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

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

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

المجتمعات المحليةفرص األستثمار وتحديد إحتياجات  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(صال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة       لمزيد من المعلومات يمكنك االت    

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )ال بأقرب مركز لديكبادر باالتص (
 



 

 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 االستيراد والتصدير 

   ٣. ٣ السوق المحلي 

   ٤. ٣ الطلب المحلي 

   ٥٠٣  المشروع من السوق حصة

   ٦. ٣ المنافسة والتسويق 

   ٧. ٣  واإليرادات البيع أسعار

 . ٤ الدراسة الفنية 

   ١. ٤ طريقة التصنيع 

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤  اآلليالجهاز 

   ٤. ٤ السيارات 

   ٥. ٤  األثاث

   ٦٠٤  األوليةالمواد 

   ٧٠٤  السنوية واألجورالقوى العاملة 

   ٨٠٤ الخدمات الضرورية 

   ٩٠٤ برنامج تنفيذ المشروع 

 . ٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ التشغيل تكاليف 

   ٢. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

   ٣. ٥ مصاريف التشغيل 

   ٤. ٥ رأس المال العامل

   ٥. ٥ وسائل التمويل 

   ٦. ٥ األسس والفرضيات المالية 

   ٧. ٥ لمالية ملخص المؤشرات ا

 . ٦ المالحق المالية   

 



 ١

 
 
 
 

 

 

 ملخص المشروع. ١

 مستلزمات كهربائية اسم المشروع

 مدينة سحاب الصناعية  موقع المشروع

 أدوات كهربائية منتجات المشروع

   موظف وعامل٢٦ األيدي العاملة

 دينار ١١١,٣٠٣ ياالستثمار الكل

 %  ٢٨,٧ معدل العائد الداخلي

 دينار ٦٢,٦٤٧ ي القيمة الحاليةصاف

  ١,٦القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٣ فترة االسترداد

 



 ٢

 
 
 

أصبحت صناعة الكهرباء من أهم مصادر الطاقة في العـالم وتسـتخدم ألغـراض متعـددة      

وعـة  ومتنوعة ، وكلما انتشرت الخدمات الكهربائية كلما زادت الحاجـات اإلنسـانية المتن            

 .المرتبطة أساسا بالكهرباء

التجمعات السكانية،  معظم  ويعتبر األردن من الدول المتقدمة في مجال توصيل الكهرباء إلى           

وكما هو معروف بان وجود خدمة الكهرباء في المجتمع تؤدي إلـى زيـادة الطلـب علـى                  

 . األجهزة والمستلزمات الكهربائية  المحلية

ن المستلزمات الكهربائية موضوع البحث كبير وان إقامـة          م ٢٠٠٢إن حجم االستيراد لعام     

 .صناعات النتاجها سياسة إحاللية لالستيراد مهمة وملحة جدا

 

  وصف المشروع١. ٢

 

مصنع النتاج المستلزمات الكهربائية مثل مفتاح مفرد، بريـز عـادي،           عبارة عن   المشروع  

ـ            ، %١٥،  %٣٠ب التاليـة    بريز بور، بريز تلفزيون، بريز تلفون، كبسـة جـرس، وبالنس

 .على التوالي، وسيكون اإلنتاج حسب المواصفات اإليطالية% ١٠ ،١٥،%١٥،%١٥

 

 : أهداف المشروع  ٢. ٢

 

إحالل اإلنتاج المحلي بدال من االستيراد مما يساهم في التخفيف من عبئ خروج              •

 .العمالت الصعبة ويحسن ميزان المدفوعات

 .تحقيق إيراد جيد الصحاب المشروع •

 .لمساهمة في التخفيف من البطالة مما يزيد من مستوى معيشة العاملين ا •

 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

  .سحاب/ سيقام المشروع في المدينة الصناعية

 

 

 

 المقدمة.٢



 ٣

 

 

يرتبط الطلب على المستلزمات الكهربائية موضوع الدراسة ارتباطا وثيقا بمدى تطور حركة    

 .ما زاد الطلب على هذه المستلزماتالبناء فكلما زادت مساحات البناء كل

 
 

