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

لصغيرة والمتوسطة والتغلببهدف تشجيع إقامة المشاريع ا) إرادة(تعزيز اإلنتاجية 
 .على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب األردني

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

فرص األستثمار وتحديد في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطةإحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع 

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة
والمالية للفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص

 .نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

 اإلنتاجيــةلمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز
لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة) إرادة(

 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

 ٢

 

  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 المستقبلية     

٣-٣ االفاق المستقبلية للسوق    

٤-٣ كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق     

٥-٣ نافسة والتسويق واسعار البيع الم   

٦-٣ االيرادات المتوقعة   

 . ٤  الدراسة الفنية 

١-٤ موقع المشروع    

٢-٤ البناء    

٣-٤ المعدات واالالت والتكاليف التقديرية    

   ٤-٤ االثاث والتجهيزات

٥-٤ وسائط النقل    

٦-٤ مراحل التصنيع    

٧-٤ ة والتغليف المواد االولية ومواد التعبئ    

٨-٤ الخدمات الضرورية     

   ٩-٤ القوى العاملة 

١٠-٤ الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع     

.٥ الدراسة المالية   

١-٥ تكاليف التشغيل السنوية     

٢-٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٣-٥ رأس المال العامل    

٤-٥ تكاليف المشروع ملخص     

٥-٥ وسائل التمويل    

٦-٥ االسس والفرضيات المالية     

٧-٥ الخالصة     

٨-٥ المالحق المالية     
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 مشروع انتاج فراشي األسنان
 

  ملخص المشروع-١

 انتاج فراشي األسنان اسم المشروع

  عام موقع المشروع

 فراشي األسنان    منتجات المشروع

 ال وعاماف موظ١٥     مجموع األيدي العاملة

    دينار١٢١,٨٥٨     حجم االستثمار الكلي

   %٢٨,٠      )IRR( معدل العائد الداخلي

  دينار٦٨,٣٢٦      )NPV (صافي القيمة الحالية 

القيمة الحالية لاليرادات على 

  ) B/C(االستثمارت 
    ١,٦ 

  سنوات٤   فترة االسترداد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ٤

 

         

 

 

 

 : وصف المشروع  ١٠٢     

 
سنان من  األ   تستخدم فراشي األسنان  بشكل واسع من قبل الكبار والصغار  في تنظيف

لتكاثر  وعوالق األغذية والتي في حال تراكمها على األسنان تكون بيئة خصبة بقايا

بناء و .  واللثة، والتي تتسبب فيما يسمى بنخر وتسوس األسنان والتهابات الفمالبكتيريا

ى ما تقدم فان فراشي األسنان  تعتبرمن األهمية البالغة ووسيلة هامة في الحفاظ على عل

يعتمد األردن في سد احتياجاته من فراشي األسنان   هذا و. جيداصحيسليمة أسنان ناصعة و

 .   االستيرادن طريقبأنواعها المختلفة ع

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢    

 
 . األسنان في األردن  صناعة لفراشيعدم وجود -

 

 .توفير عدد من فرص العمل -

 

  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع-

 

 . توفير فرصة استثمارية تؤدي إلى إحالل اإلنتاج المحلي بدال من اإلستيراد-

       

 

 

 

 

 

 

قدمةالم ٠ ٢



 
 

 ٥

                  

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢    

 
 : منطقة عمان لألسباب التالية  يقترح أن يكون موقع المشروع في 

 سهولة توريد المنتجات الى األسواق  المحلية في مدن وقرى المملكة لتوسطها .١

 .    الجغرافي 

 . األيدي العاملة الخدمات الضرورية وتوفر .٢

 
 
 

 

 : المنتج ١. ٣  

 بموديالت منوعة وبعدة مواصفات  سيقوم المشروع بانتاج فراشي األسنان للكبار والصغار 

  .وبما يتناسب ومتطلبات المستخدمين) الخشن والناعم والوسط(للشعيرات 

    

