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الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

/٢٢٤١٠٤٨ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق

/٢٠٣٢٢٣٠ العقبـة ٣٦١٠٥٦٣/٠٥ الرصيفــة٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

/٢١٣٢٥٥٨ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرموك٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد

/٢٣٥٤١٦١ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

/٢٣٠٢٣٣٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا

/٣٢٥٢١٤٧ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط٣٨٣٤١٨٨/٠٥ االزرق الشمالـي

/٢٠٤٧٣٠٢ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عين الباشا٦٥٢٢٣٠٩/٠٢ ي سعيددير اب

 الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

 عمان

Csu.admin@epc-jordan.com.jo 

 
حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

شجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منهابهدف ت ) إرادة(
 .الشباب األردني

 
 في مختلف محافظات ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

 المحلية من المشـاريعفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـة

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

لتقـديم أيـة) إرادة(تشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة       لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمس     
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )مركز لديكبادر باالتصال بأقرب  (
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ياتلمحتو     

 .١ ملخص المشروع 

 .٢ المقدمة 

   ١. 2 وصف المشروع

   ٢. 2 الموقع العام 

    ٣. ٢ أهداف المشروع 

 ٣ دراسة السوق  

   ١. ٣ الطلب السابق

   ٢. ٣ االستيراد والصادرات 

   ٣. ٣ الطلب المتوقع 

   ٤. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة 

   ٥٠٣ تسويقالمنافسة وال

   ٦. ٣ أسعار البيع واإليرادات 

 ٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ البناء

   ٢. ٤ األثاث

   ٣. ٤ العدد واألدوات

   ٤. ٤ المواد األولية 

   ٥. ٤ طريقة تصنيع الحقائب

   ٦٠٤ الخدمات الضرورية

   ٧٠٤ القوى العاملة واألجور السنوية 

   ٨٠٤ برنامج تنفيذ المشروع

    

 .٥ الدراسة المالية  

   ١. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٣. ٥ رأس المال العامل

   ٤. ٥ وسائل التمويل 

   ٥. ٥ األسس والفرضيات 

    ٦. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

 . ٦ المالحق المالية   
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 ائب مدرسيةمشروع انتاج حق

 ملخص المشروع -١

 حقائب مدرسيةانتاج اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 حقائب مدرسية منتجات المشروع

 أشخاص ٨ األيدي العاملة

 دينار ١٢,٠٩٧ ياالستثمار الكل

 % ٢٣,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ٥,١٠٢ صافي القيمة الحالية

  ١,٤ على االستثماراتاتلإليرادالقيمة الحالية 

 ةسن ٤ فترة االسترداد
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 األكاديميـة  وفروعه المختلفـة     بمراحله من الدول المتقدمة في مجال التعليم        األردنيعتبر  

 أو ال يكاد يخلو بيت مـن طالـب          إذ شديد على التعليم بشكل عام       إقبالك  ل وهنا ٠والمهنية

 . منخفضة جدااألردن في ةاألمي نسبة أن إلى اإلحصاءاتطالبة وتشير 

مليون  ١,٥ حوالي ٢٠٠١/٢٠٠٢ حتى العام الدراسي     األردنيبلغ عدد طلبة المدارس في      

 . من عدد السكان% ٢٧,٥طالب وطالبة، يمثلون 

 

 : وصف المشروع١. ٢

 وأحجـام  بأشـكال المشروع عبارة عن مشغل النتاج الحقائب المدرسية لجميع المراحـل           

الطالب التي تناسب كافة     حيث سيقوم المشروع بإنتاج حقائب       ،طلبة ال أعمارمختلفة تناسب   

  ٠المراحل الدراسية 

 

 :الموقع العام ٢. ٢ 

إحدى مراكز المحافظات الكبيرة ضمن احدى المناطق الصـناعية          المشروع في    إنشاءسيتم  

 . الحرفيةأو

 

 :أهداف المشروع   ٣. ٢

 . المشروعألصحاب جيد إيرادتحقيق  •

 .جديدةالعمل الفرص  عدد من خلق •

 .تقديم فرصة استثمارية مناسبة •
 

  

