً وإن        من هؤالء اال  % ٢٠وبافتراض ان   

 كاسـة،   ٢٥نصف هذه االحتفاالت فقط يستعمل بها كاسات بالستيكية بواقـع           

 . مليون كاسة سنويا٥ًفذلك يعادل استهالك حوالي 
 

 )١(جدول رقم 

 عدد األطفال حسب فئة العمر

 ألف نسمة فئة العمر
٧٤٦ ٤ - ٠ 

٦٨٤ ٩ - ٥ 

٦٢٢ ١٤ - ١٠ 

 ٢٠٥٢ المجموع
 

وهما ) ٢٠٠٠ – ١٩٩٩(ة عامي يبلغ عدد زوار المواقع االثرية والسياح −

 مليون وبإفتراض أن الزائر ٢لحجم السياحة نحو إعتياديين بالنسبة عامين 

 . مليون كاسة سنويا٤ًفذلك يعادل . الواحد يستهلك كاستين بالستيك فقط
 

 

 

 

 

 

 
 



 ٩

عدا المطاعم  (٢٠٠١العاملة في مجال الخدمات عام  تآالمنشبلغ عدد  −

من هذه % ٥ منشأة، وبافتراض ان ٢٢,٧٢٠) فصوالحانات والمقا

للمشروبات الساخنة  المؤسسات لديها مبردات ماء أو تستعمل الكاسات

 ١٠ فذلك يعادل حوالي ، للمؤسسة كاسة٣٠وبواقع استهالك يومي هو 

 .مليون كاسة
 

عادل يه االستعماالت ات التقديرية السابقة فحجم الطلب على هذشروفقاً المؤ

 . مليون كاسة١٢٩
 

ومع االخذ بعين االعتبار االستهالكات االخرى في المنازل والفنادق والمدارس 

من االستهالك % ١٠الخ، وبتقدير استهالكها يمثل ٠٠٠والدوائر الرسمية 

 مليون كاسة وبما أن معدل ١٤٢فإن حجم السوق التقديري هو  سابقا، المقدر

وعليه فإن حجم % ٢,٨راً لزيادة الطب هو شوالذي اعتبر مؤالنمو السكاني 

 . مليون كاسة١٥٠يعادل ) ٢٠٠٣(الطلب الحالي 

 

 الطلب المتوقع  .٢
 

افترض أن حجم الطلب السنوي سيزداد بمقدار معدل النمو السكاني البالغ   

تقبلي المتوقع خالل السنوات الخمسة القادمة هو سمل وعليه فإن الطلب ا،%٢,٨

 ).٢(بين في الجدول رقم كما م
 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠

 

 )٢(جدول رقم 

 الطلب المتوقع للسنوات 

)٢٠٠٨ – ٢٠٠٤ ( 
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 
 ١٧٢ ١٦٨ ١٦٣ ١٥٩ ١٥٤ مليون كاسة 

 

 حصة المشروع والطاقة االنتاجية  ٠٣
 

مع االخذ بعين االعتبار وجود انتاج محلي من كاسات البالستيك، فإن 

على دة من عدة مصادر مما يدل على قدرة السوق رافاً مستونصاهناك 

نتاجية المقترحة إلالطاقة اوعليه فإن  .ستيعاب منتجات المشروعا

ع ينة تصني مليون كاسة بالستيك سنوياً وهي طاقة ماك١٨للمشروع هي 

من حجم % ١٢من الحجم المتوسط، وتمثل الطاقة المقترحة حوالي 

 ساعات عمل ٨ وهذه الطاقة على اساس ،٢٠٠٤الطلب المتوقع عام 

 ١٠,٨نتاجه بواقع إ سيبدأ المشروع . يوم عمل في السنة٣٠٠يومياً و 

من الطاقة االنتاجية على ان يزداد االنتاج بواقع % ٦٠مليون كاسة تمثل  

تدرج الطاقة االنتاجية للمشروع ) ٣( ويوضح الجدول رقم .سنوياً% ١٠

 .ة االولىخالل السنوات االنتاجية الخمس

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 

 )٣(جدول رقم 

 تدرج الطاقة االنتاجية 
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 
نسبة الطاقة 

  المستغلة
٨٨ %٨٠ %٧٣ %٦٦ %٦٠% 

 ١٥,٨ ١٤,٤ ١٣,١ ١١,٩ ١٠,٨ مليون كاسة 

 

