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

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

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

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

 
ة والفنيــة والماليـة للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقي           

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

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة            
 .لمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة وا

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 : وصف المشروع  ١٠٢     

 
شعر والمحافظة على ال لميعمن قبل الشباب لت )  Styling Gel (  يستخدم جل الشعر

، ة الشعرتغذيل) ٥ فيتامين بلمث(امينات تكما أن بعضه يحتوي على في، وانسيابهتماسكه 

يتم تغطية حاجة السوق المحلي من . ه بعض المحسنات التي تحد من تقصفإضافةويمكن 

 .  اإلستيراد واإلنتاج المحلييجل الشعر عن طريق

 

 :بررات وأهداف المشروع  م٢٠٢    

 
 .  الزيادة الملحوظة في الطلب على هذا المنتج ال سيما من فئة الشباب-

 .لالستيراداإلحالل الجزئي لإلنتاج المحلي كبديل  -
 

 :ويهدف المشروع الى

 

 ٠ المنتج اتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي من هذ.١     

               ٠يدة جدالعمل ال فرص  عدد من  توفير .٢     

 ٠ الوضع المالي لصاحب المشروعتحسين . ٣         

 .تقديم فرصة استثمارية جيدة. ٤         

                          

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢    

 
 :  يقترح أن يكون موقع المشروع في منطقة عمان لألسباب التالية

 .لمشروعلمنتجات ا وبالتالي السوق االستهالكي  توفر الكثافة السكانية. ١       

 .سهولة توريد المنتجات الى باقي أسواق مدن المملكة . ٢            
 

 

 

المقدمة ٠ ٢
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 :المنتج وصف  ١. ٣
 
 . مل 500سعة المعبأ في عبوات  ) Styling Gel( شعر ال جل   سيقوم المشروع بإنتاج 

    

 : الطلب الحالي والمتوقع ٢٠٣    
 
 :الحالي الطلب .       أ 

 
يتم تغطية حاجة السوق المحلي من جل الشعر عن طريق اإلستيراد واإلنتاج المحلي المتمثل 

 هذا المنتج كجزء من عدد من المنتجات المتعلقة بإنتاجة منتجين يقومون ثالثفي 

 . بمستحضرات التجميل بما فيها الكريمات والشامبو وخالفه

 

والذي   ٣٣٠٥٣٠٠  الجمركية رقم التعرفةضمن بندالحصائات العامة  وتشير بيانات دائرة ا

 من هذا  وصادرات المملكةالى حجم استيراد"  Styling Gelملمعات الشعر "ينص على 

 الجل للسنوات تصدير إعادة وصادرات ومستوردات ) ١( جدول رقمال ويبين ٠المنتج

٢٠٠٢- ١٩٩٨: 

 )١(جدول رقم
 من جل الشعر هتصديرلمعاد ا والصادرات والمستوردات

 ٢٠٠٢– ١٩٩٨ للسنوات

 دينار/ كغم ، القيمة / الكمية 
 السنة الميزان التجاري المعاد تصديره الصادرات الوطنية االستيراد

 كميةال قيمةال كميةال قيمةال كميةال قيمةال كميةال قيمةال

١١٧ ٧٥٥ - - - - ١١٧ ٧٥٥ ١٩٩٨ 

٨٣٤( ١٢,٨١٠ ٣,٨٤٠ ١,٨٨٠ ٣,٦٠٣ ٥,٤٢٣ ٦,٦٠٩ ٢٠,١١٣ ١٩٩٩( 

١,١٦٠( ٣,٤٧٨ - - ٥,٥٨٠ ٥,٩٩٦ ٤,٤٢٠ ٩,٤٧٤ ٢٠٠٠( 

١٩,٤٦٩ ١٧,٧٠١ - - - - ١٩,٤٦٩ ١٧,٧٠١ ٢٠٠١ 

٧٣,٨٦٤ ٩٢,١٧٦ - - - - ٧٣,٨٦٤ ٩٢,١٧٦ ٢٠٠٢ 

  دراسة السوق٠ ٣
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  :يالحظ من السابق ما يلي 

