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تنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم و      

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية ات وألوية المملكة من حيث استكشافمحافظ
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .جاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص ن
 

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

 
 اثنان وعشـرون كافة مناطق المملكة وعددها    يف) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 
 

 

 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ خدمات المشروع

  ٢. ٣ الطلب الحالي

  ٣. ٣ الطلب المتوقع

  ٤. ٣ الطاقة الخدمية للمشروع

  ٥. ٣ منافسة والتسويقال

  ٦. ٣ أسعار الخدمة واإليرادات المتوقعة

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

وصف الخدمة وتكلفة األثاث المكتبي والتجهيزات األخرى ٣. ٤   

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٥. ٤ الخدمات الضرورية

  ٦. ٤ ية لتنفيذ المشروعالفترة الزمن

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ تكاليف التشغيل السنوية

  ٥٠٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٦٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات

  ٧. ٥ لكشوف الماليةملخص المؤشرات وا

 .٦ المالحق المالية  
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 ملخص المشروع -١

 جليسات اطفال اسم المشروع

 العاصمة موقع المشروع

 األطفالجليسات لرعاية ومراقبة   المشروعخدمات

 شخص ٢ األيدي العاملة

 دينار ١٠,٣٠٧ ياالستثمار الكل

 % ٢١,٩ معدل العائد الداخلي

 دينار ٣,٣٠٢ لحاليصافي القيمة ا

  ١,٣ على االستثمارتلإليراداتالقيمة الحالية 

 سنوات ٤ االستردادفترة 

 

 
                                 

 

 جليسات أطفالمشروع
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  وصف المشروع١. ٢

 

يحتاج األطفال دائماً للرعاية والرقابة معظم الوقت للحيلولة دون تعرضهم لما يسبب لهم األذى وأيضاً 

لخدمة الالزمة التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب وهذه الرعاية يقوم الوالدان لضمان توفير ا

بتوفيرها ألطفالهم مباشرة، وفي الحاالت التي تستوجب تغيب الوالدين يقوم ذوي العالقة من األقارب 

 على طبمهمة رعاية األطفال وهو األمر الذي كان متاحاً بدرجة كبيرة عندما كانت األسرة ال تقتصر فق

 .الوالدين واألبناء وإنما تشمل األجداد والخاالت والعمات وغيرهم

 

وفي الوقت الراهن، خاصة في المدن، فإن معظم األسر مكونة من الوالدين واألبناء فقط حيث يتولى 

 مهام الرعاية والمراقبة ألطفالهم وإن كانت بعض األسر التي تستخدم الخادمات تكلفهن بهذه انالوالد

 . م بدرجة أو أخرىالمها

 

 العطل فإن أيامتتولى رياض األطفال والمدارس رعاية األطفال خالل ساعات النهار أما بعد ذلك وأثناء 

  دون اصطحابن في ظروف كثيرة لمغادرة المنزلاويحتاج الوالد. ذلك يصبح من مسؤولية األسرة

عاية ومراقبة األطفال خالل هذه بسبب ارتباطات عائلية أو اجتماعية وغير ذلك وهنا تظهر مشكلة ر

 خاصة عندما ، ما تكون فترة مسائية، حيث ينبغي تدبر من يقوم بمثل هذه المهمةغالباالفترة والتي 

 .ابسط االمورحتى في  أنفسهم باعتمادهم علىيكون األطفال في سن صغيرة ال تسمح 

 

ص مناسب وموثوق يستطيع ومن هنا فإن مفهوم خدمة جليسات األطفال يقوم على أساس توفير شخ

القيام بمهمة رعاية ومراقبة األطفال أثناء غياب الوالدين عن المنزل وذلك لفترة زمنية تكون في العادة 

 .بضع ساعات مسائية

 

وبرغم أن مفهوم هذه الخدمة ال زال جديداً في المجتمع المحلي غير أنها معروفة ومتاحة في المجتمعات 

 :ة تشمل وهي تتم وفق آليالغربية،

 

المقدمة. ٢
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تكون جليسة األطفال عادة فتاة أو امرأة غير متفرغة تماماً لهذا العمل كأن تكون طالبة كلية أو  -

