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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(تشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مس 

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

.إلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمارا
 

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

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

 .مركزاً 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (

 



 
 

 

 المحتويات

 المقدمة .١

     نبذة عن المشروع١٠١

     أهداف المشروع٢٠١

     الموقع العام للمشروع٣٠١

 دراسة السوق .٢

     وصف المنتج١٠٢

     الطلب الحالي٢٠٢

     الطلب المتوقع٣٠٢

     حصة المشروع من السوق و الطاقة اإلنتاجية٤٠٢

 البيع    المنافسة والتسويق و أسعار ٥٠٢

     اإليرادات المتوقعة٦٠٢

 الدراسة الفنية .٣

 موقع المشروع  ١٠٣

    البناء٢٠٣

    عملية التصنيع٣٠٣

    المعدات و اآلالت٤٠٣

    األثاث و التجهيزات٥٠٣

    السيارات٦٠٣

    القوى العاملة٧٠٣

    المواد األولية و التغليف٨٠٣

    الخدمات الضرورية٩٠٣

 الدراسة المالية .٤

 ليف التشغيل السنوية   تكا١٠٤

    رأس المال العامل٢٠٤

    نفقات ما قبل التشغيل٣٠٤

    تكاليف المشروع٤٠٤

    وسائل التمويل٥٠٤

    الفرضيات المالية٦٠٤

    الخالصة٧٠٤



 
 

 

 

 

 

  إنتاج إطارات براويز خشبيةمشروع 

 

 ملخص المشروع-١

 اسم المشروع اطارات براويز خشبية

 المشروعموقع  مراكز المحافظات

 منتجات المشروع إطارات براويز خشبية

 األيدي العاملة ٩

 االستثمار الكلى  دينار٤٤,٧٤٧

 يةصافى القيمة الحال  دينار١١,٧٣٧

 معدل العائد الداخلي  %٢٠,٠

 لإليرادات على يةالقيمة الحال ١,٣

 االستثمارات

 فترة السداد   سنوات٤

 

 



 
 

 

 

 المقدمة. ١
 

 -:وصف المشروع  ١٠١
 

 من اكثر منتجات الحرف اياتعتبر اإلطارات الخشبية المستعملة للصور واللوحات والمر

البراويز فرتوتو، هذا  من كافة الفئاتتجذب إطارات البراويز المستهلكين ،ا الخشبية ازدهار

 .بعدد وافر من  األشكال وأالحجام وأاللوان  الخشبية

الزخرفة المعروفة بالحفر والتنزيل وان يمكن إلطارات البراويز أن تنقش وتحفر بطريقة 

 . الذهب أو الفضةبألوان و تدهن يدوياأعلى لون خشبها الطبيعي  تطعم  أو تلمع  لتبقي

لتي تعرض على المناضد اتخدم إطارات البراويز غايتان مختلفتان تشمالن إطارات البراويز 

ن وتتراوح مساحاتها  الجدراعلىلتي تعلق اوتكون عادة صغيرة الحجم والمساحة وتلك 

تباع أطر البراويز الخشبية بشكل قضبان بطولين  قياسيين هما  .مابين الصغيرة والكبيرة

ثالثة أمتار أو بطول متر وثمانون سنتمترا لتقوم مشاغل البراويز بقصها وجمعها وتنزيل 

 .الصور بداخلها

 

ها بسعر وتوفير  خشبية إنتاج بروفيالت إطارات البراويز اليهدف المشروع المقترح إلى 

 فرصة جيده للتصدير إلى  لديهااألردن فيمع مالحظة أن منتجات هذا  القطاع .  مناسب

 .وجمالية المنتج األسواق الخارجية مع مراعاة أن التصدير يعتمد على جودة 

 

 -:مبررات المشروع  ٢٠١

 

 .من المواطنين من قبل قطاعات واسعة هنالك طلب قائم ٠١

 .رد كميات من هذه المنتجات ال زال األردن يستو ٠٢

 .إمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة بشكل جيد و خاصة األسواق العربية  ٠٣

 .خلق فرص استثمارية في المنطقة و توفير فرص عمل جديده ٠٤

 .تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع ٠٥

 

 

 



 
 

 

 -:الموقع العام للمشروع  ٣٠١

 

