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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب ) إرادة(تعزيز اإلنتاجية 
 .على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب األردني

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

فرص األستثمار وتحديد  لوية المملكة من حيث استكشاففي مختلف محافظات وأ
 .إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة 
والمالية للفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص 

 .لمشاريع المقترحة لإلستثمارنجاح ا
 

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

 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

 ة مناطق المملكة وعددهافي كاف) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 . اثنان وعشرون مركزاً 

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 
 

 

   المحتويات

  ملخص المشروع  
  المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع
  ٢. ٢ مبررات واهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
   
 دراسة السوق  

  ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/منتجات
  ٢. ٣ الطلب السابق

  ٣. ٣ طلب المتوقع ال
  ٤. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة 

   ٥. ٣ المنافسة والتسويق
   ٦. ٣ اسعار البيع واإليرادات المتوقعة 

 الدراسة الفنية  
  ١. ٤ موقع المشروع

  ٢. ٤ البناء
  ٣. ٤ عملية التصنيع والمعدات والتجهيزات 

  ٤. ٤ وسائط النقل
  ٥. ٤ االثاث والتجهيزات المكتبية 

  ٦٠٤ القوى العاملة واألجور السنوية 
  ٧٠٤ المواد االولية 

  ٨٠٤ الخدمات الضرورية 
   ٩. ٤ تكلفة االنتاج للسنة االولي

  ١٠٠٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع
  
 الدراسة المالية 

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة
  ٢. ٥ صاريف التأسيس وما قبل التشغيلم

  ٣. ٥ رأس المال العامل
  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٥٠٥ وسائل التمويل
  ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية

  ٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية
  ٨٠٥ مالحق الدراسة

                               



 
 

 ١

 

منحوتات حجرية  مشروع مخرطة حجر إنتاج   
 

  ملخص المشروع-١

 اسم المشروع  منحوتات حجرية إلنتاج مشروع مخرطة حجر

 موقع المشروع المقترح العاصمة

 منتجات المشروع   و كورنيش حجر  مشربيات, أعمدة

 األيدي العاملة ٥ أشخاص

 ياالستثمار الكل ٣٠,١٢٠ دينار

 معدل العائد الداخلي ٢٢,٨ %

 صافي القيمة الحالية ١٢,١٢٨ دينار

القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات ١,٤ 

 فترة االسترداد ٤ سنوات

 

 

 



 
 

 ٢

 

 
 
  وصف المشروع١. ٢
 

و مـن   , يعتبر الحجر من أهم مواد البناء في األردن نظرا النتشاره في العديد من المناطق في المملكة                 

ـ        أنواع الحجر تختلف وفق الم     أنالجدير بالذكر    , الحالبـات    , نيانطقة الموجود فيها حيث يوجـد المع

 ...,و الصحراويالعجلونى 

 حجرية ألغراض الـديكور لهـا تيجـان و          دةسيقوم المشروع المقترح بإنشاء مخرطة للحجر تنتج اعم       

تستخدم المنحوتات السابقة الذكر ألغـراض الـديكور و         . مشربيات حجرية و كرانيش حجرية      , قواعد  

 فـي المملكـة     بكثـرة  و يتوفر الحجر     . معماريا مميزا     طابعا إلعطائهاي داخليا و خارجيا     جميل المبان ت

 .ويمكن الحصول عليه بيسر وسهولة وبأسعار مناسبة  
 

   مبررات وأهداف المشروع٢. ٢

 
يهدف المشروع إلى إقامة مخرطة حجر لتلبية احتياجات السوق المحلي والستغالل الخامـات الطبيعيـة               

 :كما يهدف المشروع الى . بكثرة في األردنالمنتشرة 

 ٠تقديم فرصة استثمارية جيدة •

 .خلق عدد من فرص العمل •

 .استخدام الخامات المحلية الطبيعية •

 .تحسين الوضع المالي لصاحب المشروع •

 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

نظرا لتركز الحركة   ة  حرفيالصناعية أو   المناطق  ال إحدىيمكن إقامة المشروع في محافظة العاصمة في        

 .العمرانية فيها

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 

 
 

 خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣
كل عمود له تاج و قاعدة مزخرفة يدويا حسب         , سيقوم المشروع بإنتاج أعمدة حجرية بمختلف األقيسة        

  تستخدم  بكثرة لتجميـل الواجهـات عـن         التي الى المشربيات الحجرية و      باالضافة التصميم المطلوب   

