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عزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج ت            

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

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

مار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحليةفرص األستث 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(المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة         لمزيد من   

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

 ٣

  المحتويات

 . ١ ملخص المشروع 
 . ٢ المقدمة 

   ٢-١ وصف المشروع
   ٢-٢ مبررات اهداف المشروع 

  ٢-٣ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق 
   ١-٣ خدمات المشروع وتصنيفها/ منتجات 

   ٢-٣ الحصة السوقية والطاقة المقترحة
   ٣-٣ المنافسة والتسويق

   ٤-٣ االنتاج المتوقع للمشروع
  ٥-٣ االيرادات المتوقعةأسعار البيع و

 . ٤  الدراسة الفنية 
   ١-٤ موقع المشروع

   ٢-٤ االرض
   ٣-٤ مراحل التصنيع وكلفة المعدات

   ٤-٤ وسائط النقل
   ٥-٤ يزات المكتبيةيهوالتجاالثاث والمفروشات 

   ٦-٤ القوى العاملة واالجور السنوية
   ٧-٤ المواد األولية والتكلفة المتوقعة

   ٨-٤ الخدمات الضرورية
   ٩-٤ رنامج تنفيذ المشروعب
 .٥ الدراسة المالية 

   ١-٥ تكاليف التشغيل للسنة االولى
   ٢-٥ رأس المال العامل

   ٣-٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
   ٤-٥ كلفة الموجودات الثابتة
   ٥-٥ ملخص تكاليف المشروع

   ٦-٥ وسائل التمويل
   ٧-٥ سس والفرضيات الماليةاأل

   ٨-٥ االستنتاجات 
   ٩-٥ المالحق المالية
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 ملخص المشروع -١

المعقمة اءانتاج مبردات الم اسم المشروع

 محافظة العاصمة موقع المشروع

  المعقمةاءمبردات الم منتجات المشروع

 شخص ٢٨ األيدي العاملة

 دينار ١٣٠,٣٨٥ ياالستثمار الكل

 % ٤٠,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٣١,٦١٣ صافي القيمة الحالية

  ٢,٠ القيمة الحالية لإليرادات على اإلستثمارات

 سنوات ٣ فترة اإلسترداد

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مشروع انتاج مبردات الماء
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  وصف المشروع١. ٢

  

روع تجميع مبردات الماء للشرب تتناول هذه الدراسة، الجدوى االقتصادية االولية القامة مش 

 . المحتوية على فالتر رباعية المراحل للتنقية ومرحلة خامسة للتعقيم باالشعة فوق البنفسجية

  

الحتياجات السوق بهدف استكشاف توقعات الطلب على  وتتطرق الدراسة في الفصل االول، 

 .نتجات المشروع م

 

لفنية للمشروع من حيث كميات االنتاج المقترحة، ويتطرق الفصل الثاني من الدراسة، للنواحي ا 

ووصف لعملية التصنيع واحتياجات المشروع من المباني واالآلت والمعدات ووسائط النقل والقوى 

 .العاملة ومستوياتها الفنية واالدارية، والمواد الالزمة للتشغيل
 

ية للمشروع، وكذلك بيان اما الفصل الثالث، فيتناول النواحي االقتصادية والتحليالت المال 

حساسية المشروع ومؤشراته االقتصادية المختلفة حسب تغيرات قيم االيرادات والتكاليف وتأثيرها على 

االرباح ونقطة التعادل، مع احتساب التدفقات النقدية، طبقا لتغيرات الطاقة االنتاجية المخططة بهدف 

 .  التحليالتى للمشروع، لتختتم الدراسة بالنتائج وبيان التراكمات النقدية خالل السنوات الخمس االول

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

غني عن البيان انه عند الحديث عن عموميات االقتصاد االردني تجدر االشارة الى مالحظتين رئيسيتين 

المختلفة التي فيهما تتمثل اوالهما بان احدى الحقائق السياسية واالقتصادية الرئيسية التي افرزتها الظروف 

مرت بها منطقة الشرق االوسط، هي القناعة القوية بأن االردن يتمتع باستقرار سياسي وحياة وديموقراطية 