 يكون   االعتبار أنبعين هذه المشاريع ، اخذين  مثلإلقامةإن معظم مناطق المملكة مناسبة 

الستفادة من حوافز التصدير التي توفرها المدن موقع المشروع ضمن المناطق المحددة ل

 .التي يوفرها قانون تشجيع االستثمار الحوافز الصناعية والمناطق المؤهلة أو 

 

 

  دراسة السوق٠٢

 

 -:وصف المنتج  ١٠٢

 

 براويز الصور بعدة ألوان يمكن أن تتجاوز اطر  بإنتاجة بدايسيقوم المشروع المقترح

 ١٠*٧*٤٢  (و)  ملم١٠*٥*١٧ (،)  ملم١٠*٦*٩ (  هي أساسيه قيسةالعشرة وبثالث أ

 ورقية للحماية  ئفيغلف المنتج بلفا، هذا وسم على التوالي ٤و  ١,٥؛١,٢ وسماكات )ملم

طول واللون واسم التصميم أو يها بطاقة بيان تبين المعلومات عن السماكة والعليلصق 

 .الزخرفة 

 مراحل الحقه بزيادة عدد التصاميم واأللوان  كما يمكن أن يبدأ فييمكن للمشروع أن يقوم 

بإنتاج أطر البراويز التي تشتمل على زخارف كالسيكية باستعمال معاجين التشكيل أو 

 .وان تعتيقية  البروايز ومن ثم  دهانها بألعلى اطربإلصاق زخارف بالستيكية 

 

 

 
 

 -:الطلب الحالي  ٢٠٢

هلكين تعتبر جميع الفئات العمرية والمستويات الثقافية واالجتماعية والمهنية مست

  بان ٢٠٠٢تظهر نشرات دائرة اإلحصاءات العامة لعام . محتملين لبراويز الصور

 يشكل الحضر منهم ٢٠٠٢ للعام  نسمة٥،٣٢٩،٠٠٠تعداد السكان في المملكة نحو 

ن يكونوا مستهلكين لهذا أ يمكن معظمهم   الف أسرة٧٢٣أي حوالي% ٧٨,٧

 .المنتج

 



 
 

 

 تضيف صورة )الحضر (من األسر األردنية% ١٥افترض أن  تحديد حجم الطلب تم ل

يضيفون صورة واحدة  الحضرمن السكان % ١واحدة إلى منازلها  سنويا وان 

المنزل وبافتراض أن كل سنويا ضرورية لنشاطاتهم أو نتيجة لنشاطاتهم  خارج 

صورة ستستهلك مترين طوليين من أطر البراويز فان  مجموع مايتم استهالكه 

ألف مترا طوليا  ) ٣٠٠(   حوالي تحتاجألف صورة  ) ١٥٠(سنويا يكون بحدود 

 .طنا  ) ١١٠ (تعادل تقريبا البراويز اطرمن  

  البراويز ضمن  بنداطر تظهر بيانات دائرة اإلحصاءات العامة مستوردات المملكة من

أطر من خشب للوحات أو الصور :"والذي ينص على ) ٤٤١٤٠٠٠(التعرفة الجمركية رقم 

قيمة وكمية المستوردات والصادرات من هذا البند للسنوات  " .  اأو المرايا أو ما يماثله

 -:على النحو التالى  ) ٢٠٠٢-١٩٩٨(

 

 )١(جدول رقم 

 

