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 المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات       

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع كة من حيث استكشافوألوية الممل
 .الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـة

 .مقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع ال
 

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيـز اإلنتاجيـــة             
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
  اثنان وعشرونمملكة وعددها كافة مناطق الفي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 . مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

 ٣ 

  المحتويات
 ٠١ ملخص المشروع 

 .٢ المقدمة  
   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع
   ٣. ٢ الموقع العام للمشروع

 .٣ دراسة السوق  
   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/ منتجات 

   ٢. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة
   ٣. ٣ والتسويق المنافسة

   ٤. ٣ أسعار البيع اإليرادات المتوقعة
 .٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع
   ٢. ٤  البناء

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وكلفة المعدات والماكينات
   ٤. ٤ االثاث والمفروشات واالجهزة المكتبية

   ٥. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية
   ٦. ٤ المواد االولية والتكلفة المتوقعة 

   ٧٠٤ الخدمات الضرورية
   ٨٠٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية 
   ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
   ٣. ٥ رأس المال العامل
   ٤. ٥ تكاليف المشروع 

   ٥٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات المالية
   ٦٠٥ ةملخص المؤشرات والكشوف المالي
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 ملخص المشروع -١

   معرض دائم للمجسمات اليدوية اسم المشروع

              جرش  المقترحموقع المشروع

يةالجبصمعرض دائم للمجسمات والتحف منتجات المشروع

 شخص ١٢األيدي العاملة

 دينار ٧٧,٢٨٦الكلي ستثمارإلا

 دينار ١٦,٦٣٨ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ١٨,٣ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٢القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن ٥ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 

 

 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *  

 معرض دائم للمجسات اليدوية
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  وصف المشروع١-٢
 

ة في اإلقتصاد األردني وتعتبر جرش من المحافظات يعتبر قطاع السياحة من القطاعات اإلقتصادية الهام

 المميزة على مستوىذات الميزة التنافسية في مجال السياحة حيث يوجد فيها إحدى المدن الرومانية 

كما أن قرب جرش من عمان يعتبر ميزة نسبية حيث تسهل زيارتها من السياح العرب واألجانب . العالم

 مهرجان جرش الثقافي والذي يعقد كل سنة ما بين شهري تموز الذين يزورون المملكة خاصة أيام

 .وآب
 

حرفية إلنتاج منتجات تباع للسياح الذين اليدوية والصناعات العديد من السياحية النشاطات ال يترافق مع

كما أن الكثير من السياح . (Souvenir)يزورون المنطقة فالسائح يحب دائماً أن يشتري تذكاراً 

 . ألقاربهم وأصدقائهم عند عودتهم إلى بالدهميشترون هدايا
 

نظراً لوجود و. الغنية بالزجاج الملون خاصة ايام المهرجان المعارض الحرفية المتنقلة بتشتهر جرش 

 يدوية وحرفية تعتمد على الزجاج الملون أصبح من الضروري التنويع والتغيير ولكن باإلعتماد ةصناع

يقترح إنشاء معرض دائم للمجسمات اليدوية لعرض . للمنتجات الزجاجية على الميزة النسبية التنافسية 

يتم المزج بين تكنولوجيا صناعة ( المغطاه بطبقة رقيقة من الزجاج الجبصوإنتاج تحف ومجسمات 

 من المواقع األثرية من العديدتجسد ) ية وتكنولوجيا صناعة الزجاج وتلوينهالجبصتحف المجسمات 

 .داخل المدينة 

 

 

 
 

المقدمة. ٢



 
 

 ٦ 

 

 أن يجذب هذا المشروع المستثمرين من القطاعات السياحية وجهات تنظيم المعارض ومجموعات يتوقع

الحرفيين حيث أن القطاع الخاص بالمنتج والخدمةً ، مالئم للثقافة والبيئة وله نسبة معتدلة من العمالة 

 .ورأس المال اضافة إلى وجود صناعات وخدمات تكميلية محلية له 

 