 المقدمة. ٢
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 هم حيث يبلغ عـدد    ،طلبة المدارس بشكل رئيسي   ب الطلب على الحقائب المدرسية     ينحصر  

 .٢٠٠١/٢٠٠٢طالب وطالبة للعام الدراسي ) ١,٤٦٣,٤٨٤(

 

 الطلب السابق ١. ٣

اإلستيراد واإلنتاج يتم تغطية حاجة السوق المحلي من الحقائب المدرسية عن طريقي 

.المحلي  
 

 :  االستيراد والصادرات ٢. ٣

 

 ٤٢٠٢تأتي مستوردات األردن من الحقائب المدرسية تحت بند التعرفة الجمركية رقم 

وحقائب   تجميل وحقائب مستندات وحقائب يدأدوات بما فيها حقائب أمتعةصناديق وحقائب نقل " والذي ينص على 

ومحافظ بنادق ومحافظ مسدسات   موسيقيةآالت تصوير ومحافظ آالتفظ مناظير ومحافظ مدرسية ومحافظ نظارات ومحا

 ونقود أوراق ظهر وحقائب يدوية وحقائب تسوق ومحافظ وأكياس  الزينةأدوات سفر ومحافظ أكياس;  واغلفة مماثلة وأوعية

 اضية وعلب زجاجات وعلب مساحيق ريأدوات تبغ ومحافظ عدد وحقائب أكياس; ومحافظ للسجاير وجزادين واغلفة خرائط

 من أو من مواد نسيجية أو  من صفائح لدائنأو,  مجدد أو المماثلة المصنوعة من جلد طبيعي واألوعيةوعلب مجوهرات 

هذا وقد تراوحت قيمة  . "د بمعظمها بهذه المواأو  المغطاة بكاملهاأو) كرتون(  من ورق مقوى أو مبركنة ألياف

 مليون دينار في ٣,٩ و ١٩٩٧ مليون دينار في عام ١,١بند بين المستوردات من هذا ال

 الف دينار ٤٦٨، في حين تراوحت قيم الصادرات الوطنية والمعاد تصديره بين ٢٠٠٢عام

تجدر اإلشارة ان عدد المشاغل التي تنتج  . ٢٠٠٢ الف دينار في عام ٦٤٠ و ١٩٩٧عام 

 .اركو، النجمة، القليبي، والدولية بيط منشأة من اهمها ٤٥الحقائب في األردن يبلغ 

 بناء على ما تقدم فانه يصعب اإلستناد الى بيانات دائرة اإلحصاءات العامة في تقدير حجم 

الطلب المحلي السابق من الحقائب المدرسية نظرا لكون البند الذي تأتي تحته مستوردات 

 .لدية األخرىوصادرات المملكة منها يشمل ايضا على عدد كبير من المنتجات الج

 

وعلى ذلك فانه سيتم االعتماد على أعداد الطلبة في تقدير الطلب السابق على هذا المنتج 

 :وفقا للبيانات والفرضيات التالية

 

  السوقدراسة.٣
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 ما ٢٠٠١/٢٠٠٢ للعام الدراسي األطفال ورياض عدد طالب المدارسيبلغ  •

 ، األطفالفي رياض الف ) ٩٣( طالب وطالبة منهم  الف)١٤٦٤(مجموعه 

الف ) ١٧٩(و )  التاسعحتى األولمن  (أساسيةطالب وطالبة مرحلة الف ) ١١٩١(

 .طالب وطالبة في الثانوية

 يستعمل حقيبة واحدة في السنة اي ما األطفالمن طالب رياض % ٨٠ أنافترض  •

 .حقيبة) ٧٥,٠٠٠(يعادل 

يستعملون حقيبة في السنة اي حوالي  األساسيمن طلبة % ٧٠ أنافترض  •

 .حقيبة) ٨٣٣,٠٠٠(

 أيمن طلبة المرحلة الثانوية يستعملون حقيبة في السنة % ٤٠ أنوافترض  •

 .حقيبة) ٧٢,٠٠٠(حوالي 

 بأحجامحقيبة ) ٩٨٠,٠٠٠( بحدود السابق يقدروبذلك فأن حجم الطلب المحلي  •

 .وموديالت مختلفة
 

 :الطلب المتوقع  ٣. ٣
و معدل النمو السنوي في     ، وه سنويا% ٢,٨نسبته    في الطلب   زيادة سنوية   معدل بافتراض