 .جامعة أو غيرها او موظفة تعمل نهاراً ويعتبر عملها كجليسة أطفال مصدر دخل اضافي

 . ذوي األطفال بشخصية قوية وعليهن كسب ثقة في هذه الخدمة ت العامالتتمتع -

ة األطفال التمتع بقدر كاف من الثقافة والوعي وخاصة في فهم األطفال والتعامل على  جليس -

 .وحبهم في نفس الوقت  معهم

 عدم تواجد أي شخص خاصة من البالغين أثناء ساعات تقديم هذه الخدمة -

 

 هذه النوعية من الخدمة تعتبر جديدة بالنسبة للمجتمع األردني وسيستفيد منها سابقاً فإنذكر وكما 

باألساس العائالت التي ترغب بضمان رعاية ومراقبة األطفال بشكل يبعث على اإلطمئنان وذلك مقابل 

 . لهذه الخدمةمعقولةتكلفة 

 

ونظرا لطبيعة المشروع الخاصة وأن معظم زبائنه هم من العائالت، فان المشروع المقترح مناسب 

 . في آن واحد للفتيات والسيدات كفرصة عمل واستثمار

 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

سيقوم المشروع المقترح بتقديم خدمة توفير جليسات األطفال ممن يتولين رعاية ومراقبة األطفال أثناء 

 االجتماعية االلتزاماتغياب الوالدين عن المنزل خاصة في الفترة المسائية حيث تكون الحاجة لتغطية 

 .والعائلية وغيرها

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

ناك حاالت كثيرة تحتاج فيها العائلة لوجود من يتولى رعاية ومراقبة األطفال خصوصاً عندما ه .١

 .يتعذر قيام فرد ما من العائلة بذلك

 .اية اآلنغعدم وجود مؤسسة تقوم بتوفير هذه الخدمة على أساس منظم ل .٢

 .التكلفة الرأسمالية لمثل هذا المشروع بسيطة للغاية .٣

 .ة وتوفير فرص عمل جديدةخلق فرصة استثمارية جيد .٤

 . لصاحب المشروعاالقتصاديةتحسين الحالة  .٥
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  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢

 

 وهي مركز الثقل السكاني في المملكة الموقع المناسب لهذا المشروع، وخاصة عمان / تعتبر العاصمة

 .ة منها حيث يتوقع ان يكون العدد األكبر من زبائن المشروعبيالمنطقة الغر

 
 
 

 

 
 
 

 خدمات المشروع ١٠٣

 

 خدمة العائالت التي لديها أطفال ال تزيد أعمارهم عن عشرة سنوات وغالباً  الىيهدف المشروع المقترح

 مع وجود عائالت تكونت قبل عاماً، ١٥ما تكون هذه العائالت هي التي تكونت خالل فترة ال تزيد عن 

 .صغارأطفال  أيضا الفترة ولديهاهذه 
 

 لحاليالطلب ا ٢٠٣
  

يرتبط الطلب الحالي على خدمات المشروع بعدد األسر التي لديها أطفال دون سن الثانية عشرة وليس 

 وذلك لقضاء التزاماتهم  لديهم من يرعى أطفالهم عند تواجدهم خارج المنزل دون اصطحاب األطفال

 محافظة العاصمة خالل عقود الزواج المسجلة في) ١(ويبين الجدول رقم  واحتياجاتهم المختلفة ، هذا

 .٢٠٠٢ – ١٩٩٨الفترة 

 
 
 
 
 
 

 السوقدراسة. ٣
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 )١(جدول رقم 

 عقود الزواج المسجلة في محافظة العاصمة

 العدد السنة

١٦,٥٦٣ ١٩٩٨ 

١٦,٠٤٩ ١٩٩٩ 

١٩,٠٢٥ ٢٠٠٠ 

٢٠,٤٦٠ ٢٠٠١ 

١٩,٢٦٦ ٢٠٠٢ 

 ٩١,٣٦٣ المجموع

 

 بلغ في محافظة ٢٠٠٢ – ١٩٩٨ويتبين من الجدول السابق ان عدد عقود الزواج خالل السنوات 

 ٢٠٠٣ وحتى ١٩٨٨،هذا ويعتقد بان األسر المتكونة خالل السنوات  ألف عقد مسجل٩١العاصمة نحو 