و ,  و حسب األقيسة و الزخارف المطلوبـة          و التراسات الخارجية   داتنالبر  حواف ىطريق وضعها عل  

   .للمباني الداخلي و الخارجي الديكور ضكذلك سينتج المشروع كورنيشات حجرية تستخدم ألغرا

 

  الطلب السابق ٢٠٣

 
 أنحاء المملكة و معظمهـا      يتم تغطية حاجة السوق المحلى عن طريق مخارط الحجر المنتشرة في جميع           

 المخـارط  فـي المجمعـات        ه الحجرية بكثرة و تتواجد  هذ      المبانيفي محافظة العاصمة  حيث تنتشر       

 السير و المقابلين و كذلك توجد بعضها على طريـق الحـزام             واديالحرفية مثل مدينة سحاب و بيادر       

يـاتى هـذا المشـروع ليـوفر         منتشرة على الطرق المؤدية الى عجلون و جرش و           أخرىالدائري و   

 . مناسبة بأسعارمنحوتات حجرية ذات مواصفات عالية الجودة وفق التصاميم المطلوبة و 
 

ارط الحجرية في المملكة و لكـن بعـد         و من الجدير بالذكر انه ال يوجد إحصاءات دقيقة حول عدد المخ           

 ستون مخرطة مابين مخارط ذات       تتواجد فيها تم تقدير عددها بحوالى      التي المناطق   أهمأجراء مسح في    

 .  الى مرتفعة وفق التجهيزات و المعدات المستخدمةبسيطةتكلفة استثمارية 

وفي غياب البيانات المتعلقة باإلنتاج المحلي، فانه يصعب تقدير حجم السوق المحلي استنادا إلى البيانات               

 انتشـرت   التي اإلسكانهم مؤسسات   وعليه وحيث أن الفئة المستهدفة في استخدام هذا المنتج          . السابقة

 فـي  مؤسسة تقوم بإنشاء مباني سكنية فـي مختلـف المنـاطق        ٢٠٠ حواليمؤخرا حيث يبلغ عددها     

 تم الحصول عليها مـن قبـل        التي و استنادا الى المعلومات      ،المملكة و كذلك كل من يرغب ببناء مميز         

 تم  ٢٠٠٣ المنحوتات الحجرية لعام      السوق المحلى من   فيمجموعة من مخارط الحجر حول حجم الطلب        

 المخارط الموجودة حالية مع األخـذ بعـين         إنتاجحيث تم تقدير    .   متر مربع   ألف ٨٦٠تقديره  بحوالى    

 . تعمل عند الطلب أخرى للمنحوتات و إنتاج هناك مخارط فيها خطوط أن االعتبار

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

 :الطلب المتوقع ٣٠٣

 
، فان الجدول التالي يبـين الطلـب المتوقـع          % ٣واقع  بافتراض معدل نمو سنوي في الطلب المتوقع ب       

  :٢٠٠٩-٢٠٠٥للسنوات 

 ألف/ الطلب المتوقع 

  مربع متر 

 السنة

٢٠٠٥ ٩١٢ 

٢٠٠٦ ٩٤٠ 

٢٠٠٧ ٩٦٨ 

٢٠٠٨ ٩٩٧ 

٢٠٠٩ ١,٠٢٧ 

 

 الطاقة المقترحة حصة المشروع من السوق و٤٠٣
 

 حبـة مشـربية     ٢١,٠٩١زعة علـى      مو  سنويا  متر مربع  ٣٤,٦٨٠ الطاقة اإلنتاجية للمشروع     تقدر 

 متـر   ٤ حواليعمود  مساحة العمود الواحد      ١٩٢٠ متر مربع    ٠,٦٦ حواليمساحة المشربية الواحدة    

هذا وعند تقـدير    . مربع   متر   ٠,٩ حوالي الطولي كورنيش مساحة المتر     طولي متر   ١٣,٠٨٠مربع و   

تم افتـراض ان  ، نحتها / نوي خراطتها اسطح الكتل الحجرية الم مساحة االعتبارتم األخذ بعين الطاقة،  

 متر مربع من    ٧,٩٦٩، أي انه سيتمكن من انتاج        % ٢٣المشروع سيبدأ تشغيليه بنسبة طاقة مستغلة       

 : وكما في الجدول التالي% ١٠المنحوتات المختلفة في السنة األولى وبزيادة سنوية نسبتها 

 

