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

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  

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية ث استكشافمحافظات وألوية المملكة من حي
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .إلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة ل
 

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

 
 اثنان وعشـرونددها كافة مناطق المملكة وع    في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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   ٢-٢ مبررات اهداف المشروع 

  ٢-٣ الموقع العام للمشروع
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لذوي االحتياجات الخاصة التنقل أدواتدراسة أولية لمشروع انتاج    

 

  ملخص المشروع-١

 اسم المشروع
 

 لذوي االحتياجات الخاصة التنقل أدواتإنتاج 

 اتمراكز المحافظ   المقترحموقع المشروع

 وكر، و، عكازات حركةكراسي مت منتجات المشروع

   أشخاص٤ مجموع األيدي العاملة

       دينار٩,٨٩٨ حجم االستثمار الكلي

   %٣٨,٧  )IRR( معدل العائد الداخلي

      دينار٨,٥٦٩  )NPV (صافي القيمة الحالية 

القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت 

)B/C (  
١,٩ 

  سنوات٣ االستردادفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١

 

         

 

 

 : وصف المشروع  ١٠٢     

 
مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة من المعاقين حركيا وكبار  في المتحركةتستخدم الكراسي 

تستخدم وسائل التنقل األخرى كالعكازات للمرضى كما الذين ال يقوون على المشي السن 

وكر في تنقل المرضى الذين و  ويستخدم ال،لعمليات الجراحيةر أو بعد اوالين يعانون من كس

 .لمشي التدريجيللتعود على ا وللمساعدة في تأهيل المرضى التوازنال يحافظون على 

تعتمد األردن في سد احتياجاتها من هذه المستلزمات على االستيراد وبشكل خاص من 

 .تايوان والصين 

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢    

 
  . محلية لمنتجات المشروع المقترح ال يوجد صناعة-

 . توفر السوق االستهالكي  في األردن-

 توفير فرص عمل وطنية جديدة                -              

 . تحسين مستوى الدخل لصاحب المشروع-           

                          

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢    

 
  .مراكز المحافظات يكون موقع المشروع في   يقترح أن

المقدمة ٠ ٢



 
 

 ٢

 

 

 

 : المنتج ١. ٣  
 
كر  ولية والعكازات والوآ بدون محركات المتحركة سيقوم المشروع بانتاج الكراسي  

 .والفوالذ المقاوم للصدأوالمصنوعة  من األلومنيوم 
    

 : واقع وآفاق السوق٢٠٣    
 

 :واقع السوق الحالي .        أ
عن طريق   ها منتحتياجااال ويتم تغطية  األدواتصناعة محلية في األردن لهذه ال يوجد 

 السنوات خاللبلغ معدل استهالك األردن .  جنوب شرق أسيااالستيراد وخاصة من دول

 كون قيمة وكمية المعاد ٢٠٠٠باستثناء عام ( متحرك كرسي ٩٠٨ حوالي ٢٠٠٢-١٩٩٨

 يبين .مغ ك٢٠ أن معدل وزن الكرسي افترض وقد هذا ). تصديره في تلك السنة يعتبر شاذا

 المستوردات والمعاد تصديره من الكراسي المتحركة للسنوات قيمة وكمية) ١(جدول رقم 

 بناء على معلومات دائرة والتي تأتي ضمن بند التعرفة الجمركية رقم ٢٠٠٢- ١٩٩٨

جالت وعربات مقاعد ذات ع" والذي ينص على ٨٧١٣١٠٠٠٠  رقماالحصاءات العامة بند

  "أخرى لذوي العاهات دون دفع آلي

 )١(جدول رقم 

حجم استيراد و اسنهالك السوق األردني من المقاعد والعربات لذوي العاهات وبدون دفع 

  بالطن و الكمية بالدينارالقيمةألي 

 ٢٠٠٢- ١٩٩٧ للسنوات

 السنة االستهالك المحلي  التصديرإعادة   االستيراد

 يةكمال  دينارقيمة

 كغم

 ةقيمال

 دينار

 كميةال

 كغم

 كميةال

 كغم

 عدد

٤٨٧ ٩,٤٧٩ ١٣٠ ١,٨٠٠ ٩,٨٧٩ ١٩٩٨٤٣,٩٩٨ 

٢٥٢ ٥,٠٣٤ ٤٦ ١,٥٠٠ ٥,٠٨٠ ١٩٩٩٥٧,٢٥٧ 

٦٧٣-١٤,٧١٣٣٠٠,٠٠٠٢٨,١٩٠١٣,٤٧٧ ٢٠٠٠٤٣,٨٤٥- 

٨٩٢ ١٧,٨٣٢ ٠ ١٧,٨٣٢٠ ٢٠٠١٧٧,٢٢٦ 

٢,٠٠٢ ٤٠,٠٣٦ ٠ ٢٠٠٢١٤٤,٥٤٠٤٠,٠٣٦٠

  دراسة السوق٠ ٣



 
 

