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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 
 .اني منها الشباب األردنيالبطالة التي يع

 
 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 والماليةـتلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيإن هذه الدراسة هي دراسة أولية 

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

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

تطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيسلأية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
 .وتنفيذ المشاريع 

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

 .وعشرون مركزاً 

)بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (  
 



 
 

 

   المحتويات

 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢ أهداف ومبررات المشروع

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ وصف المنتج 

  ٢. ٣ وحصة المشروع والطاقة االنتاجية الطلب 

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق 

  ٤. ٣ اسعار البيع واإليرادات المتوقعة 

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع 

   ٢. ٤ البناء

مراحل التصنيع وتكلفة المعدات واالثاث ووسائط النقل  ٣. ٤   

   ٤. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية 

   ٥. ٤  الضرورية المواد االولية والخدمات

  ٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة 

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

  ٥٠٥ ل التمويل ئوسا

  ٦٠٥ ة ملخص المؤشرات والكشوف المالي

 .٦ المالحق المالية   



 
 

 ١

 فراشي الطراشة
 

 ملخص المشروع -١

 فراشي الطراشة اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 فراشي الطراشة الخشبية منتجات المشروع

 أشخاص ٣ األيدي العاملة

 دينار ٢١,٩٦٩ ياالستثمار الكل

 % ٢٥,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٠,٢٣٥ لحاليصافي القيمة ا

  ١,٥ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت

 سنوات ٤ فترة اإلسترداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٢

 
 
 
 
 
  وصف المشروع ١. ٢

 
 المباني السكنية والتجارية والعامة سواء أول مرة وأسقفجدران ) طراشة(تجري عملية طالء  

وات وذلك كجزء من نية الدهان فترة كل عدة س بعد استعمالها حيث تتكرر عملأوعند إنشاءها 

 . إنشائيا وجماليا يهاعملية صيانة المباني والمحافظة عل

 

وتستعمل الفراشي بشكل كبير في عملية دهان الجدران واألسقف وذلك إضافة السطوانات 

  .مرنة لدائن أوالدهان المصنوعة من مطاط 

 

نها الفراشي يزداد بشكل كبير خاصة مع زيادة وم) الطراشة( دهان المباني أدوات استهالك أن

 . وتطور نشاط الصناعة اإلنشائية في األردن

 

  ومبررات المشروع أهداف ٢. ٢

 
فراشي ( والجدران األسقفيهدف المشروع المقترح إلنتاج فراشي الدهان المستعملة في طالء 

 )الطراشة

 

 : ومن أهم مبررات المشروع

 ٠ هذه الفراشي وجود طلب مستمر ومتزايد على .١

 ٠ وعدم الحاجة إلى استثمار كبير الحجمهبساطة تنفيذ .٢

 ٠خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 تحسين الحالة االقتصادية لصاحب المشروع  .٤
 
 

 المقدمة .٢



 
 

 ٣

  الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢
 

مة فيها الحرفية القائ/  المشروع في مراكز المحافظات ضمن المناطق الصناعية إقامةيقترح 

 . وذلك لتوفر الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع

 

 

 
 
 

  وصف المنتج ١. ٣
 

حيث تتكون الفرشاة من ) فراشي الطراشة(سيقوم المشروع المقترح بإنتاج فراشي الدهان 

 سم ويثبت في القاعدة من الطرف ٧ × ٢٠بعاد معدلها أ وتكون القاعدة بةمقبض وقاعدة خشبي

 . قبض خصل من الشعيرات البالستيكيةاألخر المقابل للم

 

  الطلب وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية ٢. ٣
 

 الطلب الحالي  .١

 

يأتي الطلب على فراشي الدهان من قبل صناعة اإلنشاءات في األردن لدهان األبنية الجديدة 

 .٢٠٠٢-١٩٩٨تطور نشاط البناء في االردن خالل السنوات ) ١( يوضح الجدول رقم والقائمة،

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة السوق .٣



 
 

 ٤

 )١(جدول رقم 

 تطور نشاط البناء في االردن

 ) الف:، عدد الرخصمليون متر مربع (ة احالمس

 المعدل ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ السنة 

 ١٦,٩ ١٩,٦ ١٩,٦ ١٦,٤ ١٤,٣ ١٤,٤ رخص للسكن

 ٤,٥ ٥,٩ ٥,١ ٤,١ ٣,٩ ٣,٤ ة للسكنحمسا

 ١,٥ ١,٨ ١,٧ ١,٥ ١,١ ١,٥ رخص غير السكن 

 ٠,٩ ١,٤ ٠,٩ ٠,٨ ٠,٦ ٠,٧ ير السكنمساحة غ

 ١٨,٤ ٢١,٤ ٢١,٣ ١٧,٩ ١٥,٤ ١٥,٩ مجموع الرخص

 ٥,٤ ٧,٣ ٦,١ ٤,٩ ٤,٥ ٤,١ ةحمجموع المسا

 

