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

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

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

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

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

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

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

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

 .مركزاً 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (

 



 ٣
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مشروع انتاج الحفايات البالستيكية 



 ٥

            

    

  وصف المشروع ١. ٢

 
 الشخصية االساسية لكل فرد وال حذية والحفايات على مختلف انواعها من المستلزماتألن اإ

عند الخروج اإلنسان تعل غنى ألي كان عنها، وإذا كانت االحذية واالبواط والصنادل هي مما ين

 داخل المنزل وفي بعض االماكن هجداوت كل شخص أثناء ينتعلهمن المنزل، فإن الحفايات هي ما 

 .المناسبة كالشواطئ وحمامات السباحة على سبيل المثال

 
نواع متعددة من الحفايات تبعاً للمادة المصنوعة منها حيث توجد الحفايات الجلدية ألك هنا

والبالستيكية والحفايات الجلدية هي بشكل اساسي الستعمال الرجال، اما البالستيكية فيمكن 

 .استعمالها من مختلف االشخاص ذكوراً وإناثاً

 

بهذه الدراسة بالستيك هي المقصودة وفي المشروع المقترح فإن الحفايات المصنوعة من ال

 .يشمل ذلك االطفال دون الخامسة عشرالوتحديداً الحفايات الخاصة بالبالغين، و
 

  اهداف ومبررات المشروع ٢. ٢
 

يهدف المشروع المقترح إلى انتاج الحفايات البالستيكية من المقاسات الكبيرة التي يستعملها 

 :يلي االبالغون، ومن اهم مبررات المشروع م
 

 وبالتالي فإن الطلب ،ان الحفايات هي من المستلزمات التي ال غنى عنها ألي فرد كان .١

 .في السوق هو امر قائم ومتزايد باستمرار

 .تقنية االنتاج المستعملة بسيطة، وهنالك فرصة جيدة للتصدير إلى االسواق الخارجية .٢

 .خلق فرصه استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 .االقتصادي لصاحب المشروعلوضع تحسين ا .٤
 

 

 

 المقدمة .٢



 ٦

          الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢
 

قامة مثل هذا المشروع فيها، وحيث ان معظم صناعات إلان معظم مناطق المملكة مناسبة 

 منطقة الوسط فإنه يقترح ان يكون موقع المشروع في منطقة ياالحذية ومما يماثلها يتركز ف

 . الشمال
 

             

 
 

 

  وصف المنتج ١. ٣
 

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج الحفايات المصنوعة من البالستيك والتي تصلح لالستعمال من 

قبل الذكور واإلناث ومن المقاسات التي تناسب البالغين، حيث يكون هنالك تنوعاً في االلوان 

 .والتصميم بما يغطي احتياجات االشخاص المستعملين لها
 

 صة المشروع والطاقة االنتاجية  السوق وح٢. ٣

 الطلب الحالي .١
 

 كل شخص زوجا منها على االقل يقتنيان كافة االفراد تقريباً يستعملون الحفايات و

خاص البالغين أي فوق الخامسة ش لالصناف التي سينتجها المشروع الستعمال االوبالنسبة

ممن تزيد اعمارهم عن  يبين عدد السكان في االردن )١( عشر عاماً،  فإن الجدول رقم

 . ٢٠٠١خمسة عشر عاماً وذلك في عام 
 

 دراسة السوق .٣



 ٧

 )١(جدول رقم 

 )٢٠٠١ ( للعامعدد السكان حسب فئة العمر

 )ألف شخص (

 اناث  ذكور  فئة العمر 
٥٢٧ ٥٦١ ٢٤-١٥ 

٤٠٥ ٥٠٧ ٣٤-٢٥ 

٢٣٤ ٢٦٨ ٤٤-٣٥ 

١٣٣ ١٤٦ ٥٤-٤٥ 

١٧١ ١٧٥ ٥٥ 

 ١,٤٧٠ ١,٦٥٧ المجموع 

 
 ألف ١,٦٥٧هو ) ٢٠٠١(أن عدد الذكور البالغين في االردن ) ١(يتضح من الجدول رقم 

فإن تقدير % ٢,٨ من االناث، بمعدل نمو سكاني قدرة مة ألف نس١,٤٧٠ة مقابل منس

 .ة من االناثم ألف نس١,٥٥٣ة من الذكور و م ألف نس١,٧٥١هو ) ٢٠٠٣(عددهم حالياً 
 

 

 

لبالستيكية يتم استعمالها من قبل االناث ولتقدير حجم الطلب الحالي فقد روعي ان الحفايات ا

