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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقـت برنـامج تعزيـز

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

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

اجـات المجتمعـاتفرص األستثمار وتحديـد إحتي  محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النـواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة
للفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة

 .لإلستثمار
 

لتقـديم) إرادة( االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة        لمزيد من المعلومات يمكنك   
أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريــــة والمسـاعدة فـي تأسـيس وتنفيـذ

 .المشاريع
 

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

 )التصال بأقرب مركز لديكبادر با (



 
 

 ٣ 

  المحتويات 

المشروعملخص  ٠١ 
 ٢٠  المقدمة 
١,٢ وصف المشروع   
٢,٢   مبررات وأهداف المشروع   
٣,٢   الموقع العام للمشروع   
 ٠٣  السوقدراسة    

١,٣ خدمات المشروع وتصنيفها/  منتجات   
٢,٣ قترحةلحصة السوقية والطاقة الم ا   
٢,٣ والتسويقالمنافسة    
٤,٣  المتوقعةاإليراداتو البيعاسعار    
 ٠٤ الفنيةالدراسة   
  ١,٤ موقع المشروع  

البناء   ٢,٤  
٣,٤   مراحل التصنيع وكلفة المعدات والماكينات   
٤,٤  االثاث   
ط وسائط النقل  ٥,٤  
٦,٤   القوى العاملة واالجور السنوية   
٧,٤   المواد األولية والتكلفة المتوقعة   
٨,٤   الخدمات الضرورية   
٩,٤   الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع   
الدراسة المالية  ٠٥ 
المشروعكلفة   ١,٥  
٢,٥ ما قبل التشغيلالتأسيس ومصاريف   
رأس المال العامل  ٣,٥  
٤,٥ التشغيل للسنة االولىتكاليف    
٥,٥ التمويلوسائل    
٦,٥   األسس والفرضيات المالية   
٧,٥ المؤشرات المالية و الحساسية للمشروع   
االستنتاجات  ٨,٥  
  ٩٠٥   المالحق 

 
 
 



 
 

 ٤ 

 
 
 
 
 
 

 ملخص المشروع -١

 مصنع النتاج اطباق الكرتون اسم المشروع

 مراكز المحافظات  المقترحموقع المشروع

 اطباق كرتون  منتجات المشروع

 أشخاص ٥ األيدي العاملة

 دينار ٢٥,٥٠٢ الكلي االستثمار

 % ٣٤,٩ معدل العائد الداخلي

 دينار ٢٣,٨٦٣ صافي القيمة الحالية

  ١,٩ القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ فترة اإلسترداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  إنتاج أطباق الكرتونمشروع



 
 

 ٥ 

 

 
 

 - :وصف المشروع ١٠٢
  اطباق الكرتون المستخدمه في محالت الحلوياتإلنتاجيتمثل المشروع في معمل صغير 

 بطبقة  من احدى الجهاتسوةمكاما سادة أو  طباق كرتونأ وهي ،نواعها المختلفةأ ب  والمطاعم

 المستطيله والمربعه هامختلفة من وباشكال  األبيض او رقائق األلمنيومالكرافتق  من ور

 .والدائريه والبيضاويه 

  

 

 - :  مبررات وأهداف المشروع٢٠٢
 من االنشطة التجارية واهمها محالت للعديدتعتبر اطباق الكرتون من  المستلزمات الضرورية 

ات والمطاعم حيث تلجا هذه االنشطه الستخدام هذا النوع من االطباق وتفضيله على الحلوي بيع

   قدرة  اهمها السباب عديده) البوليستر( المصنوعة من الفلين   االطباقاالنواع االخرى من

 اضافة الى ان ة مئويدرجة )٧٠( حراره عالية تفوق بدرجات اطعمة   تحمل  على تلك االطباق

 تتحمل  يضاف الى ذلك ان اطباق الكرتون. الصحية واحي  الن  منافضل ونيةاالطباق الكرت

  وعليه فان هذا المشروع .وزنها   لسماكتها العالية وثقل  نظرااألخرىطباق األوزنا اكبر من 