   وأهداف المشروع مبررات٢-٢
 

دائم يساهم بشكل المعرض القامة إمن منطلق تشجيع وزيادة الجذب السياحي للمنطقة، فإن مشروع 

 بعض الحرفيين بروزوكما سيساهم المشروع في خلق فرص . كبير في زيادة الدخل السياحي

ع الفنانين  كما أن المشروع سيشج.الحرف اليدوية واشتهارهم وبالتالي النجاح في مجال صناعة

والنحاتين والحرفيين الماهرين الذين لم يكن لهم نصيب في هذه المجاالت لوال المعرض وبالتالي فإن 

 .اهم في تطوير فنون وحرف يدوية أردنية ويساعد العاملين فيها سالمعرض سي
 

منتجات  والتحف الزجاجية والنيةتحتضن مدينة جرش العديد من المحالت التي تتعامل مع اللوحات الف

التي تستهدف السياح وبالتالي فإن الخبرة في إنتاج وتصنيع وتسويق االخرى اليدوية والحرفية 

 . المنتجات المقترحة بهذا المشروع متوفره في جرش

 

 نماذج تصويرية لمخطط المدينة األثرية الهيكلي الكامل وأجزائها المختلفة اعدادإضافة لما سبق تم 

ية بمنحة يابانية بترميم بعض األجزاء التي تهدمت أو إندثرت بناء على وتقوم حالياً شركات أجنب

 .المخطط الهيكلي وبالتالي فتفاصل المدينة متوفرة وإن لم تكن على شكل مجسم

 

  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

د تعتبر جرش موقعاً مناسباً إلستضافة المعرض الدائم لمنتجات الحرف اليدوية نظراً ألن جرش تشكل أح

والزجاجيات ركائز السياحة في األردن كما أن جرش تشتهر ببعض الحرف اليدوية كالبسط والتحف 

بالتالي فإن النشاطات اإلقتصادية في جرش ليست بعيدة عن مجاالت الحرف اليدوية حيث . والمعلقات

 .والمطاعم السياحية والمحالت التجارية الحرفية تكثر الورش 

  



 
 

 ٧ 

 

 

 

 ت المشروع وتصنيفها خدما/  منتجات ١-٣
  

 لوحات وصور " والذي ينص على )٩٧٠١ (البندتأتي مستوردات األردن من أعمال الفنون تحت 

الداخلة في البند المزخرفة يدويا ) ٤٩,٠٦(ورسوم يدوية صرفا عدا الرسوم وعدا األصناف المصنوعة 

 البنديكور فأنها تأتي تحت ، أما المنتجات من الد" وأصناف مماثلة) كوالج(، لوحات فن التلصيق 

ان منتجات المشروع تأتي . " تماثيل ومنحوتات أصلية من جميع المواد" والذي ينص على )٩٧٠٣(

المستوردات ضمن بندي التعرفة الجمركية المشار اليهما اعاله، ويبين الجدول التالي قيمة وكمية 

 -:٢٠٠١ – ١٩٩٩والصادرات والمعاد تصديره 
 

  )٩٧٠١(حصاءات العامة من أعمال الفنون بيانات دائرة اال

 )دينار(قيمة المستوردات  )كغم(كمية المستوردات السنة

١٩,٦٤٩٨٠,٩٧٣ ١٩٩٩ 
٣٨,٧٦٧٧٦,٧٦٢ ٢٠٠٠ 
٤٥,٢٢٨١٣٣,٢١٣ ٢٠٠١ 

 هالمعاد تصدير الصادرات الوطنية
 السنة

 دينار/ قيمة )كغم(كمية  دينار/قيمة )كغم(كمية

٣٢٩,٣٥٣ ٥٩,٨٥٣٥٨,٠٧٢٢١,٨٥١ ١٩٩٩ 
٩٦,١٤٢ ٤٥,٨٨٩٥٣,٥٣٩٤,٣٩٧ ٢٠٠٠ 
٥٥,١١٠ ٦٣,١٧٧٦٠,١٣٠٧,٦٦١ ٢٠٠١ 

