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

 مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على       ) إرادة(
 .منها الشباب األردني

 
 فـي مختلـف ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

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

 
لدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـةإن هذه ا  

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

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

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

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

 

 
 
 

                             

  

  

 

 

 

 

 

  

    المحتويات

 .١ ملخص المشروع   
 .٢  المقدمة  

١. ٢    وصف المشروع  

٢. ٢   مبررات وأهداف المشروع   

٣. ٢ الموقع العام للمشروع  

 .٣  السوقدراسة       

١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/ منتجات   

٢. ٣ لحصة السوقية والطاقة المقترحة ا  

٣. ٣ يقوالتسو المنافسة  
٤. ٣    المتوقعة اإليرادات / البيعاسعار  

 .٤  الفنيةالدراسة     

١. ٤  المشروع موقع  
  ٢. ٤  تصنيع وكلفة المعدات والماكيناتمراحل ال

٣. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية  

٤. ٤    المتوقعةوالتكلفة  األولية المواد  

٥. ٤ الخدمات الضرورية   

٦. ٤   الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع  
 .٥ الدراسة المالية  

١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة  

٢. ٥ ما قبل التشغيلالتأسيس ومصاريف   
٣. ٥ رأس المال العامل  

٤. ٥  التمويلوسائل  
٥. ٥ األسس والفرضيات المالية  

  ٦. ٥ االستنتاجات

 .٦ المالحق المالية   



 
 

 ١

 

 

 

 

 ملخص المشروع.١

 مصنع أقالم فلوماستر  اسم المشروع

  العاصمة موقع المشروع

 اقالم الفلوماستر واقالم الفلورسنت  منتجات المشروع

 افراد  ٩ األيدي العاملة

 دينار ٨٥,٧٦٦ االستثمارالكلي

 % ١٨,٢ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٨,٧٨٩ افي القيمة الحاليةص

  ١,٢اتالقيمة الحالية لاليرادات على االستثمار

 سنوات ٥ فترة االسترداد

  مصنع النتاج اقالم الفلوماسترمشروع



 
 

 ٢

  

 

 
 

 -:وصف المشروع ١. ٢

 
  في االقتصاد الوطني والتي لها اثر كبير في تنشيط تعتبر الصناعات الصغيرة من المشاريع المهمة

  كبير في   من اثر  الصناعات  وتوفير العملة االجنبية لما لهذهالحركة االقتصادية واستخدام العمالة

 .تخفيض فاتورة المستوردات 

  صغير النتاج اقالم الفلوماستر   يتمثل في مصنعوالذيومن ضمن هذه الصناعات المشروع المقترح 

 كثيرةفي نواح والمستخدمه في المدارس والكليات والجامعات ومعاهد التدريب وجهات اخرى عديده 

 .من حياتنا اليومية 

 

 -:  مبررات وأهداف المشروع ٢. ٢   
 

  من اقالم  لالصناف المستورده منافس يكمن المبرر الرئيسي للمشروع المقترح في توفير بديل محلي

 منافسه لها   وفي نفس الوقت  الجيده  المستورده  بحيث تكون ذات نوعية مماثله لالقالم الفلوماستر

  االقالم  جيده على حساب  حصة سوقية محلياالسعرية االمر الذي يمنح االصناف المنتجةمن الناحية 

  االشمل وهو خلق   المشروع هدف   وكذلك يحقق وبما يحقق اهداف المستثمر في الربح  المستورده

   وتوفير فرص العمل. في الوطن   االقتصادية  وتنشيط الحركة  لالصناف المستورده  بديله صناعات

 .للشباب االردني 

 

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 - : الموقع العام للمشروع ٣ .٢
 

  قريب  اال ان تنفيذ المشروع في مكان.  داخل المملكه   موقع مقترح  في اي يصلح المشروع للتنفيذ

  من   قربه  توفر البنى التحتية الضرورية وكذلك  من حيث  يمنحه ميزه اضافية  عمان من العاصمة

