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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( هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت 

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

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

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

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

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 
 

 ٣

 
 المحتويات

ملخص المشروع  ١. 
المقدمة ٢. 

١٠٢ وصف المشروع  
مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢  

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
 .٣ السوقدراسة

١٠٣ نتجات المشروع م   
٢٠٣ الطلب الحالي  
٣٠٣ الطلب المتوقع  

الطاقة االنتاجية المقترحة ٤٠٣  
٥٠٣ المنافسة والتسويق  

٦٠٣  المتوقعةاإليرادات   

  .٤ الفنيةالدراسة

البناء ١٠٤   

٢٠٤ مراحل التصنيع   

٣٠٤  والمعداتتالماكينا   

٤٠٤  والتجهيزات المكتبيةتوالمفروشااالثاث   

٥٠٤ وسائط النقل   

٦٠٤ وكلفتها  األوليةالمواد  
٧٠٤ ة واألجور السنويةالقوى العامل  

٨٠٤ الضروريةالخدمات  
الدراسة المالية ٥.  

١٠٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل   

٢٠٥ تكاليف التشغيل السنوية   

٣٠٥ رأس المال العامل   

٤٠٥ كلفة الموجودات الثابتة   
ملخص تكاليف المشروع  ٥٠٥   

٦٠٥ وسائل التمويل   

٧٠٥ نامج تنفيذ المشروعبر   

٨٠٥ االسس والفرضيات المالية   

الخالصة ٩٠٥   

المالحق المالية  ٦.  



  مشروع انتاج نصال مناشير الحديد والخشب
 

 ملخص المشروع. ١ 

 نصال مناشير الحديد والخشبانتاج  اسم المشروع

 عام موقع المشروع

خشبنصال مناشير الحديد وال منتجات المشروع

 شخص ١٢ األيدي العاملة

 دينار٨٨,٦٠٨ ياالستثمار الكل

 % ٢٣,٩ معدل العائد الداخلي

 دينار٣٨,٢٠١ صافي القيمة الحالية

  ١,٤ القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٥ فترة االسترداد

 

 

 

 



 
 

 ٥

 

 
 
  وصف المشروع١. ٢

  
 ونصال مناشير الخشب التي تدعى ر الحديد المستقيمة نصال مناشي انتاجيهدف هذا المشروع الى

 .، وذلك لتغطية قسم من احتياجات السوق المحليبالشلة

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

لعدم وجود صناعة محلية لهذه النصال، والعتماد السوق المحلي على تغطية احتياجاته باالستيراد من 

 .ن ناجحا وفرصة استثمارية تساهم في تشغيل االيدي العاملةالخارج، ارتأينا ان مثل هذا المشروع سيكو

هذا المشروع، فان هذه الدراسة ستتطرق الى النواحي الفنية لقتصادية الجدوى االولالطالع على  

 .لمتطلبات تأسيسة وكذلك للنواحي االقتصادية والتحليالت المالية المختلفة

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

 . اربد او الزرقاء،العاصمة مثل : في احدى المحافظات الكبرىمشروع اليقترح ان يقام 

 

 

 

 

 منتجات المشروع ١٠٣
 

 والمستعملة في بمقاساتها المتعارف عليها نصال مناشير الحديد المستقيمة إلى انتاج المشروع يهدف

ها المختلفة نشر قطع الحديد يدويا، وكذلك نصال مناشير االخشاب التي تدعى بنصال الشلة بمقاسات

 .والمتداولة في االسواق

 

 السوقدراسة. ٣

المقدمة. ٢



 
 

 ٦

  الطلب الحالي ٢٠٣
 

لعدم وجود صناعة محلية لهذه النصال، فان احتياجات السوق المحلي منها، تغطى عن طريق االستيراد، 

 :درج ضمن بنود التعرفة الجمركية التاليةنوبالرجوع الى جداول التعرفة الجمركية، نجد انها ت

 .ناشير شلة نصال م٨٢٠٢٢٠البند رقم  •

 . نصال مناشير مستقيمة لشغل المعادن٨٢٠٢٩١البند رقم  •

بما في ذلك نصال الثقب والشق او (  نصال مناشير من جميع االنواع ٨٢٠٢٩٩٩البند رقم  •

