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معات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجت       

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  

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية لمملكة من حيث استكشافمحافظات وألوية ا
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .ع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاري
 

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

 
 اثنان وعشـرونق المملكة وعددها   كافة مناط  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 المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 .٣ دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها 

   ٢. ٣ السوق المحلي

   ٣. ٣ الطلب المتوقع 

   ٤. ٣ الحصة السوقية والطاقة المقترحة 

  ٥٠٣ المنافسة والتسويق

   ٦. ٣ أسعار البيع واإليرادات 

 .٤ الدراسة الفنية 

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ األرض 

   ٣. ٤ البناء

   ٤. ٤ األثاث والتجهيزات المكتبية 

   ٥. ٤ العدد واألدوات 

   ٦٠٤ وسائل النقل

   ٧٠٤ المواد األولية والتكلفة المتوقعة 

   ٨٠٤ ى العاملة واألجورالقو

   ٩٠٤ الخدمات الضرورية 

   ١٠. ٤  مصاريف تشغيل أخرى 

   ١١٠٤ برنامج تنفيذ المشروع 

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف التشغيل

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ رأس المال العامل 

   ٥. ٥ تمويلوسائل ال

   ٦ . ٥ االسس والفرضيات

   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

 . ٦ المالحق المالية  
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 مطعم اسماك
     

 

 ملخص المشروع.١

  اسماكمطعم  اسم المشروع

 طريق المغطس/ األغوار موقع المشروع

  صيد سمك باليد/سمكوجبات  خدمات المشروع

   افراد٨ لعاملةاأليدي ا

 دينار ٨٣,٣١٩ الكلي االستثمار

 % ١٩,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ٢٢,٥٢٩ صافي القيمة الحالية

  ١,٣ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات

 سنوات ٥ فترة االسترداد
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العمل ذات الساعات الطويلـة،      أيامفي وقتنا الحالي من عبئ الحياة الثقيل ومن عبئ          المدن  يعاني سكان   

 السـنوية   إجازاتهم أو األسبوعيةعطل  ال أيام بقضاء   أسرهموكثير من الناس يلجأون للترفيه عنهم وعن        

 البحـث  إلىشتوية، ويلجأ العديد من السكان     السياحية  المواقع  وخاصة ال  ، السياحية األردنضمن مناطق   

 الناس يبحثون دائمـا  أن، كما استراحتهمن فيه ساعات   ال يجدوا مكانا يقضو    أحيانا للترفيه و  أماكنعن  

منها ما يتعلق   و السياحية الجميلة منها التاريخية و الدينية        األماكن األردنتتوفر في   عن ما هو جديد، و    

 مثـل البحـر الميـت ووادي    األخرى المميزة التي ال مثيل لها في البلدان أالماكن أوبالطبيعة الجغرافية  

ة لسـياح  تحت مستوى سطح البحر المتميز بشتاء دافئ مما يجعلـه منطقـة جـذب ل               هبانخفاض األردن

 يحفـز    مثل البتراء ممـا    األثرية بالمدن   أو،  األسرة ألفرادالداخلية من رحالت مدرسية وقضاء العطالت       

 ينقصها الخدمات المرافقة لتسـويق      األردن منطقة مثل وادي     أن إال،  أيضاالسياحة الداخلية والخارجية    

توفير  األولوية إعطائها ومن الخدمات التي ال بد من        آخرينلسياحة بشكلها الجميل ولتكون جذبا لسياح       ا

 لتلبية حاجـة الـذين      وسائل الترفيه والتسلية  وواالستراحات   التي تكون بمتناول أيدي الجميع       المطاعم

وخاصة بما يمتاز به غور      بجمال طبيعتها وتنوع مناخها      األردن كما تمتاز     ،يزورون المناطق السياحية  

  في الشتاء مما يجعله مكانا متميزا ئ من مناخ دافاألردن

 . المطاعمأهمهاففي مثل هذه الحاالت ال بد من توفير البنية التحتية الالزمة لخدمة السياحة والتي من 

 