وبافتراض أن نصف . وجزء من الذكور، فيما يقتصر استعمال الحفايات الجلدية على الرجال

البالستيكية فهذا يعني أن مجموع  الرجال يستعملون الحفايات الجلدية وبقيتهم تستعمل

 ألف شخص ٢,٤٢٨لغين هو االشخاص الذين يستعملون الحفايات البالستيكية حالياً من البا

 . تقريباً

 

وبالرغم من أن العديد من االشخاص، وخاصة االناث، يقتنون اكثر من حفاية ويستبدلونها 

سنوياً على االقل، فإنه وألغراض تقدير الطلب وبتحفظ تم افتراض أن كل شخص سيتبدل 

 ١,٢١٤اً هو مرة واحدة كل عامين، وهذا يعني ان حجم الطبل المقدر حالي) زوج(حفاية 

 .زوج من الحفايات



 ٨

 

 الطلب المتوقع  .٢
 

م افتراضها مساوية ت السنوية والتي لبيعتمد حجم السوق المتوقع على نسبة زيادة الط

، وبالتالي فإن حجم الطلب المتوقع %٢,٨لمعدل الزيادة الطبيعية في عدد السكان البالغة 

 كما يبين ٢٠٠٨زوج عام  ألف ١,٣٩٦ الف زوج ترتفع إلى ١,٢٥٠ هو نحو ٢٠٠٤عام 

 ).٢( ذلك الجدول رقم
 

 ) ٢(جدول رقم 

 الطلب المتوقع على الحفايات 

 ) ٢٠٠٨-٢٠٠٤  (للسنوات

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 

 ١,٣٩٦ ١,٣٥٨ ١,٣٢٠ ١,٢٨٥ ١,٢٥٠ألف زوج

 

 حصة المشروع والطاقة االنتاجية  .٣
 

 للمشروع  القصوىافتراض الطاقة االنتاجية، فقد تم ومستورداتمع مراعاة وجود انتاج محلي 

 يوم عمل في السنة ٣٠٠ساعات عمل يومياً و) ٨( الف زوج، وذلك على اساس ٢٠٠بواقع 

 .٢٠٠٤سوق عام لمن حجم ا% ١٧الطاقة تمثل نحو وهذه 
 

من الطاقة االنتاجية % ٦٥مثل  ألف زوج ت١٣٠وسيبدأ المشروع انتاجه في السنة االولى 

 .ية السنة الخامسةالغ% ٥أن يزداد االنتاج بمعدل المقترحة على 
 

 :تدرج انتاج المشروع على مدى السنوات الخمسة االولي) ٣(ويوضح الجدول رقم 

 

  



 ٩

 )٣(جدول رقم  

 القادمةتدرج االنتاج للسنوات التشغيلية الخمسة 
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 

 ٩٥ ٨٧ ٧٩ ٧٢ ٦٥ %الطاقة االنتاجية 

 ١٥٨,٠ ١٥٠,٥ ١٤٣,٣ ١٣٦,٥ ١٣٠,٠ زوجألف 
 

  المنافسة والتسويق ٣ .٣
 

 االنتاج المحلي وهذه يمكن التعامل معها ها أول،تأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من جهتين

 ، أو التصاميم الجذابةجودة االنتاج سواء من حيث نوعية المادة االوليةطريق تحسين عن 

 اآلسيوية حيث عامل السعر المنافس هو لدولج خاصة اوهنالك االنتاج المستورد من الخار

 .الرئيس

 
اف بجودة عالية صنوبالتالي فإن التسويق الناجح لمنتجات المشروع سيعتمد أساساً على انتاج ا

 .المنافسة في اسعار البيعامكانية  يحوبتكلفة مناسبة تت
 

 ة نشطتسويق وترويجاساليب وعلى ادارة المشروع االهتمام بالتسويق المحلي عن طريق 

الت بيع االحذية، كما يجب عدم إهمال موضوع التصدير خاصة ألسواق الدول حتغطي مختلف م

 . المجاورة حيث الفرصه المتاحة لذلك جيدة
 

  اسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٤. ٣
 

لجودة نواع متدنية األ فبعض ا،هنالك تفاوت واضح في اسعار بيع الحفايات في السوق المحلي 

صناف المماثلة في نوعيتها لما يتوقع انتاجه في أل أما ا.متاحة بأسعار معدلها دينار واحد للزوج

 دينار ٢,٥- ١,٥تتراوح ما بين  التجزئة فمعدالت اسعار) منشأ جنوب وشرق اسيا(المشروع 

 . لكل زوج

 