 :-خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣

 

 .صناعي وسينتج المستلزمات الكهربائية المذكورةلمشروع ا

 

  االستيراد والتصدير ٢. ٣

 

 أخـرى   ومـع مـواد   ٨٥/٣٦ رقم   الجمركيةةلتعرفالمستلزمات الكهربائية تحت بند اتقع  

جم االستيراد الحقيقي من المستلزمات الكهربائية ولكن  مما يصعب تحديد ح   متنوعةكهربائية  

كمؤشر عام فأن حجم االستيراد والتصدير واعادة التصـدير للبنـود التـي تـرد ضـمنها                 

 : كما يلي٢٠٠١ للعام أخرىالمستلزمات الكهربائية  مع مواد كهربائية 

 

 كغم/ الكمية ألف دينار/ قيمة البيان

 ٣,١٦٦ ١١,٨٨٨ المستوردات

 ٥٩٦ ٣,٥٥٧ دراتالصا

 ١,٢٦٢ ٢,٧١٦ المعاد تصديره

 ١,٩٠١ ٩,١٧٢ الصافي

 

  السوق المحلي٣. ٣
 

من المستلزمات الكهربائية عن طريق االستيراد من الخارج ومـن          السوق  تتم تغطية حاجة    

تقريبا من حجم الطلب المحلـي  حيـث يوجـد           % ٢٥ المحلي الذي يغطي ما نسبته       اإلنتاج

، وحسب ما ذكرنا سابق فانه ال يمكـن         لشركة العربية للكهربائيات     تحت اسم ا   أردنيمصنع  

 إلـى  مما دفعنا    أخرىتحديد حجم المستوردات من المستلزمات الكهربائية لتداخلها مع مواد          

 دراسة السوق .٣



 ٤

 ٢٠٠٢-١٩٩٨اشتقاق حجم الطلب المحلي  الحالي من خالل مساحات البنـاء للسـنوات              

 .حسب ما ورد في نشرة البنك المركزي

 نسبة النمو%  ٢باآللف م/ ساحة البناء م السنة 

٤٠٩٧ ١٩٩٨ - 

٩,٢ ٤٤٧٣ ١٩٩٩ 

٩,٨ ٤٩١٢ ٢٠٠٠ 

٢٣,٦ ٦٠٧٢ ٢٠٠١ 

٢٠,٣ ٧٣٠٧ ٢٠٠٢ 

 ١٥,٧  المعدل

 لألغـراض  األردن معدل الزيادة السنوية للحركة العمرانية فـي         أن يتبين   أعالهمن الجدول   

فقط لغايات التحفظ، علما    % ١٠نوية   نسبة الزيادة الس   أنوسنعتمد  % ١٥,٧المختلفة حوالي   

 من حجم الحركة العمرانيـة      ١٠ القطاع العام واالستبدال والمقدرة مجتمعة       إهمال قد تم    بأنه

 المتر المربع   أنلقد تم افتراض    و من باب الحيطة والحذر،      أيضاحسب الجدول السابق وذلك     

 يبـين حجـم الطلـب       ب رأى الخبراء فأن الجدول التـالي      س من القطعة ح   ٠,٣٥ إلىيحتاج  

 :السابق

 قطعة / ألف متر مربع / عدد القطع ٢باآللف م/ مساحة البناء  السنة 

١٤٣٤ ٤٠٩٧ ١٩٩٨ 

١٥٦٥ ٤٤٧٣ ١٩٩٩ 

١٧١٩ ٤٩١٢ ٢٠٠٠ 

٢١٢٥ ٦٠٧٢ ٢٠٠١ 

٢٥٥٧ ٧٣٠٧ ٢٠٠٢ 

ان حجـم   % ١٠ معدل الزيـادة السـنوية       أن في نهايته وبافتراض     ٢٠٠٣باعتبار أن عام    

 . مليون قطعة٢,٨بحدود الطلب الحالي 

 