 .من معادن عادية) نصال المناشير غير المسننة

 الحديد المعدل السنوي لصافي الكميات المستوردة من نصال مناشير) ١( الجدول رقم يبين -

درج هذه نتاضافة لذلك طن، )١٦,٣(طن ومن نصال مناشير الشلة  )٤,٨ (والبالغالمستقيمة 

 والذي يشمل جميع انواع نصال المناشير، لذا فاننا تحفظا ٨٢٠٢٩٩٩النصال ضمن البند العام رقم 

البالغة من المعدل السنوي الصافي للكميات المستوردة من خالل هذا البند و% ٢٠نقترح ما نسبته 

نسبة معدل المستوردات من كال لبافتراض نسب مساوية طن توزع )١٩,٤(طن أي حوالي )٩٦,٨(

طن ولنصال مناشير )٩,٦٥( وبالتالي فان المعدل السنوي يصبح لنصال مناشير الحديد النوعين

 .طن، وهذا ما يعكس مجموع كميات الطلب المحلي الحالي على منتجات المشروع) ٣٥,٥(الشلة 

ان الطن يعطي حوالي ، ف)غم١٦(متوسط وزن نصال مناشير الحديد المستقيمة هو بحوالي ان  -

 . نصلة الف)٦٠٣( نصلة، وبالتالي فان المعدل السنوي لصافي الكميات المستوردة هو )٦٢,٥٠٠(

اما من حيث نصال مناشير الشلة فان النصال المتداولة في السوق ولدى النجارين بالمقاسات  -

 :التالية

 .) ٣ ، ٤,٥ ، ٥,٤٠ ، ٥,٧٠(طوال المستعملة بالمتر هي اال .أ 

  .سم))٤، ٣، ٢,٥، ١,٥، ١(عرض المناشير هي  .ب 

سم، وتبلغ سماكة هذه المناشير )٢,٥-١(م وبعرض ٥,٤٠واكثر االطوال المستعملة لدى النجارين هو 

تر الطولي مم ومصنعة من خليط الفوالذ والسيلكون والمنغنيز، ومتوسط وزن الم)١-٠,٨(ما بين 

 وعليه فان  متر طولي،٧١٤٣يعادل وبالتالي فان الطن ) مغ١٤٠(للمقاسات اعاله يبلغ حوالي 

 .  ألف متر)٢٥٤(احتياجات السوق من هذه المناشير وحسب معدل الكميات المستوردة هي بحوالي 



 
 

 ٧

 )١(جدول رقم 

 لحديد والخشبكميات مستوردات والمعاد تصديره وصادرات المملكة من نصال المناشير ا

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(خالل الفترة 
التعرفة  السنة الصادرات صايف املستورد املعاد تصديره املستوردات

 )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  *اجلمركية

 ــ ــ ٥٨٢٤٧ ٢٩,٧ ــ ــ ٥٨٢٤٧ ٢٩,٧ ٨٢٠٢٢٠
 ــ ــ ٤٤٩٤٠ ١٠,٨ ــ ــ ٤٤٩٤٠ ١٠,٨ ٨٢٠٢٩١

