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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل) إرادة(اإلنتاجية 
 .نها الشباب األردنيالبطالة التي يعاني م

 
 في ) إرادة(ــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجي 

ستثمار وتحديد إحتياجاتاإلفرص  مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ة والماليةـالضوء على النواحي التسويقية والفنيإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي 

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

 
)إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

 االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيسلتطويرأية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
 .وتنفيذ المشاريع 

 
 اثنانافي كافة مناطق المملكة وعدده)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 .وعشرون مركزاً 

)بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (  
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المقدمة  ٢ . 

٢.١ وصف المشروع  
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٥.٨ االسس والفرضيات المالية   

الخالصة ٥.٩   

المالحق المالية ٦. 



 
 

 ١

 
 

 اواني المائدة والمطبخ الخزفيةمشروع انتاج 
 

 ملخص المشروع. ١

 اواني المائدة والمطبخ الخزفيةانتاج  اسم المشروع

 الكرك موقع المشروع

 اواني المائدة والمطبخ الخزفية منتجات المشروع

 شخص ١٦ األيدي العاملة

 دينار ٦٩,٦٧٢  ياالستثمار الكل

 % ٢١,٤ الداخليمعدل العائد 

 دينار ٢٣,٣٢٩ صافي القيمة الحالية 

  ١,٣ على االستثمارات القيمة الحالية باليرادات

  ٥ فترة االسترداد 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٢

 

 
 
  وصف المشروع١. ٢

  

 .االكثر تداوال في منطقتناو الصحون من الصيني  انتاجيهدف المشروع الى

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

ثل هذه عدم وجود صناعة محلية ولكثرة الطلب على منتجات المشروع، فان كميات وقيم االستيراد لم

المنتجات كبيرة جدا، لذا ارتأينا ان مثل هذا المشروع سيكون ناجحا لسهولة تسويق منتجاته باالضافة 

الى ان هذا المشروع سيكون فرصة استثمارية تساهم في تشغيل االيدي العاملة وفي تخفيض الفاتورة 

 .االستيرادية

 

 الدراسة ستتطرق الى النواحي الفنية هذا المشروع، فان هذهلقتصادية الجدوى االولالطالع على  

 .لمتطلبات تأسيسية وكذلك للنواحي االقتصادية والتحليالت المالية المختلفة

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

نظرا لتواجد المواد الخام الالزمة في جنوب المملكة بكثرة وبمواصفات جيدة، فانه يقترح اقامته في 

ن كونها احدى المناطق الصناعية المؤهلة الخاضعة التفاقيات محافظة الكرك، وخاصة لالستفادة م

 .التبادل التجاري الحر

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 

 منتجات المشروع ١٠٣
 

ستتطرق الدراسة هنا الى انتاج الصحون من الصيني الذي يستعمل في خلطته الرمل الذي يحتوي على 

)CaCO٣+Fe٢O٣ + SnOوالكاولين والكوارتز والفلدسبار) ٢. 
 
  الحالي على منتجات المشروع الطلب٢٠٣

 

ادناه، يبين ان هناك كميات مصدرة، اال ان هذه المنتجات ليست ) ١(بالرغم من ان الجدول رقم  -

مثيلة لمنتجات المشروع، فيمكن ان تكون كاسات كبيرة او اباريق او فناجين وما شابه، وذلك 

اجات السوق من منتجات وعليه، فان احتي. لعدم وجود صناعة محلية مرخصة النتاج الصحون

 .المشروع تغطى عن طريق االستيراد

 والذي ينص على ٦٩١١١٠تأتي منتجات المشروع حسب التعرفة الجمركية ضمن البند رقم  -

 . اواني مائدة واواني مطبخ من بورسلين او صيني

ة ادناه، ان صافي المعدل السنوي للكميات المستوردة من اواني المائد) ١(يبين الجدول رقم  -

طن، ولشمول هذه الكمية على منتجات عدة )٣ ٦١٦(والمطبخ من البورسلين او الصيني حوالي 

من اواني المائدة والمطبخ كالزبادي والكاسات واالباريق والفناجين وما شابه، بجانب الصحون، 

طن، حيث )٣٦٢(من هذه الكمية ، والتي تبلغ حوالي %) ١٠(فاننا هنا تحفظا، سنعتمد ما نسبته 

 .عكس هذا الرقم كمية الطلب الحاليي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