 



 ٥

  :الطلب المحلي المتوقع   ٤. ٣
 

 فان الجدول التـالي     % ١٠  المتوقعة على الطلب المحلي بحدود     سنويةالزيادة   ال أنفترض  ا

  :يبين عدد القطع من المستلزمات الكهربائية للسنوات الخمس القادمة

 مليون قطعة/ الطلب المتوقع السنة 

٢,٨ ١ 

٣,٠٨ ٢ 

٣,٣٩ ٣ 

٣,٧٣ ٤ 

٤,١ ٥ 

 يـوم   ٣٠٠حوالي مليون قطعة في السنة على أساس        للمشروع  الطاقة اإلنتاجية المقترحة    

 مليون قطعـة فـي      ٠,٣٥ويقترح إنتاج   ).  ساعات عمل  ٨(السنة وبوردية واحدة    / عمل  

 .السنة األولى

 

 حصة المشروع من السوق  ٥. ٣

 

لسنوات الخمس القادمة حيث تبلـغ      الجدول التالي يبين حصة المشروع من السوق المحلي ل        

 .فقط% ١٢,٥حصة المشروع من السوق 

 

                         

 الطلب المتوقع  السنة

 مليون قطعة

 

 حصة المشروع

 مليون قطعة

 حصة المشروع

% 

٠,١٩ ٠,٣٥ ٢,٨ ١ 

٠,١٩ ٠,٣٨٥ ٣,٠٨ ٢ 

٠,١٩ ٠,٤٢٣ ٣,٣٩ ٣ 

٠,١٩ ٠,٤٦٦ ٣,٧٣ ٤ 

٠,١٩ ٠,٥١٢ ٤,١ ٥ 

 



 ٦

 

 :والتسويق نافسةالم ٦٠٣
 

 ماجيك والسـائد علـى      واإليطالي MK اإلنجليزي في السوق المحلي نظامين رئيسين       يوجد

نو  ماركات تسي  اإليطالي المشروع سينتج حسب المواصفات      أن، وبما   اإليطاليظام  ن ال األغلب

 أسـعار  الشائعة  في السوق المحلي فقد ركزنا على          اإليطاليةفينوس فقط وهي الماركات     أو  

 بأسـعار هذه المنتجات واسعار المنتجات المحلية والسورية والصينية وفيما يلـي جـدول             

 :السوق المحلي

 ماركة إيطالي المنتج

 تسينو

سوري ماركة 

 فيمير

 أردني صيني

 ٠,٥ ٠,٤٥ ٠,٦٥ ٠,٧٥ مفتاح مفرد

 ٠,٤٥ ٠,٤ ٠,٧٥ ٠,٧ إبريز عادي

 ٠,٥٥ ٠,٥ ٠,٩ ١,٠ إبريز بور

 ٠,٩ ١,٢٥ ١,٥ ٢,٨٥ إبريز تلفزيون

 ٠,٨ ٠,٨ ٠,٩ ١,٦  تلفونإبريز

 ٠,٧ ٠,٧ ٠,٩ ١,٢٥ كبسة جرس

 المواصفات المتدنية   إلى ذلك والصينية قليل ويعود     األردنية على المنتجات    اإلقبال أنيالحظ   

 لضـمان  اإليطاليـة  حسـب المواصـفات   إنتاجه المشروع سيكون    أنلهذين المنتجين، وبما    

 . من سعر المنتج اإليطالي% ٥٠ بحدود األسعاران تكون ، لذا يقترح باإلنتاجتسويق 

 

  المتوقعة واإليرادات البيع أسعار٧. ٣
 

مضروبة  المختلفة المنتجة لألنواع المتوقعة للمشروع حسب الثقل النسبي اإليراداتاحتسبت 

  .اإلنتاج من األولىة ن للسفي سعر كامل المنتج

 

 

 

 

 



 ٧

 