 ١٠

، فإن سعر بيع ربح جيد لبائع التجزئة شمها توفيرومع مراعاة عامل المنافسة بما في ذلك 

 .  للزوج دينار٠,٨٥الجملة من المصنع والذي يعتبر مناسباً هو 

 
 االيرادات المتوقعة في السنة االولى ) ٤(ويبين الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة االولى/ رادات المتوقعة إليا
 

 % ٦٥ المستغلةنتاجية إلالطاقة ا

 ١٣٠ الف زوج/ نتاج إلا

 ١١٠,٥٠٠ دينار / االيرادات 
 
 
 
 
 

 موقع المشروع   ١٠٤  
 

ويقتـرح ان يكـون موقـع       إن معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيهـا،            

 . ضمن المناطق الحرفية والصناعيةالمشروع في الشمال
 

 البناء   ٢٠٤
 

 :استخداماتها توزيع احتياجات المشروع من األبنية الالزمة و) ٥(   يبين جدول رقم 

  

 

 

 

 

الدراسة الفنية ٠ ٤



 ١١

 )٥(جدول رقم  

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  
نتاجإلصالة ا ١٥٠  

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ١٠٠

دارة وخدمات عمالإ مكاتب ٥٠  

 المجموع ٣٠٠
 

 

وقد . حديدية / سمنتية إبنية أبنية متخصصة، ويمكن تنفيذه ضمن أية ألى إال يحتاج المشروع 

 دينار أي بواقع ٤,٥٠٠ن البناء مستأجر، وعليه قدر بدل اإليجار السنوي بمبلغ أتراض تم اف

 .   وفقا لألسعار السائدة في السوق٢م/  دينار ١٥
 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١

يتم تصنيع المنتج بطريقة الحقن من خالل القوالب الخاصة، يلي ذلك المعاينة  

 . يش ثم التعبئة والتغليفوالتفت
 

 تكلفة المعدات واآلالت ٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب  ) ٦( يبين جدول رقم 

  :والتشغيل
 

                   

 

 



 ١٢

 )٦(جدول رقم 

                    تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار العدد البند
 ٤٣,٠٠٠ ١ شكيل بالحقن  تماكينة

 ٣٦,٠٠٠ ١٢ قوالب

 ٥,٠٠٠ ١ ضاغطة هواء

 ٣,٠٠٠  عدد ولوازم متنوعة

 ٨٧,٠٠٠  المجموع
 

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٤٠٤
 . دينار٣,٠٠٠ يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 

 

 وسائط النقل ٥٠٤ 
 . دينار٨,٠٠٠در كلفتها بنحو يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتق

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٦٠٤
.العاملة وكلفتها السنوية االحتياجات التقديرية من القوى) ٧(يبين جدول رقم   

 )٧(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

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

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مهندس

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مالي وإداري

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مندوب مبيعات

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ فني 

 ٥,٧٦٠ ١٢٠ ٤ عمال 

 ٢١,٣٦٠  ٩ المجموع



 ١٣

ويضاف للرواتب واالجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

١١.% 
 

 الضروريةوالخدمات مواد األولية ال ٧ .٤
 

 المواد األولية ومستلزمات التغليف ٠١
 

 ويبلغ معدل وزن الزوج من المقاسات التي الحفايات  حسب المقاس والتصميم تتفاوت أوزان 

 %.١٠مع تقدير الفاقد خالل عملية التصنيع بنسبة  غم، ٤٠٠سينتجها المشروع  نحو

 

المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في السنة احتياجات  ) ٨(يوضح الجدول رقم 

 .األولى
 

 )٨(جدول رقم          

 السنة االولى/               المواد األولية ومستلزمات التغليف
 

طن/الكمية دينار  البنـــد 
بالستيكحبيبات  ٥٧,٢ ٣٤,٣٢٠  

 ملونات بالستيك - ١,٧٥٠

كيس ألف١٣٠ ١,٣٠٠  نايلون تغليف 

  زوج٥٠أكياس كبيرة سعة  ٢٦٠٠ ٢٦٠

 المجموع  ٣٧,٦٣٠

 



 ١٤

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية         ) ٩(يوضح الجدول رقم    

 .األولى

)٩(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع  الضروريةالخدمات                    
 

سنة/دينار هرش/دينار   البند 
 الكهرباء ٤٧٥ ٥,٧٠٠

 المياه ٢٥ ٣٠٠

 الوقود ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٦٠٠ ٧,٢٠٠
 

:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٨٠٤   
 

، ويعتقد ان هذه الفترة كافية كون البناء  أشهر٤من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 .مستأجر، علما بانه سيتم استيراد المعدات من الخارج
   