 بلغ ٢٠٠٢-١٩٩٨ويتضح من الجدول السابق ان معدل عدد الرخص اإلنشائية خالل السنوات 

 .  متر مربع٣٠٠ ألف رخصة ومعدل مساحة البناء هو نحو ١٨,٤

 

 متر مربع استهالك فرشاة واحدة على ١٥٠اراض انه يلزم لدهان شقة معدل مساحتهوبافت

 .  ألف فرشاة سنويا٣٦ يعادل الجديدة ما يلزم لدهان األبنية ه فإناألقل،

 

 ٠,٩١ مليون نسمة يشكلون نحو ٥,٣ نحو ٢٠٠٢ عام األردنومن جهة ثانية بلغ عدد سكان 

 السكنية وذلك نظريا حيث بعض البيوت الشقق / لبيوت وهذا يعادل عدد مماثل من اأسرةمليون 

 غير السكنية تعادل نحو األبنيةفإن مساحة ) ١(ومن الجدول رقم .  من عائلةفيها أكثريسكن 

 الف ١٨٠ل عادتعليا  السكنية، وبالتالي يقدر ان االبنية غير السكنية القائمة فاألبنيةمن % ٢٠

 وبافتراض ٠ سكن  وحدة مليون١,٠٩عادل نحو تئمة  المباني القاإجمالي أن أي ، سكنوحدة

هذا يعادل استهالك ف كل عشر سنوات األقلمرة واحدة على ه  دهانإعادة السكن الواحد يتم أن

 .  الف فرشاة١٤٥، أي ان إجمالي الطلب على الفراشي هو  فرشاة سنويا ألف ١٠٩

 

 اسطوانات الدهان ستعمل فيهياقي والب الدهان تستعمل فيها الفراشي أعمال اثلث أن افتراضوب

 .  الف فرشاة٩٦,٧يقدر بنحو ) الطراشة(شي الدهان اوغيرها، فإن الطلب الحالي على فر

 



 
 

 ٥

 الطلب المتوقع  .٢

 

والتطور الكبير في مجال صناعة % ٢,٨لغ با معدل النمو السكاني الراالعتبا بعين األخذمع 

 . يعتبر معقوال% ٥اشي سنويا بواقع ، فإن تقدير معدل زيادة الطلب على الفراإلنشاءات

 

 ٢٠٠٩الطلب المتوقع على منتجات المشروع لغاية عام ) ٤(ويوضح الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 الطلب المتوقع

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة 

 ١٣٦ ١٣٠ ١٢٣ ١١٧ ١١٢الف فرشاة 
 
 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية  .٣

 

وعليه فإن .  ألف فرشاة١١٢حوالي ب ٢٠٠٥ فراشي الدهان عام يقدر حجم الطلب المتوقع على

 ساعات ٨ ألف فرشاة سنويا وذلك على أساس ٥٠ هي للمشروع  المقترحةالطاقة اإلنتاجية

 ٣٠وسيبدأ المشروع إنتاجه في السنة األولى بواقع .  يوم عمل في السنة٣٠٠عمل يوميا و 

وقد %  ٦٠  بنسبة طاقة مستغلة أي ، ٢٠٠٥من حجم الطلب للعام % ٢٦,٨تعادل ألف فرشاة 

. خالل السنوات التشغيلية الخمسة األولى% ١٠ سنويا بنسبة تم افتراض زيادة كميا اإلنتاج

 . تدرج انتاج المشروع السنوي) ٣(ويبين الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم

  السنوي للمشروعاإلنتاج تدرج

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة 

 ٧٣ ٦٩ ٦٦ ٦٣ ٦٠ %جية الطاقة االنتا

 ٣٦ ٣٥ ٣٣ ٣٢ ٣٠ الف فرشاة 

 

 



 
 

 ٦

  المنافسة والتسويق ٣. ٣
 

 :منللمشروع تأتي المنافسة المتوقعة 

 