 المدارس   من  اكبر عدد  يضم  سكاني  تجمع  اكبر  تشكل  وان العاصمة  سيما االسواق المستهدفه

 .ومعاهد التدريب وهم اساسا الفئات المستهدفة من المشروع 

 

 

 

 

 -:خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣

 
 المستخدم  ونوع الحبر  والجودهلعل من المهم االشارة الى ان اقالم الفلوماستر تتنوع من حيث الشكل 

  وبغطاء   جسم المنيوم  مكون من حيث يتواجد في السوق نوعين رئيسيين من اقالم الفلوماستر االول

 ) والغطاء الخلفي   االمامي  والغطاء جسم القلم (  البالستيك  من   بالكامل مكون   والثاني بالستيكي

  والثاني  ink permanentثابته  ر الحبر المستخدم من نوعين اساسيين االول هو احبا يتنوع  كذلك

  تقاس  التي الحبر   الفلوماستر من حيث جودة وتختلف اصناف اقالم  water base inkاحبار مائية 

 ) متر على االقل٥٠٠(بعدد االمتار الطولية التي يستطيع القلم كتابتها فهناك االقالم ذات الجوده العالية 

  الفلوماستر   على انه اليوجد مواصفات قياسية القالم.)  متر ٣٠٠اقل من  ( متدنية الجوده  واالقالم 

 لالقالم  لمصنع المنتج ا  تبعا لمواصفات كل قلم عن االخر  تختلف قياسات  حيث الموجوده في السوق

 .نفسها

  في  كبير  حجم استثمار  يتطلب  بجميع االصناف واالشكال ونظرا الن انتاج تشكيله واسعه من االقالم

 العامل فان مشروعنا المقترح وبغرض تقليل حجم االستثمار والقوالب وكذلك راس المال الالت والمعداتا

  وهي شيوعا الفلوماستراالكثر سيعمل على انتاج نوع واحد من اقالم ارباح مجزية تحقيقوكذلك ما امكن 

 -:صفات التالية وذلك حسب الموااالقالم ذات الجسم البالستيكي والتي تستخدم الحبر الثابت 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

  سم ١٣ذو شكل اسطواني املس بطول )بولي بروبلين ( جسم القلم مصنوع من البالستيك  •

 . ملم ١٥قطر 

  ملم ١٥ سم وقطر ٣الغطاء االمامي من البالستيك بطول  •

 . ملم ١٥وبقطر ) اجوف ( سم ١الغطاء الخلفي من البالستيك بطول  •

 - : ملم وستكون من نوعين وهما٥ر سم وقط٢,٥من الفيبر بطول  ) tip(سالية  •

 chisel      square tip  orمشطوف  -

 round tipمدبب  -

  ملم ٧,٥ سم وقطر ٩,٥بطول فلتر داخلي مصنوع من البولي اسيتيت * 
 

 - :الطاقة المقترحة الحصة السوقية و٢. ٣
 

  تقدير   انه يمكنال يوجد احصاءات دقيقة عن حجم استهالك االردن السنوي من اقالم الفلوماستر اال

 في المملكة وتقدير طالب ومعلمي  المراحل التعليمية  المتقدمة حجم االستهالك من خالل معرفة عدد

  من استهالك االردن  من االقالم سنويا لالستدالل على حجم والمعلم  الواحد  الطالب استهالكمعدل 

   كثيرة بل يشمل ذلك فئات والمعلمين طالبعلما بان استهالك االقالم ال يقتصر على فئة ال( االقالم 

 .)ال مجال لحصرها 

  طالب ومعلمي العامة بان عدد   دائرة االحصاءات عن  االحصائية الصادرة  البيانات اظهرت  .١

   طالب ومعلم١٧١٤٦٨١  بلغ بحدود ٢٠٠١/٢٠٠٢المراحل الدراسية المتقدمة خالل السنة الدراسية 