الميزان 

 التجاري

 المستوردات الصادرات إعادة تصدير

 باأللف بالطن دينارلبا

 دينار

 باأللف بالطن

 دينار

 باأللف بالطن

 دينار

 السنة

-١٩٩٨ ٥١،٨ ١٩،٦ ٣٣،٨ ٢٩،٥ - - ١٨،٠٢٢ 

-١٩٩٩ ٦٣ ٢٣،٢ ٣٠،٦ ١٨،٩ ٣،٠ ٠ , ٧٢ ٢٩،٤٤٩ 

-١١٥،٤ ٥٢،٢ ٦٠،٢ ٦٢،٩ ٣٩،٥ ١٠ ١٥،٧١٨ ٢٠٠٠ 

٢٠٠١ ٤٨،١ ٢٩،٥ ٦٤،٥ ٩٨،٣ ٣،٩ ٠, ٤٣ ٢٠،٢٦٦ 

-٢٠٠٢ ٤٨،٩ ٢٣،٧ ١١،٥ ١٠،٤ ٠ , ٧ ١،٢ ٣٦،٧٦٥ 
 

 -:من الجدول السابق يتبين ما يلي 

فاقت مثيلتها من الصادرات األمر الذي يعكس  قيمة وكمية المستوردات قد إن •

 .٢٠٠١ فيما عدا عام حجم السوق المحلي المستورد من هذا البند

 من اإلنتاج  كفاية عدم وجودن قيمة وكمية المستوردات مرتفعه وهذا يعود إلىا •

 .يغطي احتياجات السوقلمحلى ال
 

 

 



 
 

 

 -:الطلب المتوقع  ٣٠٢

زيادة النشاطات االجتماعية ولزيادة  االهتمام  بحكم اطر البراويز ىيزداد الطلب المتوقع عل

 ،بشكل ملحوظ على اظهار االهتمامات الشخصية بمظهر حسن وبشكل يحفظها من التلف

سنويا فان تقدير زيادة الطلب بنسبة  % ٢,٨السكانى فى المملكة وحيث يبلغ معدل النمو 

 القادمة هو كما ست وعليه فان الطلب المتوقع خالل السنوات السنويا يعتبر معقوال ،%  ٣

 :مبين في الجدول التالي

 

 )٢(جدول رقم 

 ٢٠٠٩– ٢٠٠٤الطلب المتوقع للسنوات 

 

 السنة ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

ألف متر  ٣١٧ ٣٢٦ ٣٣٥ ٣٤٤ ٣٥٤ ٣٦٤

 طولي

 

 -: حصة المشروع من السوق والطاقه االنتاجيه ٤٠٢

 أنافتراض وقد تم ألف متر طولي  ) ٨٠( ب  للمشروع  التصميمية الطاقة االنتاجيهتقدر

ألف  )  ٥٦(أي انه سيتمكن من انتاج % ٧٠ المشروع سيبدأ تشغيله بنسبة طاقة مستغلة

 يوم عمل ٣٠٠ وذلك لوردية عمل واحدة في اليوم وألولى لإلنتاجمترا  طوليا في السنة ا

 . في السنة

لالقيسة  الصغير % ١٠و % ٣٠، % ٦٠تم افتراض أن اإلنتاج يتوزع بنسبة 

والمتوسط والكبير على التوالي الواردة في بند وصف المنتج من دراسة السوق في هذة 

 .الدراسة 

 وقد  وحصته من السوقتاج خالل عمر المشروعكميات اإلن تدرج )٣(يوضح الجدول رقم 

 .سنويا% ٥تم افتراض زيادة في كميات االنتاج بواقع 

 )٣(جدول رقم 

 الستةتدرج الطاقة االنتاجيه للسنوات التشغيليه 

 السنة ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

٥٦,٠٠ ٥٨,٨٠ ٦١,٧٤ ٦٤,٨٣ ٦٨,٠٧  ) متر طوليألف(اإلنتاج 

١٧,١٧ ١٧,٥٥ ١٧,٩٥ ١٨,٣١ ١٨,٧    %من السوقالنسبة 

 



 
 

 

 -: المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٢

 

  مصنع  هنالك انتأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج المحلي والمستورد ،حيث

جزء من  بتصدير كما يقوم  المصنع المحلي.   أطر البراويز بإنتاج  واحد يقوممحلي

 كميات من بروفيالت أطر البراويز  ويتم استيراد )العربية(  لألسواق الخارجية ةإنتاجي

 .مصر وتايوان والصينايطاليا والخشبية من 

المنتج والمنافسة باألسعار وذلك  وجمالية ز على جودة يمن حيث التسويق فيجب الترك

برفيالت أطر البراويز  في بيع   تفاوت أسعارت.  لمشاغل البراويز  بتوفير هامش ربح جيد