 

 )١(جدول رقم 

 كميات مستوردات والمعاد تصديره وصادرات المملكة من اواني المائدة والمطبخ الخزفية

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

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

٥٧٢٤ ٣٦ ١٦١٠١٤٠ ٢٣٣٢,٧ ١١٢٢٣٠ ٩٩ ١٧٢٢٣٧٠ ٢٤٣١,٧ ٦٩١١١٠ ١٩٩٧ 

١٨٩٤٣ ٩,٤٣ ١٩٦٣٢٣٠ ٢٩٣٥,٢ ٨١٨٤٠ ١٤٦,٣٥ ٢٠٤٥٠٧٠ ٣٠٩٩,٥ ٦٩١١١٠ ١٩٩٨ 

١٧٤٢٠ ٢٥ ٢٣٤٠٦٨٠ ٣٧٠١,٢ ١٦٨٣٥٠ ١٩١,٨ ٢٥٠٩٠٣٠ ٣٨٩٣ ٦٩١١١٠ ١٩٩٩ 

٤٩٧٥٠ ٣٥ ٢٤٤٥١٣٠ ٣٥٢٧ ٢٦٩١٣٠ ٥٤٠,٨ ٢٧١٤٢٦٠ ٤٠٦٧,٨ ٦٩١١١٠ ٢٠٠٠ 

 ــ ــ ٢٤٩٣٨٨٥ ٤٤٨٠,٣ ١٢٣١٣٠ ١٦٨,٧ ٢٦١٧٠١٥ ٤٦٤٩ ٦٩١١١٠ ٢٠٠١

 ــ ــ ٢٥٨٥٦٦٠ ٤٧١٦,٨ ١٢٦٧٢٠ ٢٩١,٥ ٢٧١٢٣٨٠ ٥٠٠٨,٣ ٦٩١١١٠ ٢٠٠٢

    ٣٦١٦      املعدل 

 

  الطلب المتوقع على منتجات المشروع٣٠٣

 
، وهي نسبة مقاربة %٣افتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على منتجات المشروع، بواقع ب

 :لمعدالت النمو السكاني في المملكة، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمس القادمة

 

 طن/الكمية السنة

 ٣٨٤ االولى

 ٣٩٥ الثانية

 ٤٠٧ الثالثة

 ٤١٩ الرابعة

 ٤٣٢ الخامسة

 

 

 

 



 
 

 ٥

 هذا وحسب توقعات الطلب للسنوات الخمس القادمة على منتجات المشروع، فانه يتوقع اال يواجه 

وخاصة انه ال توجد صناعة محلية لهذا المنتج، وبالتالي فان  ،المشروع صعوبة في تصريف منتجاته

اجر التجزئة تتيح لتعلى المشروع العمل على تغطية قسم من المستوردات باسعار منافسة وتشجيعية 

 .ته االجتماعيةا ومالئم للقدرة الشرائية للمستهلك باختالف طبقهامش ربح تشجيعي

 

 الطاقة االنتاجية المقترحة ٤٠٣

 
بالنظر الى كميات الطلب الحالي والطلب المتوقع على هذا النوع من المنتجات، فانه يقترح ان تكون 

طن سنويا، وبالتالي يقترح ان تكون الخطة االنتاجية ) ١٥٠(الطاقة االنتاجية المتاحة للمشروع بحوالي 

 :للمشروع على مدى الخمس سنوات االولى من عمر المشروع كما يلي 

 

 من الطاقة االنتاجية المقترحة، %) ٦٦(في السنة االولى سيتم انتاج ما نسبته  -

 .سنويا% ٥، افترض زيادة في كميات اإلنتاج بنسبة  الالحقةةفي السنوات االربع -

 

  المنافسة والتسويق٥٠٣

 
بناء الى ما اشير اليه اعاله، فان المنافسة تنحصر مع المستورد لعدم وجود صناعة محلية، حيث 

دينار للطن، أي بمتوسط سعر يبلغ ) ١,٤٠٠-١,١٠٠(تراوحت اسعار االصناف المستوردة ما بين 

 .لةالجم بدينار للطن، وهذا السعر يعكس معدل سعر البيع) ١,٢٥٠(حوالي 

 

 فقد بلغ متوسط وزن الصحون المتداولة محليا بحوالي            اما من حيث اسعار المفرق،