١٩٩٧ 

 ــ ــ ١٨٢٢١٤ ٤٩,٦ ٧٥٠٠ ٠,٨ ١٨٩٧١٤ ٥٠,٤ ٨٢٠٢٩٩٩

 ــ ــ ٧٦٤٦٠ ٣٦,٦ ٩٥٠٠ ١,٦ ٨٥٩٦٠ ٣٨,٢ ٨٢٠٢٢٠

 ــ ــ )٢٧٨٥٠(- ١,٤ ٦٠٣٥٠ ١,٦ ٣٢٥٠٠ ٣ ٨٢٠٢٩١

١٩٩٨ 

 ــ ــ ١٣٨٦٨٠ ٩٠,٩ ٤٧٠٠٠ ٢١,٣ ١٨٥٦٨٠ ١١٢,٢ ٨٢٠٢٩٩٩

 ــ ــ ٦٣٠٦٠ ١٢ ــ ــ ٦٣٠٦٠ ١٢ ٨٢٠٢٢٠

 ــ ــ ٢٧٣٠٠ ٥,٥ ١٢٠٠ ٠,٥ ٢٨٥٠٠ ٦ ٨٢٠٢٩١

١٩٩٩ 

٢٠٠٠٠ ٩ ١٤٣٥٥٠ ٣٨,٣٧ ٦٤٠٦٠ ٢٣,٠٣ ٢٠٧٦١٠ ٦١,٤ ٨٢٠٢٩٩٩ 

 ــ ــ ٢٩٥٦٠ ٧,٣ ٧٦٥٠ ١,٨ ٣٧٢١٠ ٩,١ ٨٢٠٢٢٠

 ــ ــ ٢٠٩٧٠ ٥ ــ ــ ٢٠٩٧٠ ٥ ٨٢٠٢٩١

٢٠٠٠ 

١٠١٨٠ ٣,١٥ ١٩٦٣١٠ ٨٩ ١٢١٧٠ ٠,٥ ٢٠٨٤٨٠ ٨٩,٥ ٨٢٠٢٩٩٩ 

 ــ ــ )٣٣٦٤٠(- )٠,٢(- ٤٥٨١٠ ٣,٢ ١٢١٧٠ ٣ ٨٢٠٢٢٠

 ــ ــ ١٣٠٠٠ ٢,١٤ ــ ــ ١٣٠٠٠ ٢,١٤ ٨٢٠٢٩١

٢٠٠١ 

 ٢٢٤٩٠ ٣٤,٥ ٣٨١٨٢٠ ١٤١,٣ ــ ــ ٣٨١٨٢٠ ١٤١,٣ ٨٢٠٢٩٩٩

 ــ ــ ٥١٧٢٠ ١٢,٤ ــ ــ ٥١٧٢٠ ١٢,٤ ٨٢٠٢٢٠

 ــ ــ ١٥٣٧٠ ٣,٧ ٦٠٦٠ ٠,٣ ٢١٤٣٠ ٤ ٨٢٠٢٩١

٢٠٠٢ 

 ــ ــ ١٩٠٢٨٠ ١٧١,٧٤ ٢١٨٠٠٠ ٥,٤ ٤٠٨٢٨٠ ١٧٧,١٤ ٨٢٠٢٩٩٩

 



 
 

 ٨

  الطلب المتوقع ٣٠٣
 

، وهي نسبة مقاربة %٣بافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على منتجات المشروع، بواقع 

 :لمعدالت النمو السكاني في المملكة، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمس القادمة

 السنة نصالت مناشير الشلة ير الحديد المستقيمةنصالت مناش

 متر طوليألف /الكمية طن/الكمية عدد/الكمية طن/الكمية

 ٢٤٧ ٣٧,٧ ٦٢٠ ١٠,٢ االولى

 ٢٥٤ ٣٨,٨ ٦٤٠ ١٠,٥ الثانية

 ٢٦٢ ٤٠,٠ ٦٦٠ ١٠,٨ الثالثة

 ٢٧٠ ٤١,٢ ٦٧٥ ١١,٢ الرابعة

 ٢٧٨ ٤٢,٤ ٧٠٠ ١١,٥ الخامسة

 

وخاصة انه ال توجد  ، يواجه المشروع صعوبة في تصريف منتجاته، فانه يتوقع اال ضوء ماتقدمفي

صناعة محلية لهذا المنتج، وبالتالي فان على المشروع العمل على تغطية قسم من المستوردات باسعار 

 . ومالئم للقدرة الشرائية للمستهلكتتيح لتاجر التجزئة هامش ربح تشجيعيمنافسة وتشجيعية 

 

 لمقترحةالطاقة االنتاجية ا ٤٠٣

 
طن من مناشير الحديد المستقيمة أي حوالي ) ٥(يقترح ان تكون الطاقة االنتاجية المتاحة للمشروع 

 متر طولي سنويا،  الف)١٠٠ ( حواليطن من نصال مناشير الشلة، أي) ١٤(نصلة وألف ) ٣١٢(

 عمر المشروع وبالتالي يقترح ان تكون الخطة االنتاجية للمشروع على مدى الخمس سنوات االولى من

 :كما يلي 

 من الطاقة االنتاجية المقترحة، %) ٦٠(في السنة االولى سيتم انتاج ما نسبته  -

 .سنويا% ٥افترض زيادة كميات االنتاج بنسبة  -

 



 
 

