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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(مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود  

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

 
لتقديم أية) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           

 .مشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ ال
 

 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 المشروعمبررات و

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
 .٣ دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها 
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 .٤ الدراسة الفنية 

   ١. ٤ موقع المشروع
   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ االثاث والتجهيزات المكتبية 
   ٤. ٣ العدد واالدوات 

   ٥. ٤ السيارات 
   ٦٠٤ المواد االولية والبضاعة للمتاجرة 

   ٧٠٤ لخدمات الضرورية ا
   ٨٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية 
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يعتمد على الرعي في منـاطق      حيث كان   ،   ة اإلنسان العربي   الحيوان شيئا هاما في حيا     يمثل

 وكـان يمثـل هـذا       ،)األغنام والماعز والجمـال   (البادية المختلفة التي كان عمادها الحيوان       

والملبس المصنوع من   الطعام   يحصل من خالله على    وكان   ٠الحيوان جزءا هاما من اقتصاده    

 الماعز، وكان يستخدم الكالب التي يتم        صناعة بيوت الشعر من شعر     كذلكالصوف والجلد، و  

تربيتها وتدريبها على شتى أنواع الحراسة سواء حراسة األغنـام ورعايتهـا أو الحراسـة               

 األغنام على الكالب فـي      مربو وما يزال حتى أيامنا هذه يعتمد أصحاب المزارع و         ٠المنزلية

 باإلضافة إلى استعمال    ، وتقصي األثر   كما استخدمت الكالب أيضا في الصيد      ٠أعمال الحراسة 

 رياضـتهم   يهـا لحماية القبيلة وف  الحيوانات للعمل مثل البغال والحمير وللحرب مثل الخيول         

، وال ننسى أن الكثير من الناس اسـتأنس القطـط وخاصـة              سفينة الصحراء  واإلبلبالخيل  

 .األفاعيلمكافحة القوارض التي تداهم المنازل، وللحماية من خطر الزواحف مثل 

 

ما في أيامنا هذه فاصبح اقتناء الحيوانات األليفة المنزلية مثل الكالب والقطـط نوعـا مـن                 أ

 بعـض انه ال بد مـن وجـود        والترف، ويعتبرها بعض الناس ممن يتميزون بقدرات مالية           

 أن هـذه    علـى  وال بد من التأكيـد       ٠ والحراسة الحيوانات عندهم ألغراض المتعة والتسلية    

 عن الوسط الخارجي وهي بحاجة إلى رعاية مستمرة من حيث المأكل            الحيوانات تظل معزولة  

والمشرب والنظافة والرعاية الصحية والتحصين ضد األمراض، ويعاني مالكي هذه الحيوانات           

معاناة كبيرة عند السفر إلى الخارج لعدم وجود مكان لتأمين حيواناتهم فيه، و يلجأون فـي                

 .نات عند األصدقاء مما يسبب الكثير من الحرج واإلزعاجاغلب األحيان إلى تأمين هذه الحيوا
 

ستخدم ي، و  والوعي الصحي للحيوانات    يعتبر األردن من الدول المتقدمة في المجال البيطري       

 ورغـم هـذا     ٠منها التحصين قبل حدوث المرض ومكافحة األمـراض         لذلك  وسائل متعددة   

) منامة( مكان لرعاية الحيوانات المنزلية      التطور والتقدم في المجال البيطري إال انه ال يوجد        

عند سفر أصحابها إلى الخارج ويوجد اغلب هذه الحيوانات في المدن الرئيسة وخاصة مدينة              

 . عمان وعلى وجه التحديد عمان الغربية ومناطق تجمع السفارات والرعايا األجانب 

 
 
 
 

 المقدمة. ٢



 ٣

 : وصف المشروع١. ٢
 

 ، ومصحة لرعاية الحيوانات المنزليـة األليفـة       اءمركز إيو إن المشروع المقترح عبارة عن      

شتمل على عيادة بيطرية لعالج الحيوانات المريضة،  مستأجرة في أحد المواقع الرئيسة من              ي

 للحيوانات وإجراء العمليات الجراحيـة إن تطلـب          وعالج إيواءقدم خدمات   يمحافظة عمان،   