 -: في قطاع التعليم حسب الفرضيات المبينة في الجدول التالي وقد تم تقدير حجم االستهالك
  

 نسبة المعلمين / عدد الطالب  البيان 

 %المستخدمين 

عدد االقالم 

 السنة /للمستهلك 

اجمالي االستهالك

 قلم / السنوي 

 ٥٦,٧٤٠ ٦ %٧  طالب ١٣٥٠٨٧ البكالوريوس / طلبة الجامعات

 ٥٠٠ ٦ %١  طالب ٨٤٢٤ دراسات عليا /طلبة الجامعات

 ٣٤,٩٨٠ ٣٦ %٢٠  استاذ٤٨٥٨ جامعات  / الهيئات التدريسية 

 ١٢,٢٥٠ ٦ %٧  طالب ٢٩١٧٧ طلبة كليات المجتمع 

 ١٤,٠٣٠ ٣٦ %٢٠  استاذ١٩٤٨كليات مجتمع / الهيئات التدريسية 

 ٨٧,٨٠٠ ٦ %١  طالب ١٤٦٣٤٦٤ طالب المرحلة الثانوية 

 ٢٥٨,٢٠٠ ٣٦ %١٠ استاذ  ٧١٧٢٣ معلمي المرحلة الثانوية 

 ٤٦٤,٥٠٠   ١٧١٤٦٨١ المجموع 



 
 

 ٥

العمالة  حجم وفئةاظهرت النشرة السنوية لالستخدام عدد المنشأت حسب النشاط االقتصادي  .٢

 مطروحاً ٧٥٦٢ بلغ في القطاع الخاص بأن عدد المنشآت ١٩٩٨ عمال وما فوق لعام ٥اقلها 

 قلم سنويا ٧٢رض ان استهالك كل منشأة  منشأة وعلى ف٧٣٤ ةمنها منشآت التعليم والبالغ

 . قلم سنويا ٥٤٤,٤٦٠فإن حجم االستهالك يعادل 

يضاف إلى ذلك ما يستهلكه القطاع التجاري الفردي والمؤسسات العامة والحكومية بنسبة  .٣

 حجم االستهالك التقديري العام والبالغ إلىمن التقديرات السابقة ، وبذلك يمكن الوصول % ٥٠

 .لم سنويا مليون ق١,٥

 

  اجزاء   بداية انتاج  يتم  حيث  مرحلة  من  اكثر  يتم على  االقالم  انتاج  الى انايضا يجدر االشارة 

  تجميع علما بان الطاقة االنتاجية لالجزاء البالستيكية   خط  تجميعها من خالل  يتم القلم البالستيكية ثم

 .جميع النصف مصنعه تختلف عن الطاقة االنتاجية لخط الت

  لخط الفعليةوالغراض هذه الدراسة فقد تم تقدير الطاقة االنتاجية للمشروع بناءا على الطاقة االنتاجية

 على في السنة  ) دزينه٣٦٠٠٠( قلم   ٤٣٢٠٠٠  اقالم في الدقيقة وبما معدله ) ٣( التجميع التي تبلغ 

علما بان الطاقة االنتاجية ( . يوميا  ساعات عمل٨ يوم ٣٠٠عدد ايام العمل في السنة يبلغ  اعتبار ان

 االسمية  لخط  التجميع 

 ). اقالم في الدقيقة ٤تبلغ 

  في بداية المشروع فان التوقعات  ونظرا لوجود اصناف عديده في السوق ولصعوبة تحقيق حصة جيده

  نمو سنويا مع % ٥ طاقته في السنة االولى تزداد بمعدل  من% ٤٦تشير الى ان المشروع سيعمل ب 

 الطلب وزيادة الحصة السوقية 
 

 تدرج اإلنتاج السنوي المتوقع للمشروع
 

 الف قلم / االنتاج بالوحده  %استغالل الطاقة اإلنتاجية السنة
 ٢٠٠ %٤٦ األولى

 ٢١٠ %٤٩ الثانية

 ٢٢٠ %٥١  الثالثة 

 ٢٣١ %٥٣ الرابعه

 ٢٤٣ %٥٦ الخامسة



 
 