 ٩

  المنافسة والتسويق٥٠٣
 

بناء على ما اشير اليه اعاله، فان المنافسة تنحصر مع المستورد لعدم وجود صناعة محلية ، حيث 

ما بين        ) مضافا اليها الرسوم الجمركية والضريبة وهامش ربح المستورد(ت االسعار تراوح

دينار للنصلة ) ٠,١٥٧-٠,١٠٧(، أي ما بين  مناشير الحديد المستقيمةدينار لطن) ٩,٨٠٠-٦,٧٠٠(

  )٩,٠٠٠-٣,٥٠٠(الواحدة، اما اسعار الكميات المستوردة من نصال مناشير الشلة فقد تراوحت ما بين 

 .وهذا ما يعكس اسعار الجملة لكال النصلين. دينار للطن) ٦,٢٥٠( أي بمعدل دينار للطن،

 

من نصال مناشير الحديد ) نخب اول وثاني( اما من حيث اسعار المفرق، فقد وجد في السوق صنفين 

وسط دينار والنخب الثاني بمت) ٠,٢٥(المستقيمة، حيث تباع النصلة ذات النخب االول بمتوسط سعر 

دينار للنصلة، وبالتالي فان اسعار البيع بالتجزئة لنصال مناشير الحديد المستقيمة تتراوح ) ٠,١٥(سعر 

 ومن حيث اسعار البيع بالتجزئة لنصال مناشير الشلة بمتوسط .دينار للطن) ١٢,٥٠٠-٩,٣٧٥(ما بين 

) ١٠,٧١٥(ر، وبالتالي فان اسعار البيع بالتجزئة لنصال مناشير الشلة بحوالي دينار للمت) ١,٥(سعر 

  .دينار للطن

 

  المتوقعةاإليرادات ٦٠٣
 

 وكذلك بأخذ اسعار البيع بالتجزئة بعين االعتبار،فانه يقترح سعر البيع أعاله الجملة أسعار  بالنظر الى

دينار للنصلة الواحدة، ) ٠,١٢٠(ديد، أي دينار لطن مناشير الح) ٦,٢٥٠(لمنتج المشروع بمعدل 

 .دينار للمتر الطولي ) ٠,٨٥(دينار لطن مناشير الشلة أي حوالي )٦,٠٠٠(و

 

 : االولى من عمر المشروع على النحو التالي للسنة يتوقع ان تكون االيرادات وبناء عليه

 

 

 

 

 



 
 

 ١٠

 نصالت مناشير الشلة نصالت مناشير الحديد

 الكمية

 طن/

 /الكمية

 ةألف قطع

االيراد السنوي 

لنصالت 

 مناشير الحديد

 دينار

 الكمية

 طن/

 /الكمية

 ألف متر

االيراد السنوي

لنصالت 

 مناشير الشلة

 دينار

اجمالي االيراد 

 السنوي

 دينار

٧٣,٥٦٠ ٥١,٠٠٠ ٦٠ ٨,٤ ٢٢,٥٦٠ ١٨٨ ٣ 

 

 

 

 

  البناء ١٠٤ 
 

، حيث تقدر اجرة مثل هذا ٢م)٣٠٠(يقترح ان يستأجر مبنى او هنجر معدني بمساحة تقدر بحوالي 

ومن المتوقع ان يحتاج المشروع الى تعديالت في البناء بما يتناسب . دينار) ٣,٦٠٠(المبنى بحوالي 

واالستخدام ، كتوفير صالة لالنتاج منفصلة عن مستودعات المواد االولية والمنتجات الجاهزة، مع توفير 

 . دينار) ٢,٠٠٠(ر كلفة هذه التعديالت بحوالي  مكاتب وخدمات لالدارة والعاملين، حيث تقد
  

 مراحل التصنيع  ٢٠٤
 

  :تمر العملية التصنيعية بالمراحل التالية
 

، وتمتاز بالمرونةتقص الواح صاج مصنعة من خليط الفوالذ الصلب والسيليكون والمنغنيز  -١

اما االطوال . االمتعارف عليهحسب المقاسات ) مكبس قص هيدروليكي(وذلك بالمقصات الخاصة 

 .الخاصة بنصالت الشلة فتقص بمقص كهربائي

توضع الشرائح المقصوصة بماكنة التسنين التي تفتح اسنان النصالت بتحركها من االعلى الى  -٢