 ، فان معدل ٢٠٠٢ و ١٩٩٨كمية المستوردات في العامين وباستبعاد قيمة  -

.  عبوة٤٠,٦٦٤ كغم وتعادل ١٠,١٦٦راد السنوي للسنوات السابقة يبلغ اإلستي

 يصعب تقدير حجم هوفي غياب البيانات المتعلقة باإلنتاج المحلي من جل الشعر، فان

 .الطلب السابق استنادا الى البيانات السابقة
 
 ما بين أعمارهم حوحيث ان الفئات المستهدفة هي غالبا من الشباب الذين تتراو -

 عدد السكان من هذه أن بيانات دائرة اإلحصاءات العامة أظهرت، فقد ٢٩-١٥

 مليون ١,٦٦ قد بلغت حوالي ٢٠٠٢الفئات العمرية من الذكور واإلناث في العام 

 .نسمة

 

من هذه الفئات تستخدم جل الشعر بمعدل  عبوتين في العام، أي % ٥وبافتراض ان  -

 .   عبوةألف ١٦٦ يبلغ ٢٠٠٢ان حجم الطلب السابق في عام 
 

 : الطلب المتوقع -ب

 
حيث ان استهالك المنتج بشكل عام يرتبط بعدد السكان ونموه السنوي والقدرة الشرائية ، 

 في المملكة وفقا لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة يبلغ ينمو السكانالوحيث ان معدل 

توقع للسنوات الخمسة يبين الطلب الم ) ٢جدول رقم  ( سنويا، فان الجدول التالي % ٢,٨

 ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤(القادمة 

 )٢( جدول رقم

 احتياجات األردن التقديرية  من جل الشعر

 ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤للفترة 

 

)ألف عبوة(الطلب المتوقع  السنة 

١٧٥ ٢٠٠٤ 

١٨٠ ٢٠٠٥ 

١٨٥ ٢٠٠٦ 

١٩٠ ٢٠٠٧ 

١٩٥ ٢٠٠٨ 
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 :روع من السوق وحصة المشاإلنتاجكميات الطاقة اإلنتاجية و ٣٠٣      

 
يتوقع أن يبدأ المشروع .  عبوة سنويا٥٠,٠٠٠تبلغ الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع 

من حجم % ١٧ عبوة وتعادل حوالي ٣٠,٠٠٠، أي % ٦٠إنتاجه بطاقة مستغلة نسبتها 

 ٢( رقم ، فان الجدول%١٠ بواقع اإلنتاج سنوية في كميات ةداوبافتراض معدل زي. السوق

للمشروع ونسبة الطاقة المستغلة  للسنوات الخمسة القادمة  المتوقعةاإلنتاج كمياتيبين ) 

 :وعلى النحو التالي

  )٢(جدول رقم 

 كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق
 كميات اإلنتاج السنة 

 )السنة/عبوة(

الطاقة اإلنتاجية 

 المستغلة

 %٦٠ ٣٠,٠٠٠ األولى

 %٦٦ ٣٣,٠٠٠ الثانية

 %٧٢ ٣٦,٣٠٠ الثالثة

 %٨٠ ٤٠,٠٠٠ الرابعة

 %٨٨ ٤٤,٠٠٠ الخامسة

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٤. ٣
 متخصصة في انتاج العديد ضمن مصانع جل الشعر إلنتاجيوجد في األردن  ثالث وحدات  

  مستوردة كما يتوفر في السوق منتجاتمن مستحضرات التجميل والكريمات والشامبو، 

ة وبأسعار متفاوتة تعتمد على المصدر والجودة والذي ينعكس على متعددة المصادر والجود

ال يتوقع أن يواجه المشروع صعوبة في تسويق منتجاته والمنافسة  ٠سعر المنتج للمستهلك

بعض المنتجات المتوفرة بالسوق وأسعارها  ) ٣( يبين جدول رقم . في السعر والجودة

 .للمستهلك
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  )  ٣( جدول رقم 

 تجات  المتوفرة بالسوق وأسعارها للمستهلكبعض المن

 