دينار للصحن حسب نوعيته ) ١,٥-٠,٥(وقد تراوحت اسعار البيع بالمفرق ما بين ). كغ٠,٣٥٠(

       للصحون يبلغ حوالي      دينار، وبالتالي فان سعر البيع بالمفرق)١(ووزنه، أي بمتوسط سعر 

 . دينار للطن)٢,٨٥٠(

 

 

 



 
 

 ٦

  االيرادات المتوقعة٦٠٣
 

         من الطاقة االنتاجية المتاحة والتي ستنتج في السنة االولى، والتي تعادل %) ٦٦(بما ان 

 .صحن الف ) ٢٨٦(طن فانها ستعطي حوالي )١٠٠(

، فانه يقترح ان يكون اسعار فبناء على اسعار الجملة اعاله، وكذلك بأخذ بعين االعتبار اسعار المفرق

دينار للطن، وذلك اقل من الحد االدنى السعار البيع الحالية ) ١,٠٠٠(البيع لمنتجات المشروع هو 

  .دينار)٠,٣٥٠(بالجملة، وبحيث يكون متوسط سعر البيع للصحن الواحد 

 

ع على النحو التالي  يتوقع ان تكون االيرادات خالل السنوات الخمس االولى من عمر المشرووعليه،فانه

: 
 

 دينار/ االيراداتالف قطعة / الكمية السنة

 ١٠٠,١٠٠ ٢٨٦ االولى

 ١٠٥,١٠٠ ٣٠٠ الثانية

 ١١٠,٣٦٠ ٣١٥ الثالثة

 ١١٥,٨٨٠ ٣٣١ الرابعة

 ١٢١,٦٧٠ ٣٤٨ الخامسة

 

 

 

  البناء ١٠٤ 
 

ر اجرة مثل هذا قد، حيث ت٢م)٤٠٠(يقترح ان يستأجر مبنى او هنجر معدني بمساحة تقدر بحوالي 

ومن المتوقع ان يحتاج المشروع الى تعديالت في البناء بما يتناسب . دينار) ٤,٨٠٠(المبنى بحوالي 

واالستخدام ، كتوفير صالة لالنتاج منفصلة عن مستودعات المواد االولية والمنتجات الجاهزة، مع 

 .  دينار٣,٠٠٠قدر كلفة هذه التعديالت بحوالي  توفير مكاتب وخدمات لالدارة والعاملين، حيث ت

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٧

 مراحل التصنيع  ٢٠٤ 
 

 :تمر العملية التصنيعية عبر المراحل التالية

 : تخلط المواد المبينة ادناه حسب النسب المقابلة لها -١  

 % ٣٠ )SnO٢ + Fe٢O٣+CaCO٣(رمل ابيض يتكون من * 

 %٣٠        كاولين* 

 %٢٥        كوارتز* 

 %١٥        سبارفلد* 

 .يذاب الخليط اعاله في الماء، ليتحول الى رمل ناعم على شكل عجينة متجانسة ذات رطوبة عالية

، وحتى °)١٢٠( تحول العجينة اعاله باحواضها الى فرن على شكل نفق لتجفف بدرجة حرارة  -٢

 %). ٥٠(تصبح نسبة الرطوبة في العجينة 

ي القوالب الخاصة بالمنتج والتي هي مصنعة من  تخرج احواض العجينة من الفرن، لتصب ف -٣

، وهذه القوالب مسامية تعمل على امتصاص )SiO٢ + Fe٢O٣+CaCO٣(الرمل المتكون من 

 .الماء الزائد، ليأخذ المنتج شكل القالب الكامل
 

قوالب مختلفة، ) ٥(احجام من الصحون، أي ) ٥(فيما يتعلق بالقوالب، فانه يقترح ان يكون هناك 

) حاوية( وهذه القوالب توضع في عربة . صحن يوميا) ٩٦٠(قالب النتاج) ٢٤٠(تالي نحتاج الى وبال

 ليتخللها الهواء) مثقبة(فوق بعضها البعض بحيث يتخلل كل مجموعة شرائح من الصاج مسامية 

 :وذلك حسب الترتيب التالي) حاويات متحركة(  في عربات الساخن، وهذه القوالب تصفف 
 

وبالتالي )   شرائح٤( قوالب يفصلها شريحة صاج ٦ قالب، وكل ٢٤تحمل / صحونكل عربة لل •