 : واقع وآفاق السوق المستقبلية٢٠٣    
 

 :واقع السوق الحالي .        أ

 
تفتقر األردن الى صناعة فراشي األسنان ويتم تغطية  احتياجاتها من  هذه المنتجات 

) الخ.. الدول األوروبية وجنوب شرق أسيا (الستيراد من خارج األردن باالعتماد على ا

 مليون ١,٧١ حوالي ٢٠٠١-١٩٩٧بلغ معدل استيراد األردن عبر السنوات قد ،و

الفرشاة على أساس  سعر سي أند اف    / دينار ٠,١٨٢السنة وبمعدل كلفة / فرشاة

حجم استيراد و استهالك السوق األردني من فراشي األسنان كما ) ١(ويبين جدول رقم 

 :٢٠٠١ و١٩٩٧وقيمة للفترة 

 

 

 

 

 

 

  دراسة السوق٠ ٣



 
 

 ٦

 )١(جدول رقم 

 ١٩٩٧حجم استيراد و اسنهالك السوق األردني من فراشي األسنان كما وقيمة للفترة 

 ٢٠٠١و

 

االستهالك  االستهالك المحلي اعادة التصدير االستيراد

 )وحدة(المحلي

 السنة

 دينار مغك دينار مغكدينار مغك دينار

الوحدة/

* 

 مليون

 **فرشاة
 

٣,٢٦ ٠,٠٧٩ ٩٧,٨٨٩ ٢٥٧,٨٢٨ - - ٩٧,٨٨٩ ٢٥٧,٨٢٨ ١٩٩٧ 

١٣٨ ٥٣,٣٨٢ ٥٤٣,٦٧٧ ١٩٩٨,

٨٧٤ 

١٦,٩٩

٢ 

١,٢١ ٠,٣٣٥ ٣٦,٣٩٠ ٤٠٤,٨٠٣ 

٦,٠ ٢٣٤,٦٦٣٤٩,٧١٨ ١٩٩٩

٠٠ 

٤٩,١٥ ٢٢٨,٦٦٣ ٥٦٧

١ 

٠,١٤

١ 

١,٦٤ 

٣٣ ٢٤٩,١١٥٥٤,٦٨٥ ٢٠٠٠,

٤٠٦

٩,١٣

٤ 

٤٥,٥٥ ٢١٥,٧٠٩

١ 

٠,١٤

٢ 

١,٥٢ 

١٨ ٢٥١,٨١١٣٤,٢٣٦ ٢٠٠١,

١٦١

١,١٣

٤ 

٣٣,١٠ ٢٣٣,٦٥٠

٢ 

٠,٢١

٢ 

١,١٠ 

 

 .كلفة الفرشاة الواحدة على أساس سي أند اف ميناء العقبة •

 

 . غم والعدد بالمليون فرشاة٣٠افتراض معدل وزن الفرشاة الواحدة مع غالفها * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٧

الطلب المتوقع. ب  
من الجدول السابق يتبين ان معدل اإلستهالك السنوي من فراشي األسنان للسنوات 

يون فرشاة اسنان، وقد استثنيت كميات اإلستهالك  مل١,٣٦٨ بلغ حوالي ٢٠٠١-١٩٩٨

وبافتراض ان .  باعتبار الكميات المستوردة غير متناسقة مع باقي السنوات١٩٩٧في عام 

سنويا ، وهو % ٣معدل الزيادة السنوية في كميات اإلستهالك من فراشي األسنان يبلغ 

ك نتيجة لزيادة الوعي الصحي معدل مقارب لنمو السكان باالضافة الى توقع زيادة اإلستهال

 .لدى المستهلكين

 

لجدول التالي يبين كميات اإلستهالك المتوقعة من فراشي األسنان للسنوات الخمسة ا

 : القادمة

 )٢( جدول رقم 

 الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة

 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى السنة

 ١,٦٨٢ ١,٤٩٥١,٥٤٠١,٥٨٦١,٦٣٣) فرشاة اسنان مليون(الكمية
      

 : كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق٤٠٣      
 

 ألف فرشاة في السنة، وذلك ٤٠٠تم افتراض اقامة المشروع بطاقة انتاجية قصوى تصل 

كما تم افتراض ان المشروع سيبدأ تشغيله .  يوم عمل في السنة٣٠٠بوردية عمل واحدة و 

 ألف فرشاة اسنان، على ان ٢٥٠، أي إنتاج ما مجموعه % ٦٢,٥ بنسبة طاقة مستغلة

يبين الجدول التالي كميات اإلنتاج المتوقعة وحصة . سنويا % ٥تزداد كميات اإلنتاج بنسبة 

