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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(
 .منها الشباب األردني

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

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

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

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

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

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 
 

 
 

  المحتويات
 .١ ملخص المشروع 

 .٢ المقدمة   

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف ومبررات المشروع

   ٣. ٢ الموقع المقترح للمشروع

 .٣ دراسة السوق  

   ١. ٣ وصف المنتج

   ٢. ٣ الطلب وحصة السوق والطاقة اإلنتاجية

   ٣. ٣ المنافسة والتسويق

   ٤. ٣ عار البيع واإليرادات المتوقعةأس

 .٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء والتجهيزات

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٥. ٤ المواد األولية والخدمات الضرورية

   ٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٣. ٥ رأس المال العامل

   ٤. ٥ تكاليف المشروع اإلستثمارية

   ٥. ٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات

   ٦. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ المالحق المالية  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

١

 
 
 
 

 البوكس فايلملفات 
 
 

 ملخص المشروع  -١

 )البوكس فايل(ملفات  اسم المشروع
 مراكز المحافظات  المقترحموقع المشروع

  بوكس فايل من ورق مقوىملفات منتجات المشروع

 أفراد ٦ األيدي العاملة

 دينار ٤٧٥٣٣ االستثمار الكلي

 دينار ١٣١٣٢ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ١٩,٨ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٣ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنوات ٥ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 
 
 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٢

 
 
 
 
  وصف المشروع١. ٢
 

 كافة المؤسسات العامة والخاصـة      عامل بها تتمع الكم الهائل من الوثائق والمراسالت التي        

وأيضا األفراد فإن تبويب وحفظ هذا الكم الهائل من األوراق اسـتدعى اسـتخدام الملفـات         

 . لمصنوعة من الورق المقوى أو الكرتون أو البالستيككتلك ابمختلف أنواعها 

 

  المطلوب حفظها فيها وعلى عـدد مـرات        المستنداتيعتمد اختيار نوع الحافظة على حجم       

ولها، فلحفظ عدد صغير من الملفات تستعمل الحافظات الورقية البسيطة والمكونة مـن             اتد

جيب واحد حيث تثبت الوثائق بخيط او مشبك معدني بسيط وهذا النوع سريع التلف بسبب               

 . كثرة التداول لذلك يكمن استعمال الحافظات البالستيكية بديال له

 

ن عدم التلف الناتج عن كثرة المناولة فإن الملفات         عدد كبير من الوثائق مع ضما     اما لحفظ   

رض ويندر ان يوجد مكتـب  غتعتبر االكثر مناسبة لهذا ال) Box File(المسماة بوكس فايل 

منها، وذلك إضافة لعدد ال بـأس بـه         ة وحدات   في مؤسسة عامة او خاصة ال يستعمل عد       

 .ةيستعمل لذات الغاية في المنازل لحفظ وثائق االسرة المختلف

 

  اهداف ومبررات المشروع ٢. ٢

 
 هاهـا الكبيروالصـغيروتوفير   يبحجم) البوكس فايل (يهدف المشروع المقترح النتاج ملفات      

 .لجهات المستهلكة بسعر جيدل

 

 :ومن اهم مبررات المشروع
 

وجود سوق جيد محلي وخارجي لهذا المنتج حيث يتنامى قطاع االعمـال بشـكل               . ١

  ستمر في مختلف دول المنطقةم

 ة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة صخلق فر . ٢

 .تحسين الحالة االقتصادية لصاحب المشروع  . ٣

 المقدمة . ٢



 
 

٣

 

  الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢

 
تعتبر مراكز المحافظات خاصة التي توجد فيها مدن صناعية بمثابة مواقع مناسبة إلنشـاء              

 .حتية المتوفرة فيهافيها حيث يستطيع االستفادة من التسهيالت والبنى التالمشروع 

 

 

 

 

 

 

  وصف المنتج ١. ٣

 
ين وهمـا   ف حافظات البوكس فايل من الحجمين القياسيين المعـرو        جسيقوم المشروع بإنتا  