عدد القطع نسبة اإلنتاج% المنتج

 ألف/ لمنتجةا

/ السعر

 دينار

 المجموع

 دينار

 ٣٦,١٥٠ ٠,٣٥ ١٠٥ ٣٠ مفتاح مفرد

 ١٨,٣٧٥ ٠,٣٥ ٥٢,٥ ١٥ إبريز عادي

 ٢٦,٢٥٠ ٠,٥ ٥٢,٥ ١٥ إبريز بور

 ٣١,٥٠٠ ٠,٦ ٥٢,٥ ١٥ إبريز تلفزيون

 ٤٢,٠٠٠ ٠,٨ ٥٢,٥ ١٥ ز تلفونيأبر

 ١٢,٢٥٠ ٠,٣٥ ٣٥ ١٠ كبسة جرس

١٦٦,٥٢٥ - ٠,٣٥ ١٠٠ المجموع

 

 المتوقعـة للسـنوات     اإليراداتفان الجدول التالي يبين     % ٥بافتراض زيادة سنوية بمقدار     

 :الخمس القادمة

 

 دينار/ اإليرادات المتوقعة السنة 

١٦٦,٥٢٥ ١ 

١٧٤,٨٥٠ ٢ 

١٨٣,٥٩٠ ٣ 

١٩٢,٧٧٠ ٤ 

٢٠٢,٤١٠ ٥ 

 

 

 

 : طريقة التصنيع١. ٤

 

مختلفة من حبيبات البالستك من خالل قوالب       كل الجسم الخارجي للمفاتيح واالباريز ال     يتم تش ي

النحاس    ثم إلى مرحلة التجميع والتي تتم يدويا حيث تثبت قطع           التشكيل الخاصة بكل منتج   

 والبراغي والصواميل واللمبات باستخدام عـدد وأدوات         والمقاومات الكهربائية  والزنبركات

 . ي كراتين خاصةثم تغلف بأغطية مطبوعة وتعبأ فمهرة يدوية وبواسطة عمال 

 الدراسة الفنية. ٤



 ٨

    

  :البناء ٢. ٤
 

 ٢ م٥٠٠سحاب حيـث يسـتأجر هنجـر بمسـاحة          / سيقام المشروع في المدينة الصناعية      

 ٧,٥٠٠لخطوط اإلنتاج ومستودعات بضاعة جاهزة ومواد أولية وتقدر األجرة السنوية بــ             

 .  دينار٣,٥٠٠وتقدر تعديالت البناء الالزمة لهذه المساحة حوالي . دينار

 

 :اآلليالجهاز  ٣ .٤
  

 الدينار/ الكفلة  العدد  البيان 

 ٣٢,٠٠٠ ٢ ماكينة حقن بالستيك

 ١٨,٠٠٠ - قوالب 

 ٥,٠٠٠ -  االنتاجتجهيزات خط

 ١,٥٠٠٠ - معدات وادوات اخرى 

 ٥٦,٥٠٠  المجموع

 

 :السيارات ٤. ٤
 

 . دينار٢٠,٠٠٠يحتاج المشروع إلى سيارتين بك أب بمبلغ 
 
 

 : األثاث٥. ٤
 

 . دينار٢,٥٠٠تقدر قيمة األثاث الالزم واألجهزة حوالي

 

 

 

 

 

 



 ٩

 : لمواد األولية  ا ٦. ٤
 

 :تستخدم في اإلنتاج المواد األولية التالية

ـ    الخارجيتم استيرادها من    : الحبيبات البالستيكية  •  واصـل   ن ويبلغ كلفة الط