 : المشروع من السوق خالل السنوات الخمسة القادمة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٨

 

  ) ٦( جدول رقم  

 وقكميات االنتاج وحصة المشروع التقديرية من الس

كميات  السنة 

 االنتاج

 )فرشاة(

نسبة الطاقة 

 المستغلة

% 

 الطلب المتوقع

 )فرشاةمليون ( 

حصة المشروع من 

 (%)السوق 

 ١٦,٧ ١,٤٩٥ ٢٥٠,٠٠٠٦٢,٥ السنة األولى

 ١٧,١ ١,٥٤٠ ٢٦٢,٥٠٠٦٥,٦ السنة الثانية

 ١٧,٤ ١,٥٨٦ ٢٧٥,٦٢٥٦٨,٩ السنة الثالثة

 ١٧,٧ ١,٦٣٣ ٢٨٩,٤٠٦٧٢,٣ السنة الرابعة

 ١٨,١ ١,٦٨٢ ٣٠٣,٨٧٦٧٥,٩السنة الخامسة
 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣      
ال يوجد في األردن انتاج لفراشي األسنان ، و يتوفر في السوق منتجات متعددة  المصادر 

بعض أنواع  ) ٧( يبين جدول رقم .  على سعر المنتج للمستهلكوالتي تنعكسوالجودة 

 :ألسنان ومصادرها وأسعار المستهلك فراشي ا

  )٧( جدول رقم

 أسعار بعض أنواع فراشي األسنان ومصادرها

 )الفرشاة/ دينار(السعر  المصدر  االسم التجاري 

 ٢,٠٥٠ ألمانيا أطفال/أكوافريش 

 ٢,٦٩٠ ألمانيا أكوافريش 

 ٠,٩٠٠ النرويج جوردن

 ١,٦٨٥ النرويج جوردن

 ٢,٨٠٠ أمريكا أوربال 

 ٣,١٢٠ أمريكا ربال أو

 ١,٨٠٠ سويسرا تريزا

 ١,٩٨٠ سويسرا كولوجيت

 ١,٤٠٠ انكليزية ريتش كونترول

 ٠,٧٥٠ -٠,٣٥٠ الصين وتايوان أسماء مختلفة

 



 
 

 ٩

غراض التحفظ بأسعار البيع وبالتالي االيرادات السنوية، فقد اعتمد سعر بيع  الجملة  ألو

، الجدول التالي يبين ايرادات المشروع  ) الفرشاة/  فلس٤٠٠ ( لمنتجات المشروع بمعدل

 :للسنوات الخمسة القادمة

 

 :يرادات المتوقعة   إل ا٦-٣   
 ألف ١٠٠بناء على ما تقدم فمن المتوقع أن تبلغ االيرادات السنوية التقديرية للمشروع  

)  ٨( ويبين جدول رقم  دينار  أردني  عندما   يعمل المشروع في السنة األولى لالنتاج 

 . االيرادات السنوية المتوقعة عبر سنوات المشروع  

 

)٨(جدول رقم  

 االيرادات السنوية المتوقعة عبر عمر المشروع

 

السنة األولى السنة الثانية السنة الثالثة  السنة الرابعة السنة الخامسة
١٠٠,٠٠٠ ١٠٥,٠٠٠ ١١٠,٢٥٠ ١١٥,٧٦٢ ١٢١,٥٥٠ 

 
. 

 

 
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  

 وضمن المناطق الصناعية أو المناطق الزرقاء/ اقامة المشروع في منطقة عمان يقترح 

 :  اضافة لألسباب التالية  الضروريةالمؤهلة  لتوفر الخدمات

 

 .سهولة توريد المنتجات الى أسواق المدن األردنية. ١        

 .توفر األيدي العاملة. ٢        

ءات الضريبية بموجب قوانين تشجيع االستثمار امكانية االستفادة من االعفا.٣        

 . للمناطق المؤهلة 

         

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 

 ١٠

 
 
: البناء٢. ٤  
 ، ينصح اقامة المشروع ٢ م٣٢٥  تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوالي   