 وتقديم خدمة العالج ٠لطيور وأخرى وعلى األخص الكالب والقطط وا ٠األمر لحيوانات المنزل  

والتحصينات ضد األمراض ،  باإلضافة إلى معالجة كالب المزارع وبيع األدوية والعالجـات              

 .البكتيرية أو الحشرية أو لعالج الطفيليات الداخلية والخارجية

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢. ٢
 

ة وعلى األخص عند سفر أصحابها      ال يوجد أماكن مخصصة لرعاية الحيوانات األليفة المنزلي       

للخارج في رحالت استجمامهم وعطلهم الصيفية وعلى األغلب إن وجود مثل هذا المشـروع              

سيعمل على حل مشكلة من يقتنون الحيوانات المنزلية وخاصـة للعـاملين فـي السـفارات                

 .والمؤسسات والهيئات الدولية واألجانب

 

  :ويهدف المشروع إلى

 خدمات عالجية ورعاية صحية   تقديم  الحيوانات المنزلية األليفة و    مركز إليواء تأمين   •

 .لها

 . الالزمة بكافة أنواعها إلى المرضى من الحيوانات تتامين العالجا •

 .خلق فرص عمل جديدة •

 .زيادة دخل مالك المشروع •

 

 : الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

ـ              ن مقتنـي الحيوانـات     يقترح أن يكون موقع المشروع  في مدينة عمان لوجود العديـد م

 .المنزلية الصغيرة
 
 
 
 
 
 



 ٤

 
 
 

يوجد في منطقة عمان عيادات بيطرية خاصة باإلضافة إلى عيادة الطب البيطري التي تتبـع               

وزارة الزراعة إال انه ال يوجد أي مكان مخصص لرعاية الحيوانات األليفة المنزليـة مـن                

نات أثناء غياب أهلها فـي الخـارج،        حيث اإلقامة فيها وتقديم الرعاية الصحية لهذه الحيوا       

 المطاعيم السـنوية ، أمـا       هاوالعيادات البيطرية الموجودة تقوم بمعالجة الحيوانات واعطاء      

تقديم النصـح واإلرشـاد لمربـي الثـروة         على   نشاطها   فيقتصرالعيادة البيطرة الحكومية    

 .والعالجاتالحيوانية، وتتدخل في حالة األمراض السارية وال تقوم ببيع األدوية 

 

  خدمات المشروع وتصنيفها ١٠٣
  

 الحيوانات األليفة المنزلية أثناء مغادرة أصحابها الـبالد         ةلرعاي مركزعبارة عن    المشروع

في إجازاتهم، وفي نفس الوقت عيادة بيطرية تقدم لهذه الحيوانات ولغيرها الرعاية الصحية             

ل الصغيرة مثل الكـالب والقطـط،        وعالج حيوانات المنز   اإلقامةوهي متخصصة في تأمين     

الخ ، باإلضافة إلى تامين العالجـات البيطريـة ومتابعـة السـيرة             ....والطيور والسالحف   

 .المرضية للحيوان

 

 :  السوق المحلي٢. ٣
 

 :من خالل الفرضيات التاليةحجم السوق المحلي االفتراضي  ديمكن تحدي
 

 بان عدد األبنية    ١٩٩٤اد لعام   تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة حسب التعد       •

 حسب صفة االستعمال كما هي مبينة في الجدول     ةالموجودة في األردن  المسكون    

% ٣،  وسيتم افتراض أن نسبة النمو في عدد األبنية حسب نوعها حوالي              أدناه

 ٢٠٠٣وهي نسبة قريبة من النمو السكاني لحساب عدد المنازل وتقديرها لعام            

 :الجدولنفس كما هو مبين في 

 السوقدراسة.٣



 ٥

 
 

 األبنية حسب نوعها العدد/ السنة

٢٠٠٣ ١٩٩٤ 

% 

 