 ٦

 

 - :والتسويق المنافسة ٣. ٣
 والتي    االوروبي الم الموجوده في السوق فمنها االقالم ذات الجوده العالية ذات المنشاتتنوع االق

  ويقصد االوروبية  bicفلس للقلم الواحد ونخص بالذكر هنا اقالم ) ٦٠٠(يتراوح سعرها بحدود 

 كما و  في اللون حيث بالجوده هنا طول االمتار التي يستطيع القلم كتابتهابدون تقطيع او اختالف

 . متر طولي ٥٠٠تكتب ما ال يقل عن اسلفنا فان االقالم الجيده 

 luxor   - snowman  ماركةمثل) صينية المنشا  (   جوده  اقل كذلك يتواجد في السوق اقالم

 ). متر طولي ٣٠٠تكتب بحد اقصى ( فلس للقلم الواحد ) ٤٠٠(وتباع بسعر 

  السعاربسعر مماثلتج المشروع المقترح  تسعير من  سيتم جيدة حصة سوقية  تحقيق وبغرض

   . قدر االمكاناعلى من االصناف الصينية المتداولة   الجوده   تكون  مراعاة ان  مع الصينية االقالم

    

  التوريد   وعلى عقود  الموزعين  اساسي على  بشكل  فسيتم االعتماد  التسويق  بخصوص اما

 مع عدم اغفال عمل بوستراتللمؤسسات الكبيرة والجامعات والمعاهد من خالل مندوبي المبيعات 

 .دعائية للمنتج باشكال مختلفة في اماكن عده وذلك بغرض التعريف بالمنتج 

 

 - : المتوقعةاإليرادات/  البيعاسعار ٤. ٣
  على حصة سوقية مقبولة في في السوق والحصول  تحقيق اختراق جيد كما اسلفنا سابقا وحتى يتم

 .فلس للقلم الواحد ) ٣٥٠(بداية حياة المشروع فان اسعار البيع المتوقعه ستكون بحدود 

  بناءا على اسعار البيع المحدده وعليه فان االيرادات المتوقعة للمشروع خالل الخمس سنوات المقبلة

 -:ستكون على النحو التالي 
     

 ينارد/ اإليرادات السنويةالسنة
٧٠,٠٠٠األولى
٧٣,٥٠٠الثانية
٧٧,٠٠٠الثالثة
 ٨٠,٨٥٠ الرابعة

 ٨٥,٠٥٠الخامسة
 



 
 

 ٧

 

 

 
 

 -:المشروع  موقع ١٠٤
  من   يكون قريب  المملكه اال انه يفضل ان كما اسلفنا فان المشروع يمكن اقامته في اي مكان داخل

 .قربه من االسواق المستهدفة العاصمة عمان نظرا لتوفر البنى التحتية الضرورية وكذلك 

  كافي   يكون  مربع  متر ٣٠٠   يحتاج الى مبنى بمساحة ال تقل عن يجدر االشارة الى ان المشروع

  البضاعة الجاهزة   وكذلك  المصنعه  نصف  الخام والمواد  المواد  ومستودع  االنتاج لضم ماكينات

 .ومكاتب االدارة والتسويق 

 وافترض ان  دينار٣,٦٠٠في مكان حول العاصمة باجرة سنوية بحدود يمكن استئجاره علما بان هذا المبنى 

 .  دينار١,٥٠٠المبنى سيتحاج إلى بعض التعديالت بمبلغ 

 

 -:المعدات والماكينات كلفة مراحل التصنيع و ٢٠٤
  ماكينة خالل من بروبلين  البولي   من مادة صناعة اجزاء القلم الرئيسية  العملية التصنيعية من تبدا

  والغطاء  والغطاء االمامي  جسم القلم  بصنع  الماكينة  تقوم هذه حيث   injection  حقن بالستيك