 :باإلبعاد التالية 

 

  سم ٦,٥ × ٢٨ × ٣٥الحجم الكبير  . ١

  سم ٣,٥× ٢٨ × ٣٥الحجم الصغير  . ٢

 

ين معـدنيين   سـلك واسـطة    الوثـائق ب   لتثبيتويثبت في داخل البوكس فايل مشبك معدني        

 . متحركين للفتح واإلغالق

 

  الطلب وحصة السوق والطاقة اإلنتاجية ٢ . ٣

 
 الطلب الحالي . ١

 

 :تستعمل الحافظات من قبل عدد كبير من الهيئات والجهات، منها على سبيل المثال

 

  دراسة السوق.٣



 
 

٤

 
 

 ها والمسجلة في غرفة التجارة االردنية اعالمؤسسات الخاصة بمختلف انو . ١

 لصناعية المختلفة المؤسسات ا . ٢

 الدوائر المؤسسات الحكومية والعامة . ٣

 مؤسسة التعليم المختلفة  . ٤

 

ء الغرف التجارية في المملكة حسب الدرجات وذلك لعـام          ضااع)  ١(ويوضح الجدول رقم    

٢٠٠٢. 
 

 )٢٠٠٢ (األردنية غرفة التجارة اءضعأ

 وع الكليالمجم بقية الدرجات المجموع الفرعي الثانية االولى ممتاز الدرجة

 ٦٤٨٩٠ ٥٦٨٧٧ ٥٥٥٠١١٠١٣ ٢٠٦٧٣٣٩٦ العدد 

 

 ألـف   ١١اء غرف التجارة في الدرجات الممتازة واألولى والثانية حـوالي           ضيبلغ عدد اع  

 ،و، وبعض هذه الشركات يحتفظ بعشرات او مئـات مـن حافظـات البـوكس فايـل                ضع

ـ     ٥٠  في المعدل  وبافتراض إن الشركة الواحد لديها     ي االحتفـاظ بنحـو    وحدة فإن ذلك يعن

يحتفظ الواحد  ) الف عضو ٥٧(اء من بقية الدرجات     ضوبتقدير ان اإلع  .  ألف حافظة    ٥٥٠

وحدة فإن إجمالي ما تحتفظ به المؤسسـات        ألف   ٥٧٠ ما يعادل    أيمنهم بعشرة حافظات    

 .ةألف حافظ ١١٢٠التجارية يعادل 

 ألف منشـأة    ١٨ثر من   أكومن جهة ثانية بلغ مجموع عدد المنشآت الصناعية في المملكة           

حتفظ بعشرة حافظات فـإن     تما بين كبيرة وصغيرة وبافتراض ان المؤسسة كمعدل وسطي          

 . ألف حافظة١٨٠ذلك يعادل 

 

  األردنبعض بيانات قطاع التعليم في ) ٢(يوضح الجدول 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

٥

 )٢(جدول رقم 

 ٢٠٠١/٢٠٠٢ التعليم خاصة بقطاعبيانات 

 الف/ العدد الموضوع 

 ١٤٦٣ ارس طلبة المد

 ٥٢ عدد الشعب المدرسية 

 ١٤٤ طلبة الجامعات 

  ٢٩ طلبة كليات المجتمع 

 ١٧٣  الجامعات والكليات  طلبةمجموع

 ٢٨( شـعبة    ألف ٥٢ عدد الشعب المدرسية في المملكة هو        إن من الجدول المذكور     يتبين

 فـإن عـدد     وبتقدير توزيع شعب الجامعات وكليات المجتمع بنفس المعـدل        ) شعبة/ طالب

 الطلبـة فـي قطـاع    اعداد إجمالي إن أي ،عبةش آالفستة نحو بها يكون موزعا على    الط

 ملفـات   ٥ معدل ما تحتفظ به المدارس هو        إنالف شعبة وبافتراض    ٥٨ نحو   يمثلهمالتعليم  

