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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(تاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلن 

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

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

 .يف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعر
 

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

 
في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشـرون) إرادة  ( شروع تعزيز اإلنتاجية    تتواجد مراكز م  

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 ملخص المشروع-١

 عربات األطفالتاج ان اسم المشروع

 عمان ، اربد ، الزرقاء موقع المشروع

 عربات األطفال منتجات المشروع

 شخص ١١ األيدي العاملة

 دينار ٣٥,٦٧٧ ياالستثمار الكل

 % ٢٨,٥ الداخليمعدل العائد 

 دينار ٢٠,٠٠٤ صافي القيمة الحالية

  ١,٦ القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

  ٤ تردادفترة االس

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 مشروع انتاج عربات األطفال



 
 

٢ 

 

 

 

 

  وصف المشروع١. ٢

  

 .تيناألطفال بعمر ما دون السن  عربات انتاجيهدف هذا المشروع  إلى

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢. ٢
 

نظرا لكميات وقيم االستيراد لمثل هذا النوع من العربات خالل السنوات الستة الماضية، مع عدم 

 ان مثل هذا المشروع سيعمل اعتبرقبال الكبير على استعمالها، فقد محلية لها، واإلال محدودية الصناعة

 مثل هذا المشروع سيكون ناجحا لسهولة أن كما يعتقد السنوية، ةعلى تخفيض القيمة االستيرادي

تسويق منتجاته محليا وخارجيا، وبالتالي فان هذا المشروع سيكون فرصة استثمارية تساهم في تشغيل 

 .األيدي العاملة

ولالطالع على جدوى اقتصادية هذا المشروع، فان هذه الدراسة ستتطرق الى النواحي الفنية لمتطلبات  

 .تأسيسه وكذلك للنواحي االقتصادية والتحليالت المالية المختلفة

 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢

 

العاصمة :  الكبرىنظرا الحتياج هذا المشروع إلى الكثافة السكانية، يفضل أقامته في إحدى المحافظات

 .أو اربد أو الزرقاء

 

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

٣ 

 

 

 

 

 

 منتجات المشروع ١٠٣

 

 .ربع عجالتبأستكون منتجات المشروع عبارة عن عربات لنقل االطفال دون عمر السنتين 

 

  الطلب الحالي على منتجات المشروع٢٠٣

 

 األكبر من الجزءمنتجات المشروع، فان ل مماثلة اتمنتجلمحلية الصناعة ال نظرا لمحدودية -

 .حاجة السوق المحلي تغطى عن طريق االستيراد من الخارج

، )عربات لنقل األطفال (٨٧١٥٠٠١ ضمن بند التعرفة الجمركي رقم عربات األطفالتأتي  -

لعب بعجالت مصممة خصيصا لركوب األطفال، بثالث  (٩٥٠١وأحيانا تدخل ضمن البند رقم 

 ).عجالت، السكوتر، سيارات بدون دواسات

أدناه، فان صافي المعدل السنوي للكميات المستوردة خالل ) ١(اء على ما يبينه الجدول رقم بن -

إال أن هذه الكمية تشمل السكوترات والسيارات .  طن)٣٥٥ (يبلغالسنوات الستة السابقة، 

بدون دواسات وعربات بثالث عجالت وعربات نقل األطفال الرضع، باإلضافة إلى العربات 

 استعماال من العربات المذكورة األخرى أكثر  المشروع، ولكون هذه العرباتجاتالمماثلة لمنت

 تمثل على األقل نسبة قيد البحث أن نسبة عربات نقل األطفال يعتقدضمن البنود أعاله فانه 

 )١٠٧ (السنوي من هذه العربات يبلغ وبالتالي فان صافي المعدل ٠من هذه الكمية%) ٣٠(

 على منتجات المشروع من عربات األطفال موضوع افي المستورداتص وهذا الرقم يمثل ٠طن

 .البحث

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

٤ 

 )١(جدول رقم 

 كميات مستوردات والمعاد تصديره وصادرات المملكة من عربات االطفال

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(خالل الفترة 
التعرفة  السنة صايف املستورد املعاد تصديره املستوردات