ضمن ابنية مستاجرة وفي مناطق مؤهلة أو صناعية لتوفر الخدمات  ويقدر االيجار السنوي 

 .توزيع استخدامات البناء ) ٩(ويبين جدول رقم  السنة/  دينار٤٠٠٠للبناء بحوالي 

 

 )٩(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

 القسم  )٢م( المساحة  
 صالة االنتاج والتعبئة والتغليف ١٣٠

 مرافق خدمات صناعية  ٤٠

 مستودعات ٧٥

 االدارة ومرافق العمالية ٦٠

 أخرى ٢٠

 المجموع  ٣٢٥
 
 
 :فها التقديريةيالت وتكالاالمعدات وال  ٣. ٤

أ ويبين . د٩٥٠٠٠        تبلغ اجمالي  الكلفة التقديرية للمعدات واألالت للمشروع حوالي 

 . االالت والمعدات وتكاليفها التقديرية) ١٠( جدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١١

  )١٠( جدول رقم 

 احتياجات المشروع من االالت والمعدات وكلفها التقديرية
 

دينار/الكلفة ندالب العدد   
،ماكنة غرز جسم الفرشاة نة انتاج يماك(خط انتاج متكامل  ١ ٦٨,٠٠٠

الشعيرات بلونين ،ماكنة تدوير رأس الفرشاة ، ماكنة تلميع 

نة يعلى قابض الفرشاة ، ماك نة طباعة حراريةي، ماك

 )نة تغليف حراري يماكو  غلفةتشكيل األ

 ) ٢ واألغلفة ،  ٢فراشي األسنان ( قوالب   ٢٠,٠٠٠

 وحدة تبريد  ١ ٣,٠٠٠

 طاوالت للتعبئة والتوضيب ٢ ١,٠٠٠

تجهيزات مخبرية ،أرفف تخزين وعدد وأدوات (اخرى  ٣,٠٠٠

 )منوعة

 المجموع ٩٥,٠٠٠
 
 

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

 

 : وسائط النقل٥. ٤  
 .ينار د٨,٠٠٠ مبلغ تقدر كلفتها بة نقلافترض شراء سيار



 
 

 ١٢

 
 
 

  : مراحل التصنيع٦. ٤

انتاج وقولبة يد وقاعدة فرشاة األسنان باستخدام ماكنة الحقن.١         

. (Plastic Injection )             

.اعدة فرشاة األسنانالشعيرات البالستيكية على ق) غرز(وضع.٢         

. تدوير رأس الفرشاة.٣         

.    تلميع المقبض ورأس الفرشاة. ٤         

.الحفر لألسم التجاري/ الطباعة . ٥         

.)بالحرارة( تصنيع غالف الفرشاة .٦         

.مراقبة الجودة / الفحص .٧         

.التغليف الحراري.٨         

. صغير ومن ثم في كرتون كبيرالتوضيب في كرتون.٩         

.التخزين في المستودعات. ١٠         

                                 

: المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف٧. ٤  

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

  :ذلك)  ١١(   ألف  دينار ويبين جدول رقم ٢٠,٤٥٨للسنة األولى من االنتاج حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٣

 )١١( جدول رقم 

 المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديرية

 المادة الكمية الكلفة بالدينار
 )طن(حبيبات بالستيك للفرشاة  ٤,٦٠ ٣,٠٠٠

 )طن( خيوط خاصة لفراشي األسنان  ٠,٦٣  ٢,٥٢٠

لتصنيع غالف ) ألواح(رقائق بالستيكية   ١,٢٥ ٧٥٠

 )طن( الفرشاة

أصابع كرتون مطبوعة لتغطية العبوة   ٢٥٠,٠٠٠ ٧,٥٠٠

 )صبعأ (البالستيكية

أحبار خاصة للطباعة على جسم الفرشاة   ٢,٠٠٠

  .وحبيبات ملونة

 فرشاة ملونة ١٢كرتون صغير سعة  * ٢٠٨٣٣ ٤,١٧٠

 )كرتونة(

 )كرتونة ( درزن١٢كرتون كبير سعة  * ١٧٣٦ ٥٢٠

 المجموع  ٢٠,٤٦٠
 

   الخدمات الضرورية٨. ٤

 
تشمل الخدمات التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء والوقود  وتقدر اجمالي هذه 