 : وصف المشروع ١. ٢

 
يتكون من   على طريق المغطس،   ،األغوارتراثي لمنطقة   ال يأخذ الطابع    المشروع عبارة عن مطعم خاص    

 دونمات ارض في منطقـة  ٥قام على مساحة  وكفتيريا ومرافق وبركة ومظالت خارجية، م   ،صالة طعام   

تزينه  إلى باإلضافة قريب من  مصدر مياه عذبة مزروع باألشجار الحرجية حول الموقع كسياج              األغوار

 ان يكون بالقرب مـن      لزينة معمرة ويفض  ودائمة وشجيرات   ة  بنباتات الزينة الخارجية من ورود حولي     

 ، كما يشتمل الموقع على بركة سـمك مهيـأة           األردن من قناة سلطة وادي      أوالمياه الجارية سواء نبع     

سيوفر المشروع جلسـات    كما  .  التي يصطادها له   األسماكللصيد مباشرة من قبل الزبون حتى يتم طهي         

قادرا علـى تلبيـة     ومظالت كبيرة ليكون المشروع     ت  راسي وطاوال داخلية وخارجية من ك   عائلية هادئة   

 .رغبات الزائرين 

 المقدمة. ٢



 
 

 ٣

  :أهداف المشروع  ٢. ٢
 

 األردنيـة  األسـر  من اكثر المناطق السياحية التي يؤمها السـياح وخاصـة            األردنتعتبر منطقة وادي    

األمر وادي   ال توفر شبكة طرق تغطي كافة أرجاء       الجامعية والمدرسية لما يمتاز به الوادي من       والرحالت

 الـوادي   وع منـاخ  وتن الشتاء   بدفئويمتاز   وبكل سهولة فيه  الذي يسهل عملية الوصول إلى أي نقطة        

 بدرجات حرارة ابرد قليال من المناطق الوسطى والجنوبية مما يترك فرصة            األغوار الشمالية حيث تتميز   

ياحية العالجية مثل مياه البحـر       الس واألماكنجمال الربيع    في الصيف، كما يمتاز الوادي ب      أيضاللسياحة  

 الخدمات المتوفرة في الوادي ال ترقى الى المستوى المطلوب وال تلبـي             أن إالة،  تيالميت والمياه الكبري  

 :ويهدف المشروع . ياح للساألدنىالحد 

 

توفير مرفق خدمي يقدم خدمة مميزه للسياح من وجبات اسماك يتم اصطيادها باليد، لتلبية  حاجة  •

 . في قضاء إجازاتهم وعطلهم األسبوعية والرسمية احيالس

 .خلق فرص عمل •

 .تحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي للعاملين في المشروع •

 

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢
 
الطريق ، ومن المواقع المالئمة      األردن لوادي  الزوار ايكثر فيه  المشروع في منطقة      اختيار موقع  قترحي

  المغطـس،   إلـى  وخاصة الطريـق المـؤدي       .الن معظم السياح يؤمون البحر الميت       البحر إلىالمؤدية  

بمناخ جيد صيفا وشتاء، ويتوفر في المنطقة جميع خدمات البنية التحتيـة الضـرورية          المغطس   تميزيو

 .من طرق معبدة وماء وكهرباء

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٤

 
 

 

 

مها للناس والتي يحددها حاجة السياح      السوق لمثل هذه المشاريع يتحدد من خالل الخدمات التي يتم تقدي          

 السنوية والـرحالت    واإلجازات األسبوعيةالعطل  قضاء   إلى الراحة واالستجمام والترفيه عن أنفسهم في      

 مقابل تقديم خدمة مميزة تتمثل بتقديم وجبات غذائية         األجانب ياح الس إلى باإلضافةالمدرسية والجامعية   

 معظـم  سـكان      أن معقولة، ومن المعروف     أسعار باليد مقابل    دهاصطياطبقها الرئيس السمك الذي يتم      

 بقصد السياحة او العالج في مياه البحر الميت مما يبشر بسوق جيد فـي تلـك                 األغوار يرتادون   األردن