 )٩٧٠٣(بيانات دائرة االحصاءات العامة من منتجات الديكورات 

 قيمة المستوردات )كغم(كمية المستوردات السنة

١٠,٤٠٦٤٠,٤٣٣ ١٩٩٩ 
١٠,٦٩٤٣٩,٣٠٠ ٢٠٠٠ 
٢,٩٨٠٦٥,٠٥٣ ٢٠٠١ 

 المعاد تصديرة لصادرات الوطنيةا
 السنة

 دينار /قيمة )كغم(كمية  دينار/قيمة )كغم(كمية

٥٠٠٠ ٠٠٢٨ ١٩٩٩ 
٠ ٠٠٠ ٢٠٠٠ 
٢,٥٠٠ ٨٠٠٠١٤,٦٠٠٤٥ ٢٠٠١ 

 
 

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٨ 

 

 

 ذات ومن المجسمات تصميم ) ١٠٠( المجسمات الجدارية بحوالي يتوقع ان تغطي منتجات المشروع

تراعي هذه التصاميم المختلفة تغطية كافة مناطق المدينة األثرية . ف تصميم مختل) ٥٠(القاعدة بحوالي 

 . بشكل عام هيكلي   تفصيلي و /بشكل جزئي

 

  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٢-٣
 

تركيز بعض األنشطة ذات العالقة بالمشروع المقترح ويالحظ مثالً باستثناء المراكز ) ١(ملحق رقم يبين 

رى فإن جرش تقع على قدم المساواة من حيث عدد المنشآت العاملة بتصنيع الزجاج وهي السكانية الكب

 .منشأة واحدة

  

 بلغ نحو ٢٠٠٠تشير بيانات وزارة السياحة الى أن إجمالي عدد السياح الذين زاروا األردن في عام 

 ،ألف سائح)  ٣٠٠(  بلغ ما يقارب لنفس العام وأن عدد السياح الذين زاروا جرش ، مليون سائح١,٤

فيما بلغت نسبة النمو السنوي لعدد % ٢١أي ان نسبة عدد سياح جرش إلجمالي عدد سياح االردن هي 

 على أهمية محافظة ان هذا المؤشر يدل%. ٢٠ في األردن حوالي١٩٩٩-١٩٩٤السياح خالل الفترة 

ن الممكن أن يزداد جرش على الخريطة السياحية في المملكة ألن عدد السياح الذين يزورون جرش م

باضطراد مستمر خاصة إذا ما تم تطوير برامج سياحية لمختلف فئات السياح العرب واألجانب وإذا ما 

 .تم تنشيط قطاع السياحة بحيث يساهم في تحريك اإلقتصاد المحلي

 

جراً  مت١٧٣كذلك تبين بيانات دائرة اإلحصاءات العامة أن عدد متاجر التحف الشرقية في المملكة بلغ 

عدد متاجر نستنتج أن %) ٢١ (هيجرش  الذين يزورون سياحالبافتراض نفس نسبة . ١٩٩٩في عام 

متاجر ال يتناسب وهذه النسبة األمر الذي يشير الى امكانية التوسع في ) ١٠(التحف الشرقية والبالغ 

 . هذا المجال في المحافظة

 

 

 

 



 
 

 ٩ 

 جرش خالل العام االول للتشغيل سيكون في حدود يقوموا بزيارةبافتراض أن عدد السياح المتوقع أن 

منهم سيقوم بشراء مجسم من انتاج المشروع موضوع البحث، وان ما يعادل % ١,٥وأن  ٣٠٠,٠٠٠

من مشتريات السياح ستباع الى موطنين محليين سواء من مباشرة من المشروع نفسه او من % ١٠

 .المشروعخالل محالت التحف الشرقية الذين ستعاملون مع هذا 

 

تعتمد الطاقة اإلنتاجية في مثل هذه المشاريع على المهارات الفردية الفنية للعاملين أكثر من اعتمادها 

على التجهيزات والمعدات كون األخيرة محدودة نسبيا وتتمثل بعدد وأدوات بسيطة ، هذا وعند األخذ 