  الفلورسنت  القالم واالبيض .الخلفي حسب االلوان االساسية والدارجه وهي االسود واالزرق واالحمر

 .لوردي وهي االصفر واالخضر واالزرق وا بالوانها المختلفة) الشفافة ( 

 )راس القلم  (  تجميع يقوم بتثبيت السالية خط  خالل  يتم بعد ذلك تجميع االجزاء النصف مصنعه من

  تثبيت  ثم  قلم  لكل  واحد  وحقنه بالحبر المناسب وبمعدل غرام في جسم القلم ووضع الفلتر في القلم

 تم بشكل اوتوماتيكي بالكامل من خالل علما بان هذه الخطوات ت.الغطاء الخلفي للقلم ثم الغطاء االمامي 

  خط التجميع المذكور 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٨

 
 
 
 
 

 :تقدر تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل كمايلي
 دينار/ التكلفة  العدد .)أ.د(تكلفة الوحدة  األجهزة

  امبير ٨٠ – طن ١٥٠ماكينة حقن بالستيك 

٨ cavity   منشا تايوان   
٢١٣٠٠ ١ ٢١٣٠٠ 

  امبير٣٠ قلم بالدقيقة٣ماكينة تجميع القلم 

 منشا تايوان  
٣٥٥٠٠ ١ ٣٥٥٠٠ 

 ١٢,٠٠٠ --واخرى عدد ومستلزماتقوالب صناعية 
 ٦٨,٨٠٠  المجموع

 
 - :القوى العاملة واألجور السنوية ٣. ٤

 

 دينار/ التكلفة السنوية دينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة
 ٢,٧٠٠ ٢٢٥ ١ مالك المشروع

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ محاسب

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مهندس 

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ عامل فني 

 ٤,٠٨٠ ٨٥ ٤ عامل عادي 

 ١٨,٠٠ ١٥٠ ١ موظف تسويق 

 ١٤,٥٨٠  ٩  المجموع
 

 - : المتوقعةوالتكلفة األولية المواد  ٤. ٤
 :لحقائق التالية كما اسلفنا سابقا ولغرض  احتساب تكلفة المواد االولية يجب التنويه الى ا

  غرام من مادة البولي بروبلين وسعر الطن الواحد من تلك٧٠وزن القلم الواحد يبلغ بحدود  )١

  دينار ٤٦٠ الماده يبلغ بحدود    

دوالر ما  ٣٠ بحدود رغرام من الحبر ويبلغ سعر الكيلو الواحد من الحب ٣ يحتاج القلم الواحد )٢

  دينار ٢١يعادل 

 . دينار ٠,٠٢١٣ سنت ما يعادل ٣منشا ماليزي بحدود ) لم راس الق( سعر السالية  )٣

 . دينار ٠,٠٢١٣ سنت ما يعادل ٣ سعر الفلتر الداخلي منشا ماليزي بحدود  )٤



 
 

 ٩

 

 دينا ر/ التكلفة االجمالية دينار/السعر للوحدة  الكمية المادة

 ٧,٣٥٠ ٤٦٠  طن ١٤ بولي بروبلين 

 ٤,٢٦٠ ٠,٠٢١٣ الف قطعة٢٠٠ سالية 

 ٤,٢٦٠ ٠,٠٢١٣ الف قطعة٢٠٠ خلي فلتر دا
 ١٢,٦٠٠ ٦٥  كغم ٦٠٠ حبر 

 ٥٠٠  - ستكرز 
 ٨٧٠  %٣بنسبة توالف / فواقد 

 ٢٩,٨٤٠ )دينار( السنوي  /  الشهريالمجموع
 

 

  الخدمات الضرورية ٥. ٤ 
 

  دينار سنويا ١,٩٢٠قدرت كلفة هذه الخدمات من مياه وكهرباء ووقود بمبلغ 
 

 - :منية لتنفيذ المشروعالفترة الز ٦. ٤
 

 خطوط  جار المقر وتجهيزه واستيرادئ تقدير الست  اشهر على ابعد ٦  الى فترة   المشروع يحتاج