 .االسفل وبالعكس، بحيث تزود بالقوالب المسنن الخاص بالمنتج المنوي الحصول عليه

 .مسننةتحول النصالت بعدها الى ماكنة جلخ لالطراف ال -٣

بالنسبة الى نصالت مناشير الحديد تغطس بحوض من الدهان ومن ثم ترفع لتجفف بالهواء  -٤

 .الساخن وتحول الى ماكنة ختم طباعة بالكليشية الخاصة بالمنتج

وكذلك )  نصلة بصندوق كرتوني١٠٠كل (تغلف نصالت مناشير الحديد بصناديق كرتونية  -٥

 ).كغ بصندوق٧,٥حوالي كل  (دهناشير الشلة يغلف كل مقاس على حنصالت م
 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١١

  الماكنات والمعدات٣٠٤

 

 دينار/التكلفة دينار/تكلفة الوحدة العدد الماكنة

 ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١ )مكبس هيدروليكي(مقص صاج 

 ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١ مقص صاج كهربائي

 ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ١ ماكنة تسنين

 ١٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥ قوالب تسنين

 ٣,٥٠٠ ٣,٥٠٠ ١ ماكنة جلخ االطراف المسننة

 ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١ فرن مزود بنافثات هواء ساخن

 ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١ ماكنة ختم طباعة مع الكليشة الخاص بالمنتج

 ١,١٠٠  -  واخرىكليشهات طباعة

 ٦٦,١٠٠ المجموع
 

  االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية٤٠٤

 .دينار) ١ ٥٠٠ (تقدر قيمة االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية بحوالي

 وسائط النقل ٥٠٤   

 .دينار)١٣,٠٠٠(مشروع حيث تقدر كلفتها بحوالييقترح شراء فان صغيرة لتوزيع منتجات ال

 

 وكلفتها  األولية المواد ٦٠٤
دينار/التكلفة إلجماليةدينار/السعر للوحدة طن/الكمية المادة

الواح صاج مرنة من خليط الفوالذ والسـيليكون        

 ١٣,٦٨٠ ١,٠٠٠ ١٣,٦٨ ملم)١-٠,٥(بسماكة والمنغنيز 

 ٢,٦٠٠ - - سكاكين قطع وشفرات مستهلكة
 ٩٧٠   دهان طباعة

 ٧٥٠  صندوق٣,٠٠٠ صناديق كرتونية 

 ١٨,٠٠٠ المجموع 



 
 

 ١٢

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 
 

دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ روعصاحب المش/مدير عام

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ محاسب

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ موظف تسويق 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ صيانة نيف

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ فنيو انتاج

 ٧,٢٠٠ ١٠٠ ٦ عاديين/عمال مناولة

 ٢١٠٠٠  ١٢ المجموع 
 %١١يضاف استحقاقات الضمان االجتماعي بما نسبته 

 ٢٣,٣١٠ المجموع
 



 
 

 ١٣

 الضرورية الخدمات ٨٠٤

 

دينار/كلفة االجماليةالت البند

 ٣٦٠ المياه

 ٣,٢٤٠ الكهرباء

 ١,٢٠٠ ديزل/وقود

 ٤,٨٠٠ المجموع
 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥

 

 مصاريف التأسيس من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع ومصاريف تتكون

 .دينار) ١,٠٠٠(يتوقع ان تصل قيمتها الى ، حيث التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى

 

 للسنة االولى/  تكاليف التشغيل السنوية٢٠٥
 

 دينار/اإلجمالي السنوي البند

 ١٨,٠٠٠ المواد األولية 

 ٢٣,٣١٠ الرواتب واألجور 

 ٣,٦٠٠ االيجارات

 ٤,٨٠٠ الخدمات الضرورية 

 ١,٢٠٠ تسويق مصاريف 

 ٣,١٨٠  مصاريف تشغيل اخرى

 ٥٤,٠٩٠  المجموع

 

 راسة الماليةالد.٥



 
 

 ١٤

  رأس المال العامل٣٠٥
 

 وبذلك يكون راس المال دورة انتاجية مدتها شهر واحد، راس المال العامل على أساس احتسابتم 

 .دينار ٤,٥٠٨العامل للمشروع 
 

 