 . عربات١٠نحتاج 

، حيث تأخذ بعدها المنتجات بالتشكل °)١ ٣٠٠( تدخل القوالب الى الفرن مرة اخرى بدرجة حرارة  -٤

 . وذلك الستكمال عملية الشوي°)١ ٤٠٠(ثم ترفع درجة حرارة الفرن الى  درجة 

 ورسومات للمنتج، تلصق عليه شرائح مطبوعة من الورق الخزفي ليدخل المنتج مرة  العطاء الوان -٥

 وذلك حسب نوعية مواد االلوان °)١ ٤٠٠-١٢٠(اخرى الفرن بدرجة حرارة تتراوح ما بين 

 .المضافة

 . ومن هناك، يخرج المنتج ليجمع في صناديق كرتونية، ومن ثم الى مستودع المواد الجاهزة -٦



 
 

 ٨

  

  والمعدات الماكنات٣٠٤
 

 العدد االلة
تكلفة 

 دينار/الوحدة

 دينار/التكلفة

 ٣,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢ خالط الي

فرن من الطوب الحراري على شكل نفق مزود

بعرض (٣م٧٥بنافثات هواء ساخن، بحجم 

 ×م٥

 )م١,٥ارتفاع × م٣٠عمق 

٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ١ 

 تركيبه( قوالب من الرمل 

) CalO٣+Fe٢O٣+SiO٢ (( 
- - ٦,٠٠٠ 

 ١,٥٠٠ - ١٢ ة معدنية عرب

 ١,٥٠٠ - - معدات وادوات اخرى

 ٤٢,٠٠٠  المجموع

 
 
  االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية ٤. ٤

 
 .دينار)٢,٠٠٠( والتجهيزات المكتبية بحوالي تقدر قيمة االثاث والمفروشات

 

 وسائط النقل ٥. ٤

 
 .دينار) ١٣,٠٠٠(بحوالييقترح شراء فان لتوزيع منتجات المشروع حيث تقدر كلفتها 

 

 



 
 

 ٩

 وكلفتها  األولية المواد ٦٠٤
دينار/التكلفة إلجماليةدينار/السعر للوحدة طن/الكمية المادة

 ٧,٥٠٠ ٢٥٠ ٣٠ كاولين
 ١١,٨٧٥ ٤٧٥ ٢٥ كوارتز
 ٦,٣٠٠ ٤٢٠ ١٥ فلدسبار

 رمل ابيض يتكون من

) CalO٣+Fe٢O٣ +SnO٢( 

٤,٥٠٠ ١٥٠ ٣٠ 

 ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١ ورق خزف مطبوع

 ٦٠٠ ٦٠٠ ١ ورق تغليف خفيف يوضع بين الصحون

 ٣,٥٧٠ ٠,١٥  صندوق٢٣,٨١٠ صناديق كرتونية خارجية

 ٣,٦٥٥ ــ ــ %)١٠(بدل تالف بنسبة 

 ٤٠,٠٠٠ المجموع 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 

 دينار/التكلفة السنوية دينار/الشهري الراتب العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ عصاحب المشرو/مدير عام

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ محاسب

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ مسؤول تسويق وتوزيع 

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مدير انتاج

 ٥,٤٠٠ ١٥٠ ٣ فنيو انتاج

 ٨,١٦٠ ٨٥ ٨ عاديين/عمال مناولة

 ١,٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل

 ٢٥,٣٨٠  ١٦  السنوي المجموع
 %١١يضاف استحقاقات الضمان االجتماعي بما نسبته 

 ٢٨,١٧١ المجموع
 



 
 

 ١٠

 الضرورية الخدمات ٨٠٤

 
 دينار/الجماليةاالتكلفة  البند

 ٦٠٠ المياه
 ١,٥٠٠ الكهرباء

 ٦,٠٠٠ وقود

 ٨,١٠٠ المجموع
 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥
 

 مصاريف التأسيس من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع ومصاريف تتكون

 .دينار) ٢,٠٠٠(ى، حيث يتوقع ان تصل قيمتها إلى ومصاريف متفرقة اخرالتعاقد على شراء المعدات
 