 . المحلي والذي يقتصر على الفراشي البالستيكيةاإلنتاج ٠١

 والمرتفع السعر وهذه تتفاوت بين االنتاج األلماني عالي الجودةلمنتجات المستوردة ا  ٠٢

 . ل جودة وسعراوالصيني األق
 

وحيث ان الفراشي يستعملها المهنيون فإن جودتها وطول فترة خدمتها يعتبر عامال مهما 

 وينبغي على إدارة المشروع االهتمام بهذا العامل إضافة إلى التركيز . بالنسبة لمستعمليها

 .على التسويق من خالل أكبر عدد من محالت بيع مواد البناء

 

 يرادات المتوقعة  أسعار البيع واإل٤. ٣

 
 :من قبل محالت مواد البناء كما يلي) الطراشة(الدهان الخشبية  معدل سعر بيع فرشاة يتفاوت

 

 .الفرشاة  / دينار٥أكثر من : االنتاج األلماني األصلي -

 .الفرشاة /  دينار١,٢٥:  الصينياإلنتاج -

 

سعر (احدة من إنتاج المشروع   ومع األخذ بعين االعتبار عامل المنافسة، فإن بيع الفرشاة الو

 .  ويوفر هامش ربح جيد لمحالت البيع بالتجزئةدينار يعتبر مناسبا٠,٩بواقع ) البيع من المصنع

 

 .  من التشغيلاإليرادات المتوقعة للمشروع في السنة األولى) ٤(ويوضح الجدول رقم 

 

 
 
 

 



 
 

 ٧

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار العدد البند

 ٢٧,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ فرشاة

 

 

 
 
 المشروع موقع  ١٠٤  
 

 كافة مناسبة لهذا النوع من المشاريع وخاصة تلك التي يتواجـد فيهـا            تعتبر مراكز المحافظات    

  . حرفية حيث تتوفر األيدي العاملة والخدمات الضرورية / مدن صناعية
 

  البناء ٢٠٤
 

 .احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) ٥(   يبين جدول رقم 

 

 )٥(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  

 صالة اإلنتاج ٥٠

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٣٠

  وخدماتمكاتب ٢٠

 المجموع ١٠٠

 

 متر مربع ويقدر ١٠٠ة للمشروع هي   ويتبين من الجدول السابق ان إجمالي المساحة الالزم

 .المتر المربع/ دينار١٥ دينار وذلك بواقع ١,٥٠٠ بنحو للبناءيجار السنوي اإلبدل 

 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 

 ٨

 

  واألثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١

بشكل يتم التصنيع من خالل آلة غرز الشعيرات والتي تغذى بالقواعد الخشبية 

من خالل اللفائف بواسطة حامل خاص ) خصل(فرادي، في حين تغذى بالشعيرات إ

 أطرافيلي ذلك تشذيب . ليتم قص خصل الشعيرات وغرزها في القطع الخشبية

      ٠الشعيرات ثم التغليف

 

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

 شاملة التركيب احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها) ٦(يبين جدول رقم 

.والتشغيل  

 )٦(         جدول رقم                          

          تكلفة المعدات والتجهيزات                   

 دينار العدد البند

 ٩,٠٠٠ ١ وحدة قص الشعيرات وتثبيتها في الخشب

 ١,٥٠٠ ١  الشعيرات تشذيبةماكين

 ٥٠٠  متنوعةعدد وأدوات 

 ١١,٠٠٠  المجموع

 

 والتجهيزات المكتبيةاألثاث  ٠٣

 . دينار٦٠٠ أثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو إلىيحتاج المشروع 

 

 وسائط النقل ٠٤

 .دينار ٨,٠٠٠يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 

 

 



 
 

 ٩

 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 . من القوى العاملة وكلفتها السنويةاالحتياجات التقديرية) ٧(يبين جدول رقم 
 

 )٧(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ صاحب المشروع

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ فني 

 ١,٢٠٠ ١٠٠ ١   عاديينعمال

 ٥,٤٠٠  ٣ المجموع

 

 الضروريةوالخدمات المواد األولية  ٥٠٤
 

  المواد األولية ٠١
 

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

 )٨(جدول رقم 

 السنة االولى/ المواد األولية 

دينار/ التكلفة   البنـــد الكمية 

 شعيرات فراشي  ١,٥  طن ٢,٢٥٠

قاعدة ويد / يةقطع خشب ٣٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠  

 سلك تعليق ٣٠,٠٠٠ ٣٠٠

أكياس وكرتون / تغليف - ٩٢٥  

 المجموع  ٩,٤٧٥

 