 .تكاليفها التقديرية) ١٢( رقم دينار وكما في الجدول رقم  ٤٥٠٠التكاليف بحوالي 

)١٢(جدول رقم   

ا التقديرية بالدينارالخدمات الضرورية للمشروع وكلفه  

 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    

 البند 

 الكهرباء ١٢٥ ١٥٠٠

 المياه ٥٠ ٦٠٠

 الوقود  ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٢٧٥ ٣,٣٠٠
 



 
 

 ١٤

 
 

: القوى العاملة ٩ -٤  
 رية االحتياجات التقديرية من األيدي العاملة وكلفها التقدي ) ١٣( يبين جدول رقم 

  )١٣( جدول رقم 

ها التقديرية السنوية تاأليدي العاملة وكلف  

الراتب السنوي 

 دينار

الراتب الشهري 

 دينار

 الوظيفة العدد

 المدير العام ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 سكرتيرة ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 محاسب ١ ١٨٠ ٢,١٦٠

 موزعسائق و  ١ ١٧٥ ٢,١٠٠

 فني انتاج ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠
 

 فني صيانة ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 عامل  ٩ ١٠٠ ١٠,٨٠٠

٢٥,٢٦٠ 
 

 المجموع ١٥ 

 .% ١١ في الضمان االجتماعي المشروعهذا وتبلغ  مساهمة 
 

 

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع١٠. ٤
   

، بدء من اختيار الموقع  أشهر٨ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي    

.وايصال الخدمات والتشغيل التجاري توتسجيل المشروع والتعاقد على شراء المعدا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٥

 

 

 

 
   

 للسنة األولى تكاليف التشغيل ١. ٥

 )١٤(                               جدول رقم 

                            تكاليف التشغيل السنوية

 التكاليف بالدينار
 

 البند

 تغليفالتعبئة ومواد الولية واألمواد ال ٢٠,٤٦٠
 جور األرواتب وال ٢٨٫٠٣٩

  الضروريةخدمات ال ٣,٣٠٠

 توزيعالتسويق والمصاريف  ٥,٠٠٠

 يجاراتاإل ٤,٠٠٠

 مصاريف تشغيل أخرى  ٥,٩٠٠

 مجموع تكاليف التشغيل ٦٦,٦٩٩

 

 

   مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 

دينار ، وتشمل  ١١,٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التجاري التقديرية 

كما . والترخيص والتعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرىتكاليف التسجيل 

 .كلفة استقدام خبير من قبل صانعي الماكينات لتدريب الجهاز المحلي علال اإلنتاجتشمل 

 
  
 : رأس المال العامل٣. ٥  

 
أساس أن رأس المال    دينار وعلى ٥,٥٥٨  يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي 

 .العامل احتسب  لمدة شهر واحد 

 الدراسة المالية٠ ٥



 
 

 ١٦

  

 :تكاليف المشروعملخص ٤. ٥ 

 )١٥(                 جدول رقم 

                 تكاليف المشروع

 البند التكاليف بالدينار
 معدات وأالالتال ٩٥,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 أثاث وتجهيزات مكتبية ٢,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ١٠٥,٣٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ١١,٠٠٠

 رأس المال العامل ٥,٥٥٨

١٢١,٨٥٨ 
 

 اجمالي تكاليف المشروع

 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥
ضافة الى ا على قرض لتمويل الموجودات الثابتة   صاحب المشروع حصولافترض  

 :مساهمته لتغطية باقي التكاليف

  )١٧( جدول رقم                 

 مصادر تمويل المشروع             

 قيمة التمويل

 دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 البند

مساهمة صاحب المشروع ٥١ ٦١,٨٥٨

قرض  لتمويل الموجودات الثابتة  ٤٩ ٦٠,٠٠٠

المجموع ١٠٠ ١٢١,٨٥٨
سديد قيمـة  القـرض      على أن يتم ت    % ١٠ تبلغ فائدة قرض تمويل الموجودات الثابتة     

 . خمس سنواتاقساط سنوية لمدةعلى 
 

 



 
 

 ١٧

 

 :األسس والفرضيات المالية ٦. ٥

 

 :    الفرضيات المالية
 

يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض الى احدى مؤسسات التمويل في بداية المشروع 