واضحة ومناخ استثماري ممتاز مما يجعله من اكثر دول المنطقة جاذبية للرساميل الباحثة عن الفرص 

 .االستثمارية ذات اآلفاق الواعدة والعوائد المجزية

المقدمة. ٢



 
 

 ٦

 

الموقع الجغرافي لالردن الذي يشكل جسر االتصال بين الكثافات الرأسمالية والبشرية، مع ولعل  

نظامه المؤسسي واقتصاده الحر واستعداده المدروس لتقديم الخدمات والتقنية الوسطية برؤية مستقبلية 

ضل في المنطقة رائدة لتلبية حاجات السنوات القادمة، كل ذلك يجعل من االردن االقليم االستثماري االف

 .وخاصة في ظل اجواء السالم المقبلة على المنطقة وما يشار اليه باصطالح السوق الشرق اوسطية
 

كذلك فان عمليات تحديث وتطوير قوانين االستثمار والشركات وضوابط النشاط المصرفي،  

مارات المحلية وانظمة الرعاية الصناعية والزراعية والسياحية قد اصبحت تشكل مناخا عاما لالستث

والوافدة بكل ما تحتاجه من عناصر الحماية والوضوح واالستقرار، وهي العناصر التي تؤهل االقتصاد 

 .االردني الن يتوقع انتعاشا وقوة اكبر في خلق الفرص االستثمارية خالل السنوات القادمة
 

ه االجهزة للحصول هذا، ومن خالل دراستنا للسوق االردني والسوق الخارجي، وحاجته لمثل هذ 

على ماء للشرب عالي الجودة، ونظرا للطبيعة الفنية والمواصفات الخاصة لهذا المنتج، فاننا نعتقد ان 

 اته تصدير منتج امكانيةهذا المشروع سوف يساهم بشكل فعال في الدخل القومي، وذلك من خالل

  .  اريع المجدية والرائدة في المملكة من المشيمكن اعتبارهوتشغيل العمالة الالزمة للمشروع، وبالتالي 

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

حيث الكثافات . احدى المدن الكبيرة ال سيما عمان، الزرقاء واربدان هذا المشروع مناسبا الن يقام في 

السكانية والتي تمثل السوق المستهدف لمنتجات المشروع، اضف الى ذلك توفر المناطق الصناعية والحرفية 

 العاصمة عمان يقامتها فإوألغراض هذه الدراسة فقد تم افتراض . مخدومة بالماء والكهرباء والمواصالتال

مكانية التصدير في إ بين مدن المملكة مما يسهل توزيع المنتجات لباقي المحافظات و المتوسط الجغرافيلموقعها

 .المستقبل
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 خدمات المشروع وتصنيفها/ منتجات  ١٠٣
 

 الشبكة العامة بواسطة ومصدرهنتج هذا المشروع عبارة عن جهاز يعمل على تنقية الماء ان م 

فالتر رباعية المراحل يتبعها مرحلة خامسة لتعقيمه بواسطة االشعة فوق البفسجية، ليكون مناسبا 

ى احتواء هذا باالضافة ال.  ذات الجودة العاليةالخاصة بمياه الشرب القياسية االردنية ةللمواصفمطابقا 

  .وحدتي تبريد وتسخين للمياه وبما يتناسب واستعماالت المستهلكالجهاز على 

  

 الطاقة المقترحة الحصة السوقية و٢٠٣
 

نظرا لكون الجهاز المذكور ظهر للسوق االردني منذ السنوات القليلة الماضية وبأسعار تعتبر  

جهاز، فان الحصة السوقية والطاقة المقترحة حاليا النتاج مثل هذا الواحد مرتفعة ولوجود مصنع محلي 

في السنة األولى من أصل طاقة قصوى مقترحة بحدود  جهاز ٢,٥٠٠ بانتاج تتمثللهذا المشروع 

 .  جهاز في السنة ٥,٠٠٠
 

 والتسويق المنافسة  ٣٠٣
 

والتي تمتلك مصنعا  المنافسة لهذا المشروع بمنتج شركة دحدل الصناعية التجارية تنحصر 

دينارا للجهاز، هذا باالضافة الى منتجات ) ١٧٠ (سعر يباع بوجهاز سنويا، ) ٥,٠٠٠ (ته االنتاجيةطاق