 او الى مثـل المطعـم       ان المنطقة تفتقر إلى أي متنزهات عامة أو خاصة         هو معروف ب   وكماالمنطقة ،   

 أخرى على جوانب الطرقات تكون مشغولة من قبل اسر          األشجار العامة تحت    ناألماك أنالمقترح وحتى   

 .اح المحليينيق ذات كلفة عالية للسدوالمطاعم المتوفرة في الفنا

 

ولتحديد حجم الطلب الحالي على هذه الخدمة ال بد من األخذ بعين االعتبار الفرضيات التالية علما بـان                  

 وتخف السياحة بعد ذلك الشتداد الحرارة نوعا         من كل عام   ١/٥ - ١/١١موسم التنزه يبدأ  اعتبارا من       

 . في الليل الى األغوار في فصل الشتاءلألغوار العديد من السياح يذهبون أن إالما 

 

  خدمات المشروع وتصنيفها ١٠٣
  

المشروع خدمي، يقدم وسائل الترفيه والراحة للعائالت من خالل صيد األسماك  ويتم طهـي مـا يـتم                   

 الكهربائية الالزمـة إلشـباع      األلعاباصطياده لهم، مما يضفي البهجة على الزوار، ويمكن وضع بعض           

رغبات األطفال، كما يقدم خدمة الجلسات العائلية ، وكذلك يشمل المتنزه عل كشك لتأمين حاجة األطفال                 

  )الخ.. هالعصائر، شيبس، شوكوالت(من المواد التموينية 

 

 

 

 

  السوقدراسة. ٣



 
 

 ٥

 :حلي  السوق الم٢. ٣
 

منطقة المغطس  إلى أعداد السياح اللذين يزورون      ) ٢٠٠٢-٢٠٠٠(واآلثار  تشير تقارير وزارة السياحة     

، ولتحديد حجم السوق المحلي السابق في األغوار وخاصـة          أدناه في الجدول    كما  هي   األردنفي وادي   

طقة األغوار سنويا أي    من العائالت في األردن  تزور من      % ٣ن نسبة   عدد الزوار المحليين تم افتراض أ     

عدد سـكان األردن حتـى عـام        علما بان   .  فرد ١٦٠,٠٠٠ أسرة يبلغ عدد أفرادها      ٢٧,٥٦٠ما يعادل   

 أسرة، على افتراض إن متوسـط أفـراد         ٩١٨,٧٩٣  نسمة،أي ما يعادل      ٥,٣٢٩,٠٠٠ حوالي   ٢٠٠٢

 . فرد٥,٨األسرة 

 

عدد الزوار لمرافـق هـذه المؤسسـة        يعزز هذه الفرضية دراسات سابقة لمؤسسة الضمان االجتماعي ل        

 . ألف زائر سنويا١٧٠زائر أسبوعيا حوالي ) ٣,٥٠٠(والتي تشير إلى 

 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ المنطقة

 ٥٥,٢٦١ ٥٤,٧٣٧ السياح األجانب 

  زائر٥٥,٠٠٠ األجانب/ المعدل

 ١٧٠,٠٠٠   األردنيينالزوار*

 ٢٢٥,٠٠٠ حجم السوق/ المجموع

 .ر واآلثاوزارة السياحة/ المصدر

 .تقدير معد الدراسة* 
 

 : الطلب المتوقع  ٣٠٣
 

 سوف تزداد  بمقدار مساوي لنسبة النمو السنوية أي حوالي           عدد الزوار تم افتراض أن نسبة النمو في       

 :كما هو موضح في الجدول التالي %. ٣

 



 
 

 ٦

 فرد/  المتوقع عدد الزوار السنة

 ٢٣٨,٧٠٠ األولى

 ٢٤٥,٨٠٠ الثانية

 ٢٥٣,٢٠٠ الثالثة

 ٢٦٠,٨٠٠ الرابعة

 ٢٦٨,٧٠٠ الخامسة

  

  : المقترحة  الحصة السوقية والطاقة٤٠٣
 

عـدد المشـاريع    ريـادي وان     اإلشارة بان هذا المشروع      ال بد من  المشروع من السوق    لتحديد حصة   