  ألف قطعة مختلفة،   ٧٠ دينار،و ويكفي الطن النتاج      ١,٧٠٠الموقع حوالي   

 مليـون   ٠,٣٥ي ينتج    طن حبيبات بالستيكية لك    ٥أي يحتاج المشروع إلى     

 دينـار فـي     ٨,٥٠٠ه المواد الخام من حبيبات البالسـتيك        قطعة تبلغ قيم  

 . فلس٢٤السنة، وبذلك فان معدل كلفة القطعة من الحبيبات 

 ٧٠ دينار تكفي النتاج     ٥,٦٠٠ وبريطانيا بقيمة    إيطالياتستورد من   ونحاس   •

 . فلس٨٠ تصل تكلفة القطعة أي  قطعةألف

 ٥٠قامات كهربائية ولمبات وبراغي وزنبركات وتحتاج القطعـة بحـدود           م •

 ١٥٤فلس، أي أن معدل كلفة القطعة اإلجمالي من المواد األوليـة بحـدود              

 .فلس

 . دينار٥٣,٩٠٠ األولية تكاليف المواد إجماليوعلية يبلغ  •

من % ١٠ المنتج بحدود    يضاف كلفة تغليف وطباعة داخلية وخارجية على       •

 ٣,٠٠٠ا يضاف   م ك . دينار ٥,٤٠٠الي  و ما يعادل ح   أي األولية،كلفة المواد   

 .دينار أخرى كلفة فحص العينات في الخارج

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧. ٤
 

 يحتاج المشروع إلى العمالة التالية 
 البيان  العدد دينار/ األجور الشهرية دينار/ األجور السنوية

 مالك المشروع  ١ ٥٠٠ ٦,٠٠٠

 مهندس ١ ٤٠٠ ٤,٨٠٠

 محاسب ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 امين مستودع  ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 سائق  ٢ ١٥٠ ٣,٦٠٠

 تسويق ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 فني ٣ ١٥٠ ٥,٤٠٠

 عمال إنتاج ١٤ ١٢٠ ٢٠,١٦٠

 عامل ٢ ١٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع  ٢٦  ٤٨,٣٦٠



 ١٠

 

 

 الخدمات الضرورية  ٨. ٤

 

 : شروع من هذه الخدمات كما يلي ياجات المتحتقدر ا

 دينار/ اجمالي الكلفة السنويةدينار / الكفلة الشهرية  البيان 

 ١,٨٠٠ ١٥٠ كهرباء 

 ٣٦٠ ٣٠ مياه

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ وقود

 ٥,١٦٠ ٤٣٠ اجمالي 

 

 

 برنامج تنفيذ المشروع  ٩. ٤
 

 .ليكون جاهزا لإلنتاج التجاريشهر  إلى ستة االمشروعيحتاج 

 

   

 

 : تكاليف التشغيل١. ٥

 

 دينار/ الكلفة البند

 ٦٢,٣٠٠ المواد األولية

 ٥٣,٦٨٠  الضمان االجتماعي ة بما فيها مساهمالرواتب واألجور

 ٧,٠٠٠ اإليجار

 ٥,١٦٠ الخدمات الضرورية

 ٣,٣٣٠ مصاريف تسويق

 ٣,٨٥٠ مصاريف تشغيل أخرى

 ١٣٥,٣٢٠ المجموع

الدراسة المالية.  ٥



 ١١

 : ملخص تكاليف المشروع ٢. ٥

 

 دينار/ لكلفةا البند

 ٣,٥٠٠ تعديالت البناء

 ٥٦,٥٠٠ العدد واألدوات

ثثاألا  ٢,٥٠٠ 

 ٢٠,٠٠٠ وسائل نقل

 ٢٥٠ تأمينات مستردة

 ٨٢,٧٥٠ مجموع األصول الثابتة

 ٦,٠٠٠ مصاريف التأسيس

مال عامل رأس  ٢٢,٥٥٣ 

 ١١١,٣٠٣ المجموع

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥
 

 إلى نفقـات    باإلضافةوتدريب   من دراسات     مصاريف التأسيس العادية   يحتاج المشروع إلى  

 . دينار٢,٠٠٠التشغيل التجريبي وفوائد ما قبل التشغيل وتقدر بمبلغ 
 

 رأس المال العامل ٤. ٥

 
)  ٢٢,٥٥٣( وقد بلغ    ينتم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر          

 .دينار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢

 سائل التمويل  و٥. ٥

 
قـرض مـن    سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصـول علـى              

 :التاليسنويا، كما هو موضح في الجدول  % ١٠وبفائدة  اإلقراض المحلية مؤسسات
 
 