 )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  *اجلمركية

١٩٩٧ ٨٨٥٥٠ ١٨٥,٣ ٢٤٥٠٠٠ ١٥,٧ ٣٣٣٥٥٠ ٢٠١ ٨٧١٥٠٠١ 
١١٠٧٠٠ ٦٣ ٢٢٥٠٠ ٢٠ ١٣٣٢٠٠ ٨٣ ٩٥٠١ 

 ١٩٩٨ ٢١٤٦١٤ ١٣٤,٤ ــ ــ ٢١٤٦١٤ ١٣٤,٤ ٨٧١٥٠٠١
 ٢١٤٨٤٠ ١٦٦,٤ ــ ــ ٢١٤٨٤٠ ١٦٦,٤ ٩٥٠١

١٩٩٩ ٢٦٧٣٤٠ ٢٠١ ٦٠٠٠ ٨ ٢٧٣٣٤٠ ٢٠٩ ٨٧١٥٠٠١ 
 ٢٣٤٩٤٠ ١٤٨,٤ ــ ــ ٢٣٤٩٤٠ ١٤٨,٤ ٩٥٠١

 ٢٠٠٠ ٣٢١٥٠٠ ٢٣٦,٣ ــ ــ ٣٢١٥٠٠ ٢٣٦,٣ ٨٧١٥٠٠١
 ١٩٠٣٣٠ ١٢٣,٦ ــ ــ ١٩٠٣٣٠ ١٢٣,٦ ٩٥٠١

 ٢٠٠١ ٢١٠١١٠ ١٦٢,٧ ــ ــ ٢١٠١١٠ ١٦٢,٧ ٨٧١٥٠٠١
 ٣٠٦٨٤٠ ٢١٥ ــ ــ ٣٠٦٨٤٠ ٢١٥ ٩٥٠١

 ٢٠٠٢ ٣٦١١٨٠ ٢٧٥,٨ ــ ــ ٣٦١١٨٠ ٢٧٥,٨ ٨٧١٥٠٠١
٣١٤٩٣٠ ٢١٨ ٦٦٧٠ ٢ ٣٢١٦٠٠ ٢٢٠ ٩٥٠١ 

 

  الطلب المتوقع على منتجات المشروع٣٠٣

 

نظرا لمحدودية البيانات المتعلقة باإلنتاج المحلي من عربات األطفال، فقد تم افتراض أن اإلنتاج المحلي 

 ٠ طن١٣٤من صافي المستوردات، وعليه فان متوسط الطلب المحلي الحالي يصل إلى % ٢٥يعادل 

وهو معدل % ٣ بافتراض معدل نمو سنوي الطلب المتوقع للسنوات الخمس القادمةالجدول التالي يبين 

 : كغم٣,٧مقارب للنمو في السكان، وكذلك معدل وزن للدراجة 

 

 

 

 

 

 



 
 

٥ 

 )٢(جدول رقم 

 )بالدراجة(الطلب المتوقع 

 الطلب المتوقع السنة

٣٩,٥٥٠ ٢٠٠٥ 

٤٠,٧٥٠ ٢٠٠٦ 

٤١,٩٥٠ ٢٠٠٧ 

٤٣,٢٠٠ ٢٠٠٨ 

٤٤,٥٠٠ ٢٠٠٩ 

 

   

  وحصة المشروع من السوق المقترحةاإلنتاجيةالطاقة  ٤٠٣

 

 ٣٠٠ عربة سنويا، وذلك لوردية عمل واحدة و ١٢,٠٠٠تقدر الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع ب 

من % ٢٣، أي ما يعادل % ٧٥وان المشروع سيبدأ انتاج بطاقة مستغلة نسبتها . يوم عمل في السنة

 . سنويا% ٥ اإلنتاج سيزداد بنسبة أنكما تم افتراض  . ٢٠٠٥وق في عام حجم الس

 

  وأسعار البيع المنافسة والتسويق٥٠٣

 

محلية لمثيل منتجات المشروع، الصناعة ال لمحدودية  المستوردة األصناف مع  المنافسةتنحصر