 المنافسة والتسويق  ٣٠٣
 

 ان  يتوقعهيتوفر في السوق كاسات بالستيكية من االنتاج المحلي ، وعلي

 صاحب المشروع وينبغي على من االنتاج المحلي منافسة يواجه المشروع

 تأتي من عدة انهااما المنتجات المستوردة ف.  بعين االعتبار ذلك أخذ

ودول اوروبية مثل ايطاليا ) السعودية، الكويت(دول الخليج كمصادر 

 .وتركيا وغيرها

 

 مناسباً لتسويق ع برنامجاًضيمشروع ان ل اصاحبوفي كل االحوال على 

سوبر ماركت والمخازن لمنتجاته وعدم االكتفاء بالبيع عن طريق محالت ا

في تسويق منتجات نشط ي بل بجب ان يكون هناك مندوب مبيعات ،الكبرى

 التي تستهلك عادة كميات جيدة من ئآتلمؤسسات والمنشالمشروع ل

  .الكاسات البالستيكية

 

 

 

 

 



 ١٢

 

  المتوقعة اسعار البيع وااليرادات ٤٠٣
 

تتفاوت اسعار بيع الكاسات البالستيكية للمستهلك حسب المنشأ ، وفيما 

 : جودة في السوقو المالمنتجاتبعض ل أسعار التجزئة ليلي معد

  .اسةك١٠٠/دينار ١,٠٤٠: مل ٢٠٠كاسات صناعة اردنية حجم  −

/  دينار ١,٢٥٠: مل ٢٠٠كاسات صناعة سعودية حجم  −

 كاسة ١٠٠

 ١٠٠/  دينار ١,٤٠:  مل ٢٠٠الية حجم كاسات صناعة ايط −

 كاسة 

 ١,٩) : مطبوع( مل ٢٠٠كاسات صناعة تركية حجم  −

 . كاسة١٠٠/دينار

هنالك اسعار متفاوتة أخرى ألحجام وأنواع مختلفة من الكاسات و 

 .البالستيكية

 

ال السعر ج المنافسة خاصة في معاملمع االخذ بعين االعتبار االسعار اعاله و

ت التي تستهلك كميات كبيرة من هذه آب دوراً هاماً بالنسبة للمنشعحيث انه يل

 دينار ٠,٧٠ فإنه يقترح أن يكون سعر البيع بالجملة من المصنع بواقع ،الكاسات

 .االيرادات المتوقعة في السنة االولى) ٤(ويوضح الجدول رقم . كاسة ١٠٠/

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣

 

 ) ٤(جدول رقم 

 ى السنة االول/ يرادات المتوقعة إلا
 

 دينار العدد البند
 ٧٥,٦٠٠ ١٠,٨ مليون كاسة 

 
 

 

 
 
 

 قع المشروع  مو ١٠٤
 

 مناسبة إلقامة مثل هذا      السيما مراكز المحافظات   إن معظم مناطق المملكة   

ــروع ،  ــاطق  المش ــدى المن ــروع ضــمن اح ــة المش ــرح اقام ويقت

 .الحرفية لتوفر اإليدي العاملة والخدمات الضرورية/الصناعية
 

 ناء الب  ٢٠٤
 

 احتياجـات المشـروع مـن األبنيـة الالزمـة           )٥(يبين جـدول رقـم      

 .واستخداماتها ومساحتها
 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ١٤

 )٥(دول رقم ج

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

لبندا  )٢م( المساحة    
 صالة االنتاج ٢٠٠

  والجاهزةمستودعات المواد األولية ٦٠

  وخدماتمكاتب ٤٠

 المجموع ٣٠٠
 

 
ويقدر  ،مربع متر ٣٠٠سابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي يتبين من الجدول ال

 علما .المتر المربع / دينار١٥اقع  دينار وذلك بو٤,٥٠٠ للبناء بنحويجار السنوي اإلل بد

انه باإلمكان اقامة المشروع ضمن أبنية أسمنتية أو حديدية، أي انه ال يحتاج إلى أية أبنية 

 . خاصة
 

  وتكلفة المعداتع مراحل التصني ٣٠٤
 

  التصنيعمراحل ٠١
 ولفها على )extruding( البوليسترين من خالل وحدات البثق الواحتشكيل  -

