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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)إرادة(
 .منها الشباب األردني

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

مجتمعات المحليةفرص األستثمار وتحديد إحتياجات ال 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(ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة       لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا    

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 ) بأقرب مركز لديكبادر باالتصال (
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 ملخص المشروع -١

    فرن دهان حراري     اسم المشروع

 دير عال                المقترحموقع المشروع

 دهان سيارات منتجات المشروع

أشخاص ٦األيدي العاملة

 دينار ٣٤,٥٨٢االستثمارالكلي

 دينار ٢٧,٧٦٤ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٣٤,٦ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٨القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن ٣ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 

 

 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *  
 
 

 فرن دهان حراري
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 وصف المشروع١-٢
 

ة في االقتصاد األردني وتعتبر مناطق األغوار من يعتبر قطاع النقل من القطاعات االقتصادية الهام

لكنها من المناطق األقل ) لنقل المنتجات الزراعية والحيوانية ( المناطق النشطة في هذا المجال 

 . طالء السياراتهان وتركيزاً في مجال د

 

عندما توجد نشاطات نقل كثيفة في منطقة ما يكون من الضروري توفر خدمات صيانة وتصليح 

 نظراً لوجود عدة خدمات صيانة وتصليح .لسيارات المستعملة وخاصة للذين يقطنون بالمنطقةا

للمركبات في األغوار أصبح من الضروري التنويع والتغيير بتقديم خدمة دهان السيارات بالفرن 

 .بألوان حسب الطلب إضافة إلى الخدمة األصلية وهي التجليس

 

رين من قطاعات النقل والصيانة والتصليح حيث أن القطاع يمكن أن يجذب هذا المشروع المستثم

الخاص بالمنتج والخدمة مألئم للثقافة والبيئة وله نسبة معتدلة من العمالة ورأس المال اضافة 

 .الى وجود صناعات وخدمات تكميلية محلية له

 

 في مجال خبرةب ،على ان يتمتع   عليه االشراف المباشرصاحب المشروع/ يتوقع من المستثمر 

يمكن لهذا المشروع أن  .  تعيين كادر مؤهل إلدارة وتشغيل المشروعوصيانة وطالء المركبات 

 .تضامن أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة يقام على أساس مشروع فردي

 

المقدمة. ٢



 ٦ 

 

 

 

 

 

 

   مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 

ساهم بشكل كبير في سيفي المناطق التي تنقصها هذه الخدمة مشروع اقامة فرن دهان حراري 

 القائمين عليه حيث أن المردود المالي للخدمة جيد وانة سيكون في مرحلة النمو دخل زيادة

تنمية وترابط خدمات الصيانة في كذلك سيساهم المشروع . السريع بعد فترة ابتدائية قصيرة

 .السيارات    وتصليح وميكانيك 
  

 "يدويامحدودة التي تتعامل مع دهان السيارات كذلك يوجد في مناطق األغوار بعض الورش ال

 .  وبالتالي فان الخبرة في تقديم الخدمة المقترحة بهذا المشروع متوفره في األغوار

 

يشكل المشروع فرصة استثمارية جيده تعود على صاحبه بالمنفعة المادية، اضافة الى خلق عدد 

 .من فرص العمل البناء المنطقة

 

 مشروع الموقع العام لل٣-٢
 

 يتوقع أن يخدم و لعدم وجود خدمة مشابهة في تلك المنطقة نظراً للمشروعتعتبر األغوار موقعاً مناسباً 

 ويعتقد ان منطقة دير عال هي األنسب  الموجودة في المنطقةالسياراتهذا المشروع كراجات تجليس 

 .كونها تتوسط مناطق األغوار كما وانها ذات كثافة سكانية عالية
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 خدمات المشروع وتصنيفها /  منتجات ١-٣
 

تصنف صيانة وإصالح المركبات حسب النظام النمطي الصادر عن األمم المتحدة تحت رقم 

فتصنف تحت الرقم  عادة ما يعني طالء السيارات يوالذ أما معالجة أو طالء المعادن .٥٠٢٠

٢٨٩٢. 