 معدل أناسة فقد افترض وألغراض هذه الدر.  دينار العربة١٦-١٢وتتراوح أسعار البيع بالتجزئة بين 

  . دينار١٠سعر بيع العربة الواحدة يبلغ 

 

  المتوقعةاإليرادات ٦٠٣

-٢٠٠٥، فان الجدول التالي يبين اإليرادات المتوقعة للمشروع للسنوات أعالهباعتماد سعر البيع الوارد 

٢٠٠٩:  

 

 



 
 

٦ 

 

 

 )٣(جدول رقم 

 )بالدراجة(اإليرادات           
 

 كميات  السنة

  اإلنتاج

 اإليرادات

 دينار

 ٩٠,٠٠٠ ٩,٠٠٠ األولى

 ٩٤,٥٠٠ ٩,٤٥٠ الثانية

 ٩٩,٢٢٠ ٩,٩٢٢ الثالثة

 ١٠٠,٤٨٠ ١٠,٤١٨ الرابعة

 ١٠٩,٤٠٠ ١٠,٩٤٠ الخامسة

 

 

 

 

  

  و البناء الموقع ١٠٤

 

 تم. الحرفية وفي المدن المقترحة وهي عمان ، اربد، الزرقاء/ إقامة المشروع في المدن الصناعية يقترح 

 وتقدر احتياجات المشروع من األبنية ٠معدني /افتراض إقامة المشروع ضمن بناء مستأجر إسمنتي

 .  توفر صاالت اإلنتاج والمستودعات وخدمات اإلدارة والعمال. ٢ م٣٠٠بحوالي 

 دينار، كما افترض حاجة البناء لبعض التعديالت وبما ٣,٥٠٠قدر بدل اإليجار السنوي للبناء بمبلغ 

   دينار٣,٠٠٠ واالستخدام وبكلفة يتناسب

  

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

٧ 

 مراحل التصنيع ٢٠٤

  

  : تتلخص عملية التصنيع بما يلي 

  ٠من خالل عمليات القص والتثقيب والثني) تيوبات ومبسط وخالفه(تشكيل األجزاء المعدنية للدراجة  -

 . من قص وخياطة) قماش تركيبي(تحضير الجزء الحامل للطفل  -

. تجميع األجزاء المكونة للعربة من خالل الصواميل وقع التوصيل المختلفة باستخدام العدد واألدوات -

ويجدر بالذكر أن هناك أجزاء يتم شراؤها جاهزة مثل العجالت والمقابض البالستيكية وأحزمة الربط 

 .وغيرها

 .التغليف بالشرائح البالستيكية والتخزين لحين البيع -
 

 

 والمعدات اكينات الم٣٠٤

 )٤(جدول رقم 

 دينار/التكلفة دينار/ الوحدةسعر العدد نةيالماك

١,٢٥٠ ١,٢٥٠ ١ تيوبات ومبسطاتنة قص يماك

٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١ طعاجة تيوبات

 ٧٥٠ ٧٥٠ ١ مقص كهربائي للمنسوجات

١,٠٠٠ ٥٠٠ ٢ نة خياطة درزةيماك

 ٥٠٠ ٢٥٠ ٢  جلخ كهربائيةأحجار

١,٠٠٠ ٥٠٠ ٢ عموديةمقادح 

١,٥٠٠ ٧٥٠ ٢ نة تبشيم كهربائيةيماك

 طاوالت تجميع وعدد وأدوات مساعدة

 
- - ١,٠٠٠

 ٩,٥٠٠  المجموع

 

 

 
 



 
 

٨ 

  والمفروشات والتجهيزات المكتبيةاألثاث  ٤. ٤

 

 .دينار) ٢ ٠٠٠( والمفروشات والتجهيزات المكتبية ب األثاثة كلفتقدر 

 

   وسائط النقل٥٠٤   

 

 .دينار) ١٢ ٠٠٠( تجات المشروع حيث تقدر كلفتها ب شراء فان لتوزيع منافترض

 