 .وتشغيلها وكذلك توفير المواد الخام الالزمه لعمل المصنع  وتركيبها االنتاج
 

 

 

 - : كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
 دينار / التكاليف البند

 ١,٥٠٠ ءتعديالت البنا

 ٦٨,٨٠٠ المعدات والماكينات

 ٧,٠٠٠ سيارات 

 ٢,٤٠٠ اثاث 

 ٧٩,٧٠٠ اجمالي االصول الثابتة 

 ٥٠٠ تامينات مسترده

 ١,٠٠٠ مصاريف تاسيس 

 ٤,٥٦٦ راسمال عامل 

 ٨٥,٧٦٦  المجموع

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٠

 
 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 

يل الشركة اضافة إلى ـة المهن  وتسجتم احتساب مصاريف التأسيس باعتبار رسوم رخصـــ

 . دينار١,٠٠٠وتم تقديرها بمبلغ مصاريف متفرقة  
 

  

 -:راس المال العامل  ٣. ٥

 
 وذلك باعتبار مجموع المصاريف  تم إحتساب راس المال العامل على أساس اإلنتاجية للسنة األولى 

وبذلك يكون راس ) شهرروع لمدة دورة المش احتسبت(المتداولة سنوياً مقسمة على دورات االنتاج 

  دينار٤,٥٦٦المال العامل للمشروع 
 

 ملخص تكاليف التشغيل السنوية

 البند دينار/ االجمالي 
 مواد اولية  ٢٩,٨٤٠

  ورواتبأجور ١٦,١٨٣

 ايجارات ٣,٦٠٠

 خدمات ضرورية  ١,٩٢٠

 تسويق  ٧٠٠

 مصاريف التشغيل اخرى  ٢,٥٥٠

 المجموع  ٤٥,٧٩٣
 
 - :سائل التمويلو  ٤. ٥

  لتمويل  طلب قرض الى احدى مؤسسات التمويل في بداية المشروع يمكن ان يقوم المستثمر تقديم

 .جزء من كلفة المشروع 

  العقارية باالضافة  بين الضمانات  جهات التمويل الخاصة وتتراوح الضمانات المقبول بها عادة من

  سواءا على الماكينات  مختلف انواع الرهونات الى المشروع اضافة  الى الكفالة الشخصية لصاحب

 .او خالفه 



 
 

 ١١

 

  لتغطية على قرض  الفترة التاسيسية  المستثمر خالل  تم افتراض حصول  الدراسة والغراض هذه

  باقساط  سنواتخمس يسدد على  دينار ٣٠,٠٠٠جزء من التكاليف االستثمارية لالصول الثابتة بمبلغ 

  تكون   التشغيلية االولى وبذلك  عند نهاية السنة يبدا التسديد%  ١٠  فائدهسنوية متساوية وبمعدل 

 .فترة التاسيس هي فترة سماح 

  :يبين الجدول الثاني وسائل التمويل المقترحة للمشروع

 % السنبة  دينار/ القيمة  البند
 ٥٥,٧٦٦٦٥مساهمة صاحب المشروع/ رأس المال 

 ٣٠,٠٠٠٣٥ قرض الموجودات الثابتة
 ٨٥,٧٦٦١٠٠ المجموع

 

   األسس والفرضيات المالية ٥. ٥ 
 

 

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

 :تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع كما يلي . نواتس٥
 

 .بشكل متساو مع الزيادة المفترضة لإليراداتالتشغيلية السنوية تزداد تم افتراض أن المصاريف  

 %.٥ سنوي هو تزداد بمعدل األجور السنويةتم افتراض أن  

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  

 %. ٣٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٢

 -:االستنتاجات   ٦. ٥

 
 يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة االساسية وتحليل الحساسية المرفق ان المشروع يحقق