وفي %٢,٨ وحيث أن معدل النمو السكاني في المملكة هو  لخدمات المشروعهي األسر المستهدفة

 تم تقديرها باعتماد فقد ١٩٩٧- ١٩٨٨ عدد عقود الزواج المسجلة للسنوات ضوء غياب البيانات حول

و   والتي تغطي مدة خمس سنوات وبعد خصم  معدل النم٢٠٠٢ الى١٩٩٨العقود الفعلية للفترة 

 :وعلى النحو التالي % ١٤اكمي  لخمس سنوات البالغ التر

  ألف١٥٧ = ٠,٨٦ × ٢×  ألف ٩١

 

يقدر بحوالي  ٢٠٠٢ – ١٩٨٨وعليه فإن عدد األسر التي تكونت في محافظة العاصمة خالل الفترة 

 األسر المستهدفة بخدمات المشروع باعتبار انه يتوقع ان يكون لديها يشكل جزء منها ألف أسرة ٢٤٨

 . وليس هناك من يرعاهم أثناء غياب الوالدين عن المنزل دون سن العاشرةأطفال

سر فقط من عدد األ% ٣لتحديد حجم الطلب الحالي على خدمات جليسات األطفال فقد تم افتراض أن 

 خدمات سنويا وهذه األرقام متحفظة جدا وعليه فان حجم الطلب ٤أعاله بحاجة لهذه الخدمة وبواقع 

 . خدمة سنويا ٢٩,٧٦٠الحالي يعادل 
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  الطلب المتوقع٣٠٣
 

األسر وألغراض التحفظ تم افتراض /  ويرتبط الطلب عليها بعدد السكان تعتبر خدمات المشروع حديثة

 حجم الطلب المتوقع )٢( رقم وعليه يبين الجدول التالي%  ٢,٨لب الحالي بواقع نسبة زيادة في الط

  .٢٠٠٩ إلى ٢٠٠٥على خدمات المشروع للسنوات 

 

 ٢٠٠٥/٢٠٠٩الطلب المتوقع للسنوات ) ٢(                                  جدول رقم 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٣٦,١٠٦ ٣٥,١٢٣ ٣٤,١٦٦ ٣٣,٢٣٥ ٣٢,٣٣٠ عدد/ الخدمات

 

 الطاقة الخدمية للمشروع ٤. ٣  

 

 خدمات المشروع سيقوم بتقديمها فريق من العامالت غير المتفرغات فإن الطاقة الخدمية لكوننظراً 

وقد تم افتراض أن . للمشروع غير محددة ألن طلبات الزبائن هي التي تحدد حجم الخدمات المقدمة

 خدمة سنوياً وهذا ٣٦٥٠ خدمات يومياً أي ١٠ه في السنة األولى بواقع المشروع المقترح سيبدأ خدمات

 .٢٠٠٥حجم الطلب المتوقع للعام من فقط % ١١,٣حوالي الحجم من الخدمة يعادل 

 

وذلك خالل سنوات المشروع الخمسة األولى كما % ٥ يزداد عدد الخدمات المقدمة سنوياً بنسبة أنويتوقع 

 )٣(يبين الجدول رقم 

 

 )٣( رقم جدول

 ٢٠٠٥/٢٠٠٩ المتوقع تقديمها للسنوات خدمات المشروع

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٤,٤٣٦ ٤,٢٢٥ ٤,٠٢٤ ٣,٨٣٣ ٣,٦٥٠ خدمة
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 المنافسة والتسويق  ٥ .٣

 

 بعض حتى اآلن ال يوجد في األردن خدمة منظمة ومرخصة لعمل جليسات األطفال وإن كانت هناك

 ينبغي وإنمادة وعلى أساس فردي وعليه فإن المنافسة المتوقعة غير موجودة عملياً ومحدالمحاوالت ال

 :على ادارة المشروع تسويق خدماته بشكل فعال وذلك بمراعاة مايلي

 

 على أكبرالتعريف بخدمات المشروع عن طريق اإلعالن والنشرات التوضيحية التي توزع  .١

 .وععدد من منازل األسر المستهدفة بخدمات المشر

توفير عدد كاف من العامالت المسجالت لدى المشروع والمستعدات للقيام بمهمة جليسات  .٢