 فان الجدول التالي يبين حجم الطلب المحلي المتوقـع للسـنوات الخمـس              أعداد السكان،   

 :القادمة

 )مليون حقيبة(عدد ال السنة

 ١,٠٣٥ األولى 

 ١,٠٦٥ الثانية

 ١,٠٩٥ الثالثة

 ١,١٢٥ الرابعة

 ١,١٥٥ الخامسة
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 :ترحةوالطاقة المقالمشروع من السوق حصة  ٤. ٣

 

تعتمد كميات اإلنتـاج علـى       عبارة عن مشغل صغير إلنتاج الحقائب المدرسية،        المشروع  

 بحدود  الطاقة اإلنتاجية لهذا المشروع    وتبلغ   ،عدد العمال ومهارتهم وعدد ماكينات الخياطة     

 يوم عمل فـي     ٣٠٠ ساعات عمل في  اليوم و        ٨ على أساس    في السنة  حقيبة   ٤٨,٠٠٠

 كميات بنسـبة     تزداد أنوعلى  % ٧٥ وع اإلنتاج بطاقة مستغلة نسبتها     سيبدأ المشر  .السنة

الجدول التالي يبين كميات اإلنتاج ونسبة الطاقة المستغلة للسنوات الخمسـة           . سنويا% ٥

   :القادمة
 نسبة الطاقة المستغلة  حقيبةكميات اإلنتاج السنة

 %٧٥,٠ ٣٦,٠٠٠ األولى 

 %٧٨,٨ ٣٧,٨٠٠ الثانية

 %٨٢,٧ ٣٩,٧٠٠ الثالثة

 %٨٦,٩ ٤١,٧٠٠ الرابعة

 %٩١,٣ ٤٣,٨٠٠ الخامسة

 

 . ٢٠٠٤للعام % ٣,٥ تعادلهذا مع العلم بان حصة المشروع من السوق 

 

 :والتسويق المنافسة  ٥٠٣

 

 من الحقائب المنتجـة محليـا وكـذلك         منافسة شديدة في السوق المحلي    يواجه المشروع   

الحقائب المدرسية بشكل واسع تبعا أسعار اوت  تتف . ال سيما من الصين وسوريا     المستوردة

 السـعر   مرتفعـة  يوجد في السوق المحلي حقائب جلدية        .والجلد المستخدم وخالفه  جودة  لل

يبين الجدول التالي األسـعار الدارجـة فـي السـوق للحقائـب               ٠وكذلك منخفضة السعر  

  :المدرسية وذلك للحقائب األكثر شيوعا



 9

 

 دينار/ متوسط السعر البيان

 ١,٥٠ أردنيةصناعة / أطفالحقيبة رياض 

 ٢,٢٥ صناعة سورية/ أطفالحقيبة رياض 

 ٢,٥٠ صناعة صينية/ أطفالحقيبة رياض 

 ٢,٥٠ صناعة أردنية/  السادس- األولحقيبة للطلبة من 

 ٢,٥٠ صناعة سورية/  السادس - األولحقيبة للطلبة من 

 ٢,٧٥ صناعة صينية/ لسادس  ا- األولحقيبة للطلبة من 

 ٣,٥٠ صناعة أردنية/  الثانوية-حقيبة لطلبة اإلعدادية

 ٣,٥٠ صناعة سورية/  الثانوية -حقيبة لطلبة اإلعدادية

 ٤,٠٠ صناعة صينية/  الثانوية -حقيبة لطلبة اإلعدادية

 