 

  ، صيانة السيارات ، معالجة وطالء المعادننشاطات من كالاظهرت اإلستقصاءات الميدانية أن 

 .األغوار تتركز في منطقة دير عال صنع االبدان للمركبات ومبيعات قطع الغيار في 

 

 

فرن الحراري باستعمال ال  المشروع بتقديم خدمة الدهان للسيارات باستخدام تصيخ سوف 

تأجير الفرن  خدمة ع ايضاسيقدم المشروكما  .منتجات الطالء المحلية والتركية والفرنسية

 .ورش التجليس العائدة للغيرالستعماله من قبل 

 

 ٥ وأن هناك  كما بينت اإلستقصاءات الى عدم وجود فرن حراري لدهان السيارات في األغوار

 محالً لبيع قطع غيار ٢٤ محل لتصليح السيارات و١٥٤محالت لصناعة ابدان المركبات و

 ٠، ١٢، ١منطقة غور الصافي هي حين ان هذه النشاطات لي ف.  في منطقة دير عالالسيارات

فال يوجد محالت ) لواء الشونة الشمالية(دير ابي سعيد مركز أما منطقة . حسب نفس الترتيب

 منشأة ٢٦محالت صيانة السيارات تقترب من أن لمعالجة وطالء المعادن أو صنع االبدان بينما 

 السوقدراسة. ٣



 ٨ 

 هي )صناعة ابدان السيارات(اعتبار ان محالت التجليسوبلذلك . ومبيعات قطع الغيار محل واحد

 .  بهاالمشروع قامةإلالمنطقة المناسبة التي ستطلب الخدمة فمنطقة مركز دير عال هي 
 
 
 
 

  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٢-٣
 

  . المنطقةالمنشآت التي تعنى بتجليس ودهان السيارات في عدد من أصحاب لدىلدى االستفسار 

يتراوح ما بين سيارة إلى ثمانية   يدوياً في المنطقةتبين أن معدل عدد السيارات التي يتم طالئها

ها في منطقة ؤقدر عدد السيارات التي يتم طالكما ي. سيارات اسبوعياً أي بمعدل أربع سيارات 

يس محالت تجل  اصحابحسب تقديرات وذلك وتعود لمواطنين من منطقة االغوار  وغيرهاعمان

لما سبق فان . سيارات يومياً ٧ما يعادل ب ايسنويا /  سيارة ٢,٠٨٠  بـالسيارات بالمنطقة

 . سيارة سنويا ٢,٢٨٨حوالي ب قدريحجم الطلب على خدمة تجليس ودهان السيارات 

 ٣٨٠ ان تصل حصة المشروع من السوق الظاهري المتاح لخدمة تجليس السيارات بـ دريق

 السوق حجم  اما فيما يتعلق بخدمة الدهان الحراري فان. منافسين٥هناك  أن سيارة باعتبار

    . باعتبار هناك منافس واحد فقط  في السنة سيارة٢,٢٨٨الظاهري المتاح يبلغ 
 

تهم  ووفقا لمعطيات ئيعتمد هذا النوع من المشاريع في تقديم خدماته على عدد العاملين وكفا

لة والتجهيزات فيعتقد انه سيكون بمقدوره تقديم خدمة المشروع المقترح من حيث االيدي العام

سيبدأ تشغيله في السنة االولى  بتقديم قد افترض انه و .سنويا سيارة ٣٠٠التجليس لحوالي  

وبزيادة سنوية في اعداد السيارات  )حجم الطلبمن %٨,٧(  سيارة٢٠٠خدمة التجليس لـ 

 سيارات ١٠ القصوى للفرن تقدر بخدمة لطاقة اما فيما يتعلق بالفرن الحراري فان ا ،%٥بواقع

جير الفرن الحراري لخدمة سيارات ورش التجليس العائدة أوقد تم افتراض انه سيتم تيوميا 

وبزيادة  )من حجم الطلب%٥٠( سيارة في السنة االولى من التشغيل ١,٠٤٤للغير  وبواقع 

 %.٥ا سنوية قدره

 

  المنافسة والتسويق٣-٣
 



 ٩ 

ع منافسة في خدمة التجليس من قبل الورش القائمة ويمكن التغلب على ذلك من سوف يواجه الشرو