 .أطفال مع توفير حد مقبول من المستوى التعليمي والثقافي

 عنصر هالتركيز على توفر عوامل الثقة واإلنضباط من قبل العامالت في هذا المجال ألن .٣

 .ةالطالبة الخدمأساسي وهام بالنسبة للعائالت 

 خدمة جليسة األطفال لنزالءها وبالتالي يجب إذ أن بعضها يقدمالفنادق الممتازة ب االتصال  .٤

 .تسويق خدمات المشروع لديها

 

  الخدمة واإليرادات المتوقعةأسعار ٦. ٣ 

 

 باستثناء بعض التجارب الفردية في هذا إليهانظراً لعدم وجود خدمة محلية منظمة مماثلة يمكن القياس 

 :مراعاة ما يليوقد تم تقدير أسعار الخدمة ب المجال

 

  فتيات وسيدات بمستوى تعليمي وثقافي مقبول  من خاللتوفير هذه الخدمة -

  ساعات٥ – ٣يتراوح زمن الخدمة الواحدة ما بين  -

من يقدرون أهميتها بالنسبة لما توفره لهم من راحة مأن اللذين سيطلبون هذه الخدمة هم  -

 .واطمئنان على اطفالهم

 

، وذلك على أساس  دينار للخدمة الواحدة يعتبر مناسباً ومعقوال١٠ًوعليه فإن تقدير سعر الخدمة بواقع 

 :توزيعها كما يلي
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 . دينار أتعاب للجليسة ٧ -

 .المشروع  / دينار أتعاب للمكتب٣  -

 

  المشروع المتوقعة في السنة األولىإيرادات) ٤(ويبين الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ يرادات المتوقعة اإل

 دينار العدد البند

 ١٠,٩٥٠ ٣,٦٥٠ الخدمة 

 

 

 

     

 

  موقع المشروع ١٠٤ 
 

المستفيدون من تركز غالبية تالموقع المقترح إلنشاء المشروع هو محافظة العاصمة حيث 

األسر المستهدفة ،ويعتقد أن مناطق عمان الغربية هي األنسب  إذ يعتقد أن الجزء األكبر من خدماته

 تقطن تلك المناطق
 

 البناء  ٢٠٤

 

سيتم استئجاره  متر مربع ٥٠ – ٤٠ مكتب تتراوح مساحته بين / مقر مشروع هكذا يلزم إلدارة   

 ٣٠ - ٢٥ دينار وذلك بواقع ١,٢٠٠يجار السنوي له بنحو اإلويقدر بدل ضمن األبنية التجارية 

 .المتر المربع/دينار
 
 

 الدراسة الفنية٠٤
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 األثاث المكتبي والتجهيزات األخرى  ة وتكلف وصف الخدمة ٣٠٤
 

  وصف الخدمة٠١

 العامالت عن طريق فريقجليسات األطفال سيقوم المشروع المقترح بتوفير خدمات 

 وموقع السكن وغير ذلك من  لهن  التفرغ المناسبةأوقاتواللواتي ينظم لهن سجل يوضح 

 .زبائن وبين طلبات النالبيانات الالزمة بحيث يتم الموائمة بينه
 
تقدر كلفتها بنحو  كومبيوتر جهاز ا بما فيه يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية٠٢

 .دينار٢,٠٠٠
 
 . دينار٧,٠٠٠تقدر كلفتها بنحو   صالون صغيرةةسيار يلزم للمشروع ٠٣

 
  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤

 
 .لة وكلفتها السنويةاالحتياجات التقديرية من القوى العام) ٥(يبين جدول رقم 

 

 )٥(                               جدول رقم 

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١  صاحب المشروع

 ١,٤٤٠ ١٢٠ ١ سكرتيرة

 ٣,٨٤٠  ٢ المجموع

 

 لضروريةالخدمات ا ٥٠٤

. التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة األولىالضرورية الخدمات) ٦(م يوضح الجدول رق  
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 )٦(جدول رقم 