ن الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع بعين اإلعتبار معطيات المشروع من حيث العمالة والتجهيزات ، فا

 .   سنوات من التشغيل٤-٣ قطعة سنويا وال يتوقع الوصول لها قبل ٩,٠٠٠يتوقع ان تصل الى 

 

 الجدول التالي يبين كميات اإلنتاج ونسبة الطاقة المستغلة للسنوات الخمسة القادمة بافتراض نسبة 

  :%٥وية في الكميات المنتجة زيادة سن

 

 نسبة الطاقة المستغلة )قطعة(يات اإلنتاج كم السنة 
 %٥٥ ٤,٩٥٠ األولى

 %٥٨ ٥,٢٠٠ الثانية

 %٦١ ٥,٤٦٠ الثالثة

 %٦٤ ٥,٧٣٠ الرابعة

 %٦٧ ٦,٠٢٠ الخامسة

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 ١٠ 

 والتسويق المنافسة ٣-٣
 

 

الدينية سينفرد المشروع بإنتاج القطع الجدارية والقطع ذات القاعدة لمجسمات جبسية للمواقع األثرية و

نظراً لطبيعة المشروع وكونه يتعامل مع زبائن يتوقع بأن يدفعوا  و.والسياحية الخاصة بمدينة جرش

ثمنا لذكرى أو رغبة في تخليد زيارة لجرش فإن سعر القطعة لن يكون محكوماً بأمور إقتصادية مسبقا 

وفي كثير ألتقان يأتيان اوالً  أن سعر البيع يمكن التحكم به نوعاً ما حيث أن العناصر الجمالية واثحي

 . تهمن األحيان يتحدد السعر بناء على  كثرة الطلب أو ندر

 

تجدر اإلشارة الى ان المنافسة في هذا النوع من الصناعة يعتمد اساسا على النواحي الفنية للقطعة 

تبر عامال حاسما ويأتي السعر في المرحلة الثانية والتي قد ال تع. باسلوب مميزنتاجها إومدى اتقانها و

هذا وتأتي المنافسة بوجه عام من التحف المصنوعة من مواد . في قيام السائح او المشتري باقتنائها 

 . اخرى مثل الخشب والنحاس والصدف وغيرها

 

من خالل المنشورات والمجالت والكتيبات التعريفية بالمواقع والفعاليات  للمشروعيمكن الترويج 

 .  السياحية والتي تتولى إصدارها عدد من الجهات العامة ومنها وزارة السياحة

 

  المتوقعة اإليرادات البيعاسعار ٤-٣
 

مع معلومات تم االعتماد في تقديرها على أسعار السوق من خالل ج,  المتوقعةالبيعبالنسبة ألسعار 

 ديناراً ١٤ية الواحدة هو الجبص ةتقريبية وزيارة مشاريع مشابهة حيث يقدر أن معدل سعر بيع التحف

هذه األسعار تعتبر مناسبة ومنافسة للمنتجات الخشبية والخزفية األخرى لكن من . حسب حجمها ونوعها

 . الممكن أن يزداد السعر لبعض القطع الخاصة أو كبيرة الحجم

 

 :الجدول التالي اإليرادات المتوقع للسنوات الخمسة القادمةيبين 

 

 



 
 

 ١١ 

 السنة
المجسمات السنوية 

 المنتجة
 دينار/اإليرادات السنوية

  ٤,٩٥٠٦٩,٣٠٠األولى
  ٥,٢٠٠٧٢,٧٦٥الثانية
  ٥,٤٦٠٧٦,٤٠٣الثالثة
  ٥,٧٣٠٨٠,٢٢٣الرابعة
  ٦,٠٢٠٨٤,٢٣٥الخامسة

 

 
 
 

 المشروع  موقع ١-٤
 

ن الطريق أويعتقد حيث السوق المستهدف وهم السياح ثار آل ابالقرب من منطقةترح إقامة المشروع يق

لى وجود عدد من إالمؤدي الى المدينة األثرية هو األنسب إلقامة المشروع باإلضافة ) القديم(الرئيس 