 ٢٩٠فإن قطاع التعليم يحتفظ بنحو      )  وغيرها واإلدارةيشمل ذلك ملفات الطلبة     (لكل شعبة   

 . حافظةألف

 

الوزارات والمؤسسات العامة تحتفظ بعدد كبير من الملفـات فـدائرة           من جهة ثانية فإن     و

ماليين من الملفات بواقع وجود سجل مدني لكل مواطن ومثلهـا    االحوال المدنية لديها عدة     

ايضا لسجالت الجوازات، ومن المؤسسات االخرى التي يحتاج عملها لكميات كبيـرة مـن              

 الشركات والمؤسسات في وزارة الصناعة والتجـارة، وبالتـالي          الملفات المحاكم وسجالت    

 ٥٠٠لديها من ملفات البوكس فايل نحو         في المملكة   بقية الدوائر الحكومية   إنيمكن تقدير   

 . وربما متحفظاًيعتبر معقوالوهو رقم ألف وحدة 

 . الجهات فظات البوكس فايل المقدرة لمختلفإجمالي عدد حا) ٣(ويبين الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٦

 )٣(جدول رقم 

 تقدير عدد حافظات البوكس فايل

 الف حافظة  الجهة 

  ١١٢٠ القطاع التجاري 

  ١٨٠ القطاع الصناعي 

 ٢٩٠ قطاع التعليم 

 ٥٠٠ لقطاع الحكومي بقية ا

 ١١٠ أفراد/قطاعات أخرى

 ٢٢٠٠ المجموع 

 

حافظات البوكس فايـل    ومما سبق يتبين ان مجموع ما تحتفظ به المؤسسات المختلفة من            

 : وحدة وبتقدير ان الطلب على الحافظات الجديدة يأتي من  مليون٢,٢يقدر بحوالي 
 

 والمقدربنسبة  األعمال  ونمو قطاع  تطوروخاصة  الحاجة الناتجة عن النمو السكاني       . ١

 . حافظة بوكس فايل سنوياألف  ١١٠ بنحو اوهي تعادل طلب% ٥

 ١٠وجود أي ان الحافظـة الواحـدة تخـدم          من الم % ١٠ بواقع   التالف  استبدال   . ٢

 فإن اجمالي الطلـب     هوعلي سنويا    الف حافظة    ٢٢٠سنوات فهذا يمثل طلبا قدره      

 .  الف حافظة بوكس فايل سنويا٣٣٠الحالي يقدر بحوالي 

لب البوكس فايل والمصـنعة     عبيانات التجارة الخارجية الخاصة ب    ) ٥(ويوضح الجدول رقم    

  . ٤٨١٩٦ البند وفقا للنظام المنسق تحت

 

 )٢(جدول رقم 

 )طن(ة الخارجية الخاصة بحافظات البوكس فايل بيانات التجار

 )عجز(الميزان المعاد تصديره  الصادرات  الواردات  السنة 

 ٢٢ ـ ـ ٢٢ ١٩٩٨

 ٦٧ ١ ـ ٦٨ ١٩٩٩

 ١٢٩ ـ  ـ ١٢٩ ٢٠٠٠

٨٩ ١٣ ١٥ ١١٧ ٢٠٠١ 

 ١٨٠ ـ ٥ ١٨٥ ٢٠٠٢

 ٩٧    المعدل 



 
 

٧

 

 غم فإن عجز الميزان التجاري لهذا البند يعادل         ٣٠٠عدل وزن الوحدة هو نحو      وحيث ان م  

 . ألف وحدة٣٢٣نحو 

 

  الطلب المستقبلي المتوقع٠٢

سـنويا ويوضـح    % ٥ على الحافظات بنسبة     الطلبتم افتراض معدل الزيادة السنوية في       

 .٢٠٠٩الطلب المتوقع لغالية ) ٥(الجدول رقم 
 

 