 كميات اإلنتاج  نسبة الطاقة

 متر مربع 

 السنة

٢٠٠٥ ٧,٩٦٩ %٠,٨٧ 

٢٠٠٦ ٨,٧٦٦ %٠,٩٣ 

٢٠٠٧ ٩,٦٤٢ %١,٠٠ 

٢٠٠٨ ١٠,٦٠٧ %١,٠٦ 

٢٠٠٩ ١١,٦٦٧ %١,٠١٤ 



 
 

 ٥

 :والتسويق المنافسة ٥ .٣

 
 , أعمدة المنحوتات الحجرية من بإنتاج تقوم التيو  الى انتشار العديد من مخارط الحجر اإلشارةسبق 

 و المعاني حسب نوعه فهناك الحجر عارهأس تتفاوت الذي,  الحجر أنواعكورنيش و مشربيات بمختلف 

 الحجر سعرا مع العلم أنواع يعتبر اقل الذيبيض و أل الحجر وصوال الى حجر الزلط اأنواع أغلىهو من 

 ,انه أكثر رواجا نظرا لسهولة تشكيله و النحت عليه 

 التسويق هميةأ و بذلك تكمن هنا ى لن تختلف عن ما تنتجه المخارط األخروبذلك فان منتجات المشروع

وحتى يتمكن المشروع من . األعمال إنجاز المطلوبة و السرعة في ماتو الجودة في تنفيذ التصمي

تحقيق أهدافه فال بد من اإلشارة إلى أهمية الدعاية لمنتجات المشروع والترويج وعرض المنتجات على 

 .اإلسكان مؤسسات 
 

  المتوقعةاإليرادات و  البيع أسعار٦٠٣
 

 الحجرية على نوعية الحجر و كذلك حجم الزخارف فيها و اقيسة المنحوتات             المنتجات بيع   ارأسعتعتمد  

يقدر سعر المتر المربع لألعمـدة   .  السوق المحلى هو الزلط األبيض       فيو بشكل عام الحجر األكثر طلبا       

و بالنسبة  , م      ٠,٥*م٢ قياس العمود    أن الدراسة تم اعتبار     ضدينار ألغرا  ٢٥شامال القاعدة و التاج     

 المشربيات فتباع بالحبة يقدر سـعرها       أما دينار للمتر الطولي   ٣,٩ حواليلكورنيش الحجر سعر المتر     

 متر مربع موزعـة علـى       ٧,٩٦٩ المشروع سيبدأ بحوالى     أنو من الجدير بالذكر     . دينار ٢,٥بحوالى    

 ٣,٣٤٢ ،) مربـع    متر   ٣,٢٠١(  مشربية   ٤,٨٥٠ ،) متر مربع    ١,٧٦٠(  عمود   ٤٤٠ التاليالنحو  

 يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع للسنوات         ٠) متر مربع    ٣,٠٠٨(  كورنيش   طوليمتر  

 :الخمسة القادمة 
 

السنة دينار/ اإليرادات السنوية
 األولى ٣٦,١٦٠

 الثانية ٣٩,٧٧٥

 الثالثة ٤٣,٧٥٥

 الرابعة ٤٨,١٣٠

 الخامسة ٥٢,٩٤٠



 
 

 ٦

 

 
 

 المشروع  موقع ١٠٤

 
ضمن أحدى المناطق الصناعية أو الحرفيـة نظـرا لتـوفر           محافظة العاصمة   يمكن اقامة المشروع في     

 . الضرورية من ماء وكهرباء وموصالت وبنى تحتيةتالخدما

 

 : البناء٢٠٤
 

يـتم  حديـدي   / بنـاء اسـمنتي      مترا مربعا ضـمن      ٢٠٠تقدر احتياجات المشروع من األبنية بحوالي       

 على أن يكون معها ويتبعها قطعة أرض بمسـاحة ال تقـل             الحرفية/ المناطق الصناعية    استئجاره ضمن 

 تصـل أجرتهـا     أن يتوقـع    . متر مربـع   ٧٠٠أي أن المساحة اإلجمالية تقارب      .  متر مربع    ٥٠٠عن  

تم افتراض إن البناء سيحتاج بعض التعديالت بما        .  دينارا وفقا لألسعار السائدة    ٦,٠٠٠السنوية حوالي   

 والميكانيكية قدرت إجمـالي تكلفتهـا       ه خارجية  وبعض التمديدات الكهربائي     أعمالب واالستخدام   يتناس

 .   دينار١,٥٠٠بمبلغ 

 

 :المعدات والتجهيزات عملية التصنيع و٣٠٤

 
تتمثل عملية التصنيع بشراء الحجر وفق النوع المطلوب من مناشير الحجر المنتشرة بكثرة في المملكة               