  والتكلفة المتوقعة األولية المواد ٦. ٤

 )٥(جدول رقم 

دينار/التكلفة اإلجماليةدينار/السعر للوحدة الكمية المادة
 ١٣,٩٨٠ ٦٠٠ طن٢٣,٣ انش)٨/٣( مجلفنة بقطرتيوبات
 ٣,٩٩٠ ١,٥٠٠ طن٢,٦٦  من نسيج تركيبيأقمشة
 ١,٣٥٠ ٠,١٥ وحدة٩,٠٠٠ية تركيبية نسيجأشرطة

 ١,٨٠٠ ٥٠٠ طن٣,٦سم مجلفنة)٣-٢(مبسطات بعرض 
 ١٤,٤٠٠ ٠,٢٠  عجل٧٢,٠٠٠ سم)١٠-٩(عجالت بقطر 

 ٢,٢٥٠ ٠,٢٥ زوج٩,٠٠٠ أيادي بالستيكية
 لواقطمسامير تبشيم وقطع توصيل  و

  وغيرها وماسكات وكبشايات بالستيكية

- - ٩٤٠ 

 ٩٠٠ ٠,٠٥  وحدة١٨,٠٠٠يةنوابض للعجالت الخلف
 ٧٠ ٤٠٠طن٠,١٧٠مم للكابح)٢( مجلفنة بقطر أسالك

 ٩٠٠ --شرائح بالستيكية للتغليف
 ٢,٠٣٠ --%)٥(بدل تالف بنسبة 

 ٤٢,٦١٠ المجموع
 

 

 

 



 
 

٩ 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤

 )٦(جدول رقم 
 

 

 دينار/ةالتكلفة السنويدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٤ ٨٠٠ ٤٠٠ ١ صاحب المشروع/مدير عام

 ٢ ١٠٠ ١٧٥ ١ محاسب

 ٢ ١٠٠ ١٧٥ ١ مسؤول تسويق وتوزيع 

 ١ ٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتارية وطباعة واستقبال

 ٣ ٦٠٠ ٣٠٠ ١ مهندس ميكانيك/مدير انتاج

 ٣ ٦٠٠ ١٥٠ ٢ عمال فنيون

 ٤ ٨٠٠ ١٠٠ ٤ عاديونعمال 

 ٢٢ ٨٠٠  المجموع

يضاف إلى إجمالي الرواتب واألجور مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي هذا مع العلم بأنه 

 ٠%١١والبالغة نسبتها 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

١٠ 

 الضرورية الخدمات ٨٠٤

 )٧(جدول رقم 

دينار/التكلفة  البند

 ٧٢٠ المياه

 ٢ ٤٠٠ الكهرباء

 ١ ٢٠٠ ديزل/وقود

 ٤ ٣٢٠ المجموع

 

 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥

 الخدمات للموقع ومصاريف إيصال مصاريف التأسيس من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف كونتت

 .دينار) ٢ ٠٠٠ (إلى تصل قيمتها أنالتعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى، حيث يتوقع 

 

 األولى للسنة  تكاليف التشغيل٢٠٥

)٨(جدول رقم   

 دينار/التكاليف البند

 ٤٢,٦١٠ المواد األولية 

 ٢٥,٣٠٨ الرواتب واألجور 

 ٣,٥٠٠ اإليجارات

 ٤,٣٢٠ الخدمات الضرورية 

 ١,٨٠٠ مصاريف التسويق

 ٢,٥٩٠ مصاريف التشغيل األخرى

 ٨٠,١٢٨ المجموع 

الدراسة المالية.٥  



 
 

١١ 

  رأس المال العامل٣٠٥

 

 .دينار٦,٦٧٧  تبلغ قيمة هذا البند ٠ لمدة شهرإنتاجيةدورة  راس المال العامل على أساس احتسابتم 
 

  كلفة الموجودات الثابتة٤٠٥

)٩(جدول رقم   

 دينار/التكاليف البند

 ٣,٠٠٠تعديالت المبنى

 ٩,٥٠٠ والماكيناتالمعدات

 ٢,٠٠٠ المكتبية واألجهزة األثاث

 ٥٠٠تأمينات مستردة

 ١٢,٠٠٠وسائط النقل

 ٢٧,٠٠٠  المجموع
 
 