 .دينارا) ٣٢٠-٢٥٠( مختلفة وبأسعار تتراوح ما بين عالمات تجاريةمستوردة من الخارج ب

 

ها تأتي مستوردات األردن من مبردات المياه مندمجة ضمن عدد من بنود التعرفة الجمركية ومن اهم

 : واللذان ينصان على ما يلي٨٤١٨٢٢٠٠٠البندين 

 

 

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٨

  ".-عدد–ثالجات كهربائية لالستعمال المنزلي من النوع الذي يعمل باإلمتصاص  " ٨٤١٨٢٢٠٠٠

ثالجات اخرى لالستعمال المنزلي عدا التي تعمل بالضغط او الكهربائية التي تعمل  " ٨٤١٨٢٩٠٠٠

 " .-عدد–باالمتصاص 

كما هي مبينة ) ٢٠٠٢ – ١٩٩٧( السابقة األعوام األربعة مستوردات المملكة خالل  وقد بلغت كميةهذا

  :التاليفي الجدول 

 

 )٢٠٠١ – ١٩٩٧( مستوردات المملكة من مبردات المياه خالل الفترة ةميات وقيمك   
 

 )عدد(الكمية )دينار(القيمة*بند التعريفة الجزئيةالسنة

٣٨٩ ٣٨٥,٥٣ ٨٤١٨٦٩٩٩٠ ١٩٩٧ 

١ ٢٥٦ ٦٧٠,٢٣٦ ٨٤١٨٢٢٠٠٠ 

٨ .٣٦٨ ١ .٨٤٨. ٩٦٢ ٨٤١٨٢٩٠٠٠ 

١٩٩٨ 

 ٩ ٦٢٤ ٢ ٠٨٥ ٦٣٢ المجموع

٥٠٦ ٩٩,٦٦٢ ٨٤١٨٢٢٠٠٠ 

٧ ٨٢١ ١,٣٤٦,٠٥١ ٨٤١٨٢٩٠٠٠ 

١٩٩٩ 

 ٨ ٣٢٧ ١,٤٤٥,٧١٣ المجموع

١ ٩٧٧ ٣٤٣ .٠٠٣ ٨٤١٨٢٢٠٠٠ 

١٤ ١٠٤ ١ ٥٨٣ .٧٥٣ ٨٤١٨٢٩٠٠٠ 

٢٠٠٠ 

 ١٦ ٠٨١ ١. ٩٢٦. ٧٥٦ المجموع

٦٦٠ ١١١. ٨٨٥ ٨٤١٨٢٢٠٠٠ 

٣٤ ١٣٧ ٢ .٩٨٩. ٧٨٨ ٨٤١٨٢٩٠٠٠ 

٢٠٠١ 

 ٣٤ ٧٩٧ ٣. ١٠١. ٦٧٣ المجموع

٢١٨ ٥٦,٠٢٩ ٨٤١٨٢٢٠٠٠ ٢٠٠٢ 
 ٢٤,٢٢٦ ٣,٠٨٥,٤٣٩ ٨٤١٨٢٩٠٠٠ 
 ٢٤,٤٤٤ ٣,١٤١,٤٦٨ المجموع 
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والي من السابق يتبين ان معدل كميات المستوردات من هذين البندين خالل الفترة السابقة بلغ ح

 ٢٠٠٢ و ١٩٩٧ كما ان هنالك ارتفاعا ملحوظا في كميات االستيراد بين العامين . وحدة١٥,٦٠٠

 .كمؤشر على شيوع استعمال مبردات المياه خالل السنوات القليلة الماضية

 

وحيث ان بندي التعرفة الجمركية المشار اليهما يشتمالن اضافة الى مبردات المياه موضوع الدراسة 

من كميات المستوردات، فان معدل % ٦٠دات اخرى ، وبافتراض ان مبردات المياه تمثل على مستور