قامة إراض تم افت. المطاعم السياحية واماكن التسوق والتي يرتادها السياح وزوار مدينة جرش

 ويتوقع ان تصل اجرتها ٢ م٢,٠٠٠-١,٥٠٠المشروع على ارض مستأجرة تقدر احتياجاته ب 

 .  دينار٤,٢٠٠السنوية 
 

 

  البناء ٢-٤
 

تم افتراض تنفيذها بشكل مميز يكون جاذبا للسياحة ومساحتها عرض لليحتاج المشروع الى صالة 

لحة وجدران اسمنتية وسقف على هيئة  ، وهي عبارة عن ارضية من خرسانة مس٢ م٥٧٥حوالي 

اما باقي األبنية فتتمثل ببناء اإلدارة والخدمات وهو بناء مستقل من اإلسمنت وبمساحة حوالي . خيمة 

معدني (اضافة الى مبنى صالة اإلنتاج والمستودعات ، وسيكون على هيئة هنجر بسيط  . ٢ م١٢٠

 ). أمتار٤بجدران اسمنتية وارتفاع جانبي 

لجدول التالي التكاليف التقديرية ألعمال البناء المختلفة بما فيه األعمال الخارجية من ساحات يبين ا

 :   معبدة وأسوار وغيرها 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٢ 

 

 

يبين المخطط األولي أدناه هيئة صالة العرض والتي ستكون على شكل خيمة وكذلك توزيع طاوالت 

 .عرض المنتجات بداخلها

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 دينار/التكلفة٢م/ دينارالتكلفة ٢المساحةم البند

أرضية من الخرسانة المسلحة(أعمال صالة العرض 

 ٨,٦٤٠ ١٥ ٥٧٦ ) وجدران خارجية من األسمنت

 ٩,٠٠٠ ٩٠ ١٠٠ اإلدارة والخدماتانيبم
 ١٨,٠٠٠ ٦٠ ٣٠٠)هنجر(مبنى صالة اإلنتاج والمستودعات

 ٣,٠٠٠ ٦ ٥٠٠ ساحات معبدة
 ١,٨٠٠ ٩٠ ٢٠ غرفة حراسة 

 ١١,٥٢٠ ٢٠ ٥٧٦ ) العرضصالةتغطية (خيمة

 ٥,٠٠٠ - مقطوع )أسوار وبوابات وآرمات إرشادية(أعمال خارجية أخرى 

 ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ مقطوع ورسوم ترخيصأتعاب هندسية 

 ٥٩,٤٦٠ المجموع 

 متر٢٦

 م٢
٢

 م 

  قطعة قاعدية٥٠م تتسع لـ ٢٦ متر وطول٢طاولة عرض

  قطعة قاعدية٥٠ متر تتسع لـ٢طاولة عرض

 

  م٥

  م٣
٤,٥

 م 
 

٤,٥
 م

  م٥



 
 

 ١٣ 

 التجهيزات مراحل التصنيع وكلفة والمعدات و٣-٤
 

ذابة الجبص في الماء ومن ثم صب المجسمات باستخدام القوالب وبعد تتلخص عملية التصنيع في ا

التجفيف الالزم يتم فك القوالب واجراء التشطيبات الالزمة للمجسمات باستخدام عدد يدوية بسيطة بما 

 .فيه الصاق القطع الزجاجية واعمال الصباغة الالزمة

 

صب والعدد و األدوات الالزمة للتشكيل تتألف المعدات والتجهيزات الالزمة للمشروع من قوالب ال

يبين الجدول . ، باإلضافة الى طاوالت العرض الخاصة بالمجسمات)اعمال تشطيب(النهائي للمجسمات 

  : ادناه التكاليف المتوقعة للمعدات والتجهيزات المطلوبة 
 

 
  دينار/التكلفة العدد دينار/ الوحدة سعراألجهزة

  م٢٦وطول  م٢طاوالت عرض القطع بعرض 
 ط. م / ٥٠

٥٢ 

 ط.م
٢,٦٠٠ 

 ٥,٤٠٠ - مقطوع  المجمسات اليدويةعدد وأدوات وقوالب صب

 ٨,٠٠٠ المجموع
 

  األثاث والمفروشات واألجهزة المكتبية٤-٤
يحتاج المشروع الى أثاث واجهزة مكتبية ألغراض اإلدارة والعاملين، تقدر ان تصل كلفته الى حوالي 