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٦. ٣
 

 ه، وعلي دينار١,٧٥دل سعر بيع الحقيبة المدرسية  معأنألغراض هذه الدراسة، فقد اعتبر      

 : المتوقعة للسنوات الخمسة القادمةاإليراداتفان الجدول التالي يبين 

 دينار/ اإليرادات حقيبة/ اإلنتاج  السنة

 ٦٣,٠٠٠ ٣٦,٠٠٠ األولى 

 ٦٦,١٥٠ ٣٧,٨٠٠ الثانية

 ٦٩,٥٠٠ ٣٩,٧٠٠ الثالثة

 ٧٣,٠٠٠ ٤١,٧٠٠ الرابعة

 ٧٦,٦٥٠ ٤٣,٨٠٠ الخامسة
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 البناء  ١. ٤ 
 

يقدر بدل اإليجار  . ٢ م١٢٠بمساحة ال تقل عن  )٣(عدديلزم المشروع استئجار مخزن 

 على واإلصالحات بعض التعديالت إجراء كما يلزم المخزن .دينار ٣,٠٠٠السنوي بمبلغ 

 . دينار٢,٠٠٠ إجمالية وبالط وغيرها وبكلفة وألمنيومالبناء من دهان 

  

 :األثاث  ٢. ٤
 

 . دينار٤٠٠بسيط لإلدارة والعمال  قدرت كلفته بمبلغ  أثاث إلىيحتاج المشروع 
 
 

  واألدواتالعدد   ٣.  ٤
 

 : التاليةواألدوات العدد إلى يحتاج المشروع
 

 العدد البيان
 سعر

الوحدة 
  دينار/الكلفة 

 ٣,٢٠٠ ٨٠٠ ٤ RAPPماكينات خياطة ماكنة 

 ٢٥٠ ٥٠ ٥ طاوالت خشبية

 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ طاولة تفصيل ذات سطح معدني

 ١٠٠ ١٠٠ -  بالستيكيةأوقوالب كرتونية 

 ٥٠٠ ٥٠٠ - ومستلزمات اخرىعدد متنوعة 

 ٤,٢٥٠ المجموع
 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤
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 :لمواد األولية  ا٤. ٤
  

 وتشتمل على    للحقيبة الواحدة   دينار ١,١٠تقدر كلفة المواد األولية للحقيبة الواحدة بمبلغ        

 تبلغ  . الصناعي والمستلزمات األخرى مثل الخيوط والمسامير والتباشيم وخالفه        كلفة الجلد 

 . دينار٣٩,٦٠٠كلفة المواد األولية للسنة األولى 

 

 : تصنيع الحقائب طريقة٥. ٤
 

الظهـر، الوجـه،    (مثل مختلفة   بأشكال جاهزة   ةيتم تفصيل الحقيبة من خالل قوالب كرتوني      

 ويقـوم   ثم تتم عملية تجميع هذه األجزاء وخياطتهـا       ) ب  الجيو  الدائري، اإلطارالجوانب،  

 . الشنطة وتسليمها للخياطينأجزاءمساعد الخياط بتجميع 

 

 : الضروريةالخدمات  ٦. ٤
 

 :الخدمات الضرورية يحتاج المشروع إلى 

 السنة األولى البند

 ٢٤٠  وماءكهرباء

 ٨٠ وقود

 ٣٢٠ المجموع

 

 ويةالقوى العاملة واألجور السن ٧. ٤
 :يحتاج المشروع الى العمالة التالية

 

 الوظيفة
 الراتب الشهري العدد

 دينار

  السنويالراتب

 دينار

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١  المشروعصاحب

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١  تفصيلفني

 ٧,٢٠٠ ٦٠٠ ٤ خياط

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ٢ عامل خياطة

 ١٥,٠٠٠  ٨ المجموع
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 : تنفيذ المشروع برنامج٨. ٤
 

 .هر ليكون جاهزا للعملشأ ثالثةيلزم المشروع 
 

 

 

 

  المشروع تكاليفملخص   ١٠٥
 دينار/ الكلفة البيان

 ٢,٠٠٠ تعديالت بناء

 ٤,٢٥٠ العدد واألدوات

 ٢٠٠ تأمينات مستردة

 ٤٠٠ أثاث

 ٦,٨٥٠ مجموع األصول الثابتة

 ٢٠٠ مصاريف التأسيس

 ٥,٠٤٧ رأسمال عامل

 ١٢,٠٩٧ المجموع الكلي
 

  و ما قبل التشغيل مصاريف التأسيس٢. ٥
وتشـتمل رسـوم التسـجيل والتـرخيص        يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية       

