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ط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطي   

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

 
مختلـف فـي   ) 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

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

 .ن على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمي
 

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

 
 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  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢ موقع المشروع المقترح

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ المنتجوصف 

  ٢. ٣ وحصة السوق والطاقة اإلنتاجيةالطلب 

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق

  ٤. ٣ البيع واإليرادات المتوقعةأسعار 

 ٥. ٣  

 ٦. ٣  

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء والتجهيزات

   ٣. ٤  واالثاث ووسائط النقلمراحل التصنيع وتكلفة المعدات

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٥. ٤ الضرورية المواد األولية والخدمات 

  ٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

   

   

   

   

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ تكاليف المشروع ملخص 

  ٥٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات

  ٦٠٥ ات والكشوف الماليةملخص المؤشر

 .٦ المالحق المالية  



 
 
 

١ 

 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 انتاج أثاث بالستيك لألطفال اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

كراسي وطاوالت صغيرة لألطفال منتجات المشروع

 صاشخأ ٦ األيدي العاملة

 دينار ٥٠٩٣٤ ياالستثمار الكل

 % ٢٥,٣ يمعدل العائد الداخل

 دينار ٢٣٤٢٠ صافي القيمة الحالي

  ١,٥القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت

 سنوات ٤ فترة اإلسترداد

 

 
                                 

 

 

 

 

  

 انتاج أثاث بالستيك لألطفالمشروع



 
 
 

٢ 

 

  وصف المشروع١. ٢

 

سرية  الذي شهدته مختلف المجتمعات فإن نمط المعيشة األواالقتصادي االجتماعيمع زيادة التطور 

ساعد على تسريعها دخول مواد . واألدوات التي يحتاجها ويستعملها األفراد تعرضت أيضاً لتغيرات كثيرة

 .صناعية جديدة

فمستلزمات المنزل من أنواع األثاث المختلفة كانت تصنع بشكل رئيسي من الخشب والمعادن ثم نتج 

ان استعملت هذه األنواع إلنتاج الكثير من عن تصنيع البالستيك بأنواعه العديدة ومواصفاتها المتعددة 

 .مستلزمات المنزل خصوصاً في مجال األثاث وأدوات المطبخ

دة عذلك لو األطفال الستعماالتوفي مجال األثاث فإن األدوات المصنوعة من البالستيك تعتبر مناسبة 

ة للكسر من المصنوعات مزايا أهمها خفة وزنها وبالتالي سهولة نقلها بالنسبة لهم كما أنها أقل عرض

 .أكثر سالمة وأماناً من األدوات المعدنية الثقيلة ذات الحواف الحادةوالخشبية 

 :ومن أكثر أصناف أثاث األطفال البالستيكي

 ) غرام٨٠٠معدل وزن  ( كرسي بمسند للظهر والذراعين 

 ) غرام٨٠٠معدل وزن  (كرسي بمسند للظهر فقط 

 )غرام٧٠٠معدل وزن (ككرسي وقوف  وتصلح أيضا طاولة الوسط الصغيرة 

 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

يهدف المشروع المقترح إلنتاج بعض أصناف األثاث البالستيكي الخاص باألطفال وتحديداً كراسي 

 .الجلوس سواء التي بمسند ظهر وذراعين أو بمسند ظهر 

 :ومن أهم مبررات المشروع

خاص باألطفال لما له من مزايا تفوق األصناف هناك طلب جيد على األثاث البالستيكي ال .١

 المماثلة المصنوعة من الخشب أو المعدن

نظراً لحجم قطع األثاث البالستيكي الكبير فإن كلفة الشحن الخاصة بها تعتبر مرتفعة  .٢

 .نسبياً وهذا يعطي األفضلية لإلنتاج المحلي على أية أصناف مستوردة

  عمل جديدةخلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص .٣

المقدمة. ٢



 
 
 

٣ 

  لصاحب المشروعاالقتصاديةتحسين الحالة  .٤

 

 موقع المشروع المقترح ٣. ٢

 

تعتبر مراكز المحافظات خاصة التي توجد بها مدن صناعية الموقع المناسب لهذا المشروع حيث يستفيد 

من التسهيالت والبنى التحتية المتوفرة فيها، ومع مراعاة عامل النقل فإنه يفضل ان يكون موقع 