 %٣٠,٨ ٢٠٢,٦٣٨ ١٥٥,٣٠٥ العمارات

 %٥٦,٥ ٣٧١,٦١٠ ٢٨٤,٨٠٨ الدور

 %٢,٢ ١٤,٦٩٤ ١١,٢٦٢ الفلل

 %٠,٩ ٥,٨٧٧ ٤,٥٠٤ البراكيات

 %١,٤ ٨,٩٩٢ ٦,٨٩٢ الخيم

 %٧,٢ ٤٧,٠٥٩ ٣٦,٠٦٧ المنشاءات

 %٠,٧ ٤,٤٤٧ ٣,٤٠٨ مباني تحت التشييد

 %٠,٣ ٢,١٥٠ ١,٦٤٨ أخرى

 %١٠٠ ٦٥٧,٤٦٧ ٥٠٣,٨٩٤ المجموع
 
 
 

، وهي نفـس     موجودة في مدينة عمان    األبنيةمن  % ٣٨ أنتم افتراض    •

 . سكان المملكةإلىنسبة عدد سكان عمان 

 . واحداأليفاوانا يملكون حي الفلل أصحابمن % ١٠تم افتراض  أن  •

 أليفـا  حيوانا   لديهم% ٥ و الدور   أصحابمن  % ٢ نسبة   أنتم افتراض    •

ويبين الجـدول   وتم استثناء أنواع السكن األخرى من التقديرات،        واحدا  

 على مستوى المملكة والعاصـمة       المتوقعة األليفةالتالي عدد الحيوانات    

 .عمان
 
 
 

 النوعاألبنية حسب  عدد الحيوانات المتوقعة حسب الفرضيات
على مستوى مدينة عمان على مستوى المملكة

 ٥٥٩ ١,٤٧٠ %١٠الفلل نسبة 
 ٢,٨٢٤ ٧,٤٣٠ %٢الدور

 ٣,٨٥٠ ١٠,١٣٠ %٥العمارات 
 ٧,٢٣٣ ١٩,٠٣٠ المجموع

 
 



 ٦

 الحيوانات األليفة يسافرون إلى الخارج بصورة مسـتمرة         من مالكي % ٢٠تم افتراض أن    

، وان  ن واألجانب والمتزوجين من أجنبيات ومـن السـكان األصـليي          نوخاصة الدبلوماسيي 

 التي  أيام وتم افتراض أن عدد        حيواناتهم ورعايتها ،    إليواءال يجدون أماكن    م  منه% ٥٠

فان عدد الحيوانات المتوقع التي تحتاج      وعليه    ،أيام ١٠ اإليواءيقضيها الحيوان في مكان     

  يـوم  ٧,٢٣٠ حيوان يحتاجون إلى قضاء مدة مجموعهـا         ٧٢٣ اإليواء والرعاية لخدمات  

 .تمثل حجم الطلب المتوقع
 

 : الحصة السوقية والطاقة المقترحة٣٠٣
 

 بان هذا المشروع ريادي وان العيادات       اإلشارة  للمشروع ال بد من    من السوق لتحديد الحصة   

ال تقـدم هـذه     و األليفـة  بمعالجة الحيوانات    ، متخصصة الخاصة الموجودة في مدينة عمان    

الطلـب   من  حجـم      %٣٠ في السنة األولى على      عالخدمة ومن المتوقع أن يستحوذ المشرو     

سنويا مـع   % ٥ وتزداد هذه الحصة بمعدل       من هذا النوع،     األول المشروع   باعتباره المتوقع

  .تعرف الناس على هذا النوع من الخدمات التي يفتقرون إليها

 

 حصة المشروع المتوقعة السنة

 حيوان/ يوم 
 

 ٢,١٧٠ األولى

 ٢,٢٨٠ الثانية

 ٢,٣٩٠ الثالثة

 ٢,٥١٠ الرابعة

 ٢,٦٤٠ الخامسة
 

 تم إغفال حصة المشروع من  عـالج الحيوانـات التـي تـزور             هذا وقد  •

 .العيادة
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٧

 :والتسويق المنافسة ٤. ٣

 
 عيادتين، ويوجد   األليفة للحيوانات   إقامةالمشروع ريادي وال يوجد منافسين من حيث تأمين         

 يقـدم   أنمقترح يمكـن لـه      ، بينما المشروع ال   اناتبيطريتين تقدم فقط خدمة العالج للحيو     

