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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجية

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

 
 فـي مختلـف ) 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

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

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

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

 
 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   

   ٢-١ وصف المشروع

   ٢-٢ مبررات اهداف المشروع 

  ٢-٣ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق 

١-٣ المنتج    

٢-٣  واقع وافاق السوق     

٣-٣ االفاق المستقبلية للسوق    

٤-٣  حصة المشروع من السوقالطاقة اإلنتاجية و    

٥-٣ المنافسة والتسويق واسعار البيع    

٦-٣ االيرادات المتوقعة   

 . ٤  الدراسة الفنية 

١-٤ موقع المشروع    

٢-٤ البناء    

   ٣-٤  المعدات واآلالت وكلفتها التقديرية 

٤-٤ توالتجهيزا األثاث    

٥-٤ وسائط النقل    

٦-٤ مراحل التصنيع     

٧-٤  ومواد التعبئة والتغليف األوليةالمواد     

٨-٤ الخدمات الضرورية     

   ٩-٤   القوى العاملة 

١٠-٤  الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع     

.٥ الدراسة المالية   

١-٥ التكاليف الرأسمالية     

٢-٥ تكاليف التشغيل السنوية     

٣-٥ شغيلمصاريف التأسيس وما قبل الت    

٤-٥ رأس المال العامل    

٥-٥ تكاليف المشروع     

٦-٥ وسائل التمويل    

٧-٥ االسس والفرضيات المالية     

٨-٥ الخالصة     

٩-٥ المالحق المالية     
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 مشابك عادية وبكل للشعر و التجعيد ومشابكلفافاتنتاج إدراسة أولية لمشروع  

  

 
 

  ملخص المشروع-١

 وعاسم المشر

 
مشابك عادية وبكل  و التجعيد ومشابكلفافات

 للشعر

 

 محافظات الوسط  موقع المشروع

 منتجات المشروع
مشابك عادية وبكل  و التجعيد ومشابكلفافات

 للشعر

 ال وعاما  موظف١٠        مجموع األيدي العاملة

  دينار٦٩,٢٢٥         حجم االستثمار الكلي

  %٢٨,٨      ) IRR( معدل العائد الداخلي

  دينار٤٠,٦٩٤         )NPV (صافي القيمة الحالية 

 تاالستثمارايرادات على إلالقيمة الحالية ل

)B/C (  
      ١,٦ 

   سنوات٤      فترة االسترداد
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 : وصف المشروع  ١٠٢     

 
بشكل واسع من قبل الكبار   للشعرمشابك عادية وبكل و التجعيد ومشابكلفافات تستخدم   

  تعتمد األردن في سد احتياجاتها . الشعر واالعتناء بهوتثبيتوالصغار من االناث لترتيب 

 . على االستيراد من خارج األردن المنتجاتمن هذه 

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢    

 
 .بدل االستيرادلمنتجات المشروع واحالل االنتاج المحلي  عدم وجود صناعة محلية -

 . توفر السوق االستهالكي  -

 . تقديم فرصة استثمارية وتوفير عدد من فرص العمل-

 . تحسين الوضع المالي لصاحب المشروع-

 

                          

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢    

 
 :  الوسط لألسباب التاليةمحافظات  يقترح أن يكون موقع المشروع في 

 توريد المنتجات الى األسواق  المحلية في مدن وقرى المملكة لتوسطهاسهولة  .١

 .    الجغرافي 

 .توفر األيدي العاملة الماهرة .٢

 .الكثافة السكانية والقرب من األسواق .٣
 

المقدمة ٠ ٢



   
 

 ٣

 

 

 

 

 : المنتج ١. ٣  
 
ألغراض التثبيت لإلناث المستخدمة مستلزمات الشعر عدد من  سيقوم المشروع بانتاج  

المشابك العادية وبكل  و التجعيد ومشابكمثل لفافاتلمصنوعة من البالستيك  واوالتزيين

  .الشعر
 

 : واقع وآفاق السوق المستقبلية٢٠٣    
 

 :واقع السوق الحالي .        أ
 ويتم تغطية  احتياجاته من هذه ، في األردنإنتاج محلي من منتجات المشروعال يوجد 