 .المشروع في المناطق الوسطى أو الشمالية من المملكة

 

 

 

 

 

 المنتجوصف  ١٠٣

 

 :سيقوم المشروع المقترح بإنتاج األثاث البالستيكي الخاص باألطفال وتحديداً الكراسي بنوعيها

 

 كراسي بمسند للظهر والذراعين 

 كراسي بمسند للظهر 

 .طاولة صغيرة 
 

تعماالً لألطفال مع أهمية مالحظة ان المشروع المقترح سيكون حيث ان الكراسي هي األصناف األكثر اس

 .قادراً على انتاج بقية األصناف وذلك باستعمال قوالب حقن إضافية فقط

 

 

 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

٤ 

 الطلب وحصة السوق والطاقة اإلنتاجية ٢. ٣
 
 الطلب الحالي .١
 

هم دون سن العاشرة يعتمد حجم الطلب على كراسي األطفال البالستيكية على عدد األطفال خصوصاً من 

 .حيث هذه الفئة هي األكثر استعماالً لها

 .٢٠٠٢عدد األطفال دون سن العاشرة في المملكة وذلك لعام ) ١(ويوضح الجدول رقم 

 

 )١(جدول رقم 

 )٢٠٠٢(عدد األطفال دون سن العاشرة في المملكة 

 )ألف نسمة(

 المجموع اناث ذكور  فئة العمر

٦٤٥ ٣٠٨ ٣٣٧ ٤ – ٥ 

٧٠٩ ٣٣٨ ٣٧١ ٩ - ٥ 

 ١٣٥٤ ٦٤٦ ٧٠٨ المجموع الفرعي

٣٩٧٥ ١٨٩٦ ٢٠٧٩  +١٠ 

 ٥٣٢٩ ٢٥٤٢ ٢٧٨٧ المجموع الكلي

 

من األطفال دون سن العاشرة هم فقط الذين لديهم كرسي بالستيكي فإن مجموع % ٣٠وبافتراض ان 

 . ألف طفل٤٠٦عدد األطفال الذين يقتنون كرسياً في منزلهم يقدر بنحو 

 

نية فإن دور الحضانة والمدارس األساسية تقتني الكراسي البالستيكية إلستعمال طالبها من ومن جهة ثا

 في ٢٠٠٢ – ٢٠٠١للعام الدراسي رياض األطفال اعداد طلبة ) ٢(ويبين الجدول رقم . األطفال

   .المملكة

 

 

 

 



 
 
 

٥ 

 )٢(جدول رقم 

 )٢٠٠١/٢٠٠٢(عدد الطلبة في رياض األطفال 

 ألف طالب

 المجموع ناثا ذكور المرحلة

 ٩٣ ٤٣ ٥١ الروضة

 

 ألف وبالتالي فإن هذه الرياض ٩٣ويتبين من الجدول المذكور ان عدد طالب الروضة في األردن هو 

 .تقتني عدداً مماثالً من الكراسي باعتبار وجود كرسي لكل طالب روضة

 

رسة فيها غرفة  مدرسة وبافتراض ان كل مد٢٧٥٤ويبلغ عدد مدارس المرحلة األساسية في المملكة 

 كرسي أطفال، فإنه يقدر ان هذه ٣٠واحدة على األقل ألنشطة الصفوف األولى وفي كل منها بمعدل 

 . ألف كرسي٨٣المدارس تقتني نحو 

 

 :وعليه فإن اجمالي عدد الكراسي المستعملة في المملكة يقدر كما يلي

 الف كرسي  ٤٠٦  : في المنازل  

 ألف كرسي  ٩٣ : رياض األطفال 

  ألف كرسي  ٨٣ : مدارس األساسيةال 

     ألف كرسي٥٨٢                  المجموع    

 

 سنوات بسبب التلف أو  ثالثوبتقدير أن الكرسي البالستيكي يتم استبداله مرة واحدة كل

اإلتساخ الشديد او رغبة العائلة بشراء كراسي جديدة ألطفالها فإن حجم الطلب الحالي يقدر 

 وبتقدير ان كل طفلين لديهما كراسي خاصة سيتشاركان في . كرسي سنوياً ألف١٩٤بحوالي 

 . الف طاولة٩٧الطاولة الصغيرة فان حجم الطلب على هذه الطاوالت يعادل  

 