 األخـرى ، والعـالج للحيوانـات      األمراض خدمات التحصين ضد     اإلقامة خدمة   إلى باإلضافة

 والشعر وحتى بيع الشامبوهات والصـابون       األظافر مثل قص    اوخدمات العناية والتجميل له   

فسـة   المنا أن لذا يمكن القـول      . الفطريات والطفيليات الخارجية   لمكافحةالخاص بالحيوانات   

المنافسة تنحصر في مجال الديمومة     محدودة وان المنطقة بحاجة لهذا النوع من الخدمات، و        

 علـى مراعـاة تقـديم       التأكيد مع   . والعالجات الفعالة  واألدويةالخدمات المتميزة   في تقديم   

مع العمل على المحافظة    ،  ق والنصح في حاالت كثيرة مجانية من ضمن خطة التسوي         اإلرشاد

 . مناسبة خدمات وأجور على تسعيرة

 

 :  المتوقعةاإليراداتو  البيعأسعار ٤. ٣
 

من المتوقع أن تبلغ إيرادات المشروع لألعوام الخمسة القادمة كما هو مبين في الجـدول               

 دنـانير  ٣ دنانير ويضاف عليهـا   ٧ للحيوان بمعدل    اإلقامة أجرة أن   هذا وقد اعتبر  أدناه ،   

 كمـا افتـراض أن      .ظافر وشعر وشامبو وغيـره    أخرى بدل رعاية صحية وعالج وقص أ      

 دينار يوميـا بهـامش      ٢٠المشروع سيحقق إيرادا أضافيا من بيع أدوية وعالجات بواقع          

 % . ٢٥ربح نسبته 

 
  ليلة/  دنانير١٠أجور اإلقامة والرعاية بمعدل 

 السنة

إيرادات بيع 

/ عدد الليالي دينار/ أدوية

 ليلة

/ اإليرادات

 دينار

إجمالي 

 يراداتاإل

 ٢٧,٧٠٠ ٢١,٧٠٠ ٢,١٧٠ ٦,٠٠٠ األولى

 ٢٩,١٠٠ ٢٢,٨٠٠ ٢,٢٨٠ ٦,٣٠٠ الثانية

 ٣٠,٥١٥ ٢٣,٩٠٠ ٢,٣٩٠ ٦,٦١٥ الثالثة

 ٣٢,٠٤٥ ٢٥,١٠٠ ٢,٥١٠ ٦,٩٤٥ الرابعة

 ٣٣,٦٩٠ ٢٦,٤٠٠ ٢,٦٤٠ ٧,٢٩٠ الخامسة

 



 ٨

 
 

 :المشروع موقع ١٠٤

  
 ويمكن  ،التعرف والوصول إليه   عمان وفي موقع يسهل      ي مدينة المشروع ف  يقام أنيقترح  

مسـاحتها عـن     مع حديقة ال تقل    طابق ارضي /  أو شقة    لهذه الغاية  بيت مستقل استئجار  

 ولكـن  ،اإليجـار تجاري لتخفيف تكاليف   في مكان    موقعالكون  ي أن وال يشترط    ،  ٢ م ٥٠٠

 .  سهال وغير مضلل للزبائن إليها يكون الوصول أنمن المهم 

 

 :البناء  ٢. ٤
 تشمل على مكتبين إداريـين، ومطـبخ        ٢ م ١٥٠اجة المشروع من األبنية بحوالي      تقدر ح 

 الحيوانات أحدهما للكالب واألخرى للقطـط       إلقامة ثالث غرف    إلىوغرفة  مختبر باإلضافة     

تم افتراض أن البناء بحاجـة       ٠السنة/  دينار ٣,٠٠٠ وباجرة   ،   والزواحف والثالثة للطيور 

الستخدام إضافة الى مظالت وأقفاص خارجية ، وقد قـدرت          لبعض التعديالت بما يتناسب وا    

  . دينار١,٥٠٠كلفة هذه األعمال ب 
 

 : والتجهيزات المكتبيةاألثاث ٣. ٤
ـ        مكتـب  بسيط عبارة عـن      أثاثيحتاج المشروع إلى      رتيرة، ك عـدد اثنـان للطبيـب والس