 سعة  العبوة المصدر المنتج

 )مل ( 

سعر العبوة للمستهلك 

 )دينار(

 ١,٠٠٠ ٥٠٠ قيةالشرمحلي المعامل /انيتا 

 ٠,٨٠٠ ٢٠٠ السختيان/هير ويال

 ١,٠٠٠ ٦٩٠ محلي/ فيندوم 

 ١,٠٠٠ ٥٠٠ محل/ بيل 

 ٣,٨٧٠ ١٥٠ شوارسكوف/مستورد/تافت

جل الشعر 

 ١,٠٠٠ ٢٥٠ بريطاني/ ليفين وا
 

 ٠,٧٧٠  مل بواقع٥٠٠ للعبوة سعة فقد اعتمد سعر بيع الجملةهذه الدراسة  وألغراض 

 ٠دينار

 

 : المتوقعة   اإليرادات  ٥. ٣ 
للمشروع للسنوات الخمسة القادمة وعلى النحو االيرادات السنوية  ) ٤(  يبين جدول رقم 

  : التالي

 

  )٤(جدول رقم

 االيرادات السنوية المتوقعة عبر عمر المشروع

)دينار أردني (   

 السنة األولى السنة الثانية السنة الثالثة  السنة الرابعة السنة الخامسة
٢٣,١٠٠ ٢٥,٤٠٠ ٢٨,٠٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٣,٩٠٠ 
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 : موقع المشروع  ١. ٤  

 
الحرفية والتي / صناعية  المناطق الإحدىضمن يقترح اقامة المشروع في منطقة عمان 

 .توفر الخدمات الضرورية للمشروع
 
: البناء٢. ٤  

 
 السنوي اإليجار  ، ويقدر٢ م ١٢٠  تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوالي   

 يحتاج المشروع الى بعض التعديالت التي تتناسب .السنة /  دينار ١,٢٠٠للبناء بحوالي 

) ٥(يبين جدول رقم .  دينار٢,٠٠٠هذا النوع من الصناعة ، وتقدر كلفة التعديالت بمبلغ 

 .توزيع استخدامات البناء 

 
 

: الطاقة االنتاجية  للمشروع ٣٠٤  

  
ـ / عبوة     ٥٠,٠٠٠ حوالي العملية القصوى للمشروع     اإلنتاجية الطاقة   تبلغ  نة وذلـك   الس

  . يوم عمل  في السنة٣٠٠و ) ساعات٨(وردية عمل واحدة ب

  

  واألدواتمعدات ال  ٤. ٤

 
وتكاليفها التقديرية مة للمشروع ز واألدوات الالالمعدات ) ٥(         يبين الجدول رقم  

علما ان بعضها متوفر محليآ  باستثناء بعضها كاالجهزة المخبرية التي سيتم تامينها عن 

 .الوكالء المحليينطرق 

 ) ٥(جدول رقم 

 احتياجات المشروع من االالت والمعدات وكلفها التقديرية
 

 الدراسة الفنية٠ ٤
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دينار/الكلفة  البيان العدد 
  لتر٧٥خالط ستينلس ستيل سعة  ١ ٢,٠٠٠

 ) م طول٢×  م عرض٠,٦ تعبئة جل مع طاولة ةماكين ١ ٣,٠٠٠

  متفرقةوأدواتعدد  ٢,٠٠٠

 المجموع ٧,٠٠٠
 

:ث والتجهيزات األثا٥٠٤  
 . دينار١,٠٠٠تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 

 :  وسائط النقل٦. ٤
 . دينار ٧,٠٠٠ يحتاج المشروع إلى سيارة صغيرة للنقل تقدر كلفتها بمبلغ

 

: مراحل التصنيع ٧. ٤  

 
٠خلطة ووزن المكونات ال تحضير -         

. ومعادلتها بالمزيجكربوبول بالماء الساخن مادة المعالجة  -         

  .باإليثانول واضافته الى المزيج المخلوط  مادة فينيل بيروليدون بوليمرإذابة -       

  . المواد العطرية الى الخلطةإضافة -    

 .  التعبئة والتغليف-    
 

: المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف٨. ٤  
 

 :المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وكلفتها   ) ٦(  جدول رقم يبين
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 )٦(جدول رقم 

 المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديرية
الكلفة 

 بالدينار

 سعر الوحدة

كجم/دينار  

)كجم(الكمية  المادة 

 :المواد األولية .ال أو   

 كربوبول ٧٤ ١٥ ١,١١٠

 نول كحول ايثا  لتر١,٥٠٠ ٠,٦٨ ١,٠٢٠

 تراي ايثانول أمين ٨٨  ٢,٥ ٢٢٠

  )PVP(فينيل بيروليدون بوليمر ٣٠٠ ٢ ٦٠٠

 ) ميثيل وايثيل برابين(مواد حافظة ١٥ ١٠ ١٥٠

 عطور ٧٤ ٩ ٦٦٦

 مياه مقطرة ١,٣٠٠ ٠,٠٥ ٦٥٠

 مجموع المواد األولية   ٤,٤١٦

 مواد التعبئة والتغليف. اثاني   

 يكية بالستعبوات ٣٠,٠٠٠ ٠,٠٨٠ ٢,٤٠٠

 ليبل شفاف ٣٢,٥٠٠ ٠,٠٣٠ ٩٧٥

 صواني كرتون ٢,٥٠٠ ٠,١٠٠ ٢٥٠

 فيلم بولي ايثلين  مغ ك٢٥ ١,٠٠ ٢٥

 مجموع مواد التعبئة والتغليف   ٣,٦٥٠

 اجمالي ملفة المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف   ٨,٠٦٦

 
  

   الخدمات الضرورية٩. ٤
 ) ٧( رقم  هرباء والماء والوقود ويبين جدولتشمل الخدمات التي يحتاجها المشروع الك

 .تكاليفها التقديرية
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)٧(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية 
  كلفة الخدمات الضرورية

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    

 البند

الكهرباء ٢٥ ٣٠٠

المياه ٢٠ ٢٤٠

الوقود  ٨٠ ٩٦٠

 المجموع ١٢٥ ١,٥٠٠

 

:املة  القوى الع١٠ .٤  
 ا التقديرية تمن األيدي العاملة وكلفهاحتياجات المشروع  ) ٨(  يبين جدول رقم 

  )٨( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية بالدينار

دينار/الراتب السنوي  دينار/الراتب الشهري    الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 تسويقموظف  ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 عاديعامل  ٢ ١٠٠ ٢,٤٠٠

٦,٦٠٠ 

 

 المجموع ٤ 

 

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع١١. ٤
   

، بدء من اختيار الموقع وإجراء التعديالت  أشهر ٣ حوالي الىتنفيذ يحتاج المشروع ل    

 .الالزمة على البناء وايصال الخدمات وشراء المعدات وحتى البد بالتشغيل
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 ف التشغيل السنويةتكالي ١. ٥  
 )٩(                           جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 التكاليف بالدينار
 

 البند

مواد أولية وتعبئة وتغليف ٨,٠٦٦

رواتب وأجور  ٦,٦٠٠

كهرباء وماء ووقود  ١,٥٠٠

مصاريف تسويق ٤٦٢

إيجارات ١,٥٠٠

مصاريف تشغيل أخرى  ٢,٠١٠

وعالمجم ٢٠,١٣٨  

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 

رسوم التسجيل والترخيص  دينار، وتشمل ٥٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 .ومصاريف متفرقة أخرى
  
 :   رأس المال العامل٣. ٥  

 
لمدة دورة انتاجية   دينار وعلى أساس ١,٦٧٨  يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي  

 . واحد شهر

 الدراسة المالية٠ ٥
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 :   تكاليف المشروع٤ .٥

 )١١(جدول رقم                     

 تكاليف المشروع                    

 البند التكاليف بالدينار
 تعديالت البناء ٢,٠٠٠

 أدواتمعدات و ٧,٠٠٠

 وسائط نقل ٧,٠٠٠

 أثاث وتجهيزات مكتبية ١,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 ودات الثابتةمجموع كلفة الموج ١٧,٣٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥٠٠