 بلغ .)الخ..الدول األوروبية وجنوب شرق أسيا ( ارج خالاالستيراد من عن طريق المنتجات 

  طن معدل كلفتها٦١,٢ حوالي ٢٠٠٢-١٩٩٧ السنوات خالل اإلستهالك المحليمعدل 

 ستهالكصافي اإلحجم استيراد و ) ١(جدول رقم ال  يبين . سي أند اف  ألف دينار١٥٢

جمركية رقم والتي تأتي ضمن بند التعرفة ال  السابق من هذه المنتجات الملحي

دبابيس شعر، مالقط بمقص، ومشابك تجعيد ولفافات " والذي ينص على ٩٦١٥٩٠٠٠٠

 ". شعر وأصناف مشابهة من جميع المواد

 )١(جدول رقم 

 قيمة وكية المستوردات وصافي اإلستهالك المحلي

 ٢٠٠٢- ١٩٩٧ 

 السنة االستهالك المحلي اعادة التصدير االستيراد

ألف  طن ألف دينار

 ردينا

 طن دينار طن

٥٠ ١٧٤ ٤ ١٦ ٥٤ ١٩٩٧١٩٠ 

٦١ ٢٢٠ ٥ ٢٦ ٦٦ ١٩٩٨٢٤٧ 

٦٧ ١٧٧ ٦ ٣٣ ٧٣ ١٩٩٩٢١٢ 

٩٤ ١٧٠ ٧ ٣٨ ١٠١ ٢٠٠٠٢٠٩ 

٤١ ٧٧ ٩ ٢٤ ٥٠ ٢٠٠١١٠١ 

٥٤ ٩١ ١ ٨ ٥٥ ٢٠٠٢٩٩ 

  دراسة السوق٠ ٣



   
 

 ٤

 معدل النمو في  طن وأن٦١,٢ متوسط كميات اإلستهالك السابق بلغت من السابق يتبين أن

تجدر اإلشارة بان هذا و . سنويا% ٩,٦لسابق من هذه المواد بلغ حوالي حجم االستهالك ا

 ٢٠٠٢-١٩٩٩ صادرات وطنية خالل السنوات أية العامة لم تظهر اإلحصاءاتبيانات دائرة 

 ٥٤ خاللهما حيث بلغت قيمة الصادرات الوطنية ١٩٩٨ ، ١٩٩٧ ن، يستثني من ذلك العامي

ويبدو أن إعادة تصنيف بعض بنود التعرفة الجمركية  . دينار على التوالي٣٠٠  و دينارألف

 .أدى إلى ذلك على الرغم من عدم وجود صناعة وطنية لهذه المنتجات

 

تبين ان المنتجات  ولدى اإلستفسار من عدد من تجار اكسسوارات الشعر الخاصة باإلناث

الستهالك من وأن نسبة كل من المنتجات الى اجمالي ا% ٨٠ البالستيكية منها تشكل حوالي 

 :المستلزمات المصنوعة من البالستيك كما هو مبين فيما يلي

 

 ةلفاف/  غم١٠      الوزن التقديري%                ١٠  لفافات الشعر          

 مشبك/  غم ٣الوزن التقديري       %               ١٠  مشابك التجعيد         

 مشبك/  غم ٣   الوزن التقديري        %           ٣٠  مشابك شعر            

 بكله/  غم ٢٠الوزن التقديري       %               ٥٠  بكل الشعر             

   

  : اآلفاق المستقبلية للسوق   ٣. ٣  

 

 :الطلب المتوقع 

 
الطلب المتوقع من المنتجات موضوع الدراسة للسنوات الخمسة ) ٥(جدول رقم اليبين 

، وذلك بافتراض معدل نمو سنوي في الطلب المتوقع )٢٠٠٨ – ٢٠٠٤(ترة القادمة للف

سنويا وهو نفس معدل النمو السكاني علما بان معدل الزيادة السنوية في كميات % ٢,٨

 علما بانه قد تم اعتبار متوسط كميات %.٩,٦ قد بلغ ٢٠٠٢-١٩٩٧اإلستهالك للسنوات 

من % ٨٠ طن وتعادل ٥٠ستيكية حوالي اإلستهالك السابق من اكسسوارات الشعر البال

 . كافة انواع اكسسوارات الشعر

 