على شكل كتل تشبه المكعب و من ثم نشـره لكتـل اصـغر و               ار الحجر من المقالع      تقوم بإحض  التيو  

و في المخرطة و حسب المنحوتات المطلوبة يتم خراطة المنحوتات المطلوبة           . توصيلها لمخارط الحجر    

 ١,٦ أوكـورنيش   طول   متر   ١١ حوالي )نظريا( من الكتل الحجرية      المكعب الواحد  يعطي المتر هذا و   , 

هذا وتتفاوت نسبة التالف أثناء التصنيع تبعا لعدة عوامل منها نوعيـة             ٠ مشربية ٢٠ حوالي أو عمود

  .%٥٠الكتل الحجرية المستخدمة ومهارة العاملين وتصل في حدها األقصى إلى 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٧

 بالنسبة لألعمدة  يتم تفريغها بواسطة ماكينة تفريغ ثم يتم تحضير التاج و القاعدة للعمود ثم يتم نحت                  

يتم تفريغ العامود للتمكن من وضع األسمنت داخله في الموقع و كـذلك             .  يدويا حسب الطلب     الزخارف

  " .ستوك" يتم وصل القاعدة و التاج بالعمود عن طريق مادة خاصة تدعي 

 

 : التجهيزات و المعدات المطلوبة للمشروع يلي و فيما 

  

الوصف دينار/التكلفة     
 خرطة حجرم ٨,٠٠٠

  تفريغ ةماكين ٨,٠٠٠

١,٠٠٠ 
 ,مثل صاروخ حجر  عدد وأدوات منوعة

 ..., نحت أدوات 

 المجموع ١٧,٠٠٠

 

  وسائط النقل٤٠٤
 . دينار و ذلك ألغراض التوزيع و التسويق ٨,٠٠٠يلزم المشروع سيارة نقل تقدر كلفتها بمبلغ 

 

  األثاث والتجهيزات المكتبية٥٠٤

 
  . دينار٣٠٠غ يلزم المشروع أثاث بسيط تقدر كلفته بمبل



 
 

 ٨

 القوى العاملة واألجور السنوية     ٦٠٤
 

دينار/اإلجماليالراتب   الوظيفة العدد دينار/ الراتب الشهري
 صاحب المشروع ١ ٢٠٠ ٢٤٠٠

 فنيين / عمال  ٣ ١٥٠ ٥٤٠٠

١ ١٢٥ ١٥٠٠ 
 عمال تحميل و تنزل

  و نظافة

  السنوي المجموع ٩٣٠٠

 
 
 

  األولية المواد ٧٠٤

 
 يمكن الحصول عليها بيسر من مناشير الحجر المنتشرة بكثـرة  التيمواد األولية بمادة الحجر و  تتمثل ال 

 الحجر من المقالع على شـكل كتـل حجريـة و سـقوم              بإحضارفي المملكة  حيث يقوم منشار الحجر        

ى و  بيض بالدرجة أول  اال أكثر طلبا من السوق المحلى هي الزلط         عاألنوا . بتقطيعها حسب طلب المخرطة   

تقدر كلفة المواد األولية لهذا النوع مـن الصـناعة بحـوالي          ٠المعانيمن ثم حجر الحالبات و الحجر         

  .من المبيعات% ٢٥
 

 :الضرورية الخدمات٨٠٤ 
 

 البند دينار/ الكلفة السنوية 

 الماء ١,٢٠٠
الكهرباء ١,٢٠٠

٦٠٠ الوقود

 المجموع ٣,٠٠٠



 
 

 ٩

 :تكلفة اإلنتاج للسنة األولى  ٩ .٤

 
دينار/القيمة البند 

 ٩,٠٤٠   أولية مواد -

 ١٠,٣٢٣  وأجور رواتب -

 ٣,٠٠٠  الضروريةخدمات ال -

 ٧٢٣ مصاريف تسويق               -

 ٦,٠٠٠    إيجارات-

 ٢,٣٥٠ أخرى مصاريف تشغيلية -

 ٣١,٤٣٦      المجموع

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ١٠٠٤
 

 أعمـال  تعديالت البناء من وأجراء بالتسجيل والترخيص ءاشهر للتنفيذ بد ٣ة يحتاج المشروع الى فتر

  .محليا يلآل يمكن الحصول على الجهاز ابأنهخارجية وتمديدات علما 
 
 