 رأس المال العامل ١,٦٧٨

 إجمالي تكاليف المشروع ١٩,٤٧٨
 

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

 :صاحب المشروع

  )١٢(جدول رقم                 

 مصادر تمويل المشروع             

 قيمة التمويل

 دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

مساهمة صاحب المشروع ٦٤ ١٢,٤٧٨

قرض بنكي  لتمويل الموجودات  ٣٦ ٧٠٠٠

الثابتة 

المجموع ١٠٠ ١٩,٤٧٨
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 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥

 

 :    الفرضيات المالية
 

اسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض ألغراض هذه الدر

من % ٣٦ دينار يمثل ٧,٠٠٠وقيمته لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

 يسدد القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية تكاليف المشروع اإلجمالية،

هاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون يبدأ التسديد عند ن%. ١٠وبمعدل فائدة سنوية هي 

 .فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

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

 -:التالية

 

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

تشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة تم إفتراض أن المصاريف ال

 .لإليرادات
 

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

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢ تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  الخالصة٧. ٥
 

مالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن يبين ملخص نتائج المؤشرات ال

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

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

.  التقديريةةر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائ

 :والتي تبين ما يلي
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 دينار في السنة األولى للتشغيل ١٥٥يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٣,٧٦٢و 

تبلغ . ل بما فيها صاحب المشروعماسيوفر المشروع فرص عمل  ألربعة  موظفين وع -

 ٩,٦٦٣  دينار في السنة االولى ترتفع ٦,٦٠٠الجور التي ستدفع قيمة الرواتب وا

 . دينار في السنة الخامسة

في السنة % ٢٣,١في السنة األولى و % ٠,٨تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 % .٢٣,١و % ١,٢الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين  

 .  دينار٦,٦٣٣   NPVحالية للمشروع تبلغ قيمة صافي القيمة ال -

 %٢١,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

 . سنوات٥بلغت فترة اإلسترداد للمشروع  -
 
بنسبة  في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل -

 زيادة تكاليف ةفي حاليعتبر حساسا  المشروع أن إال. المشروع مجديا يبقى %  ١٠

 . األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك%١٠ بنسبة  البيع أسعارانخفاض  أو التشغيل

 

  المالحق المالية ٨. ٥
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
المقوع المقترح

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

23,10025,41027,95130,74633,821المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

8,0668,8739,76010,73611,809تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,4002,5202,6462,7782,917تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,5802,8383,1223,4343,777تكاليف المصنع التشغيلية

13,04614,23115,52816,94818,504مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
10,05411,17912,42313,79815,317الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,8001,8901,9852,0842,188رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

462508559615676مصاريف البيع والتسويق
6066738088قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
8709571,0531,1581,274مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 7,0927,4417,8158,2158,643مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
1,9791,9791,9791,9791,979اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

9,1719,5219,89410,29410,723مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
8831,6592,5293,5044,594الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

700585459320168الفائدة على القرض
1831,0732,0703,1834,426الربح قبل الضريبة

27161310477664الضريبة على األرباح
1559121,7592,7063,762األرباح الصافية

%70%75%80%85%91نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 22,68022,97023,29423,65324,047نقطة التعادل

%71%77%83%90%98نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
7,00010.00700معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

05.000أخرى
1,979المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,6781,6780رأس المال العامل المطلوب

19,47812,4787,000إجمالي تكلفة المشروع
%36%64%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

جل الشعر
عام



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

جل الشعراسم المشروع
عمانالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
23,10025,41027,95130,74633,821المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
23,10025,41027,95130,74633,821المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
12,478حقوق الملكية

7,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,0062,0033,1974,6136,281الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
19,47824,10627,41331,14835,35940,101مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
17,300مجموع اإلستثمارات

67213,04614,23115,52816,94818,504التكاليف التشغيلية المباشرة
7,0927,4417,8158,2158,643إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
700585459320168الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
27161310477664الضريبة