   
 

 ٥

 )٥(جدول رقم 

        بالطنلشعر األنثويةإلكسسوارات كميات االستهالك التقديرية المتوقعة 

)٢٠٠٨ –  ٢٠٠٣(  

 

 البند ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨

اكسسوارات  ٥٢,٨ ٥٤,٣ ٥٥,٨ ٥٧,٤ ٥٩,٠

الشعر البالستيكية

لفافات الشعر ٥,٣ ٥,٤ ٥,٦ ٥,٧ ٥,٩

تجعيد المشابك  ٥,٣ ٥,٤ ٥,٦ ٥,٧ ٥,٩

عاديةمشابك  ١٥,٨ ١٦,٣ ١٦,٧ ١٧,٢ ١٧,٧

بكل الشعر ٢٦,٤ ٢٧,٢ ٢٧,٩ ٢٨,٨ ٢٩,٥

 

 : وحصة المشروع من السوقالطاقة اإلنتاجية ٤٠٣      

 
ك لوردية واحدة  طن في السنة وذل١٥نتاجية قصوى تصل إ ينفذ المشروع بطاقة يقترح أن

 طن بالسنة ١٠تم افتراض ان المشروع سيتمكن من انتاج .  يوم عمل في السنة٣٠٠و 

، على ان تزداد كميات % ٦٦,٦٧األولى من التشغيل ، أي بنسبة طاقة مستغلة تصل 

 . سنويا% ٥بواقع  اإلنتاج في السنوات الالحقة 

الطاقة المستغلة وحصة المشروع كميات االنتاج المتوقعة ونسبة ) ٦( الجدول رقم يبين

 : السوق   التقديرية من

  ) ٦( جدول رقم  

 كميات االنتاج وحصة المشروع التقديرية من السوق
اإلنتاجكميات  السنة 

 طن

نسبة 

الطاقة 

 المستغلة

 الطلب المتوقع

 )طن(

حصة المشروع من 

 (%)السوق 

 %١٨,٩ ٥٢,٨ ٦٦,٧ ١٠,٠ األولى

 %١٩,٣ ٥٤,٣ ٧٠,٠  ١٠,٥ الثانية

 %١٩,٨ ٥٥,٨ ٧٣,٥ ١١,٠ الثالثة

 %٢٠,٢ ٥٧,٤ ٧٧,٢  ١١,٦ الرابعة

 %٢٠,٦ ٥٩,٠ ٨١,٠  ١٢,٢ الخامسة



   
 

 ٦

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣      

 
ال يوجد في األردن انتاج لمستلزمات العناية بالشعر ، و يتوفر في السوق منتجات متعددة  

بعض  ) ٧(   يبين جدول رقم .س على سعر المنتج للمستهلكالمصادر والجودة والذي ينعك

 :أنواع مستلزمات العناية بالشعر ومصادرها وأسعار المستهلك 

  )٧( جدول رقم

 ومصادرهامات العناية بالشعر بعض أنواع مستلزالتجزئة لأسعار 

 

 دينار/ للوحدةالسعر  المصدر اكسسوارات الشعر

 ٠,١٠ الصين لفافات الشعر

 ٠,٠٥ الصين  تجعيد الشعرمشابك

 ٠,٠٥ الصين مشابك الشعر

 ٠,٣٢ الصين بكل شعر

 

 ٥٠ سعر بيع  الجملة  من المصنع الى التجار حوالي افترض، فقد هذه الدراسةوالغراض 

  وبالتالي سيكون المنتج منافسا ،لمعدل سعر  بيع المنتج المستورد في السوق المحلي%  

، علما بانه قد تم منتجات المشروعأسعار بيع )  ٨( رقم في السعر والجودة ويبين جدول

احتساب اسعار البيع للمنتجات بالوزن وفقا لمعدالت اوزان اكسسوارات الشعر المشار اليها 