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١١(جدول رقم                                 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 البند دينار
 المعدات واآلالت ٨٧,٠٠٠

  وتجهيزات مكتبيةأثاث ٣,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

 المجموع             ٩٨,٢٠٠

 الدراسة المالية-٥



 ١٥

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 

 دينـار وتشـمل تكـاليف       ٢,٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حـوالي       

 ومصاريف متفرقة التسجيل ورخصة المهن والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات  

 .  خرىأ

 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

 دورة انتاجيـة  دينار وعلى أسـاس  ٦,٨٥٢ع حوالي   يبلغ رأس المال العامل للمشرو 

 .لمدة شهر
 

:تكاليف التشغيل  ٤٠٥  
 

 )١٢(جدول رقم 

 السنة األولى/ تكاليف التشغيل 

دينار / التكلفة  
 

 البند

 مواد أولية  ٣٧,٦٣٠

 رواتب وأجور  ٢٣,٧٠٩

 إيجارات ٤,٥٠٠

 الضروريةالخدمات  ٧,٢٠٠

 مصاريف تسويق ٢,٧٦٠

  تشغيلية أخرىمصاريف ٦,٤٢٢

 المجموع ٨٢,٢٢١
 
 
 
 
 



 ١٦

تكاليف المشروع ملخص    ٥٠٥    
 

 )١٤(جدول رقم                      

  تكاليف المشروعملخص                  

دينار/ التكلفة   البنــــــد 
 الموجودات الثابتة ٩٨,٢٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٠٠٠

 رأس المال العامل ٦,٨٥٢

 اجمالي تكاليف المشروع ١٠٧,٠٥٢
 
 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٦ .٥
 

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

 ٥٠,٠٠٠جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

يبدأ %. ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي دينار، يسدد على خمس سنوات 

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

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

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٤٧

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

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

تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون 

 .نقدية 

 .التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليراداتتم إفتراض أن المصاريف 

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
 



 ١٧

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

ين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع يب

على  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادركذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالوفاء بالتزاماته المالية 
 

والتي .  التقديريةةسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدرا 

 :تبين ما يلي
 

 دينار ١٠,٦٤٩يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين            -

 . دينار في السنة الخامسة١٩,٨٨٤و 

تبلغ قيمـة   . وعبما فيهم صاحب المشر    موظفين وعمال  ةلتسعسيوفر المشروع فرص عمل      -

الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشـروع فـي الضـمان االجتمـاعي                

 . دينار في السنة الخامسة٢٨,٨١٨ دينار في السنة األولى ترتفع الى ٢٣,٧٠٩

فـي السـنة    % ٣٠,٢في السنة األولى و     % ١٠,٦تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

 %.٣٠,٢و  % ١٨,٣ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . يالخامسة للتشغيل التجار

 . دينار٤٥,٦٥١  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٤,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى مـن          % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين     -

 اال ان  المشروع يعتبر حساسـا الرتفـاع          .الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع      

لب مراعاة ذلك عند اإلنفاق على بنود تكاليف        ، األمر الذي يتط   %٢٠تكاليف التشغيل بنسبة    

 .التشغيل

 

 

 



 ١٨

 
 
 

 
 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 

 

  الماليةمالحقال ٥.٨



الموقع المقترح
الشمال

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

110,500116,025121,826127,918134,313المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

37,63039,51241,48743,56145,740تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,05413,70614,39215,11115,867تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
11,22011,78112,37012,98913,638تكاليف المصنع التشغيلية

61,90464,99968,24971,66175,244مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
48,59651,02653,57856,25659,069الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي التسويق
7,3267,6928,0778,4818,905رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,7632,9013,0463,1983,358مصاريف البيع والتسويق
300315331347365قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
2,1002,2052,3152,4312,553مصاريف أخرى

20,31921,10921,94022,81223,727مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
10,34910,34910,34910,34910,349اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

31,06831,85932,68933,56134,477مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
17,52919,16820,88822,69524,593الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
12,52914,98717,60820,40623,393الربح قبل الضريبة

1,8792,2482,6413,0613,509الضريبة على األرباح
10,64912,73914,96717,34519,884األرباح الصافية

%58%60%61%62%64نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 82,01281,94881,78881,51781,121نقطة التعادل

%60%64%67%71%74نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
87,00010.008,700معدات وأجهزة