 للسنة االولى/  تكاليف التشغيل السنوية٢٠٥
 

 دينار/اإلجمالي السنوي البند

 ٤٠,٠٠٠ المواد األولية 

 ٢٨,١٧١ الرواتب واألجور 

 ٤,٨٠٠ ايجارات

 ٨,١٠٠ الخدمات الضرورية 

 ١,٨٠٠ تسويق 

 ٣,١٩٠  مصاريف تشغيل اخرى

 ٨٦,٠٦١ المجموع 

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١١

  رأس المال العامل٣٠٥

 
 وبذلك يكون راس المال دورة انتاجية لمدة شهر واحد، راس المال العامل على أساس احتسابتم 

 .دينار ٧,١٧٢العامل للمشروع     
 

  كلفة الموجودات الثابتة ٤. ٥
 دينار/التكاليف البند

 ٣,٠٠٠ تعديالت المبنى

ت والماكيناالمعدات  ٤٢,٠٠٠ 

 ٢,٠٠٠ االثاث واالجهزة المكتبية

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ١٣,٠٠٠ وسائط النقل

 ٦٠,٥٠٠  المجموع
 

   الكلفة اإلجمالية للمشروع٥٠٥
 دينار/اإلجمالي البند

 ٦٠,٥٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٧,١٧٢ رأس المال العامل

 ٦٩,٦٧٢ المجموع 

 

  وسائل التمويل٦. ٥
 

وبفتـرة تسـديد    % ١٠ دينار بفائدة سـنوية      ٣٠,٠٠٠تم افتراض حصول المشتثمر على قرض بقيمة        

 . من اجمالي تكاليف المشروع % ٤٣,١ سنوات و يمثل القرض ما نسبته ٥مدتها 

 

 



 
 

 ١٢

  برنامج تنفيذ المشروع ٧٠٥
 

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

 .البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج التجريبي
 

   األسس والفرضيات المالية٨٠٥
 

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

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

 :كما يلي 
 

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

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٣٠ترض أن نسبة توزيع األرباح هي  اف-

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

 الخالصة ٩٠٥
 

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك  يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية إن المشروع يحقق ربحاً

ة وان المردود المالي جيد، مرفق تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالي

 :كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 في السنة األولى للتشغيل ا دينار) ٣,٤٥٩(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .لسنة الخامسةا ا في دينار)٨,٨٤٨(و

تبلغ قيمة . بما فيهم صاحب المشروع   وعاملموظف عشرلستة روع فرص عمل سيوفر المش -

 دينار ٣٤,٢٤٢ دينار في السنة االولى ترتفع إلى ٢٨,١٧١الرواتب واالجور التي ستدفع لهم 

 .في السنة الخامسة

في السنة الخامسة % ١٤,٩في السنة األولى و % ٥,٢تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.١٤,٩و % ٨,٣ل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين للتشغي

 . دينار٢٣,٣٢٩ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢١,٤ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -



 
 

 ١٣

 ١,٣القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات لغ ناتج قسمة بت -

  .سنوات ٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

الة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين  في ح -

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

 او زيادة انخفاض سعر البيعاال ان المشروع يعتبر حساسا في حالة . . على جدوى المشروع

 . وينبغي مراعاة ذلك %١٠ بنسبة لتشغيلتكاليف ا
 

 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

يةالمالحق المال.٦



الموقع المقترح
الكرك

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

100,100105,105110,360115,878121,672المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

40,00042,00044,10046,30548,620تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
18,38219,30120,26621,27922,343تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
10,02010,52111,04711,59912,179تكاليف المصنع التشغيلية

68,40271,82275,41379,18383,143مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
31,69833,28334,94736,69538,530الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
7,4597,8328,2248,6359,067رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,8001,8901,9852,0842,188مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
1,1501,2081,2681,3311,398مصاريف أخرى

17,66018,30318,97819,68720,432مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,5696,5696,5696,5696,569اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

24,62925,27225,94726,65627,401مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,0698,0119,00010,03911,129الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
4,0695,5037,0328,66510,410الربح قبل الضريبة

6108251,0551,3001,561الضريبة على األرباح
3,4594,6775,9777,3658,848األرباح الصافية

%71%73%74%76%78نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
87,25087,72888,15388,51588,800نقطة التعادل (بالدينار)

%73%76%80%83%87نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
42,00010.004,200معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
13,0006.671,949وسائل نقل

010.000أخرى
6,569المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
7,1727,1720رأس المال العامل المطلوب