بشكل يحافظ   اليومية  من حياتنا  كثيرة في نواحي  الكرتون فكرة استخدام  الى تعميق يهدف

  .الغرض المنشودعلى الصحة ويحقق 

هذا ويشكل المشروع فرصة استثمارية مناسبة لصغار المستثمرين، ويؤدي الى خلق عدد من 

 .فرص العمل، والى تحقيق عائد جيد لصاحب المشروع

 

 

 

 

 

 - : الموقع العام للمشروع٣٠٢

المقدمة. ٢



 
 

 ٦ 

مراكز المحافظات الكبرى حيث الكثافة السكانية ووجود الفئات يفضل ان يقام المشروع في 

  .لمستهدفة من الممستهلكين باإلضافة الى توفر األيدي العاملة والخدمات الالزمة للمشروعا

 

 

 
 

 -:خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣
الحلويات   محالت الستخدام  مخصصةال  كرتونيهال  طباقاأل  انتاج سيقوم المشروع بانتاج

 واية البيضوي   و المستطيل الدائري و  كلمنها االطباق ذات الش  مختلفة   باشكال والمطاعم

يجدر االشارة في هذا السياق الى ان االطباق الكرتونية   .اشكال اخرى يطلبها المستهلكون

  يضاف الى ذلك تنوع االطباق  .السماكة والشكل  وكذلك) السعة ( تتنوع من حيث الحجم 

  .األبيض الكرافت ورقو االلمنيوم  الكرتونية  من  الساده  الى االطباق  المغطاه  برقائق

ان انواع االطباق  الموجوده حسب   وجد   في السوق حاليا  المتداولة  االنواع ولدى استعراض

  -:والوزن والسماكه هي على النحو التالي  السعة

 

 ملم / السماكه غم/ الوزن  السعه

  ٣ – ١ ١٠٠ غم  ك٢

  ٣ – ١  ٩٠ غم ك١,٥

  ٣ – ١  ٧٠ كغم ١

  ١  ٦٥ غم ٠,٧٥٠

  ١  ٣٥ غم ٠,٥٠٠

١  ٢٥  ٠,٢٥٠  

 

 

 

 

 انواع   على انتاج جميعةولعل من المفيد االشارة الى ان االالت المستخدمه في المشروع  قادر

.   االنتاجيه   المراحل  نفس  فيومرورها طريقة انتاجها  الكرتونيه نظرا لتشابه االطباق

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٧ 

الناحيه العملية على انتاج مختلف انواع واشكال االطباق المقترح قادر من  وعليه فان المشروع

اكثر االطباق شيوعا في السوق  المحلي  تلك االطباق الكرتونيه   اال انه ونظرا الن. الكرتونيه 

 ومحالت  لدى جميع محالت بيع الحلوياتةوالمستخدم بيضألاالكرافت رق و  بةالمغطا

 ملم ٣ الصغيرة الى لالطباق ملم ١ح من تتراو وبسماكات.الخصوص وجه المعجنات على

 . الكبيرة لالطباق
 

  وتكاليفه  على اساس السعر السائد  احتساب ايرادات المشروع  هذه الدراسة  سيتم غراضألو

 على افتراض المنتجه من االطباق   وسطي السعار جميع االنواع  كمعدل طباق البيضاءلألحاليا 

طباق علما بان هامش الربح لدى جميع االصناف يكاد يكون ان المشروع ينتج نوع واحد من اال

 .متقارب
  

 - :الطاقة المقترحة الحصة السوقية و٢٠٣
  للحركة  ان المتتبع اال  . سنويا اطباق الكرتون  مناإلستهالك المحلي حجم  يصعب تحديد

 المستهلك  بيع الحلويات والمطاعم والتي تعتبر فى االردن يالحظ انتشار محالت التجارية

  .مراكز المحافظاتالمشروع وخاصة في  لمنتجات الرئيسي
 

الى وجود طلب جيد على منتجات   المذكورة يشيرولعل هذا االنتشار الكبير لالنشطه التجارية 