 . دينار٤,٠٠٠

 

 وى العاملة واألجور السنوية الق٥-٤
 

 الالزمة لهذا التجارية /  الخبرة الفنيةلديهمباشرة وأن يكون ال دارةاإليتولى صاحب المشروع يفضل أن 

كما يفضل ان يتم تعيين الكادر المناسب ممن يتمتعون بمهارات فنية مناسبة في مجال الحرف . العمل

يبين الجدول التالي الكادر المتوقع توظيفه في . احةاليدوية والصناعات التقليدية المرتبطة بالسي

 :المشروع
 

 

 

 

 



 
 

 ١٤ 

 

 دينار/ السنويلراتبادينار/الراتب الشهري العدد الدائمة تكاليف اإلدارة والعمالة
 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب/ إداري 

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ أمين مستودع ومبيعات
 ٢,١٦٠ ٩٠ ٢  وعامل نظافةحارس

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مسؤول انتاج
 ٩,٠٠٠ ١٥٠ ٥ حرفيين 

 ٢٢,٥٦٠ المجموع السنوي
 

 . االجتماعيعاله مساهمة المشروع في الضمان ألى الرواتب إيضاف 

 

  المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٦-٤
 

 ذلك مواد يضاف الى. تتمثل المواد األولية بمادة الجبص باإلضافة الى الزجاج الملون ومواد الصباغة 

 دينار ٣,٧٥بقدر ان تصل معدل كلفة المجسم ب . تعبئة وتغليف وجميعها متوفرة في السوق المحلية

 . دينار١٨,٥٦٣وعليه يتوقع ان تصل كلفة المواد األولية للسنة األولى لإلنتاج الى . للقطعة

 

  الخدمات الضرورية٧-٤
 

 دينار/ التكلفة  البند

 ١,٢٠٠ المياه
 ٩٠٠الكهرباء
 ٦٠٠وقود

 ٢,٧٠٠المجموع
 

 

 

 

 



 
 

 ١٥ 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٨-٤
 

 اشهر بدء من تسجيل المشروع واختيار الموقع ١٠-٩يحتاج المشروع الى فترة زمنية تتراوح بين 

 .المناسب وتنفيض األبنية المطلوبة، علما بان المعدات والتجهيزات الالزمة متوفرة في السوق المحلي
 
 
 
 
 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١-٥
 

 دينار / التكاليف البند

 ٥٩,٤٦٠  البناء أعمال

 ٨,٠٠٠ المعدات واألدوات

 ٤,٠٠٠ أثاث

 ٣٠٠ )الخ...تأمين كهرباء،ماء،تلفون(تأمينات مستردة 

 ٧١,٧٦٠ المجموع 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢-٥
وقد قدرت . مات للموقع ومصاريف متفرقة اخرىوتتألف من رسوم التسجيل والترخيص وايصال الخد

 . دينار١,٠٠٠قيمتها ب 
 

  رأس المال العامل٣-٥
تقدر  رأس المال العامل فان كلفة وبذلك ، واحدلمدة شهر انتاجية تم إحتساب راس المال العامل دورة 

 .  دينار٤,٥٢٦ ب 

 

 

 

 

 

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٦ 

 التشغيل تكاليف ٣-٥
 

 البند دينار/ التكاليف 

 المواد األولية ١٨,٥٦٣
الرواتب واألجور ٢٥,٠٤٢

الخدمات الضرورية ٢,٧٠٠

اإليجارات ٤,٢٠٠

مصاريف تشغيلية اخرى ٣,٨١٠

 المجموع ٥٤,٣١٥

 

  المشروعتكاليف ٤-٥
 

 القيمة البند

 ٧١,٧٦٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ١,٠٠٠ مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل

 ٤,٥٢٦ راس المال العامل 

 ٧٧,٢٨٦ المجموع 

 
  واألسس والفرضيات المالية التمويلوسائل ٥-٥
 
 

 ٤٠,٠٠٠ قيمته ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض

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

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

 من قبل صاحب ٣٧،٢٨٦ في حين تمول باقي التكاليف البالغة .فترة التأسيس هي فترة سماح 

 .المشروع

 



 
 

 ١٧ 

تمرار تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنوات مع إمكانية إمتداد العمر التشغيلي واس

 -:المشروع  لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 .تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية 

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

 %.٥تراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو تم اف

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع أحتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
 
  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦-٥
 

 المشروع يحقق يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن

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

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 

 

 . التقديريةةوالميزاني مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي

 

 دينار و ٥,٩٥٧حقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين يتوقع ان ي -

 . دينار في السنة الخامسة١٢,٠٥٦

تبلغ قيمة . سيوفر المشروع فرص عمل إلثني عشر عامال وموظفا بما فيهم صاحب المشروع -

 ٢٥,٠٤٢ الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة  المشروع في الضمان االجتماعي

 . دينار في السنة الخامسة٣٠,٤٣٩ دينار في السنة األولى ترتفع الى

في السنة الخامسة % ٢١,٧في السنة األولى و % ٨,١تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين -

 %.٢١,٧و % ١٥,٠ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. للتشغيل التجاري

 . دينار١٦,٦٣٨  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 
 
 % .١٨,٣يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٢تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -



 
 

 ١٨ 

 . سنوات   ٥تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع بنسب تتراوح بين  -

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

او % ٢٠ و% ١٠  حساسا إلرتفاع تكاليف التشغيل بنسبة المشروع يعتبرجدوى المشروع، إال أن

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عن اإلنفاق على تكاليف التشغيل %١٠انخفاض اسعار البيع بنسبة 

 .ديد اسعار البيعاو تح

 

 
 
 

 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 
 

  المالحق المالية٧٠٥



الموقع المقترح
جرش

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

69,30072,76576,40380,22384,235المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

18,56319,49120,46521,48822,563تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
12,65413,28713,95114,64915,381تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,3204,5364,7635,0015,251تكاليف المصنع التشغيلية

35,53737,31339,17941,13843,195مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
33,76435,45237,22439,08541,040الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي التسويق
8,3928,8119,2529,71410,200رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

720756794833875مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
4,2004,2004,2004,2004,200إيجارات

00000أيجار أرض
1,3501,4181,4881,5631,641مصاريف أخرى

18,77819,50620,27221,07521,919مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,7783,7783,7783,7783,778اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

22,75623,48524,25025,05325,897مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
11,00811,96712,97414,03215,142الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,0003,3452,6241,831959الفائدة على القرض
7,0088,62210,35012,20114,183الربح قبل الضريبة

1,0511,2931,5531,8302,127الضريبة على األرباح
5,9577,3298,79810,37112,056األرباح الصافية

%63%64%65%66%67نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 54,91655,06855,15955,18155,123نقطة التعادل

%65%69%72%76%79نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

59,46025.002,378أألبنية
025.000منشآت أخرى
8,00010.00800معدات وأجهزة

4,0006.67600األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
3,778المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,5264,5260رأس المال العامل المطلوب

77,28637,28640,000إجمالي تكلفة المشروع
%52%48%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
معرض دائم للمجسمات اليدوية



الموقع المقترح
جرش

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
69,30072,76576,40380,22384,235المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
69,30072,76576,40380,22384,235المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
37,286حقوق الملكية

40,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,9792,8582,6472,3201,848الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
77,28672,27975,62379,05082,54386,082مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
71,760مجموع اإلستثمارات

1,54735,53737,31339,17941,13843,195التكاليف التشغيلية المباشرة
18,77819,50620,27221,07521,919إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
4,0003,3452,6241,831959الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,0511,2931,5531,8302,127الضريبة