 .شكل لفائف

باللفائف ليتم تشكيل الكاسات وفق القوالب  تشكيل الكاسات ماكينة تغذى -

 ). Thermo Forming Process(الخاصة بما يعرف ب 

 .التعبئة والتغليف المعاينة و -

 

 

 

 

 

 

 



 ١٥

 

 تكلفة المعدات واآلالت ٠٢
 

الالزمـة وتكلفتهـا     والمعدات   احتياجات المشروع من اآلالت    ) ٦( يبين جدول رقم    

  :شاملة التركيب والتشغيل
 

 )٦(                     جدول رقم      

                تكلفة المعدات والتجهيزات    

دينار/التكلفة العدد البند
 ٤٢,٠٠٠ ٢ )Sheets (الواحبثق وحدة 

 ١٥,٠٠٠ ١ كيل الكاساتشماكنة ت

 ١٠,٠٠٠  قوالب

 ٥,٠٠٠ ١  ومجففضاغطة هواء

 ٢,٠٠٠  متنوعةعدد وأدوات 

 ٧٤,٠٠٠  المجموع
 

 

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٤٠٤

 ٢,٠٠٠ وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاثلى إيحتاج المشروع 

 .دينار
 

 وسائط النقل ٥٠٤

 . دينار٧,٠٠٠تقدر كلفتها بنحو نقل متوسطة ولمشروع سيارة ام زلي
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 ١٦

  القوى العاملة واألجور السنوية٦٠٤
 

العاملـة وكلفتهـا    القوىاالحتياجات التقديرية مـن     ) ٧(يبين جدول رقم    

 .السنوية

 )٧(                                جدول رقم 

 ة واالجور السنوية                         القوى العامل

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة
 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مبيعات

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ فني 

 ٤,٣٢٠ ١٢٠ ٣ عمال 

 ١٣,٣٢٠  ٦ المجموع

جور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي ألا يضاف للرواتب و

 %.١١والبالغة نسبتها 
 

 والخدمات المساعدةلية المواد األو ٧٠٤
 

 ومستلزمات التغليف  المواد األولية٠١
 

تتفاوت أوزان الكاسات من نفـس السـعة بـاختالف الشـركات            

غـم    ٢,٧ مل ما بـين    ٢٠٠، ويتراوح وزن الكاسة سعة      الصانعة

 وعليه فقد افترض أن معدل وزن الكاسة التـي          ،   غم ٤,٥ولغاية  

عمليـة  لفاقـد خـالل      غم مع تقدير ا    ٣,٥سينتجها المشروع هو    

 %.١٠التصنيع بنسبة 

 

 

 

 



 ١٧

 
ياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في ت اح) ٨(يوضح الجدول رقم 

 .السنة األولى
 

 )٨(جدول رقم 

 السنة االولى/ ومستلزمات التغليفالمواد األولية 
 

 البنـــد الكمية دينار

 حبيبات بوليسترين  طن٤١,٥٨ ٢٤,٩٨٠

فينايلون تغل  ألف كيس٢١٦ ١,٠٨٠  

 صناديق كرتونية ٤٥٠٠ ٩٠٠

 المجموع  ٢٦,٩٢٨

 

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

 الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتهـا فـي          )٩(يوضح الجدول رقم    

 :السنة االنتاجية األولى
 

)٩(جدول رقم   

 ىالسنة األول/للمشروع  الضروريةالخدمات                    
 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 
 الكهرباء ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 الوقود ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٣٢٠ ٣,٧٢٠
 
 
 
 



 ١٨

 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٨٠٤
 

 . أشهر٤ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي
 

   
 

 

  تكاليف التشغيل١٠٥

 )١٠(جدول رقم 

 ولى األللسنةتكاليف التشغيل 

 البند دينار

 مواد أولية  ٢٦,٩٢٨

 رواتب وأجور  ١٤,٧٨٥

 إيجارات ٤,٥٠٠

 الضروريةالخدمات  ٣,٧٢٠

 مصاريف تسويق ١,٢٠٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٤,٢٦٠

 المجموع ٥٥,٣٩٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة المالية-٥



 ١٩

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة٢٠٥

  )١١(جدول رقم                                 

 ات الثابتةكلفة الموجود

 البند دينار
            المعدات واآلالت ٧٤,٠٠٠

           أثاث ٢,٠٠٠

 وسائط نقل           ٧,٠٠٠

            تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٨٣,٢٠٠

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٣٠٥
 
 