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
 

 البند دينار/التكاليف
 تعديالت البناء ١,٥٠٠
المعدات والتجهيزات ١٧,٠٠٠

 السيارة ٨,٠٠٠

 أثاث ٣٠٠

تأمينات مستردة ٢٠٠

  المجموع ٢٧,٠٠٠
 
 

 

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٠

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 

تشتمل مصاريف التأسيس على رسوم التسجيل والتراخيص الالزمة وإيصـال الخـدمات للموقـع              

 . دينار ٥٠٠قدر إجمالي هذا البند بمبلغ . ومصاريف متفرقة أخرى
 

 ل رأس المال العام٣٠٥
 

وبذلك يكون راس المال    ) لمدة  شهر  (تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية          

 . دينار٢,٦٢٠العامل للمشروع 
 
  ملخص تكاليف المشروع٤٠٥

البند دينار / الكلفة 
 كلفة الموجودات الثابتة ٢٧,٠٠٠

 مصاريف التأسيس ٥٠٠

 رأس المال العامل ٢,٦٢٠

  المجموع ٣٠,١٢٠
 

  وسائل التمويل٥٠٥  
 

البند دينار/ القيمة 
 مساهمة صاحب المشروع ٢٠,١٢٠

 قرض الموجودات الثابتة ١٠,٠٠٠

  المجموع ٣٠,١٢٠
 

 

 

 

 



 
 

 ١١

  األسس والفرضيات المالية٦٠٥

 
 ١٠,٠٠٠ حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض قيمته          افتراضألغراض هذه الدراسة تم     

يسدد القرض على خمس سنوات بأقسـاط       .  لألصول الثابتة  االستثماريةار لتغطية جزء من التكاليف      دين

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك        %. ١٠سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي       

. مشـروع من إجمالي تكاليف ال   % ٣٣,٢يشكل القرض ما نسبته   . تكون فترة التأسيس هي فترة سماح       

 . المشروعأصحابهذا في حين يتم تغطية باقي التكاليف من مصادر 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية إمتداد العمـر التشـغيلي واسـتمرار                 

 -:المشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 .وع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقديةتم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشر

 

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

 .من األرباح الصافية % ١٥ ضريبة الدخل بنسبة احتسبت

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

تائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشـروع يحقـق             يبين ملخص ن  

علـى الوفـاء     تشير التدفقات النقدية ان المشـروع قـادر       كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   

 مرفق كذلك بهـذه الدراسـة حسـاب        .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات     بالتزاماته المالية   

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةاألرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 

 

 

 



 
 

 ١٢

 دينار في السنة األولـى للتشـغيل        ٥٢٧ يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين        أنيتوقع   -

 .  دينار في السنة الخامسة٧,٥٨٤

ـ  .  موظفين وعمال احدهم صاحب المشروع       لخمسةسيوفر المشروع فرص عمل      - ة تبلغ قيم

الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشـروع فـي الضـمان االجتمـاعي                

 . دينار في السنة الخامسة١٢,٥٤٧ دينار في السنة األولى ترتفع الى ١٠,٣٢٣

في السـنة   % ٣٣,٩في السنة األولى و      % ١,٨ بين       االستثمارتتراوح نسبة العائد على      -

 %٣٣,٩و % ٢,٦العائد على حقوق الملكية بين ونسبة . الخامسة للتشغيل التجاري

 .  دينار١٢,١٢٨  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٢,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤ االستثماراتتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى  -

 . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

، %١٠ لزيادة تكاليف التشغيل أو انخفاض أسـعار البيـع بنسـبة             يعتبر المشروع حساسا   -

 .وينبغي مراعاة ذلك
 
 
 

 
 
 

 حساب األرباح والخسائر) ١

 التدفق النقدي) ٢

  التقديريةةالميزاني) ٣

 ملخص االستنتاجات والمؤشرات المالية) ٤

  مالحق الدراسة٨. ٥



الموقع المقترح
العاصمة

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

36,16039,77643,75448,12952,942المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

9,0409,94410,93812,03213,235تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,6598,0428,4448,8669,310تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,4804,9285,4215,9636,559تكاليف المصنع التشغيلية

21,17922,91424,80326,86129,104مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
14,98116,86218,95021,26823,838الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

7237968759631,059مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
6,0006,0006,0006,0006,000إيجارات

00000أيجار أرض
7508259089981,098مصاريف أخرى

10,25710,55010,86511,20411,571مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,0043,0043,0043,0043,004اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

13,36213,65413,96914,30914,675مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,6193,2084,9816,9599,163الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
6192,3724,3256,5018,923الربح قبل الضريبة