خصوصا وان عدد المشاريع المماثلة قليل وال يغطي الحاجة المتزايده من المقترح  المشروع

 .ع به من ميزات صحية واخرى سبق االشارة اليها لما تتمت اطباق الكرتون نظرا
 

 طن في السنة من مختلف أصناف األطباق وذلك لوردية ١٥٠تقدر طاقة المشروع القصوى ب 

وحيث ان نجاح المشروع المقترح يعتمد على .  يوم عمل في السنة٣٠٠عمل واحدة في اليوم و

د افترض ان المشروع سيبدأ ، فق تسويق منتجاته للسوق المستهدفعلى  المشروع  قدرة

 . سنويا%١٠ وبزيادة في كميات االنتاج نسبتها %٦٥تشغيل بنسبة طاقة تصل الى 

 

 
 

  : الجدول التالي يبين كميات اإلنتاج ونسبة الطاقة المستغلة للسنوات الخمسة القادمةوعليه فان
 

 تدرج اإلنتاج السنوي المتوقع للمشروع
 



 
 

 ٨ 

لطاقة اإلنتاجيةاستغالل اطن/اإلنتاج السنة
 %٦٥,٠ ٩٧,٥ األولى

 %٧١,٥ ١٠٧,٠ الثانية

 %٧٨,٦ ١١٨,٠ الثالثة

 %٨٦,٥ ١٣٠,٠ الرابعة

 %٩٥,٢ ١٤٣,٠ الخامسة

 

 - :والتسويق المنافسة ٣٠٣
وال يتوقع ان يواجه .  )البوليستر  ( الفلين طباقأ  في  المنافسة لمنتجات هذا المشروعتنحصر

التي تمتع بها االطباق الكرتونيه   للمزايا نظرا يق المبيعات المتوقعةالمشروع صعوبات في تحق

   التسويقية من الناحية  كبير  بشكل عليها  التركيز  سيتم  والتي  الصحية النواحي واهمها

 .منتجات المشروع  تسويق عند
 

 بيع  تسويق منتجات المشروع مباشرة الى المطاعم ومحالت فانه سيتم،اما بخصوص التسويق

 .االعتماد على الموزعين الحلويات باإلضافة الى 
 

 - : المتوقعةاإليراداتو  البيعاسعار ٤٠٣
 

 في السوق وهي على السائدة الجدول التالي اسعار بيع االنواع المختلفة من االطباق يبن 

 -:النحوالتالي 
 

 غمسعر البيع بالك النوع
  فلس٥٠٠ – ٤٧٠ ابيضأطباق مكسوة بورق كرافت

  فلس٥٥٠ – ٥٣٠  برقائق المنيوم ةطباق مغطاأ

  فلس٤٠٠  ةطباق سادأ

   

 



 
 

 ٩ 

 الكرتون المكسوة بورق الكرافتطباق أغراض هذه الدراسة وحيث ان التركيز سيكون على ألو

 اساس  السعر   ايرادات المشروع علىخرى فقد تم احتساب ألا نواعأل ا بشكل اكبر منبيض ألا

 .طباق أل من اةنواع المنتجألسعار جميع األوسطي الطباق  كمعدل لهذه االسائد  حاليا  
 

 السوق   القادمه بناءا على اسعار  الفترة  للمشروع خالل وعليه فان االيرادات المتوقعة

 -:على النحو التالي  ستكون فلس ٥٠٠ عند  السائده

 

  بالدينارةيرادات السنويإلا ةالسن

  ٤٨,٧٥٠ ولىألا

  ٥٣,٦٢٥ الثانية

  ٥٨,٩٨٧ الثالثة

  ٦٤,٨٨٦ الرابعة

  ٧١,٣٧٥ الخامسة

 

 

 
 

 -:المشروع  موقع ١٠٤
الحرفية حيث /مراكز المحافظات الكبرى وضمن المناطق الصناعيةيقترح ان يقام المشروع في 

  .تتوفر العمالة والخدمات الضرورية الالزمة من ماء وكهرباء ومواصالت 

 