 لمشروعا  تكاليفملخص ٥. ٥

 )١٠(جدول رقم 

 دينار/اإلجمالي البند

 ٢٧,٠٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٦,٦٧٧ رأس المال العامل

 ٣٥,٦٧٧ المجموع 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

١٢ 

  وسائل التمويل ٦٠٥

)١١(جدول رقم   

 دينار/القيمة البند

 ٢٠,٦٧٧ مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 ١٥,٠٠٠ قرض الموجودات الثابتة

 ٣٥,٦٧٧ المجموع

 

  برنامج تنفيذ المشروع ٧٠٥

 

اشهر للتنفيذ، ابتداء من اختيار الموقع واجراء التعديالت الالزمة علـى           ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

 . البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج

 

   األسس والفرضيات المالية٨٠٥
 

اض أن عمر المشروع التشغيلي هو تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتر

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنوات . عشرة سنوات

 :كما يلي 

 

 .بشكل متساو مع الزيادة المفترضة لإليرادات تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد -

 %.٥ سنوي هو معدلتزداد ب األجور السنوية تم افتراض أن -

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٧٥ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

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

 

 

 

 

 



 
 

١٣ 

 

 الخالصة ٩٠٥

 

لمشروع يحقق ، إن احساسية المشروعيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء  ربحاً

بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق 

 :النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 في السنة األولى للتشغيل ا دينار) ٤,٠٨٣(ق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين يتوقع أن يحق -

 .لسنة الخامسةا ا في دينار)٧,٥٠١(و

 تبلغ قيمة . بما فيهم صاحب المشروعاملوع موظفعشر ألحد سيوفر المشروع فرص عمل  -

 ٢٥,٣٠٨ي الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماع

 . دينار في السنة الخامسة٣٠,٧٦٢دينار في السنة األولى ترتفع الى 

في السنة  % ٣١,٢في السنة األولى و % ١٢,١تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.٣١,٢و % ١٩,٣الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٢٠,٠٠٤ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٨,٥ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٦تبلغ نسبة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .ة  سن٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين   أو زيادة تكاليف المشروع أو البيع أسعارفي حالة انخفاض  -

 من الحد األدنى الالزم للحكم أعلىلمشروع مجديا وتبقى المعايير المالية يبقى ا% ٢٠و % ١٠

 أو المشروع يعتبر حساسا في حالة زيادة تكاليف التشغيل أن الإ .على جدوى المشروع 

  . الذي يستدعي مراعاة ذلكاألمر% ١٠تخفيض سعر البيع بنسبة 

 

 

 

 
 

 



 
 

١٤ 

 

 
 

 ٠ و الخسائراألرباححساب  -١ 

 ٠ة التدفقات النقديةقائم -٢       

 ٠لعموميةالميزانية ا -٣       

 ٠ الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية. ٦  



الموقع المقترح
عام

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

90,00094,50099,225104,186109,396المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

42,61044,74146,97849,32651,793تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,32013,98614,68515,42016,191تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,9406,2376,5496,8767,220تكاليف المصنع التشغيلية

61,87064,96468,21271,62275,203مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
28,13029,53731,01332,56434,192الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
9,65710,14010,64711,17911,738رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,8001,8901,9852,0842,188مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,5003,5003,5003,5003,500إيجارات

00000أيجار أرض
8508939379841,033مصاريف أخرى

18,25818,99619,77120,58421,438مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,1693,1693,1693,1693,169اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

21,82722,56523,34024,15325,007مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,3036,9727,6748,4119,185الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,5001,254984687360الفائدة على القرض
4,8035,7176,6907,7248,825الربح قبل الضريبة

7208581,0031,1591,324الضريبة على األرباح
4,0834,8605,6866,5657,501األرباح الصافية

%73%74%75%76%78نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
74,63376,20877,82279,47481,160نقطة التعادل (بالدينار)

%74%76%78%81%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
9,50010.00950معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
12,0006.671,799وسائل نقل

010.000أخرى
3,169المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,6776,6770رأس المال العامل المطلوب