ن جهة تتراوح عادة الضمانات المقبول بها م. لتمويل جزء من كلفة الموجودات الثابتة

التمويل الخاصة بين الضمانات العقارية باإلضافة الى  الكفالة الشخصية لصاحب المشروع 

أو الكفالة الشخصية الثنين من موظفي الحكومة باإلضافة الى مختلف أنواع الرهونات سواء 

 .على ماكنات المشروع أو األرض

 

تأسيسية على قرض ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة ال

يسدد القرض على خمس سنوات . 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 

 

وع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات تم إجراء التحليل المالي للمشر

 -:التالية

 

 .تم إفتراض أن ايرادات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية  -

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

 .لإليرادات

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

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة  -

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٨

 الخالصة٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . مسة القادمةللسنوات الخربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي

 

 دينار في السنة األولى ١١,٩٨٧ صافي يتراوح بين يتوقع ان يحقق المشروع ربحا -

 . دينار في السنة الخامسة٢٢,٦٩٧للتشغيل و 

 . بما فيهم صاحب المشروعسيوفر المشروع فرص عمل لخمسة عشر موظف وعامل -

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

 دينار في السنة ٣٤,٠٨١سنة االولى ترتفع الى  دينار في ال٢٨,٠٣٩االحتماعي 

 . الخامسة

في السنة % ٢٣,٤في السنة األولى و %١٠,٢تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 % .٢٣,٤و % ١٧,٩الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

عند معامل  خصم  دينار٦٨,٣٢٦ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

١٢%. 

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

  ١,٦ ) B/C(تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات -

  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 الى انخفاض اسعار البيع . الالزم للحكم على جدوى المشروع 

 .األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند تحديد اسعار البيع % ٢٠بنسبة 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٩

المالحق المالية ٨. ٥  
 

  االرباح و الخسائرحساب) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

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

100,000105,000110,250115,763121,551المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

20,46021,48322,55723,68524,869تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
17,31618,18219,09120,04521,048تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,6606,9937,3437,7108,095تكاليف المصنع التشغيلية

44,43646,65848,99151,44054,012مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
55,56458,34261,25964,32267,538الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
8,3928,8119,2529,71410,200رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

5,0005,2505,5135,7886,078مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
4,0004,0004,0004,0004,000إيجارات

00000أيجار أرض
2,4202,5412,6682,8012,942مصاريف أخرى

22,26323,17624,13525,14126,198مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
10,99910,99910,99910,99910,999اإلستهالك لإلصول الثابتة

2,2002,2002,2002,2002,200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

35,46236,37537,33438,34039,398مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
20,10221,96723,92625,98228,141الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

6,0005,0173,9362,7471,439الفائدة على القرض
14,10216,95019,98923,23526,702الربح قبل الضريبة

2,1152,5432,9983,4854,005الضريبة على األرباح
11,98714,40816,99119,75022,697األرباح الصافية

%58%60%61%62%64نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 74,62074,49574,27573,94673,494نقطة التعادل

%60%64%67%71%75نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
95,00010.009,500معدات وأجهزة

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

06.670أخرى
10,999المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

11,00052,200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,5585,5580رأس المال العامل المطلوب

121,85861,85860,000إجمالي تكلفة المشروع
%49%51%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

فراشي األسنان
عمان/الزرقاء

--
0



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسم المشروع
عمان/الزرقاءالموقع المقترح

--
0

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
100,000105,000110,250115,763121,551المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
100,000105,000110,250115,763121,551المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
61,858حقوق الملكية

60,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,85312,16020,48128,78537,036الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
121,858103,853117,160130,731144,548158,587مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
105,300مجموع اإلستثمارات

1,70544,43646,65848,99151,44054,012التكاليف التشغيلية المباشرة
22,26323,17624,13525,14126,198إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
6,0005,0173,9362,7471,439الفائدة

11,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2,1152,5432,9983,4854,005الضريبة

118,00574,81477,39380,06082,81485,655إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,85329,03939,76750,67261,73472,932صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
9,82810,81111,89213,08114,389أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
9,82810,81111,89213,08114,389إجمالي دفعات سداد القرض

3,85319,21128,95638,78048,65358,543رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
07,0518,4759,99511,61713,351توزيعات األرباح