 . دينار٢٠٠  بمبلغوتقدرومصاريف متفرقة اخرى 
 

  رأس المال العامل٣٠٥
              وقـد بلـغ   شـهر    لمـدة  اإلنتاجيـة  الـدورة    تم احتساب راس المال العامل على أسـاس       

 .دينار  ٥,٠٤٧
 

 وسائل التمويل  ٤. ٥
مؤسسات   مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض         سيتم تمويل المشروع من قبل    

 :ا، كما هو موضح في الجدول التاليسنوي % ١٠ بفائدة اإلقراض المحلية و
 

الدراسة المالية.٥
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 البيان دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٨,٠٩٧ ٦٧

 قرض الموجودات الثابتة ٤,٠٠٠ ٣٣

 مجموعال ١٢,٠٩٧ ١٠٠

 

  األسس والفرضيات المالية٥٠٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتـراض أن عمـر المشـروع                

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي التحليـل المـالي           . التشغيلي هو خمس سنوات   

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تزداد بشـكل متسـاو مـع الزيـادة         تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية        •

 .المفترضة لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة%  ١٠احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

 ت والكشوف المالية ملخص المؤشرا٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

 أنتشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .توأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي
 

  دينار في السنة األولى      ١,١٤٨  يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين      أنيتوقع   -

 . دينار في السنة الخامسة٢,٦٥٦و   للتشغيل

تبلغ قيمة الرواتب واألجور    . عمال  موظفين و  لثمانيةسيوفر المشروع فرص عمل      -

  ٢٠,٢٣٨ إلـى  دينار في السنة األولى ترتفع       ١٦,٦٥٠التي ستدفع لهم بما فيها      

 .دينار في السنة الخامسة
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فـي   % ٢٧,٤ في السنة األولـى و     % ٩,٩ بين   االستثمارح نسبة العائد على     تتراو -

 و % ١٣,٨ كية بـين  ونسبة العائد على حقوق المل    . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٢٧,٤ .% 

 .  دينار٥,١٠٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ٢٣,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤ االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

    . سنوات٤ للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 ة بنسـب  البيـع  أسعار تخفيض   أو لالتشغي تكاليف   أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

 من الحـد األدنـى الـالزم        أعلىيبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية       %  ١٠

اال ان المشروع يعتبر حساسا لزياد تكـاليف التشـغيل          . دوى المشروع جللحكم على   

 .  ذلك، األمر الذي يتطلب مراعاة % ٥او انخفاض اسعار البيع بنسبة % ١٠بنسبة 

 

 

 

 

  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية -٢

 لعموميةالميزانية ا -٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية -٤

 الماليةمالحقال.٦



الموقع المقترح
عمان

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

63,00066,15069,45872,93076,577المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

39,60041,58043,65945,84248,134تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,32013,98614,68515,42016,191تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
680714750787827تكاليف المصنع التشغيلية

53,60056,28059,09462,04965,151مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
9,4009,87010,36410,88211,426الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

00000مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
570599628660693مصاريف أخرى

6,9607,1587,3667,5847,813مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
565565565565565اإلستهالك لإلصول الثابتة

2000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

7,7257,7237,9318,1498,378مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,6752,1472,4332,7333,047الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

40033426218396الفائدة على القرض
1,2751,8132,1702,5492,951الربح قبل الضريبة

128181217255295الضريبة على األرباح
1,1481,6311,9532,2942,656األرباح الصافية

%73%75%77%78%82نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
54,45554,00254,91255,84456,796نقطة التعادل (بالدينار)

%74%77%79%82%86نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
4,25010.00425معدات وأجهزة

4006.6760األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
565المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2001200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,0475,0470رأس المال العامل المطلوب

12,0978,0974,000إجمالي تكلفة المشروع
%33%67%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
حقائب مدرسية



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
63,00066,15069,45872,93076,577المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
63,00066,15069,45872,93076,577المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
8,097حقوق الملكية