 -: البناء ٢٠٤
ويعتقد ان األبنية اإلسمنتيةعلى شكل . بنية خاصة أاو ال يحتاج المشروع الى مساحة كبيرة  

هذا وتقدر احتياجات المشروع . مخازن او محالت تجارية تعتبر مناسبة لهذا النوع من الصناعة

  متر مربع ستكون كافية لتوفير صالة لإلنتاج والمستودعات المناسبة باإلضافة٢٠٠من األبنية ب 

 .الى مكاتب وخدمات لإلدارة والعمال
 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٠ 

 دينار في السنة وفقا لألسعار السائدة في المناطق ٣,٦٠٠يتوقع ان تصل اجرة البناء الى 

 .الصناعية او الحرفية
 

 -:المعدات والماكينات كلفة مراحل التصنيع و ٣٠٤
  بسماكاترتون عبارة عن صفائح كولية وهيألا  المواد  استقبالب العملية التصنيعية  تبدا

 و مقصال من خاللة شكال الالزمألا وتقطيعها حسب ملم ) ٣(ملم ولغاية ) ١(متنوعة تبدا من 

يلي ذلك التشكيل على المكبس من خالل . تقرين زوايا األطباق/ ثم قص    لهذا ةمعدال مكبسال

 . القوالب الخاصة باألطباق

 :  التركيب والتشغيل شاملة المطلوبة وكذلك كلفتهاالمعدات يبين الجدول التالي 
 

  دينار / التكلفة تكلفة الوحده  العدد األجهزة

 ٤,٥٠٠     ٤٥٠٠   ١  CUTTER مقص 
 ٤,٥٠٠     ٤٥٠٠   ١   مكبس قص 
 ١,٠٠٠     ١٠٠٠   ١   زوايا ماكينة تقرين

 ٢,٠٠٠     ٢٠٠٠    ١      حراري  تشكيلمكبس

 ٣,٠٠٠     ٣٠٠   ١٠  منوعةقوالب 
 ٥٠٠     ٥٠٠   -   دواتأعدد و

 ١٥,٥٠٠      المجموع

 .ان كلفة المعدات قدرت باعتبارها مجددة فيما عدا القوالب: مالحظة
 

 -:األثاث  ٤٠٤ 
 . دينار٧٥٠قدرت احتياجات المشروع من األثاث بمبلغ   
 

 -:وسائط النقل  ٥٠٤
 .  دينار٥,٠٠٠ة بكلف) فان(تم افتراض شراء سيارة نقل صغيرة 

 

 

 



 
 

 ١١ 

 
 
 - :القوى العاملة واألجور السنوية ٦٠٤

 -: دينار  على النحو التالي ٨,٤٠٠يبلغ مجموع الرواتب واالجور في السنة االولى 
 
 

 دينار/الراتب السنويدينار/الراتب الشهري العدد       الوظيفة        
 ٢,٤٠٠     ٢٠٠      ١        راتب مالك المشروع

 ٣,٦٠٠     ١٠٠     ٣        امل عادي ع

 ١,٨٠٠     ١٥٠     ١       )موزع(سائق 

 ٧,٨٠٠    المجموع
 

من  % ١١يضاف إلى الرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان اإلجتماعي بنسبة 

 .اإلجمالي
 

 - : المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٧٠٤
الكرتون المغطاة بورق   باطباق اعتماد االسعار الخاصة    انه سيتموحيثكما اشرنا سابقا 

فان . وتكاليف المشروع على اساسها  يتم احتساب ايرادات كاسعار وسطيه الكرافت األبيض

   في هذا السياق الى ان سعر منوهينالموضح تاليا   المواد االوليه وتكلفتها ستكون على النحو

   الكرتون  من وسعر الطن   دينار ٢٥٠  بحدود  يبلغ البيض اكرتون  الكرافت من  الطن

الكرتون الساده   دينار وسعر الطن من  ٢٩٠ – ٢٧٠    يبلغ ما بين  برقائق االلمنيوم المغطى