 .ربحا صافيا للسنوات الخمسة القادمة 

  المالي   بالتزاماته المالية وان المردود  قادر على الوفاء  ان المشروع كذلك تشير التدفقات النقدية

 .رتقي لمستوى التوقعات ي

  والتي   التقديرية  والخسائر والتدفق النقدي والميزانية  الدراسة حساب االرباح  بهذه  كذلك مرفق

 -:تبين ما يلي 

  للتشغيل   دينار في السنة االولى )٣,١٠٨  ( بين  يتراوح يحقق المشروع ربحا صافيايتوقع ان  •

 . دينار في السنة الخامسة  )٨,٤٩٢ (و

  تبلغ قيمة الرواتب واالجور التي ستدفع  عمال  وموظفين  تسعةل   فرص عمل سيوفر المشروع   * 

 دينار في السنة االولى ترتفع ) ١٦,١٨٣ ( مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي       لهم بما فيها

 . دينار في السنة الخامسة  )١٩,٦٧٠ (     الى

  في السنة الخامسة  %١١,٤ في السنة االولى و  %٣,٨ ار بينتتراوح نسبة العائد على االستثم •

 % .١١,٤و %  ٥,٤ونسبة العائد على الحقوق بين للتشغيل 

 . دينار ١٨,٧٨٩تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  •

 % .١٨,٢يبلغ معدل العائد الداخلى للمشروع  •

 ١,٢ت تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لاليرادات الى االستثمارا •

  سنوات ٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  •

 %٥في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين 

 يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد االدنى الالزم للحكم على جدوى % ١٠و 

االمر % ١٠اض سعر البيع وزيادة تكاليف التشغيل بنسبة اال ان المشروع حساس النخف.المشروع 

 .الذي يتطلب مراعاة ذلك
 

 

 

 



 
 

 ١٣

 

 

 
 

  حساب األرباح والخسائر١

  التدفق النقدي٢

  التقديريةة الميزاني٣

  ملخص المؤشرات والمعايير المالية ٤

 

 مالحق الدراسة. ٦



حساب األرباح والخسائر

الموقع المقترحموقع المشروع
اقالمالعاصمة

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

70,00073,50077,17581,03485,085المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

29,84031,33232,89934,54436,271تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,1919,65010,13310,63911,171تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,8404,0324,2344,4454,668تكاليف المصنع التشغيلية

42,87145,01447,26549,62852,110مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
27,12928,48629,91031,40532,976الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
4,9955,2455,5075,7826,071رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

700735772810851مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
570599628660693مصاريف أخرى

11,92312,33912,77613,23513,717مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,3498,3498,3498,3498,349اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

20,47220,88821,32521,78422,266مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,6577,5978,5859,62110,710الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
3,6575,0896,6168,2489,990الربح قبل الضريبة

5497639921,2371,499الضريبة على األرباح
3,1084,3255,6247,0118,492األرباح الصافية

%68%69%71%73%75نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
60,56460,37060,10359,75359,308نقطة التعادل (بالدينار)

%70%74%78%82%87نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
68,80010.006,880معدات وأجهزة

2,4006.67360األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
8,349المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,5664,5660رأس المال العامل المطلوب

85,76655,76630,000إجمالي تكلفة المشروع
%35%65%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



(بالدينار)

اسم المشروعموقع المشروع
اقالم فلوماسترالعاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
70,00073,50077,17581,03485,085المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
70,00073,50077,17581,03485,085المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
55,766حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,0797,72613,66919,91126,456الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
85,76672,07981,22690,844100,945111,542مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
80,200مجموع اإلستثمارات

2,48742,87145,01447,26549,62852,110التكاليف التشغيلية المباشرة
11,92312,33912,77613,23513,717إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
5497639921,2371,499الضريبة

83,68758,34260,62563,00265,47468,044إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,07913,73720,60127,84235,47143,498صافي 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