 :لتاليعلى النحو ا  وتجهيزات مكتبية اخرىوطربيزات وكنبايات الستقبال الزبائن

 

 الكلفة اإلجمالية

 دينار

 الكلفة

 دينار

 البيان العدد

 مكتب - ٢ ٢٥٠ ٥٠٠

 طربيزات وكنبايات - - ٤٥٠ ٤٥٠

 كمبيوتر - ١ ٧٥٠ ٧٥٠

 خزانة ملفات - ١ ٢٠٠ ٢٠٠

 أخرى - - ٢٠٠ ٢٠٠

 مجموعال ٢,١٠٠

 

 الدراسة الفنية. ٤



 ٩

 : واألدواتالعدد  ٤. ٤

 
يمكـن شـراؤها مـن      لتي  واالتي يحتاجها المشروع     األجهزةالعدد و الجدول التالي يبين    

 : السوق المحلية

 الكلفة اإلجمالية

 دينار

 الكلفة

 دينار

 البيان العدد

 طاولة غرفة العمليات ١ ١٠٠ ١٠٠

 مجهر ١ ٥٠٠ ٥٠٠

 جهاز طرد مركزي ١ ١,٥٠٠ ١,٥٠٠

 تعقيمفرن  ١ ٥٠٠ ٥٠٠

 ثالجة عاموديه ١ ٥٠٠ ٥٠٠

  لألدويةخزانة عرض ١ ١٠٠ ١٠٠

 حية  مختلفةأدوات جرا - ٢٠٠ ٢٠٠

 أقفاص داخلية - ١,٠٠٠ ١,٠٠٠

 المجموع ٣,٤٠٠

 :السيارات ٥. ٤
 

،  وتوصـيل الحيوانـات     غراض متابعة العالجـات     أل )فان( نقل   سيارةيلزم المشروع توفير    

 . دينار١٠,٠٠٠وبكلفة 
 

 :للمتاجرةالمواد األولية والبضاعة  ٦. ٤
 

لهـا  الطعام الخاص بها والعالجات الالزمـة       باحتياجات الحيوانات من      األولية الموادتتمثل  

 .للطير طيلة فترة اإلقامة/ أثناء اإلقامة وقد قدرت بواقع دينار واحد يوميا للحيوان 

أما البضاعة للمتاجرة فتتمثل في العالجات واألدوية التي سيتم االتجار بها وقد افترض أنها              

 % .١٧توفر هامش ربح قدره 
 
 
 
 
 
 



 ١٠

 :ية الضرورالخدمات ٧. ٤
 
كلفـة الخـدمات     وتقدر   وغيرهاماء وكهرباء   الخدمات الضرورية من طرق معبدة و     توفر  ت

 : بما يليالضرورية

 

 البيان شهريا/ دينار سنويا/ دينار

 كهرباء وماء ٢٠ ٢٤٠

 وقود سيارة  ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع  ١,٤٤٠

 

 :القوى العاملة واألجور السنوية ٨. ٤
 

) صـاحب المشـروع   (طبيـب بيطـري     الموظفين يتمثل في    يحتاج المشروع  إلى عدد من       

 :على النحو التاليو حارس/ وعامل نظافة وسكرتيرة وممرض

 

 

 البيان الراتب الشهري دينار/ الكلفة

 مالك المشروع/ طبيب بيطري  ٣٥٠ ٤,٢٠٠

 ممرض ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 إداري /سكرتيرة ١٥٠ ١,٨٠٠

 حارس /عامل نظافة ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٩,٦٠٠

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٩. ٤
 

 والمعـدات   األثاث وشراء   األعمال اإلنشائية التعديالت في   لتنفيذ   شهرين   إلىيحتاج المشروع   

 . ذات المصدر المحلي واألجنبي والبدء بالتشغيلالالزمة 

 
 
 
 



 ١١

 
 

 

 