18,47220,86522,41824,11225,96127,979إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,0063,2414,9957,0359,39812,122صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,1471,2611,3871,5261,679أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,1471,2611,3871,5261,679إجمالي دفعات سداد القرض

1,0062,0943,7335,6487,87210,444رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
0915371,0351,5922,213توزيعات األرباح

1,0062,0033,1974,6136,2818,230صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,0062,0033,1974,6136,2818,230النقد

00000المدينون
672672672672672672المخزون

1,6782,6753,8695,2856,9538,903إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

7,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
17,30017,30017,30017,30017,30017,300إجمالي األصول الثابتة
1,9793,9595,9387,9189,897اإلستهالك التراآمي

17,30015,32113,34111,3629,3827,403القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
19,47818,39517,51016,84716,43516,306مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
1,1471,2611,3871,5261,6790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

1,1471,2611,3871,5261,6790مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

5,8534,5923,2051,67900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
5,8534,5923,2051,67900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
12,47812,47812,47812,47812,47812,478رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

644401,1642,278األرباج المجمعة
643767241,1141,549الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

12,47812,54212,91813,64214,75616,306مجموع حقوق الملكية
19,47818,39517,51016,84716,43516,306مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.1%16.5%10.4%5.2%0.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.1%18.3%12.9%7.1%1.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.12.83.54.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

جل الشعر
عمان



اسم المشروع

الموقع المقترح

أوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالنسبة

NPV 6,63319,478صافي القيمة الحالية

IRR 12,478%21.1معدل العائد الداخلي
B/C 1.37,000القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 535.9فترة اإلسترداد%

ثالثا: النتائج المالية
12345

1559121,7592,7063,762صافي الربح بعد الضريبة

%13.1%10.4%7.4%4.2%0.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%23.1%16.5%10.4%5.2%0.8معدل العائد على اإلستثمار %

%23.1%18.3%12.9%7.1%1.2معدل العائد على حقوق الملكية %

2.12.83.54.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

22,68022,97023,29423,65324,047نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.2%5,20618.7زيادة تكاليف المشروع

%20 1.2%3,77916.5زيادة تكاليف المشروع

%10 0.8%3,7856.6-تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.3%9.1-14,203-تخفيض مبيعات المشروع

%10 0.9%1,7629.6-زيادة تكاليف التشغيل

0.5%2.1-10,156-زيادة تكاليف التشغيل %20

القروض

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
جل الشعر

عمان

القرض الى التكاليف

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويل

البند

تكاليف المشروع

رأسمال صاحب المشروع



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

IRR21.1%معدل العائد الداخلي
NPV6,633صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

IRR18.7%معدل العائد الداخلي
NPV5,206صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

IRR16.5%معدل العائد الداخلي
NPV3,779صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

IRR6.6%معدل العائد الداخلي
NPV-3,785صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

IRR-9.1%معدل العائد الداخلي
NPV-14,203صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف

IRR9.6%معدل العائد الداخلي
NPV-1,762صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

IRR-2.1%معدل العائد الداخلي
NPV-10,156صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات 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

018,4720-18,472

11,0062,9621,956

21283,7383,610

31394,6094,469

41525,5835,431
516524,56924,404

زيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,3190-20,319

11,0062,9621,956

21283,7383,610

31394,6094,469

41525,5835,431
516525,31025,144

زيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,1670-22,167

11,0062,9621,956

21283,7383,610

31394,6094,469

41525,5835,431
516526,05025,884

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي



تخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,4720-18,472

11,006652-354

21281,1971,069

31391,8131,674

41522,5092,357
516520,36420,199

تخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,4720-18,472

11,006-1,658-2,664

2128-1,344-1,472

3139-982-1,121

4152-566-718
516516,15915,994

زيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,5390-18,539

11,107948-158

21411,5711,430

31532,2742,121

41673,0672,900
518222,08121,899

زيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,6070-18,607

11,207-1,066-2,273

2153-596-750

3167-60-227

4182551369
519819,59219,394

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي

التدفق النقدي