35,67720,67715,000إجمالي تكلفة المشروع
%42%58%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
عربات االطفال



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
90,00094,50099,225104,186109,396المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
90,00094,50099,225104,186109,396المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
20,677حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,1274,7196,1577,4228,493الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
35,67793,12799,219105,382111,608117,889مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
27,000مجموع اإلستثمارات

3,55161,87064,96468,21271,62275,203التكاليف التشغيلية المباشرة
18,25818,99619,77120,58421,438إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,5001,254984687360الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
7208581,0031,1591,324الضريبة

32,55182,34886,07189,97094,05298,325إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,12710,77813,14715,41217,55619,563صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,4572,7032,9733,2703,597أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,4572,7032,9733,2703,597إجمالي دفعات سداد القرض

3,1278,32110,44512,43914,28615,966رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,6024,2885,0175,7936,619توزيعات األرباح

3,1274,7196,1577,4228,4939,347صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
عربات االطفال



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,1274,7196,1577,4228,4939,347النقد

00000المدينون
3,5513,5513,5513,5513,5513,551المخزون

6,6778,2709,70810,97312,04412,898إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

9,500األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

12,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
27,00027,00027,00027,00027,00027,000إجمالي األصول الثابتة
3,1696,3389,50712,67615,845اإلستهالك التراآمي

27,00023,83120,66217,49314,32411,155القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
35,67733,70131,57029,26626,76824,053مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
245727032973327035970اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

245727032973327035970مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1254398406867359700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1254398406867359700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
20,67720,67720,67720,67720,67720,677رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4801,0521,7212,493األرباج المجمعة
480572669772883الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

20,67721,15821,72922,39823,17124,053مجموع حقوق الملكية
35,67733,70131,57029,26626,76824,053مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.2%24.5%19.4%15.4%12.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.2%28.3%25.4%22.4%19.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.13.33.43.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
عربات االطفال



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%35,6775تكاليف المشروع

%20,6775مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%15,00012القروض

%75%42.0القرض الى التكاليف %

%15%58.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,0834,8605,6866,5657,501صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.1%7.4%6.7%6.1%5.3الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%31.2%24.5%19.4%15.4%12.1معدل العائد على اإلستثمار %

%31.2%28.3%25.4%22.4%19.3معدل العائد على حقوق الملكية %

3.13.33.43.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.20.0الديون

74,63376,20877,82279,47481,160نقطة 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 43,443-11,719-15,987-20,00417,38214,7602,009صافي القيمة الحالية

IRR 2.3%1.7-%13.7%22.5%25.3%28.5معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 0.2-1.61.41.31.10.60.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

77,859

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

20.5%

25.3%
2.6

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

عربات االطفال

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,739
6.7%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.5%معدل العائد الداخلي
NPV20,004صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.3%معدل العائد الداخلي
NPV17,382صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.5%معدل العائد الداخلي
NPV14,760صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.7%معدل العائد الداخلي
NPV2,009صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-1.7%معدل العائد الداخلي
NPV-15,987صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR2.3%معدل العائد الداخلي
NPV-11,719صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-43,443صافي القيمة الحالية
B/C-0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,5510-32,551

13,1279,8726,746

231910,54110,221

333511,24310,907

435211,98011,628
537041,31040,940

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,8060-35,806

13,1279,8726,746

231910,54110,221

333511,24310,907

435211,98011,628
537042,42542,056

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,0610-39,061

13,1279,8726,746

231910,54110,221

333511,24310,907

435211,98011,628
537043,54143,171



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,5510-32,551

13,1275,3722,246

23195,8165,496

33356,2815,946

43526,7706,418
537035,37335,003

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,5510-32,551

13,127872-2,255

23191,091771

33351,320985

43521,5611,209
537029,43529,066

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,9060-32,906

13,4391,859-1,580

23512,1451,793

33692,4442,076

43872,7592,372
540732,45132,044

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,2610-33,261

13,752-6,154-9,905

2383-6,251-6,634

3402-6,354-6,756

4422-6,462-6,884
544423,59223,148