3,85312,16020,48128,78537,03645,192صافي النقد بعد التوزيعات

فراشي األسنان



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,85312,16020,48128,78537,03645,192النقد

00000المدينون
1,7051,7051,7051,7051,7051,705المخزون

5,55813,86522,18630,49038,74146,897إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

95,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
105,300105,300105,300105,300105,300105,300إجمالي األصول الثابتة
10,99921,99932,99843,99754,996اإلستهالك التراآمي

105,30094,30183,30172,30261,30350,304القيمة الدفترية لألصول الثابتة
11,0008,8006,6004,4002,2000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
121,858116,966112,088107,193102,24497,201مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
9,82810,81111,89213,08114,3890اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

9,82810,81111,89213,08114,3890مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

50,17239,36227,47014,38900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
50,17239,36227,47014,38900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
61,85861,85861,85861,85861,85861,858رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4,93610,86817,86525,997األرباج المجمعة
4,9365,9336,9968,1329,346الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

61,85866,79472,72679,72387,85597,201مجموع حقوق الملكية
121,858116,966112,088107,193102,24497,201مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.4%19.3%15.9%12.9%10.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.4%22.5%21.3%19.8%17.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.31.92.32.70.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

فراشي األسنان
عمان/الزرقاء

--
0



اسم المشروع
الموقع المقترح

أوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالنسبة

NPV 68,326121,858صافي القيمة الحالية

IRR 61,858%28.0معدل العائد الداخلي
B/C 1.660,000القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 449.2فترة اإلسترداد%
ثالثا: النتائج المالية

12345

11,98714,40816,99119,75022,697صافي الربح بعد الضريبة

%22.0%20.1%18.1%16.1%14.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%23.4%19.3%15.9%12.9%10.2معدل العائد على اإلستثمار %

%23.4%22.5%21.3%19.8%17.9معدل العائد على حقوق الملكية %

1.31.92.32.70.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.50.30.20.0الديون

74,62074,49574,27573,94673,494نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.4%59,38024.8زيادة تكاليف المشروع

%20 1.3%50,43422.1زيادة تكاليف المشروع

%10 1.2%26,36218.3تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.9%15,6038.2-تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.3%41,97021.9زيادة تكاليف التشغيل

1.1%15,61315.7زيادة تكاليف التشغيل %20

القروض

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
فراشي األسنان
عمان/الزرقاء

القرض الى التكاليف

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويل

البند

تكاليف المشروع

رأسمال صاحب المشروع



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

IRR28.0%معدل العائد الداخلي
NPV68,326صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

IRR24.8%معدل العائد الداخلي
NPV59,380صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

IRR22.1%معدل العائد الداخلي
NPV50,434صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

IRR18.3%معدل العائد الداخلي
NPV26,362صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

IRR8.2%معدل العائد الداخلي
NPV-15,603صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

IRR21.9%معدل العائد الداخلي
NPV41,970صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

IRR15.7%معدل العائد الداخلي
NPV15,613صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20

زيادة تكاليف التشغيل %10

الحالة األساسية

زيادة تكاليف المشروع %10

زيادة تكاليف المشروع %20

تخفيض مبيعات المشروع %10

زيادة تكاليف التشغيل %20



الحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0118,0050-118,005

13,85333,30129,448

226135,16634,905

327437,12536,850

428839,18138,893
5302143,520143,217

زيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0129,8060-129,806

13,85333,30129,448

226135,16634,905

327437,12536,850

428839,18138,893
5302148,550148,248

زيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0141,6060-141,606

13,85333,30129,448

226135,16634,905

327437,12536,850

428839,18138,893
5302153,581153,278

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي



تخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0118,0050-118,005

13,85323,30119,448

226124,66624,405

327426,10025,825

428827,60527,317
5302126,846126,543

تخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0118,0050-118,005

13,85313,3019,448

226114,16613,905

327415,07514,800

428816,02915,741
5302110,171109,869

زيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0118,1760-118,176

14,23926,63222,393

228728,18327,896

330229,81229,511

431731,52331,206
5333136,167135,835

زيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0118,3460-118,346

14,62419,96215,338

231321,20020,886

332922,50022,171

434623,86523,519
5363128,815128,452

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي
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