  كلفة الموجودات الثابتة٤٠٥
 

 دينار/التكاليف البند

 ٢,٠٠٠ تعديالت المبنى

 ٦٦,١٠٠  والماكيناتالمعدات

 ١,٥٠٠ واالجهزة المكتبيةاالثاث 

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ١٣,٠٠٠ وسائط النقل

 ٨٣,١٠٠  المجموع
 

 ملخص تكاليف المشروع  ٥٠٥

 
 دينار/اإلجمالي البند

 ٨٣,١٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ١,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٤,٥٠٨ رأس المال العامل

 ٨٨,٦٠٨ المجموع 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٥

 التمويل وسائل ٦٠٥
 

 ٥ويسدد على مدى % ١٠ دينار بفائدة سنوية ٣٥,٠٠٠ تمويل المشروع بقرض قيمتهتم افتراض 

 في حين يتم تمويل باقي تكاليف .من اجمالي كلفة المشروع% ٣٩,٥سنوات ويمثل القرض مانسبته 

 . المشروع  من مصادر صاحبه

 

  برنامج تنفيذ المشروع ٧٠٥

 
اشهر للتنفيذ، ابتداء من اختيار الموقع واجراء التعديالت الالزمة علـى           ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

 .البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج التجريبي

 

  األسس والفرضيات المالية٨٠٥
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي هو 

ألسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنوات تم اعتماد ا. عشرة سنوات

 :كما يلي
 

بشكل متساو مع الزيادة المفترضة تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد  -

 .لإليرادات

 %.٥ سنوي هو تزداد بمعدل األجور السنويةتم افتراض أن  -

 المتحققةعلى األرباح % ١٥ بواقع احتسبت ضريبة الدخل -

 %. ٣٠ أن نسبة توزيع األرباح هي افترض -

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٦

 الخالصة  ٩٠٥

 
صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك  يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية إن المشروع يحقق ربحاً

فاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الو

 :كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 في السنة األولى للتشغيل ا دينار)٥,٨٧٠(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .ة الخامسةلسنا ا في دينار)١٢,٣٥٨(و

بمافيهم صاحب المشروع وتبلغ قيمة الرواتب  موظف الثني عشرسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في السنة ٢٨,٣٣٣ دينار في السنة األولى ترتفع إلى ٢٣,٣١٠واالجور التي ستدفع لهم 

 .الخامسة

ة في السن % ١٤,٩في السنة األولى و %  ٦,٨تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.١٤,٩و % ١٠,٢الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 .دينار ٣٨,٢٠١ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٣,٩ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 .١,٤ إلى االستثمارات لإليراداتتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية  -

 . سنوات٥روع تبلغ فترة االسترداد للمش -

 البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين   أسعارفي حالة انخفاض  -

 من الحد األدنى الالزم للحكم أعلىيبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية % ٢٠و % ١٠

% ٢٠سبة  الرتفاع تكاليف التشغيل بنساسااال ان المشروع يعتبر ح .على جدوى المشروع 

 . وينبغي مراعاة ذلك
  



 
 

 ١٧

 
 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية .٦  



الموقع المقترح
عام

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

73,56077,23881,10085,15589,413المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

18,00018,90019,84520,83721,879تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
14,65215,38516,15416,96217,810تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
7,0807,4347,8068,1968,606تكاليف المصنع التشغيلية

39,73241,71943,80545,99548,294مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
33,82835,51937,29539,16041,118الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
6,3276,6436,9767,3247,691رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
780819860903948مصاريف أخرى

14,35814,89615,46116,05416,676مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,8648,8648,8648,8648,864اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

23,42223,96024,52525,11825,740مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
10,40611,56012,77114,04215,378الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
6,9068,63310,47512,44014,538الربح قبل الضريبة

1,0361,2951,5711,8662,181الضريبة على األرباح
5,8707,3388,90310,57412,358األرباح الصافية

%63%64%66%67%69نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
58,54358,46658,32258,10457,798نقطة التعادل (بالدينار)

%65%68%72%76%80نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
66,10010.006,610معدات وأجهزة

1,5006.67225األثاث والمعدات المكتبية
13,0006.671,949وسائل نقل

010.000أخرى
8,864المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,5084,5080رأس المال العامل المطلوب