  وسبعة دنانير للمتر الطولي  فلس )٧٥٠(ما بين )  أسعار المشاغل(لى السوق المح

 لبعض األصناف ذات مستوى الجوده ويفوق ذلك بكثيرالواحد ألنواع  اإلنتاج المحلى 

  . وخاصة المستورد منهاالعالية

 جيد ألصحاب يهدف إلى توفير هامش ربحوألغراض المنافسة فان سعر البيع المقترح 

للوحدة  حسب وعليه فان سعر البيع المقترح  ،ا يتناسب مع جودة المنتجالمشاغل وبم

 دينار ١,٠دينار و ٠,٦٠  التواليعلى )كبير/متوسط/صغير( االقيسة المنوي إنتاجها

 .دينار للمتر الطولي ٢,١و

 

 -: اإليرادات المتوقعة ٦٠٢

 

 تقديرها علي  اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع والتي تم)٤ (يوضح الجدول رقم

 . نسبة استغالل الطاقة االنتاجيه وأساس سعر البيع المقترح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 )٤(جدول رقم 

 اإليرادات السنوية المتوقعة

 نسبة الطاقة

   %المستغلة

 اإليرادات

 دينار

 كميات اإلنتاج

 )ف متر طوليأل(

 ألسنه

 األولى ٥٦ ٤٨,٧٢٠ ٧٠,٠

 الثانية ٥٨,٨ ٥١,١٥٦ ٧٣,٥

 الثالثة ٦١,٧٤ ٥٣,٦١٤ ٧٧,٢

 الرابعة ٦٤,٨٣ ٥٦,٤٠٠ ٨١,٠

 الخامسة ٦٨,٠٧ ٥٩,٢٢٠ ٨٥,١

 

 

 الدراسة الفنية. ٣

 

 - :موقع المشروع ١٠٣

 أي من مدن المملكة ال سيما تلك التي يتواجد فيها تجمعات في يقترح إقامة المشروع 

 .د الخام األوليةسكانية حيث تتوفر الخدمات الضرورية الالزمة و األيدي العاملة  والموا

الحرفية وفي / ألغراض هذة الدراسة تم افتراض إقامة المشروع ضمن المدن الصناعية 

 .مراكز المحامظات ال سيما الكبرى منها 

 

 

 -:البناء  ٢٠٢

 

ويمكن تنفيذ المشروع ضمن بناء إسمنتي أو  ا مربعامتر ٢٥٠تقدر احتياجات المشروع ب 

 . المساحات المطلوبة توزيع) ٥(ويبين الجدول رقم  . حديدي

 

 

 



 
 

 

 )٥(جدول رقم 

 توزيع المساحات

 البند المساحة

 إنتاج ةصال ١٢٥

 جاهزةمخزن مواد أوليه وبضاعة  ٨٥

 مكتب و خدمات ٤٠

 المجموع ٢٥٠

 

إيجار  ببدل  أعالهإليهامبنى ضمن المناطق المشار استئجار لغايات هذة الدراسة افترض 

تم افتراض إجراء تعديالت على البناء بما يتناسب  كما . دينار٣،٠٠٠ هسنوي مقدار

  ٠ دينار١,٥٠٠واالستخدام بكلفة 

 

 -:عملية التصنيع  ٣٠٣
 
مجموعة  نةيع األلواح الخشبية طوليا بالسماكات المنوي إنتاجها لألطر على ماكيتقط. ١

 .النجارة

 .المطلوبة لأللواح من خالل الماكينة الخاصة بذلك تحديد السماكات.   ٢

 من خالل ماكينة المجموعة وأدوات الفرز والتشكيل  ز وتشكيل اإلطاراتفر.٣

 .بشكل اإلطار  الخاصة

 .تفحص األطر ويستبعد ما قد يكون غير مناسب   ٠٤

 .  وتدهن باأللوان المطلوبة وتترك لتجفطرتشذب اال٠٥

 .تخزن لحين البيع  بورق وطرتلف اال٠٦

 

 -:المعدات واآلالت  ٤٠٣

وجميعها  المعدات الالزمة للمشروع و التكلفة التقديرية لها ) ٦(م  رقيوضح الجدول

 .السوق المحلي متوفرة 

 

 

 

 



 
 

 