 . وحدة سنويا٩٣٦٠استيراد مبردات المياه يبلغ 

 

 وحدة في السنة، ٥٠٠٠هذا وفي ظل وجود مصنع محلي واحد لهذا المنتج والمقدرة طاقته بحوالي 

، فان هذا يبين بان اجمالي  وحدة سنويا٣٠٠٠غ  من هذا المصنع تبللفعليوبافتراض ان كميات االنتاج ا

 . وحدة من مبردات المياه١٢,٣٦٠االستهالك المحلي السابق يبلغ حوالي 

 

يبين الجدول التالي الطلب المتوقع على مبردات المياه للسنوات الخمسة القادمة بافتراض معدل نمو 

 :وهومعدل النمو في عدد السكان% ٢,٨سنوي نسبته 

 

 وحدة/ ب المتوقع الطل السنة
 ١٣,٠٦٢ ولىألا

 ١٣,٤٢٨ الثانية

 ١٣,٨٠٤ الثالثة

 ١٤,١٩٠ الرابعة

 ١٤,٥٩٠ الخامسة

 

 

 

 



 
 

 ١٠

 

  

 االنتاج المتوقع للمشروع ٤٠٣
 

حتى يتم تعريف المنتج للمستهلك المحلي والمجاور، ستكون الخطة االنتاجية على مدى الخمس سنوات 

 :االولى من عمر المشروع كما يلي 

من الطاقة االنتاجية المتاحة للمشروع % ٥٠ ما نسبته استغالل السنة االولى سيتم في -

 .ة آالف جهاز سنوياخمسوالمقترحة ب

 .سنويا% ٥ما نسبته كميات اإلنتاج بفي السنوات االربعة الالحقة سيتم زيادة  -
 

 سعار البيع وااليرادات المتوقعةأ ٥٠٣
 

 دينارا، وللمستورد ١٧٠كما هو مبين سابقا، فان اسعار السوق الحالية للمنتج المحلي هو   

دينارا للجهاز، لذا فانه من المقترح ان يكون سعر البيع للجهاز المنتج ) ٣٢٠-٢٥٠(تتراوح ما بين 

 .دينارا) ١٥٠(من قبل المشروع هو 

 

 :وبذلك فان االيرادات المتوقعة تكون كما يلي 
 

 دينار/اإليرادات جهاز/اإلنتاج نةالس
 ٣٧٥. ٠٠٠ ٢ .٥٠٠ االولى

 ٣٩٣. ٧٥٠ ٢ .٦٢٥ الثانية

 ٤١٣. ٤٣٧ ٢. ٧٥٦٨ الثالثة

 ٤٣٤. ١٠٩ ٢. ٨٩٤ الرابعة

 ٤٥٥. ٨١٥ ٣. ٠٣٩ الخامسة
 

 

 

 



 
 

 ١١

 

 

 
 

 

 

 

 المشروع  موقع ١٠٤
  

ية لمحافظة كما سلف ذكره، فانه من المفضل اقامة المشروع في احدى المناطق الصناع 

العاصمة، ليكون بمتناول المستهلكين الذين على دراية بميزات الجهاز وفوائده وقادرين على شرائه 

 .  للدول المجاورةالتوزيع لباقي المحافظات وكذلك التصدير مستقبال وليتوسط مناطق انطالق عمليات 
 

 

 البناء  ٢٠٤
  

، فانه يقترح ان  خاصع لتجهيزات لبناءتخفيضا للكلفة االستثمارية ولعدم احتياج المشرو  

ته  اجرويفضل ان يكون على هيئة هنجر معدني تقدر، ٢م)١٠٠٠(يستأجر مبنى بمساحة تقدر بحوالي 

 . دينار٨,٠٠٠ بحوالي السنوية
 

تم افتراض احتياج البناء المستأجر الى بعض األعمال اإلنشائية وبما يتناسب واإلستخدام ومنها 

وقد قدرت كلفة تلك . عن المستودعات وتوفير مباني خدمية لإلدارة والعمالفصل صالة اإلنتاج 

 . دينار٣,٥٠٠التعديالت ب 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٢

 