 . دينار ١٧٠ – ١٥٠يبلغ ما بين 
 

  ستكون على النحو للسنة األولى من التشغيلوعليه فان المواد االولية وتكلفتها المتوقعة

 -:لتاليا
 

 دينار/ التكلفة     دينار/السعر    طن/الكمية  المادة
 ٢٤,٣٧٥       ٢٥٠          ٩٧,٥   كرتون ألواح 

 ١,٨٢٨       -         -    %٧,٥تالف بنسبة 

 ٢٦,٢٠٣      المجموع
 



 
 

 ١٢ 

  

   

 - :الضرورية الخدمات ٨٠٤
 

 دينار/ التكلفة  البند
  ١,٢٠٠ المياه والكهرباء

  ١,٢٠٠ الوقود 

  ٢,٤٠٠ المجموع 
 

 -:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٩٠٤
 أشهر بدء من تسجيل المشروع واختيار ٤-٣الالزمة لتنفيذ المشروع ب  الزمنية  تقدر الفترة

  .الموقع وتوريد المعدات

 

 

 

 : المشروع  كلفة ١٠٥
 : وهي على النحو التالي   دينار٢٣٩٨٤تبلغ كلفة المشروع االجمالية بحدود 

 

 دينار / التكاليف البند

 ١٥,٥٠٠ معدات وماكينات

 ٥,٠٠٠ توزيعسيارة

 ٧٥٠ ثاث أ

 ٢٠٠تامينات مسترده

 ٢١,٤٥٠صول الثابتةألاكلفةجمالي إ

 ٥٠٠مصاريف تاسيس

 ٣,٥٥٢راسمال عامل

 ٢٥,٥٠٢ المجموع
 
 
 

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٣ 

 - : مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 

 وما قبل التشغيل على رسو التسجيل والترخيص ومصاريف متفرقة مصاريف التأسيستشتمل 

 . دينار٥٠٠وقد قدرت قيمتها بمبلغ . اخرى

   

 - :رأس المال العامل ٣٠٥
 

وبذلك يكون راس  واحد ، لمدة شهرالدورة اإلنتاجية تم إحتساب راس المال العامل على أساس 

 . دينار٣,٥٥٢المال العامل للمشروع 

 

   ولى أللسنة اتكاليف التشغيل ل ٤٠٥
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
                   

 
 - :وسائل التمويل ٥٠٥

 

 الفترة التاسيسية على قرض   خالل  حصول المستثمر غراض هذه الدراسة تم افتراضأل

  القرض   يسدد . دينار٧,٥٠٠ بمبلغ   الثابته جزء من التكاليف االستثمارية لالصول لتغطية

   عند  التسديد يبدا .  %١٠  سنوات باقساط سنوية متساوية وبمعدل فائده سنوية خمسة  على

 .االولى وبذلك تكون فترة التاسيس هي فترة سماح  التشغيلية  السنة نهاية

 

 

 

البند  دينار/التكلفة
 تكاليف المواد االولية ٢٦,٢٠٣
الرواتب واالجور ٨,٦٥٨
الخدمات الضروريه ٢,٤٠٠
االيجارات ٣,٦٠٠
مصاريف اخرى ١,٧٦٠

 المجموع  ٤٢,٦٢١



 
 

 ١٤ 

 :وعليه فان تمويل المشروع يكون على النحو التالي 
 

 دينار/ القيمة البند

 ١٨,٠٠٢مساهمة صاحب المشروع/ رأس المال 

 ٧,٥٠٠ قرض الموجودات الثابتة

 ٢٥,٥٠٢ المجموع

 

   األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

ض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي تم افترا

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة . هو عشرة سنوات

 :خمسة سنين كما يلي 
 

 .يرادات لإل  الزيادة المفترضة بشكل متساو معتزداد  تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية  

 %.٥ سنوي هو تزداد بمعدل األجور السنويةتم افتراض أن  

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  
 

 -:االستنتاجات  ٧٠٥
وتحليل الحساسيةالمرفق ان المشروع  له االساسيةيبين ملخص نتائج المؤشرات الماليه للحا