 البند دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٦١,٣٠٣ ٥٥

 قرض الموجودات الثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٥

 )دينار(  المجموع ١١١,٣٠٣ ١٠٠

 

  األسس والفرضيات المالية٦. ٥

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

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

 :للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 
 

تشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيادة       تم افتراض أن المصاريف ال     •

 .المفترضة لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧. ٥
 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن               

 أنتشـير التـدفقات النقديـة       كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

 .قي لمستوى التوقعات  وأن المردود المالي يرت   على الوفاء بالتزاماته المالية      المشروع قادر 

ـ           .  التقديريـة  ةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 :والتي تبين ما يلي
 



 ١٣

 في السنة األولـى     دينار  ١٣,٤٦٥  يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين      أنيتوقع   -

 .دينار في السنة الخامسة ٢٣,٦٩٥ و للتشغيل

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي      . لستة وعشرون موظف  ل  سيوفر المشروع فرص عم    -

 دينـار فـي السـنة       ٦٥,٢٤٨ إلى دينار في السنة األولى ترتفع       ٥٣,٦٨٠ستدفع لهم   

 .الخامسة

فـي   % ٣٢,٨ في السنة األولـى و     % ١٢,٩تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

و % ٢١,٤  الملكيـة بـين    ونسبة العائد على حقوق   . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٣٢,٨.% 

 .دينار٦٢,٦٤٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢٨,٧يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٦ تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات -

 .وات سن٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

تكاليف التشغيل أو تخفيض أسـعار البيـع بنسـب          في حالة زيادة تكاليف المشروع او        -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد          % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

 حساسا النخفـاض أسـعار       المشروع إال ان   . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع     

 .  %٢٠ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة و% ١٠بنسبة البيع 

 

 
 
 
. و الخسائرألرباحاحساب  ١  

.قائمة التدفقات النقدية ٢   

.لعموميةالميزانية ا ٣   

. ملخص االستنتاجات والمعايير المالية٤   
 

 

  الماليةمالحقال.٦



الموقع المقترح
المديتة الصناعية/ سحاب

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

166,525174,851183,594192,774202,412المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

62,30065,41568,68672,12075,726تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
38,36240,28042,29444,40846,629تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
8,0408,4428,8649,3079,773تكاليف المصنع التشغيلية

108,702114,137119,844125,836132,127مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
57,82360,71563,75066,93870,285الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
12,65413,28713,95114,64915,381رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,3313,4973,6723,8554,048مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
7,0007,0007,0007,0007,000إيجارات

00000أيجار أرض
8508939379841,033مصاريف أخرى

26,61827,59928,62929,71130,846مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
9,1639,1639,1639,1639,163اإلستهالك لإلصول الثابتة

1,2001,2001,2001,2001,200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

36,98237,96338,99340,07441,210مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
20,84222,75224,75826,86429,075الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
15,84218,57121,47724,57427,876الربح قبل الضريبة

2,3762,7863,2223,6864,181الضريبة على األرباح
13,46515,78518,25620,88823,695األرباح الصافية

%59%60%61%63%64نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
120,903121,369121,741122,002122,133نقطة التعادل (بالدينار)

%60%63%66%69%73نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,50025.00140أألبنية
025.000منشآت أخرى
56,50010.005,650معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
20,0006.672,999وسائل نقل

010.000أخرى
9,163المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

6,00051,200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
22,55322,5530رأس المال العامل المطلوب

111,30361,30350,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مصنع ادوات مهربائية



الموقع المقترح
المديتة الصناعية/ سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
166,525174,851183,594192,774202,412المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
166,525174,851183,594192,774202,412المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
61,303حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

12,17015,92819,13921,74023,660الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
111,303178,695190,779202,733214,514226,073مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
82,750مجموع اإلستثمارات