 )٥(جدول رقم 

 ٢٠٠٩توقع لغاية عام الطلب الم

٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩ السنة 

 ٤٦٤ ٤٤٢ ٤٢١ ٤٠١ ٣٨٢ ٣٦٤ ٣٤٦ ٣٣٠الف حافظة 

 

 حصة المشروع والطاقة االنتاجية  .٣
 

 :ار تبمع االخذ بعين االع
 

 ٣٨٢ هو نحـو     ٢٠٠٥ في عام    فايلحجم الطلب المقدر على حافظات البوكس        -

 .الف وحدة

 حليوجود انتاج م -

  الف وحدة   ٣٢٣لفجوة القائمة في السوق ممثلة بعجز الميزان التجاري تعادل          ا -

 .٢٠٠٥ الف وحدة في عام ٣٧٤وتقدر بحوالي 

 

% ٢٦حـوالي   الف وحدة سنويا تمثـل  ١٠٠فإن الطاقة االنتاجية المقترحة للمشروع هي  

 .من الفجوة بين العرض والطلب % ٢٧ ونحو ٢٠٠٥من الطلب المتوقع عام 

 

مـن الطاقـة    % ٦٠ الف وحدة تمثل     ٦٠سيبدأ المشروع انتاجه في السنة االولى بواقع        و

 )٦(كما يوضح الجدول رقم % ١٠االنتاجية على ان يزداد االنتاج سنويا بنسبة 

 

 

 



 
 

٨

 )٦(جدول رقم 

 زيادة االنتاج السنوي

 

٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩ السنة 

 ٨٨ ٨٠ ٧٣ ٦٦ ٦٠ %الطاقة االنتاجية 

 ٨٨ ٨٠ ٧٣ ٦٦ ٦٠ حدة الف و

 

  المنافسة والتسويق ٣. ٣
 

األصناف المستوردة إضافة لمنافسة اإلنتـاج       من   نافسة على منتجات المشروع     مستأتي ال 

المحلي القائم، حيث يوجد منتجات مستوردة من ألمانيا و األمارات العربيـة واندونيسـيا              

 . وغيرها

 

، لتنشـيط   ةم وضع خطة تسويقية فعال    ثأوال ،    المشروع االهتمام بجودة المنتج      إدارةعلى  

 االتصـال بالمؤسسـات     تنشيطالتوزيع عن طريق اكبر عدد من المكتبات وأيضا من خالل           

 .الكبيرة التي تستهلك كميات من هذه الحافظات

 

 

  أسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٤. ٣

 

 دينار للمنتج االردني ٠,٦  ر بيع الحافظات في السوق المحلي بالجملة ما بيناتتفاوت اسع

 . دينار لالصناف المستوردة٠,٨وأكثر من 

 

 دينار ٠,٦ومع األخذ بعين االعتبار عامل المنافسة فإن سعر البيع المناسب والمقترح هو 

 .للوحدة

 .ايرادات المشروع المتوقعة في السنة التشغيلية األولى) ٤(ويبين الجدول رقم 

 

 

 



 
 

٩

 )٧(جدول رقم 

 السنة األولى/ متوقعة اإليرادات ال

 دينار الكمية البند

 ٣٦٠٠٠ ٦٠٠٠٠ حافظة

 

 

 

 
 
 
 

 موقع المشروع   ١٠٤  

 

تعتبر مراكز المحافظات خاصة التي فيها مدن صناعية مواقع مناسبة إلقامة هذا المشروع             

 .فيها

 
 

 والتجهيزاتالبناء   ٢٠٤
 

 .زمة واستخداماتها ومساحتهااحتياجات المشروع من األبنية الال) ٨(   يبين جدول رقم 

 

 

 )٨(دول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها

 
 البند  )٢م( المساحة  

١٢٠ 
 صالة اإلنتاج

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٥٠

 مكاتب ٣٠

 المجموع ٢٠٠

 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 

١٠

 

متر مربع ٢٠٠ويتبين من الجدول السابق ان إجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   