 المعدات كلفة مراحل التصنيع و ٣٠٤
استيراد جسم الجهاز /سوف يعتمد المشروع في تصنيع منتجاته على التصنيع وعليه سيتم شراء 

ميعها في المشروع ، وعليه يمكن وصف مراحل والكثير من المكونات شبه الجاهزة ليتم تج

 :التجميع على النحو التالي/التصنيع

 

) الباردة والساخنة( تثبيت الواجهة االمامية للجهاز والمكونة من صنبوري المياه  -

 .وحوض الماء الزائد
 
بالمكثفات وتوصيلها  حسب المخطط االنتاجي للجهاز يةالنحاساألنابيب تشكيل  -

 . وتثبيتها بالجسم الخارجي بالجهاز الخاصةةغطوالمبخرات والضا

 
 
تجهيز الفالتر االربعة الخاصة بالتنقية وربطها بالمدخل الخاص للمياه المنوي تنقيتها  -

 .ومن ثم توصيلها بوحدة التعقيم وبعدها بوحدتي التبريد والتسخين

 
 
 من ادائه حسب ومن ثم تحويل الجهاز لالختبار للتأكدعمليات التجميع التأكد من سالمة  -

  .ثم التغليف والتخزين لحين البيعالمواصفات القياسية المصنعية ، ومن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 ١٣

 :الالزمة للمشروع تكلفة التجهيزات والمعدات يبين الجدول التالي 

 

 األجهزة

تكلفة 

/ الوحدة 

 دينار

 العدد

دينار / التكلفة

 معدات تشكيل وقص المواسيرمجموعة 

 النحاسية
٢ ٠٠٠ ٥ ٤٠٠ 

 مفاتيح شد متنوعة وفرد(معدات تجميع يدوية 

 )  حراري لتثبيت القطع البالستيكية
 ١٠٠٠ متعددة ـ

 مفكات متنوعة(معدات تركيب وتثبيت يدوية 

 ) وفرد تثبيت براغي كهربائي
 ١٠٠٠ متعددة ـ

 ١٥ ٠٠٠ ١ ١٥ Assembly Station٠٠٠ )م٢٠( بطول خط تجميع

 ٥٠٠ ٢ ٢٥٠ الضغط داخل المواسييرجهاز اختبار التسرب و

 ٥٠٠ ٢ ٢٥٠ أجهزة قياس واختبار كهربائية

 ٢٠ ٠٠٠  المجموع

 

 وسائط النقل ٤٠٤
 

 :تقدر تكلفة وسائط النقل كما يلي 
 

 دينار/التكلفة العدد دينار/ تكلفة الوحدة  الصنف

 ٤٢ ٠٠٠ ٣ ١٤ ٠٠٠) اليصال المنتج للزبون وللصيانة(سيارة فان 

 ٤٢ ٠٠٠ المجموع 
 

 



 
 

 ١٤

 

  االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية٥٠٤
  . دينار٥ ٠٠٠ االثاث والمفروشات واالجهزة المكتبية بحوالي احتياجات المشروع منتقدر 