88,60853,60835,000إجمالي تكلفة المشروع
%40%60%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
نصال مناشير الحديد والخشب



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
73,56077,23881,10085,15589,413المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
73,56077,23881,10085,15589,413المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
53,608حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,00810,13717,64325,53133,806الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
88,60876,56887,37598,743110,686123,219مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
83,100مجموع اإلستثمارات

1,50039,73241,71943,80545,99548,294التكاليف التشغيلية المباشرة
14,35814,89615,46116,05416,676إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,5002,9272,2961,602839الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,0361,2951,5711,8662,181الضريبة

85,60058,62660,83663,13365,51767,991إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,00817,94226,53935,61045,16955,228صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
5,7336,3066,9377,6318,394أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
5,7336,3066,9377,6318,394إجمالي دفعات سداد القرض

3,00812,20920,23328,67337,53846,834رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,0722,5903,1423,7324,362توزيعات األرباح

3,00810,13717,64325,53133,80642,473صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
نصال مناشير الحديد والخشب



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,00810,13717,64325,53133,80642,473النقد

00000المدينون
1,5001,5001,5001,5001,5001,500المخزون

4,50811,63719,14327,03135,30643,973إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

66,100األجهزة والمعدات
1,500األثاث والمعدات المكتبية

13,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
83,10083,10083,10083,10083,10083,100إجمالي األصول الثابتة
8,86417,72826,59235,45644,320اإلستهالك التراآمي

83,10074,23665,37256,50847,64438,780القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
88,60886,67385,11583,93983,15182,753مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
573363066937763183940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

573363066937763183940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

292672296116024839400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
292672296116024839400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
53,60853,60853,60853,60853,60853,608رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3,7988,54614,30821,150األرباج المجمعة
3,7984,7485,7616,8427,996الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

53,60857,40662,15467,91574,75782,753مجموع حقوق الملكية
88,60886,67385,11583,93983,15182,753مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %14.9%12.7%10.6%8.6%6.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%14.9%14.1%13.1%11.8%10.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.82.83.54.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
نصال مناشير الحديد والخشب



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%88,6085تكاليف المشروع

%53,6085مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%35,00012القروض

%30%39.5القرض الى التكاليف %

%15%60.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

5,8707,3388,90310,57412,358صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%16.3%14.6%12.9%11.2%9.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%14.9%12.7%10.6%8.6%6.8معدل العائد على اإلستثمار %

%14.9%14.1%13.1%11.8%10.2معدل العائد على حقوق الملكية %

1.82.83.54.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

58,54358,46658,32258,10457,798نقطة 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 4,525-38,20131,84225,48222,5056,80816,838صافي القيمة الحالية

IRR 10.6%17.2%14.2%19.1%18.8%21.2%23.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.31.11.20.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

58,246

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

10.7%

12.8%
2.5

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

نصال مناشير الحديد والخشب

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

9,009
12.9%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR23.9%معدل العائد الداخلي
NPV38,201صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.2%معدل العائد الداخلي
NPV31,842صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR18.8%معدل العائد الداخلي
NPV25,482صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR19.1%معدل العائد الداخلي
NPV22,505صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR14.2%معدل العائد الداخلي
NPV6,808صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR17.2%معدل العائد الداخلي
NPV16,838صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR10.6%معدل العائد الداخلي
NPV-4,525صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

085,6000-85,600

13,00819,47016,463

221020,62420,413

322121,83521,614

423223,10622,874
5244111,109110,866

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

094,1600-94,160

13,00819,47016,463

221020,62420,413

322121,83521,614

423223,10622,874
5244114,987114,744

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0102,7200-102,720

13,00819,47016,463

221020,62420,413

322121,83521,614

423223,10622,874
5244118,865118,622



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

085,6000-85,600

13,00815,79212,785

221016,76216,551

322117,78017,559

423218,84918,617
5244104,515104,271

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

085,6000-85,600

13,00812,1149,107

221012,90012,689

322113,72513,504

423214,59114,359
524497,92197,677

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

085,7500-85,750

13,30814,06110,753

223114,96214,731

324315,90815,665

425516,90216,646
5268105,154104,886

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

085,9000-85,900

13,6098,6525,043

22529,3019,048

32659,9829,717

427810,69710,418
529299,19898,906