استخدام المشروع الفرن الحراري في اعمال  كما ان   الطويلة،خالل استقطاب االيدي العاملة ذو الخبرة

لط كما ان تزويد المشروع بتجهيزات خ، ً الدهان تعتبر ميزة تلعب دورا اساسيا في التغلب على المنافسة

 . ستكون عامل جذب الصحاب السيارات )الفرنسية والتركية(مواد الدهان المختلفة 

 

  أسعار البيع واإليرادات المتوقعة٤-٣
 

جير الفرن أما خدمة تأ دينار ١٨٠تم تقدير معدالت اسعار بيع خدمة تجليس ودهان السيارة بمبلغ 

وتتفق هذه  االسعار وتلك ) تقريبااستخدام ساعة ( دينار للسيارة ١٠فقد قدرت بمبلغ ، للغير

  .السائدة في السوق

 

يبين الجدول التالي االيرادات المتوقعة للمشروع خالل السنوات الخمسة من الشغيل وتغطي 

 ،ايرادات المشروع المتوقعة من خدمات التجليس والدهان التي تتم بالكامل من قبل المشروع

 .مقدمة للورش االخرى لى خدمة استخدام الفرن الحراري الإضافة إ

 

 السنة

السيارات 

بالكامل من المخدومة

 قبل المشروع

السيارات 

المخدومة 

الفرن /لالخرين

ايراد السيارات 

المخدومة بالكامل 

 من قبل المشروع

ايراد تاجير 

الفرن الحراري 

 لالخرين

جمالي االيرادات إ

 دينار

 ٤٦,٤٤٠ ١٠,٤٤٠ ٢٠٠١,٠٤٤٣٦,٠٠٠ األولى
 ٤٨,٧٦٠ ١٠,٩٦٠ ٢١٠١,٠٩٦٣٧,٨٠٠ الثانية
 ٥١,٢٩٠ ١١,٥١٠ ٢٢١١,١٥١٣٩,٧٨٠ الثالثة

 ٥٣,٨٥٠ ١٢,٠٩٠ ٢٣٢١,٢٠٩٤١,٧٦٠ الرابعة 
 ٥٦,٤٣٠ ١٢,٦٩٠ ٢٤٣١,٢٦٩٤٣,٧٤٠ الخامسة 

 

 

 

 

  موقع المشروع١-٤

 الدراسة الفنية. ٤



 ١٠ 

 

ضمن المناطق الحرفية حيث تكثر الورش المعنية  اقامة المشروع في مدينة دير عاليقترح 

عمال صيانة وميكانيك السيارات، ويراعى عند اختيار الموقع توفر الخدمات الضرورية وتوفر با

 .  جانبية ألبنية المشروع وبما يتناسب وطبيعته/ ساحة امامية 

 

  البناء ٢-٤
 

محالت تجارية ، على ان تكون بارتفاع يتناسب وطبيعة / من الممكن ان يشغل المشروع مخازن 

.  دينار١,٥٠٠ وأن األجرة السنوية للبناء تقدر ب ٢م١٠٠مساحة الالزمة ب المشروع، وتقدر ال

تم افتراض أن البناء بحاجة الى بعض التعديالت بما يتناسب واإلستخدام مثل إقامة سدة وتمديدات 

  .    دينار١,٥٠٠وقد قدرت كلفة تلك األعمال ب . صحية وغيرها
 

 والتجهيزات المعدات ٣-٤
 

تركيب الدهانات وضاغطة هواء / رئيسة بالفرن الحراري وتجهيزات خلط تتمثل المعدات ال

.  ومجموعة من العدد واألدوات اليدويةورافعة بالنكو وتجهيزات لحام اسيتلين واسطوانات غاز 

لمعدات والعدد واألدوات الالزمة تقوم بتوريد ا) وكالء لشركات أجنبية(تتوفر عدة شركات محلية 

  :ل أدناه المعدات والتجهيزات الالزمة وكلفتها التقديريةيبين الجدو. للمشروع
 
 