2,0798,82315,19521,89628,93136,303رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,0971,5271,9852,4742,997توزيعات األرباح

2,0797,72613,66919,91126,45633,306صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروعموقع المشروع
اقالمالعاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,0797,72613,66919,91126,45633,306النقد

00000المدينون
2,4872,4872,4872,4872,4872,487المخزون

4,56610,21316,15622,39828,94335,793إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

68,800األجهزة والمعدات
2,400األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
80,20080,20080,20080,20080,20080,200إجمالي األصول الثابتة
8,34916,69925,04833,39741,746اإلستهالك التراآمي

80,20071,85163,50155,15246,80338,454القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
85,76682,86480,25777,95075,94674,246مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
4,9145,4055,9466,5407,1940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

4,9145,4055,9466,5407,1940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

25,08619,68113,7357,19400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
25,08619,68113,7357,19400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
55,76655,76655,76655,76655,76655,766رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,0114,8108,44912,985األرباج المجمعة
2,0112,7993,6394,5365,495الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

55,76657,77760,57664,21568,75174,246مجموع حقوق الملكية
85,76682,86480,25777,95075,94674,246مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %11.4%9.2%7.2%5.4%3.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%11.4%10.2%8.8%7.1%5.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.92.73.44.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

اسم المشروعموقع المشروع

اقالم العاصمة
فلوماستر

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

85766تكاليف المشروع
معدل نمو 
%5المبيعات ( 

اصحاب المشروع / 55766مساهمة صاحب
معدل نمو 
%5التكاليف

30000القروض
معامل
%12الخصم

%35.0القرض الى التكاليف %
نسبة

%30التوزيعات

%65.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%
معدل

%15الضريبة

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة
الرابعة

السنة 
المعدلالخامسة

3,1084,3255,6247,0118,4925712صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %8.5%11.7%10.2%8.6%6.9%5.2الربح قبل الضريبة

%7.4%11.4%9.2%7.2%5.4%3.8معدل العائد على اإلستثمار %

%8.6%11.4%10.2%8.8%7.1%5.4معدل العائد على حقوق الملكية %

%1.92.73.44.00.0241.1الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : %0.40.30.20.10.021.6الديون

60,56460,37060,10359,75359,30860020نقطة 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 24,518-2,865-10,682-18,78912,6026,4154,054صافي القيمة الحالية

IRR %3.9%11.1%8.4%13.3%13.8%15.8%18.2معدل العائد الداخلي
القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

B/C1.21.11.11.00.91.00.7

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR18.2%معدل العائد الداخلي

NPV18,789صافي القيمة الحالية

B/C1.2اإليرادات الى التكاليف
Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR15.8%معدل العائد الداخلي

NPV12,602صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR13.8%معدل العائد الداخلي

NPV6,415صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.3%معدل العائد الداخلي

NPV4,054صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.4%معدل العائد الداخلي

NPV-10,682صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.1%معدل العائد الداخلي

NPV-2,865صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR3.9%معدل العائد الداخلي

NPV-24,518صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

083,6870-83,687

12,07915,20613,127

221316,14715,933

322417,13416,910

423518,17117,935
524796,50496,257

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

092,0550-92,055

12,07915,20613,127

221316,14715,933

322417,13416,910

423518,17117,935
5247100,349100,103

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0100,4240-100,424

12,07915,20613,127

221316,14715,933

322417,13416,910

423518,17117,935
5247104,195103,948



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

083,6870-83,687

12,07911,7069,627

221312,47212,258

322413,27513,051

423514,11913,884
524790,58590,338

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

083,6870-83,687

12,0798,2066,127

22138,7978,583

32249,4169,192

423510,0679,832
524784,66584,418

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

083,9350-83,935

12,2879,7277,439

223510,41110,177

324611,13010,883

425911,88411,626
527290,47090,198

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

084,1840-84,184

12,4954,2471,752

22564,6764,420

32695,1264,857

42825,5985,316
529684,43684,140
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