4,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,7472,0482,1642,2622,337الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
12,09764,74768,19871,62175,19278,914مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
6,850مجموع اإلستثمارات

3,30053,60056,28059,09462,04965,151التكاليف التشغيلية المباشرة
6,9607,1587,3667,5847,813إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
40033426218396الفائدة

200المصاريف التأسيسية  والخلو
128181217255295الضريبة

10,35061,08863,95466,93970,07173,356إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,7473,6594,2444,6825,1215,558صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
655721793872959أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
655721793872959إجمالي دفعات سداد القرض

1,7473,0043,5233,8894,2494,599رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
09561,3591,6281,9122,214توزيعات األرباح

1,7472,0482,1642,2622,3372,385صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
حقائب مدرسية



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,7472,0482,1642,2622,3372,385النقد

00000المدينون
3,3003,3003,3003,3003,3003,300المخزون

5,0475,3485,4645,5625,6375,685إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

4,250األجهزة والمعدات
400األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
6,8506,8506,8506,8506,8506,850إجمالي األصول الثابتة
5651,1301,6952,2602,825اإلستهالك التراآمي

6,8506,2855,7205,1554,5904,025القيمة الدفترية لألصول الثابتة
20000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
12,09711,63311,18410,71710,2279,710مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
6557217938729590اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

6557217938729590مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

33452624183195900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
33452624183195900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
8,0978,0978,0978,0978,0978,097رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1914637891,171األرباج المجمعة
191272326382443الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

8,0978,2888,5608,8859,2689,710مجموع حقوق الملكية
12,09711,63311,18410,71710,2279,710مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %27.4%22.4%18.2%14.6%9.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%27.4%24.8%22.0%19.1%13.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 7.46.96.45.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
حقائب مدرسية



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%12,0975تكاليف المشروع

%8,0975مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%4,00012القروض

%75%33.1القرض الى التكاليف %

%10%66.9مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,1481,6311,9532,2942,656صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%3.9%3.5%3.1%2.7%2.0الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%27.4%22.4%18.2%14.6%9.9معدل العائد على اإلستثمار %

%27.4%24.8%22.0%19.1%13.8معدل العائد على حقوق الملكية %

7.46.96.45.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

54,45554,00254,91255,84456,796نقطة 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 42,840-18,869-19,856-7,377-5,1024,2953,488صافي القيمة الحالية

IRR 5.2-%19.0%21.3%23.8معدل العائد الداخلي%#NUM!#NUM!#NUM!

B/C 2.1-0.4-0.6-1.41.31.20.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,937
3.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

55,202

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.5%

21.4%
5.3

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

حقائب مدرسية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR23.8%معدل العائد الداخلي
NPV5,102صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.3%معدل العائد الداخلي
NPV4,295صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.0%معدل العائد الداخلي
NPV3,488صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR-5.2%معدل العائد الداخلي
NPV-7,377صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-19,856صافي القيمة الحالية
B/C-0.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-18,869صافي القيمة الحالية
B/C-0.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-42,840صافي القيمة الحالية
B/C-2.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,3500-10,350

11,7472,440693

22402,7122,472

32522,9982,746

42643,2973,033
527816,10315,826

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,3850-11,385

11,7472,440693

22402,7122,472

32522,9982,746

42643,2973,033
527816,50616,228

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

012,4200-12,420

11,7472,440693

22402,7122,472

32522,9982,746

42643,2973,033
527816,90816,631



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,3500-10,350

11,747-710-2,457

2240-596-835

3252-475-727

4264-349-613
527812,15511,877

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,3500-10,350

11,747-3,860-5,607

2240-3,903-4,143

3252-3,948-4,200

4264-3,996-4,260
52788,2077,929

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,6800-10,680

11,921-3,616-5,537

2264-3,632-3,896

3277-3,648-3,925

4291-3,666-3,957
53059,4159,109

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,0100-11,010

12,096-9,672-11,768

2288-9,976-10,263

3302-10,294-10,597

4317-10,629-10,946
53332,7262,393