 .ربحا صافيا للسنوات الخمسة القادمه  يحقق

 

   الماليه وان المردود بالتزاماته كذلك تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادر على الوفاء 

 .المالي يرتقي لمستوى التوقعات 

 

 

 



 
 

 ١٥ 

 

 ائر والتدفق النقدي والميزانيه التقديريه والتي  والخس  االرباح  حساب  الدراسة  بهذه مرفق كذلك

 -:تبين ما يلي 

 في السنه االولى  دينار  ٢,٤٣٧ صافيا يتراوح بين  ربحا المشروع   يحقق  يتوقع ان •

 . دينار في السنه الخامسه٨,٥٨٩للتشغيل و 

  ستدفع  تبلغ قيمة الرواتب واالجور التي.  موظفين وعمال  لخمسة  سيوفر المشوع فرص عمل* 

 دينار في السنة االولى ٨,٦٥٨الضمان االجتماعي   في   المشروع  فيها مساهمة لهم بما

 . دينار في السنة الخامسة١٠,٥٢٤ترتفع الى 

 في السنة الخامسة% ٢٩,٦في السنة االولى و % ٩,٦تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  •

  .%٢٩,٦و % ١٢,٨ الحقوق بين ونسبة العائد على .للتشغيل

 . دينار٢٣,٨٦٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  •

 % ٣٤,٩يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  •

 ١,٩تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لاليرادات الى االستثمارات  •

 . سنوات ٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  •

 تتراوح   بنسب روع او تكاليف التشغيلاو زيادة تكاليف المش  البيع   انخفاض اسعار  حالة في

   االدنى  الحد  من  اعلى  وتبقى المعايير المالية  يبقى المشروع مجديا %٢٠و % ٥ بين

 اال ان المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف التشغيل . للحكم على جدوى المشروع  الالزم

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

 

 
 

  حساب األرباح والخسائر )١

  التدفق النقدي )٢

  التقديريةة الميزاني )٣

 .ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية  )٤
 

مالحق الدراسة. ٨٠٥



(بالدينار)

اسمالموقع المقترح
المشروع

اطباقسحاب

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

48,75053,62558,98864,88671,375المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

26,20328,82331,70634,87638,364تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,9964,1964,4064,6264,857تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,3003,6303,9934,3924,832تكاليف المصنع التشغيلية

33,49936,64940,10443,89448,053مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
15,25116,97618,88320,99223,322الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

300330363399439مصاريف البيع والتسويق
6066738088قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
500550605666732مصاريف أخرى

9,1229,4419,78010,14210,526مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,4122,4122,4122,4122,412اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

11,63411,95312,29312,65413,038مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,6175,0236,5918,33810,284الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

750627492343180الفائدة على القرض
2,8674,3966,0997,99510,105الربح قبل الضريبة

4306599151,1991,516الضريبة على األرباح
2,4373,7365,1846,7968,589األرباح الصافية

%56%60%65%70%76نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 39,58639,74039,93640,17440,451نقطة التعادل

%57%62%68%74%81نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
15,50010.001,550معدات وأجهزة

7506.67112األثاث والمعدات المكتبية
5,0006.67750وسائل نقل

010.000أخرى
2,412المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,5523,5520رأس المال العامل المطلوب

25,50218,0027,500إجمالي تكلفة المشروع
%29%71%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



(بالدينار)

اسمالموقع المقترح
اطباقسحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
48,75053,62558,98864,88671,375المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
48,75053,62558,98864,88671,375المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
18,002حقوق الملكية

7,500قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,3683,6556,3549,51513,190الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
25,50250,11857,28065,34274,40184,565مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
21,450مجموع اإلستثمارات

2,18433,49936,64940,10443,89448,053التكاليف التشغيلية المباشرة
9,1229,4419,78010,14210,526إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
750627492343180الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
4306599151,1991,516الضريبة