 ٣

 

 كما هو ٢٠٠٣عدد من المستوردين لهذه األدوات حجم السوق المحلي لعام هذا ويقدر 

 )٢(جدول رقم المبين في 

 

 )٢(جدول رقم 

  ذوي االحتياجات الخاصةأدواتحجم السوق المحلي من 

  ٢٠٠٣ لعام 

 )عدد( الكمية  البند

 ١٠٠٠ ليدفع آ بدون متحركةكراسي 

 ٥٠٠ عكازات 

 ٤٠٠ وكرو

     

  :لمستقبلية للسوق    اآلفاق ا٣. ٣

 :الطلب المتوقع 

 
 الخاصة المتعلقة باإلعاقات الحركية بعدد حاالت االحتياجاتيرتبط الطلب على أدوات ذوي 

بافتراض بمعدل نمو سنوي في عدد حاالت اإلعاقة . اإلعاقة وباإلمكانيات المالية ألصحابها

، %٢,٨سكاني البالغة نسبته سنويا، وهو معدل يقل عن معدل النمو ال% ٢الحركية بواقع 

وذلك بافتراض زيادة الوعي العام لدى المواطنين ال سيما فيما يتعلق بقواعد السير على 

 . الطرق اذ يعتقد ان الجزء األكبر من مستخدمي هذه األدوات هم ممن تعرضوا لحوادث سير

 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٤يبين الجدول التالي الطلب المتوقع على أدوات اإلعاقة الحركية للسنوات 

 



 
 

 ٤

     
  ) ٣( جدول رقم  

  اإلعاقة الحركيةأدواتالطلب المتوقع على 

٢٠٠٨-٢٠٠٤للسنوات   
 

 السنة كراسي متحركة عكازات ووكر

٢٠٠٤ ١٠٢٠ ٥١٠ ٤٠٨ 

٢٠٠٥ ١٠٤٠ ٥٢٠ ٤١٦ 

٢٠٠٦ ١٠٦١ ٥٣١ ٤٢٥ 

٢٠٠٧ ١٠٨٢ ٥٤١ ٤٣٣ 

٢٠٠٨ ١١٠٤ ٥٥٢ ٤٤٢ 
 

 :ع من السوق كميات االنتاج وحصة المشرو٤٠٣      

 
 )٣(رقم ، فان الجدول  % ٣٠ بافتراض حصول المشروع على حصة من السوق تعادل

% ٥ مع زيادة هذه الكميات بواقع ٢٠٠٨-٢٠٠٤يبين كميات اإلنتاج المتوسعة للسنوات 

 :سنويا 

 

  ) ٤( جدول رقم  

 ٢٠٠٨-٢٠٠٤للسنوات كميات االنتاج 

 السنة  )عدد (اإلنتاجكميات 
 ووكر زاتعكا كراسي 

١٢٢ ١٥٣ ٣٠٦ ٢٠٠٤ 

١٢٥ ١٥٦ ٣١٢ ٢٠٠٥ 

١٢٨ ١٥٩ ٣١٨ ٢٠٠٦ 

١٣٠ ١٦٢ ٣٢٥ ٢٠٠٧ 

١٣٣ ١٦٦ ٣٣١ ٢٠٠٨ 

 



 
 

 ٥

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣      
 

، وال يتوقع أن يواجه المشروع الجودةمتفاوتة يتوفر في السوق منتجات متعددة  المصادر و

 يبين الجدول التالي . را لعادم وجود صناعة محلية مشابهةصعوبات في تسويق منتجاته نظ

 :أسعار التجزئة لعدد من المنتجات المستوردة من مصادر مختلفة ) ٤( رقم 
 

  )٥( جدول رقم

  ومصادرهابالتجزئة بيع أدوات ذوي االحتياجات الخاصةأسعار 

 

 دينار/ السعر  المصدر المنتج

 ١٣٠ دول جنوب شرق آسيا متحرككرسي 

 ٢٠ دول جنوب شرق آسيا )زوج(عكازات

 ٣٥ دول جنوب شرق آسيا ووكر

 