 .المتر المربع/ دينار١٥دينار وذلك بواقع ٣٠٠٠يجار السنوي لها بنحو اإلويقدر بدل 

 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤

 

  طريقة التصنيع٠١

 

 .قص الورق المقوى حسب االبعاد المحددة -

 .يلصق الورق  على الوجه  الخارجي  مع ثني للداخل كاطار محيط -

 .طي الورق المقوى لتشكيل  الحافظة -

 .تحات على الوجه والجانبتثقيب الف -

 .تلبيس حواف الفتحات والحافظة باطار معدني لحمايتها من التمزق -

 .تثبيت المشبك المعدني للحافظة -

 . المعاينة والتفتيش-

 

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها ) ٩(يبين الجدول رقم   
 

 )٩(         جدول رقم                         

          تكلفة المعدات والتجهيزات                   

 دينار العدد البند

 ٨٠٠٠   مقص ورق كهربائي

 ١٥٠٠٠ ١  لصق الطبقة الخارجية على الورق المقوىوحدة 

 ٥٠٠٠ ١ وحدة طي وتخريم

 ٣٠٠٠ ١  المعدنيةالوصالتماكنة تثبيت 

 ٣٠٠٠  عدد ولوازم متنوعة ورق لفحص الوأجهزة مخبرية

 ٣٤٠٠٠  المجموع



 
 

١١

 .دينار ٢٠٠٠ يحتاج المشروع الى أثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو ٠٣

 .دينار ٧٠٠٠  يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو ٠٤
 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 . من القوى العاملة وكلفتها السنويةاالحتياجات التقديرية) ١٠(يبين جدول رقم 

 

 

 )٧(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٢٤٠٠ ٢٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢١٠٠ ١٧٥ ١ فني 

 ٣٦٠٠ ١٠٠ ٣ عمال 

 ١٤٤٠ ١٢٠ ١ سائق

 ٩٥٤٠  ٦ المجموع

ويضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة 

 %.١١نسبتها 

 

 الضروريةوالخدمات المواد األولية  ٥٠٤

 

  المواد األولية ٠١

 

 .احتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولى) ٨(يوضح الجدول رقم 

 

 

 

 

 



 
 

١٢

 )٨(جدول رقم 

  السنة االولى/المواد األولية 

 البنـــد الكمية دينار

  طن١٢  ٤٨٠٠
  مقوىورق

 ١,٥  طن  ٩٠٠
 ورق الطبقة الخارجية

  مجموعة ٦٠٠٠٠ ٣٠٠٠
 مشابك واطارات معدنية

١٠٠٠  
تغليف ومادة الصقة  

٩٧٠٠  
 المجموع

 .الضرورية الخدمات ٠٢

لفتها فـي السـنة      التي يحتاجها المشروع وتك    الضروريةالخدمات  ) ٩(يوضح الجدول رقم    

 .االنتاجية األولى

)٩(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع  الضروريةالخدمات                                 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ٥٠ ٦٠٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 الوقود ٧٥ ٩٠٠

 المجموع ١٣٥ ١٦٢٠

  

:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤  

 . أشهر٤ أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي من المتوقع
 
 



 
 

١٣

   

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١٠(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

                            البند دينار

            المعدات واآلالت ٣٤٠٠٠

           أثاث ٢٠٠٠

           وسائط نقل ٧٠٠٠

            تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٤٣٢٠٠

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 

 دينار وتشـمل تكـاليف التسـجيل        ٢٠٠٠تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي      

   . وتكاليف تجارب االنتاجدراساتورخصة المهن والتعاقد على المعدات واستكمال ال
 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

دينار في السنة األولى لإلنتاج  ٢٣٣٣   يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي 

تكاليف التشغيل ) ١١( وعلى أساس تكاليف التشغيل الالزمة لمدة شهر ويبين الجدول رقم 

 .في هذه السنة

 

 

 

 

 

 

 الدراسة المالية-٥



 
 