 .سابقا

 

 )٨( جدول رقم 

 معدل سعر البيع المقترح لمنتجات المشروع

/ سعر الجملة

 دينار للكغم

المنتجات

لفافات الشعر  ٥,٠٠

مشابك تجعيد الشعر  ٨,٤٨

مشابك الشعر  ٨,٤٨

بكل   ٨,٠٠

 



   
 

 ٧

 :يرادات المتوقعة   إل ا٦. ٣   
  :  الخمسة القادمةسنواتللااليرادات المتوقعة  ) ٩( جدول رقم ال يبين ،بناء على ما تقدم 

 

)٩(جدول رقم  
   للسنوات الخمسة القادمةااليرادات المتوقعة

 
نة الثالثة الس السنة الرابعة السنة الخامسة  السنة األولى السنة الثانية 

٧٨,٣٢٠ ٨٢,٢٣٦ ٨٦,٣٤٧ ٩٠,٦٦٥ ٩٥,١٩٨ 
 

. 

 

 
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  

 الوسط وضمن المناطق الصناعية أو المناطق المؤهلة  محافظاتيقترح اقامة المشروع في 

 .الضروريةلتوفر الخدمات 
 
: البناء٢. ٤  
ويمكن تنفيذ المشروع ضمن  ٢ م٢٠٠تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوالي     

 المشروع ضمن ابنية مستاجرة إقامة يقترح . هنجر حديدي بسيط أو تقليدية إسمنتية أبنية

 السنوي للبناء بحوالي اإليجار  ويقدر ،وفي مناطق مؤهلة أو صناعية لتوفر الخدمات

 .توزيع استخدامات البناء ) ١٠(ن جدول رقم ويبي السنة/  دينار٣,٠٠٠

 

 )١٠(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

 القسم  )٢م( المساحة  
 صالة االنتاج والتعبئة والتغليف ١٠٠

 مستودعات ٥٠

 االدارة ومرافق العمالية ٥٠

 المجموع  ٢٠٠
 

الفنية الدراسة٠ ٤



   
 

 ٨

:وكلفتها التقديرية الت اآلمعدات وال  ٣. ٤  

 
 . االالت والمعدات وتكاليفها التقديرية) ١١( دول رقمجال        يبين 

  )١١( جدول رقم 

ها التقديريةتاحتياجات المشروع من االالت والمعدات وكلف  
 

دينار/الكلفة  البيان العدد 
 ) طن  ١٦٠( حقن ةماكين ١ ٢١,٥٠٠

 )  بكل للشعرمشابك بنوعيها ولفافات ،( قوالب  - ٢٠,٠٠٠

 يد تجهيزات التبر ١ ٣,٠٠٠

  تدبيس ةماكين ١ ٤,٠٠٠

  حراري للتوضيبإغالق ةماكين ٣ ١,٠٠٠

 طاوالت للتعبئة والتوضيب ٢ ٥٠٠

 وأدوات متنوعةتمديدات وعدد  - ١,٠٠٠

 المجموع ٥١,٠٠٠
 
 

: األثاث والتجهيزات٤٠٤  
 . دينار٢,٠٠٠تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 

 

 : النقل وسائط٥. ٤ 
 .دينار ٨٠٠٠ بحوالي  ة لخدمة المشروع وقدرت كلفتهاافترض شراء سيار

 

  : التصنيععملية ٦. ٤

 الجزء البالستيكي من المنتجات باستخدام ماكينة الحقن ومن خالل القوالب إنتاج -       

م الخاصة بكل منتج، هذا وتستخدم حبيبات البولي بروبلين النتاج اللفافات في حين يستخد

.البوليسترين في صناعة باقي المنتجات  

  . تجميع األجزاء المعدنية للمنتجات مع القطع البالستيكية بواسطة ماكينة خاصة -         

              

                    



   
 

 ٩

: المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف٧. ٤  

 
ومواد التعبئة والتغليف للمشروع من المتوقع أن تبلغ التكاليف التقديرية للمواد األولية 