 )٦(جدول رقم 

 تكلفة المعدات و التجهيزات

 البند العدد دينار/ الكلفة 

 نة مجوعة نجارةيماك ٢ ١٢،٠٠٠

 الخشب) رابوخ(نة تحديد سماكة يماك ١ ٤،٥٠٠

 ناتماكنة سن سكاكين الماك ١ ٢،٥٠٠

 معدات دهان وارفف معدنية - ٢،٠٠٠

 عدد نجارة مختلفة وسكاكين حفر أشكال األطر - ١،٠٠٠

 مقياس رطوبة الخشب ١ ١،٠٠٠

 معدات مقاومة حريق وشفاطات - ١،٠٠٠

 المجموع  ٢٤،٠٠٠

 

 -:األثاث و التجهيزات  ٥٠٣

 

 والخزائن يحتاج المشروع إلى أثاث و تجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتب والكراسي

 . دينار ٢،٠٠٠وأجهزة الهاتف وأجهزة الكمبيوتر و غيرها وتقدر تكلفتها بحوالي 

 

 -:السيارات  ٦٠٣

 

  دينار١٢،٠٠٠ بحوالي تهاوتقدر كلف واحده متوسطة الحجم  نقلرة يلزم المشروع سيا
 

 -:القوى العاملة  ٧٠٣

 

 لشهرية والسنويةاحتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور ا) ٧(يبين الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 )٧(جدول رقم 

 القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية

 األجر السنوي

 دينار

 األجر الشهري

 دينار

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣،٦٠٠

 محاسب ١ ٢٠٠ ٢،٤٠٠

 مندوب مبيعات ١ ٢٠٠ ٢،٤٠٠

 عامل فني ٣ ١٦٠ ٥،٧٦٠

  عاديعامل ٣ ١٠٠ ٣،٦٠٠

 جموعالم ٩  ١٧،٧٦٠

 

يضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

١١.% 

 

 -:المواد األولية والتغليف  ٨٠٣

احتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولى وتكلفتها ) ٨(يوضح الجدول 

 .السنوية 

 

 )٨(جدول رقم 

 وتكلفتهاالتغليف مواد احتياجات المواد األولية و

 البند الكمية دينار/ القيمة 

 مثل باألطرخاص (ابيض ألواح خشب  متر مكعب٢٨ ٤,٤٨٠

 )سامبا

 دهان ودهان أساس  كغم٨٧٠ ٧٤٠

 مذيب دهان  كغم٨٧٠ ٥٦٥

 تغليفورق   ٢,٥٠٠

  وبدل تالف أثناء النقلمتفرقات - ١،٠٠٠

 المجموع  ٩,٢٨٥

 
 



 
 

 

 -:الخدمات الضرورية  ٩٠٣

ية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينات ولإلنارة الخدمات الضرور

  .الستعمال الشخصي للعاملينلاالعتيادية والماء الالزم 

 

 

 )٩(جدول رقم                                       

 الخدمات الضرورية                                    

 البند دينار/ التكلفة 

 والماءكهرباء ال ١،٤٤٠

 تدفئه وسيارات/ محروقات ١،٢٠٠

 المجموع ٢،٦٤٠

 

 -:  برنامج تنفيذ الشروع ١٠-٣

  المعدات وتالماكينا أن حيث اشهر أربعةتقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي 

 .محليا  شترى أن توالمستلزمات يمكن
 

 

 الدراسة المالية.  ٤

 

 -: تكاليف التشغيل السنوية ١٠٤

 )١٠(جدول رقم                                               

 تكاليف التشغيل في السنة األولى                                      

 البند دينار/ التكلفة 

 مواد أولية وتغليف ٩,٢٨٥

 رواتب وأجور ١٩،٧١٣

 إيجارات ٣،٠٠٠

 خدمات ضرورية ٢،٦٤٠

 مصاريف تسويق ١,٢١٨

 مصاريف تشغيلية أخرى ٣,١١٠

 المجموع ٣٨,٩٦٦



 
 

 

 

 -:رأس المال العامل  ٢٠٤

 

 .دينار ) ٣,٢٤٧( بنحو  واحديقدر رأس المال العامل على اساس دورة إنتاج مدتها شهر

 

 -:نفقات ما قبل التشغيل مصاريف التأسيس و  ٣٠٤

 

استكمال خص وعلى رسوم التسجيل والر نفقات ما قبل التشغيل مصاريف التأسيس و تشمل

 .دينار ١,٥٠٠ي وتقدر بحوال من النفقات المتفرقةالدراسات و التعاقد على المعدات وغيره

 