دينار وتشمل   ٣,٠٠٠التأسيس وما قبل التشغيل حوالي       تبلغ مصاريف   

 واسـتكمال  والتعاقـد علـى المعـدات   تكاليف التسجيل ورخصة المهن   

   .الدراسات
 

:  رأس المال العامل٤٠٥  
   

لـى أسـاس    عدينار   ٤,٦١٦ال العامل للمشروع حوالي       يبلغ رأس الم  

 . واحدشهر لمدة دورة انتاجية

         

 

 

 



 ٢٠

 

                  

تكاليف المشروع ملخص    ٥٠٥    
 

 )١٢(جدول رقم                    

 تكاليف المشروعملخص                 

 البنــــــد دينار
 الموجودات الثابتة ٨٣,٢٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣,٠٠٠

 رأس المال العامل ٤,٦١٦

 اجمالي تكاليف المشروع ٩٠,٨١٦
 

  و األسس والفرضيات التمويلسائلو ٦٠٥
 

راسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة ألغراض هذه الد

التأسيسية على قرض لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول 

دينار، يسدد على  ٤٥,٠٠٠الثابتة ، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

%. ١٠خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

لية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغي

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب . هي فترة سماح 

من تكاليف المشروع % ٥٠تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . المشروع

 .الكلية
 

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

روع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس التشغيلي واستمرار المش

 -:والفرضيات التالية

 

 



 ٢١

 

 

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

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان المشروع كذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً وع يحقق المشر

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  قادر

 

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

 :يوالتي تبين ما يل

 

 ٥,٤٠٤يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتـراوح بـين                -

 .دينار في السنة الخامسة ٢١,١٨٢دينار و 

تبلـغ  . بما فيهم صاحب المشـروع    لستة عمال وموظفين    سيوفر المشروع فرص عمل      -

 بما فيهـا مسـاهمة المشـروع فـي الضـمان            قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم     

دينـار فـي السـنة       ١٧,٩٧٢ دينار في السنة األولى ترتفع الى        ١٤,٧٨٥الجتماعي  ا

 .الخامسة

 

 

 



 ٢٢

 
 
في السـنة   % ٣٩,٧  و في السنة األولى  % ٦,٤ح نسبة العائد على اإلستثمار بين     تتراو -

 %.٣٩,٧ و % ١١,٦ ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .دينار ٣٦,٥٥٥  NPVلحالية للمشروع تبلغ قيمة صافي القيمة ا -

 % .٢٣,٧بلغ معدل العائد الداخلي للمشروع ي -
 ١,٤حالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

علـى  أيبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية        % ٢٠و% ١٠ بنسب تتراوح بين   -

 اال ان المشروع يعتبر حساسا لزيادة       . الالزم للحكم على جدوى المشروع     من الحد األدنى  

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند اإلنفاق على بنود هذا           %٢٠تكاليف التشغيل بنسبة    

 .المتغير
 
 
 
 

 رباح و الخسائرألساب اح )١

 ئمة التدفقات النقديةقا )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 

  الماليةمالحقال ٨٠٥



الموقع المقترح
عام

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

75,60083,16091,476100,624110,686المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

26,92829,62132,58335,84139,425تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,4597,8328,2248,6359,067تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,5407,1947,9138,7059,575تكاليف المصنع التشغيلية

40,92744,64748,72053,18158,067مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
34,67338,51342,75647,44352,619الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي التسويق
3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,3201,4521,5971,757مصاريف البيع والتسويق
240264290319351قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,2001,3201,4521,5971,757مصاريف أخرى

14,46615,09615,77116,49517,270مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,7498,7498,7498,7498,749اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

23,81524,44625,12125,84426,619مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
10,85714,06717,63521,59925,999الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,5003,7632,9522,0601,079الفائدة على القرض
6,35710,30514,68319,53924,920الربح قبل الضريبة

9541,5462,2022,9313,738الضريبة على األرباح
5,4048,75912,48116,60821,182األرباح الصافية