، وان األسـماك  الخاصـة باسـتزراع   األردنالمشابهة فقط مشروع واحد قائم حاليا في مزرعـة وادي         

 ومتنوعة تلبي حاجات الزائر الذي يقصد الراحة واالستجمام ،          ة كثير خدميةة الى مشاريع    المنطقة بحاج 

 االفتراضي باعتبـاره    م الزوار من  حج  %  ٣ في السنة األولى على      عومن المتوقع أن يستحوذ المشرو    

سنويا مع تعرف النـاس     % ٥ في المنطقة،  وتزداد هذه الحصة بمعدل         ا من نوعه  ىع األول يراالمشمن  

  : الفرضيات التاليةهذه النسبة وفقتم تقدير قد  و.على هذا النوع من الخدمات التي يفتقرون إليها

 اللذين يزورون منطقة المغطس سوف يرتادون األجانب من السياح % ٥أن نسبة افتراض  تم •

 . ن سائحا وذلك باالتفاق مع اإلدالء السياحيي٢,٧٥٠المطعم  حوالي 

 سيرتادون المطعم أي حوالي )السياحة الداخلية (األردنيينالزوار من % ٢,٦تم افتراض أن   •

 . فردا٤,٤٥٠

 .كما يؤم المنطقة الكثير من الرحالت المدرسية تم إهمالها •

 .  عدد السياح المحليين+عدد السياح األجانب = حجم الطلب في الموسم  •

 زائر ٧,٢٠٠ = ٤,٤٥٠  + ٢,٧٥٠=     

 :هذا الحجم حصة المشروع من اعداد الزوار المتوقع وكما يليويشكل 

 



 
 

 ٧

 النسبة%  فرد/  حصة المطعم عدد الزوار  السنة

 ٣,٠ ٧,٢٠٠ ٢٣٨,٧٠٠ األولى

 ٣,١٠ ٧,٥٦٠ ٢٤٥,٨٠٠ الثانية

 ٣,١٤ ٧,٩٤٠ ٢٥٣,٢٠٠ الثالثة

 ٣,٢٠ ٨,٣٤٠ ٢٦٠,٨٠٠ الرابعة

 ٣,٢٦ ٨,٧٥٠ ٢٦٨,٧٠٠الخامسة

 

 :التسويقو المنافسة ٥. ٣

 
 المنافسـة محـدودة وان      أنالمشروع ريادي وال يوجد منافسين سوى مطعم واحد، لذا يمكـن القـول              

المنافسة تنحصر في مجال الديمومة فـي تقـديم الخـدمات           المنطقة بحاجة لهذا النوع من الخدمات، و      

إنشاء مطعم   وان    . لوجبة الغذاء  المتميزة مع العمل على المحافظة على تسعيرة وأجور خدمات مناسبة         

سيخلق فرصة استثمارية جيدة نتيجة لتوفر الظروف المناخية والجغرافية         األغوار  واستراحة في منطقة    

سيخفف ان قلة المطاعم والخدمات واالستراحات في نفس المنطقة         وواألماكن الدينية والمواقع العالجية     

اإلعالنات فـي  من خالل ة تسويقية ناجحة  اتباع سياس كما تجدر االشارة الى اهمية  .من حدة المنافسة    

 االمر الـذي     والدعائية وتقديم الخصم المناسب للمجموعات السياحية      اإلشارية اللوحات   الصحف ووضع 

 . المخطط لهااإليراداتسيحقق جذبا للمشروع وتناميا له وتحقيق الهدف المطلوب من 

 

 :  المتوقعة واإليرادات البيع أسعار٦. ٣
 

 دنـانير ،    ١٠-٦لمشابهة والتي تقدم نفس الخدمات فان أسعار الوجبات تتـراوح مـن             في المشاريع ا  

من المتوقع  للشخص ، و  /  دنانير ٧وألغراض التحفظ في هذه الدراسة فقد اعتبر أن سعر وجبة السمك            