 
  القوى العاملة واألجور السنوية٦٠٤ 
 

دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٧ ٢٠٠ ٦٠٠ ١ مدير عام

 ٤ ٨٠٠ ٤٠٠ ١  ماليمدير

 ٤ ٨٠٠ ٢٠٠ ٢ محاسب

 ٤ ٢٠٠ ٣٥٠ ١ مدير مبيعات

 ٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣ موظفو مبيعات

 ٣ ٦٠٠ ١٥٠ ٢ سكرتارية وطباعة واستقبال

 ٣ ٦٠٠ ٣٠٠ ١ مهندس كهربائي/مدير انتاج

 ٤ ٨٠٠ ٢٠٠ ٢ مختبر/فني كهرباء

 ٢ ٤٠٠ ٢٠٠ ١ مراقب انتاج

 ١٠ ٨٠٠ ١٥٠ ٦ بولي تكنيك/فني تجميع

 ٤ ٣٢٠ ١٢٠ ٣ ائقس

 ٢ ٤٠٠ ١٠٠ ٢ حارس

 ٢ ٠٤٠ ٨٥ ٢عمال مناولة

 ١ ٠٢٠ ٨٥ ١مراسل

 ٦٣,١٨٠  ٢٨ المجموع

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 ١٥

  المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٧٠٤
 

 دينار/ التكلفة دينا/السعر للوحدة  الكمية المادة

 ٧٥,٠٠٠ ٣٠ ٢ ٥٠٠بالستيكي/جسم المبرد

 ٨,٧٥٠ ٣,٥ ٢ ٥٠٠ مكثفات ومبخرات

 ١٢,٥٠٠ ٥ ٢ ٥٠٠ مضخة

 ٧,٥٠٠ ٣ ٢,٥٠٠ مسخن

 ٧,٥٠٠ ٣مكغ٢,٥٠٠ أنابيب نحاسية

 ١,٧٥٠ ١,٤٠٠مكغ١,٢٥٠لوازم انابيب نحاسية

 ٤٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠٤ فالتر مياه مسامية

 ٢٨,٧٥٠ ١١,٥٠ ٢,٥٠٠ جهاز تعقيم باألشعة

 ٥,٠٠٠ ١ ٥,٠٠٠صنابير مياه بالستيكية

 ١,٥٠٠ ٣م كغ٥٠٠أنابيب بالستيكية مرنة

 ٧٥٠ ٣ مكغ٢٥٠مرابط أنابيب بالستيكية

 ٣٢,٥٠٠ ١٣ ٢,٥٠٠قارورة مياه زجاجية

 ٣,٧٥٠ ١,٥٠ ٢,٥٠٠ كرتون تغليف

٢٢٥,٢٥٠ المجموع 

 
 

 

 

 



 
 

 ١٦

 

 .الضرورية  الخدمات ٨٠٤
 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٣٦٠ المياه

 ١,٨٠٠ الكهرباء

 ٤,٣٢٠ الوقود

 ٦,٤٨٠ المجموع

 
 -:رة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع الفت٩٠٤

 أشهر بدءاً من اختيار الموقع وتجهيزه وشـراء المعـدات           ٦يحتاج المشروع لتنفيذه الى فترة      

 والماكنات وايصال الخدمة والبدء باالنتاج
 

 

 
 

  للسنة األولى تكاليف التشغيل ١٠٥

 اإلجمالي السنوي البند
  ٢٢٥ ٢٥٠ المواد األولية 

٧٠ ١٢٩ألجورالرواتب وا  

٦ ٤٨٠الضروريةالخدمات   

٨ ٠٠٠اإليجارات  

 ٧,٥٠٠مصاريف التسويق

 ٨,٩٥٠اخرى

٣٢٦ ٣٠٩ المجموع   

الدراسة المالية. ٥  



 
 

 ١٧

 

 رأس المال العامل٢٠٥
 ٥٤,٣٨٥وقد بلغ . ومدتها شهرين انتاجية  دورة راس المال العامل على أساساحتسابتم 

 .دينار

 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣٠٥
 

باالضافة مصاريف متفرقة و والتراخيص المشروع رسوم تسجيل كل من مصاريف التأسيس تغطي         

وقد تم تقدير اجمالي هذا مصاريف التدريب على المعدات الى مصاريف التعاقد على شراء المعدات و

  . دينار ٥,٠٠٠البند بمبلغ 
 

  كلفة الموجودات الثابتة٤٠٥
 

 دينار/ التكلفة  البند
 ٣,٥٠٠ت بناءتعديال

 ٢٠ ٠٠٠ والماكيناتالمعدات

٤٢ ٠٠٠وسائط النقل  

٥ ٠٠٠االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية  

 ٥٠٠تأمينات مستردة

٧١ ٠٠٠  المجموع  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٨

 ملخص تكاليف المشروع  ٥٠٥
 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٧١ ٠٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٥,٠٠٠ لتشغيلمصاريف التأسيس وما قبل ا

 ٥٤,٣٨٥ رأس المال العامل

 ١٣٠,٣٨٥ المجموع 

 

   