 

 

 
 



 
 
 

٦ 

 الطلب المستقبلي المتوقع .٢
 

األطفال البالستيكية يعتمد أساساً على عدد األطفال، فإن معدل  وطاوالت بما أن الطلب على كراسي

ويوضح % . ٢,٨يادة السنوية في الطلب تكون مماثلة الى حد كبير لمعدل النمو السكاني البالغ الز

 .٢٠٠٩الطلب على هذه الكراسي لغاية عام ) ٣(الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم 

 الطلب المتوقع على كراسي األطفال البالستيكية

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ السنة

 ٣٧٨ ٣٤٤ ٣١٢ ٢٨٤ ٢٥٨ ٢٣٥ ٢١٣ ١٩٤ ألف كرسي

 ١٨٩ ١٧٢ ١٥٦ ١٤٢ ١٢٩ ١١٧ ١٠٧ ٩٧ ألف طاولة

 
 
 حصة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجية .٣

 

،  ألف طاولة١٢٩ و  ألف كرسي٢٥٨ والبالغ ٢٠٠٥ الطلب المتوقع عام االعتبارمع األخذ بعين 

 الف طاولة ٢٥و  ألف كرسي ٥٠  فإن الطاقة اإلنتاجية المقترحة للمشروع هيمحلي،ووجود انتاج 

% ١٩ يوم عمل في السنة ، وتمثل هذه الطاقة ٣٠٠ ساعات عمل يومياً و ٨ أساسسنوياً وذلك على 

 .٢٠٠٥من حجم الطلب المتوقع عام 

 

من الطاقة % ٦٧ ( ألف طاولة١٧ و  ألف كرسي٣٣وسيبدأ المشروع انتاجه في السنة األولى بواقع 

ين يب اسنوياً كم% ١٠اإلنتاج خالل الخمسة سنوات اإلنتاجية األولى بنسبة على أن يزداد ) اإلنتاجية

 ).٤(الجدول رقم 

 

 

 

 

 



 
 
 

٧ 

 )٤(جدول رقم 

 زيادة اإلنتاج السنوية

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٩٨ ٨٩ ٨١ ٧٤ ٦٧ %الطاقة اإلنتاجية 

 ٤٨٣١٥ ٤٣٩٢٥ ٣٩٩٣٠ ٣٦٣٠٠ ٣٣٠٠٠ كرسي

 ٢٤٨٩٠ ٢٢٦٢٥ ٢٠٥٧٠ ١٨٧٠٠ ١٧٠٠٠ طاولة
  
 المنافسة والتسويق ٣ .٣

 

ستأتي المنافسة المتوقعة على منتجات المشروع من اإلنتاج المحلي حيث ستكون منافسة اإلنتاج 

األجنبي محدودة للغاية بسبب عامل كلفة النقل ومن أهم العوامل المؤثرة في المنافسة هي أوالً جودة 

لذلك على ادارة المشروع اإلهتمام بذلك . سعر تالياً التصميم وجاذبية األلوان بالنسبة لألطفال ثم ال

خاصة شكل وجاذبية المنتج كما ينبغي عليها تفعيل نشاطها التسويقي من خالل مراكز بيع األدوات 

 .المنزلية والمستلزمات البالستيكية إضافة الى مراكز التسوق الكبيرة

 

 أسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٤. ٣ 

 

 دينار ٢ – ١,٥ في السوق المحلي ما بين  للمستهلكبيع كراسي األطفال البالستيكيةتتفاوت اسعار 

، وحيث ان المشروع المقترح سينتج اصنافاً مماثلة في   دينار١,٥ وللطاولة الصغيرة بمعدل للكرسي 

 والتيللتاجر ) من المصنع( ر البيع اسعأالجودة أو أفضل من حيث التصميم والجاذبية ، فإن 

 : ة هي مناسبتعتبر

 

 . دينار للكرسي١,٢

 . دينار للطاولة١

 

 .اإليرادات المتوقعة للمشروع في السنة األولى) ٥(ويوضح الجدول رقم 

 

 



 
 
 