24,13443,80147,37751,29255,57860,274إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,3686,3179,90314,05018,82224,291صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,2281,3511,4861,6351,799أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,2281,3511,4861,6351,799إجمالي دفعات سداد القرض

1,3685,0898,55212,56417,18722,492رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,4332,1983,0493,9975,052توزيعات األرباح

1,3683,6556,3549,51513,19017,440صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسمالموقع المقترح
المشروع اطباقسحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,3683,6556,3549,51513,19017,440النقد

00000المدينون
2,1842,1842,1842,1842,1842,184المخزون

3,5525,8398,53811,69815,37319,623إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

15,500األجهزة والمعدات
750األثاث والمعدات المكتبية

5,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
21,45021,45021,45021,45021,45021,450إجمالي األصول الثابتة
2,4124,8247,2369,64812,060اإلستهالك التراآمي

21,45019,03816,62614,21411,8029,390القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
25,50225,27725,46426,11227,27529,013مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
122813511486163517990اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

122813511486163517990مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

627249203434179900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
627249203434179900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
18,00218,00218,00218,00218,00218,002رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,0032,5424,6767,475األرباج المجمعة
1,0031,5382,1352,7983,537الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

18,00219,00520,54422,67825,47629,013مجموع حقوق الملكية
25,50225,27725,46426,11227,27529,013مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %29.6%24.9%19.9%14.7%9.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%29.6%26.7%22.9%18.2%12.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.35.77.28.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.20.20.10.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير

اسم الموقع المقترح
المشروع

اطباقسحاب
آرتون

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

25,502تكاليف المشروع
معدل نمو
) %10المبيعات

اصحاب المشروع / 18,002مساهمة صاحب
معدل نمو
%10التكاليف

7,500القروض
معامل
%12الخصم

%29.4القرض الى التكاليف %
نسبة

%50التوزيعات

%70.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%
معدل

%15الضريبة

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
المعدلالخامسة

2,4373,7365,1846,7968,5895,348صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %10.2%14.2%12.3%10.3%8.2%5.9الربح قبل الضريبة

%19.7%29.6%24.9%19.9%14.7%9.6معدل العائد على اإلستثمار %

%22.0%29.6%26.7%22.9%18.2%12.8معدل العائد على حقوق الملكية %

4.35.77.28.5NA5.2الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.20.20.10.00.2الديون

39,58639,74039,93640,17440,45139,977نقطة 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 12,019-23,86321,98320,10212,8691,8745,922صافي القيمة الحالية

IRR %0.7%17.6%13.8%24.5%28.8%31.6%34.9معدل العائد الداخلي

B/C 1.91.81.61.51.11.20.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR34.9%معدل العائد الداخلي

NPV23,863صافي القيمة الحالية

B/C1.9اإليرادات الى التكاليف
Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR31.6%معدل العائد الداخلي

NPV21,983صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR28.8%معدل العائد الداخلي

NPV20,102صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR24.5%معدل العائد الداخلي

NPV12,869صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR13.8%معدل العائد الداخلي

NPV1,874صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR17.6%معدل العائد الداخلي

NPV5,922صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR0.7%معدل العائد الداخلي

NPV-12,019صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,1340-24,134

11,3686,1294,761

22897,5357,246

33169,1038,787

434610,85010,504

537944,50844,129

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,5470-26,547

11,3686,1294,761

22897,5357,246

33169,1038,787

434610,85010,504

537945,44645,068

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,9600-28,960

11,3686,1294,761

22897,5357,246

33169,1038,787

434610,85010,504

537946,38546,007



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,1340-24,134

11,3683,6922,323

22894,8544,564

33166,1535,837

43467,6067,260

537940,06739,688

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

024,1340-24,134

11,3681,254-114

22892,1721,883

33163,2042,888

43464,3624,016

537935,62635,248

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

024,3520-24,352

11,5051,867362

23182,9262,608

33484,1143,767

43815,4475,066

541639,13838,721

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

024,5700-24,570

11,642-2,395-4,037

2347-1,683-2,030

3379-874-1,254

441543-372

545433,76833,314
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