دينار/التكلفةاألجهزة
 ١٦,٦٥٠ ٤ X ٤ X ٧,٥ قياس فرن حراري لدهان السيارات

 ٤,٠٠٠ دهانات تركيةجهاز تركيب 

 ٥,٣٥٠ دهانات فرنسيةجهاز تركيب 

 ١,٣٠٠  (Compressor) ضاغطة

 ٢٥٠ عدد وادوات صنفرة منوعة

 ٥٠٠ )الخ...لحام اسيتلين، بالنكو، جك ( وعدد اخرىات زيتجه

 ٧٥٠ غرفة المنيوم خاصة بتجهيزات تركيب الدهانات

 ٢٨,٨٠٠ المجموع
 



 ١١ 

  األثاث٤-٤
 . دينار٣٠٠تقدر كلفته بمبلغ ثاث بسيط أيلزم المشروع 

 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٥-٤
 

 الخبرة الفنية ديه المشروع وأن يكون لىعلصاحب المشروع االشراف مباشرة يفضل أن يتولى 

 يبين . في مجال تجليس ودهان السيارات و تعيين من له خبرة في هذا المجالالالزمة لهذا العمل

 -: الكادر الالزم للمشروعالجدول التالي
 

 دينار/ اإلجمالي دينار/الراتب الشهري العدد الدائمة تكاليف اإلدارة والعمالة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مالك المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ دهانمعلم 

 ٦,٠٠٠ ١٢٥ ٤ تجليس عامل 

 ١٢,٠٠٠ المجموع السنوي
 

  األولية المواد ٦-٤
 

باإلضافة إلى المعاجين ومادة التنر، ) محلي/تركي/فرنسي(تتمثل المواد األولية بالدهانات المختلفة 

غراض هذه الدراسة تم أل. وكذلك مواد الصنفرة وغيرها وتؤمن جميعها من السوق المحلي 

ويعتمد السعر .  دينار٦٠افتراض معدل استهالك السيارة الواحدة من المواد األولية المختلفة ب 

 . على حجم العمل المطلوب ونوعية المواد المستخدمة
 

  الخدمات الضرورية٧-٤
 

 -:أما الخدمات المساعدة الالزمة للمشروع فتشمل ما يلي

 

  دينار/ التكلفة  البند



 ١٢ 

 ١٨٠ المياه
 ٩٠٠الكهرباء

 ١,٢٠٠ديزل وغاز منزلي واستيلين /الوقود

 ٢,٢٨٠المجوع
 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٨-٤
 

، بدء من تسجيل المشروع إلى ستة أشهربأربعة تقدر الفترة الزمينة الالزمة لتنفيذ المشروع 

ورد وقد ال يكون متوفرا عند الطلب واختيار البناء وتجهيزه وتوريد المعدات، اذ ان بعضها مست

  . وخاصة الفرن الحراري

 

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١-٥
 

 دينار/ التكاليف  البند

 ١,٥٠٠ تعديالت البناء

 ٢٨,٨٠٠ المعدات والماكينات واألدوات

 ٣٠٠ أثاث

 ٣٠٠ )الخ...تأمين كهرباء،ماء،تلفون(تأمينات مستردة 

 ٣٠,٩٠٠ المجموع 

 

 اريف التأسيس و ما قبل التشغيلمص ٢-٥
 

يشتمل هذا البند على مصاريف التسجيل والترخيص وايصال الخدمات للموقع والتعاقد على 

 . دينار٧٥٠ وقد قدرت بمبلغ  .المعدات 

الدراسة المالية.٥



 ١٣ 

 

  رأس المال العامل٣-٥
 

ذا البند      وقد بلغت قيمة ه. تم احتساب رأس المال العامل باعتماد دورة تشغيلية مدتها شهر واحد

 .     دينار ٢٩٣٢

 

 

  تكاليف التشغيل٤٠٥
 

 البند دينار / الكلفة 
 مواد اولية ١٥,٠٠٠
رواتب واجور ١٣,٣٢٠

الخدمات الضرورية ٢,٢٨٠

ايجارات ١,٥٠٠

مصاريف تشغيلية اخرى ٣,٠٨٠

المجموع ٣٥,١٨٠
 

  المشروعتكاليف ٥٠٥
 

 القيمةالبند
 ٣٠,٩٠٠كلفة الموجودات الثابتة

 ٧٥٠مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل
 ٢,٩٣٢راس المال العامل