٨ 

 )٥(جدول رقم 

 دينار العدد البند

 ٣٩٦٠٠ ٣٣٠٠٠ كرسي

 ١٧٠٠٠ ١٧٠٠٠ طاولة

 ٥٦٦٠٠  المجموع

 

 

 
 
 موقع المشروع   ١٠٤  

 

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

 والتجهيزاتالبناء   ٢٠٤
 

 .احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) ٦(   يبين جدول رقم 

 

 )٦(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها

 البند  )٢م( المساحة  

 صالة اإلنتاج ٥٠

مواد األولية والجاهزةمستودعات ال ٥٠  

 مكاتب ٢٠

 المجموع ١٢٠

 

 متر مربع ويقدر بدل ١٢٠ويتبين من الجدول السابق ان إجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   

 .المتر المربع/ دينار١٥ دينار وذلك بواقع ١٨٠٠إيجار السنوي لها بنحو 

 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 
 

٩ 

  واألثاث ووسائط النقل  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤

 

  طريقة التصنيع٠١

 .حبيبات البولي بروبلين والمادة الملونة حسب الكميات الالزمة تجهز -

 صهرحيث يتم ) Injection moulding machine ( قنحال في ماكنة المواد تلقم -

 .وتشكيلها حسب شكل القالبالحبيبات 

 . المعاينة والتفتيش-

 . التغليف-

 

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب ) ٧(  رقم يبين جدول

 والتشغيل

 )٧(         جدول رقم                          

          تكلفة المعدات والتجهيزات                   

 دينار العدد البند

 ١٤٠٠٠ ١ .مع كومبيوتر للتحكم اآللي بالحقنتشكيل ماكنة 

 ١٨٠٠٠ ٣ أطقم قوالب

 ٢٠٠٠ ١ جاروشة بالستيك

 ١٠٠٠  عدد ولوازم متنوعة

 ٣٥٠٠٠  المجموع

 

 االثاث والتجهيزات المكتبية  .٣

 

 . دينار٢٠٠٠ يحتاج المشروع الى أثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 

 

 

 



 
 
 

١٠ 

 وسائط النقل  .٤

 

 .دينار ٨٠٠٠ يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٨(يبين جدول رقم 
 

 )٨(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣٠٠٠ ٢٥٠ ١ ب المشروعصاح

 ١٥٠٠ ١٢٥ ١ سكرتيرة

 ٣٠٠٠ ٢٥٠ ١ فني 

 ٢٤٠٠ ٢٠٠ ١ مبيعات

 ٢٤٠٠ ١٠٠ ٢ عمال 

 ١٢٣٠٠  ٦ المجموع

 %١١ويضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

 . دينار١٣,٦٥٢وبذلك تصبح قيمة إجمالي الرواتب السنوية 

 

  الضرورية والخدماتاد األولية المو ٥٠٤

 

  المواد األولية ٠١

 مع العلم أن معدل وزن احتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولى) ٩(يوضح الجدول رقم 

 ٧٠٠ غم حبيبات ألوان ووزن الطاولة ٤٠ غرام بالستيك و ٧٦٠ غرام منها ٨٠٠الكرسي يساوي 

غرام ألوان وبذلك يبلغ إجمالي احتياجات المشروع من المواد  ٣٥ غرام بالستيك و ٦٦٥غرام منها 

 :األولية كما يلي

 



 
 
 

١١ 

 )٩( جدول رقم 

 السنة االولى/ المواد األولية 

 

 البنـــد الكمية دينار

  طن٣٦,٤ ٢١٨٤٠
 حبيبات بالستيكية

  طن١,٩ ١٩٠٠
 مواد ملونة

 المجموع  ٢٣٧٤٠

 

 الضروريةالخدمات ٠٢

 .التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية األولىالضرورية لخدمات ا) ١٠(يوضح الجدول رقم 
)١٠(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع مساعدة الخدمات ال                                

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ٦٠ ٧٢٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 الوقود ١٠٠ ١٢٠٠

 المجموع ١٧٠ ٢٠٤٠

  

:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤  

 

 . أشهر٤من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 
 
 

 

 
 



 
 
 

١٢ 

   

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١١(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

                             البند دينار

            المعدات واآلالت ٣٥٠٠٠

   أثاث         ٢٠٠٠

           وسائط نقل ٨٠٠٠

            تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٤٥٢٠٠

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

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

 .  اتورخصة المهن والتعاقد على المعدات واستكمال الدراس
 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