 وسائل التمويل ٦٠٥ 
 

 القيمة البند
 ٨٠ ٣٨٥ مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 ٥٠ ٠٠٠ قرض الموجودات الثابتة

١٣٠ ٣٨٥ المجموع   
  
 

   األسس والفرضيات المالية٧٠٥
 

لك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشـغيلي هـو          تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذ       

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما             . عشرة سنوات 

 :يلي 

 

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

 %.٥ سنوي هو تزداد بمعدل ويةاألجور السن تم افتراض أن -

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -



 
 

 ١٩

 %. ٧٥ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

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

 

 اتاالستنتاج ٨٠٥
 المشروع أنمرفق،  الالحساسيةيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على  يحقق ربحاً

الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح 

 :والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 دينار في السنة األولى للتشغيل ) ٢٨ ٤٧٨(وقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين يت -

 . دينار للسنة الخامسة)٤٢ ٠٩٣( و

، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي لاموع  موظفلثمانية وعشرينسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في السنة األولى )٧٠ ١٢٩ (ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة)٨٥ ٢٤٢ (تفع إلى تر

فـي السـنة     % ٤١,٧في السنة األولـى و       % ٢٢,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

  %.٤١,٧و  % ٣٤,٠الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار١٣١,٦١٣ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٤٠,٨ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,٠تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

  .وات سن٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

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

قى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على يب % ٢٠و% ١٠

او ارتفاع % ١٠ اال ان المشروع يعتبر حساسا النخفاض اسعار البيع بنسبة .جدوى المشروع

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند تحديد اسعار البيع او %٢٠و% ١٠تكاليف التشغيل بنسبة 

 . اليف التشغيلاالنفاق على تك

 

 

 



 
 

 ٢٠

 

 
 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

 ٩٠٥المالحق المالية



الموقع المقترح
محافظة العاصمة

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

375,000393,750413,438434,109455,815المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

225,250236,513248,338260,755273,793تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
26,24027,55228,93030,37731,895تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
11,40011,97012,56913,19713,857تكاليف المصنع التشغيلية

262,890276,035289,837304,328319,545مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
112,110117,715123,601129,781136,270الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

17,44918,32219,23820,20021,210رواتب موظفي التسويق
26,44027,76229,15030,60832,138رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

7,5007,8758,2698,6829,116مصاريف البيع والتسويق
300315331347365قرطاسية
8,0008,0008,0008,0008,000إيجارات

00000أيجار أرض
3,7303,9174,1124,3184,534مصاريف أخرى

63,41966,19069,10072,15575,363مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
9,1869,1869,1869,1869,186اإلستهالك لإلصول الثابتة

1,0001,0001,0001,0001,000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

73,60676,37779,28682,34185,549مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
38,50441,33844,31447,44050,721الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
33,50437,15741,03445,15049,522الربح قبل الضريبة

5,0265,5746,1556,7737,428الضريبة على األرباح
28,47831,58434,87938,37842,093األرباح الصافية

%63%63%64%65%66نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 262,932269,461276,180283,084290,168نقطة التعادل

%64%65%67%68%70نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,50025.00140أألبنية
025.000منشآت أخرى
20,00010.002,000معدات وأجهزة

5,0006.67750األثاث والمعدات المكتبية
42,0006.676,297وسائل نقل

010.000أخرى
9,186المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5,00051,000المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
54,38554,3850رأس المال العامل المطلوب

130,38580,38550,000إجمالي تكلفة المشروع
%38%62%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مبردات المياه



الموقع المقترح
محافظة العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
375,000393,750413,438434,109455,815المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
375,000393,750413,438434,109455,815المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
80,385حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

16,84322,19027,08431,46435,265الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
130,385391,843415,940440,521465,573491,079مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
71,000مجموع اإلستثمارات

37,542262,890276,035289,837304,328319,545التكاليف التشغيلية المباشرة
63,41966,19069,10072,15575,363إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

5,000المصاريف التأسيسية  والخلو
5,0265,5746,1556,7737,428الضريبة

113,542336,335351,980368,372385,545403,535إجمالي التدفق النقدي الخارج
16,84355,50863,96072,14980,02887,545صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