 ٣٤,٥٨٢)دينار(المجموع
 

  و األسس والفرضيات المالية التمويلوسائل ٦٠٥
 

يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض لتغطية التكاليف المشروع تأسيس في بداية 

بول بها من جهة التمويل الخاصة من الكفالة الشخصية تتراوح عادة الضمانات المق. االستثمارية



 ١٤ 

لصاحب المشروع أو الكفالة الشخصية الثنين من موظفي الحكومة الى مختلف أنواع الرهونات 

 .سواء على ماكنات المشروع أو األرض

 

 

 
 
 

 ٢٠,٠٠٠ قيمته ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض

يسدد القرض على خمس سنوات بأقساط .  لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتةدينار

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك %. ١٠سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 .تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

 

 سنوات مع إمكانية إمتداد العمر التشغيلي واستمرار تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة

 -:المشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 .تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية

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

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

 .من األرباح الصافية % ١٥بواقع أحتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

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

على الوفاء بالتزاماته  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادركذلك . الخامسةالسنة حتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 
 



 ١٥ 

والتي تبين ما .  التقديريةةفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التد 

 :يلي
 
 دينار و ٥,٢٠٦يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٨,٨٣٦

تبلغ قيمة الرواتب .  بما فيهم صاحب المشروعلستة عمال وموظفينسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في ١٣,٣٢٠ي ستدفع لهم بما فيها مساهمة  المشروع في الضمان االجتماعي واألجور الت

 . دينار في السنة الخامسة١٦,١٩٠السنة األولى ترتفع الى  

في السنة الخامسة % ٣٠,٦في السنة األولى و % ١٥,٦تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين -

 %.٣٠,٦و % ٣١,١ة بينونسبة العائد على حقوق الملكي. للتشغيل التجاري

 . دينار٢٧,٧٦٤  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٤,٦يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٨تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات   ٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

ف التشغيل او تخفيض اسعار البيع بنسب تتراوح بين في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكالي -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على  % ٢٠و% ١٠

، األمر الذي % ٢٠   حساسا إلرتفاع تكاليف التشغيل بنسبة المشروع يعتبرجدوى المشروع، إال أن

 .تكاليف التشغيليتطلب مراعاة ذلك عن اإلنفاق على 

 
 
 

 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤
 

 الماليةمالحقل ا٨٠٥



الموقع المقترح
األغوار

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

46,44048,76251,20053,76056,448المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

15,00015,75016,53817,36418,233تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,3249,79010,28010,79411,333تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,9004,0954,3004,5154,740تكاليف المصنع التشغيلية

28,22429,63531,11732,67334,306مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
18,21619,12720,08321,08722,142الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
800840882926972مصاريف أخرى

6,9567,2297,5157,8168,132مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,9852,9852,9852,9852,985اإلستهالك لإلصول الثابتة

150150150150150إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

10,09110,36410,65010,95111,267مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
8,1258,7639,43310,13610,875الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
6,1257,0918,1219,22110,395الربح قبل الضريبة

9191,0641,2181,3831,559الضريبة على األرباح
5,2066,0276,9037,8388,836األرباح الصافية

%51%52%53%54%55نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 30,82530,68530,49730,25329,946نقطة التعادل

%53%56%60%63%66نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
28,80010.002,880معدات وأجهزة

3006.6745األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
2,985المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

7505150المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,9322,9320رأس المال العامل المطلوب

34,58214,58220,000إجمالي تكلفة المشروع
%58%42%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
فرن دهان حراري



الموقع المقترح
األغوار

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
46,44048,76251,20053,76056,448المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
46,44048,76251,20053,76056,448المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
14,582حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,6823,6845,6987,7119,713الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
34,58248,12252,44656,89861,47166,161مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
30,900مجموع اإلستثمارات

1,25028,22429,63531,11732,67334,306التكاليف التشغيلية المباشرة
6,9567,2297,5157,8168,132إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

750المصاريف التأسيسية  والخلو
9191,0641,2181,3831,559الضريبة

32,90038,09939,60041,16242,78844,477إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,68210,02312,84615,73518,68421,684صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,2763,6043,9644,3604,796أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,2763,6043,9644,3604,796إجمالي دفعات سداد القرض