 دينار في السـنة األولـى لإلنتـاج         ٣٧٣٤  يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي        

 التشغيل فـي  تكاليف) ١٢( وعلى أساس تكاليف التشغيل الالزمة لمدة شهر ويبين الجدول رقم        

 .هذه السنة
 

 

 

 

 الدراسة المالية-٥



 
 
 

١٣ 

 )١٢(جدول رقم 

 األولىالسنة /تكاليف التشغيل السنوية

 دينار
 

 البند

مواد أولية  ٢٣٧٤٠

 رواتب وأجور  ١٣٦٥٣

 إيجارات ١٨٠٠

 الخدمات المساعدة ٢٠٤٠

مصاريف تشغيلية أخرى ٣٥٧٠

المجموع ٤٤٨٠٣

 

 

  ملخص تكاليف المشروع   ٤٠٥  
 

 )١٣(جدول رقم 

 تكاليف المشروع ملخص 

 البنــــــد دينار

         الموجودات الثابتة ٤٥٢٠٠

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢٠٠٠

  رأس المال العامل ٣٧٣٤

 اجمالي تكاليف المشروع  ٥٠٩٣٤

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥٠٥
 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من 

 دينار، يسدد على ٢٧٠٠٠افترض ان قيمة القرض تبلغ التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 



 
 
 

١٤ 

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٥٣ المقترح حوالي تبلغ نسبة القرض. صاحب المشروع

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

 -:المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 .خام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقديةتم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد ال

 .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  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢ خصم قدره تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع يحقق 

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

  .المالي يرتقي لمستوى التوقعاتوأن المردود المالية 

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

 :يلي

 

 دينـار و    ٣١٤٣يتوقع ان يحقق المشروع في السنة األولى للتشغيل ربحا صـافيا يتـراوح بـين                 -

 . دينار في السنة الخامسة١٣١٣٦

تبلغ قيمة الرواتـب    .  بما فيهم صاحب المشروع     عمال وموظفين  لستةوع فرص عمل    سيوفر المشر  -

 دينـار فـي     ١٣٦٥٣واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي            

 . دينار في السنة الخامسة١٦٥٩٥السنة األولى ترتفع الى 

فـي السـنة الخامسـة      % ٤٦ألولـى و    في السنة ا  % ٦,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين      -

 %.٤٦و  % ١٢،٩ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 .ا دينار٢٣٤٢٠ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٥,٣يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -



 
 
 

١٥ 

 ١,٥تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 .سنوات٤فترة اإلسترداد للمشروع تبلغ  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسـب تتـراوح بـين                   -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على              % ٢٠و% ١٠

 او انخفاض اسعار البيع بنسبة      % ٢٠ة  زيادة تكاليف التشغيل بنسب   ة   باستثناء حال  جدوى المشروع 

 .حيث ينبغي مراعاة ذلك% ١٠
 
 
 

 

 

  و الخسائررباحألاساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
عام

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

56,60062,26068,48675,33582,868المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

23,74026,11428,72531,59834,758تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,9946,2946,6086,9397,286تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,3603,6964,0664,4724,919تكاليف المصنع التشغيلية

33,09436,10439,39943,00946,963مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
23,50626,15629,08732,32635,905الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
4,9955,2455,5075,7826,071رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600660726799878مصاريف البيع والتسويق
300330363399439قرطاسية
1,8001,8001,8001,8001,800إيجارات

00000أيجار أرض
1,3501,4851,6341,7971,977مصاريف أخرى

11,70912,31712,96713,66114,404مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,9994,9994,9994,9994,999اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

17,10817,71618,36619,06019,803مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,3988,44010,72113,26516,102الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,7002,2581,7711,236648الفائدة على القرض
3,6986,1828,95012,02915,455الربح قبل الضريبة

5559271,3421,8042,318الضريبة على األرباح
3,1435,2557,60710,22513,136األرباح الصافية

%55%59%63%68%73نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
47,69647,54447,41447,30047,199نقطة التعادل (بالدينار)

%57%63%69%76%84نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
35,00010.003,500معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
4,999المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,7343,7340رأس المال العامل المطلوب