 
 

 ١٠

 الضروريةالخدمات  ٠٢

الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية         ) ٩(يوضح الجدول رقم    

 .األولى

)٩(جدول رقم   

 السنة األولى /للمشروع  يةالضرورالخدمات                                 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ٥٠ ٦٠٠

 المياه ٥ ٦٠

 الوقود ٧٥ ٩٠٠

 المجموع ١٣٠ ١,٥٦٠
 

:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤  
 

. أشهر٤من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي   

   

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
  )١٠(            جدول رقم                     

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

دينار/ التكلفة                               البند 

 المعدات واآلالت ١١,٠٠٠

 أثاث ٦٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ١٠٠

             المجموع ١٩,٧٠٠
 

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١١

  قبل التشغيل   مصاريف التأسيس وما٢٠٥
 

 دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة ٥٠٠  تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي

 .المهن والتعاقد على المعدات
   

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

 دينار في السنة األولى لإلنتاج وعلى أساس ١,٧٦٩يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي 

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة) ١١( لمدة شهر ويبين الجدول رقم تكاليف التشغيل الالزمة 

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

ردينا  البند 

مواد أولية  ٩,٤٧٥

 رواتب وأجور  ٥,٤٠٠

 إيجارات ١,٥٠٠

 الضروريةالخدمات  ١,٥٦٠

 مصاريف التسويق ٦٧٥

مصاريف تشغيلية أخرى ٢,٦٢٠

 المجموع ٢١,٢٣٠
 

  تكاليف المشروع ملخص  ٤٠٥  
 

 )١٣(                جدول رقم 

 تكاليف المشروع ملخص           

 البنــــــد دينار

الموجودات الثابتة ١٩,٧٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥٠٠

 رأس المال العامل ١,٧٦٩

 إجمالي تكاليف المشروع ٢١,٩٦٩

 



 
 

 ١٢

 لفرضيات و األسس وا التمويلوسائل  ٥٠٥
 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية 

 ٩,٠٠٠جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

يبدأ %. ١٠دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

هذا ويتم . ند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماحالتسديد ع

% ٤١تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 .من تكاليف المشروع الكلية

شغيلي تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر الت

 -:واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

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

 .نقدية

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

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

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

رفق أن المشروع يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية الم

على  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادركذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالوفاء بالتزاماته المالية 

 

ي والت.  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :تبين ما يلي

 



 
 

 ١٣

 دينار  ١,٦٨٤يتوقع ان يحقق المشروع في السنة األولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين              -

 . دينار في السنة الخامسة٤,٠٢٢و 

تبلغ قيمـة   .  بما فيهم صاحب المشروع     عمال وموظفين  لثالثةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينار  ٦,٥٦٤ألولى ترتفع الى     دينار في السنة ا    ٥,٤٠٠الرواتب واألجور التي ستدفع لهم      

 .في السنة الخامسة

فـي السـنة    % ٢٧,٤في السنة األولـى و      % ٨,١ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين      -

 %.٢٧,٤و  % ١٢,٨ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل التجاري

 . دينارا١٠,٢٣٥ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٥,٨غ معدل العائد الداخلي للمشروع يبل -

 ١,٥تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 .سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب تتـراوح                -

عايير المالية أعلى مـن الحـد األدنـى         يبقى المشروع مجديا وتبقى الم     % ٢٠و% ١٠بين  

أو حالة زيادة   % ١٠ باستثناء تخفيض سعر البيع بنسبة       الالزم للحكم على جدوى المشروع    

 .حيث ينبغي مراعاة ذلك% ٢٠تكاليف التشغيل بنسبة 

 

 

 
 

  و الخسائررباحألاساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

  الماليةملخص االستنتاجات والمعايير )٤

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

27,00028,35029,76831,25632,819المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

9,4759,94910,44610,96811,517تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,0003,1503,3083,4733,647تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,0603,2133,3743,5423,719تكاليف المصنع التشغيلية

15,53516,31217,12717,98418,883مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,46512,03812,64013,27213,936الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

675709744781820مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,0001,0501,1031,1581,216مصاريف أخرى

5,6955,9056,1256,3566,599مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,3892,3892,3892,3892,389اإلستهالك لإلصول الثابتة

5000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

8,5848,2948,5148,7468,988مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,8813,7444,1264,5274,947الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