69,67239,67230,000إجمالي تكلفة المشروع
%43%57%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
اواني المائدة والمطبخ الخزفية



الموقع المقترح
الكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
100,100105,105110,360115,878121,672المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
100,100105,105110,360115,878121,672المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
39,672حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,8388,13212,72217,61222,807الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
69,672103,938113,237123,082133,491144,479مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
60,500مجموع اإلستثمارات

3,33368,40271,82275,41379,18383,143التكاليف التشغيلية المباشرة
17,66018,30318,97819,68720,432إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,0002,5091,9681,373719الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
6108251,0551,3001,561الضريبة

65,83389,67293,45997,414101,544105,855إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,83814,26619,77825,66831,94738,624صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,9145,4055,9466,5407,194أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,9145,4055,9466,5407,194إجمالي دفعات سداد القرض

3,8389,35214,37219,72225,40631,429رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,2211,6512,1102,6003,123توزيعات األرباح

3,8388,13212,72217,61222,80728,306صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
اواني المائدة والمطبخ الخزفية



الموقع المقترح
الكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,8388,13212,72217,61222,80728,306النقد

00000المدينون
3,3333,3333,3333,3333,3333,333المخزون

7,17211,46516,05520,94626,14031,640إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

42,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

13,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
60,50060,50060,50060,50060,50060,500إجمالي األصول الثابتة
6,56913,13819,70726,27632,844اإلستهالك التراآمي

60,50053,93147,36240,79334,22427,656القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
69,67266,99664,61762,53960,76459,295مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
491454055946654071940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

491454055946654071940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

250861968113735719400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
250861968113735719400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
39,67239,67239,67239,67239,67239,672رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,2385,2659,13213,898األرباج المجمعة
2,2383,0263,8684,7665,725الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

39,67241,91044,93648,80453,57059,295مجموع حقوق الملكية
69,67266,99664,61762,53960,76459,295مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %14.9%12.1%9.6%7.2%5.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%14.9%13.7%12.2%10.4%8.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.12.73.23.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
اواني المائدة والمطبخ الخزفية



الموقع المقترح

الكرك

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%69,6725تكاليف المشروع

%39,6725مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%30,00012القروض

%30%43.1القرض الى التكاليف %

%15%56.9مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,4594,6775,9777,3658,848صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.6%7.5%6.4%5.2%4.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%14.9%12.1%9.6%7.2%5.2معدل العائد على اإلستثمار %

%14.9%13.7%12.2%10.4%8.3معدل العائد على حقوق الملكية %

2.12.73.23.6NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

87,25087,72888,15388,51588,800نقطة 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 44,736-10,703-17,717-23,32918,31513,3012,806صافي القيمة الحالية

IRR 6.2-%7.7%4.6%13.2%16.6%18.9%21.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.21.00.70.80.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

88,089

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

9.8%

11.9%
2.3

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

اواني المائدة والمطبخ الخزفية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,065
6.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.4%معدل العائد الداخلي
NPV23,329صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.9%معدل العائد الداخلي
NPV18,315صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.6%معدل العائد الداخلي
NPV13,301صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.2%معدل العائد الداخلي
NPV2,806صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR4.6%معدل العائد الداخلي
NPV-17,717صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR7.7%معدل العائد الداخلي
NPV-10,703صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-6.2%معدل العائد الداخلي
NPV-44,736صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,8330-65,833

13,83814,03810,200

233914,98014,642

335615,96915,614

437317,00816,634
539282,69182,299

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

072,4170-72,417

13,83814,03810,200

233914,98014,642

335615,96915,614

437317,00816,634
539285,45785,065

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

079,0000-79,000

13,83814,03810,200

233914,98014,642

335615,96915,614

437317,00816,634
539288,22287,830



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,8330-65,833

13,8389,0335,195

23399,7259,386

335610,45110,096

437311,21410,840
539275,19274,800

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,8330-65,833

13,8384,028190

23394,4704,131

33564,9334,578

43735,4205,046
539267,69367,301

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,1670-66,167

14,2225,4321,210

23725,9685,595

33916,5306,139

44117,1216,710
543173,19772,766

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,5000-66,500

14,606-3,174-7,780

2406-3,045-3,451

3427-2,909-3,336

4448-2,767-3,215
547063,70263,232