هذه الدراسة فقد افترض ان أسعار بيع منتجات المصنع موضوع البحث هي  وألغراض

  .  دينار للوكر٢٨ دينار للعكازات و ١٥المتحرك و /  دينار ١١٠بواقع 
 

 : المتوقعة   اإليرادات ٦. ٣   
كما  ٢٠٠٨-٢٠٠٤المشروع للسنوات  المتوقع أن تبلغ االيرادات بناء على ما تقدم فمن 

  ) ٦( جدول رقم هو مبين في ال

)٦(جدول رقم  

 االيرادات السنوية المتوقعة عبر عمر المشروع

 
دينار/ اإليرادات   السنة 

٢٠٠٤ ٣٩,٣٧١ 

٢٠٠٥ ٤٠,١٦٠ 

٢٠٠٦ ٤٠,٩٤٩ 

٢٠٠٧ ٤١,٨٢٠ 

٢٠٠٨ ٤٢,٦٢٤ 
 

. 



 
 

 ٦

 

 
 
 :وع   موقع المشر١. ٤  

/ يعتقد بان المشروع مناسب إلقامته في مراكز المحافظات وضمن المناطق الصناعية 

إذ تتوفر في تلك المناطق كافة الخدمات . الحرفية المتواجدة في محافظات المملكة

الضرورية، كما أن منتجات المشروع ال تحتاج إلى تسويق يومي ويمكن االحتفاظ بها في 

 . المستودعات
 
:ناء الب٢. ٤  
تقدر احتياجات . مخازن/ من  الممكن تنفيذ المشروع ضمن أبنية تقليدية من األسمنت    

 ، تم افتراض ان البناء مستأجر وان بدل اإليجار السنوي يبلغ ٢ م٢٠٠المشروع ب 

 .هذا ويبين الجدول التالي توزيع استخدامات البناء المطلوب.  دينار٢,٥٠٠

  

 )٧(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

 القسم  )٢م( المساحة  
اإلنتاج صالة ١٢٥  

 مستودعات ٥٠

  ومرافق العمالإدارة ٢٥

 المجموع  ٢٠٠
 
 

:فها التقديريةي  معدات وآالت المشروع وتكال٣. ٤  

 
  :االالت والمعدات وتكاليفها التقديرية) ٨( جدول رقماليبين 

 

 

 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 

 ٧

 

  )٨( جدول رقم 

عدات وكلفها التقديرية والماآلالت  
 

دينار/الكلفة  البيان العدد 
 مخرطة صغيرة ١ ٢,٥٠٠

   مواسيرطعاجة ١ ١,٢٠٠

 فيبرقص م ١ ٦٥٠

 )مقدح( تثقيب ةماكين ١ ٥٠٠

 ماكينة لحام  - ٤٥٠

  عدد وأدوات منوعة - ٥٠٠

 المجموع ٥,٨٠٠
 
 

: األثاث والتجهيزات٤٠٤  
 . دينار٥٠٠التجهيزات المكتبية بمبلغ تقدر احتياجات المشروع من االثاث و

 
 

  : التصنيععملية ٥. ٤

بأعمال الحدادة المختلفة التي تجرى على األجزاء المكونة من قص، تتلخص عملية التصنيع 

ثني، تثقيب ولحام ثم التجميع وخاصة مع األجزاء الجاهزة ومن خالل قطع ومواد التوصيل 

 . المختلفة

   

:واد التعبئة والتغليف المواد األولية وم٦. ٤  

 
من المتوقع أن تبلغ التكاليف التقديرية للمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف للمشروع 

 :)  ٩( جدول رقم في البين كما هو م دينار و٢٠,٣٤٤للسنة األولى من االنتاج حوالي 

 



 
 

 ٨

 )٩( جدول رقم 

 يةالمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقدير

)طن(الكمية الكلفة بالدينار  المادة
 ٥٠٠ قطر حوالي  للكراسي المتنقلةعجالت ٦١٢ ٧,٣٤٤

 مم

 بروفيالت منوعة / ستينلس ستيلفوالذ   طن٢ ٩,٩٠٠

 تيوبات وبروفيالت / ألمنيوم  طن١ ٢,٠٠٠

قطع بالستيك ومواد توصيل وقضبان ( أخرى  - ١,١٠٠

 )لحام وغيرها ومواد تغليف

 لمجموعا  ٢٠,٣٤٤
 

 

   الخدمات الضرورية٧. ٤

 
  ٥٤٠ بحوالي تكاليفها  وتقدر ،تشمل الخدمات التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء 