جدول كما هو موضحا في ال  ألف  دينار و٢٥,٨٥٠للسنة األولى من االنتاج حوالي    

 :)  ١٢( رقم 

 )١٢( جدول رقم 

 المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديرية

)طن(الكمية الكلفة بالدينار  المادة 

 )طن (حبيبات بولي بروبلين  ١ ٧٠٠

 )طن(حبيبات بوليسترين   ٩ ٦,٧٥٠

 )كغم (ألوان  ٢٠٠ ٦٠٠

 )مليون قطعة ( زنبركات ومسامير ١,٥٨٣ ١٥,٨٣٠

  )كغم (أكياس  بولي ايثلين  ٥٠٠ ٥٠٠

 كرتون للتغليف ٢٠٠٠ ٥٠٠

 بدل فاقد - ١,٢٤٤

 المجموع  ٢٦,١٢٤
 

   الخدمات الضرورية٨. ٤

 
 هذه إجمالي وتقدر ،الكهرباء والماء والوقود بوع  الخدمات التي يحتاجها المشرتتمثل 

 :) ١٣( رقم  جدولال كما هو مبين في ودينار   ٣,٠٠٠التكاليف بحوالي 

)١٣(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية للمشروع وكلفها التقديرية بالدينار

 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    

 البند 

هرباءالك ١٢٥ ١,٥٠٠  

 المياه ٢٥ ٣٠٠

 الوقود  ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٢١٠ ٣,٠٠٠
 



   
 

 ١٠

: القوى العاملة ٩ .٤  
 ها التقديرية تاأليدي العاملة وكلفاحتياجات المشروع من  ) ١٤( يبين جدول رقم 

  )١٤( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفا التقديرية بالدينار

الراتب السنوي 

)دينار/  

الراتب الشهري 

دينار/

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 محاسب ١ ١٨٠ ٢,١٦٠

 موزع ١ ١٧٥ ٢,١٠٠

 إنتاج مدير ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠
 

 فني عامل  ١ ١٨٠ ٢,١٦٠

 عاديعامل  ٥ ٥٠٠ ٦,٠٠٠

١٩,٠٢٠ 
 

 المجموع ١٠ 

 .% ١١ونسبتها  مساهمة الشركة في الضمان االجتماعي  الرواتبإجمالي إلىيضاف 
 

 

 : الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع الفترة١٠. ٤
   

، علما بان الجزء األكبر  أشهر ٦-٤ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي    

 .من اآلالت سيتم استيراده من الخارج



   
 

 ١١

 

 

 

 
   

 تكاليف التشغيل السنوية ١. ٥
 )١٥(                               جدول رقم 

   تكاليف التشغيل السنوية                         

 التكاليف بالدينار
 

 البند

مواد أولية وتعبئة وتغليف ٢٦,١٢٤
رواتب وأجور  ٢١٫١١٢

) كهرباء وماء ووقود( خدمات المشروع ٣,٠٠٠

)من المبيعات% ٢,٥(مصاريف تسويق وتوزيع ١,٩٥٨

إيجارات ٣,٠٠٠

مصاريف تشغيل أخرى  ٣,٩١٠

شغيلمجموع تكاليف الت ٥٩,١٠٤

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 

 دينار ، وتشمل تكاليف ٣,٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التجاري  

والترخيص وإيصال الخدمات للموقع والتعاقد على شراء اآلالت ومصاريف متفرقة التسجيل 

 .  اخرى
  
 :  رأس المال العامل٣. ٥  

 
 وعلى أساس أن رأس المال ،  دينار٤,٩٢٥العامل للمشروع حوالي   يبلغ رأس المال 

 .العامل احتسب لمدة شهر واحد 

  

 الدراسة المالية٠ ٥



   
 

 ١٢

 

 :   تكاليف المشروع٤. ٥ 

 )١٦(                 جدول رقم 

                 تكاليف المشروع

 البند التكاليف بالدينار
 التآمعدات و ٥١,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 ات مكتبيةأثاث وتجهيز ٢,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ٦١,٣٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٣,٠٠٠