 -:تكاليف المشروع ملخص  ٤٠٣

 

 )١١(جدول رقم                                        

 ف المشروعيتكل                                     ملخص 

 البند دينار/ التكلفة 

 تعديالت البناء ١,٥٠٠

 تجهيزاتالالمعدات و اآلالت و ٢٤,٠٠٠

 أثاث مكتب ٢,٠٠٠

 وسائط نقل ١٢,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٥٠٠

 مجموع تكلفة الموجودات الثابتة ٤٠,٠٠٠

 مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل ١,٥٠٠

 رأس المال العامل  ٣,٢٤٧

 ف المشروعيلاتكإجمالي  ٤٤,٧٤٧

 

 -:وسائل التمويل  ٥٠٤

 

من كلفة  %  )٤٥ (  دينار يمثل ٢٠،٠٠٠ صرفي بقيمةمسيحصل المشروع على قرض 

ولمدة خمس  % ١٠المشروع بينما يغطي باقي التكاليف من مصادر صاحبه علما أن فائدة 

 .سنوات 



 
 

 

 

 

 -: الفرضيات المالية ٤,٦

 

 في البداية المشروع يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض إلى إحدى مؤسسات

تتراوح عادة الضمانات المقبول بها من . الثابتة التمويل لتمويل جزء من كلفة الموجودات 

جهات التمويل الخاصة ما بين الضمانات العقارية أو الكفالة الشخصية لصاحب المشروع 

 .باإلضافة إلى مختلف أنواع الرهونات سواء على ماكنات المشروع أو األرض 

 

 

فتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض ألغراض هذه الدراسة تم ا

يسدد القرض على خمس سنوات . لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة 

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

  .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات وذلك باالعتماد على األسس 

 -:والفرضيات التالية 

 

تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج 

 .ستكون نقدية 

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

  %.١٥روع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها اعتبر أن المش

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 الخالصة ٧. ٤

 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

دية كذلك تشير التدفقات النق. المشروع يحقق ربحا صافيا للسنوات الخمسة األولى القادمة 

أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى 



 
 

 

. مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر ، الميزانية التقديرية . التوقعات 

 -:والتي تبين ما يلي 

 

دينار في السنة األولى  ٢,٤٦٠ يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 .ا في السنة الخامسة  دينار٦,٠٨٩ للتشغيل و 

 تبلغ قيمة الرواتب . لام و عين موظفتسعة سيوفر المشروع فرص عمل ل -

 ١٩،٧١٤ واألجور التي ستدفع لهم بما فبها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة  ٢٣،٩٦٢ى دينار في السنة األولى ترتفع إل

%  ٢٢,٤ في السنة األولى و  %  ٥,٩ ة العائد على االستثمار بين تتراوح نسب -

  % ٩,٨ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري 

  . %٢٢,٤و  

 . دينار  ١١,٧٣٧   NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 .  %٢٠,٠يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع   -

  .١,٣ لغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  تب-

  .واتسناربع تبلغ فترة االسترداد للمشروع -

 

في حالة انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب -

 جديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد  ميبقى المشروع % ١٠و%٥تتراوح بين    

لكن يصبح المشروع  حساسا  إذا انخفض  .األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع 

 .، وينبغي مراعاة ذلك% ١٠أو إذا ازدادت تكاليف التشغيل % ١٠سعر البيع  بنسبة 

 
 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح ) ١

 قائمة التدفقات النقدية ) ٢

 لعموميةالميزانية ا ) ٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية ) ٤
 

 

 

المالحق المالية٠٦



الموقع المقترح
عام

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

48,72051,15653,71456,39959,219المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

9,2859,74910,23710,74911,286تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
10,39010,90911,45512,02712,629تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,3804,5994,8295,0705,324تكاليف المصنع التشغيلية

24,05525,25726,52027,84629,239مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
24,66525,89927,19428,55329,981الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2181,2791,3431,4101,480مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,1301,1871,2461,3081,374مصاريف أخرى

14,91215,50816,13316,79017,479مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,5594,5594,5594,5594,559اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

19,77120,36720,99221,64922,338مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,8945,5326,2026,9057,643الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
2,8943,8604,8905,9897,163الربح قبل الضريبة