900753590412216الفائدة على القرض
1,9812,9923,5354,1154,732الربح قبل الضريبة

297449530617710الضريبة على األرباح
1,6842,5433,0053,4974,022األرباح الصافية

%64%66%67%69%75نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
22,33621,30521,44221,56621,676نقطة التعادل (بالدينار)

%66%69%72%75%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,00010.001,100معدات وأجهزة

6006.6790األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,389المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5001500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,7691,7690رأس المال العامل المطلوب

21,96912,9699,000إجمالي تكلفة المشروع
%41%59%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
0.0000



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
27,00028,35029,76831,25632,819المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
27,00028,35029,76831,25632,819المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
12,969حقوق الملكية

9,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

9802,5933,6604,6195,458الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
21,96927,98030,94333,42735,87538,276مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
19,700مجموع اإلستثمارات

79015,53516,31217,12717,98418,883التكاليف التشغيلية المباشرة
5,6955,9056,1256,3566,599إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
900753590412216الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
297449530617710الضريبة

20,99022,42723,41824,37325,36926,408إجمالي التدفق النقدي الخارج
9805,5527,5259,05410,50611,869صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,4741,6221,7841,9622,158أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,4741,6221,7841,9622,158إجمالي دفعات سداد القرض

9804,0785,9037,2708,5439,710رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,4852,2442,6523,0863,549توزيعات األرباح

9802,5933,6604,6195,4586,162صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
0.0000



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
9802,5933,6604,6195,4586,162النقد

00000المدينون
790790790790790790المخزون

1,7693,3824,4495,4086,2476,951إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

11,000األجهزة والمعدات
600األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
19,70019,70019,70019,70019,70019,700إجمالي األصول الثابتة
2,3894,7797,1689,55711,947اإلستهالك التراآمي

19,70017,31114,92112,53210,1437,753القيمة الدفترية لألصول الثابتة
50000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
21,96920,69319,37117,94016,39014,705مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
147416221784196221580اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

147416221784196221580مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

752659044120215800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
752659044120215800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
12,96912,96912,96912,96912,96912,969رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1984978511,262األرباج المجمعة
198299354411473الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

12,96913,16713,46613,82014,23114,705مجموع حقوق الملكية
21,96920,69319,37117,94016,39014,705مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %27.4%21.3%16.8%13.1%8.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%27.4%24.6%21.7%18.9%12.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.12.52.82.90.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
0.0000



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%21,9695تكاليف المشروع

%12,9695مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%9,00012القروض

%75%41.0القرض الى التكاليف %

%15%59.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,6842,5433,0053,4974,022صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%14.4%13.2%11.9%10.6%7.3الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%27.4%21.3%16.8%13.1%8.1معدل العائد على اإلستثمار %

%27.4%24.6%21.7%18.9%12.8معدل العائد على حقوق الملكية %

2.12.52.82.90.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.20.0الديون

22,33621,30521,44221,56621,676نقطة 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 6,534-7531,851-10,2358,5766,9174,741صافي القيمة الحالية

IRR 3.1%14.5%11.0%18.5%20.0%22.7%25.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.21.01.10.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

21,665

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

17.3%

21.1%
2.0

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

0.0000

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,950
11.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR25.8%معدل العائد الداخلي
NPV10,235صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR22.7%معدل العائد الداخلي
NPV8,576صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR20.0%معدل العائد الداخلي
NPV6,917صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR18.5%معدل العائد الداخلي
NPV4,741صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR11.0%معدل العائد الداخلي
NPV-753صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.5%معدل العائد الداخلي
NPV1,851صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR3.1%معدل العائد الداخلي
NPV-6,534صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,9900-20,990

19805,7704,790

2826,1346,051

3866,5156,429

4916,9166,825
59523,37523,280

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,0890-23,089

19805,7704,790

2826,1346,051

3866,5156,429

4916,9166,825
59524,15024,055

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,1880-25,188

19805,7704,790

2826,1346,051

3866,5156,429

4916,9166,825
59524,92624,831



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,9900-20,990

19804,4203,440

2824,7164,634

3865,0274,940

4915,3535,263
59521,42621,331

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,9900-20,990

19803,0702,090

2823,2993,216

3863,5383,452

4913,7903,700
59519,47719,382

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,0690-21,069

11,0783,6472,569

2903,9123,821

3954,1904,095

41004,4824,382
510521,03920,935

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,1480-21,148

11,1761,524349

2991,6901,592

31041,8651,761

41092,0481,939
511418,70318,589