 رأس المال العامل ٤,٩٢٥

 اجمالي تكاليف المشروع ٦٩,٢٢٥
 

 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥
ساهمة   سيقوم المشروع بالحصول على قرض لتمويل الموجودات الثابتة  باالضافة الى م

 : على النحو التاليصاحب المشروع

  )١٧( جدول رقم                 

 مصادر تمويل المشروع             

 قيمة التمويل

 ألف دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

٤٩ ٣٤,٢٢٥% مساهمة صاحب المشروع 

٥١ ٣٥,٠٠٠% قرض بنكي  لتمويل الموجودات  

الثابتة 

المجموع ١٠٠ ٧١٢٨٣
 ٥ومـدة القـرض     % ١٠يبلغ معدل الفائدة المحتسبة على قرض الموجودات الثابتـة          

 .سنوات



   
 

 ١٣

 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض 

 على خمس سنوات يسدد القرض. لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

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

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 -:التالية

 

 .ت ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية تم إفتراض أن ايرادا

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 

 .لإليرادات

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

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢في القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  تم إحتساب صا



   
 

 ١٤

 

  الخالصة٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

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

 .المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتوأن على الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي

 

 دينار في السنة األولى ٧,٢٣٩يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة١٣,٥٧٠للتشغيل و 

تبلغ مال بما فيهم صاحب المشروع،  وعين موظفلعشرةر المشروع فرص عمل سيوف -

قيمة الرواتب واالجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان 

 دينار في السنة ٢٥,٦٦٢ دينار في السنة االولى ترتفع الى ٢١,١١٢االحتماعي 

 . الخامسة

في السنة % ٢٤,٥في السنة األولى و %١٠,٩تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 % .٢٤,٥و % ١٩,٥الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 %١٢خصم   دينارعند معامل٤٠,٦٩٤ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٨,٨للمشروع  ) IRR(يبلغ معدل العائد الداخلي -

 ١,٦ ) B/C(ة لإليرادات الى اإلستثماراتتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالي -

  سنوات٤للمشروع  )  PBP(تبلغ فترة اإلسترداد -
 

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

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى  % ٢٠و% ١٠بين 

 إال أن المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف التشغيل .جدوى المشروع الالزم للحكم على 

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند اإلنفاق على بنود %٢٠او انخفاض أسعار البيع بنسبة 

 .تكاليف التشغيل أو تحديد أسعار البيع
 



   
 

 ١٥

 

 

  المالحق المالية ٨. ٥
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 ديةقائمة التدفقات النق )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 
 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
ز
الشعر

محافظاتموقع المشروع

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

78,32082,23686,34890,66595,198المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

26,12427,43028,80230,24231,754تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
12,38813,00713,65714,34015,057تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,2205,4815,7556,0436,345تكاليف المصنع التشغيلية

43,73245,91848,21450,62553,156مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
34,58836,31838,13440,04042,042الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
6,3946,7137,0497,4017,771رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,9582,0562,1592,2672,380مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,5701,6491,7311,8171,908مصاريف أخرى

15,37315,99116,64117,32318,039مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,5996,5996,5996,5996,599اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

22,57223,19023,84024,52225,238مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
12,01713,12714,29415,51816,804الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
8,51710,20111,99813,91615,965الربح قبل الضريبة

1,2771,5301,8002,0872,395الضريبة على األرباح
7,2398,67110,19811,82913,570األرباح الصافية

%60%61%63%64%65نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 59,03659,13859,18159,15559,049نقطة التعادل

%62%65%69%72%75نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
51,00010.005,100معدات وأجهزة

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

05.000أخرى
6,599المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,9254,9250رأس المال العامل المطلوب

69,22534,22535,000إجمالي تكلفة المشروع
%51%49%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

مستلزمات الشعراسم المشروع
محافظات الوسطموقع المشروع

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
78,32082,23686,34890,66595,198المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
78,32082,23686,34890,66595,198المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
34,225حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,7487,19511,65916,12020,560الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
69,22581,06889,43198,007106,786115,758مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
61,300مجموع اإلستثمارات