 ) ١٠( رقم  جدولال وكما في ينارد

)١٠(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية للمشروع 

 التكاليف 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    

 البند 

 الكهرباء ٣٥ ٤٢٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 المجموع ٤٥ ٥٤٠
 



 
 

 ٩

: القوى العاملة ٨ .٤  
 االحتياجات التقديرية من األيدي العاملة وكلفها التقديرية  ) ١١( يبين جدول رقم 

  )١١( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية بالدينار

دينار/الراتب السنوي  دينار/الراتب الشهري   دالعد   الوظيفة 
 صاحب المشروع ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

 فني انتاج ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠
 

 عامل  ٢ ١٢٥ ٣,٠٠٠

 المجموع ٤  ٨,٤٠٠
 

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع٩. ٤
   

. أشهر ٣ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي      
 

 

 
  
 تكاليف التشغيل السنوية ١. ٥

 )١٢(         جدول رقم                       

                            تكاليف التشغيل السنوية

  دينار/ةفلالتك
 

 البند

مواد أولية وتعبئة وتغليف ٢٠,٣٤٤
رواتب وأجور  ٨٫٤٠٠

) كهرباء وماء(ضرورية خدمات الال ٥٤٠

)من المبيعات% ٥(مصاريف تسويق وتوزيع ١,٩٧٠

إيجارات ٢,٥٠٠

 تشغيل أخرى مصاريف ١,٦١٩

مجموع تكاليف التشغيل ٣٥,٣٧٣

 الدراسة المالية٠ ٥



 
 

 ١٠

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 
 دينار ، وتشمل تكاليف التسجيل ٥٠٠  بمبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل قدرت

 .  أخرىوالترخيص ومصاريف متفرقة 
  
 :  رأس المال العامل٣. ٥  

 
  دورة تشغيلية مدتها دينار وعلى أساس٢,٩٤٨ي    يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوال

 .شهر واحد 

  

 :   تكاليف المشروع٤. ٥ 

 )١٣(                 جدول رقم 

                 تكاليف المشروع

 البند التكاليف بالدينار
 أآلالت معدات وال ٥,٨٠٠

 أثاث وتجهيزات مكتبية ٥٠٠

 تأمينات مستردة ١٥٠

 لموجودات الثابتةمجموع كلفة ا ٦,٤٥٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥٠٠

 رأس المال العامل ٢,٩٤٨

 اجمالي تكاليف المشروع ٩,٨٩٨
 

 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥
   سيقوم المشروع بالحصول على قرض لتمويل الموجودات الثابتة  باالضافة الى مساهمة 

 

 

 

 



 
 

 ١١

 :صاحب المشروع

            

  )١٤( جدول رقم  

 مصادر تمويل المشروع             

 نسبة التمويل  دينار/قيمة ال

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

مساهمة صاحب المشروع ٦٠ ٥,٨٩٨

قرض الموجودات الثابتة  ٤٠ ٤,٠٠٠

المجموع ١٠٠ ٩,٨٩٨
على أن يتم تسـديد قيمـة         % ١٠  بفائدة نسبتها والقرض البنكي سيتم الحصول عليه      

 . مدى خمس سنواتالقرض على
 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥

 

 :    الفرضيات المالية
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض 

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

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

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 -:التالية

 

 .نقدية تم إفتراض أن ايرادات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون 

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 

 .لإليرادات

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

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة 



 
 

 ١٢

 %.١٢ تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 

 صة الخال٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

.  التقديريةةهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك ب

 :والتي تبين ما يلي

 

 دينار في السنة األولى ٢,٠٧٧يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٢,٢٦٦للتشغيل و 

الرواتب واالجور التي  تبلغ قيمة  .ال وعمين موظفألربعةسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في السنة ٨,٤٠٠ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االحتماعي

 . دينار في السنة الخامسة ١٠,٢١٠االولى ترتفع الى 

في %  ٣١,٢في السنة األولى و % ٢١,٩تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

و %  ٣٣,٨د على حقوق الملكية بين السنة الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائ

٣١,٢ . % 

 %١٢خصم  عند معامل  دينار٨,٥٦٩ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ٣٨,٧للمشروع  ) IRR(يبلغ معدل العائد الداخلي -

 ١,٩ ) B/C(تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات -

  سنوات٣مشروع لل )  PBP(تبلغ فترة اإلسترداد -
 

 % ٢٠و% ١٠في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع بنسب تتراوح بين 

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى 

  بنسبةوزيادة كلفة التشغيلسعر البيع أ النخفاض ا حساسإال أن المشروع يعتبر.المشروع 

 .، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% ١٠
 

 