3,0006.67450األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
10,349المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,8526,8520رأس المال العامل المطلوب

107,05257,05250,000إجمالي تكلفة المشروع
%47%53%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الحفايات البالستيكية



الموقع المقترح
الشمال

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
110,500116,025121,826127,918134,313المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
110,500116,025121,826127,918134,313المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
57,052حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,7167,52810,76713,36715,256الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
107,052114,216123,553132,593141,285149,570مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
98,200مجموع اإلستثمارات

3,13661,90464,99968,24971,66175,244التكاليف التشغيلية المباشرة
20,31921,10921,94022,81223,727إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,8792,2482,6413,0613,509الضريبة

103,33689,10192,53796,11099,823103,680إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,71625,11531,01636,48341,46245,890صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8,1909,0099,91010,90111,991أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8,1909,0099,91010,90111,991إجمالي دفعات سداد القرض

3,71616,92522,00726,57430,56133,899رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
09,39711,24013,20615,30517,545توزيعات األرباح

3,7167,52810,76713,36715,25616,354صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الحفايات البالستيكية



الموقع المقترح
الشمال

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,7167,52810,76713,36715,25616,354النقد

00000المدينون
3,1363,1363,1363,1363,1363,136المخزون

6,85210,66413,90316,50318,39219,490إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

87,000األجهزة والمعدات
3,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
98,20098,20098,20098,20098,20098,200إجمالي األصول الثابتة
10,34920,69831,04841,39751,746اإلستهالك التراآمي

98,20087,85177,50267,15256,80346,454القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
107,052100,11592,60584,45675,59665,944مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
81909009991010901119910اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

81909009991010901119910مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

4181032801228921199100رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
4181032801228921199100مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
57,05257,05257,05257,05257,05257,052رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,2532,7524,5126,553األرباج المجمعة
1,2531,4991,7612,0412,339الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

57,05258,30559,80361,56463,60565,944مجموع حقوق الملكية
107,052100,11592,60584,45675,59665,944مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %30.2%22.9%17.7%13.8%10.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%30.2%27.3%24.3%21.3%18.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.21.41.51.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الحفايات البالستيكية



الموقع المقترح

الشمال

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%107,0525تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %57,0525مساهمة صاحب

%50,00012القروض

%75%46.7القرض الى التكاليف %

%15%53.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

10,64912,73914,96717,34519,884صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %17.4%16.0%14.5%12.9%11.3الربح قبل الضريبة

%30.2%22.9%17.7%13.8%10.6معدل العائد على اإلستثمار %

%30.2%27.3%24.3%21.3%18.3معدل العائد على حقوق الملكية %

1.21.41.51.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.40.20.0الديون

82,01281,94881,78881,51781,121نقطة 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 19,382-45,65137,95330,25523,4181,18513,134صافي القيمة الحالية

IRR %6.4%15.7%12.3%18.7%19.3%21.8%24.8معدل العائد الداخلي

B/C 1.41.31.21.21.01.10.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

15,117

14.4%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

81,677

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

19.0%

24.3%

1.1

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الحفايات البالستيكية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.8%معدل العائد الداخلي

NPV45,651صافي القيمة الحالية

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

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.8%معدل العائد الداخلي

NPV37,953صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.3%معدل العائد الداخلي

NPV30,255صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR18.7%معدل العائد الداخلي

NPV23,418صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR12.3%معدل العائد الداخلي

NPV1,185صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.7%معدل العائد الداخلي

NPV13,134صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.4%معدل العائد الداخلي

NPV-19,382صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0103,3360-103,336

13,71628,27824,562

232429,91729,593

334031,63831,298

435733,44533,087

5375106,398106,023

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0113,6690-113,669

13,71628,27824,562

232429,91729,593

334031,63831,298

435733,44533,087

5375111,043110,668

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0124,0030-124,003

13,71628,27824,562

232429,91729,593

334031,63831,298

435733,44533,087

5375115,689115,314



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0103,3360-103,336

13,71622,75319,037

232424,11623,792

334025,54625,206

435727,04926,692

537598,86498,489

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0103,3360-103,336

13,71617,22813,512

232418,31417,990

334019,45519,115

435720,65320,296

537591,33190,956

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0103,6490-103,649

14,08820,05615,968

235621,30620,950

337422,61922,245

439323,99723,604

541297,32596,913

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0103,9630-103,963

14,45911,8337,374

238912,69512,307

340813,60013,192

442814,55014,121

545088,25387,803
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