 أن تبلغ إيرادات المشروع لألعوام الخمسة القادمة كما هو مبين في الجدول أدناه ، 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٨

 دينار/ رادات السنويةاإلي السنة

 ٥٠,٤٠٠ األولى

 ٥٢,٩٢٠ الثانية

 ٥٥,٥٦٠ الثالثة

 ٥٨,٣٤٠ الرابعة

 ٦١,٢٦٠ الخامسة
 

 
 
 :المشروع موقع ١٠٤

  
 بالقرب من المغطس وذلك بسبب قلة توفر مثل هذه          األغوارالمشروع المقترح في منطقة      يقاميقترح أن   

 منطقة  أن إلى باإلضافة سنويا   األغواراللذين يزورون منطقة     واألردنيين األجانبالخدمات وكثرة السياح    

 الحية في البركة المخصصة لها ليتم اصطيادها مـن قبـل            األسماك تعتبر منطقة مالئمة لتأمين      األغوار

 .الزبون

 

 :األرض  ٢. ٤
 

 اإلجماليـة  دونمـات وتقـدر  كلفتهـا         ٥ هذا المشروع على ارض مساحتها حوالي        إقامةمن المناسب   

 . دينار١٠,٠٠٠

 

 :  البناء٣. ٤
 

 وكافتيريا   والى مظالت خارجيـة ،   لألكل تشمل على صالة استقبال داخلية       أبنيةيحتاج المشروع الى    

تأمين المرافق  حتـى يسـتطيع مزاولـة األنشـطة           مع ضرورة    إداريةاتب   مك ويشمل المطعم على    

 :المختلفة وخدمة الزبائن، وهي مفصلة في الجدول أدناه

 
 

 : الدراسة الفنية. ٤



 
 

 ٩

 

 التكلفة)٢م./أ.د(التكلفة )٢م(المساحة بندال

 ٤٥٠ م/د١,٥ م طولي٣٠٠ شيك / سور

١٩,٥٠٠ ١٥٠ ١٣٠ المطعمصالة 

 ٤,٥٠٠ ١٥٠ ٣٠ مكتب إدارة 

مطبخ، غرفة تحضيرـ مخزن(مرافق 

)غرفة تحضير
٦,٠٠٠ ١٥٠ ٤٠ 

 ٦,٠٠٠ ٤٠ ١٥٠ )مظالت(جلسة خارجية 

 ١,٥٠٠ ٥٠ ٣٠  صحية اتوحد

 ٣,٠٠٠ - م٢ × ٤  × ٤ مع تجهيزات مالئمة / بركة سمك 

 ٥٠٠ - - خزانات مياه

٤١,٤٥٠ )دينار(  المجموع

 

 : األثاث والتجهيزات المكتبية٤. ٤
 

 :على النحو التاليلمطعم  كراسي وطاوالت  لاإلدارية والى تبامكلليحتاج المشروع إلى أثاث 

 

 الكلفة اإلجمالية

 دينار

 الكلفة

 دينار

 البيان العدد

 ب مديرمكت - ٢ ٢٥٠ ٥٠٠

 طربيزات وكنبايات - - ٤٥٠ ٤٥٠

 كمبيوتر - ١ ٤٥٠ ٤٥٠

 لصالة الطعام والكفتيريا والجلسة الخارجيةطاولة - تقدير - ٣,٠٠٠

 ديكورات - - - ٥,٠٠٠

 أخرى - - ٢٠٠ ٢٠٠

 مجموعال ٩,٦٠٠



 
 

 ١٠

 

 :  العدد واألدوات٥. ٤
سيتم شراؤها مباشرة مـن السـوق       مات  مستلزودد  وع من ثالجات    عض التجهيزات  ب إلىطعم  يحتاج الم 