74,30759,36561,45863,62765,87568,201إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,97912,91414,16515,42316,66917,882صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
6,5527,2077,9288,7219,593أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
6,5527,2077,9288,7219,593إجمالي دفعات سداد القرض

2,9796,3626,9587,4957,9488,289رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,5044,3115,1756,1007,092توزيعات األرباح

2,9792,8582,6472,3201,8481,197صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
معرض دائم للمجسمات اليدوية



الموقع المقترح
جرش

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,9792,8582,6472,3201,8481,197النقد

00000المدينون
1,5471,5471,5471,5471,5471,547المخزون

4,5264,4054,1943,8673,3952,744إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
59,460المباني

8,000األجهزة والمعدات
4,000األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
71,76071,76071,76071,76071,76071,760إجمالي األصول الثابتة
3,7787,55611,33415,11218,891اإلستهالك التراآمي

71,76067,98264,20460,42656,64852,869القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
77,28673,18768,99864,69360,24255,614مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
6,5527,2077,9288,7219,5930اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

6,5527,2077,9288,7219,5930مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

33,44826,24118,3139,59300رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
33,44826,24118,3139,59300مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
37,28637,28637,28637,28637,28637,286رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,4535,4719,09313,363األرباج المجمعة
2,4533,0183,6234,2704,964الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

37,28639,73942,75746,37950,65055,614مجموع حقوق الملكية
77,28673,18768,99864,69360,24255,614مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %21.7%17.2%13.6%10.6%8.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%21.7%20.5%19.0%17.1%15.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.60.50.40.40.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
معرض دائم للمجسمات اليدوية



الموقع المقترح

جرش

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%77,2865تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %37,2865مساهمة صاحب

%40,00012القروض

% %50%51.8القرض الى التكاليف

%15%48.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

5,9577,3298,79810,37112,056صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

المبيعات % : %16.8%15.2%13.5%11.8%10.1الربح قبل الضريبة

%21.7%17.2%13.6%10.6%8.1معدل العائد على اإلستثمار %

%21.7%20.5%19.0%17.1%15.0معدل العائد على حقوق الملكية %

: المطلوبات المتداولة 0.60.50.40.40.0الموجودات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

54,91655,06855,15955,18155,123نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 26,227-4,794-10,734-16,63812,2087,7772,952صافي القيمة الحالية

IRR %1.9%10.2%7.8%13.1%14.5%16.3%18.3معدل العائد الداخلي

B/C 1.21.11.11.00.90.90.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

55,090

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.3%

18.7%

0.4

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

معرض دائم للمجسمات اليدوية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

8,902

13.5%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR18.3%معدل العائد الداخلي
NPV16,638صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR16.3%معدل العائد الداخلي
NPV12,208صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR14.5%معدل العائد الداخلي
NPV7,777صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.1%معدل العائد الداخلي
NPV2,952صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.8%معدل العائد الداخلي
NPV-10,734صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR10.2%معدل العائد الداخلي
NPV-4,794صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR1.9%معدل العائد الداخلي
NPV-26,227صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

074,3070-74,307

12,97914,98612,007

220915,94515,736

321916,95216,733

423018,01017,780
524278,61478,372

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

081,7380-81,738

12,97914,98612,007

220915,94515,736

321916,95216,733

423018,01017,780
524283,90083,659

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

089,1680-89,168

12,97914,98612,007

220915,94515,736

321916,95216,733

423018,01017,780
524289,18788,946



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

074,3070-74,307

12,97911,5218,542

220912,30712,098

321913,13212,913

423013,99913,769
524274,34274,100

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

074,3070-74,307

12,9798,0565,077

22098,6698,460

32199,3129,093

42309,9889,758
524270,07069,829

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

074,4620-74,462

13,2779,5546,277

223010,26310,034

324111,00710,766

425311,78911,536
526672,64572,379

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

074,6160-74,616

13,5754,123548

22514,5814,331

32635,0624,799

42765,5675,291
529066,67666,386