١٤

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل السنوية

 البند دينار

مواد أولية  ٩٧٠٠

 رواتب وأجور  ١٠٥٨٩

 جاراتيإ ٣٠٠٠

 الضروريةالخدمات  ١٦٢٠

مصاريف تشغيلية أخرى ٣٠٩٠

٢٧٩٩٩ 
المجموع

 

 

    تكاليف المشروع االستثمارية ٤٠٥  

 
 
 

 )١٣(                جدول رقم 

 شروع االستثمارية          تكاليف الم

 دينار
 البنــــــد

٤٣٢٠٠ 
        الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢٠٠٠

 رأس المال العامل ٢٣٣٣

٤٧٥٣٣ 
التكلفة االستثمارية الكلية

 
 
 
 

 

 



 
 

١٥

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥٠٥

 

ترة التأسيسية على قرض ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الف

لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي ١٥٠٠٠

ترة يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي ف%. ١٠

تبلغ نسبة القرض . هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع. سماح

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٣٢المقترح حوالي 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي 

 -:الفرضيات التاليةواستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس و

 

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

 .ستكون نقدية

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 

 .لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع  ضريبة الدخلاحتسبت 

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

ير التدفقات النقدية ان المشروع تشكذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً المشروع يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  قادر

 

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

 :والتي تبين ما يلي

 



 
 

١٦

 ١١٤٩يل ربحا صافيا يتراوح بـين       يتوقع ان يحقق المشروع في السنة األولى للتشغ        -

 . في السنة الخامسة دينار٨٦٩٥ و دينار

تبلـغ  .  بما فيهم صاحب المشـروع     ال وموظفين لستةعمسيوفر المشروع فرص عمل      -

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

 دينـار فـي السـنة       ١٢٨٧٢ دينار في السنة األولى ترتفع الـى         ١٠٥٨٩االجتماعي  

 .الخامسة

في السـنة   % ٢٥,٦في السنة األولى و     % ٢,٥تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين      -

 %.٢٥,٦و  % ٣,٥ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل التجاري

 .ادينار١٣١٣٢ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .١٩,٨مشروع يبلغ معدل العائد الداخلي لل -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 .سنوات ٥تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

يبقـى المشـروع     % ٢٠و% ١٠في حالة زيادة تكاليف المشروع بنسب تتراوح بين          -

 عمجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشـرو       

% ٢٠زيادة تكاليف التشغيل بنسبة      أو% ١٠ تخفيض سعر البيع بنسبة      باستثناء حالة 

 .ينبغي مراعاة ذلكيصبح المشروع حساساً و حيث 

 
 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح ) ١

 قائمة التدفقات النقدية ) ٢

 لعموميةالميزانية ا ) ٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية ) ٤

 

 

 

 

 الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

36,00039,60043,56047,91652,708المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

9,70010,67011,73712,91114,202تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
6,3276,6436,9767,3247,691تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,0603,3663,7034,0734,480تكاليف المصنع التشغيلية

19,08720,67922,41524,30826,372مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
16,91318,92121,14523,60826,335الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
4,2624,4764,6994,9345,181رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

300330363399439مصاريف البيع والتسويق
300330363399439قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,0501,1551,2711,3981,537مصاريف أخرى

8,9129,2919,69610,13010,597مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,7494,7494,7494,7494,749اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

14,06214,44014,84515,28015,746مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,8514,4816,3008,32810,589الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,5001,254984687360الفائدة على القرض
1,3513,2275,3167,64210,229الربح قبل الضريبة

2034847971,1461,534الضريبة على األرباح
1,1492,7434,5186,4958,695األرباح الصافية

%60%65%70%76%83نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
33,12432,84732,60932,40632,234نقطة التعادل (بالدينار)

%61%68%75%83%92نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
34,00010.003,400معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
4,749المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,3332,3330رأس المال العامل المطلوب

47,53332,53315,000إجمالي تكلفة المشروع
%32%68%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
حافظات  بوآس فايل