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

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

16,84347,31854,95262,24069,12775,554رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
025,12827,86830,77633,86337,141توزيعات األرباح

16,84322,19027,08431,46435,26538,412صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مبردات المياه



الموقع المقترح
محافظة العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
16,84322,19027,08431,46435,26538,412النقد

00000المدينون
37,54237,54237,54237,54237,54237,542المخزون

54,38559,73264,62569,00572,80675,954إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,500المباني

20,000األجهزة والمعدات
5,000األثاث والمعدات المكتبية

42,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
71,00071,00071,00071,00071,00071,000إجمالي األصول الثابتة
9,18618,37327,55936,74645,932اإلستهالك التراآمي

71,00061,81452,62743,44134,25425,068القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5,0004,0003,0002,0001,0000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
130,385125,545120,252114,446108,060101,022مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

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

81909009991010901119910مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

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

حقوق الملكية
80,38580,38580,38580,38580,38580,385رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3,3507,06611,17015,685األرباج المجمعة
3,3503,7164,1034,5154,952الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

80,38583,73587,45191,55496,070101,022مجموع حقوق الملكية
130,385125,545120,252114,446108,060101,022مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %41.7%35.5%30.5%26.3%22.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%41.7%39.9%38.1%36.1%34.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 6.66.56.36.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مبردات المياه



الموقع المقترح

محافظة العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%130,3855تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %80,3855مساهمة صاحب

%50,00012القروض

%75%38.3القرض الى التكاليف %

%15%61.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

28,47831,58434,87938,37842,093صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %10.9%10.4%9.9%9.4%8.9الربح قبل الضريبة

%41.7%35.5%30.5%26.3%22.7معدل العائد على اإلستثمار %

%41.7%39.9%38.1%36.1%34.0معدل العائد على حقوق الملكية %

6.66.56.36.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.30.10.0الديون

262,932269,461276,180283,084290,168نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
10%

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
20%

تخفيض 
سعر 

البيع %5

تخفيض 
سعر البيع 

10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
20%

NPV 18,3191,020-131,613121,681111,74956,647صافي القيمة الحالية######

IRR %14.5-%12.2%7.9%24.5%33.3%36.8%40.8معدل العائد الداخلي

B/C 2.01.81.71.40.91.00.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

276,365

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

31.3%

38.0%

5.1

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مبردات المياه

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

35,082

9.9%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR40.8%معدل العائد الداخلي

NPV131,613صافي القيمة الحالية

B/C2.0اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR36.8%معدل العائد الداخلي

NPV121,681صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR33.3%معدل العائد الداخلي

NPV111,749صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR24.5%معدل العائد الداخلي

NPV56,647صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.9%معدل العائد الداخلي

NPV-18,319صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.2%معدل العائد الداخلي

NPV1,020صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-14.5%معدل العائد الداخلي

NPV-129,572صافي القيمة الحالية
B/C0.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0113,5420-113,542

116,84348,69031,847

22,65351,52548,872

32,78554,50151,716

42,92457,62654,702

53,071190,205187,135

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0124,8960-124,896

116,84348,69031,847

22,65351,52548,872

32,78554,50151,716

42,92457,62654,702

53,071192,712189,641

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0136,2500-136,250

116,84348,69031,847

22,65351,52548,872

32,78554,50151,716

42,92457,62654,702

53,071195,219192,148



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0113,5420-113,542

116,84329,94013,097

22,65331,83729,185

32,78533,82931,044

42,92435,92132,996

53,071165,494162,423

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0113,5420-113,542

116,84311,190-5,653

22,65312,1509,497

32,78513,15710,372

42,92414,21511,291

53,071140,783137,712

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0117,2960-117,296

118,52816,059-2,468

22,91817,30214,384

33,06418,60715,544

43,21719,97816,761

53,378157,296153,919

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0121,0500-121,050

120,212-16,572-36,784

23,183-16,920-20,103

33,342-17,286-20,629

43,509-17,671-21,180

53,685124,387120,702
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