50,93423,93427,000إجمالي تكلفة المشروع
%53%47%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
أثاث بالستيكي لألطفال



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
56,60062,26068,48675,33582,868المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
56,60062,26068,48675,33582,868المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
23,934حقوق الملكية

27,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,7553,1024,2545,1975,913الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
50,93458,35565,36272,74080,53288,781مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
45,200مجموع اإلستثمارات

1,97833,09436,10439,39943,00946,963التكاليف التشغيلية المباشرة
11,70912,31712,96713,66114,404إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,7002,2581,7711,236648الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
5559271,3421,8042,318الضريبة

49,17848,05851,60655,48059,71064,332إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,75510,29813,75617,26120,82224,449صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,4234,8655,3515,8866,475أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,4234,8655,3515,8866,475إجمالي دفعات سداد القرض

1,7555,8758,89111,91014,93517,974رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,7734,6376,7129,02211,591توزيعات األرباح

1,7553,1024,2545,1975,9136,383صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
أثاث بالستيكي لألطفال



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,7553,1024,2545,1975,9136,383النقد

00000المدينون
1,9781,9781,9781,9781,9781,978المخزون

3,7345,0806,2337,1767,8928,361إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

35,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
45,20045,20045,20045,20045,20045,200إجمالي األصول الثابتة
4,9999,99914,99819,99724,996اإلستهالك التراآمي

45,20040,20135,20130,20225,20320,204القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
50,93446,88142,63438,17833,49528,565مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
442348655351588664750اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

442348655351588664750مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

225771771312361647500رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
225771771312361647500مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
23,93423,93423,93423,93423,93423,934رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3709881,8833,086األرباج المجمعة
3706188951,2031,545الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

23,93424,30324,92225,81727,01928,565مجموع حقوق الملكية
50,93446,88142,63438,17833,49528,565مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %46.0%30.5%19.9%12.3%6.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%46.0%37.8%29.5%21.1%12.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.01.21.21.20.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.50.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
أثاث بالستيكي لألطفال



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%50,93410تكاليف المشروع

%23,93410مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%27,00012القروض

%75%53.0القرض الى التكاليف %

%15%47.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,1435,2557,60710,22513,136صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%18.6%16.0%13.1%9.9%6.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%46.0%30.5%19.9%12.3%6.7معدل العائد على اإلستثمار %

%46.0%37.8%29.5%21.1%12.9معدل العائد على حقوق الملكية %

1.01.21.21.20.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.50.20.0الديون

47,69647,54447,41447,30047,199نقطة 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 14,236-1,3244,592-23,42019,64815,87711,048صافي القيمة الحالية

IRR 3.7%14.6%11.2%18.4%19.7%22.3%25.3معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.31.31.21.01.10.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

47,431

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.1%

29.5%
0.9

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

أثاث بالستيكي لألطفال

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

7,873
12.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR25.3%معدل العائد الداخلي
NPV23,420صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR22.3%معدل العائد الداخلي
NPV19,648صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.7%معدل العائد الداخلي
NPV15,877صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR18.4%معدل العائد الداخلي
NPV11,048صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR11.2%معدل العائد الداخلي
NPV-1,324صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.6%معدل العائد الداخلي
NPV4,592صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR3.7%معدل العائد الداخلي
NPV-14,236صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,1780-49,178

11,75511,79710,042

230113,83913,538

332916,12015,791

435918,66518,306
539153,20252,811

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,0960-54,096

11,75511,79710,042

230113,83913,538

332916,12015,791

435918,66518,306
539155,22254,831

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

059,0140-59,014

11,75511,79710,042

230113,83913,538

332916,12015,791

435918,66518,306
539157,24356,851



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,1780-49,178

11,7558,9677,212

230110,72610,425

332912,69612,367

435914,89814,539
539148,73948,348

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,1780-49,178

11,7556,1374,382

23017,6137,312

33299,2718,943

435911,13110,773
539144,27743,885

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,3760-49,376

11,9317,3175,386

23328,9978,666

336210,88310,522

439512,99812,603
543147,57747,146

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,5740-49,574

12,1062,836730

23624,1553,793

33955,6475,252

44307,3316,900
547041,95141,482