4345797338981,074الضريبة على األرباح
2,4603,2814,1565,0916,089األرباح الصافية

%75%76%77%79%80نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
43,00343,53244,05644,57045,070نقطة التعادل (بالدينار)

%76%79%82%85%88نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
1,50025.0060منشآت أخرى
24,00010.002,400معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
4,559المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,2473,2470رأس المال العامل المطلوب

44,74724,74720,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
اطارات براويز خشبية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
48,72051,15653,71456,39959,219المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
48,72051,15653,71456,39959,219المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
24,747حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,4734,3465,9877,3718,469الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
44,74751,19355,50259,70163,77167,688مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
40,000مجموع اإلستثمارات

77424,05525,25726,52027,84629,239التكاليف التشغيلية المباشرة
14,91215,50816,13316,79017,479إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
4345797338981,074الضريبة

42,27441,40143,01644,69946,45048,272إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,4739,79312,48615,00217,32119,417صافي 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

2,4736,5178,88211,03912,96114,620رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,1712,8953,6674,4925,372توزيعات األرباح

2,4734,3465,9877,3718,4699,248صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
اطارات براويز خشبية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,4734,3465,9877,3718,4699,248النقد

00000المدينون
774774774774774774المخزون

3,2475,1206,7618,1459,24310,022إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

24,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
40,00040,00040,00040,00040,00040,000إجمالي األصول الثابتة
4,5599,11813,67718,23622,795اإلستهالك التراآمي

40,00035,44130,88226,32321,76417,205القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
44,74741,76138,54335,06831,30727,227مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
327636043964436047960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

327636043964436047960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16724131219157479600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16724131219157479600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
24,74724,74724,74724,74724,74724,747رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2896751,1641,763األرباج المجمعة
289386489599716الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

24,74725,03725,42325,91226,51027,227مجموع حقوق الملكية
44,74741,76138,54335,06831,30727,227مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %22.4%16.3%11.9%8.5%5.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%22.4%19.2%16.0%12.9%9.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.41.71.91.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
اطارات براويز خشبية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%44,7475تكاليف المشروع

%24,7475مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%75%44.7القرض الى التكاليف %

%15%55.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,4603,2814,1565,0916,089صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.1%10.6%9.1%7.5%5.9الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%22.4%16.3%11.9%8.5%5.9معدل العائد على اإلستثمار %

%22.4%19.2%16.0%12.9%9.8معدل العائد على حقوق الملكية %

1.41.71.91.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.40.20.0الديون

43,00343,53244,05644,57045,070نقطة 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 19,010-3,636-7,984-11,7378,4865,2351,877صافي القيمة الحالية

IRR 1.2-%9.5%6.4%13.3%15.0%17.3%20.0معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.00.80.90.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,215
9.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

44,046

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

13.0%

16.1%
1.4

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

اطارات براويز خشبية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR20.0%معدل العائد الداخلي
NPV11,737صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR17.3%معدل العائد الداخلي
NPV8,486صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.0%معدل العائد الداخلي
NPV5,235صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.3%معدل العائد الداخلي
NPV1,877صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR6.4%معدل العائد الداخلي
NPV-7,984صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR9.5%معدل العائد الداخلي
NPV-3,636صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-1.2%معدل العائد الداخلي
NPV-19,010صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,2740-42,274

12,4739,7537,280

215010,39110,241

315711,06110,903

416511,76411,598
517342,84842,675

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,5010-46,501

12,4739,7537,280

215010,39110,241

315711,06110,903

416511,76411,598
517344,56944,395

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

050,7290-50,729

12,4739,7537,280

215010,39110,241

315711,06110,903

416511,76411,598
517346,28946,116



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,2740-42,274

12,4737,3174,844

21507,8337,683

31578,3758,218

41658,9448,778
517339,42539,251

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,2740-42,274

12,4734,8812,408

21505,2755,126

31575,6895,532

41656,1245,958
517336,00135,828

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,3510-42,351

12,7215,8573,136

21656,3156,150

31736,7956,622

41827,3007,118
519138,56638,375

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,4290-42,429

12,9681,960-1,008

21802,2382,058

31892,5302,341

41982,8362,638
520834,28334,075