السنة األولى/ للمشروع الضروريةالخدمات   

 البند شهر/دينار سنة/دينار

 ءالكهربا ١٥ ١٨٠

 المياه ٥ ٦٠

 الوقود ٧٥ ٩٠٠

 المجموع ٩٥ ١,١٤٠

 

 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦٠٤ 

 

 .الشهرينتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي من الم

  

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

 

  )٧(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 

 البند دينار/ التكلفة 

  وتجهيزات مكتبية          أثاث ٢,٠٠٠

 وسائط نقل           ٧,٠٠٠

            تأمينات مستردة ١٠٠

             المجموع ٩,١٠٠

 
 

الدراسة المالية  ٠ ٥
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    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة  ٥٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي

 .وغيرها من نفقاتالمهن 

 

 : رأس المال العامل٣٠٥
   

وقد تم احتسابة على أساس  دينار ٧٠٧ال العامل التقديري للمشروع حوالي   يبلغ رأس الم

 .دورة إنتاجية واحدة مدتها شهر 

  

  تكاليف التشغيل السنوية٤٠٥

 )٨(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل السنوية

 دينار/ التكلفة 
 

 البند

 رواتب وأجور  ٣,٨٤٠

 إيجارات ١,٢٠٠

 ةلضروريالخدمات ا ١,١٤٠

 مصاريف تسويق ٦٠٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ١,٧٠٠

 المجموع ٨,٤٨٠
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 تكاليف المشروع ملخص    ٥٠٥
 

 )٩(                جدول رقم 

 تكاليف المشروع ملخص           

 دينار/ التكلفة 
 البنــــــد

٩,١٠٠ 
الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥٠٠

 المال العاملرأس  ٧٠٧

 إجمالي تكاليف المشروع ١٠,٣٠٧
 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦٠٥

 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من 

ى خمس  دينار، يسدد عل آالف٥التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

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

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب . األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٤٩تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . المشروع

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي واستمرار 

 -:المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 . ستكون نقديةالتشغيلتم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت 

 . المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليراداتتم افتراض أن

 %.٥ بمعدل سنوي هو تزيدتم افتراض أن األجور السنوية 

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
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 الية ملخص المؤشرات والكشوف الم٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع يحقق 

على الوفاء   المشروع قادرأنإلى تشير التدفقات النقدية  كذلك .السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتبالتزاماته المالية 

 

والتي تبين ما .  التقديريةةك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذل 

 :يلي

 

 ١,١٩٤ دينار و ٣١٥يتوقع أن يحقق المشروع في السنة األولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين  -

 .دينار في السنة الخامسة

 تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي . بما فيهم صاحب المشروعلموظفينسيوفر المشروع فرص عمل  -

 . دينار في السنة الخامسة٤,٦٦٨ دينار في السنة األولى ترتفع إلى ٣,٨٤٠ستدفع لهم 

 السنة الخامسة للتشغيل %٢٢,٥في السنة األولى و % ٣,٣تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 .%٢٢,٥و %    ٥,٩ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . التجاري

 . دينار٣,٣٠٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 .%٢١,٩يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

 الخدمة في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار -

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

 انخفاض أسعار البيع بنسبة لحالةالالزم للحكم على جدوى المشروع إال أن المشروع يكون حساسا 

يد أسعار الخدمة األمر الذي يستدعي مراعاة ذلك عند تحد% ١٠زيادة تكاليف التشغيل بنسبة  و% ١٠

 .ينبغي مراعاة ذلكأو اإلنفاق على تكاليف التشغيل 
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  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

10,95011,49812,07212,67613,310المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

00000تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
00000تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,2202,3312,4482,5702,698تكاليف المصنع التشغيلية

2,2202,3312,4482,5702,698مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
8,7309,1679,62510,10610,611الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,8404,0324,2344,4454,668رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
180189198208219قرطاسية
1,2001,2001,2001,2001,200إيجارات

00000أيجار أرض
440462485509535مصاريف أخرى

6,2606,5136,7797,0587,350مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,4491,4491,4491,4491,449اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

7,8098,0628,3288,6078,900مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
9211,1041,2971,4991,711الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