 : تكاليف التشغيل للسنة األولى١. ٥
دينار/ الكلفة البيان  

 ٢,١٧٠ مواد أولية

ة للمتاجرةالبضاع  ٥,٠٠٠ 

 ٩,٦٠٠ الرواتب واألجور

 ١,٤٤٠ الخدمات الضرورية

 ٣,٠٠٠ اإليجارات

 ٢,٠٧٠ مصاريف تشغيل اخرى

 ٢٣,٢٨٠ المجموع

 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص  ٢. ٥

 
دينار/ الكلفة البيان

لبناءاتعديالت   ١,٥٠٠ 

 ٣,٤٠٠ العدد واألدوات

 ٢,١٠٠ أثاث

 ١٠,٠٠٠ سيارات

مينات مستردةتأ  ١٠٠ 

 ١٧,١٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ٥٠٠ مصاريف التأسيس

 ١,٩٤٠ رأسمال عامل

 ١٩,٥٤٠ المجموع

 

 

 

الدراسة المالية.٥



 ١٢

 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 
 .دينار ٥٠٠بمبلغ يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية وتقدر 

 
 : رأس المال العامل٤٠٥

 
 وقـد بلـغ      واحد  شهر التشغيلية ومدتها امل على أساس الدورة     تم احتساب راس المال الع    

 .دينار)  ١,٩٤٠(
 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥

 
مـن  سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول علـى قـرض                 

 :سنويا، كما هو موضح في الجدول التالي % ١٠مؤسسات اإلقراض وبفائدة  

 
 

 البيان القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ١٢,٥٤٠ ٦٤

 قرض الموجودات الثابتة ٧,٠٠٠ ٣٦

 المجموع ١٩,٥٤٠ ١٠٠
 

 : األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتـراض أن عمـر المشـروع                

لمـالي  تم اعتماد األسس والفرضيات التاليـة فـي التحليـل ا          . التشغيلي هو خمس سنوات   

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

 .سنويا% ٥بنسبة تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد  •

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

 .اعتبر أن المشروع معفى من ضريبة الدخل كونه مشروعا زراعيا •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم احتساب •

 



 ١٣

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى بالتزاماته المالية على الوفاء  المشروع قادر

 ةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية
 

 في السـنة     دينار  ١,٤٠٦يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .نار في السنة الخامسة دي ٣,٥٣٧ و   األولى للتشغيل

تبلـغ قيمـة    .  موظفين وعمـال دائمـين     ألربعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

دينار في السـنة األولـى       ٩,٦٠٠الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها        

 . دينار في السنة الخامسة ١١,٦٦٨ترتفع إلى 

%  ٢٢,٧في السنة األولى و      % ٧,٥تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

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

 . في السنة الخامسة% ٢٢,٧ و  األولىة  في السن% ١٠,٩

 .دينار ٨,٥٩٤  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ٢٤,٥يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤ادات إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإلير -

 . سنوات    ٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيـع              -

يبقى المشروع مجـديا وتبقـى المعـايير         % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين    

ـ المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكـم علـى             ان  اال. دوى المشـروع  ج

المشروع يعتبر حساسا لزيادة تكاليف التشغيل او انخفاض اسعار البيع بنسبة           

١٠.% 

 

 

 
 
 
 



 ١٤

 

  و الخسائراألرباححساب  .١

 قائمة التدفقات النقدية .٢

 لعموميةالميزانية ا. ٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية.٤
 

 الماليةمالحقال. ٦



الموقع المقترح
عمان

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

27,70029,08530,53932,06633,670المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,1702,2792,3922,5122,638تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,6003,7803,9694,1674,376تكاليف العمل المباشرة
5,0005,2505,5135,7886,078ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,5802,7092,8442,9873,136تكاليف المصنع التشغيلية

13,35014,01814,71815,45416,227مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
14,35015,06815,82116,61217,443الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
6,0006,3006,6156,9467,293رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

180189198208219مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
690725761799839مصاريف أخرى

9,93010,27710,64011,02211,423مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,2142,2142,2142,2142,214اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

12,24412,59112,95413,33613,738مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,1062,4772,8663,2753,705الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

700585459320168الفائدة على القرض
1,4061,8922,4072,9553,537الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
1,4061,8922,4072,9553,537األرباح الصافية

%79%80%82%84%85نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
24,98625,43425,89326,36226,842نقطة التعادل (بالدينار)

%80%82%85%87%90نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
3,40010.00340معدات وأجهزة