1,6826,7479,24311,77114,32316,888رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,0633,5454,0604,6105,198توزيعات األرباح

1,6823,6845,6987,7119,71311,690صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
فرن دهان حراري



الموقع المقترح
األغوار

السنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,6823,6845,6987,7119,713النقد

0000المدينون
1,2501,2501,2501,2501,250المخزون

2,9324,9346,9488,96110,963إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

28,800األجهزة والمعدات
300األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
30,90030,90030,90030,90030,900إجمالي األصول الثابتة
2,9855,9708,95511,940اإلستهالك التراآمي

30,90027,91524,93021,94518,960القيمة الدفترية لألصول الثابتة
750600450300150القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

00000القيمة الدفترية للخاو
34,58233,44932,32831,20630,073مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

0000دائنون
3,2763,6043,9644,3604,796اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
00000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

3,2763,6043,9644,3604,796مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16,72413,1219,1574,7960رصيد قرض األصول الثابتة
00000رصيد قرض رأس المال العامل
16,72413,1219,1574,7960مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
14,58214,58214,58214,58214,582رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,1444,6257,468األرباج المجمعة
2,1442,4822,8423,227الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

14,58216,72519,20722,04925,277مجموع حقوق الملكية
34,58233,44932,32831,20630,073مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %26.1%22.1%18.6%15.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.0%31.3%31.4%31.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.41.82.12.3السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.70.40.2األمان(

00000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
فرن دهان حراري



السنة الخامسة

11,690
0

1,250
12,940

30,900
14,925
15,975

0
0

28,915

0
0
0
0

0
0
0

14,582
10,695
3,638

28,915
28,915
30.6%
30.6%

0.0
0.0
0



الموقع المقترح

األغوار

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%34,5825تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %14,5825مساهمة صاحب

%20,00012القروض

% %50%57.8القرض الى التكاليف

%15%42.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

5,2066,0276,9037,8388,836صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

المبيعات % : %18.4%17.2%15.9%14.5%13.2الربح قبل الضريبة

%30.6%26.1%22.1%18.6%15.6معدل العائد على اإلستثمار %

%30.6%31.0%31.3%31.4%31.1معدل العائد على حقوق الملكية %

: المطلوبات المتداولة 1.41.82.12.30.0الموجودات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.70.40.20.0الديون

30,82530,68530,49730,25329,946نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 88-27,76425,38022,99718,2838,80313,838صافي القيمة الحالية

IRR %11.9%23.3%19.3%27.0%28.0%31.0%34.6معدل العائد الداخلي

B/C 1.81.71.61.51.31.41.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,962

15.8%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

30,441

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

22.6%

31.1%

1.5

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

فرن دهان حراري



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR34.6%معدل العائد الداخلي

NPV27,764صافي القيمة الحالية

B/C1.8اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR31.0%معدل العائد الداخلي

NPV25,380صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR28.0%معدل العائد الداخلي

NPV22,997صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR27.0%معدل العائد الداخلي

NPV18,283صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR19.3%معدل العائد الداخلي

NPV8,803صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR23.3%معدل العائد الداخلي

NPV13,838صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR11.9%معدل العائد الداخلي

NPV-88صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,9000-32,900

11,68211,2609,578

214011,89811,758

314712,56812,421

415513,27113,117

516245,21145,049

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,1900-36,190

11,68211,2609,578

214011,89811,758

314712,56812,421

415513,27113,117

516246,80946,646

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,4800-39,480

11,68211,2609,578

214011,89811,758

314712,56812,421

415513,27113,117

516248,40648,244



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,9000-32,900

11,6828,9387,256

21409,4609,320

314710,0089,861

415510,58310,429

516241,80441,642

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

032,9000-32,900

11,6826,6164,934

21407,0226,881

31477,4487,301

41557,8957,741

516238,39838,235

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

033,0250-33,025

11,8507,7425,892

21548,2128,057

31628,7058,543

41709,2229,052

517941,32141,143

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

033,1500-33,150

12,0184,2242,206

21684,5254,357

31774,8414,665

41865,1744,988

519537,43137,236
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