%51%54%59%63%69نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 61,73860,91060,06159,18358,265نقطة التعادل

%53%59%66%73%82نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
74,00010.007,400معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
8,749المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,6164,6160رأس المال العامل المطلوب

90,81645,81645,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
آاسات بالستيكية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
75,60083,16091,476100,624110,686المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
75,60083,16091,476100,624110,686المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
45,816حقوق الملكية

45,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,3724,9867,2589,15710,649الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
90,81677,97288,14698,734109,781121,335مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
83,200مجموع اإلستثمارات

2,24440,92744,64748,72053,18158,067التكاليف التشغيلية المباشرة
14,46615,09615,77116,49517,270إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
9541,5462,2022,9313,738الضريبة

88,44460,84765,05269,64674,66680,154إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,37217,12523,09429,08835,11441,181صافي 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

2,3729,75414,98620,16925,30330,389رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04,7687,72811,01214,65418,690توزيعات األرباح

2,3724,9867,2589,15710,64911,699صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
آاسات بالستيكية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,3724,9867,2589,15710,64911,699النقد

00000المدينون
2,2442,2442,2442,2442,2442,244المخزون

4,6167,2309,50211,40112,89313,943إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

74,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
83,20083,20083,20083,20083,20083,200إجمالي األصول الثابتة
8,74917,49926,24834,99743,747اإلستهالك التراآمي

83,20074,45165,70156,95248,20339,453القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
90,81684,08177,00369,55361,69653,396مجموع 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
45,81645,81645,81645,81645,81645,816رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

6361,6663,1355,088األرباج المجمعة
6361,0301,4681,9542,492الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

45,81646,45247,48248,95150,90453,396مجموع حقوق الملكية
90,81684,08177,00369,55361,69653,396مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول) %39.7%26.9%17.9%11.4%6.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%39.7%32.6%25.5%18.4%11.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.91.11.21.20.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
آاسات بالستيكية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%90,81610تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %45,81610مساهمة صاحب

%45,00012القروض

%75%49.6القرض الى التكاليف %

%15%50.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

5,4048,75912,48116,60821,182صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %22.5%19.4%16.1%12.4%8.4الربح قبل الضريبة

%39.7%26.9%17.9%11.4%6.4معدل العائد على اإلستثمار %

%39.7%32.6%25.5%18.4%11.6معدل العائد على حقوق الملكية %

0.91.11.21.20.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

61,73860,91060,06159,18358,265نقطة 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 9,831-36,55529,95023,34419,9403,32613,362صافي القيمة الحالية

IRR %8.8%16.3%13.1%18.5%18.4%20.8%23.7معدل العائد الداخلي

B/C 1.41.31.21.21.01.10.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

12,887

15.8%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

60,032

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

20.5%

25.6%

0.9

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

آاسات بالستيكية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR23.7%معدل العائد الداخلي

NPV36,555صافي القيمة الحالية

B/C1.4اإليرادات الى التكاليف
Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR20.8%معدل العائد الداخلي

NPV29,950صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR18.4%معدل العائد الداخلي

NPV23,344صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR18.5%معدل العائد الداخلي

NPV19,940صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR13.1%معدل العائد الداخلي

NPV3,326صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR16.3%معدل العائد الداخلي

NPV13,362صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR8.8%معدل العائد الداخلي

NPV-9,831صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

088,4440-88,444

12,37220,20717,835

236323,41723,054

339626,98526,589

443230,94830,516

547292,77992,308

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

097,2880-97,288

12,37220,20717,835

236323,41723,054

339626,98526,589

443230,94830,516

547296,72596,253

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0106,1330-106,133

12,37220,20717,835

236323,41723,054

339626,98526,589

443230,94830,516

5472100,670100,198



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

088,4440-88,444

12,37216,42714,055

236319,25918,896

339622,41122,015

443225,91725,485

547286,66086,188

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

088,4440-88,444

12,37212,64710,275

236315,10114,738

339617,83717,441

443220,88620,454

547280,54180,069

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

088,6680-88,668

12,60914,66712,058

239917,44217,044

343520,53620,100

447523,98123,505

551985,87385,354

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

088,8930-88,893

12,8479,1286,282

243511,46811,033

347514,08613,612

451817,01316,495

556678,96878,401
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