10,383108,702114,137119,844125,836132,127التكاليف التشغيلية المباشرة
26,61827,59928,62929,71130,846إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

6,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2,3762,7863,2223,6864,181الضريبة

99,133142,696148,703154,975161,522168,354إجمالي التدفق النقدي الخارج
12,17035,99942,07647,75852,99257,718صافي 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

12,17027,80933,06737,84942,09145,728رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
011,88113,92816,10818,43120,907توزيعات األرباح

12,17015,92819,13921,74023,66024,821صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مصنع ادوات مهربائية



الموقع المقترح
المديتة الصناعية/ سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
12,17015,92819,13921,74023,66024,821النقد

00000المدينون
10,38310,38310,38310,38310,38310,383المخزون

22,55326,31129,52232,12434,04435,204إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,500المباني

56,500األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

20,000السيارات
250تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
82,75082,75082,75082,75082,75082,750إجمالي األصول الثابتة
9,16318,32727,49036,65345,817اإلستهالك التراآمي

82,75073,58764,42355,26046,09736,933القيمة الدفترية لألصول الثابتة
6,0004,8003,6002,4001,2000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
111,303104,69897,54689,78481,34172,137مجموع 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
61,30361,30361,30361,30361,30361,303رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,5843,4415,5898,046األرباج المجمعة
1,5841,8572,1482,4572,788الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

61,30362,88864,74566,89269,35072,137مجموع حقوق الملكية
111,303104,69897,54689,78481,34172,137مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %32.8%25.7%20.3%16.2%12.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%32.8%30.1%27.3%24.4%21.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.93.02.92.8NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مصنع ادوات مهربائية



الموقع المقترح

المديتة الصناعية/ سحاب

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%111,3035تكاليف المشروع

%61,3035مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%50,00012القروض

%75%44.9القرض الى التكاليف %

%15%55.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

13,46515,78518,25620,88823,695صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%13.8%12.7%11.7%10.6%9.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%32.8%25.7%20.3%16.2%12.9معدل العائد على اإلستثمار %

%32.8%30.1%27.3%24.4%21.4معدل العائد على حقوق الملكية %

2.93.02.92.8NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

120,903121,369121,741122,002122,133نقطة 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 45,306-4,3738,670-62,64754,82947,01129,137صافي القيمة الحالية

IRR 0.1%14.3%10.8%19.9%22.8%25.6%28.7معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.41.41.31.01.10.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

121,630

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

21.6%

27.2%
2.3

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مصنع ادوات مهربائية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

18,418
11.7%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.7%معدل العائد الداخلي
NPV62,647صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.6%معدل العائد الداخلي
NPV54,829صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.8%معدل العائد الداخلي
NPV47,011صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR19.9%معدل العائد الداخلي
NPV29,137صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.8%معدل العائد الداخلي
NPV-4,373صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.3%معدل العائد الداخلي
NPV8,670صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR0.1%معدل العائد الداخلي
NPV-45,306صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

099,1330-99,133

112,17031,20519,035

21,06933,11532,046

31,12335,12133,998

41,17937,22736,048
51,238128,355127,117

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0109,0470-109,047

112,17031,20519,035

21,06933,11532,046

31,12335,12133,998

41,17937,22736,048
51,238132,048130,810

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0118,9600-118,960

112,17031,20519,035

21,06933,11532,046

31,12335,12133,998

41,17937,22736,048
51,238135,741134,503



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

099,1330-99,133

112,17022,87910,709

21,06924,37323,303

31,12325,94124,818

41,17927,58826,409
51,238116,993115,755

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

099,1330-99,133

112,17014,5522,382

21,06915,63014,561

31,12316,76215,639

41,17917,95016,771
51,238105,631104,393

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0100,1720-100,172

113,38717,6734,286

21,17618,94217,765

31,23520,27419,039

41,29721,67220,375
51,362114,773113,412

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0101,2100-101,210

114,6044,141-10,463

21,2834,7683,485

31,3475,4264,079

41,4156,1184,703
51,485101,19299,707