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
36,00039,60043,56047,91652,708المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
36,00039,60043,56047,91652,708المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
32,533حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,5254,2856,8939,33511,596الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
47,53337,52543,88550,45357,25164,304مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
43,200مجموع اإلستثمارات

80819,08720,67922,41524,30826,372التكاليف التشغيلية المباشرة
8,9129,2919,69610,13010,597إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,5001,254984687360الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2034847971,1461,534الضريبة

46,00829,70231,70833,89236,27138,863إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,5257,82312,17716,56120,98025,441صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,4572,7032,9733,2703,597أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,4572,7032,9733,2703,597إجمالي دفعات سداد القرض

1,5255,3669,47413,58817,71021,843رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,0812,5814,2536,1138,184توزيعات األرباح

1,5254,2856,8939,33511,59613,660صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
حافظات  بوآس فايل



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,5254,2856,8939,33511,59613,660النقد

00000المدينون
808808808808808808المخزون

2,3335,0937,70110,14312,40514,468إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

34,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
43,20043,20043,20043,20043,20043,200إجمالي األصول الثابتة
4,7499,49914,24818,99723,747اإلستهالك التراآمي

43,20038,45133,70128,95224,20319,453القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
47,53345,14442,60339,89537,00733,922مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
245727032973327035970اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

245727032973327035970مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1254398406867359700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1254398406867359700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
32,53332,53332,53332,53332,53332,533رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

68229495877األرباج المجمعة
68161266382511الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

32,53332,60132,76233,02833,41033,922مجموع حقوق الملكية
47,53345,14442,60339,89537,00733,922مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %25.6%17.6%11.3%6.4%2.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%25.6%19.4%13.7%8.4%3.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.92.63.13.40.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
حافظات  بوآس فايل



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%47,53310تكاليف المشروع

%32,53310مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%15,00012القروض

%80%31.6القرض الى التكاليف %

%15%68.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,1492,7434,5186,4958,695صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%19.4%15.9%12.2%8.1%3.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%25.6%17.6%11.3%6.4%2.5معدل العائد على اإلستثمار %

%25.6%19.4%13.7%8.4%3.5معدل العائد على حقوق الملكية %

1.92.63.13.40.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

33,12432,84732,60932,40632,234نقطة 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 9,974-3,1511,579-13,1329,6356,1384,991صافي القيمة الحالية

IRR 6.0%12.9%10.1%15.0%15.1%17.3%19.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.10.91.00.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,720
11.9%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

32,644

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

12.7%

14.1%
2.2

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

حافظات  بوآس فايل



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR19.8%معدل العائد الداخلي
NPV13,132صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR17.3%معدل العائد الداخلي
NPV9,635صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.1%معدل العائد الداخلي
NPV6,138صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.0%معدل العائد الداخلي
NPV4,991صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.1%معدل العائد الداخلي
NPV-3,151صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.9%معدل العائد الداخلي
NPV1,579صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.0%معدل العائد الداخلي
NPV-9,974صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,0080-46,008

11,5258,0016,476

21649,6309,466

317811,44911,271

419413,47813,284
521151,93251,721

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

050,6090-50,609

11,5258,0016,476

21649,6309,466

317811,44911,271

419413,47813,284
521153,87853,667

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

055,2100-55,210

11,5258,0016,476

21649,6309,466

317811,44911,271

419413,47813,284
521155,82355,612



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,0080-46,008

11,5256,2014,676

21647,6507,486

31789,2719,093

419411,08210,888
521148,61448,403

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,0080-46,008

11,5254,4012,876

21645,6705,506

31787,0936,915

41948,6868,492
521145,29645,085

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,0890-46,089

11,6775,2013,523

21816,6336,453

31968,2388,042

421310,0349,821
523248,54448,312

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,1700-46,170

11,8302,401571

21973,6363,439

32145,0274,813

42336,5906,357
525345,15544,902