 : كما هي موضحة في الجدول التالي  لألطفال لتوفيرها األلعابوالى بعض المحلي، 

 التكلفة العدد .)أ.د(تكلفة الوحدةاألجهزة
 ٢٨٠٠ ٤٠٠ثالجات داخلية

 ٤٨٠ ٤ ١٢٠  كولرثالجة خارجية للماء

 ٢,٠٠٠ - - وافران غازعدد مطبخ وشوي

األطفالعاب لتسلية مراجيح وال

دوار المرح، سحاسيل، سيسو
 ٢,٠٠٠ - تقدير

 ١٠٠٠٥,٠٠٠ ٥ مكيفات هواء

 ١٠,٢٨٠ )دينار(المجموع
 

 نقلالوسائل  ٦. ٤ 
 . دينار٨,٠٠٠ بقيمة األولية سيارة لتأمين متطلبات المشروع من المواد إلىيحتاج المشروع 

 
 : المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٧٠٤
 باعتباره الوجبة الرئيسـة      السمك الطازج والحي لوضعه في البركة      إلى شراء وتأمين  ج المشروع   يحتا

 وهذا متوفر في منطقة األغوار من خالل مزارع األسماك وتم تقدير كلفة المـواد بنسـبة                .في المشروع 

 .من إيرادات البيع% ٣٠

 

 :القوى العاملة واألجور السنوية ٨. ٤
 : واتب واألجور لموظفي وعمال المطعم الجدول التالي يبين الر

 

 

 
 



 
 

 ١١

 العدد الوظيفة
 الراتب الشهري

 دينار

 التكلفة السنوية

 دينار

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع/مدير المطعم 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ طاهي 

 ٢,٠٤٠ ٨٥ ٢ عامل

 ٤,٨٠٠ ١٠٠ ٤  سفرجيةعمال 

 ١٢,٢٤٠  ٨  السنويالمجموع
 
 

  :الضرورية الخدمات ٩٠٤
 إلـى الوقـود     باإلضافة الشبكات العامة ،      والتي يتم تأمينها من خالل       الخدمات بالماء والكهرباء  تتمثل  

 :المتمثل بالغاز والفحم وعلى النحو التالي

  

 التكلفة اإلجمالية البند

 ٤٨٠ المياه

 ٧٢٠ الكهرباء

 ٦٠٠ الوقود

 ١,٨٠٠ )دينار (  المجموع

 

 :أخرى مصاريف تشغيلية ١٠. ٤
واخرى بمبلغ  وترخيص  ، قرطاسية   صيانة   من هاتف    أخرى مصاريف تشغيلية    إلىج المشروع   كما يحتا 

 . دينار سنويا٢,٣٦٠

 

 

 

 



 
 

 ١٢

 برنامج تنفيذ المشروع ١١٠٤
 

وتـوفير  والـديكور والزراعـة   من اجل  إتمام عملية البنـاء والتشـطيبات      سنة   يحتاج المشروع لمدة  

 .محليا متوفرة لما بان االثاث والتجهيزات عوشراء المعدات واألدوات، التراخيص الالزمة 

 

 
 

  تكاليف التشغيل١. ٥

دينار/ الكلفة البند  

 ١٥,١٢٠ المواد األولية

 ١٣,٥٨٦  مع الضمانالرواتب واألجور

 ١,٨٠٠ الخدمات الضرورية

 ٦٠٠ مصاريف التسويق

 ٢,٣٦٠ مصاريف تشغيل أخرى

 ٣٣,٤٦٦ المجموع
 

 : المشروع تكاليف ملخص ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ١٠,٠٠٠ األرض

 ٤١,٤٥٠ البناء

 ١٠,٢٨٠ العدد واألدوات

ثأثا  ٩,٦٠٠ 

 ٨,٠٠٠ سيارات

 ٢٠٠ تأمينات مستردة

 ٧٩,٥٣٠ مجموع األصول الثابتة

 ١,٠٠٠ مصاريف التأسيس

 ٢,٧٨٩ رأسمال عامل

 ٨٣,٣١٩ المجموع

 الدراسة المالية.  ٥



 
 

 ١٣

 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 
وع إلى مصاريف التأسيس العادية مثل رسوم التسجيل والترخيص ومصـاريف متفرقـة             يحتاج المشر 