2,1006.67315األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
2,214المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,9401,9400رأس المال العامل المطلوب

19,54012,5407,000إجمالي تكلفة المشروع
%36%64%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز رعاية حيوانات اليفة



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
27,70029,08530,53932,06633,670المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
27,70029,08530,53932,06633,670المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
12,540حقوق الملكية

7,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,3432,8614,3875,9167,443الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
19,54029,04331,94634,92637,98241,112مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
17,100مجموع اإلستثمارات

59813,35014,01814,71815,45416,227التكاليف التشغيلية المباشرة
9,93010,27710,64011,02211,423إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
700585459320168الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

18,19823,98024,87925,81826,79727,818إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,3435,0637,0679,10911,18513,294صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,1471,2611,3871,5261,679أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,1471,2611,3871,5261,679إجمالي دفعات سداد القرض

1,3433,9165,8067,7219,65911,615رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,0541,4191,8052,2162,653توزيعات األرباح

1,3432,8614,3875,9167,4438,962صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز رعاية حيوانات اليفة



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,3432,8614,3875,9167,4438,962النقد

00000المدينون
598598598598598598المخزون

1,9403,4594,9856,5138,0409,560إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

3,400األجهزة والمعدات
2,100األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
17,10017,10017,10017,10017,10017,100إجمالي األصول الثابتة
2,2144,4286,6428,85611,070اإلستهالك التراآمي

17,10014,88612,67210,4588,2446,030القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
19,54018,74517,95717,17116,38415,589مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
114712611387152616790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

114712611387152616790مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

585345923205167900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
585345923205167900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
12,54012,54012,54012,54012,54012,540رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3518241,4262,165األرباج المجمعة
351473602739884الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

12,54012,89113,36413,96614,70515,589مجموع حقوق الملكية
19,54018,74517,95717,17116,38415,589مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %22.7%18.0%14.0%10.5%7.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%22.7%20.1%17.2%14.2%10.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.73.64.34.8NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز رعاية حيوانات اليفة



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%19,5405تكاليف المشروع

%12,5405مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%7,00012القروض

%75%35.8القرض الى التكاليف %

%0%64.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,4061,8922,4072,9553,537صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.5%9.2%7.9%6.5%5.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%22.7%18.0%14.0%10.5%7.5معدل العائد على اإلستثمار %

%22.7%20.1%17.2%14.2%10.9معدل العائد على حقوق الملكية %

2.73.64.34.8NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.30.20.10.0الديون

24,98625,43425,89326,36226,842نقطة 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 9,697-552-2,829-8,5947,1165,6382,882صافي القيمة الحالية

IRR 2.1-%11.2%7.8%16.2%19.1%21.6%24.5معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.10.91.00.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,439
7.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

25,903

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.6%

17.0%
3.1

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مرآز رعاية حيوانات اليفة



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.5%معدل العائد الداخلي
NPV8,594صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.6%معدل العائد الداخلي
NPV7,116صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.1%معدل العائد الداخلي
NPV5,638صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR16.2%معدل العائد الداخلي
NPV2,882صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.8%معدل العائد الداخلي
NPV-2,829صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.2%معدل العائد الداخلي
NPV-552صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-2.1%معدل العائد الداخلي
NPV-9,697صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,1980-18,198

11,3434,4203,078

2854,7914,707

3895,1815,092

4935,5905,496
59823,31523,217

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,0170-20,017

11,3434,4203,078

2854,7914,707

3895,1815,092

4935,5905,496
59823,91823,820

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,8370-21,837

11,3434,4203,078

2854,7914,707

3895,1815,092

4935,5905,496
59824,52124,423



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,1980-18,198

11,3433,0351,693

2853,3373,252

3893,6543,565

4933,9863,893
59821,18321,086

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,1980-18,198

11,3431,650308

2851,8831,798

3892,1272,038

4932,3832,290
59819,05218,954

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,2570-18,257

11,4772,092615

2932,3622,269

3982,6452,547

41022,9422,839
510820,78020,673

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,3170-18,317

11,611-236-1,847

2101-68-169

31061092

4112294182
511718,24618,128