500418328229120الفائدة على القرض
4216869691,2701,592الربح قبل الضريبة

105171242318398الضريبة على األرباح
3155147279531,194األرباح الصافية

%84%85%87%88%89نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
10,42310,63710,85711,08311,314نقطة التعادل (بالدينار)

%85%87%90%93%95نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
05.000معدات وأجهزة

2,0005.00400األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
1,449المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
7077070رأس المال العامل المطلوب

10,3075,3075,000إجمالي تكلفة المشروع
%49%51%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
جليسات أطفال



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
10,95011,49812,07212,67613,310المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
10,95011,49812,07212,67613,310المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
5,307حقوق الملكية

5,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7071,4372,0862,6443,104الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
10,30711,65712,93514,15815,32016,413مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
9,100مجموع اإلستثمارات

02,2202,3312,4482,5702,698التكاليف التشغيلية المباشرة
6,2606,5136,7797,0587,350إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
500418328229120الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
105171242318398الضريبة

9,6009,0859,4349,79610,17410,567إجمالي التدفق النقدي الخارج
7072,5723,5014,3625,1465,847صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8199019911,0901,199أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8199019911,0901,199إجمالي دفعات سداد القرض

7071,7532,6003,3714,0564,648رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03155147279531,194توزيعات األرباح

7071,4372,0862,6443,1043,454صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
جليسات أطفال



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7071,4372,0862,6443,1043,454النقد

00000المدينون
000000المخزون

7071,4372,0862,6443,1043,454إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

0األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
9,1009,1009,1009,1009,1009,100إجمالي األصول الثابتة
1,4492,8994,3485,7987,247اإلستهالك التراآمي

9,1007,6516,2014,7523,3021,853القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
10,3079,4888,5877,5966,5065,307مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
819901991109011990اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

819901991109011990مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

418132802289119900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
418132802289119900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
5,3075,3075,3075,3075,3075,307رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

5,3075,3075,3075,3075,3075,307مجموع حقوق الملكية
10,3079,4888,5877,5966,5065,307مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %22.5%14.6%9.6%6.0%3.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%22.5%18.0%13.7%9.7%5.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.62.12.42.60.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
جليسات أطفال



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%10,3075تكاليف المشروع

%5,3075مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%5,00012القروض

%75%48.5القرض الى التكاليف %

%25%51.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3155147279531,194صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.0%10.0%8.0%6.0%3.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%22.5%14.6%9.6%6.0%3.3معدل العائد على اإلستثمار %

%22.5%18.0%13.7%9.7%5.9معدل العائد على حقوق الملكية %

1.62.12.42.60.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

10,42310,63710,85711,08311,314نقطة 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 3,349-24-1,209-3,3022,4471,5921,046صافي القيمة الحالية

IRR 1.7%11.9%8.2%15.2%16.2%18.8%21.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.10.91.00.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

741
8.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

10,863

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

11.2%

14.0%
1.7

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

جليسات أطفال



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.9%معدل العائد الداخلي
NPV3,302صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.8%معدل العائد الداخلي
NPV2,447صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.2%معدل العائد الداخلي
NPV1,592صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.2%معدل العائد الداخلي
NPV1,046صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.2%معدل العائد الداخلي
NPV-1,209صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.9%معدل العائد الداخلي
NPV-24صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR1.7%معدل العائد الداخلي
NPV-3,349صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,6000-9,600

17072,4701,763

2302,6542,623

3322,8462,814

4333,0483,015
5359,4059,370

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,5600-10,560

17072,4701,763

2302,6542,623

3322,8462,814

4333,0483,015
5359,5909,555

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,5200-11,520

17072,4701,763

2302,6542,623

3322,8462,814

4333,0483,015
5359,7769,740



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,6000-9,600

17071,9231,216

2302,0792,048

3322,2432,211

4332,4152,381
5358,5678,532

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,6000-9,600

17071,375668

2301,5041,473

3321,6391,607

4331,7811,747
5357,7297,693

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,6000-9,600

17771,622845

2331,7691,736

3351,9241,889

4372,0862,049
5398,4848,445

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,6000-9,600

1848774-74

236885848

3381,001963

4401,1231,083
5427,5637,521