 . دينار١,٠٠٠وتقدر 
 

 :  رأس المال العامل٤. ٥

 
 .دينار)  ٢,٧٨٩(تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر وقد بلغ 

 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
 

 % ١٠بل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول علـى قـرض  وبفائـدة                سيتم تمويل المشروع من ق    

 :سنويا، كما هو موضح في الجدول التالي
 

 البند دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٤٣,٣١٩ ٥٢

 قرض الموجودات الثابتة ٤٠,٠٠٠ ٤٨

 )دينار(  المجموع ٨٣,٣١٩ ١٠٠

 

  األسس والفرضيات المالية٦. ٥
 

مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشـروع التشـغيلي هـو    تم افتراض أن   

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

 :يلي 
 
 
 



 
 

 ١٤

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيـادة المفترضـة               •

 .لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ٢٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %.  ٣٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧. ٥
 

المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشـروع يحقـق           يبين ملخص نتائج المؤشرات     

علـى الوفـاء      المشـروع قـادر    أنتشير التدفقات النقدية    كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   

مرفق كذلك بهـذه الدراسـة حسـاب         .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات     بالتزاماته المالية   

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةائر، التدفق النقدي، الميزانياألرباح والخس

 

و     دينار في السنة األولـى للتشـغيل  ٥,٥٥٧يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  −

 . دينار في السنة الخامسة١٠,٥٧٤

 لهم   تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع      . موظفين وعمال    ثمانيةروع فرص عمل ل   سيوفر المش  −

 .  دينار في السنة الخامسة١٦,٥١٣  دينار في السنة األولى ترتفع إلى١٣,٥٨٦

في السنة الخامسـة     % ١٥,٧في السنة األولى و      % ٦,٩ ح نسبة العائد على االستثمار بين     تتراو −

 في  %١٥,٧ و   األولى في السنة     %١١,٩ونسبة العائد على حقوق الملكية بين       . للتشغيل التجاري 

 .مسةالسنة الخا

 .  دينار٢٢,٥٢٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  −

  % .١٩,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  −

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  −

 . سنوات   ٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع   −

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

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

 %. ٢٠أو % ١٠ تكاليف التشغيل بنسبة إلرتفاع  المشروع حساساال ان. جدوى المشروع
 
 



 
 

 ١٥

 
 
 
  و الخسائراألرباححساب ١

.قائمة التدفقات النقدية ٢  

.لعموميةالميزانية ا ٣   

. ملخص االستنتاجات والمعايير المالية٤  

 

  الماليةمالحقال. ٦



الموقع المقترح
طريق المغطس

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

50,40052,92055,56658,34461,262المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

15,12015,87616,67017,50318,378تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
10,25610,76911,30811,87312,467تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,4203,5913,7713,9594,157تكاليف المصنع التشغيلية

28,79630,23631,74833,33535,002مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
21,60422,68423,81825,00926,259الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
620651684718754مصاريف أخرى

4,6704,9045,1495,4065,676مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
5,3255,3255,3255,3255,325اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

10,19510,42810,67310,93111,201مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
11,40912,25613,14514,07815,058الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,0003,3452,6241,831959الفائدة على القرض
7,4098,91110,52112,24714,099الربح قبل الضريبة

1,8522,2282,6303,0623,525الضريبة على األرباح
5,5576,6837,8909,18510,574األرباح الصافية

%43%44%45%46%47نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
33,11532,13231,02229,77328,369نقطة التعادل (بالدينار)

%46%51%56%61%66نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

41,45025.001,658أألبنية
025.000منشآت أخرى
10,28010.001,028معدات وأجهزة

9,6006.671,439األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
5,325المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,7892,7890رأس المال العامل المطلوب

83,31943,31940,000إجمالي تكلفة المشروع
%48%52%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مطعم لهواة صيد السمك



الموقع المقترح
طريق المغطس

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
50,40052,92055,56658,34461,262المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
50,40052,92055,56658,34461,262المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
43,319حقوق الملكية

40,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,5293,8366,1638,49410,809الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
83,31951,92956,75661,72966,83972,071مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
79,530مجموع اإلستثمارات