 
 

 ١٣

 

  المالحق المالية ٨. ٥
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 
 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

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

39,37140,15840,96241,78142,616المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

20,34420,75121,16621,58922,021تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,4005,6705,9546,2516,564تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,2001,2241,2481,2731,299تكاليف المصنع التشغيلية

26,94427,64528,36829,11429,884مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
12,42712,51412,59412,66712,733الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,9692,0082,0482,0892,131مصاريف البيع والتسويق
6061626465قرطاسية
2,5002,5002,5002,5002,500إيجارات

00000أيجار أرض
900918936955974مصاريف أخرى

8,4298,6378,8549,0819,316مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
655655655655655اإلستهالك لإلصول الثابتة

5000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

9,5849,2929,5099,7369,971مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,8433,2213,0842,9312,761الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

40033426218396الفائدة على القرض
2,4432,8872,8222,7482,665الربح قبل الضريبة

367433423412400الضريبة على األرباح
2,0772,4542,3992,3362,266األرباح الصافية

%78%77%76%74%77نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 31,63030,89431,78332,71633,695نقطة التعادل

%79%78%78%77%80نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
5,80010.00580معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

05.000أخرى
655المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5001500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,9482,9480رأس المال العامل المطلوب

9,8985,8984,000إجمالي تكلفة المشروع
%40%60%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

أدوات تنقل المرضى
مراآز المحافظات



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسم المشروع
مراآز المحافظاتالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
39,37140,15840,96241,78142,616المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
39,37140,15840,96241,78142,616المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
5,898حقوق الملكية

4,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,2521,9972,2192,3642,422الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
9,89840,62342,15543,18144,14545,038مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
6,450مجموع اإلستثمارات

1,69526,94427,64528,36829,11429,884التكاليف التشغيلية المباشرة
8,4298,6378,8549,0819,316إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
40033426218396الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
367433423412400الضريبة

8,64536,13937,05037,90838,79039,696إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,2524,4845,1055,2735,3555,342صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
655721793872959أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
655721793872959إجمالي دفعات سداد القرض

1,2523,8294,3854,4804,4834,383رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,8332,1652,1162,0611,999توزيعات األرباح

1,2521,9972,2192,3642,4222,384صافي النقد بعد التوزيعات

أدوات تنقل المرضى



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,2521,9972,2192,3642,4222,384النقد

00000المدينون
1,6951,6951,6951,6951,6951,695المخزون

2,9483,6923,9154,0594,1174,079إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

5,800األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
150تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
6,4506,4506,4506,4506,4506,450إجمالي األصول الثابتة
6551,3101,9652,6203,275اإلستهالك التراآمي

6,4505,7955,1404,4853,8303,175القيمة الدفترية لألصول الثابتة
50000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
9,8989,4879,0558,5447,9477,254مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
6557217938729590اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

6557217938729590مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

3,3452,6241,83195900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
3,3452,6241,83195900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
5,8985,8985,8985,8985,8985,898رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2445338151,090األرباج المجمعة
244289282275267الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

5,8986,1426,4316,7136,9887,254مجموع حقوق الملكية
9,8989,4879,0558,5447,9477,254مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.2%29.4%28.1%27.1%21.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.2%33.4%35.7%38.2%33.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 5.14.94.74.30.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

0-00000التحقق

أدوات تنقل المرضى
مراآز المحافظات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,2521,9972,2192,3642,4222,384النقد

00000المدينون
1,6951,6951,6951,6951,6951,695المخزون

2,9483,6923,9154,0594,1174,079إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

5,800األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
150تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
6,4506,4506,4506,4506,4506,450إجمالي األصول الثابتة
6551,3101,9652,6203,275اإلستهالك التراآمي

6,4505,7955,1404,4853,8303,175القيمة الدفترية لألصول الثابتة
50000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
9,8989,4879,0558,5447,9477,254مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
6557217938729590اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

6557217938729590مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

3,3452,6241,83195900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
3,3452,6241,83195900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
5,8985,8985,8985,8985,8985,898رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2445338151,090األرباج المجمعة
244289282275267الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

5,8986,1426,4316,7136,9887,254مجموع حقوق الملكية
9,8989,4879,0558,5447,9477,254مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.2%29.4%28.1%27.1%21.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.2%33.4%35.7%38.2%33.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 5.14.94.74.30.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

0-00000التحقق

أدوات تنقل المرضى
مراآز المحافظات