2,17743,73245,91848,21450,62553,156التكاليف التشغيلية المباشرة
15,37315,99116,64117,32318,039إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,2771,5301,8002,0872,395الضريبة

66,47763,88266,36668,95171,63774,429إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,74817,18723,06529,05635,14841,329صافي 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

2,74811,45416,75922,11927,51832,935رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04,2585,1005,9996,9587,982توزيعات األرباح

2,7487,19511,65916,12020,56024,953صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
مستلزمات
 الشعر

محافظاتموقع المشروع

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,7487,19511,65916,12020,56024,953النقد

00000المدينون
2,1772,1772,1772,1772,1772,177المخزون

4,9259,37213,83618,29722,73727,130إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

51,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
61,30061,30061,30061,30061,30061,300إجمالي األصول الثابتة
6,59913,19919,79826,39732,996اإلستهالك التراآمي

61,30054,70148,10141,50234,90328,304القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
69,22566,47363,73761,00058,24055,434مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
5,7336,3066,9377,6318,3940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

5,7336,3066,9377,6318,3940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

29,26722,96116,0248,39400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
29,26722,96116,0248,39400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
34,22534,22534,22534,22534,22534,225رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,9816,55110,75015,621األرباج المجمعة
2,9813,5704,1994,8715,588الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

34,22537,20640,77644,97649,84655,434مجموع حقوق الملكية
69,22566,47363,73761,00058,24055,434مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %24.5%20.3%16.7%13.6%10.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%24.5%23.7%22.7%21.3%19.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.52.02.42.70.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع

مستلزمات
الشعر

موقع المشروع
محافظات
الوسط

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 40,694صافي القيمة الحالية
ي 
69,225المشروع

IRR 28.8معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
34,225صاحب 

B/C 35,000القروض1.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات
Pay Back Period 4فترة اإلسترداد

ى  رض 
%50.6التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

7,2398,67110,19811,82913,570صافي الربح بعد الضريبة

%16.8%15.3%13.9%12.4%10.9الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%24.5%20.3%16.7%13.6%10.9معدل العائد على اإلستثمار %

%24.5%23.7%22.7%21.3%19.5معدل العائد على حقوق الملكية %

1.52.02.42.70.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

59,03659,13859,18159,15559,049نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.5%35,65225.6زيادة تكاليف المشروع

%20 1.4%30,61022.8زيادة تكاليف المشروع

%10 1.1%8,41915.5تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.7%23,8551.6-تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.2%17,31319.1زيادة تكاليف التشغيل

0.9%6,0699.5-زيادة تكاليف التشغيل %20



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية
الحالة األساسية

IRR28.8%معدل العائد الداخلي
NPV40,694صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.6%معدل العائد الداخلي
NPV35,652صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.8%معدل العائد الداخلي
NPV30,610صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR15.5%معدل العائد الداخلي
NPV8,419صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR1.6%معدل العائد الداخلي
NPV-23,855صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR19.1%معدل العائد الداخلي
NPV17,313صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR9.5%معدل العائد الداخلي
NPV-6,069صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,4770-66,477

12,74819,21616,467

223420,32720,093

324521,49321,247

425822,71822,460
527183,19382,923

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

073,1250-73,125

12,74819,21616,467

223420,32720,093

324521,49321,247

425822,71822,460
527186,02485,753

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

079,7720-79,772

12,74819,21616,467

223420,32720,093

324521,49321,247

425822,71822,460
527188,85488,583



التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,4770-66,477

12,74811,3848,635

223412,10311,869

324512,85812,613

425813,65113,393
527171,17870,907

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,4770-66,477

12,7483,552803

22343,8793,646

32454,2233,978

42584,5854,327
527159,16358,892

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,6950-66,695

13,02313,30510,282

225714,13613,879

327015,00714,737

428415,92315,639
529876,66776,369

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,9120-66,912

13,2987,3954,097

22817,9457,664

32958,5228,227

43099,1288,819
532570,14169,816


	2kseswarat sh3er3.pdf
	الخلاصة والمعايير المالية 