933566499751,338الضريبة على األرباح
5272,0163,6765,5267,584األرباح الصافية

%62%67%74%81%89نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
34,66534,18133,76833,41733,125نقطة التعادل (بالدينار)

%63%69%77%86%96نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
17,00010.001,700معدات وأجهزة

3006.6745األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
3,004المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,6202,6200رأس المال العامل المطلوب

30,12020,12010,000إجمالي تكلفة المشروع
%33%67%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مخرطة حجر ألنتاج منحوتات حجرية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
36,16039,77643,75448,12952,942المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
36,16039,77643,75448,12952,942المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
20,120حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,8663,3954,9346,4898,064الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
30,12038,02643,17148,68854,61861,006مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
27,000مجموع اإلستثمارات

75321,17922,91424,80326,86129,104التكاليف التشغيلية المباشرة
10,25710,55010,86511,20411,571إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
933566499751,338الضريبة

28,25332,52934,65636,97339,49942,253إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,8665,4978,51511,71515,12018,752صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,6381,8021,9822,1802,398أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,6381,8021,9822,1802,398إجمالي دفعات سداد القرض

1,8663,8596,7139,73312,93916,354رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04651,7793,2444,8766,692توزيعات األرباح

1,8663,3954,9346,4898,0649,662صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مخرطة حجر ألنتاج منحوتات حجرية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,8663,3954,9346,4898,0649,662النقد

00000المدينون
753753753753753753المخزون

2,6204,1485,6887,2438,81710,416إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

17,000األجهزة والمعدات
300األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
27,00027,00027,00027,00027,00027,000إجمالي األصول الثابتة
3,0046,0099,01312,01815,022اإلستهالك التراآمي

27,00023,99620,99117,98714,98211,978القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
30,12028,54426,97925,43023,90022,394مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
163818021982218023980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

163818021982218023980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

836265604578239800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
836265604578239800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
20,12020,12020,12020,12020,12020,120رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

622997321,382األرباج المجمعة
62237433650892الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

20,12020,18220,41920,85121,50122,394مجموع حقوق الملكية
30,12028,54426,97925,43023,90022,394مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %33.9%23.1%14.5%7.5%1.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%33.9%25.7%17.6%9.9%2.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.32.93.33.7NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مخرطة حجر ألنتاج منحوتات حجرية



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%30,12010تكاليف المشروع

%20,12010مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%10,00012القروض

%75%33.2القرض الى التكاليف %

%15%66.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

5272,0163,6765,5267,584صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%16.9%13.5%9.9%6.0%1.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%33.9%23.1%14.5%7.5%1.8معدل العائد على اإلستثمار %

%33.9%25.7%17.6%9.9%2.6معدل العائد على حقوق الملكية %

2.32.93.33.7NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

34,66534,18133,76833,41733,125نقطة 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 13,555-714-3,997-12,1289,9827,8374,066صافي القيمة الحالية

IRR 0.2-%11.4%8.3%15.7%18.1%20.3%22.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.10.91.00.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

33,831

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.2%

17.9%
2.4

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مخرطة حجر ألنتاج منحوتات حجرية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,866
9.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR22.8%معدل العائد الداخلي
NPV12,128صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR20.3%معدل العائد الداخلي
NPV9,982صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR18.1%معدل العائد الداخلي
NPV7,837صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.7%معدل العائد الداخلي
NPV4,066صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.3%معدل العائد الداخلي
NPV-3,997صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.4%معدل العائد الداخلي
NPV-714صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-0.2%معدل العائد الداخلي
NPV-13,555صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,2530-28,253

11,8664,7242,857

21696,3126,143

31848,0867,902

420010,0639,863
521737,29737,079

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,0790-31,079

11,8664,7242,857

21696,3126,143

31848,0867,902

420010,0639,863
521738,49538,277

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,9040-33,904

11,8664,7242,857

21696,3126,143

31848,0867,902

420010,0639,863
521739,69239,475



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,2530-28,253

11,8662,9161,049

21694,3244,155

31845,8985,714

42007,6577,457
521734,16733,949

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,2530-28,253

11,8661,108-759

21692,3352,166

31843,7103,526

42005,2505,050
521731,03630,819

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,3290-28,329

12,0531,580-473

21862,9662,780

32024,5194,317

42206,2576,037
523933,56833,329

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,4040-28,404

12,240-1,563-3,803

2203-380-583

3220952731

42402,4502,210
526129,84029,579