1,26028,79630,23631,74833,33535,002التكاليف التشغيلية المباشرة
4,6704,9045,1495,4065,676إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
4,0003,3452,6241,831959الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,8522,2282,6303,0623,525الضريبة

81,79039,31940,71242,15143,63545,163إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,52912,61016,04319,57823,20426,908صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
6,5527,2077,9288,7219,593أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
6,5527,2077,9288,7219,593إجمالي دفعات سداد القرض

1,5296,0588,83611,65014,48317,316رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,2232,6733,1563,6744,230توزيعات األرباح

1,5293,8366,1638,49410,80913,086صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مطعم لهواة صيد السمك



الموقع المقترح
طريق المغطس

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,5293,8366,1638,49410,80913,086النقد

00000المدينون
1,2601,2601,2601,2601,2601,260المخزون

2,7895,0967,4239,75412,06914,346إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

10,000األرض
41,450المباني

10,280األجهزة والمعدات
9,600األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
79,53079,53079,53079,53079,53079,530إجمالي األصول الثابتة
5,32510,64915,97421,29926,623اإلستهالك التراآمي

79,53074,20568,88163,55658,23152,907القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
83,31980,10176,90473,71070,50167,253مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
655272077928872195930اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

655272077928872195930مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

334482624118313959300رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
334482624118313959300مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
43,31943,31943,31943,31943,31943,319رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3,3347,34412,07817,589األرباج المجمعة
3,3344,0104,7345,5116,345الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

43,31946,65350,66355,39760,90867,253مجموع حقوق الملكية
83,31980,10176,90473,71070,50167,253مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %15.7%13.0%10.7%8.7%6.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%15.7%15.1%14.2%13.2%11.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.70.91.11.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مطعم لهواة صيد السمك



الموقع المقترح

طريق المغطس

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%83,3195تكاليف المشروع

%43,3195مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%40,00012القروض

%30%48.0القرض الى التكاليف %

%25%52.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

5,5576,6837,8909,18510,574صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%23.0%21.0%18.9%16.8%14.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%15.7%13.0%10.7%8.7%6.9معدل العائد على اإلستثمار %

%15.7%15.1%14.2%13.2%11.9معدل العائد على حقوق الملكية %

0.70.91.11.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

33,11532,13231,02229,77328,369نقطة 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 4,064-22,52917,35212,17512,2291,9299,232صافي القيمة الحالية

IRR 10.6%15.2%12.7%16.3%15.6%17.5%19.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.11.01.11.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

30,882

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

11.0%

14.0%
0.8

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مطعم لهواة صيد السمك

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

7,978
18.9%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR19.8%معدل العائد الداخلي
NPV22,529صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR17.5%معدل العائد الداخلي
NPV17,352صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.6%معدل العائد الداخلي
NPV12,175صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR16.3%معدل العائد الداخلي
NPV12,229صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR12.7%معدل العائد الداخلي
NPV1,929صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.2%معدل العائد الداخلي
NPV9,232صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR10.6%معدل العائد الداخلي
NPV-4,064صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

081,7900-81,790

11,52916,93415,405

213917,78017,641

314618,66918,523

415419,60319,449
516189,96589,804

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

089,9690-89,969

11,52916,93415,405

213917,78017,641

314618,66918,523

415419,60319,449
516195,25695,095

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

098,1480-98,148

11,52916,93415,405

213917,78017,641

314618,66918,523

415419,60319,449
5161100,547100,385



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

081,7900-81,790

11,52914,41412,885

213915,13414,995

314615,89115,745

415416,68616,532
516186,24886,087

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

081,7900-81,790

11,52911,89410,365

213912,48812,349

314613,11312,966

415413,76813,615
516182,53182,369

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

081,9160-81,916

11,68213,58711,905

215314,26614,113

316114,98014,819

416915,72915,559
517886,23686,059

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

082,0420-82,042

11,83510,2408,406

216710,75210,585

317611,29011,114

418411,85411,670
519482,50882,314


